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Spoštovane bralke, dragi bralci,
zelo priznan strokovnjak F. Kotler definira zadovoljstvo zelo podobno - stopnja Ëlovekovega poËutja, ki
je posledica primerjave med zaznanim delovanjem izdelka ali storitve
in osebnimi priËakovanji.

O

be definiciji, nanizani v uvodu, tokrat služita kot napovednik zaposlenim Elektra Ljubljana o izvedbi
raziskave zadovoljstva tarifnih odjemalcev
elektriËne energije, upraviËenih odjemalcev
elektriËne energije in letos prviË tudi uporabnikov oziroma kupcev naših storitev v
mesecu maju.
Ker je za poslovanje uspešnih podjetij
kljuËno razumevanje in zadovoljitev potreb, zahtev in želja kupcev, je nujna - na
osnovi dodelane metodologije za merjenje
zadovoljstva - izmera, razumevanje in izboljšanje tistih lastnosti, izdelka in storitve, ki jih kupci cenijo. VeËje zadovoljstvo
pri kupcih vodi med drugim v veË novih
in povratnih kupcev, veËjo prodajo, boljši
ugled in manjše stroške poslovanja.
Pri tem je potrebno poudariti, da k
meritvi zadovoljstva in lojalnosti kupcev
ne silijo le konkurenËne razmere na trgu,
temveË tudi težnja k pridobitvi Poslovne
odliËnosti, ki zahteva nepretrgano spremljanje zadovoljstva kupcev. In Elektro Ljubljana se giblje v okviru obeh poudarkov
- še posebno s približevanjem leta 2007. O
samem poteku raziskave in njenih rezultatih vas bomo med vsebino internega glasila
redno obvešËali.
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Zadovoljstvo - razlika
med priËakovano in
prejeto vrednostjo
izdelka ali storitve
Naj tokrat omenim na kratko le še
tri aktualne teme, ki so del pestre vsebine
aprilskih Elektro novic:
• V aprilu 2005 si je Elektro Ljubljana pridobil certifikat OHSAS 18001, ki se nana-

kaj - za marsikoga - presenetljivih kratkih
“aprilskih cvetk”: samo 4 % nezadovoljnih
potrošnikov se pritoži; samo 4 % pritožb
doseže tiste, ki odloËajo; povpreËen nezadovoljen potrošnik s svojo negativno

Prispevke za naslednjo številko Elektro novic, ki bo izšla konec maja, pošljite do ponedeljka
16. maja, na že znani naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredništvo Elektro novic, služba za odnose
z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, faks:01 231 25 42 ali na elektronski naslov:
urednistvo@elektro-ljubljana.si.
ša na Sistem vodenja varnosti in zdravja
pri delu. VeË lahko preberete že v samem
Uvodniku. Predvidoma 23. maja bo pod
okriljem Elektrinih veËerov tudi njegova
podelitev.
• Sodelavec Angel MihelËiË, ki je bil izbran
za najboljšega predlagatelja stalne izboljšave v letu 2004, je predstavljen v rubriki
Spoznajmo se. Tudi o ostalih predlogih in
predlagateljih lahko preberete med vsebino.
• Identiteta podjetja v množiËnih medijih je
eno izmed pomembnejših podroËij kvalitetnega upravljanja modernega podjetja.
Analiza medijskega pojavljanja je eno izmed kljuËnih orodij, s katerim se izraža
stopnja uspešnosti delovanja za nazaj, na
drugi strani pa omogoËa primerno naËrtovanje in izvajanje aktivnosti tudi v
prihodnje. Povzetek Analize medijskega
pojavljanja Elektra Ljubljana v letu 2004
je del vsebine.
Naj namesto zakljuËka za popotnico
izvedbi raziskave zadovoljstva nanizam ne-

izkušnjo seznani DEVET ljudi; povpreËen
zadovoljen potrošnik s svojo pozitivno izkušnjo seznani PET do OSEM ljudi; 5- do
7-krat ceneje je zadovoljiti dosedanjega
potrošnik kot pridobiti novega.
Ker je za poslovanje uspešnih podjetij kljuËno
razumevanje in zadovoljitev potreb, zahtev in
želja kupcev, je nujna - na osnovi dodelane
metodologije za merjenje zadovoljstva - izmera, razumevanje in izboljšanje tistih lastnosti,
izdelka in storitve, ki jih kupci cenijo.
Želim vam vsestransko uspešen mesec
maj. Ohranite vaša visoka priËakovanja, želje in upe in ne pozabite - samo sanje so
premalo. Kot je nekdo zapisal: “Nobena reË
v æivljenju ne pride sama od sebe. Ni dovolj,
da v nekaj samo verjameπ. Treba je imeti
tudi moË, da premagaπ ovire in se bojujeπ.”
mag. Violeta Irgl,
glavna in odgovorna urednica
Naslovnica: Blažena Kandolf in Andrej Bon

UVODNIK

UVODNIK

Uveden Sistem
vodenja varnosti
in zdravja pri delu
in pridobljen certifikat
OHSAS 18001
Spoštovane sodelavke in spoštovani sodelavci!
V aprilu 2005 si je kolektiv Elektra Ljubljana pridobil certifikat OHSAS
18001, ki se nanaša na Sistem vodenja
varnosti in zdravja pri delu. Z uspešnim sodelovanjem na podroËju razvoja podjetja smo skupaj dokazali, da je
Elektro Ljubljana eno vodilnih podjetij
v elektrogospodarstvu Slovenije tudi
na podroËju uvedenih in certificiranih
sistemov vodenja kakovosti.

T

ako so namreË ugotovili zunanji presojevalci s strani pooblašËene institucije Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje ‡ SIQ, ki so v dneh 6.
in 7. aprila pregledali v podjetju uvedene
sisteme kakovosti: Sistem vodenja kakovosti ISO 19001, Sistem ravnanja z okoljem
14001 in novi Sistem vodenja varnosti in
zdravja pri delu OHSAS 18001; na zakljuËnem sestanku so pohvalili Elektro Ljubljana pri razvoju, zavzemanju za kakovost in
napredku na podroËju uvajanju sistemov
kakovosti ne samo na dokumentiranem
delu, ampak tudi v praksi na terenu. Še
posebno sta bili pohvaljeni obe presojani
distribucijski enoti: KoËevje in Trbovlje, ki
sta odliËno prestali presojo.
Naslednji pomemben korak je, da se
Sistemi kakovosti popolnoma uveljavijo v
vseh poslovnih sistemih in funkcijah, vezanih na vse organizacijske dele podjetja
in se vtkejo v vse aktivnosti pri opravljanju vsakodnevnih delovnih nalog. Predvsem pa je dolžnost vodstvenih in vodilnih

