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Ponovno vas
vabim k
sodelovanju in
branju. Vsem
skupaj `elim
prijetne
dopustni{ke dni.
Poskrbite za
telo, nahranite
svojo du{o in
ustvarjalno
pre`ivite ~as z
ljudmi, ki jih
imate radi.
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S 1. 7. 2004 je bil storjen nov korak do popolnega odprtja trga z elektri~no energijo
v Sloveniji. Upravi~eni odjemalci so postali vse pravne in fizi~ne osebe, ki imajo
svoja odjemna mesta prijavljena za opravljanje kakr{nekoli dejavnosti. Tarifni
odjemalci ostajajo le {e gospodinjstva. Popolna odprtost trga se napoveduje s 1. 7.
2007, ko bodo upravi~eni odjemalci vsi odjemalci elektri~ne energije.
Ve~ o novostih, spremembah in prilo`nostih,
ki jih za Elektro Ljubljana prina{a odpiranje
trga z elektri~no energijo lahko preberete `e
v samem uvodniku predsednika uprave.
S 1. julijem 2004 so za~ele veljati tudi
nekatere spremembe pri dobavi in dolo~itvi
cen tarifnega sistema za gospodinjstva.
Vlada RS je namre~ 8. aprila na podlagi energetskega zakona sprejela Uredbo o tarifnem
sistemu za prodajo elektri~ne energije, ki
v celoti nadome{~a obstoje~i tarifni sistem
za prodajo elektri~ne energije iz leta 1998.
V omenjeni uredbi in Sklepu o dolo~itvi cen
za dobavo elektri~ne energije za gospodinjski odjem za pokritje stro{kov dobavitelja pri
dobavi elektri~ne energije so dolo~eni novi
dnevni tarifni ~asi za obra~un elektrike. Za
uskladitev dnevnih tarifnih ~asov je dolo~eno prehodno obdobje od 1. julija do
31. decembra letos. Ve~ lahko preberete
v okviru vsebine tokratne skupne poletne
{tevilke Elektro novic, ki je pred vami.

nadzemnih vodih, ki predstavlja pomemben
korak podjetja pri uveljavljanju v novih
tr`nih ni{ah. Zanimiv ~lanek Energetski in
ekolo{ki detektivi na O[ Brezovica predstavlja Elektro Ljubljana v lu~i dru`beno odgovornega podjetja, ki z na~rtnim usmerjanjem
sponzorskih sredstev prispeva k vzgoji in
pridobivanju novih znanj na{ih najmlaj{ih
s podro~ja ekologije in energetike.
Toliko o tokratni vsebini. Ponovno vas vabim
k sodelovanju in branju. Vsem skupaj `elim
prijetne dopustni{ke dni. Poskrbite za telo,
nahranite svojo du{o in ustvarjalno
pre`ivite ~as z ljudmi, ki jih imate radi.
Mag. Violeta Irgl,
urednica

Naj na tem mestu med pestro vsebino
omenim {e tri druge zanimive prispevke:
~lanek Tehni~ne smernice v poslovnem procesu Elektra Ljubljana opozarja, da Elektro
Ljubljana nujno potrebuje “novo” standardizacijo, ki bo prispevala k zmanj{evanju
stro{kov zaradi poenostavljanja tehnolo{kih
procesov, uvajanju reda in tehnolo{ke discipline pri izvajanju posami~nih operacij, kot
nekak{en posrednik med optimalno tehni~no
re{itvijo in ekonomsko re{itvijo vsakega elementa EES. Eden od pomembnih ciljev Elektra
Ljubljana je izobra`evanje in delovno usposabljanje zaposlenih. V okviru tega cilja
z veseljem predstavljam ~lanek z naslovom
Podelitev certifikata za nadzor in izvajanje
najzahtevnej{ih opravil pri monta`i
opti~nega kabla tipa SKY WRAP (ovijanje) na
Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec septembra,
po{ljite do srede, 15. septembra, na naslov: Elektro Ljubljana d.d., urednistvo
Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
faks: 01 231 25 42 ali kar na elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si.
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Odpiranje trga z elektri~no
energijo
Dodatno odpiranje trga z elektri~no energijo v Sloveniji s 1. 7. 2004 predstavlja nov
izziv in prilo`nost za Elektro Ljubljana, da poglobi in dodatno razvije poslovne
odnose s svojimi odjemalci.
S 1. 7. 2004 ima Elektro Ljubljana blizu
18.000 upravi~enih odjemalcev s skupno
30.000 merilnimi mesti poleg preostalih
280.000 gospodinjskih odjemalcev, ki bodo
ostali tarifni odjemalci do 1. 7. 2007 in jim
bo ceno elektri~ne energije {e naprej
dolo~ala dr`ava oz. od nje poobla{~ena
ustanova. Tabela ka`e primerjavo stopnje
odprtosti trga v Sloveniji v primerjavi
z drugimi Evropskimi dr`avami. Iz tabele
lahko razberemo, da so v popolnosti trg
odprle Avstrija, Danska, Finska, Nem~ija,
Nizozemska, Portugalska, [panija, [vedska,
V. Britanija in Norve{ka. Slovenija je po
odprtosti trga takoj za vodilno skupino in
pred vsemi novimi in bodo~imi ~lanicami EU.
Podatki v tabeli so iz leto{njega februarja,
sicer je Slovenija s 1. 7. 2007 odprla trg na
stopnjo 75 %. Tudi ostale ~lanice EU bodo
skupaj s Slovenijo 100 % odprle trg v letu
2007.

Tabela: Implementacija smernic EU,
februar 2004
Dr`ava

Odprtost
trga ( v %)

Popolno
odprtje

10 GWh
7 GWh
1 kV
0,1 GWh
0,1 GWh
20 GWh
40 GWh
40 GWh
9 GWh
10 GWh
40 GWh
40 GWh
6,5 GWh
41 kW
0,5 GWh
n.p.

2001
2007
2003
1997
1999
2005
2007
2003
2003
2003
1998
1998
2007
-

Vir: Third benchmarking report, 2004

Ob dodatnem odpiranju analizirajmo
aktivnosti in pristope za zadovoljitev potreb
razli~nih vplivnih javnosti. V prvi vrsti novi
upravi~eni odjemalci pri~akujejo osnovne
informacije o trgu, o njihovih mo`nostih
izbire ter o ponudbi dodatnih storitev. Za
dosego tega cilja je potrebno zagotoviti
~love{ke, informacijske in ostale vire, ki
omogo~ajo u~inkovit in prijazen poslovni
odnos z na{imi odjemalci. Prav tako je
potrebno upo{tevati usmeritve ve~inskega
lastnika, ki zasleduje poleg lastni{kih tudi
makroekonomske cilje. Elektro Ljubljana
nima dostopa do trga na debelo, zato je

vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si

Avstrija
100
Belgija
80
Danska
100
Finska
100
Francija
37
Nem~ija
100
Gr~ija
34
Irska
56
Italija
66
Luksemburg
57
Nizozemska
100
Portugalska
100
[panija
100
[vedska
100
V. Britanija
100
Norve{ka
100
Estonija
10
Latvija
11
Litva
17
Poljska
51
^e{ka
30
Slova{ka
41
Mad`arska
30
Slovenija
64 * (feb. 04)
Ciper
0
Malta
0

Prag

Slovenija je po
odprtosti trga
takoj za vodilno
skupino in pred
vsemi novimi in
bodo~imi
~lanicami EU.
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potrebno sodelovanje z dobaviteljem HSE, ki
je prav tako v ve~inski lasti dr`ave.

Trenutno
pripravljamo
informativno
zlo`enko za nove
upravi~ene
odjemalce, kjer
bodo dobili
osnovne
informacije o
na{em podjetju,
o trgu z
elektri~no
energijo, o mo`ni
izbiri posameznih
vrst nakupa
elektri~ne
energije, o
storitvah,
povezanih z
merilnimi in
obra~unskimi
podatki, o
mo`nostih
prehoda med
posameznimi
tarifnimi
skupinami ter o
dodatni ponudbi
izvajalskih in
svetovalnih
storitev.
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Kak{ne so dejanske spremembe za nove
upravi~ene odjemalce po 1. 7. 2004? V skladu
s poslovno politiko podjetja se cene za nove
upravi~ene odjemalce ne bodo spremenile do
31. 12. 2004. V skladu s sklepom vlade o
dolo~itvi cen za dobavo elektri~ne energije
za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stro{kov dobavitelja pri dobavi elektri~ne
energije bo potrebno s 1. 7. 2004 na ra~une
za gospodinjske odjemalce, ki ostajajo tarifni
odjemalci, lo~eno prikazati ceno za energijo,
ceno za uporabo omre`ja in stro{ke dobavitelja. Dosedanji upravi~eni odjemalci so
do sedaj dobivali lo~ena ra~una za energijo
in za uporabo omre`ja. Z namenom poenostavitve obra~una in zni`anja stro{kov bodo
po novem, razen najve~jih upravi~enih odjemalcev, vsi dobivali en ra~un na enak na~in
kot pri gospodinjskih odjemalcih. Tako bo
tudi za nove upravi~ene odjemalce razvidna
lo~ena cena elektri~ne energije od cene za
uporabo omre`ja. Tak{no lo~itev cen bomo
za nove upravi~ene odjemalce izvedli s 1. 1.
2005, ko bo znana cenovna politika za vse
upravi~ene odjemalce glede na ostale pogoje
poslovanja in usmeritev uprave in nadzornega sveta. Cenovna politika za posamezne
segmente odjemalcev je klju~na za uspe{no
in konkuren~no poslovanje Elektra Ljubljana.
Na tem delu se soo~amo s te`avami, saj z
odpiranjem trga prihaja do dolo~enih cenovnih nesorazmerij. Cena elektri~ne energije
za gospodinjske odjemalce zaostaja za
povpre~no nabavno ceno za 12 % brez
upo{tevanja stro{kov poslovanja. Na~in
pokrivanja izgube na tem segmentu z vi{jimi
cenami na ra~un ostalih segmentov odjemalcev ni smiseln, v kolikor `elimo ohraniti
konkuren~ne cene v primerjavi z ostalimi
ponudniki.
Trenutno pripravljamo informativno zlo`enko za nove upravi~ene odjemalce, kjer bodo
dobili osnovne informacije o na{em podjetju,
o trgu z elektri~no energijo, o mo`ni izbiri
posameznih vrst nakupa elektri~ne energije,
o storitvah, povezanih z merilnimi in
obra~unskimi podatki, o mo`nostih prehoda
med posameznimi tarifnimi skupinami ter o
dodatni ponudbi izvajalskih in svetovalnih
storitev. Prav tako bomo tudi upravi~enim
odjemalcem ponudili mo`nost izbire tako
imenovane zelene energije. Pred dokon~no
izvedbo bo potrebno dogovoriti tudi na~in
prodaje in vzpostavitev klicnega centra ter
zagotoviti ustrezno tehni~no podporo zno-

traj podjetja. V zlo`enki prav tako na~rtujemo prikaz cenikov za posamezne skupine
odjemalcev na podlagi pogojev s strani HSE
in ve~inskim lastnikom, ki naj bi za~eli veljati s 1. 1. 2005, ko bodo za~ele veljati nove
pogodbe o nakupu in prodaji elektri~ne
energije z upravi~enimi odjemalci. Prav tako
pripravljamo zlo`enko za tarifne odjemalce,
kjer jim bomo na prijaznej{i na~in predstavili obstoje~i tarifni sistem ter vklju~ili
ponudbo Zelene energije.
Glede na izku{nje drugih dr`av, ki so nekaj
let pred nami popolno odprli trg z elektri~no
energijo, ne `elimo ponoviti njihovih napak
pri odnosih z javnostmi, storitvah za odjemalce, vrednosti za denar ter dostopnosti.
Ve~ja podjetja ni nujno, da so bila pri tem
uspe{nej{a, saj se je velikokrat primerilo, da
so svoj trg {irila predvsem z zdru`itvami in
prevzemi, manj pa z bolj{imi pogoji in storitvami. Verjamemo, da lahko s skupnimi
mo~mi prispevamo k ohranitvi zadovoljstva
na{ih odjemalcev ter ustvarjanju nove vrednosti. Klju~ni projekti za dosego teh ciljev so
izgradnja distribucijskega centra vodenja ter
izgradnja in povezava klicnega centra ter sistema za obvladovanja kupcev (CRM) z obstoje~im informacijskim sistemom.
Dodatno odpiranje trga z elektri~no energijo
je prilo`nost, ko podjetje potrebuje prav
vsakega zaposlenega in na{ skupni
prispevek, da bomo zgradili odjemalcem {e
bolj prijazno podjetje. S skupnim trudom
nam bo tudi tokrat zagotovo uspelo. Pri~akujem podporo in prispevek prav vseh
zaposlenih. @elim vam, da lepo pre`ivite
dopustni{ke dni in da se polni novih mo~i
skupaj usmerimo k uspe{nemu poslovanju
Elektra Ljubljana v letu 2004 in vnaprej.

Vincenc Jan{a,
predsednik uprave
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Novi tarifni ~asi
S 1. julijem 2004 je za~ela veljati nova Uredba o tarifnem sistemu za prodajo elektri~ne energije, Ur. l. 36/2004. Sprejeti tarifni sistem dolo~a osnovne elemente za
obra~unavanje elektri~ne energije za gospodinjstva in zagotovljeno dobavo in je v
skladu z EU direktivo 2003/54/EC.
Po tej direktivi morajo vsi odjemalci, razen
gospodinjstev, po 1. juliju 2004 postati
upravi~eni odjemalci. EU direktiva govori
tudi o zagotovljeni dobavi, ki pomeni pravico odjemalca do oskrbe z elektri~no energijo.
Najpomembnej{a sprememba nove uredbe se
nana{a na spremembe tarifnih ~asov.
Veljajo naslednji tarifni ~asi:
• MT je ~as manj{e tarife, ki jo dvotarifni
{tevec bele`i vsak delavnik od 22.00 do
6.00 ure ter ob sobotah, nedeljah in dela
prostih dneh od 0.00 do 24.00 ure.
• VT je ~as ve~je tarife, ki jo dvotarifni
{tevec bele`i vsak delavnik od 6:00 do
22:00 ure in
• ET je enotna tarifa, ki jo bele`i enotarifni
{tevec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure.
Za izvajanje novih tarifnih ~asov je dolo~eno
prehodno obdobje do 31. decembra 2004.
V tem obdobju morajo vsa podjetja za dis-

tribucijo elektri~ne energije ustrezno nastaviti stikalne ure pri odjemalcih. Na podro~jih
oskrbe, kjer se preklop tarife vr{i s stikalnimi
urami, je potrebno nastavitev opraviti ro~no
na terenu. Kjer pa je urejeno daljinsko krmiljenje naprav, bo prehod potekal postopno.
Vsak odjemalec bo o prehodu na nov tarifni
~as obve{~en po opravljeni uskladitvi. Do
dneva uskladitve tarifnih ~asov bo dobavljena
energija obra~unana po tarifnih ~asih, ki so
veljali pred uvedbo uredbe.
Vsebinsko in vrednostno se je spremenil tudi
cenik za dobavo elektri~ne energije gospodinjskim odjemalcem. Od 1. julija 2004 dalje
velja Sklep o dolo~itvi cen za dobavo elektri~ne energije za gospodinjske odjemalce
in cene za pokritje stro{kov dobavitelja
pri dobavi elektri~ne energije, Ur. l. RS,
{t. 66/2004. Tako kon~na cena vklju~uje ceno
za uporabo elektroenergetskih omre`ij, ceno
energije in stro{ke dobavitelja.

Vsak odjemalec
bo o prehodu na
nov tarifni ~as
obve{~en po
opravljeni
uskladitvi. Do
dneva uskladitve
tarifnih ~asov bo
dobavljena
energija
obra~unana
po tarifnih ~asih,
ki so veljali pred
uvedbo uredbe.

CENIK ZA DOBAVO ELEKTRI^NE ENERGIJE GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM

Tarifna uvrstitev

Element cene

VT

MT

ET

0,000

0,000

Uporaba omre`ij
Stro{ek dobavitelja
Energija
SKUPAJ

191,180

8,043
0,600
9,990
18,633

6,325
0,600
4,760
11,685

7,184
0,600
8,990
16,774

Uporaba omre`ij
Gospodinjstvo III. st. (10 kW) Stro{ek dobavitelja
Energija
SKUPAJ

191,180

8,043
0,600
9,990
18,633

6,325
0,600
4,760
11,685

7,184
0,600
8,990
16,774

Gospodinjstvo II. st. (7 kW)

191,180

191,180

191,180

Vir: Objava cenika za dobavo elektri~ne energije gospodinjskim odjemalcem
(http:/www.elektro-ljubljana.si).

Peter Kozina,
izvr{ni direktor OE DTO

peter.kozina@elektro-ljubljana.si

191,180

7,184
0,600
8,090
15,874

Gospodinjstvo I. st. (3 kW)

Uporaba omre`ij
Stro{ek dobavitelja
Energija
SKUPAJ

Energija (SIT/kWh)

Mo~ (SIT/kW)
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Stalne izbolj{ave v letu 2003
Glede na to, da je ELEKTRO LJUBLJANA d.d. vzpostavil sistem vodenja kakovosti po
SIST ISO 9001:2000 na vseh procesih v podjetju, so bile temu primerne tudi vsebine
stalnih izbolj{av, ki so se obravnavale v letu 2003.
Prejeto je bilo
sedemnajst
stalnih izbolj{av,
ki so bile
obravnavane na
Odboru za
kakovost
skladno z
organizacijskim
predpisom
OP 25.