kadrov v podjetju, da Sisteme kakovosti
sprejmejo, jih vzamejo kot del svojih vsakodnevnih nalog in podpirajo uresniËitev
postavljenih ciljev. Vsi trije uvedeni sistemi
kakovosti tvorijo namreË integrirano celoto in so osnova za vstop v krog podjetij, ki
si prizadevajo pridobiti priznanje Poslovne
odliËnosti v Republiki Sloveniji. Uprava
družbe vidi izreden pomen prizadevanj za
uvajanje Sistemov kakovosti, zato vse te
projekte na poti k poslovni odliËnosti in
urejenosti podjetja moËno podpira.
Zavedam se, da dejavnost varnost in
zdravje pri delu ni nekaj novega v podjetju. Z nalogami varnosti in zdravja pri
delu se podjetje ukvarja prav toliko let, kot
podjetje obstoja, to je dobrih štirideset let.
Dejavnost varnost in zdravje pri delu se je
tekom let razvijala na osnovi zakonskih
in podzakonskih aktov in razumevanju te
dejavnosti s strani vodstva podjetja. V letu
2002 si je podjetje na osnovi Zakona o varnosti in zdravja pri delu pridobilo Izjavo o
varnosti z oceno tveganja, ki je bila dobra
osnova pri vzpostavitvi Sistema vodenja
varnosti in zdravja pri delu po standardu
BSI-OHSAS 18001.
Uprava si je v zastavljeni politiki Sistema kakovosti in opredeljenih ciljih zadala
najvišjo možno podporo varnosti in zdravja
pri delu v strukturnem procesu zmanjševanja na najnižjo možno stopnjo tistih poškodb in bolezni, povezanih z delom, kjer je
možna preventiva. Na ta naËin bomo znižali
neposredne in posredne stroške, ki nastajajo
z morebitnimi poškodbami in boleznimi in
poslediËno odsotnost z dela, kar je poveza-

vitoslav.turk@elektro-ljubljana.si

no tudi z zmanjševanjem bolniškega staleža, in poveËali produktivnosti v podjetju.
Tveganja glede varnosti in zdravja pri delu
morajo biti predhodno predvidena in za njihovo prepreËevanje opredeljeni in izvajani
programi. Programi pa so sestavljeni zlasti
na osnovi pobud, ki prihajajo s terena in izhajajo iz opravljanja nalog in aktivnosti s
ciljem varovanja delavca pri delu in njegovega zdravja. Uprava se zaveda, da pomeni
uspešno vodenje varnosti in zdravja pri delu
stremljenje k izostanku delovnih nesreË na
delovnem mestu in zdrave zaposlene ob odhodu v zasluženo upokojitev.
Naj poudarim, da je anketa, ki je bila
izvedena in objavljena v internem glasilu
podjetja s podroËja varnosti in zdravja pri
delu, pokazala, da ste zaposleni pripravljeni aktivno sodelovati pri spremembah in
izboljšavah varnosti in zdravja pri delu, in
sicer z zagotovitvijo zadostne in kakovostne varovalne opreme, zašËitnih sredstev za
varno delo, kar podjetje s sprejetjem ustreznih programov tudi zagotavlja.
Naj se ob tej priložnosti zahvalim prav
vsem, ki ste prispevali svoje delo in znanje
pri uvajanju Sistema vodenja varnosti in
zdravja pri delu, predvsem pa projektnemu
timu pod vodstvom mag. Janeza Hostnika
ter konzultanta mag. Mihajla Zozzolija in
strokovnjakom SIQ, ki so v podjetje posredovali znanje s tega podroËja in preverjali
našo pripravljenost za sprejem certifikata
OHSAS 18001.
mag. Vitoslav Türk,
zastopnik Elektra Ljubljana d. d.
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Stalne izboljšave
in najboljša stalna
izboljšava v letu 2004
janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

O

snovni cilj izvajanja stalnih izboljšav je na glavnem procesu
distribucija elektriËne energije in
procesu storitev in s tem predvsem vpliv
na zagotavljanje izboljševanja na podroËju kakovosti dobave elektriËne energije,
kakovosti storitev in dodana vrednost odjemalcem kakor tudi na podroËju ravnanja
z okoljem in varnosti ter zdravja pri delu.
V letu 2004 je bilo prejetih šestnajst
stalnih izboljšav, ki so bile obravnavane
na Odboru za kakovost, skladno z organizacijskim predpisom OP 25. Sedem predlogov je bilo sprejemljivih za izvedbo ter
temu primerno tudi nagrajenih. Skupna
višina nagrad za navedene predloge pa je
bila v vrednosti 280.000 SIT. Devet predlogov izboljšav ni bilo primernih, njihovi
razlogi pa se v grobem povedano skrivajo
predvsem v tem, da so le-ti vsebinsko napisani bolj teoretiËne narave in zaenkrat
ne predstavljajo življenjske slike v podjetju ali pa so se že odvijali v testnih projektih s sodelovanjem zunanjih institucij.
Kratko vsebino obravnavanih stalnih
izboljšav, ki so si Ëasovno sledile, pa si sedaj poglejmo še vsebinsko:
Stalna izboljšava št. 1: Predlog se
nanaša na zamenjavo obstojeËih litoželeznih pokrovov s pokrovi iz nerjaveËega jekla ter vgradnje varnostnih lestev v jaških
pri novo zgrajenih kabelskih kanalizacijah, ki jo je predlagala Klavdija CindriË.
Predlog je bil sprejet kot idejna rešitev.
Stalna izboljšava št. 2: Dopolnitev
obrazca za izdajanje soglasja zaradi upoš-
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ELEKTRO LJUBLJANA d. d. je v zadnjih nekaj letih vzpostavila standarde
sistemov vodenja na vseh temeljnih podroËjih (kakovosti, okolje in sedaj še
varnost in zdravje pri delu) s ciljem stalnega izboljševanja procesov, ki jih ti
standardi zajemajo. Letošnja najboljša stalna izboljšava je bila na podroËju ZANESLJIVEGA OBRATOVANJA 110 kV LJUBLJANSKE ZANKE.
tevanja zakonskih doloËil, doloËil o organizaciji družbe ter glede na to, komu se
soglasje izdaja (gospodinjski odjem, ostali
odjem ali upraviËeni odjemalec).
Predlog je posredoval Dane Klepec.
Predlog ni bil sprejet, saj so predlagani
popravki delo delovne skupine GIZ-a, ki
pripravlja obliko in vsebino soglasja za
prikljuËitev.
Stalna izboljšava št. 3: Predlagane
prednosti, ki jih ponuja novo sprejeto enotarifno merjenje elektriËne energije pri gospodinjskem odjemu ter možnost uporabe
predplaËilnih števcev na obmoËju ELEKTRO LJUBLJANA d. d., ki jo je posredoval
Dane Klepec. Predlog ni bil sprejet, saj bi
z enotarifnim merjenjem izgubili orodje
optimalnega izkorišËanja elektroenergetskega sistema pri spodbujanju uËinkovite
rabe elektriËne energije tudi za gospodinjske odjemalce.
Projekt “predplaËilni sistem” pa poteka v sodelovanju z vsemi slovenskimi
distribucijami ter se odvija v skladu s terminskimi naËrti.
Stalna izboljšava št. 4: Vpeljava
uporabe metode mrežne analize pri vodenju projektov. S takim pristopom naj bi se
oblikovali ustrezni kriteriji, ki bi pripomogli k boljšemu in racionalnejšemu vodenju projektov, ki jo je podal Mitja Brudar.
Predlog ni bil sprejet, saj je sestavni del
širšega projekta, ki ga vodi OE Inženiring,
s katerim je avtor predloga primerno seznanjen.

Stalna izboljšava št. 5: TehniËno izboljšan motorni pogon (Compte Passage)
za 20 kV progovne in odklopne loËilnike
pri daljinski manipulaciji progovnega stikala. S tako rešitvijo pa se izboljša zanesljivost obratovanja, ki jo je podal Tomaž
BonËa. Predlog je bil sprejet in je realiziran.
Stalna izboljšava št. 6: Novi postopek evidentiranja novih merilno krmilnih
naprav. S tem se je prihranil Ëas dela, razbremenitev delavca in zmanjšala možnost
napake glede na stari postopek. Predlog je
podala Darja PerËiË ter je bil sprejet in je
realiziran.
Stalna izboljšava št. 7: Vpeljava
metode Neto sedanje vrednosti v proces
priprave plana investicij. S takim pristopom naj bi se oblikovali ustrezni kriteriji
boljšega planiranja investicij, kar pripomore k veËji uËinkovitosti porabljenega
denarja in boljši izkorišËenosti infrastrukture, ki jo je podal Mitja Brudar. Predlog
je delno sprejemljiv, saj metoda temelji izkljuËno na ekonomskem delu, ne upošteva
pa prostorske problematike.
Stalna izboljšava št. 8: Vpeljava nagrajevanja zaposlenih brez bolniške odsotnosti. S takim pristopom bi pripomogli k
oblikovanju boljše kulture zaposlenih v
podjetju, ki jo je podal Mitja Brudar. Predlog ni bil sprejet, ker je predlagani predlog vsebinsko že bil objavljen v 4. številki
ELEKTRO NOVICE v letu 2004.

Stalna izboljšava št. 9: Velikostna
predstavitev energijskih izgub na izolatorju, ki je iz keramike in iz kompozitnih
(silikonskih) materialov na 20 kV vodih.
Z uporabo kompozitnih (silikonskih) izolatorjev naj bi se zmanjšale energijske izgube, kar bi pripomoglo k veËjemu finanËnemu prihranku podjetja.
Predlog je podal Boris Sterle. Predlog
ni bil sprejet, saj upošteva samo energijske
izgube razliËnih vrst izolatorjev.
Stalna izboljšava št. 10: Uporaba
podpornih kompozitnih izolatorjev z mehansko oslabljeno sponko, ki onemogoËa
veËje mehansko uniËenje 20 kV vodov pri
dodatnih obremenitvah. S takim naËinom
naj bi se dosegli veliki stroškovni prihranki pri obnovi zaradi padcev drevesa
ali drugih mehanskih preobremenitev na
20 kV vodih. Predlog je podal Boris Sterle. Predlog ni bil sprejet, saj se je vsebina
predloga že odvijala v podjetju, ki je omogoËila testno vgradnjo in izvedbo preizkusov na resniËnem daljnovodu.
Stalna izboljšava št. 11: Možnost
uporabe Ëistilnih krp za vpijanje transformatorskega olja. S tem naj bi se optimiziral remont dela ter pripomogel k boljšemu
okolju.
Predlagatelj Vitomir Rupnik. Predlog
je bil sprejet in je v izvajanju.
Stalna izboljšava št. 12: Opis dveh
možnosti za izboljšanje požarne varnosti
v razdelilnih postajah SN/SN z uporabo
naprav za požarno javljanje, ki omogoËajo odkrivanje požara v zgodnji fazi. Predlagatelj Tomaž Pungartnik. Predlog ni bil
sprejet, ker so vsi takšni objekti danes že
predvideni za vgradnjo požarnih central,
zato gre zgolj za samo odloËitev o smiselnosti vgradnje le-teh.
Stalna izboljšava št. 13: Možna
uporaba tercialnega navitja transformatorja v RTP Litija, ki bi se izvedla pri napetostnem prehodu iz obstojeËega 35/20
kV na 110/20 kV. S tako potezo dosežemo
lažji prehod na novo obratovalno stanje
pred vkljuËitvijo 110 kV daljnovoda ter
privarËujemo pri potrebni investiciji na
raËun prihodka iz amortizacije, ki jo je

podal Tomaž Pungartnik. Predlog je bil
sprejet.
Stalna izboljšava št. 14: Možne
spremembe nastavitve parametrov delovanja podfrekvenËnih zašËit v EE objektih
110 kV ljubljanske zanke, RTP (»rnuËe,
Bežigrad, Žale, Center), TE-TOL. S tem se
doseže optimalno obratovalna situacija
otoËnega obratovanja, ki upošteva parametre proizvodnja-poraba glede na letni
režim obratovanja TE-TOL.
Predlagatelj Angel MihelËiË. Predlog
je bil sprejet in je v izvajanju.
Stalna izboljšava št. 15: Zmanjšanje izpadov napajanja elektriËne energije
zaradi zaletavanja in pristajanja ptiËev na
daljnovodih in stebrnih TP. S takim pristopom zmanjšamo število izpadov ter zašËitimo ptice pred poginom. Predlagatelj Boris
Sterle. Predlog ni bil sprejet, saj vsebina
predloga predstavlja prepis brošure “Pticam
prijazni vodi”, ki jo je pripravil DOPPS.
Stalna izboljšava št. 16: Zmanjšanje števila izstavljenih raËunov za dobavo
elektriËne energije odjemalcem z letnim
tipom obraËuna (LO). Po izraËunih predlagateljice naj bi se stroški za izstavitev
raËunov moËno znižali. Predlog je podala
mag. Polona Rahne. Predlog ni bil sprejet,
saj bi predlagani naËin fakturiranja bistveno poslabšal likvidnost poslovanja podjet-

Stalne izboljšave se obravnavajo
skladno z organizacijskim predpisom za
izvajanje stalnih izboljšav - OP 25, ki je
zaposlenim dostopen v elektronski obliki
na mrežnem K-disku.
»e povzamem postopek izvajanja
stalnih izboljšav, ki jih vodi predstavnik
vodstva za kakovost mag. Janez Hostnik
skupaj s službo za kakovost, je sledeË.
Predlagatelj izpolni predpisani obrazec, navede idejo izboljšave z obrazložitvijo ter priloži morebitno dokumentacijo,
kar dodatno podkrepi njegovo idejo. Predlagani predlog pošlje v službo za kakovost.
Predstavnik vodstva za kakovost s službo
za kakovost in izvršni direktorji, ki vodijo proces, na katerega se stalna izboljšava
nanaša, ocenijo uporabnost izboljšave in
doloËijo izvajalce ‡ Skrbniki procesa, na
katerega se predlog nanaša, ter tudi predlagajo ustrezno stimulacijo in osebo za
izvedbo ter nadzor nad predlagano izboljšavo, Ëe izboljšava še ni bila realizirana.
Denarno stimulacijo z letnim poroËilom
potrdi Odbor za kakovost.
Na 1. sestanku Odbora za kakovost v
letu 2005 se je imenovala posebna delovna skupina, ki je imela nalogo, da izbere
najboljšo stalno izboljšavo za leto 2004.
Na podlagi vseh pregledanih stalnih izboljšav se je na osnovi kriterijev:
• obsega izboljšave,
• pozitivnega uËinka izboljšave,
• aktivnosti predlagatelja pri izboljšavi,

Osnovni cilj izvajanja stalnih izboljšav je na glavnem procesu distribucija elektriËne energije in
procesu storitev in s tem predvsem vpliv na zagotavljanje izboljševanja na podroËju kakovosti
dobave elektriËne energije, kakovosti storitev in dodana vrednost odjemalcem kakor tudi na podroËju ravnanja z okoljem in varnosti ter zdravja pri delu
ja, zato ker lah ko na podlagi izstavljenega
raËuna opominjamo in terjamo odjemalca
šele po zapadlosti zadnjega obroka. Poleg
tega bi se poveËala možnost števila reklamacij. Stroški izstavljanja raËunov v primerjavi z izpadom sredstev naj bi bili pri
obstojeËem sistemu bistveno manjši kot
pa pri predlaganem.
Ker število stalnih izboljšav glede na prejšnja leta ni v porastu, ponovno vzpodbujamo vse zaposlene k pisanju
predlogov.