Ker se je v podjetju `e dodobra izoblikovala
u~inkovitost sistema vodenja, ki temelji na
dobro postavljeni politiki z jasno postavljeno
strategijo in opredeljenimi cilji, so temu
primerno sledili predlogi stalnih izbolj{av, ki
so bili v letu 2003 zelo raznoliki. Stalne
izbolj{ave se obravnavajo skladno z organizacijskim predpisom za izvajanje stalnih
izbolj{av - OP 25, ki je zaposlenim dostopen
v elektronski obliki na mre`nem K-disku.
Ker se prijave patentov, izumov in tehni~nih
izbolj{av obravnavajo skladno z organizacijskim predpisom o izumih in tehni~nih
izbolj{avah - OP 24 in niso predmet obravnave skozi sistem vodenja kakovosti, se zato
omenjena vsebina v tem ~lanku tudi ne
opisuje.

vo, v kolikor izbolj{ava {e ni bila realizirana.
Denarno stimulacijo z letnim poro~ilom potrdi Odbor za kakovost.
Prejeto je bilo sedemnajst stalnih izbolj{av,
ki so bile obravnavane na Odboru za
kakovost skladno z organizacijskim predpisom OP 25. Trinajst predlogov je bilo sprejemljivih za izvedbo ter temu primerno tudi
nagrajenih. Skupna vi{ina nagrad za navedene predloge pa je bila v vrednosti
1.175.000 SIT. [tirje predlogi izbolj{av niso
bili primerni.

jani.skrbec@elektro-ljubljana.si

^e povzamem postopek izvajanja stalnih
izbolj{av, ki jih vodi predstavnik vodstva za
kakovost mag. Janez Hostnik skupaj s slu`bo
za kakovost, je slede~.
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Predlagatelj izpolni predpisani obrazec,
navede idejo izbolj{ave z obrazlo`itvijo ter
prilo`i morebitno dokumentacijo, kar dodatno podkrepi njegovo idejo. Predlagani predlog po{lje v slu`bo za kakovost. Predstavnik
vodstva za kakovost s slu`bo za kakovost
tako oceni uporabnost izbolj{ave in dolo~i
izvajalce v sodelovanju z izvr{nimi direktorji OE. Ti so tudi skrbniki ali pa izvajalci
procesa, na katerega se predlog nana{a, zato
predlagajo ustrezno stimulacijo in osebo za
izvedbo ter nadzor nad predlagano izbolj{a-

Stalna izbolj{ava {t. 1: Predlog se nana{a
na poenotenje postopka pri izdajanju dovoljenj za vgradnjo v elektroenergetski sistem
in spremljanju samega postopka, ki jo je
predlagal Boris Stele. Predlog je bil sprejet
kot idejna re{itev.
Stalna izbolj{ava {t. 2: Izbira ra~unalni{kih
programov pri odlo~itvi re{evanja na
podro~ju kadrovanja, izbora ra~unalni{ke
opreme, vrednotenja projektov ipd. Predlog
je posredovala Stanka Kru{i~. Predlog ni bil
sprejet, ker ne prina{a bistvenih novosti.
Stalna izbolj{ava {t. 3: Dopolnitev ra~unalni{kega programa, ki bi omogo~al ureditev
izpisa izjave za davek isto~asno z izpisom
dobropisa, kar omogo~a bolj{e poslovanje
podjetja do odjemalcev elektri~ne energije
na letnem odjemu, ki ga je posredovala
Nata{a Bla`i~. Predlog ni bil sprejet, ker ne
prina{a bistvenih novosti.
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Stalna izbolj{ava {t. 4: Odprava ro~nega
resetiranja s pomo~jo daljinskega resetiranja
merilne naprave pri upravi~enih odjemalcih s
pomo~jo obstoje~ega MTK sprejemnika, ki so
jo podali Damjan Pe~ar, Jo`e Kocjan in Igor
Podbel{ek. Predlog je bil sprejet in realiziran.
Stalna izbolj{ava {t. 5: Vgradnja male
plo~evinaste transformatorske postaje v distribucijsko omre`je s pove~anim SN delom,
ki sta jo podala Franci Golob in Sa{o Svetlin.
Predlog je bil sprejet kot idejna re{itev.
Stalna izbolj{ava {t. 6: Dopolnitev dokumentiranega postopka spremljanja izterjave
upravi~enih odjemalcev, ki je zajet v navodilu o postopku izterjave odjemalcev elektri~ne energije (NA DTO 112) ter jo je podal
Dane Klepec. Predlog ni bil sprejet, ker predlagana izterjava ni bila pravilno razmejena
glede pristojnosti posameznih OE.
Stalna izbolj{ava {t. 7: Vzpostavitev sistema nagrajevanja zaposlenih v smislu zmanj{evanja elektroenergetskih izgub in dviga
kvalitete dela in naprav v elektroenergetskem omre`ju podjetja, ki jo je podal Igor
Podbel{ek. Predlog je bil sprejet in je v izvajanju.
Stalna izbolj{ava {t. 8: Izdelava sprotno
a`uriranega telefonskega imenika v elektronski obliki, ki je dostopen zaposlenim na
mre`nem disku, ki jo je podala [tefanija Podlogar. Predlog ni bil sprejet, ker ne pomeni
izbolj{ave.

planov za podro~je DE Ljubljana mesto.
Predlagatelja Uro{ Jerina in Zoran Popovi~.
Predlog je bil sprejet in je realiziran.
Stalna izbolj{ava {t. 13: Smiselnost oziroma upravi~enost uvedbe javljalca okvarnega
toka z ekonomskega in energetskega vidika
na lokaciji DE Ljubljana mesto, ki jo je podal
Anton Strelec. Predlog je bil sprejet in je realiziran.
Stalna izbolj{ava {t. 14: Izdelava poro~il
v ra~unalni{kem sistemu EVI, ki omogo~a
enostaven in pregleden na~in prikaza
osnovnih podatkov, ki slu`ijo kot pripomo~ek pri spremljanju aktivnosti in sklepanju pogodb kupca. Predlagatelj Andrej Hren.
Predlog je bil sprejet in je realiziran.
Stalna izbolj{ava {t. 15: Dolo~itev vplivanja
elektroenergetskih naprav na okolje ter
zdravje ljudi in zaposlenih. Predlagatelj Sa{o
Svetlin. Predlog je bil sprejet in je v izvajanju.

Trinajst
predlogov je bilo
sprejemljivih za
izvedbo ter temu
primerno tudi
nagrajenih.
Skupna vi{ina
nagrad za
navedene
predloge pa je
bila v vrednosti
1.175.000 SIT.
[tirje predlogi
izbolj{av niso
bili primerni.

Stalna izbolj{ava {t. 16: Predstavitev in
primerjavo kabelskih ja{kov, ki se uporabljajo v podjetju, ki jo je podal Matej Fele.
Predlog je bil sprejet in je v izvajanju.
Stalna izbolj{ava {t. 17: Izdelana REGISTRA
ZAKONODAJE, ki zajemata upo{tevano
zakonodajo v podjetju, kar pripomore k
uspe{nemu obvladovanju procesov pri sistemu vodenja kakovosti in sistemu ravnanja z
okoljem ter predstavljata urejeno enotno

Stalna izbolj{ava {t. 9: Posredovanje podatkov o porabi elektri~ne energije preko
elektronske po{te s pomo~jo ra~unalni{kega
programa Delphi. Predlagatelj Boris Turha.
Predlog je bil sprejet in realiziran.
Stalna izbolj{ava {t. 10: Ustrezna izbira
tehni~nih smernic, ki privedejo do poenotenja uporabe ustrezne opreme in materiala
v elektroenergetskem sistemu ter se dolo~i
nosilca za u~inkovitej{i nadzor. Predlog je
podal Boris Sterle ter je sprejet in v izvajanju.
Stalna izbolj{ava {t. 11: Poenotenje predpriprave zajemanja podatkov glede izbire
koli~ine in tipa materiala pri projektih PGD in
PZI s pomo~jo ustreznih ra~unalni{kih
aplikacij za nadaljnjo obdelavo v slu`bi za JN
in nabavo. Predlagatelj Boris Sterle. Predlog
je bil sprejet in je v izvajanju.
Stalna izbolj{ava {t. 12: Analiza SN kabelskega omre`ja, ki temelji na enotnem ocenjevanju kriterijev, ki bodo slu`ili za izdelavo
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spremljanje a`urnosti zakonodaje. Predlagatelja Jani [krbec in Tina Mato{. Predlog je bil
sprejet in realiziran.
Ker {tevilo stalnih izbolj{av glede na lanskoletne ni v porastu, vzpodbujamo vse zaposlene k pisanju predlogov, saj lahko s tem na
strokovni osnovi izrazite svoje ideje in
zapi{ete vsakodnevne aktivnosti, ki se odvijajo v procesih podjetja. Tu moramo poudariti, da predlagatelje izbolj{av ustrezno stimuliramo ter da se je v lanskem letu najbolj

strokoven predlog stalne izbolj{ave tudi
nagradil.
Upamo, da vas je to zadnje dovolj spodbudilo, da boste vzeli v roke pisalo in svojo idejo
po izbolj{anju v podjetju napisali na obrazec
STALNE IZBOLJ[AVE, ki ga najdete na mre`nem disku. S tem boste pokazali in dokazali,
da vam ni vseeno za razvoj na{ega podjetja.
Jani [krbec,
vodja tima za kakovost

Tehni~ne smernice v poslovnem
procesu Elektra Ljubljana

boris.sterle@elektro-ljubljana.si

Standardizacija
prispeva k
zmanj{evanju
stro{kov zaradi
poenostavljanja
tehnolo{kih
procesov,
uvajanje reda in
tehnolo{ke
discipline pri
izvajanju
posami~nih
operacij.
Prihranki so
lahko nemerljivi
ali merljivi.
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V Elektru Ljubljana, tako velikem poslovno tehni~nem sistemu, je o~iten izostanek
enotnih tehni~nih re{itev, ki jih je {e ne dolgo nazaj opisovala Tipizacija v ~asu DESa oziroma Obratovalna navodila, ki pa so zastarela in neusklajena s sodobnimi
tehnolo{kimi in znanstvenimi re{itvami ter slovenskimi in evropskimi standardi.
Torej Elektro Ljubljana nujno potrebuje standardizacijo kot nekak{en posrednik med
optimalno tehni~no re{itvijo in ekonomsko
re{itvijo vsakega elementa EES.
Standardizacija prispeva k zmanj{evanju
stro{kov zaradi poenostavljanja tehnolo{kih
procesov, uvajanje reda in tehnolo{ke discipline pri izvajanju posami~nih operacij.
Prihranki so lahko nemerljivi ali merljivi.
Nemerljivi se izka`ejo z delovnim ~asom,
porabljenim zaradi neobstajanja standardnih
re{itev pri projektiranju, raziskavah, presku{anju, kontroli in prevzemanju. Merljivi pa
so prihranki pri izdelavi naprav s standardnimi deli, izbolj{a se kakovost. Prihranki so
tudi pri uporabnikih t.j. poenostavljeno sporazumevanje z dobavitelji, ve~je in kakovostnej{e ponudbe, enostavnej{ega vzdr`evanja
in uporabe.
Med pomembnej{e postopke na podro~ju
standardizacije spadata tipizacija in
unifikacija. Tipizacija je postopek v standardizaciji, ki predstavlja racionalno
zmanj{anje pretirane in raznolike ponudbe,
dimenzij in kakovosti materiala, ki kvalitativno in kvantitativno zadovoljuje potrebe v
dolo~enem ~asu. Racionalno pa pomeni, da
se lahko tehni~ni postopki, storitve, metode
dela izvajajo v smeri oziroma s ciljem

prihraniti ~as, delo in denar. Unifikacija pa
je postopek, ki v najve~ji meri reducira
raznolikost delov v smislu funkcionalne
vloge teh sestavnih delov, pri katerih gre za
nadome{~anje z univerzalnej{imi, ki
ustrezajo najnovej{im dose`kom znanosti,
tehnike, prakse.
Tako pridemo do Tehni~ne smernice, ki je
dokument, ki sistemati~no urejeno prikazuje
neko tehni~no re{itev, in sicer v obliki tehni~nih opisov, izra~unov, risb in drugih
prilog. Namen izdaje tehni~nih smernic je, da
se za objekt, postroj in element natan~neje
dolo~ajo zahteve za material in opremo, pro-
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jektiranje, izvajanje, prevzemanje opreme in
materiala, nadzor, merjenje, preizku{anje ter
vzdr`evanje.

Poleg tega dolo~ajo izbrane ravni oziroma
razrede gradbenih proizvodov in materialov,
ki se smejo vgrajevati ter na~in njihove vgradnje in na~in izvajanja gradnje z namenom, da
se zagotovi zanesljivost objekta za ves ~as
njegove `ivljenjske dobe, ~e je potrebno pa
dolo~ajo tudi postopke, ki omogo~ajo ugotoviti ali so te zahteve izpolnjene.

Izdelujejo se naslednje TS:
1. TS za material in opremo
2. TS za predpis na~ina uporabe, in sicer za:
a. -projektiranje
b. -izvajanje
c. -prevzemanje opreme in materiala
d. -nadzor
e. -merjenje
f. -preizku{anje
g. -vzdr`evanje
3. Tehni~na obvestila se uporabljajo za hitro
obve{~anje vseh z obvezo obvezne
uporabe.
Izvr{ni direktor OE DEE imenuje na predlog
vodje za tipizacijo vodje projektnih timov za
posamezne skupine smernic, in sicer za tiste
objekte, elemente in sisteme, ki jih obvladuje v procesu izgrajevanja, vodenja investicij,
vzdr`evanja in prodaje storitev. Enako velja
za ostale OE.

Izdelava
tehni~nih
smernic ima
osnovo v OP za
tipizacijo ter v
ZGO-1 ter v
Pravilniku o obliki tehni~nih
smernic za
projektiranje,
gradnjo ter
vzdr`evanje
objektov Ur. l.
RS, {t. 54/03.

Vodja projektnega tima TS si samostojno
izbere najbolj{e strokovnjake na tistem
podro~ju oziroma pomo~nike, ki bodo izdelovali dokument TS in nadzorovali izvajanje
teh smernic.

Torej, tehni~ne smernice bodo povzemale
obstoje~e stanje, maksimalno pa naj sledijo
razvoju tehnike. Cel postopek: izdelava, pregled, odobritev pred izdajo, razdelitev, distribucija, uporaba, a`uriranje, spreminjanje,
shranjevanje, odstranjevanje iz uporabe
tehni~ne smernice za objekte, postroj, elemente DEES (distribucijski elektroenergetski
sistem) je podan v organizacijskem predpisu,
ki je v sprejemanju v slu`bi kakovosti.
Poleg tehni~nih smernic, ki jih bo izdajala
slu`ba za tipizacijo, bodo tudi tehni~na
obvestila, ki pa bodo predpisovala obveznost
uporabe neke tehni~ne zahteve.
Te tehni~ne smernice in obvestila bodo veljale za zaposlene v dru`bi, ki projektirajo,
nabavljajo, gradijo, vr{ijo nadzor, ter vzdr`ujejo objekte, postroje, elemente in sisteme, ki so vgrajeni v DEES.
Za seznam veljavnih tehni~nih smernic, ki je
vedno dosegljiv v ra~unalni{kem omre`ju in
za a`uriranje seznama, je odgovorna slu`ba
za tipizacijo s projektnimi timi.
Izdelava tehni~nih smernic ima osnovo v OP za
tipizacijo ter v ZGO-1 ter v Pravilniku o obliki
tehni~nih smernic za projektiranje, gradnjo ter
vzdr`evanje objektov Ur. l. RS, {t. 54/03.

Vsebina tehni~nih smernic
1. V glavi dokumenta se napi{e: naziv in {ifra
smernice
2. SPLO[NO - opis namena
3. Referen~ni dokumenti se pi{ejo v
zaporedju:
• zakoni, Uredbe, Tehni~ni predpisi,
Pravilniki, Standardi
4. TERMINOLOGIJA
• opi{ejo se okraj{ave in obrazlo`itve
posebnih pojmov
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5. TEHNI^NI OPIS S PARAMETRI
• opi{e se tehni~ne zahteve
• definira mere, lastnosti materialov,
zmogljivost
• prilo`i slike, na~rte
Po izdaji
pozitivnega
mnenja se
predlo`i
TS v odobritev
upravi dru`be, ki
s podpisom TS
izda odlo~bo o
uporabi TS.

Ozna~evanje in {ifriranje tehni~nih
smernic
Za ozna~evanje in {ifriranje tehni~nih smernic uporabljamo enoten sistem kot je navedeno in kateremu osnova je ozna~evanje
vrste opreme iz BTP (baze tehni~nih
podatkov).
Npr.:
Tehni~na smernica (TS)
TS 1; 08 - 131; 2003
Tehni~na smernica {t. 1 - gre za kostanjeve
drogove; 08 - oprema za nadzemne vode, 131
- drog kostanjev; letnica izdaje (spremembe).
Pobudo za izdelavo tehni~ne smernice lahko
dajo v pisni obliki (glej obrazec) vsi zaposleni
v dru`bi. Slu`ba za tipizacijo, ki pobudo
prou~i, predlog projektne naloge predlo`i
izvr{nemu direktorju OE DEE.
• Predlog za izdelavo ali spremembo TS se
poda na tipskem obrazcu. O odobritvi
izdelave tehni~ne smernice ter tehni~nega
obvestila odlo~a izvr{ni direktor organizacijske enote DEE. Mnenje o predlogu TS,
TO poda kolegij OE DEE.