• realizacije izboljšave in
• neposredni sestavni del delovne naloge
predlagatelja
• izbrala najboljša stalna izboljšava, ki je
bila potrjena na kolegiju uprave družbe,
dne 19. aprila 2005.
Kot najboljši predlog stalne izboljšave v letu 2004 se je izbrala izboljšava
14/2004 z naslovom ZANESLJIVO OBRATOVANJE 110 kV LJUBLJANSKE ZANKE,
ki jo je podal Angel MihelËiË, zaposlen v
službi za zašËito in obratovalne meritve v
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MESECA

TEMA

nadaljevanje s strani 5
organizacijski enoti Upravljanje distribucijskega omrežja.
UTEMELJITEV NJEGOVEGA PREDLOGA JE DELOVNA
SKUPINA OPISALA KOT:
Severna ljubljanska zanka, ki jo predstavlja dvosistemski daljnovod 110 kV, poteka od RTP KleËe mimo RTP »rnuËe,
RTP Bežigrad, RTP Žale do TE TO Ljubljana. Na TE TO Ljubljana in na RTP Žale je s 110 kV kabloma prikljuËena še RTP
Center.
Eden od sistemov daljnovoda poteka direktno od KleË
do Toplarne, na drugi distribucijski sistem pa so vzankane
navedene razdelilne transformatorske postaje. RTP 220/110
kV KleËe predstavlja v tej zanki zanesljivi vir energije, ki lahko pokrije obremenitve RTP na tej zanki v celoti, medtem ko
lahko elektrarna na drugi strani s svojo moËjo agregatov pokrije le obremenitve RTP Center, RTP Žale in del obremenitve RTP Bežigrad. V takih obratovalnih razmerah ne moremo
govoriti o zanesljivem dvostranskem napajanju velikega dela
mesta Ljubljana.
V primeru okvare ali motnje v obratovanju 110 kV daljnovoda med RTP KleËe in RTP »rnuËe, kar je obiËajno posledica atmosferskih prenapetosti, se pogosto zgodi, da po
delovanju distanËne zašËite izpadeta oba sistema daljnovoda.
V tem primeru preide severna ljubljanska zanka na otoËno
obratovanje, obremenitev RTP v zanki je veËja od moËi agregatov v TE TOL, frekvenca priËne hitro padati.
Predlagatelj izboljšave je analiziral energetske razmere v
severni ljubljanski zanki in energetske karakteristike elektrarne ter izdelal predlog nastavitev delovanja podfrekvenËnih
zašËit v TE TOL v RTP KleËe in v vseh RTP na severni ljubljanski zanki. Namen novih nastavitev podfrekvenËnih zašËit
je selektivni izklop dela obremenitev v otoËnem obratovanju
severne ljubljanske zanke, tako da v opisanem obratovalnem
stanju ostane v obratovanju z napajanjem iz elektrarne Ëim
veËji del napajanja odjemalcev mesta Ljubljana. Predlog izboljšave pomembno prispeva k dvigu nivoja kakovosti napajanja velikega dela mesta Ljubljana v pogledu kontinuitete
napajanja, predlog izboljšave je sistemskega znaËaja in presega obseg dela delovnega mesta predlagatelja.
Podelitev pisnega priznanja in denarne nagrade nagrajencu za najboljšo stalno izboljšavo za leto 2004 bo izvedena 23. maja 2005 na Elektrinem veËeru v Mestni elektrarni
ljubljanski.
Vsem ostalim predlagateljem stalnih izboljšav pa se zahvaljujemo za sodelovanje.

Elektro
Ljubljana
v množiËnih
medijih
Identiteta podjetja v množiËnih medijih je eno izmed
pomembnejših podroËij kvalitetnega upravljanja modernega podjetja. Analiza publicitete je eno izmed orodij, s
katerim se kaže uspešnost delovanja za nazaj, na drugi
strani pa omogoËa uspešno naËrtovanje in izvajanje aktivnosti. Press clipping d. o. o je tudi za leto 2004 za podjetje
Elektro Ljubljana izvedlo analizo medijskih objav.

Š

tevilo objav, v katerih je omenjeno podjetje Elektro Ljubljana, se iz leta v leto krepko poveËuje. Leta 2002 smo zasledili
275 objav, leto kasneje se je število objav poveËalo za 43 %
na 395 objav, porast v letu 2004 pa je bil še veËji, saj se je število
objav poveËalo kar za 96 % in doseglo že 678 objav. Z vzpostavljanjem ustreznih odnosov z mediji in s stabilnim poslovanjem lahko
podjetje s svojimi javnostmi komunicira uËinkovito tako vsebinsko
kot po obsegu. Prav konstantna rast števila objav v zadnjih letih dokazuje vse pomembnejšo vlogo PR funkcije, ki oglaševanje
vztrajno izriva s piedestala osrednje komunikacijske funkcije. Trend
veËanja in prevlade vloge PR znotraj komunikacijskega spleta, ki
so ga komunikacijski guruji napovedali za novo tisoËletje, je bil
oËitno pravilen.
Vrednostna struktura publicitete
naËrtovano
35 %

nenaËrtovano
13 %
naËrtovano
1%

nenaËrtovano
15 %

mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

naËrtovano
18 %

pozitivno
50 %
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nenaËrtovano
19 %

nevtralno
37 %

negativno
14 %

Delež pozitivnih objav je v letu 04 primerjalno visok (50 %), kar
kaže na ustrezno vodenje odnosov s sekundarnimi javnostmi. V letu
2003 je bilo 171 pozitivnih objav, v letu 2004 pa kar 340 objav. To
predstavlja skoraj 100 % rast absolutnega števila pozitivnih objav.
Jedro pozitivnih objav v 2004 tvorijo sledeËe tematike: zelena
energija, nov tarifni sistem, Vitoslav Türk ‡ v. d. predsednika uprave
EL, omrežje ‡ težave zaradi snega in ledu, skupšËina delniËarjev 5.
8. 04, poslovni rezultati, dober tok, sponzorstvo ‡ stara elektrarna,
pritožbe, pohvale, vprašanja uporabnikov, Elektro Ljubljana prejela
certifikat ISO 14001 ter druge tematike z manjšim številom objav.
Znatno pa se je poveËalo tudi število negativnih konotacij.
Delež negativnih objav se je glede na leto 03 poveËal za 8,5 odstotnih toËk, in sicer iz 4,6 % na 13,1 %. Absolutno število objav se
je tako iz 18 v letu 03 poveËalo na 91 v 04. V širši kontekst negativnih tematik, ki so vodile k odstopu predsednika uprave Vincenca
Janše, smo uvrstili 75 nenaËrtovanih negativnih objav. Te objave
predstavljajo 82-odstotni delež negativnih objav. Služba za odnose
z javnostmi v teh objavah ne nastopa kot vir ali koordinator komunikacijskih delovanj.
»asovni razvoj publicitete in vrednostna struktura
število objav
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Delež negativnih objav bi v celotni publiciteti brez upoštevanja 75 objav, povezanih z menjavo predsednika uprave, tako znašal
3,8 %, kar je primerljivo z deležem v letu 03, ko je delež negativnih
objav znašal 4,6 %.
NadpovpreËna intenzivnost publicitete v oktobru, novembru
in decembru je nastala zaradi negativnih konotacij, v katere je bil
veËinoma vpleten takratni direktor družbe.
36-odstotni delež objav smo ocenili kot nevtralne (Graf 1).
Tu prevladujejo sledeËe tematike: omrežje ‡ težave zaradi snega in
ledu, Vincenc Janša ‡ odstop z mesta predsednika uprave EL, javna naroËila (Uradni list), omrežje ‡ težave zaradi neurja, lastniška
struktura, morebitna ustanovitev holdinga slovenskih elektrodistribucijskih podjetij, Istrabenz ‡ morebitni nakup Elektro Ljubljana,
vzdrževalna dela na omrežju, bivši zaposleni, Ërna kronika, Elektro
Ljubljana solastnik Elektro TK in druge teme z manj kot petimi
objavami.