Vodja projektnega tima vodi izdelavo TS
s ~lani projektnega tima. Ko je TS v obliki
predloga, jo pregleda vodja slu`be za tipizacijo in jo predlo`i izvr{nemu direktorju
OE DEE v pregled in odobritev in ~e ni
pripomb je TS pripravljena za pridobitev
mnenja na tehni~nem kolegiju dru`be. Po
izdaji pozitivnega mnenja se predlo`i
TS v odobritev upravi dru`be, ki s podpisom
TS izda odlo~bo o uporabi TS.
Z dnem potrditve je TS obvezna za uporabo
in se lahko objavi. Povzetek se objavi
v glasilu Elektro novice pod novo rubriko
TEHNI^NE NOVOSTI. Objavi se kratek
povzetek s {tevilko TS ter lokacijo TS na
J disku. Kopije veljavnih TS, ki so v elektronski obliki, se bodo nahajale na J-disku pod
naslovom Tehni~ne smernice in prav tako
Tehni~na obvestila. Potrjeno TS bodo po
e-po{ti dobili vsi vodje razvojnih slu`b, vsi
vodje vzdr`evanja, vodja nabavne slu`be.
Trenutno so v sprejemanju naslednje TS, in
sicer za impregnirane drogove, kostanjeve
drogove, betonske kle{~e in betonske drogovnike. TS za motorni pogon lo~ilnikov in
odklopnih lo~ilnikov, TS za video nadzor RTP
VN/SN.
V pripravi pa so {e:
TS Kerami~ni podporni izolatorji
TS SN Kabli
TS Silikonski podporni izolatorji
TS Navodilo za uporabo betonskih drogovnikov in kle{~
TS NN prenapetostni odvodniki
TS Navodilo za dolo~itev ter monta`o NN
prenapetostnih odvodnikov
TS Silikonski vise~i izolatorji
TS SN prenapetostni odvodniki
TS Navodilo za dolo~itev ter monta`o SN prenapetostnih odvodnikov
TS Vise~i stekleni izolatorji
TS Betonski drogovi
TS Progovni lo~ilniki in lo~ilniki s komoro
TS Navodilo za projektiranje in izdelavo
elektrokabelske kanalizacije

• Po pridobitvi mnenja tehni~nega kolegija o
izdelavi TS izvr{ni direktor OE odobri
izdelavo predloga TS, in sicer zadol`i
vodjo projektnega tima TS in poda rok
izdelave dokumenta TS.
10

Z napisanim je opisan cilj slu`be za tipizacijo, da izdela ter izda pribli`no 60 tehni~nih
smernic do naslednjega polletja.
Boris Sterle,
vodja slu`be za tipizacijo
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Podelitev certifikata za nadzor in
izvajanje najzahtevnej{ih opravil
pri monta`i opti~nega kabla tipa
SKY WRAP (ovijanje) na nadzemnih
vodih
Uprava Elektra Ljubljana se je na osnovi predhodnih izku{enj s tujimi pogodbenimi
izvajalci in nadzorniki pri monta`i opti~nega kabla tipa SKY WRAP, ko kabel s posebnim strojem ovijamo okrog faznega vodnika ali strelovodne vrvi, odlo~ila, da izvajanje teh monta`nih del izvr{imo v lastni re`iji IN@ENIRINGA s pomo~jo izvajanja v
svojih delavnih skupinah.
Nadzor nad monta`o in izvr{itev najzahtevnej{ih del, to je izdelavo kabelskih
kon~nikov, pa bo {e vedno v rokah strokovnjaka proizvajalca AFL EUROPE iz Anglije.

in monta`no delo na DV20 KV Logatec-@iri. S
tem sta izpolnila vse pogoje za samostojno
opravljanje nadzornih in monta`nih del z
opti~nim kablom SKY WRAP.

Po uspe{ni izvr{itvi monta`e opti~nega kabla
SKY WRAP na DV20 KV ^rnu~e - Dom`ale in
odcepa na DV110 KV - DV20 KV za nadzorni{tvo Vrhnika pa je padla odlo~itev in
uspe{en dogovor s predstavniki AFL, da prevzamejo na{i strokovnjaki tudi nadzor in
izdelavo spojk s tem, da pokrijemo celoten
tovrsten projekt od projektiranja, monta`e,
priklju~itve in vklju~evanja opti~nega kabla v
TK omre`je.

V potrditev samostojnega opravljanja navedenih del je Igorju Komatarju in Matja`u Piklju
v sredo, 16. 6. 2004, predsednik uprave Elektra
Ljubljana d.d. Vincenc JAN[A ob prisotnosti
predstavnika AFL za Slovenijo Matja`a ER@ENA
in sodelavcev iz na{ega podjetja podelil certifikat z naslovom:
AFL APPROVED FIELD ENGINEER
Obema iskrene ~estitke.

V potrditev
samostojnega
opravljanja
navedenih del je
Igorju Komatarju
in Matja`u Piklju
v sredo, 16. 6.
2004, predsednik
uprave Elektra
Ljubljana d.d.
Vincenc JAN[A
ob prisotnosti
predstavnika
AFL za Slovenijo
Matja`a ER@ENA
in sodelavcev iz
na{ega podjetja
podelil certifikat
z naslovom:
AFL APPROVED
FIELD
ENGINEER

Na osnovi te odlo~itve sta bila napotena na
dodatno izobra`evanje k AFL v Anglijo IGOR
KOMATAR in MATJA@ PIKELJ, ki sta se v
tednu dni na seminarju v Angliji izobrazila,
poleg tega pa {e opravila pod nadzorom
angle{kega strokovnjaka prakti~no nadzorno

Igor Komatar ob prijmu certifikata
Zakaj je bilo navedeno izobra`evanje in
podelitev certifikata na{ima delavcema
pomembna za Elektro Ljubljana d.d.?
Matja` Pikelj ob prijemu certifikata

Za Elektro Ljubljana d.d. je poleg glavnega
procesa distribucije elektri~ne energije zelo
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Storitvena
dejavnost v
Elektru Ljubljana
je razvijajo~a in
vedno bolj
pomembna
dejavnost, zato ji
je potrebno
dajati vso
podporo s strani
vodstva podjetja.
V tej dejavnosti
se i{~ejo in
razvijajo novi
produkti in eden
od teh so TK
storitve, ki jih bo
mogo~e s
primerno
dodano
vrednostjo
prodati na trgu.

pomemben proces storitve, ki ga `e
uvr{~amo na prvi nivo poleg glavnega procesa. Storitvena dejavnost v Elektru Ljubljana
je razvijajo~a in vedno bolj pomembna
dejavnost, zato ji je potrebno dajati vso podporo s strani vodstva podjetja. V tej dejavnosti se i{~ejo in razvijajo novi produkti in
eden od teh so TK storitve, ki jih bo mogo~e
s primerno dodano vrednostjo prodati na
trgu. Prepri~an sem, da ima informacijska
dejavnost, kamor spadajo tudi TK storitve,
veliko prihodnost za Elektro Ljubljano. TK
storitev pa ni mo`na brez TK infrastrukture,
kamor spadajo tudi opti~ni kabli. Elektroenergetska infrastruktura (nadzemni vodi,
kabelske kanalizacije, objekti) nam omogo~ajo enostavnej{o, cenej{o gradnjo in razvoj TK omre`ja, ki omogo~a prodajo vi{kov
te opti~ne infrastrukture na prostem trgu TK
storitev.
Vrnimo se na za~etek. S pridobitvijo certifikata za opravljanje del na monta`i opti~nega kabla SKY WRAP Komatarju in Piklju in s
tem usposobitvijo celotne delovne skupine
za ta monta`na dela pod vodstvom Sre~ka
Miheli~a so za Elektro Ljubljana odprte
mo`nosti:
• izvajanje navedenih monta`nih del
samostojno v podjetju na vseh nadzemnih
vodih za potrebe Elektra Ljubljana z
ni`jimi investicijskimi stro{ki,
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• izvajanje navedenih monta`nih del v
drugih elektrogospodarskih podjetjih znotraj R Slovenije in pri na{ih sosedih, zlasti
na Hrva{kem in drugih dr`avah Balkana in
srednje Evrope.
Delovna skupina za monta`o SKY WRAP pod
nadzorom Igorja Komatarja in Matja`a Piklja
se je `e samostojno in uspe{no preizkusila
na monta`i opti~nega kabla na DV 2X110 KV
Logatec - Cerknica, ki jo je primerno izvedla.
Za zaklju~ek.
Organizacijski enoti In`eniring in vsem
sodelavcem, ki bodo v bodo~e opravljali nadzor in monta`o opti~nega kabla SKY WRAP
v podjetju, {e bolj pa zunaj Elektra Ljubljana,
`elimo, uspe{no realizacijo {tevilnih projektov in pridobivanje prihodka za vlaganje v
nove produkte.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost
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Energetski in ekolo{ki detektivi
na O[ Brezovica
V petek, 18. junija 2004, sta se predstavnici na{ega podjetja Ur{ula Krisper in
mag.Violeta Irgl udele`ili podelitve “diplom energetskih in ekolo{kih detektivov” na
osnovni {oli Brezovica pri Ljubljani in njeni podru`ni~ni {oli v Notranjih Goricah.
Elektro Ljubljana d.d. je bila sponzor projekta, ki je potekal v okviru dodatnih
dejavnostih na {oli.
Izobra`evanje otrok so vodili strokovnjaki
E-Foruma, ki so v sodelovanju z u~itelji pripravili ustrezne programe. Kot sponzorji
smo se lahko prepri~ali, da so otroci resni~no
pridobili dodatna znanja s podro~ja ekologije in energetike. S podporo tega projekta je
Elektro Ljubljana d.d. dokazal svojo dru`beno odgovornost in zavedanje pomena
vzgajanja na{ih najmlaj{ih. V tem ~lanku bi
radi predstavili tudi kaj so se otroci nau~ili
tekom preteklega {olskega leta.

nizko-energijsko hi{o z integriranimi solarnimi kolektorji in foto-elektri~nimi celicami
ter malim kogeneracijskim postrojem na
odpadno rastlinsko olje ter kotlom na lesne
pelete. V maju so vsi uspe{no opravili izpit
za energetskega detektiva in ob zaklju~ku s
strani predstavnic Elektra Ljubljana in predstavnikov SE-F prejeli simboli~ne nagrade oz.
diplome. Na osnovi pozitivne energije nameravajo na O[ Brezovica s to dejavnostjo
nadaljevati tudi v prihodnje.

Kro`ek “Energetskih detektivov”, ki ga je vodila u~iteljica biologije in kemije Marija
Premrl in pri katerem je kot strokovni
sodelavec sodeloval Matej Kranjc iz SE-F, je
obiskovalo 15 u~encev/k iz sedmih razredov
osemletke. Na uvodnem sre~anju v za~etku
lanskega oktobra so se seznanili s programom dela in s tem, kako deluje solarna
pe~ica. V okviru predavanj in razgovorov, ki
so jih izvedli ~lani SE-F, so se seznanili
s problematiko podnebnih sprememb, energetskimi viri in tehnologijami ter njihovim
vplivom na okolje, obnovljivimi viri energije,
u~inkovito rabo energije v stavbah ter bioklimatskimi stavbami. Ogledali so si proizvodnjo elektri~ne energije na osnovi deponijskega plina na deponiji Barje in energetsko
sanacijo Etnolo{kega muzeja v Ljubljani.
Obiskali so tudi TE-TO Ljubljana. V prostorih
slovenskega parlamenta so se lani jeseni
udele`ili sre~anja GLOBE Slovenija o globalnih in lokalnih vidikih podnebnih sprememb,
na katerem so jih predstavniki amazonskih
Indijancev seznanili s problematiko uni~evanja oz. ohranjanja tropskega de`evnega
gozda. V za~etku leto{njega maja so se na
povabilo Zveze za podnebje de`ele Koro{ke v
Seebodnu na avstrijskem Koro{kem udele`ili
ONE WORLD QUIZa, na katerem so se s petimi
ekipami iz Avstrije pomerili v poznavanju
tematik podnebnih sprememb, obnovljivih
virov energije in ekolo{kih vidikov vsakdanjega nakupovanja. Na presene~enje vseh so
ne glede na jezikovni handicap dosegli prvo
mesto! Ob povratku so si v Beljaku ogledali {e

Kro`ek Ekolo{ki detektivi je bil namenjen
u~encem drugega in ~etrtega razreda, vodili
pa sta ga u~iteljica razrednega pouka
Goranka @nidar De~man in ~lanica Slovenskega E-foruma Maja Blejec. Sestajali so
se vsakih {tirinajst dni za dve {olski uri in
po~eli marsikaj zanimivega. Ekolo{ki detek-

S podporo tega
projekta je
Elektro Ljubljana
d.d. dokazal
svojo dru`beno
odgovornost in
zavedanje
pomena vzgajanja na{ih
najmlaj{ih.

Energetski in ekolo{ki detektivi O[ Brezovica
tivi so spoznali severnega medveda in razmi{ljali, zakaj ga tam na mrzlem severu na
zebe. Kasneje so spoznali fenomen tople
grede povezali in ugotavljali kako na{e vsakdanje po~etje vpliva na to, da se severnemu
medvedu hi{a topi. Spra{evali so se, kaj
lahko sami naredijo, da bi prispevali k
prepre~evanju podnebnih sprememb. Po {oli
13
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je vode, pravilno prezra~evanje,...); sestavili
so anketo o lo~evanju odpadkov; na {oli so
obesili plakat, na katerem so si lahko ogledali
kak{na je eko-{olska torba; izdelali so ko{e
za rabljene baterije. Poleg tega so si ogledali
tudi deponijo odpadkov na Vrhniki, gledali
ekolo{ke risanke, se pogovarjali, imeli kviz,
se {li razli~ne igre in {e in {e.
Za zaklju~ek pa dodajmo, da smo otrokom
podarili vetrnice, ki so del promocijskega
materiala “Zelene energije”. Na kratko smo
jim razlo`ili simbolni pomen vetrnic in jim
~estitali ob podelitvi diplom detektivov.
Otroci so se nepri~akovanega darila resni~no
razveselili, nam pa je ostala zavest, da smo
prispevali, ~etudi majhen del, k izobra`evanju najmlaj{ih, ki so na{a prihodnost.
Ursula Krisper

Podelitev diplom in veternic
so nalepili sli~ice, da bi so{olce spodbudili k
var~evanju z energijo (uga{anje lu~i, zapiran-

Letno poro~ilo 2003 izide {e v juliju
V ~asu zaklju~ka redakcije skupne
poletne {tevilke Elektro novic je tik
pred izidom Letno poro~ilo Elektra
Ljubljana za leto 2003. Tudi letos,
tako kot `e zadnji dve leti, se je
Elektro Ljubljana prijavil na tekmovanje poslovnega dnevnika Finance za Najbolj{e letno poro~ilo za
leto 2003. Osnovni namen letnega
poro~ila je, da mora na razumljiv
na~in izkazovati resni~en in po{ten
prikaz premo`enja in obveznosti
dru`be, njenega finan~nega polo`aja,
izidov in na~rtov v skladu z veljavno
zakonodajo.
Delovni skupini za pripravo letnega
poro~ila, ki jo je imenovala uprava
dru`be, je predsedovala Maca Bo`i~.
Oblikovanje letnega poro~ila pa je bilo
opravljeno v agenciji Pristop.
Violeta Irgl
14
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Borut ^esnik “bodi to, kar si”
Boruta ^esnika iz DE Ko~evje so sodelavci opisali kot mladega strokovnjaka z veliko
znanja in jasno vizijo prihodnosti. Polnega optimizma in zagnanosti, ki mu veliko
pomenijo dobri med~love{ki odnosi, nujno potrebni za uspe{no medsebojno sodelovanje.
Od kod izhaja{?
Rojen sem bil 27. junija 1970 v Dolgi vasi pri
Ko~evju, kjer sem pre`ivel svojo celotno mladost. [olsko kariero sem za~el s prvimi {tirimi razredi v Livoldu v podru`ni~ni {oli,
nadaljeval sem v Ko~evju do 8. razreda.
Srednjo {olo sem prav tako kon~al v Ko~evju,
in sicer sem bil del t. i. usmerjenega izobra`evanja, tako da sem kon~al kot naravoslovno - matemati~ni tehnik.
Od kod odlo~itev za elektro stroko?
Odlo~itev za Elektro fakulteto ni bila zgolj
naklju~je ali `elja, temve~ kar malo obveza.
V tistih ~asih so, ko sem stopil v III. letnik
srednje {ole, podjetja delila kadrovske
{tipendije in si na tak na~in nekako pridobivala interes pri takih, ki nismo imeli pojma,
kaj bomo {tudirali. Tako sem dobil elektro
{tipendijo, ki me je, sicer neobvezno, vabila
k {tudiju elektro smeri. To {tipendijo sem
pozneje dobival tudi kot {tudent, za kar se
takratnemu TOZD Ko~evje in kasneje Elektru
Ljubljana prav lepo zahvaljujem.

predvsem s ~im manj negodovanja in prito`b
okolice, obenem pa zadr`ati profesionalen
odnos do dela tako mene kot mojih sodelavcev.
Kaj te privla~i v prostem ~asu?
Moj prosti ~as ima samo dve smeri: glasba in
{port. Glasbeno se s kitaro ukvarjam `e iz
osnovne {ole, kasneje sem kot {tudent pel pri
pevskem zboru Alojzij Mav v Ljubljani, po
kon~anem {tudiju sem za~el peti pri vokalni
skupini Cantate Domino, z novim letom 2003
pa sem se pridru`il Tambura{ki skupini
Dupljak iz Kostela.
Pri Dupljaku sem tako dobro leto in pol,
igram tudi na tamburo, ki se imenuje BRA^.
V skupini nas je osem, od tega dve dekleti
(Maja Lisac in Tina Ju`ni~), ostali in{trumenti pa so {e bisernica (Ale{ Marolt), bugarija
(Alen Klari~) in berda (Marjan Lisac - vodja
skupine). To so vse tambura{ki instrumenti.
Da pa bi bila kompozicija prav Slovenska, pa
skrbita {e dve harmoniki, ena je klavirska

Najve~ji izziv pri
mojem delu je
vsekakor
“spraviti” pod
streho plan
investicij za
teko~e leto s ~im
manj te`avami
na terenu,
predvsem s ~im
manj
negodovanja in
prito`b okolice,
obenem pa
zadr`ati
profesionalen
odnos do dela
tako mene kot
mojih sodelavcev.