Tematska razdelitev publicitete
število objav
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46
poslovno
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naËrtovana

nenaËrtovana

sponzorstva
in donacije

Na podroËju poslovanja izpostavljamo temi “zelena energija”
in “dober tok”. Skupaj sta zbrali 53 objav. Tematiki kažeta na uspešen razvoj identitete podjetja v smeri okoljevarstva.
Vsebina objav na podroËju poslovnega okolja (deregulacija,
kontrolirane cene ...) kaže na obËutljivo obdobje, v katerem se nahaja panoga, vendar te tematike v javnosti niso širše distribuirane,
kar je razumljivo zaradi strateške ekonomske vloge energetike in
kompleksnosti ureditve. NajveË objav na tem podroËju sta zbrali
nevtralno ocenjeni tematiki: morebitna ustanovitev holdinga slovenskih elektrodistribucijskih podjetij (13 objav) ter Istrabenz ‡
morebitni nakup Elektro Ljubljana (10 objav).
KLJU»NE OSEBE št. objav
Vincenc Janša 156
Djordje Žebeljan 70
Andrej Janša 51
Peter Kozina 28
Vitoslav Türk 28
Martin Dergan 15
Aleš Robnik JekliË 14
Janez Bojc 12
Radovan TesliË
11
Ludvik Sotošek
9
Gregor BožiË
6

KLJU»NE OSEBE št. objav
Matjaž GlaviË
6
Mirko MarinËiË
3
Maca BožiË
2
Milan Mlakar
2
Boštjan »uk
1
Boštjan Ložar
1
Janez MiklavËiË
1
Janez Skok
1
Marija Košir
1
Martin Lebar
1
SreËko Grkman
1

V obravnavanem obdobju se je najveËkrat pojavil direktor
Vincencij Janša (156 objav), predsednik nadzornega sveta Djordje
Žebeljan (70 objav) ter Andrej Janša (51 objav). Dobršen del teh
omemb je negativno konotiranih.
Živimo v razmerah, ki so za razliko od prejšnjih Ëasov veliko bolj nepredvidljive. Planiranje, vnaprejšnje sooËanje z možnimi
konfliktnimi situacijami in na drugi strani s priložnostmi ni samo
naloga vodilnih, ampak vsakega izmed nas. Tako intimno kot javno. Konflikt ‡ kriza je sestavni del vsakega procesa, naša naloga je,
da v njej zaznamo priložnost za razvoj.
Janez Kne, komunikolog,
Press clipping d. o. o.
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AKTUALNO

AKTUALNO

Vlada o doloËitvi cen za
dobavo elektriËne energije za
gospodinjske odjemalce

Vlada RS je na seji 14. 04.2005
na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o spremembi sklepa o doloËitvi cen za dobavo elektriËne
energije za gospodinjske odjemalce in
cene za pokritje stroškov dobavitelja
pri dobavi elektriËne energije.

Tarifna uvrstitev
Gospodinjstvo I. st.
3 kW

Gospodinjstvo II. st.
7 kW

Gospodinjstvo III. st.
10 kW

Element cene
Uporaba omrežij
Strošek dobavitelja
Energija
Skupaj brez DDV
Skupaj z 20% DDV
Uporaba omrežij
Strošek dobavitelja
Energija
SKUPAJ brez DDV
SKUPAJ z 20% DDV
Uporaba omrežij
Strošek dobavitelja
Energija
Skupaj brez DDV
Skupaj z 20% DDV
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V

okviru naËrta vladne korekcije
reguliranih cen za leto 2005 dopustna korekcija povišanja konËne
cene elektriËne energije za tarifne odjemalce (gospodinjstva) znaša 1,8 %. Glede na
trenutne nabavne cene elektriËne energije
(v Sloveniji in EU) predstavlja sprejeta po-

MoË (SIT/kW)
191,18

191,18
229,42
191,18

191,18
229,42
191,18

191,18
229,42

Energija (SIT/kWh)
VT
MT
ET
7,18
0,60
8,39
16,17
19,40
8,04 6,33 7,18
0,60 0,60 0,60
10,33 4,97 9,29
18,97 11,90 17,08
22,76 14,27 20,49
8,04 6,33 7,18
0,60 0,60 0,60
10,33 4,97 9,29
18,97 11,90 17,08
22,76 14,27 20,49

dražitev minimalno uskladitev med nakupnimi cenami in prodajnimi cenami tarifnim
odjemalcem.
V skladu s sprejeto spremembo so
enotne letne cene za dobavo elektriËne
energije za gospodinjske odjemalce prikazane v spodnji tabeli:

VT - VeËja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec
beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.
MT - Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega
dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan
od 0. do 24. ure.
ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec
vsak dan od 0. do 24. ure.
»e odjemalec nima namešËene primerne krmilne naprave, se mu Ëas MT obraËunava glede na sonËno uro
ter glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne nastavitve krmilne naprave.
Opomba: Tabela prikazuje posamezne elemente cene
za tarifne odjemalce. Sestavljena je iz cene za uporabo omrežja, cene, ki pokriva stroške dobavitelja,
cene elektriËne energije in DDV. Cenik velja od 16.
04. 2005 dalje.

OE DTO

DELAVCEV

SVET

Aktivnosti
Sveta delavcev
Spoštovane sodelavke, sodelavci v Elektro Ljubljana!
Preko svojih predstavnikov in
oglasnih desk ste bili že obvešËeni,
da se je Svet delavcev v ponedeljek
06. 04. 2005 sestal na svoji 13. redni
seji, kjer smo v prisotnosti povabljenega zastopnika družbe, mag. Türka,
in izvršne direktorice raËunovodsko
finanËnega sektorja, BožiËeve, obravnavali pomembne teme, ki so zelo
aktualne ob zakljuËku poslovnega
leta.