[tudij elektrotehnike sem zaklju~il v januarju 1995, in sicer VI. stopnjo, smer mo~nostna
elektrotehnika, na Fakulteti za elektrotehniko
in ra~unalni{tvo v Ljubljani. Na Elektru
Ljubljana, PE Ko~evje sem se zaposlil z aprilom 1995, in sicer v slu`bi razvoja kot projektant SN in NN omre`ij. V letu 1997 sem se
vpisal na visoko strokovno {olo za elektrotehniko v Mariboru in v letu 2000 kon~al {e
VII. stopenjski {tudij ter pridobil naziv dipl.
in`. el.
Na katerem delovnem mestu trenutno
dela{?
Moje trenutno delovno mesto je vodja slu`be
razvoja na DE Ko~evje (OE DEE). V razvoju
izdelujemo celotno, tako upravno, kot projektno dokumentacijo za vse investicije, ki se
letno izvajajo na obmo~ju DE Ko~evje, Prav
tako nadziramo samo izvajanje investicij.
V razvoju DE Ko~evje nas je 6, in sicer 3 projektanti, 2 dokumentarista in moja malenkost. Najve~ji izziv pri mojem delu je vsekakor “spraviti” pod streho plan investicij za
teko~e leto s ~im manj te`avami na terenu,

Borut ^esnik v dru`bi z ve~kratno {portnico
leta - Nata{o Oblak
(Josip Tomac), druga pa prava “frajtonerica”.
Posebnost te harmonike je, da je stara prek
125 let in je {e edina delujo~a prava Slovenska harmonika. Nanjo igra starosta in
du{a skupine Matija Krkovi~-Ti~e. Glasba,
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ki jo izvajamo, izvira iz Kostela, to je glasba,
ki so jo izvajali na{i predniki na veselicah,
na sre~anjih ipd. Imamo pa tudi nekaj priredb.
Tambura{ka
skupina je `e
izdala eno CD
plo{~o, to je bil
DUPLJAKOF
^U[PAJZ, sedaj
pa je pred
izidom nove CD
plo{~e in kasete
z naslovom
DUPLJAKOF
CINGU LINGU.
Tema celotnega
CD-ja je
Kostelska ohcet.
Bli`nji na~rti
skupine so kar
se da dobro
predstaviti in
seveda prodati
novo CD plo{~o
in kaseto.

Tambura{ka skupina je `e izdala eno CD
plo{~o, to je bil DUPLJAKOF ^U[PAJZ, sedaj
pa je pred izidom nove CD plo{~e in kasete z
naslovom DUPLJAKOF CINGU LINGU. Tema
celotnega CD-ja je Kostelska ohcet. Bli`nji
na~rti skupine so kar se da dobro predstaviti
in seveda prodati novo CD plo{~o in kaseto.
Glede na to, da smo {li v samozalo`bo, se bo
dalo CD dobiti pri meni osebno.
Drugo podro~je je {port. Kaj ti pomeni
{portno udejstvovanje?
Kar se pa {porta ti~e, pa segajo moji za~etki
v osnovno {olo, natan~neje v sedmi razred,
ko sem se za~el ukvarjati z rokometom.
Rokomet sem treniral vse do konca srednje
{ole. V [D Elektro Ljubljana sem vstopil skoraj dobesedno ob podpisu pogodbe o zaposlitvi. Takoj me je “rekrutiral” zdaj `e upokojeni Stane Ga{peri~. Od leto{njega leta sem
tudi predstavnik [D za DE Ko~evje. Moja
priljubljena disciplina je seveda kolo in {e
enkrat kolo. S kolesarjenjem sem se za~el
ukvarjati `e za ~asa {tudija, bolj resno pa ob
zaposlitvi. Letno prekolesarim tam od 3 do
4 tiso~ kilometrov, sem `e kar nekaj let ~lan
ekipe na elektroigrah, sodelujem pa tudi na

Kaj mi kolesarjenje pomeni, je mnogokrat kar
te`ko razlo`iti, {e posebno, ko rine{ v kak
te`ak klanec, noge bolijo, pa si pravi{, le kaj
mi je tega treba, potem pa gremo ~ez dva - tri
dni spet. To je enostavno svoboda in uspeh
(dose`ek) ob premaganem klancu ali trasi.
Poleg tega pa ima{ na kolesu dovolj ~asa,
da razmisli{ o marsikateri stvari. Navsezadnje je to {port, ki zahteva kar veliko ~asa in
ga na tak na~in lahko tudi koristno uporabi{.
Poleg tega pa {e marsikaj vidi{ ob sami trasi,
da je ukvarjanje s {portom zdravo, pa tako
ali tako vsi vedo.
Se ti ob tvojih {portnih aktivnostih kdo
pridru`i?
Ob teh mojih avanturah se mi mnogokrat
pridru`i tudi moje dekle Jelka, {e ve~ mi pa
pomeni to, da me razume v teh mojih {portnih mislih in me tudi vzpodbuja, za kar sem
ji zelo hvale`en. Skupaj pa imava {e eno
{portno aktivnost, to je planinstvo. Veliko
prehodiva po na{ih okoli{kih hribih, v sklopu
planinskega dru{tva Ko~evje (oba sva ~lana)
pa jo med sezono mahnemo tudi na kaj
vi{jega in te`jega. Ravno sedaj v juniju sva
prehodila tradicionalno pot “NA PETRUVU” iz
Ko~evja v Osilnico (9 ur). V zimskem ~asu pa
oba redno `e kar nekaj let igrava badminton,
potem pa smu~anje in zopet pohodni{tvo.
Pozimi je lahko {e mnogo lep{e, pa {e medvedov ni, ha, ha...
Katero je tvoje temeljno `ivljenjsko
vodilo?
Moje temeljno `ivljenjsko vodilo je zelo enostavno:
• bodi to, kar si,
• ~e se le da vedno dobre volje,
• pa ne bodi v breme sebi in drugim,
potem mislim, da se ne bi imel nih~e kaj za
prito`evati.
Borut ^esnik in Violeta Irgl

V dru`bi z Bogdanom Jakovcem - {portnikom
leta 2003
kolesarskih prireditvah v krogu in izven
Elektra Ljubljana. Zaenkrat je bil vrh kolesarjenja v Elektru Ljubljana vsekakor lanski krog
po mejah Elektra Ljubljana, kjer smo v dveh
dnevih prekolesarili slabih 350 km.
16
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O`ivljanje
Zadu{itve iz raznih vzrokov, elektri~ne po{kodbe, nagle zastrupitve, pa tudi druga
dogajanja so pogosto vzrok, da ponesre~eni preneha dihati, nato se mu ustavi {e
srce. Izjemoma je obratno.
O`ivljanje je re{evanje iz navidezne in
klini~ne smrti. Pri navidezni smrti sta dihanje in delovanje srca tako neznatna, da ju z
vidom, tipom in sluhom ne zaznamo ve~.
Popolno prenehanje dihanja in utripanja srca
imenujemo klini~na smrt.

1. nepravilen polo`aj spodnje ~eljusti, ko
pade jezik nazaj v `relo in zapre zraku pot
v grlo in sapnik (glej sliki). To se zgodi
zaradi ohlapnih mi{ic pri nezavestnem, ~e
le`i na hrbtu.

Pri o`ivljanju ne smemo izgubljati
nobene sekunde, vsaka je lahko odlo~ilna. ^as, ki je pretekel od trenutka, ko
je ponesre~eni prenehal dihati, odlo~a
o uspehu ali neuspehu o`ivljanja.
Na~eloma so najpomembnej{e prve
4 minute.
Vedeti moramo, da `e nekaj minut po tem, ko
je srce prenehalo biti, lahko pride do usodne
mo`ganske okvare, ki je tudi sama po sebi
smrtna.
UMETNO DIHANJE
Izku{nje po vsem svetu so pokazale, da je
napihovanje ponesre~en~evih plju~ z usti
najuspe{nej{i na~in umetnega dihanja pri
prvi pomo~i. Imenujemo ga umetno dihanje z
usti.

Pri o`ivljanju ne
smemo izgubljati
nobene
sekunde, vsaka
je lahko odlo~ilna. ^as, ki je
pretekel od
trenutka, ko je
ponesre~eni
prenehal dihati,
odlo~a o uspehu
ali neuspehu
o`ivljanja.
Na~eloma so
najpomembnej{e
prve 4 minute.

Slika 1: jezik v normalnem polo`aju protizadnji steni `rela (dihalne poti so odprte)

^e je ponesre~eni prenehal dihati in je
utripanje `ile (pulz) v zapestju ali na
vratu {e zaznavno, je za o`ivljanje
potrebno samo umetno dihanje.
^e bitja srca ne moremo ve~ ugotoviti,
sta nujno potrebna umetno dihanje in
so~asna zunanja masa`a srca.
Glavni pogoj za uspe{no umetno dihanje so
proste dihalne poti
Umetno dihanje je uspe{no le, ~e v ustih,
`relu, grlu in sapniku ni ovir, ki zraku zapirajo pot v plju~a. Najpogostej{e ovire so:

Slika 2: spodnja ~eljust z jezikom zdrkne
nazaj in navzdol. Jezik pade na zadnjo steno
`rela in zraku zapre pot v grlo, sapnik in
plju~a.
2. teko~ina v ustih, `relu in sapniku (kri,
slina, sluz, izbruhki)
Dihalne poti sprostite in o~istite tako, da:
a) poskrbite za polo`aj glave in spodnje ~eljusti:
Obrnite ponesre~enca na trebuh z obrazom navzdol tako, da mu bo lahko
iztekala teko~ina iz ust in `rela. Koren
jezika bo pri polo`aju z obrazom navzdol obenem s spodnjo ~eljustjo zdrsnil
naprej in zraku odprl pot v plju~a.
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Pri
po{kodovancu
ali bolniku, ki
mora zaradi
kakr{nega koli
vzroka le`ati na
hrbtu, potisnete
in dr`ite spodnjo
~eljust naprej in
navzgor, tako da
pridejo spodnji
zobje pred
zgornje.

Slika 3: Vpliv polo`aja glave na zgornje
dihalne poti, ko teko~ina lahko izte~e sama
skozi usta
b) uporabite trojni prijem:
Pri po{kodovancu ali bolniku, ki mora
zaradi kakr{nega koli vzroka le`ati na
hrbtu, potisnete in dr`ite spodnjo ~eljust
naprej in navzgor, tako da pridejo spodnji
zobje pred zgornje.

Slika 5: Ugotavljanje, ali po{kodovanec diha
(gledamo, ~utimo, sli{imo)
S prsti roke, ki ste jih imeli prej na ~elu
po{kodovanca, mu stisnite nosnici, globoko
zajemite zrak, z odprtimi usti tesno pokrijte
usta prizadetega in hitro vpihnite zrak. Nato
dvignite glavo in opazujte ali upada prsni
ko{ ter poslu{ajte ali skozi usta odhaja zrak.
^e je tako, je umetno dihanje uspe{no in
z njim nadaljujte. Po dveh izdatnih vpihih
z 1,5 sekundno pavzo za izdih, preidite na
normalni ritem (12-krat na minuto), ~e ste
s tipanjem pulza na vratu ugotovili, da srce
bije, zmanj{ajte globino vpihavanja. Z umetnim dihanjem lahko prenehate, ko po{kodovanec enakomerno diha.

Slika 4: Prijem in pritisk spodnje ~eljusti
naprej in navzgor
c) izbri{ite usta in `relo:
Glavo po{kodovanega obrnite vstran in
teko~ino v ustih in `relu izbri{ite s
prstom, ovitim z `epnim robcem, gazo ali
s podobno tkanino.
d) odstranite tujke:
Poglejte, ali nima morda po{kodovani v
ustih in `relu zobne proteze ali kak{nega
drugega tujka, in ga odstranite.
POTEK UMETNEGA DIHANJA Z USTI
Glavo po{kodovanca obdr`ite v enakem
polo`aju kot je bila pri sprostitvi dihalnih
poti. Z eno roko potisnite spodnjo ~eljust
naprej in navzgor tako, da so spodnji zobje
pred zgornjimi, ustnice pa tesno stisnjene. Z
drugo roko primite po{kodovanca za teme.
18

Slika 6: Umetno dihanje z usti na usta - vpihavanje zraka
Pri umetnem dihanju si zapomnite;
1. Umetnega dihanja ne uporabljajte pri
ponesre~encu, ki ga ne potrebuje (nezavestni, ki diha sam).
2. Po{kodovancu ali bolniku, ki ne diha, takoj
odpnite ovratnik in pas ter zrahljajte
obleko na prsih.
3. Sprostite dihalno pot.
4. Umetno dihanje mora biti enakomerno in
vztrajno.
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5. Z umetnim dihanjem prenehajte {ele, ko
ponesre~enec sam zadiha ali ko to dolo~i
zdravnik. ^e se pri ponesre~encu pojavijo
mrli{ke lise ali mrli{ka okorelost, umetno
dihanje ni ve~ smiselno.
6. Umetno dihanje je utrudljivo, zato naj se
pomagalci po mo`nosti izmenjujejo vsakih 5 minut. Koristno je, ~e organiziramo
vsaj tri izmene.
7. Brez poprej{njih prakti~nih vaj vam ne bo
uspelo, zato vadite na lutki pod strokovnim nadzorom.
ZUNANJA MASA@A SRCA
Kadar ponesre~enec ali bolnik preneha dihati
in mu srce ne bije ve~, je pravo~asna masa`a
srca ob so~asnem umetnem dihanju edini
ukrep, ki mu utegne vrniti `ivljenje. Z zunanjo masa`o opravljamo umetno ali pasivno
delovanje srca.

Kdo?
Zunanjo masa`o srca lahko opravlja le tisti,
ki se je je nau~il na posebnih te~ajih, se zanjo
izuril na posebni lutki in svoje znanje
dokazal pred strokovnjakom.
Komu ali koga?
Pomagalec, ki se je nau~il o`ivljanja, mora
tudi vedeti, kdaj bosta umetno dihanje in
masa`a srca najpogosteje potrebna:
• utopljencem, ~e niso bili pod vodo ve~
kot pol ure,
• obe{encem, dokler so {e ohlapni in topli,
• po{kodovancem z elektri~nim tokom ali
strelo, dokler so {e topli,
• zadu{encem,
predvsem
zaradi
mehani~nih vzrokov,
• zastrupljencem (alkohol, plin, uspavala,
strupi),
• po{kodovancem s po{kodbo glave, ki
oble`ijo brez znamenja `ivljenja,
• hudo podhlajenim,
• bolnikom, ki jim je iz razli~nih vzrokov
nenadoma zastalo srce,
• “zamrlim” novorojen~kom.

Z zunanjo
masa`o srca
nadome{~amo
delovanje srca,
ki je zastalo.
Srce pritiska{
tako, da ritmi~no
pritiska{ spredaj
na prsnico.
Pritisk na
spodnjo tretjino
prsnice stisne
srce med
prsnico in
hrbtenico in iz
njega po`ene kri
v o`ilje.

Pomembno je torej, da srce z zunanjo
masa`o po`enemo zopet v tek, {e preden
nastanejo okvare na mo`ganih. Na~eloma so
najpomembnej{e prve 4 minute!

Slika 7: So~asna zunanja masa`a srca in
umetno dihanje z usti
^eprav je postopek pri zunanji masa`i srca
preprost, morate vedeti:
1. kdaj morate za~eti,
2. kdo naj ga izvaja,
3. komu je masa`a potrebna.
Kdaj?
Vsaka sekunda je dragocena. Z zunanjo
masa`o za~nite takoj, ko srce neha utripati,
to je pri sr~nem zastoju. Srce se je ustavilo,
ko opazite naslednja znamenja in pojave:
nezavest, prenehanje dihanja in utripanja
`ile na vratu in stegnu ter mrli{ki videz.
[iroke zenice so dodatno znamenje, ki potrjujejo sr~ni zastoj. Pri zunanji masa`i srca je
o`enje zenic dobro znamenje, da je bila
uspe{na.

TEHNIKA ZUNANJE MASA@E SRCA PRI
ODRASLIH
Z zunanjo masa`o srca nadome{~amo delovanje srca, ki je zastalo.
Srce pritiska{ tako, da ritmi~no pritiska{
spredaj na prsnico. Pritisk na spodnjo tretjino prsnice stisne srce med prsnico in
hrbtenico in iz njega po`ene kri v o`ilje.
Zunanja masa`a srca obudi srce k samostojnemu delovanju, ~e opravlja{ so~asno umetno dihanje.
Potek zunanje masa`e srca:
1. Ponesre~enec ali bolnik naj le`i vznak na
trdi podlagi, najbolje na tleh s
podlo`enimi nogami.
2. Na spodnjo tretjino prsnice polo`i
blazinice svoje leve dlani, z desnico pa pritiskaj na hrbtno stran levice v navpi~ni
smeri, ob iztegnjenih komolcih in z rameni
nad po{kodovan~evo prsnico v ritmu od
80 do 100 pritiskov na minuto.
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Ponesre~eni
pogosto bruha,
ko se mu vra~a
`ivljenje. Zato ga
obrnite postrani,
ko se izbruha
mu o~istite usta
in `relo.