Z

astopnik družbe mag. Türk je v
uvodu predstavil svoja razmišljanja in naËin vodenja družbe ter poudaril pomembnost dobrega sodelovanja s
svetom delavcev in sindikatom v družbi.
»e se malo pošalim, rezultate nekaterih
oblik dobrega sodelovanja ste lahko videli
že ob koncu meseca aprila, ko je bil izplaËan regres vsem zaposlenim.
Svet delavcev se je na seji podrobno
seznanil s PoroËilom o poslovanju družbe v letu 2004 in ‡ tako kot predhodno
nadzorni svet ‡ nanj ni imel bistvenih pripomb, smo pa na sami seji dobili odgovore
na zastavljena vprašanja. PoroËilo je bilo
podrobno predstavljeno v prejšnji številki
Elektro novic. Tisti, ki vas je ta tematika
zanimala, ste se z njo že seznanili, ostali
pa imate še vedno možnost odgovore na
morebitne nejasnosti poiskati pri svojih
predstavnikih v Svetu delavcev.
Svet delavcev je v nadaljevanju seje
veËji del pozornosti namenil obravnavi poroËila službe za varnost pri delu, ki
je Svetu delavcev posredovala PoroËilo
o varnosti in zdravju v družbi za leto
2004. PoroËilo vsebuje zanimive statistiËne podatke o poškodbah in vseh aktivnostih, ki jih je služba za varnost pri zdravju
izvajala v preteklem letu. Glede na to, da
ima Svet delavcev stalni odbor za varnost

in zdravje, Ëlani odbora aktivno sodelujejo tudi v Svetu za varnost in zdravje, je
Svet delavcev na zadnji seji obravnaval
tudi poroËilo z zadnje seje tega Sveta za
varnost in zdravje. Svet delavcev ima v
skladu z zakonodajo pravico in obveznost
sodelovati pri aktivnostih, ki urejajo zagotavljanje varnosti in zdravja v družbi,
zato bomo temu podroËju tudi v prihodnje
namenjali veliko pozornosti.
Glede na spremembe pri upravljanju s poËitniškimi kapacitetami smo SRD
opozorili, da ima Svet delavcev stalni
odbor za poËitniške kapacitete, ki mora
sodelovati pri oblikovanju razpisov in pri
dodeljevanju teh kapacitet našim zaposlenim.
»lani Sveta delavcev, predstavniki
DEE Ljubljana okolica, so do prihodnje
seje Sveta delavcev želeli tudi pojasnilo
zastopnika družbe o tem, kakšen bo v prihodnje naËin vodenja te DEE, dosedanji
pomoËnik izvršnega direktorja, ki je vodil
to DEE, je namreË šel v pokoj.
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
uspehi Sveta delavcev so moËno odvisni

od vaših pobud in želja, zato imate svoje
predstavnike, ki vam bodo znali pomagati in prisluhniti. Obrnite se nanje, seveda
pa lahko kadar koli pokliËete tudi mene
osebno. Vsi tisti, ki pri svojem delu uporabljate raËunalnike, ste s svojimi predlogi
in komentarji 24 ur dnevno dobrodošli na elektronskem naslovu svet.delavcev@elektro-ljubljana.si. Svet delavcev
pripravlja veliko novosti tudi s podroËja
komuniciranja z zaposlenimi. Za osvežitev
spomina, prvo anketo v Elektro Ljubljana
na temo delovnega zadovoljstva zaposlenih je Svet delavcev samostojno izvedel
že davnega leta 1999, v pripravi je nova,
s katero bomo poskušali izvedeti trenut-

Spoštovane sodelavke in sodelavci, uspehi Sveta delavcev so moËno odvisni od vaših pobud in želja,
zato imate svoje predstavnike, ki vam bodo znali pomagati in prisluhniti.
no stanje in ga seveda primerjali s tistim
iz prve analize. Že pred poletjem bomo
poleg dosedanjih oblik obvešËanja zaposlenih uvedli nekaj novih, sodobnih naËinov komunikacije, namenjenih predvsem
zaposlenim v družbi in ne širši javnosti.
O vsem tem in vseh ostalih dogajanjih v
družbi pa vas izËrpno obvestim v bližnji
prihodnosti.

Mitja Fabjan,
Svet delavcev Elektro Ljubljana
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AKTUALNO

AKTUALNO

Drugi Elektrin veËer
v znamenju likovne
umetnosti in glasbe
Po besedah profesorja dr. Mirka Jutrška ‡ priznanega slovenskega likovnega kritika ‡ je slikarka Blažena Kandolf, ki se je s svojimi slikami predstavila
na Drugem Elektrinem veËeru, izredna nadarjena slikarka, kar kažejo dela razstavljena na slikarski razstavi ‡ skupaj 12. “Še posebej se to lahko sklepa iz
tega, ker intenzivneje slika šele zadnjih pet let”.

D

rugi v seriji umetniških veËerov
Elektra Ljubljana ‡ poimenovanih
Elektrini veËeri, ki je bil posveËen
otvoritvi slikarske razstave Blažene Kandolf, je zelo lepo uspel. Tokrat se je v najlepši luËi izkazalo, da tudi preddverje MEL
nudi izjemno intimno zavetje umetnikom
in njihovim delom, v katerem so skrbno
izbrane barve umetnice Blažene, v mavriËnem kontrastu Ëudovito zasijale.
Naj v potrditev tega opažanja ponovno povzamem besede že omenjenega
priznanega likovnega kritika, ki je poudaril, da ima slikarka po naravi obËutek
za barvo in zato si je za svoje izhodišËe
izbrala impresioniste. Še posebno Clouda Moneta z njegovim šopkom v modri
vazi, ki je bil veliki veËini številnih obiskovalcev najbolj pri srcu in seveda njegovi zelo znani lokvanji. “Lahko reËemo,
da je njen cilj kultiviranje njenih vzorov
in vrašËanje v njih ter spodbujanje lastnih
obËutkov. Ena takih zanimivih, z njenimi
oËmi videnih slik, je tudi slika Jurija Šubica “Pred lovom”, ki je nastala leta 1880 v
Normandiji in bila takoj nato v Parizu zelo
opažena. Slika je pomenila prvi poseg na
Slovenskem v impresionizem ‡ slikarka pa
je to svetlobo izredno doživela in po svoje
izrazila v svoji sliki.”
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K prijetnemu vzdušju na samem umetniškem veËeru, katerega gostitelj je bil tokrat
‡ v imenu Elektra Ljubljana ‡ Milan Švajger izvršni direktor OE UDO, je pomembno
prispeval tudi glasbeni nastop kitarista Andreja Bona. Andrej je uËenec osmega razreda devetletke na OŠ Raka. Redno obiskuje
glasbeno šolo v Krškem. Kot kitarist pa se
Andrej udeležuje tudi razliËnih glasbenih
tekmovanj, kjer dosega vidne rezultate. Leta
2003 je prejel na regijskem tekmovanju posameznikov zlato, na republiškem tekmovanju pa srebrno priznanje. V letošnjem letu
se je udeležil tekmovanja v duetu, kjer je
zasedel prvo mesto. »estitamo!
Naj ob koncu zapišem, da bo naslednji ‡ Tretji Elektrin veËer, na katerega ste
že sedaj lepo vabljeni, 23. maja ob 19.
uri. VeËer bo nekoliko poseben, saj bo sestavljen iz dveh delov: poslovnega, ki bo
vkljuËeval podelitev certifikata OHSAS 18001 za uveden Sistem vodenja in zdravja
pri delu, ki si ga je kolektiv Elektra Ljubljana pridobil v aprilu 2005, in podelitvi
priznanja za najboljšo stalno izboljšavo v
podjetju v letu 2004. Umetniški del veËera
pa bo posveËen predstavitvi vokalne skupine »arnice. Prijazno vabljeni!
Violeta Irgl
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AKTUALNO

AKTUALNO

Odnos do lastnih zaposlenih:
izbira ustreznega vzorca in metode
anketiranja
Kot smo napovedali v prejšnji številki ELEKTRO NOVIC, nadaljujemo s Ëlanki, ki se navezujejo na merjenje zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime. Tokrat lahko preberete veË o izbiri ustreznega vzorca in
metodah anketiranja.