5. Po na~inu usta na usta ali usta na nos
za~nete o`ivljati z dvema izdatnima
vpihoma, z odmorom za izdih. Takoj
nato 15-krat stisnite srce s pritiskom
na prsnico. Zatem ponovite umetno
dihanje in zunanjo masa`o srca
izmenoma v razmerju 2:15 (to je dva
vpiha, tema sledi 15 stiskov srca v ritmu s
frekvenco od 80 od 100 na minuto).
6. Tako o`ivljate dokler ne pride zdravnik
ali ponesre~enca ne prevzamejo re{evalci.
Slika 8: Pu{~ica ka`e mesto na prsnici pri
zunanji masa`i srca
3. Pro`no srednjo steno oprsja lahko pritisnete v smeri proti hrbtenici do 4,5 cm, ne
da bi se pri tem zlomila rebra.

7. Z zunanjo masa`o srca in umetnim dihanjem lahko prenehate, ko za~ne srce zopet
redno biti in ko za~ne po{kodovanec
enakomerno dihati. Z umetnim dihanjem
za~nite znova, ~e po{kodovanec znova
preneha dihati, z zunanjo masa`o srca pa,
~e srce znova zastane. Zato morate o`ivljenega nenehno opazovati.
Uspe{nost sr~ne masa`e preverjajte s tipanjem pulza utripalnice na vratu, z opazovanjem barve ko`e na obrazu in {irine zenic.
Dobro znamenje je, ~e se po{kodovancu
vra~a normalna barva ko`e in vidnih sluznic,
~e otipamo utrip `il na vratu, ~e se {iroke
zenice spet zo`ijo ter opazimo pri
po{kodovancu posamezne gibe telesa in
vdihe.
Ponesre~eni pogosto bruha, ko se mu vra~a
`ivljenje. Zato ga obrnite postrani, ko se
izbruha mu o~istite usta in `relo.

Slika 9: S pritiskom na prsnico stisnemo srce
in iz njega po`enemo kri v velike `ile
4. Pri vsakem pritisku popustite, tako da se
oprsje popolnoma raz{iri. Svojih rok ne
dvigujte od ponesre~en~evih prsi.

Pri zunanji masa`i si zapomnite:
1. Kadar tiplje{ utrip `ile na vratu, masa`a
srca ni potrebna in je smrtno nevarna.
2. Pri masa`i ne pritiskaj premo~no in
sunkovito na prsnico.
3. Za u~enje in vaje iz o`ivljanja uporabljajte
le posebno lutko.
4. Umetno dihanje, predvsem pa masa`o srca
na po{kodovancu ali bolniku smete opravljati le, ~e ste se o`ivljanja nau~ili in si
pridobili potrebne spretnosti z vajami na
lutki ter to dokazali pred strokovnjakom.
Vesna Oman Rode
Viri:
A. Kova~, 1997: Prva pomo~, priro~nik za u~ence in
dijake. Ljubljana: Rde~i kri` Slovenije

Slika 10: Ko popustimo v pritisku na prsnico, se oprsje raz{iri in z njim srce. Kri priteka v srce.
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Sre~anje vodij slu`be obratovanja
in sodelavcev v Elektru Ljubljana obdobje 1963 - 2001
Skoraj leto dni je zorela ideja o sre~anju vodij slu`be obratovanja in sodelavcev za
obdobje 1963 - 2001, to je za 38 let. Sre~anje je bilo realizirano v prijetnem vzdu{ju
15. 6. 2004 v Novem mestu.
Navzo~e je pozdravil in nagovoril predsednik
uprave Vincenc Jan{a, ki je podal kratko
informacijo o poslovanju podjetja, uspehih
podjetja na podro~ju razvoja in investiranja,
pridobitvi certifikata ISO 14001 za varovanje
okolja, o pri~akovanju nove organiziranosti
distribucijskih podjetij in vrednosti certifikatov v podjetju in jim za`elel prijetno
dru`enje.

in je opravljal naloge in zadol`itve obratovanja, vzdr`evanja in gradenj ter sodelovanja s slu`bo razvoja na razvoju energetskega
omre`ja in postrojev. Po letu 2001 pa je sektor obratovanja razpadel na OE UDO - obratovanje (upravljalec distribucijskega omre`ja),
OE DEE - vzdr`evanje (distribucija elektri~ne
energije) in OE IN@ - gradnja (in`eniring).
Poglejmo si nekoliko podatkov o vodjih
slu`be obratovanja v obdobju 1963 - 2001.
Vodje slu`be obratovanja so bili po vrstnem
redu v teh letih:
• Ko~evje: Rudi Gruden, Pavle Vesel, Sre~ko
Miheli~,
• Ljubljana mesto: Franc Zavr{nik, Anton
Majcen, Anton Av~in, Jo`e Knavs,
• Ljubljana okolica: Franc Oblak, Karol
Juvan, Peter Kali{nik, Iztok Bartol, Zoran
Lebi~,
• Novo mesto: Viljem Sedaj, Franc Kra{ovec,
Boris Gu{tin, Damjan Slapni~ar,
• Trbovlje: Ivan Brem{e, Fortunat Brvar,
Alojz Ker{nik, Anton Razpotnik,
• Uprava: Peter Kozina, Janez Hostnik, Iztok
Bartol.

Namen sre~anja
je bil izmenjava
izku{enj
starej{ih in
mlaj{ih kadrov,
generacij in
obenem
priznanje
vodilnemu in
vodstvenemu
kadru s podro~ja
obratovanja za
uspe{no
opravljanje
nalog s podro~ja
obratovanja,
vzdr`evanja,
gradenj in
razvoja
distribucijskega
omre`ja in
postrojev v vseh
38 letih.

Nato je pobudnik sre~anja, mag. Janez
Hostnik, pozdravil vse navzo~e in predlagal,
da sre~anje poteka s sloganom: “Obratovanje
je bilo v tem obdobju 38 let za Elektro
Ljubljana kot je v {portu atletika, ki je, kot
vemo, kraljica {porta. Slogana se je spomnil
in ga promoviral vrsto let prvi vodja obratovanja Peter Kozina, poznej{i direktor Elektra
Ljubljana.
Namen sre~anja je bil izmenjava izku{enj
starej{ih in mlaj{ih kadrov, generacij in
obenem priznanje vodilnemu in vodstvenemu kadru s podro~ja obratovanja za uspe{no
opravljanje nalog s podro~ja obratovanja,
vzdr`evanja, gradenj in razvoja distribucijskega omre`ja in postrojev v vseh 38 letih.
Zakaj v tem obdobju? Ker je proces obratovanja slu`ba - sektor je v tem obdobju deloval v enaki ali podobni organizacijski obliki

Na sre~anju smo se spomnili tudi preminulih
sodelavcev iz na{ih vrst, to so bili: Viljam
Sedaj, Ivan Brem{e, Pavel Vesel.
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Na sre~anju so bili prisotni vsi od navedenih
vodij obratovanja, razen Fortunata Brvarja,
ki je posredoval opravi~ilo zaradi potovanja
v tujino in je obenem prinesel prisr~ne pozdrave vsem prisotnim.
Od 19 `ive~ih in
18 prisotnih
vodij slu`be
obratovanja jih
10 u`iva
zaslu`eno
upokojitev, 8 pa
je naprej
aktivnih v
Elektru Ljubljana
in eden v Elektru
Gorenjska.

Kot zanimivost, vodje obratovanja, ki so napredovali in postali direktorji: Peter Kozina,
Janez Hostnik, Rudi Gruden, Jo`e Knavs,
Karol Juvan, Iztok Bartol, Franc Kra{ovec,
Ivan Brem{e, Fortunat Brvar, Alojz Ker{nik in
Anton Razpotnik, kar pomeni, ~e si postal
vodja slu`be obratovanja, si imel po statistiki 50 % mo`nosti, da postane{ direktor.
Najstarej{i prisotni vodja obratovanja na
sre~anju: Franc Oblak, star 93 let, zares ~astitljiva starost in za njegovo prisotnost in
~ilost mu iz srca ~estitamo.
Najmlaj{i vodja obratovanja med nami je bil
Zoran Lebi~, star 33 let, ki je imel tudi
najkraj{i sta` na tem delovnem mestu, 1 leto.

Najdalj{a sta`a kot vodji obratovanja sta si
pridobila: Pavle Vesel, 25 let in mag. Janez
Hostnik, 25 let.
Iz Elektra Ljubljana so iz na{ih vrst v tem
obdobju od{li: Franc Zavr{nik, Anton Majcen
in Jo`e Knavs, kar pomeni zelo majhen osip
in veliko kadrovsko stabilnost v podjetju.
Od 19 `ive~ih in 18 prisotnih vodij slu`be
obratovanja jih 10 u`iva zaslu`eno upokojitev, 8 pa je naprej aktivnih v Elektru
Ljubljana in eden v Elektru Gorenjska.
Sre~anje je po zagotovilih prisotnih zelo
dobro uspelo in `elje ostajajo po ve~ takih
sre~anjih, saj se na tovrstnih sre~anjih
povezujejo mladost, zagnanost, izku{nje in
modrost, ~esar ni nikoli v `ivljenju preve~,
zlasti med vodilnimi in vodstvenimi kadri.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave
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Seminar o seznanitvi z novostmi
novele energetskega zakona
V torek, 8. junija 2004, smo v sindikalni dvorani na Kotnikovi 9 v Ljubljani, v sodelovanju
z ICES-om organizirali seminar o seznanitvi z
novostmi novele energetskega zakona.
Seminarja se je udele`ilo 39 zaposlenih.
Strokovni izvajalci seminarja so bili strokovnjaki z Ministrstva za okolje, prostor in
energijo: Marjana Mali, mag. Hinko [olinc,
Urban Prelog in dr. Jo`e Zago`en. Izvajalci so
predstavili: splo{no predstavitev novele
energetskega zakona ter pregled in seznanitev s spremembami, osredoto~enost na
podro~ja energetike, zemeljskega plina in
obnovljivih virov.
Alenka Pretnar,
oddelek za izobra`evanje

Ra~unalni{ko izobra`evanje

@elje in potrebe zaposlenih so pokazale, da
so v na{i dru`bi potrebe po ra~unalni{kem
izobra`evanju. Da bi zaposleni lahko ~imbolj
izkoristili ra~unalnike na delovnem mestu in
da bi delovni procesi potekali ~im hitreje in
~imbolj uspe{no, se bo v septembru 2004
organiziralo ra~unalni{ko izobra`evanje za
osnovni in nadaljevalni Word in Excel.
Izobra`evanje bo potekalo 15 {olskih ur
(5 {olskih ur na dan oz. 3 dni) na nadzorni{tvu Dom`ale od 14.30 ure dalje.
Te~aji bodo potekali s predavateljem in asistentom v manj{ih skupinah (najve~ 8 udele`encev), da bo program potekal ~im bolj

gladko, nemoteno in maksimalno izkori{~eno.
Vsak udele`enec bo imel na voljo svoj
ra~unalnik ter gradivo. Udele`enci se bodo
na posameznem ra~unalni{kem te~aju
usposobili v izbrani tematiki, ki jo lahko
potem u~inkovito uporabijo pri samostojnem
delu.
Prijave za ra~unalni{ko izobra`evanje zbira
Alenka Pretnar (int. 41-13) ali po elektronski
po{ti: alenka.pretnar@elektro-ljubljana.si
Alenka Pretnar,
oddelek za izobra`evanje
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NAVADNI GABEZ Symphytum officinale L.
Nobena od doma~ih zdravilnih
rastlin ne
vsebuje toliko
zdravilnega
alantoina kot
gabez. Alantoin
je potreben za
tvorbo celic, z
njim se hitreje
celijo rane.

Gabez je trajno zeli{~e. Botani~no gabez sodi v dru`ino srhkolistnic
(lat. Boraginaceae). Poljedelcem je trdovraten plevel. Zeli{~arji pa uporabljajo njegovo korenino. To izkopljejo v mesecu aprilu in maju.
Uporaba
Nobena od doma~ih zdravilnih rastlin ne
vsebuje toliko
zdravilnega
alantoina kot
gabez. Alantoin je potreben za tvorbo
celic, z njim se
hitreje celijo
rane. Gabez je
tako eno od
najbolj{ih pomo~nikov za
celjenje zunanjih in notranjih ran, raznih
po{kodb vseh vrst, urezih, praskah, zme~kaninah, zlomih in krvavitvah. Zelo cenjena
in preizku{ena je uporaba toplih ka{astih
obkladkov. Po velikosti rane ali krvavitve
skrbno zme{amo v porcelanasti skledi 2 do
4 velike `lice posu{enih in v prah zdrobljenih korenin z malo vode, da nastane
ka{asta zmes. Toplo ka{o nama`emo na
laneno krpo in polo`imo na rano. Obkladke
menjamo na 2 do 4 ure. Ti obkladki se
uporabljajo tudi pri skorbutnih ~irih, oteklinah, {enu na obrazu, revmati~nih zadebelitvah na mi{icah, podagri~nih zatrdlinah,
bole~ih bezgavkah, bole~inah v kosteh,
vnetju vezi, kosti in pokostnice. Enako u~inkovita je tudi uporaba gabezovega mazila.
Gabezova tinktura
Potrebujemo 200 gramov gabezovih korenin,
ki jih na drobno zre`emo in namakamo v
1litru 96 % alkohola 20 dni v dobro zaprti
steklenici. Steklenica naj stoji stabilno pri
sobni temperaturi. Po 20 dneh precedimo in
stisnemo korenine. Stisnjen sok se uporablja
za tinkturo, to se predhodno razred~i s 1/4
litra prekuhane in ohlajene vode. Laneno
krpico prepijejo s tinkturo in polo`ijo na
rano ali tinkturo vtirajo, ko se je rana zaprla,
da bi se zacelila brez brazgotine.
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NASVET: Priporo~ljiva je zmerna uporaba.
Vsebuje tudi nekoliko strupenih pirolzidinskih alkaloidov, zaradi katerih je odsvetovana nekontrolirana uporaba pripravkov iz
gabezove korenine ali listov.
Jan Kozamernik, dipl. ing agr. in hort.
Literatura;
Toplak Galle, K., 2000: Zdravilne rastline na
Slovenskem. Mladinska knjiga, Ljubljana, str. 226.
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Ma{~obe in holesterol
Ve~ ljudi je umrlo zaradi pretirane
pija~e in hrane kot pa v boju!
(Latinski pregovor)
Toliko beremo o {kodljivosti ma{~ob in
holesterola, da se nam res lahko zdi, da so te
snovi v hrani le zato, da nam povzro~ajo
zdravstvene te`ave in morda {e zaradi
bolj{ega okusa hrane. A ni res! Ma{~obe
imajo ve~ razli~nih funkcij:
• So zelo koncentriran vir energije (1 g
ma{~ob - 9,3 kcal (39 kJ))
• Pospe{ujejo absorpcijo v ma{~obah topnih
vitaminov (A, D, E, K)
• Hrani izbolj{ajo okus (ravno zato jih je
najte`e izlo~iti iz prehrane)
• So izvor esencialnih (nujno potrebnih)
ma{~obnih kislin

nenasi~ene MK bolj podvr`ene oksidaciji v
organizmu (kar je seveda neza`eleno) in pred
tem se organizem {~iti z ve~jo porabo antioksidantov (vitamini A, E, C, beta-karoten,
mineral selen ...).
Koliko naj bi bilo ma{~ob v prehrani?
20 do 30 % energije naj bi dobili iz ma{~ob
(podatek izpred nekaj let za ZDA: 40 do 45 %
vse energije iz ma{~ob - ne zgledujmo se po
Ameri~anih!!!)
Od tega naj bi bilo:
• 10 % nasi~enih MK (`ivalske ma{~obe:
mast, maslo, loj)
• 10 % enkrat nenasi~enih MK (olivno in
ara{idno olje)
• 10 % ve~krat nenasi~enih MK (son~ni~no,
sojino, koruzno, bomba`no, laneno,
repi~no in ribje olje)

Pomembno je,
koliko ma{~ob in
holesterola
~lovek poje s
hrano;
pomembno pa je
tudi, koliko ga
na{ organizem
(najve~ jetra)
sam sintetizira.
Holesterol
obstaja le v
`ivalskem svetu!

Povezava s holesterolom
Posledice pomanjkanja esencialnih ma{~obnih kislin so lahko ekcemi, akne, dermatitis,
manj{a plodnost, pove~anje jeter, ledvic,
nadledvi~ne `leze ...
Najprej nekaj osnov: prave ma{~obe so estri
glicerola in ma{~obnih kislin (MK). MK so
lahko nasi~ene ali nenasi~ene (enkrat ali
ve~krat nenasi~ene). Med te zadnje spadajo
tudi esencialne MK: linolna, linolenska in
arahidonska. MK z ve~ dvojnimi vezmi
(ve~krat nenasi~ene) zni`ujejo koli~ino
holesterola v krvi, nasi~ene MK pa zvi{ujejo
raven holesterola. Vendar pa so ve~krat

Pomembno je, koliko ma{~ob in holesterola
~lovek poje s hrano; pomembno pa je tudi,
koliko ga na{ organizem (najve~ jetra) sam
sintetizira. Holesterol obstaja le v `ivalskem
svetu! (~e boste naleteli na primer na reklamo
za son~ni~no olje brez holesterola, potem se
morate zavedati, da je to ~isto zavajanje).
Holesterol je sestava celi~nih membran,
nujen je za sintezo D vitamina in `ol~nih
kislin, spolnih hormonov, hormonov nadledvi~ne `leze. Seveda pa je tudi rizi~ni faktor
za aterosklerozo in sr~ni infarkt, zato previdno z u`ivanjem jajc (rumenjak), drobovine
(jetra), mastnega mesa in masla.
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Ma{~obe
`ivalskega izvora
so ve~inoma
trde, ker
vsebujejo
nasi~ene
ma{~obne
kisline in le za
malenkost
enkrat (mono)
nenasi~enih
ma{~obnih
kislin. Svetla
izjema je le ribje
olje, ki vsebuje
ve~krat (poli)
nenasi~ene ma{~obne kisline
(omega 3).