P

ri naËrtovanju vzorca raziskave so
pomembne naslednje tri postavke:

1. VZOR»NA ENOTA, ki jo dobimo z odgovorom na vprašanje: Koga prouËujemo?
2. VELIKOST VZORCA, ki ga dobimo z odgovorom na vprašanje: Koliko oseb moramo prouËiti?
3. POSTOPEK VZOR»ENJA, ki ga dobimo
z odgovorom na vprašanje: Kako izbrati
preizkusne osebe?

Pri izbiri velikosti vzorca je potrebno
upoštevati tudi standardno napako vzorca.
»e je v podjetju zaposlenih 1000 ljudi, bo
tudi manjši vzorec (manjše število anketiranih) pokazal zanesljive rezultate. Poleg
tega pa manjši vzorec pomeni tudi nižje
stroške izvedbe raziskave. Raziskovalni
strokovnjaki zagotavljajo, da je dovolj, Ëe
v takem podjetju k anketiranju povabimo
polovico zaposlenih (v tem primeru bo napaka vzorca ob 95-odstotni stopnji zanesljivosti ± 3 odstotke, kar pomeni, da bo 95
% vseh odgovorov v razmiku ± 3 odstotne
toËke od izraËunane povpreËne vrednosti).
Interval zaupanja
Napaka vzorca
Predlagan vzorec

95 %
± 5 odstotnih toËk
300

Pri postopku vzorËenja loËimo VERJETNOSTNE in NEVERJETNOSTNE vzorce:
Verjetnostni vzorci:
• Enostavni sluËajni vzorec (vsaka enota
populacije ima enako in znano možnost,
da bo izbrana)
• Stratificirani sluËajni vzorec (populacija
je razdeljena na medsebojno izkljuËujoËe

12 • elektronovice | april2005

se skupine (na primer starostne skupine),
iz vsake se izbere sluËajni vzorec)
• Vzorec skupinic (populacija je razdeljena
na medsebojno izkljuËujoËe se skupine
(na primer starostne skupine), raziskovalec izbere vzorec skupin za spraševanje)
Neverjetnostni vzorci:
• Priložnostni vzorec (raziskovalec izbere
tiste enote populacije, do katerih bo najlažje prišel)
• Namenski vzorec (raziskovalec presodi,
od katerih enot populacije bo dobil najnatanËnejše podatke)
• Kvotni vzorec (raziskovalec poišËe in
preizkusi predpisano število enot v razliËnih kategorijah)
Pri merjenju zadovoljstva zaposlenih
in organizacijske klime je obiËajno najprimernejša kombinacija Enostavnega slušajnega vzorca in kvotnega vzorca (na primer vsak tretji zaposleni (Ëe so zaposleni
razvršËeni po abecednem seznamu v posamezni poslovni enoti podjetja).

95 %
± 4 odstotne toËke
400

95 %
± 3 odstotne toËke
500

NaËin merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime je v veliki meri
odvisen od organiziranosti podjetja. Lahko
se uporabljajo razliËne metode anketiranja:
Osebno anketiranje (neposreden stik
anketarja in anketiranega) ‡ ima med vsemi metodami anketiranja najveËji odstotek
odgovarjanja anketiranih. OmogoËa daljše
in kompleksnejše anketiranje, uporabo pri-

pomoËkov (prospektov, slik, vzorcev ...),
možna pa je tudi raËunalniška podpora
(CAPI ‡ Computer Aided Personal Interviewing). Najmanj je manjkajoËih in nepopolnih odgovorov ter možnosti za napaËno
razumevanje vprašanj in odgovorov.
Telefonsko anketiranje (stik anketarja
in anketiranega preko telefona) ‡ primernejše je za krajše vprašalnike, ko je potrebno
v kratkem Ëasu pridobiti odgovore veËjega
števila ljudi. Podatki preko telefona se lahko
zbirajo na dva naËina: na papirju ali raËunalniško podprto, kar je poznano tudi pod
imenom CATI ‡ Computer Assisted Telephone Interviewing. Telefonsko anketiranje je.
Internetno anketiranje ‡ je naËin anketiranja, ko anketirani do ankete dostopajo preko Interneta (s klikom na povezavo
do spletnega naslova ankete).
Poštno anketiranje ‡ je raziskovalna
metoda, pri kateri se anketa pošlje anketiranemu po pošti (ali faksu). Primerna je
za vzorce, kjer je znan naslov. Je cenejša
od ostalih metod, zato je primerna tudi za
velike vzorce in širšo geografsko pokritost.
Ima pa tudi pomanjkljivosti. ZnaËilne so
nizek odstotek odgovorov, dolgotrajno zbiranje podatkov in veliko manjkajoËih oziroma nepopolnih odgovorov.
Pri merjenju zadovoljstva zaposlenih
in organizacijske klime se najpogosteje izvaja Skupinsko anketiranje ‡ zaposlenim
se zagotovi prostor v podjetju, kamor lahko
pridejo (v skupinah) v najbolj primernem
Ëasu izpolniti anketni vprašalnik. Vedno jim
je na voljo tudi oseba, ki nudi dodatna pojasnila za dobro izpolnjevanje vprašalnika.
Naj bo za tokrat dovolj. V naslednji
številki ELEKTRO NOVIC pa bomo povedali
veË o pripravi anketnega vprašalnika, tipih
vprašanj, ocenjevalnih lestvicah ...
Violeta Irgl

AKTUALNO

AKTUALNO

Posodobitev elektronske pošte
pred vrati
Spoštovani uporabniki elektronske pošte in svetovnega spleta v omrežju Elektra Ljubljana, d. d., obvešËamo vas,
da smo v službi za informacijske storitve zaËeli s pripravami na postopni prehod na nov e-poštni strežnik.