Nasploh pa je potrebno v prehrani zmanj{ati
koli~ino skupnih ma{~ob, ~e `elimo zni`ati
nivo holesterola v krvi. Dobro je tudi, da se
u`iva hrano, bogato z vlakninami, saj se
nanje v ~revesju holesterol ve`e in tako
zapusti telo; sicer se absorbira in gre nazaj v
kri in v jetra (organizem se namre~ obna{a
zelo “var~no”).
Holesterol je v bistvu skupni izraz za ve~
razli~no gostih, sicer pa podobnih snovi,
zato lo~imo HDL, LDL in VLDL holesterol.
HDL holesterolu pravimo tudi “dobri”, zato
ker zmanj{uje mo`nost nalaganja holesterola na stene `il, ostala dva pa se zelo rada lepita na `ile. @enske imajo v povpre~ju ve~ HDL
holesterola v krvi in so zato manj nagnjene k
aterosklerozi. Enako velja za zmerne pivce
alkohola (1 dl vina dnevno, vse kar je ve~ pa
`e zvi{uje holesterol).
TABELA: Priporo~ene norme za profil
serumskih ali plazmatskih lipidov:
Skupni holesterol
Trigliceridi
LDL holesterol
HDL holesterol - mo{ki
HDL holesterol - `enske

< ali = 200 mg/100 ml
< ali = 250 mg/100 ml
< ali = 120 mg/100 ml
< ali = 45 mg/100 ml
< ali = 55 mg/100 ml

Vrednosti skupnega holesterola nad 260
mg/100 ml pomenijo trikrat ve~ji rizik kot
tiste pod 200 mg/100 ml.

ugodno razmerje mono, dvo
nenasi~enih ma{~obnih kislin.

in

poli-

Ma{~obe so poleg prehrambenega pomembne
tudi z zdravstvenega vidika. V ma{~obi topne
vitamine (A, D, E, K) pomagajo prena{ati do
celic v telesu, zato lahko pri dolgotrajnem
pomanjkanju ma{~ob v prehrani nastopi tudi
pomanjkanje teh vitaminov.
Ma{~obe `ivalskega izvora so ve~inoma trde,
ker vsebujejo nasi~ene ma{~obne kisline in le
za malenkost enkrat (mono) nenasi~enih
ma{~obnih kislin. Svetla izjema je le ribje
olje, ki vsebuje ve~krat (poli) nenasi~ene
ma{~obne kisline (omega 3).
Najmanj za`elene so nasi~ene ma{~obne
kisline, saj so ravno te povzro~itelji nekaterih hudih bolezni (ateroskleroza, zvi{an
holesterol, visok krvni pritisk, `ol~ni kamni,
debelost).

TABELA: Vsebnost holesterola
(v mg) na 100 g `ivila
Govedina, pusta
Svinjina, pusta
Goveja jetra
Svinjska jetra
Kri, goveja
Jajca (cela)
Polmastno mleko
Posneto mleko
Maslo
Sir
Mo`gani

66
70
265
340
190
548
12,3
3
240
140 - 170
2200

[e nekaj nasvetov:
V zdravi prehrani so ma{~obe torej potrebne,
vendar le v priporo~enih koli~inah. Omenili
smo `e, da naj bi telo dnevno dobilo do 30 %
energije z ma{~obami. To pa pomeni do
40 gramov vseh ma{~ob. Paziti moramo na
26

Nujno potrebne, esencialne ma{~obne kisline, ki jih na{e telo ne more samo sintetizirati, ampak jih moramo dobiti s hrano, so
znane tudi pod imenom vitamin F. Priporo~ena dnevna koli~ina le teh (nenasi~enih
MK) je ca. 15 gramov - od 3 do 7 odstotkov
energijske vrednosti obroka.
Simona Marolt-Eberle in Toni [timec

junij – julij – avgust 2004

Zanimivosti
Dober tok.

Srebrna leta v najbolj{i formi
Precej nas je blizu 50 let, ali pa so ravnokar za nami. Na{ `ivljenjski slog se je spremenil in z njim tudi na{e prehranske potrebe.
Zdaj telo potrebuje ve~ tistih vitaminov in
mineralov, ki ohranjajo visoko raven energije, delovanje mo`ganov in zdravje. U`ivanje
dodatnih vitaminov in mineralov lahko
pomaga odlo`iti pojav znakov staranja, krepi
srce in vas varuje pred boleznimi, kakr{ni sta
osteoporoza in artritis. Pravilna prehrana je
torej v tem obdobju {e posebno pomembna
zaradi ve~jih potreb organizma.
Raziskave so pokazale, da ljudje s pove~animi potrebami po vitaminih in mineralih
(zaradi starosti nepravilne ali dietne prehrane, splo{ne oslabelosti organizma ali okrevanja po bolezni, dolgotrajne terapije z zdravili, pove~ane psihi~ne in fizi~ne obremenitve, u`ivanja alkohola, kajenja itd.) tudi
s pravilno prehrano te`ko zadostijo tem
potrebam. Zato potrebujemo dodaten vir
vitaminov in mineralov.

Tudi Centrum Silver vam ponuja celovito in
uravnote`eno sestavo vitaminov in mineralov, ki je posebno prilagojena va{im potrebam.
Vsekakor se dr`ite navodila:
JEJTE ZDRAVO !
• Pojejte najmanj pet obrokov sve`ega sadja
in zelenjave vsak dan.
• Va{a prehrana naj vsebuje `ivila, ki napolnijo `elodec in vsebujejo veliko {kroba in
vlaknin, npr., pe~en krompir, neolu{~en
ri`, testenine iz polnozrnate moke, polnozrnat kruh.

• Jejte ~imve~ rib, {e posebej rib z veliko
olja, npr. tuno, lososa, sku{e, sardine in
slanike.
• Zmanj{ajte koli~ino mastnih `ivil v
prehrani, vklju~no s klobasami, sirom,
smetano, hamburgerji in podobno hrano,
in jih sku{ajte v ~im ve~ji meri nadomestiti z izdelki, ki vsebujejo malo ma{~ob.
• Zmanj{ajte tudi koli~ino sladkih `ivil, npr.
sladkarij, pi{kotov, peciva in drugih
sla{~i~arskih izdelkov.
• Posku{ajte hrano ve~krat pripraviti na
`aru in manjkrat cvreti. Tudi pri kuhanju
se iz zelenjave izgubi precej vitaminov ({e
posebej B in C), zato ~imbolj skraj{ajte ~as
kuhanja.
• Uporabljajte manj soli, za bolj{i okus pa
lahko sol nadomestite z za~imbami, npr. s
~rnim poprom in zeli{~i.
• Pijte veliko teko~ine - najmanj dva litra
vode na dan.

Raziskave so
pokazale, da
ljudje s pove~animi potrebami
po vitaminih in
mineralih (zaradi
starosti
nepravilne ali
dietne prehrane,
splo{ne
oslabelosti
organizma ali
okrevanja po
bolezni,
dolgotrajne
terapije z zdravili, pove~ane
psihi~ne in
fizi~ne
obremenitve,
u`ivanja
alkohola, kajenja
itd.) tudi s
pravilno
prehrano te`ko
zadostijo tem
potrebam. Zato
potrebujemo
dodaten vir vitaminov in
mineralov.

Zdravo `ivljenje in pravilna uravnote`ena
prehrana sta bistvena za ohranjanje kondicije in aktivno u`ivanje `ivljenja !
Irena Poto~nik
Vir: Internet
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X. letne igre
elektrodistribucije Slovenije
Pohvaliti je treba
predvsem ekipo
malega
nogometa, ki je
bila
nepremagljiva,
dobro je igrala
tudi `enska ekipa
v namiznem
tenisu, ki je
zbrala najve~je
mo`no {tevilo
to~k, kot tudi
ekipa v {ahu, ki
je `e vrsto let
nepremagljiva.

Igre EDS so potekale 29. maja v organizaciji Elektra Gorenjska `e drugi~ po vrsti.
Leto{nje so se odvijale v [portnem parku [en~ur v neposredni bli`ini Kranja ter
kolesarsko tekmovanje v okolici Terstenika.
Distributerke in distributerji so se pomerili
v 12 disciplinah, z veliko {portne vneme so
potekala posamezna tekmovanja, ki so prina{ala
zmage in poraze. Se{tevek to~k je dolo~il zmagovalca in to je v tem letu Elektro Maribor, ki je z
veliko prednostjo premagal ostale ekipe.
Kon~ni vrstni red je bil slede~i:
Elektro Maribor
70 TO^K
Elektro Gorenjska 59 TO^K
Elektro Ljubljana
58 TO^K
Elektro Celje
55 TO^K
Elektro Primorska 42 TO^K
Na{a ekipa si je pri zbiranju to~k v posameznih
disciplinah bolj ali manj dobro odrezala. Pohvaliti
je treba predvsem ekipo malega nogometa, ki je
bila nepremagljiva, dobro je igrala tudi `enska

Ekipa v disciplini plezanje na drog
Veliko {portne smole so imeli tekmovalci paradne
discipline plezanje na drog. Ekipa je dobro
uigrana, je hitra in ima vse pogoje da zmaguje in
prepri~an sem, da bodo v naslednjem letu prvaki.
Po zaklju~ku paradne discipline se je pri~el
zaklju~ni del sre~anja, ki je prijetno presenetil
vse navzo~e `e s svojo postavitvijo scene ter starih monterskih orodij in materialov, ki so jih monterji uporabljali v 60. letih. Za nekatere mlaj{e
kolege je bilo to prvo sre~anje s tak{nim materialom in orodjem in niso skrivali za~udenja in
obenem navdu{enja, da so imeli priliko spoznati
na~in, ki ga je uporabljal marsikateri o~e teh fantov. Zanimiv prikaz iger distributerjev v prvi
povojni petletki biv{e Jugoslavije je prikazala
igralska skupina, ki je vzdignila veliko smeha ter
po`ela navdu{ujo~ aplavz.

Ekipa malega nogometa Elektra Ljubljana
ekipa v namiznem tenisu, ki je zbrala najve~je
mo`no {tevilo to~k, kot tudi ekipa v {ahu, ki je `e
vrsto let nepremagljiva. V disciplinah, kjer smo v
preteklih letih dosegali bolj{e rezultate je opaziti,
da zaradi po{kodb ni bilo nekaterih klju~nih tekmovalcev, ki bi prinesli {e kak{no dobro uvrstitev.
@enska kot tudi mo{ka ekipa v odbojki bi z malo
ve~ treninga gotovo doprinesla kak{no to~ko in
s tem pripomogla do bolj{ega skupnega se{tevka.
Ekipi sta obljubili, da bosta do prihodnjih iger
bolj uigrani.
28

[tajerskih 7 in dobra hrana Hi{e kulinarike
Jezer{ek je dala piko na i dobro pripravljenih iger.
Ve~ji poudarek na dobri organizaciji iger iz leta v
leto daje pe~at, da igre postajajo vse bolj{e, vse
bolj atraktivne in zanimivej{e. Da postajajo
tak{ne, se imamo zahvaliti ljudem, ki vodijo organizacijo in ljudem, ki ob strani izvajajo zadane
naloge. Eno tak{no ekipo smo imeli priliko videti
na teh igrah, zato se jim {e enkrat zahvaljujem v
imenu vseh {portnikov Elektra Ljubljana d.d.
HVALA!
Sre~o Grkman,
predsednik [portnega dru{tva Elektro Ljubljana
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Kadrovanje v maju in juniju 2004
V maju smo zaposlili dva {tipendista delni{ke dru`be:
IME IN PRIIMEK
Mitja KOS
Toma` DOLENC
Milan [^EPANOVI]

DELOVNO MESTO
univ. dipl. in`. elektrotehnike
univ. dipl. in`. elektrotehnike
tehnik za dokumentacijo

ORGANIZACIJSKA ENOTA
UDO, Ljubljana Uprava
UDO, Ljubljana Uprava
In`eniring

Dve zaposleni pa sta prenehali z delom v na{em podjetju:
IME IN PRIIMEK
Marinka ROBEK
Nata{a [KERJANEC

DELOVNO MESTO
prenehanje delovnega razmerja
prenehanje delovnega razmerja

ORGANIZACIJSKA ENOTA
RFS, Ljubljana Uprava
Slu`ba za javna naro~ila in
nabavo

Umrla sta upokojenca Alojzija Kobljar in Stane Bobi~.
Nevenka Ivan~i~

Jubilanti
V mesecu juniju in juliju 2004
so praznovali na{i
upokojenci svoj `ivljenjski
jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Konrad PETEK
Igor JERE
Alojzija KOBLJAR
Lovro MLINAR
Terezija @AGAR
Ludvik SEVNIK
Ernest DOLAR

roj.
roj.
roj.
roj.
roj.
roj.
roj.

1. 6. 1944
10. 6. 1944
17. 6. 1944
2. 7. 1944
3. 7. 1944
27. 7. 1944
31. 7. 1944

Ljubljana
Ljubljana
Dobrava
@iri
Ko~evje
Radomlje
Trbovlje

roj. 24. 6. 1934

Ljubljana

roj.
roj.
roj.
roj.

Brusnice
Ljubljana
Ljubljana
Ko~evje

~lan DUEL

~lan DUEL

70. ROJSTNI DAN
Alojzija JAKOPIN

80. ROJSTNI DAN
Alojz DRGANC
Ivan BITENC
Marjan BRADE[KO
Rozi VODU[EK

18. 6. 1924
29. 6. 1924
2. 7. 1924
27. 7. 1924

~lan DUEL

Ob jubileju vsem iskreno ~estitamo in `elimo {e vrsto zdravih in sre~nih let.
Jo`ica Kra{ovec
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GORI[KA BRDA
Torek, 25. maj - lep son~ni pomladni dan, ko smo se upokojenci odpravili na majski
izlet. Na{ cilj so bila son~na Gori{ka Brda.
“Gradnikova
Medana” - vas
na gri~ku, ki jo
je s {tevilnimi
verzi ponesel v
svet pesnik in
prevajalec dr.
Alojz Gradnik
(1882-1967).
^eprav sodnik
po poklicu, je
znal z umetni{ko
tanko~utnostjo
upodobiti Brda,
njihovo naravno
in kulturno
podobo in
bri{kega
~loveka. Brici so
mu v grajskem
parku na
Dobrovem
postavili
spomenik, v
ob~inski grb pa
vtkali njegov
verz.

30

Potovali smo preko Vi~a, Vrhnike in Logatca,
kjer so se nam pridru`ili {e zadnji izletniki.
Pot smo nadaljevali po avtocesti do Nove
Gorice in nato zavili proti Brdom. ^e si v stiski s ~asom, je avtocesta res koristna stvar pa vendar - prikraj{a te za marsikatero znamenitost. Toda, kdor zna opazovati, lahko
kljub hitenju opazi kak{no zanimivost ali kaj
lepega. Mene so prevzela zelena `itna polja,
okra{ena z ogromno rde~ega maka. Pot do
Nove Gorice je hitro minila in `e smo bili
sredi Brd. V vasi Kojsko nas je ~akal vodi~.
Izstopili smo iz avtobusov in se pe{ podali na
vrh gri~a, kjer stoji podru`ni~na romarska
cerkvica Sv. Kri`a na Taboru.

pesnik, etnograf in muzealec. Spominska
plo{~a na hi{i nas opozarja na to, da sta se
vhi{i rodila dva pesnika. Po ogledu smo se
odpeljali na grad Dobrovo, kjer od leta 1991
deluje galerija slikarja Zorana Mu{i~a. Svoja
dela je poklonil Brdom. Po rodu je Bric. Poleg
Mu{i~evih grafi~nih del je v gradu na ogled
razstava “Jetni{ki tarok” in zbirka predmetov,
ki so bili odtujeni z gradu in jih je kustosu
uspelo dobiti nazaj. Po ogledu razstav smo
od{li na kosilo. Takoj po kosilu smo se odpeljali v Kostanjevico pri Novi Gorici in si ogledali samostansko cerkev, grobnico Burbonov,
kjer hranijo ostanke zadnjih ~lanov francoske rodbine Burbon.

Gotska cerkev ima nenavaden zvonik. Bolj
kot na cerkveni stolp spominja na utrdbo.
Zaklju~uje se s cinami, ki so zna~ilne za
zvonike v Brdih. Notranjost cerkve krasijo
freske in trije oltarji - dva baro~na stranska
oltarja in glavni gotski krilni oltar iz leta
1515, ki je edini in najve~ji skoraj popolnoma ohranjeni gotski krilni oltar v Sloveniji.
Sestavljen je iz treh delov gotske rezbarije, ki
reliefno predstavlja kri`anje in molitve
Kristusovega trpljenja. S cerkvenega dvori{~a
je lep razgled na okoli{ke kraje - Brestje,
Gonja~e (spomenik `rtvam druge svetovne
vojne in razgledni stolp), [martno, Biljana,
Kozana, idr. V vasi Kojsko je bil leta 1594
zgrajen koj{~anski grad, ki mu je pripadalo
ni`je sodstvo in je bil last grofov Coroninijev.
Pot nadaljujemo skozi [martno v Brdih, ki se
nahaja v geografskem sredi{~u Brd. Zaradi
lege na razgledni vzpetini je v 16. stoletju
nastal okoli cerkve protitur{ki tabor. Peljemo
se mimo gradu Dobrovo v vas Medana.
“Gradnikova Medana” - vas na gri~ku, ki jo je
s {tevilnimi verzi ponesel v svet pesnik in
prevajalec dr. Alojz Gradnik (1882-1967).
^eprav sodnik po poklicu, je znal z umetni{ko tanko~utnostjo upodobiti Brda, njihovo
naravno in kulturno podobo in bri{kega
~loveka. Brici so mu v grajskem parku na
Dobrovem postavili spomenik, v ob~inski grb
pa vtkali njegov verz. Ogledali smo si
spominsko sobo v njegovi rojstni hi{i.
Zanimivo, da se je v isti hi{i rodil {e en pesnik, ki je Brda predstavil na druga~en na~in
in je nekaj pesmi napisal celo v bri{kem
nare~ju. To je bil Ludvik Zorzut (1892-1977),

Samostanska knji`nica, ki smo si jo ogledali,
nosi ime po patru Stanislavu [krabcu,
najve~jem slovenskem jezikoslovcu-slavistu
19. stoletja. Knji`nica hrani ve~ kot deset
tiso~ knjig. Posebna dragocenost knji`nice je
okrog 30 inkunabul (prvotiskov) in slovnica
Adama Bohori~a iz leta 1584 (Zimske urice) z
avtorjevim lastnoro~nim posvetilom. Od leta
1985 je celotno obmo~je Kostanjevice samostan s knji`nico, grobnica Burbonov in
`upnijska cerkev razgla{eno za umetnostni
in arhitekturni spomenik. Po ogledu
knji`nice smo se sprehodili {e po
samostanskem vrtu in ob~udovali razli~no
cvetje, ki se je bohotilo na lepo negovanih
gredicah. Vsega lepega je enkrat konec, tako
smo morali tudi mi zaklju~iti na{ obisk v
Kostanjevici. Pot do Ljubljane je hitro minila
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in ob slovesu smo si za`eleli “Nasvidenje”.
Mislim, da nam bo poleg vseh zanimivosti in
lepot, ki smo jih videli na dana{njem
potepanju po Brdih, ostal v spominu kot
kamen~ek v mozaiku novej{e zgodovine tudi

trenutek, ko smo se vozili po Osimski cesti in
so delavci odstranjevali bode~o `ico z ograje
ob cesti.
Zvonka Osredkar

LISCA 948 m
Kot vedno smo se tudi tokrat dobili v Tivoliju, od koder smo se odpeljali novim
do`ivetjem nasproti. Smer na{ega potovanja je bilo Posavsko hribovje severno od
Sevnice - to~neje 948 m visoka Lisca.
Potovali smo po zasavski cesti, speljani ob
reki Savi, z 220 km na{i najdalj{i reki, ki je
zarezala globoko dolino v zahodni del
Posavskega hribovja. Na obeh bregovih Save
so se razvila naselja - mesta. Vsem planincem
je znana Jevnica, izhodi{~e za izlet na Jan~e.
Kresnice so znane po apnenici. Litija je bila
do srede 19. stoletja pomembno re~no pristani{~e, danes upravno, industrijsko in trgovsko sredi{~e {ir{ega zaledja Posavskega hribovja. Na levem bregu Save le`i naselje Sava,
ki je primerno izhodi{~e za izlet na Zasavsko
goro. Sledijo Revirji - Zagorje ob Savi,
Trbovlje in Hrastnik z rudniki rjavega premoga (nekateri v zapiranju). Po cesti skozi
Hrastnik se pripeljemo na Dol pri Hrastniku
in ~ez preval Marno v Rimske Toplice in
Zidani most, kjer je `elezni{ko kri`i{~e in se
reka Savinja zlije v Savo. Od tod vozijo vlaki
proti Ljubljani, Mariboru in Dobovi. Kraj je
dobil ime po mostovih. Cestni je stal `e v
rimski dobi, novega iz kamna je dal sezidati
Bamber`an Leopold VI., ko je leta 1223 dobil
posest na Dolenjskem. Drugi most so zgradili
leta 1849 za Ju`no `eleznico (Dunaj-Trst),
tretjega so zgradili leta 1931 za `eleznico
proti Zagrebu. Rade~e so znane po papirnici,
kjer izdelujejo papir posebne vrste za
bankovce in dokumente. V Rade~ah zavijemo
proti Loki pri Zidanem mostu, kjer je od
1527. do 1542. `upnikoval Primo` Trubar. V
naselju Breg se zapeljemo do gozdne poti, po
kateri bomo pri{li na Lisco. Oprtamo si
nahrbtnike in veselo v breg. Po dobrih dveh
urah zmerne hoje smo na cilju - pri
Ton~kovem domu na Lisci, da pa osvojimo
vrh Lisce (948 m), se moramo vzpeti {e nekaj
deset metrov. Toda vrh so tokrat zavzeli
astronomi s teleskopi. Je `e tako, kdor prej
pride, prej....Od tega, da nismo bili prvi na
vrhu, smo tokrat imeli le korist. Prijazni

astronomi so nam dovolili opazovati zanimiv
in redek nebesni pojav - potovanje Venere
~ez Son~evo ploskev, “ki ga bomo lahko opazovali spet {ele ~ez sto trinajst let” - Dobimo
se zopet na Lisci!? Kdor pride, pride. Prosim,
bodimo resni!

Smeha in zabave ni manjkalo
Po malici smo nekateri od{li nazaj v dolino
pe{, drugi pa so se ~ez ~as pripeljali za nami
in skupaj smo nadaljevali pot proti Rimskim
toplicam. V Seno`e~ah smo obiskali rojstno
hi{o in muzejsko zbirko o `ivljenju in delu
pesnika Antona A{kerca. Za zbirko skrbi pesnikov prane~ak oz. njegova `ena, ki nas
popelje skozi ~as 1856-1912. Po ogledu
A{ker~eve rojstne hi{e smo se sprehodili
skozi park ob “zdravili{~u”, pri{li do avtobusa in se odpeljali proti Ljubljani, kjer smo
se v Tivoliju poslovili do naslednjega
sre~anja.
Zvonka Osredkar
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FLOS
Flosarski `upnik
nam je
predstavil nekaj
zanimivosti o
splavarjenju
neko~. Splav je
pravokotno ali
trapezasto
plovilo iz
povezanih
lesenih hlodov
ali desk. Premika
ga re~ni tok.
Spredaj in zadaj
ima vesla za
krmarjenje. Na
nekaterih
splavih so bile
kolibe (hute) za
preno~evanje
splavarjev.
Splavarjenje po
Dravi ima `e
petstoletno
tradicijo in je
bila pomembna
gospodarska
dejavnost do
druge svetovne
vojne - zadnji
splav je odplul
po Dravi
decembra 1941.
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Sre~anje upokojencev
Slovenije 24. 6. 2004
Slovenj Gradec

Leto{nje Sre~anje upokojencev Slovenije je bilo zopet v Slovenj Gradcu. Pot do
prireditvenega prostora na letali{~u Dobrova v Mislinjski dolini je minila v prijetnem klepetu in obveznih opravkih kot na vsakem izletu (pobiranje denarja, tokrat
tudi delitev bonov za malico in majic oz. kap, ki jih je preskrbela ga. Kotnik).
Pravo~asno smo se pripeljali na prireditveni
prostor. Dogovorili smo se o ~asu odhoda in
vsak si je poiskal svoj prostor pod soncem za
spremljanje uradnega dela “Sre~anja”. Po kulturnem programu smo bili vsi pravo~asno na
avtobusu in odpeljali smo se zanimivi dogodiv{~ini nasproti. Bili smo radovedni, kaj nas
~aka.
Potovali smo skozi Slovenj Gradec - “Mesto
glasnik miru”, ta naziv je 19. septembra 1989
mestu podelila OZN (Unesco) zaradi kulturnih prireditev mednarodnega pomena. V
Gortini nas je v pristanu (len{tatu) `e ~akal
“flos”. Koro{ki splavarji so nas sprejeli po
starem flosarskem obi~aju - dobrodo{lico s
kruhom, soljo in {ilcem `ganja, okrog vratu
so nam obesili kuhalnico - za spomin in
uporabo (ve~namenska). Med pozdravnim
nagovorom kormoni{a (glavni na splavu) in
predstavljanjem posadke - kdo kaj dela na
flosu, smo se neopazno “odlepili” od obale.
Sledil je zabavni program na flosu. Ples,
petje, flosarski krst in nazadnje flosarska
kava.
Flosarski `upnik nam je predstavil nekaj zanimivosti o splavarjenju neko~. Splav je pravokotno ali trapezasto plovilo iz povezanih
lesenih hlodov ali desk. Premika ga re~ni tok.
Spredaj in zadaj ima vesla za krmarjenje. Na
nekaterih splavih so bile kolibe (hute) za
preno~evanje splavarjev. Splavarjenje po
Dravi ima `e petstoletno tradicijo in je bila
pomembna gospodarska dejavnost do druge
svetovne vojne - zadnji splav je odplul po
Dravi decembra 1941. Les so spravljali vse do
Donave v Srbiji (Osijek, Novi Sad, Beograd).
Glavni pristani za splave na Dravi so bili
Dravograd, Brezno, O`balt, Vuzenica,
Maribor, Ptuj, Ormo`. Pristane so morali
vzdr`evati zemlji{ki gospodje, promet v njih
in nakladanje splavov so urejali redi pristanov. Splavarski mojstri so morali skrbeti za
~i{~enje re~nih strug in za orodje, potrebno
pri pristajanju in nalaganju. Gospodarji
splavov so bili premo`ni kmetje, trgovci ali
poklicni splavarji, ki so najemali splavarje
med manj premo`nimi pode`elskimi prebi-

valci. Splavarstvo je dajalo z mitnino
dohodek de`elnemu knezu. Pobirali so jo v
denarju ali v dele`u lesa.

Med pripovedovanjem so nam flosarske frajle postregle s flosarsko malico (gola`, polenta, zabeljena z grumpi (ocvirki) in kruh. Ko
smo se dobro okrep~ali, je `upnik izbral dva
potnika za kr{~enje. Mi smo `rtvovali gospoda Berganta. Korenjak, kakr{en je, je krst
uspe{no prestal.
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Najprej je moral odgovarjati na “zvita-zavita”
vpra{anja, ko je to preizku{njo dobro opravil, mu je `upnik na izviren na~in “o~istil”
du{o, nazadnje pa jih je {e z veslom dobil po
zadnji plati. Po opravljenem krstu ga je
`upnik vpisal v krstno knjigo in ker je `e polnoleten, se je kar sam podpisal. Sledil je ples
na “flosu”.

Poslovili smo se s pesmijo “Oj, zdaj gremo,
oj, zdaj gremo.....”
Na poti domov smo v avtobusu razpravljali o
prijetnem do`ivetju in ugotovili, da smo
pre`iveli dan, ki bi ga bilo {koda zamuditi.
Zvonka Osredkar

V pre{ernem razpolo`enju, ob petju in glasbi
je vo`nja v doma~ len{tat prehitro minila.

^LANOM DRU[TVA UPOKOJENCEV Elektro Ljubljana
V imenu upravnega odbora vam `elim, da ohranite kondicijo in se jeseni
zopet sre~amo zdravi, ~ili in pripravljeni na nove izzive. Pre`ivite prijeten
“dopust”. Sre~no!

VABILA
na jesenske aktivnosti
V torek, 7. septembra 2004, se bomo odpeljali v Slovensko primorje. Izlet.
Prijave 23. in 24. avgusta 2004. Do zasedbe avtobusa.
Na Lubnik nad [kofjo Loko se bomo podali v torek, 21. septembra 2004.
Zahtevna pot, udele`ba na pohodu je na lastno odgovornost.
Prijave 13. in 14. septembra 2004. Do zasedbe avtobusa.
V oktobru - torek, 5. 10. 2004, si bomo ogledali @upanovo jamo (Taborska
jama). Udele`ba na pohodu na lastno odgovornost.
Prijave 23. in 24. septembra. Do zasedbe avtobusa.
Odhodi na izlet oz. pohoda so vsakokrat ob 7. uri
s parkiri{~a Tivoli v Ljubljani.
Prijavite se lahko na dan prijav do 11. ure na tel. 01/519 80 36,
ge. Zvonki Osredkar.

POHOD V SREDOGORJE
Kdor bi se rad v avgustu udele`il dvodnevnega pohoda v sredogorje, naj
pokli~e gospoda Alojza PO^ERVINA, tel. 01 436 32 21.
Dru{tvo upokojencev
Elektro Ljubljana
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Priznanje z zamudo
Naslednja resni~na anekdota pri~a o tem, da
se upokojenci na na{ih izletih radi spomnimo, kako smo pre`ivljali leta v slu`bi.
Na poti z Lisce proti Ljubljani je v avtobusu
nenadoma eden izmed izletnikov vzkliknil:
“Marijana, a ve{, da sem premi{ljeval, zakaj
sedaj doma pojemo ve~ zelenjave kot mesa!?”

Izletnik: “Tebe ni, da bi organizirala nabavo
mesa po nizki ceni.”
Vsi v avtobusu smo se zasmejali, ker smo
vedeli, kako prizadevna sindikalna delavka je
bila gospa Marijana in je vedno organizirala
nakup blaga (meso, sir, pr{ut, sadje...) po
“sindikalnih cenah”.
OSA

Marijana : “Ne, ne vem”.

Promocija

Promocija

Promocija

ABB d.o.o.
Toplarni{ka 19,
SI-1000 LJUBLJANA
Tel. 01-5875-472, Faks: 01-5875-495
www.abb.com,
e-mail: slavica.osterman@si.abb.com

ABB V SVETU
ABB (Asea Brown Boveri) je vodilna svetovna
skupina, ki zagotavlja visoko dovr{ene
proizvode in kakovostne storitve s podro~ij
energetike in avtomatizacije. Ustanovljena je
bila leta 1988, ko sta se zdru`ila {vedska
Asea in {vicarski BBC Brown Boveri. Obe podjetji sta imeli `e pred zdru`itvijo dolgoletno
tradicijo, za~etki Asee namre~ segajo v leto
1883, BBC Brown Boveri pa v leto 1891.
Danes je skupina ABB zastopana v ve~ kot
100 dr`avah sveta s sede`em v Zurichu,
[vica. Zaposluje prek 113.000 ljudi, katerih
osnovno vodilo pri delu je doprinos k
izbolj{anju poslovanja in konkuren~nosti
strank ter skrb za zmanj{anje negativnih
vplivov na okolje.

Promocija
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ABB V SLOVENIJI
Skupina ABB je `e 1. januarja 1992 odprla
svoje predstavni{tvo v Ljubljani, nato pa
novembra 1997 ustanovila podjetje ABB
d.o.o., ki je v stoodstotni lasti mati~nega
podjetja oziroma njegovih delni~arjev. Na
za~etku poslovanja je ABB d.o.o. strankam
zagotavljal predvsem opremo in proizvode
skupine ABB, nadaljeval pa s projekti na
klju~.
ABB d.o.o. nudi storitve in proizvode programov elektroopreme (aparati in naprave ter
celovite re{itve sistemov prenosa ter distribucije na visoki, srednji in nizki napetosti
ter v industriji), sekundarnih sistemov v
elektroenergetiki (vodenje, za{~ita in telekomunikacije), celovitih re{itev s podro~ja
avtomatizacije (merilna oprema, aktuatorji,
elektromotorji, frekven~ni pretvorniki, sistemi PLC-SCADA in integrirani sistemi) ter
robotizacije industrijskih procesov.

Promocija

Promocija

Promocija
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Manipuliranja
Boj za oblast, presti`, mo~ - skratka za upravljanje z drugimi - je prisoten `e od nekdaj. V zadnjih desetletjih se vse bolj {iri tudi v razli~nih, tako imenovanih novodobnih gibanjih. S tem mislim na tista, v katerih vse ve~ posameznikov i{~e smisel `ivljenja, duhovno rast, samorazvoj, zdravje, zadovoljstvo, stabilnost ali kakorkoli pa~
`e poimenujejo svoje cilje.
Vodje skupin, u~itelji, guruji, mojstri in
“mojstri” so razvili {iroko paleto razli~nih
u~enj, vaj in tehnik. Nekateri med njimi
sku{ajo dopovedati, da je le njihova pot edina
prava. Ob tem ali pozabljajo ali pa niti ne vedo
oziroma no~ejo vedeti, da je poti pravzaprav
toliko, kot je ~love{kih bitij. Pozabljajo tudi, da
~e je nekaj dobro za enega, to ni nujno dobro
tudi za drugega, kajti ljudje se med seboj
preve~ razlikujemo. V~asih nam lahko u~enje,
ki nekomu zelo koristi, celo {kodi. Vse je
odvisno od tega, kje se na svoji poti iskanja (ali
rasti, ali samorazvoja) trenutno nahajamo,
kak{na je na{a stopnja zavedanja. Opisano
seveda ne velja samo za `e omenjena
novodobna gibanja; interese po manipuliranju
sre~amo malodane povsod: v dru`ini, dru`bi,
slu`bi, politiki ...
Pogosti so primeri, ko ljudi, ki nam `elijo predstaviti svoj pogled na `ivljenje, `enejo neki
skriti nameni. @elijo manipulirati z nami. @rtve
manipuliranja ({e posebej, ~e so to zaradi
te`kih `ivljenjskih preizku{enj strti ljudje, ki
niso sposobni razumsko razmi{ljati) se v tistih
trenutkih le te`ko zavedajo svojega
dejanskega polo`aja. P(r)odajalci “znanja” pa
v~asih kar hlepijo po ob~utku pomembnosti,
da ne re~em skoraj vsemogo~nosti. V~asih
delujejo tako, da “poteptajo” ljudi okrog sebe,
izni~ijo njihovo svobodno voljo, torej tudi njihove upe, `elje, sanje - njih same. Uporabljajo

metode, ki se jih ne bi sramovale niti kak{ne
tajne slu`be in so bile v praksi `e mnogokrat
preverjene. U~inkovitost teh metod je lahko
tako zelo mo~na, da labilne posameznike
povsem zmeh~a, jih prisili sprejeti neko novo
mnenje oziroma prepri~anje. @rtve pogosto
postanejo povsem odvisne od svojih u~iteljev.
V tak{nih primerih se zastavlja vpra{anje, ali je
pravi~no vso krivdo za tak{na dogajanja
naprtiti zgolj manipulatorjem. Ali ni ~lovek
tudi sam sokriv, ~e dovoli, da z njim manipulirajo? Star ezoteri~en zakon pravi, da enako
privla~i enako. Torej na nek na~in posameznik
“dovoli”, da se z njim dogaja, kar se pa~ dogaja.
Morda bi kazalo ob tem opozoriti na to, da ima
vsako ~love{ko bitje svoj notranji glas (intuicijo, vi{ji jaz, du{o - termin sploh ni pomemben,
saj govorimo o eni in isti stvari). Pomembno je
zavedati se, da je slepo sprejemanje
prepri~evanj drugih, obenem pa zanemarjanje
lastnih ob~utkov pravzaprav nasilje nad lastno
du{evnostjo. To pa lahko v ekstremnih primerih vodi celo v fanatizem.

Morda bi kazalo
ob tem opozoriti
na to, da ima
vsako ~love{ko
bitje svoj
notranji glas
(intuicijo, vi{ji
jaz, du{o termin sploh ni
pomemben, saj
govorimo o eni
in isti stvari).
Pomembno je
zavedati se, da
je slepo
sprejemanje
prepri~evanj
drugih, obenem
pa zanemarjanje
lastnih ob~utkov
pravzaprav
nasilje nad
lastno
du{evnostjo. To
pa lahko v
ekstremnih
primerih vodi
celo v fanatizem.

Svobodna volja, princip, ki sicer izhaja iz religioznih prepri~anj (je pa {e kako pomemben
na vseh `ivljenjskih podro~jih), je tako
pomemben dejavnik, da bi ga moral vsakdo
upo{tevati. Morali bi se zazreti vase in ~e se
pojavi te`nja po manipulaciji, je potrebna previdnost. Na to opozorilo naletimo v razli~ni
psiholo{ki (in tudi verski) literaturi. Najve~ji
duhovni u~itelji so dajali opozorila v smislu:
“Poslu{ajte me, vendar me ne ~astite kar na
slepo, kajti slepo ~a{~enje vas odpelje pro~ od
resnice. Namesto ~a{~enja raje postanite meni
enaki”. Imen ne bom navajal, kajti ne `elim, da
ta prispevek dobi preve~ verski navdih. Trditev
velja namre~ tudi za posvetno `ivljenje, ne
samo za versko. Uporabna je torej tako za
vernike kot tudi ateiste.
Prisluhniti moramo torej svojim ob~utkom in
se ravnati po njih. Ne zanikam, da moramo
v~asih svoje mnenje spremeniti ali opustiti, saj
vedno morda res ni pravilno. Takrat bi bilo
pojasnilo verodostojnega u~itelja res dobrodo{lo. Vendar je razlika v tem, kako nam `eli
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S tem, ko se
ravnamo po
lastnih ob~utkih,
sprejemamo
popolno
odgovornost
zase. Res je, da
se lahko
zmotimo in se
potem na svoji
poti spotaknemo
in tudi pademo.
Vendar, to je
odlo~itev
svobodne volje.
Veliko huje je, ~e
pademo zato,
ker smo brez
lastne presoje
sprejeli nasvete
nekoga drugega.
V tem primeru
nismo samo
padli, dovolili
smo tudi, da se
je z nami
manipuliralo. In
~e `e moramo
biti `rtev
manipuliranja,
raje
manipulirajmo
sami s seboj, kot
da bi to z nami
po~eli drugi.

nekdo svoje mnenje predstaviti. Ali nam sploh
dopu{~a imeti dvom, ki je posledica na{e
notranje presoje in nas potem z argumentom,
za katerega ~utimo, da je pravilen, usmeri na
pravo pot? Ali pa na{e mnenje enostavno
ignorira, ~e{: “Bodi tiho in poslu{aj, saj tako ne
ve{ ni~”! Morda naletimo celo na nekoga, ki
nam lastnega mnenja niti ne dovoli izraziti, ~e
pa ga `e, sledijo sankcije. ^e na svoji `ivljenjski poti (iskanja resnice, smisla `ivljenja, boga, sre~e, ~esarkoli `e) naletimo
na tak{no osebo, potem pot pod noge in
~imprej ter ~im dlje stran od tak{nega
“u~itelja”.
Obstajajo na~ini, da se ne pustimo kar na slepo
voditi. Najbolje je, da se prepri~amo, kak{ni so
dosedanji rezultati oseb (u~iteljev, svetovalcev,
zdravilcev), ki nam `elijo p(r)odati svoja znanja (in spoznanja). Dobro je vedeti, da naj bi bili
ti ljudje skrajno nesebi~ni; delovali naj bi v
splo{no dobro (dobro skupine ljudi, naroda,
dr`ave, planeta) in skoraj nikoli v lastno dobro
(slu`enje denarja, `elja po slavi in mo~i, sla po
spolnosti).
S tem, ko se ravnamo po lastnih ob~utkih, sprejemamo popolno odgovornost zase. Res je, da
se lahko zmotimo in se potem na svoji poti
spotaknemo in tudi pademo. Vendar, to je
odlo~itev svobodne volje. Veliko huje je, ~e
pademo zato, ker smo brez lastne presoje
sprejeli nasvete nekoga drugega. V tem
primeru nismo samo padli, dovolili smo tudi,
da se je z nami manipuliralo. In ~e `e moramo
biti `rtev manipuliranja, raje manipulirajmo
sami s seboj, kot da bi to z nami po~eli drugi.

Stara modrost pravi: “Za vsem vidnim se
velikokrat skriva druga~no bistvo, kot pa ga
vidimo z na{imi o~mi”. Ne bo odve~, ~e se
bomo ve~krat spomnili na to trditev; morda
nam bo pomagala zavarovati se pred
razli~nimi vplivi.
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Morda {e besedica dve o jasnovidnosti in prerokovanju, ki se je v zadnjih letih precej razbohotilo na na{ih prostorih. Tudi tu gre
velikokrat za manipuliranja. Saj ne, da bi kar “a
priori” zanikal fenomen jasnovidnosti.
Nasprotno, prepri~an sem, da tudi zares obstaja. Verjamem pa tudi, da so ljudje, ki imajo to
sposobnost, sila redki in da tega daru nikoli ne
bodo razprodajali - {e posebej za prgi{~e tolarjev ne. Kjer je kvantiteta, trpi kvaliteta. In v
zadnjem ~asu jasnovidcev (komercialnih linij)
kar mrgoli. Nasvet, ki bi nam znal priti prav, ~e
bomo povpra{ali za mnenje jasnovidca: preverimo ga najprej! Najbolje tako, da nam za
za~etek pove nekaj pomembnej{ih dogodkov
iz na{e preteklosti. Seveda moramo paziti, da
mu `e prej ne bi kaj povedali o sebi. Vpra{ani
ne sme o nas vedeti ni~esar. Nekateri ljudje
imajo namre~ sposobnost izdelati zelo dober
psiholo{ki profil ~loveka, s katerim so izmenjali zgolj nekaj stavkov. In ko je enkrat to
storjeno, potem ni ve~ te`ko oceniti, kak{en je
~lovek, kak{no je njegovo `ivljenje in kak{no
bo po vsej verjetnosti tudi v bodo~e. [e posebej previdni moramo biti ob odgovorih, ki so
dani na splo{no in bi prav lahko veljali za
vsakogar. Na ta na~in se da veliko govoriti in
ni~ (bistvenega) povedati. Seveda to ne more
biti jasnovidnost.
[e ne~esa se moramo zavedati ob nasvetih
ljudi, ki naj bi videli prihodnost. Ko nam nekaj
napovedo, nam pravzaprav sugerirajo, kaj naj
naredimo (oziroma kako naj se obna{amo, da
se bo nekaj uresni~ilo). In ~lovek se ob sugestiji lahko nevede naravna tako, da deluje v smislu, v kakr{nem je bil dan nasvet. To pa
pomeni, da je velika verjetnost, da se nam bo v
`ivljenju res zgodilo nekaj podobnega, kot
nam je bilo napovedano. Vendar, ~e se
zavedamo, da so na{e misli tiste, ki nas usmerjajo in vodijo ter nam na ta na~in oblikujejo
`ivljenje, potem kmalu spoznamo, da to ni
prava jasnovidnost. Sugestije so v~asih celo
dobrodo{le, na primer takrat, ko so pozitivne.
Kaj pa ~e so negativne, kar se tudi dogaja? Ali
se ne takrat avtomati~no negativno naravnamo
in tako “prikli~emo” negativen u~inek? Ali bi ga
priklicali tudi, ~e se ne bi povezali z jasnovidcem? Vsekakor vredno razmisleka.
Toni [timec
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STVARI NISO VEDNO TAK[NE,
KOT SE ZDIJO
Dva potujo~a angela sta se ustavila pri premo`ni dru`ini, da bi preno~ila.
Dru`ina je bila nesramna in njuni `elji, da bi prespala v sobi za goste, ni ugodila.
Namesto v sobo za goste so ju napotili v majhno sobico v hladni kleti.
Ko sta si pripravila postelji, je starej{i angel videl luknjo v steni in jo popravil.
Mlaj{i angel ga je vpra{al, ~emu je popravil luknjo.
Starej{i angel je odgovoril: “Stvari niso vedno tak{ne, kot se zdijo.”
Naslednjo no~ sta prispela angela k zelo revni hi{i.
Prijazen gospodar in njegova `ena sta z njima delila ve~erjo in jima dovolila,
da prespita v njuni postelji in se resni~no dobro odpo~ijeta.
Ko se je sonce naslednje jutro dvignilo,
sta angela na{la gospodarja in njegovo `eno v solzah.
Njuna edina krava, katere mleko je bilo njun edini prihodek, je le`ala mrtva na njivi.
Mlaj{i angel je bil resni~no razjarjen in je vpra{al starej{ega,
kako je lahko to dopustil.
Prvi gospodar je imel vse, pa si mu vseeno pomagal.
Drugi gospodar pa ima zelo malo, a naju je kljub temu prijazno sprejel,
naju nahranil in dovolil celo, da sva prespala v njegovi postelji,
pa si pustil, da mu je edina krava umrla.
Drugi angel je zopet odgovoril: “Stvari niso vedno tak{ne, kot se zdijo.
Ko sva bila v hladni kleti pri neprijaznem gospodarju, sem opazil,
da je v tisti luknji shranjeno zlato.
Ker je bil gospodar zelo pohlepen in ni bil pripravljen deliti svojega bogastva,
sem “popravil” luknjo zato, da zlata ne bo mogel ve~ najti.
Prej{njo no~, ko sva prespala v postelji prijaznega gospodarja,
je pri{el angel smrti po njegovo `eno. Dal sem mu kravo namesto nje.
Stvari niso vedno tak{ne, kot se zdijo.”
V^ASIH SE ZGODI TO^NO TO, KADAR MISLIMO, DA SE STVARI NE IZTE^EJO TAKO, KOT BI SE
MORALE. VSE, V KAR JE POTREBNO VERJETI, JE TO, DA JE VSAK TAK[EN DOGODEK V TVOJO
PREDNOST. IZVE[ [ELE ^EZ NEKAJ ^ASA ...
Vir: Internet

Misel
LJUDJE SMO ZAPORNICE, KI
ZAPIRAJO REKO @IVLJENJA, DA
BI OHRANILI SVOJO MLAKO.
Andrej Grabar
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Drobni
delci
kamnin

Kra{ki
pojav

Spodnje
okon~ine

Zdru`itev
zemlji{~
v enoten
kompleks

Kemijski
simbol
za Tantal

Letovi{ki
kraj na
oktoku
Krku
Staro
portugalsko mesto
Moka iz
Sagovca
Znamenje,
lik

Pogojni
Kmetijska veznik
zadruga Simbol za
Lantan

Sestavil
TONI

Umetnost
(latinsko)

Slaba
{olska
ocena,
enica
Lajovic
Anton
Simbol
za Litij

Priprava za
zagozdenje

Doktor
Nevestina
oprema
Mo{ki
glas
Simbol za
Rubidij
Radko
Poli~
Mn. osebni
zaimek

Odmaknjen
kraj z nekaj
hi{ami
@ensko
ime

Prevara,
ukana
Prvi ruski
knez

Mizarsko
orodje
Krsta,
truga
Rastlinska
bodica
Simbol
za Cink

Spodnji
del
odprtine
za vrata
Evropska
Unija

Izredna
lepota,
~arovnija,
mik

Domovina
Kirke
Francoski
skladatelj

@idovska
dr`ava
Nem{ki
filozof

Povr{inska
mera
Plini pri
gorenju
Latinski
predlog
Bruno
Traven

Vrsta
pla~ilnega
naloga

^rta, pisa

Manj{a
posoda
z enim
u{esom

Podoba ali
kip golega
telesa

Samodejna
tehni~na
naprava

Kemijski
simbol za
Kalcij

Arabski
`rebec

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenko Marijo Urankar, ki bo prejela
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, 10. septembra, na naslov: Elektro
Ljubljana d.d., uredni{tvo Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58,
1516 Ljubljana.
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Elektro novice - interno glasilo Elektra Ljubljana d.d. Naslov: Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni, {tipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d.d. brezpla~no. Naklada {tevilke je 1800 izvodov. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje:
EURO PREVAJALSKA AGENCIJA.
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V vsaki {ali je nekaj resnice
Mo` se zve~er vrne domov in najde stanovanje v stra{nem neredu: povsod umazana posoda,
razmetane obleke, razgrnjene postelje, prevrnjeni predmeti...Prestra{en pohiti v dnevno sobo, kjer
zagleda `eno, ki mirno sedi in gleda `ajfaste nadaljevanke. “Kaj pomeni ta nered? So bili vlomilci na
delu?” “Ne, kje pa! Vedno te zanima, kaj zaboga po~nem ves dan v stanovanju. No, danes tega nisem
po~ela.”
Janez na razgovoru za sprejem v slu`bo.
“Kolik{no pla~o bi imel pri vas?”
“Najprej osemdeset, kasneje pa preko sto tiso~akov!”
“No, bom pri{el pa raje kasneje.”
Jo`e, zakaj si `alosten?
Hotel sem utopiti svoje skrbi in te`ave.
In?
@ena sploh ni hotela v vodo.
V porodni{nico pride mlad, nadvse sre~en par. @ena je grozno zaskrbljena zaradi poroda in bole~in,
pa jo zdravniki pomirijo ~e{, da so izna{li napravo, ki bole~ine z mamice prenese na o~eta. Seveda se
oba strinjata, da poskusita. Zdravnik najprej nastavi napravo na 10 % prenos bole~ine. Mamica pravi,
da je bolj{e, o~e ne ~uti ni~. Pove~ajo procent na 50 %. Mamica se po~uti odli~no, o~ka tudi in je
presre~en, da lahko na tak enostaven in prakti~no nebole~ na~in odvzame bole~ine svoji ljubi `enkici.
Zato se zdravniki odlo~ijo, da naredijo 100 % prenos bole~in. Super - mamica rodi brez bole~in, o~ka
ves sre~en tudi brez bole~in ob mamici in svojem novorojen~ku hvali zdravnika, da je njihov izum neverjeten. Ko zve~er pride domov, najde na pragu mrtvega po{tarja.
^arovnik je bil zaposlen na luksuzni ~ezoceanski ladji. Njegov poklic je bil zabavati potnike na dolgih kri`arjenjih s svojimi magi~nimi triki. Ker so se potniki zamenjali vsak teden, ni bilo nobene
potrebe po tem, da bi se nau~il nekaj ve~ kot 20 trikov. Problem pa je nastal, ko si je neko~ kapitan
ladje kupil papagaja in ta je zelo rad opazoval ~arovnika pri delu. ^ez ~as pa je bistri papagaj spregledal ~arovnikove trike in mu je za~el med predstavami uni~evati ~arovni{ke trike z medklici, kot
so: “Karto je dal v rokav!”, “To ni isti klobuk!” ali “Pod mizo ga je skril!”. ^arovnika je to mo~no frustriralo, kajti ni~ ve~ niso njegove to~ke navdu{evale ob~instva, ni~ pa ni mogel zoper papagaja, ker
je bil kapitanova last. Potem pa je neke no~i ladjo zajelo hudo neurje in potopila se je. Naslednje
jutro sta se na istemu kosu lesa zna{la ~arovnik in papagaj. Povsem sama sta bila sredi oceana in
gledala sta se brez besed. Tudi drugi dan sta se opazovala v ti{ini. Isto tretji dan. In nato je ~etrtega
dne papagaj porekel: “Stari, vdam se... Kam si skril ladjo?”
“Halo, a je tam tajna policija ?”
“Ja, prosim.”
“Kli~em zarad’ soseda Frenka. U drvarn’ci skriva marihuano.”
“Hvala lepa za prijavo, gospod.”
Naslednji dan policija vdre v Frenkovo drvarnico in s sekirami prekoljejo vsak kos drv posebej - a o
marihuani ne duha ne sluha. Prekolnejo Frenka in prijavitelja ter odidejo...
Pri Frenku naslednji dan pozvoni telefon:
“Hej Frenk, a je bla policija pr’ teb’ ?”
“Jou, bla’ je, ja !”
“A so ti razsekal’ drva ?”
“Jou, so, ja.”
“Vse najbol{’ za rojstn’ dan, stari !”
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