Z

uvedbo te novosti boste uporabniki
poleg dosedanjega pošiljanja in sprejemanja elektronske pošte lahko izkoristili možnosti, ki jih ponuja Microsoft
Exchange strežnik. S sodelavci boste lahko
izmenjevali osebne koledarje in sklicevali
ter usklajevali sestanke, olajšano bo razdeljevanje nalog in zadolžitev ter sprotno
spremljanje njihovega napredovanja. OmogoËeno bo skupinsko delo na skupnih dokumentih. Do svojega poštnega predala boste
lahko dostopali tudi iz zunanjih omrežij.
Koledar in adresar boste lahko sinhronizirali s t. i. “pametnimi” napravami” (dlanËniki,
multifunkcijski mobiteli ipd.). Da bi te mož-

Sprememba komunikacijskih poti ter
selitev uporabnikov celotnega podjetja na
sistem prejemanja pošte preko spletnega
dostopa.
Oddaljena namestitev novega poštnega
odjemalca in selitev starih elementov pošte
in nastavitev (do tega koraka se za pregled
nove pošte uporablja spletni dostop, arhiv
pošte pa ostane v vašem starem odjemalcu).
Prehod na novi poštni strežnik predstavlja spremembo v naËinu dela z elektronsko pošto, zato vam bodo na intranetnem
portalu http://fileserver na voljo podrobnejša navodila za delo z novim odjemalcem ter
posebno podroËje za uporabniška vprašanja

Na intranetnem portalu
podjetja http://fileserver
kliknite na povezavo “MS
Exchange Poštni strežnik
Spletni dostop”. In ob
pojavi okna za prijavo
v ustrezna polja vpišete
svoje uporabniško ime
ter geslo.

nosti lahko v polnosti izkoristili, pa bo na
delovne postaje treba namestiti novejšo razliËico programa MS Outlook, in sicer tisto iz
paketa MS Office 2003. Seveda se prehod ne
bo mogel zgoditi Ëez noË, zato smo pripravili naËrt prehoda v veË fazah, in sicer:
Namestitev in konfiguracija odjemalcev upravi podjetja in Ëlanom kolegija ter
selitev kljuËnih poštnih raËunov na novi
strežnik.

na to temo. Na intranetnem portalu bo objavljen tudi poimenski seznam uporabnikov
s predvidenimi termini prehoda na nove nastavitve. Predlagamo tudi, da si na spletnem
naslovu
http://www.microsoft.com/slovenija/office/outlook/prodinfo/overview.
mspx preberete veË o možnostih, ki jih novo
orodje ponuja. Seveda pa vam bomo celoten
Ëas uvajanja za vsa morebitna vprašanja na
voljo delavci službe za informacijske storit-

ve na številki (01 230) 4246 oziroma na epoštnem naslovu administrator@elektroljubljana.si.
Kljub temu, da smo prehod skrbno
naËrtovali in pripravili, pa se lahko zgodi,
da se bodo pri posameznih uporabnikih pojavile težave. Že vnaprej se opraviËujemo
zanje in se zahvaljujemo za razumevanje,
potrudili se bomo, da jih v skupno zadovoljstvo Ëim prej odpravimo.
Za konec pa dovolite, da izkoristimo
priložnost in vas ponovno opozorimo, da
storitve elektronske pošte niso namenjene
izmenjavi velikih datotek in vsebinsko spornih sporoËil. Zato vas vljudno prosimo, da

Prikaz delovnih površin
v Spletnem Outlooku
(Outlook Web Access)

opozorite zunanje in notranje sodelavce,
naj vam ne pošiljajo neprimernih vsebin
na služben e-naslov (gl. OP 67). »e bi se
primerilo, da bi zaradi takšnih vsebin prišlo do zastojev pri delovanju sistema, bomo
seveda prisiljeni ukrepati.

Miran Novak,
služba za informacijske storitve
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Hrup v
naravnem in
življenjskem
okolju
Hrup v naravnem in življenjskem okolju je eden od
pomembnih vplivov na okolje, zato sem v tem Ëlanku skušal opisati nekatere osnovne bistvene pojme s tega podroËja. Prav tako je podano tudi nekaj primerov iz prakse ter
prikazana metodologija merjenja hrupa v okolici transformatorja, ki se izvaja v skladu z evropsko normo EN 60551/A1: Determination of Transformer and Reactor Soud
Levels, CENELEC, 1997.

P

ri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD) mora projektant v skladu z 58. Ëlenom ZGO-1 doloËiti
vplivno obmoËje objekta.
Na podlagi 52. Ëlena Pravilnika o projektni in tehniËni dokumentaciji je potrebno v fazi izdelave PGD izdelati strokovno oceno
obremenitve okolja s hrupom v skladu z zahtevami Uredbe o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju.
Za varstvo naravnega in življenjskega okolja pred hrupom sta
bili na podlagi Zakona o varstvu okolja izdani:
• Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
• Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v 1. Ëlenu
doloËa:
• mejne vrednosti ravni hrupa v naravnem in življenjskem okolju,
• naËin doloËanja in vrednotenja ravni hrupa,
• ukrepe za zmanjševanje in prepreËevanje Ëezmernega hrupa.
DoloËbe uredbe veljajo za zunanji hrup, ki ga v posameznih
obmoËjih naravnega in življenjskega okolja povzroËajo stalne ali
obËasne imisije hrupa enega ali veË virov obremenjevanja okolja
s hrupom.
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Osnovni pojmi
Pomen osnovnih pojmov:
1. Hrup je vsak zvok, ki v naravnem in življenjskem okolju vzbuja nemir, moti Ëloveka in škoduje njegovemu zdravju ali poËutju ali škodljivo vpliva na okolje.
2. Vir hrupa je objekt ali naprava, katerega uporaba ali obratovanje
povzroËa v okolju stalen ali obËasen hrup.
RTP 110/x kV sicer ni posebno doloËena kot vir hrupa, vendar
se jo vËasih (pri rekonstrukcijah starih objektov) v praksi pri pridobitvi dovoljenja za poseg v prostor na tem mestu uvršËa med
naslednji tekst iz 3. Ëlena 2. toËke omenjene uredbe:
• industrijski, obrtni ali drug proizvodni objekt ali naprava, objekt
ali naprava v kmetijstvu in gozdarstvu,
• odprto ali prekrito gradbišËe (v Ëasu gradnje).
ObstojeËi vir hrupa je vir hrupa, ki je bil v uporabi ali je obratoval na dan uveljavitve te uredbe.
Rekonstrukcija vira hrupa je vsak poseg v vir hrupa, s katerim se spremenijo tehnološke znaËilnosti, naËin uporabe ali obratovanja vira ali njegove zmogljivosti.
Ukrepi varstva pred hrupom za naš objekt RTP 110/x kV so
ukrepi, namenjeni zmanjšanju imisije hrupa iz vira hrupa v okolje:
• tehniËni in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z naËinom
obratovanja ali uporabe vira hrupa (npr. transformatorji, ki so konstruirani tako, da povzroËajo nižjo stopnjo imisije hrupa v okolico),
• ukrepi prostorskega in konstrukcijskega prepreËevanja širjenja
hrupa (npr. uporaba dodatnih protihrupnih oblog okoli transformatorskega boksa).
Imisija hrupa je raven hrupa L na doloËenem kraju imisije v
zunanjem okolju, ki je posledica uËinkov enega ali veË virov hrupa

(v nadaljevanju: raven hrupa) ter se izraža v decibelih dBA in je
definirana z enaËbo.
Ekvivalentna raven hrupa Leq je za doloËen Ëasovni interval
T izraËunana stalna raven hrupa, ki je po energiji zvoËnega valovanja enaka energiji izmerjenega hrupa (v nadaljevanju: ekvivalentna
raven).
Dnevna raven hrupa Ld je ocenjena raven za obdobje od 6.
do 22. ure (v nadaljevanju: dnevna raven).
NoËna raven hrupa Ln je ocenjena raven za obdobje od 22. do
6. ure (v nadaljevanju: noËna raven).
Mejna vrednost ravni hrupa je vrednost ravni hrupa za posamezno obmoËje naravnega ali življenjskega okolja za dnevni in
noËni Ëas glede na obËutljivost obmoËja za uËinke hrupa, na podlagi katere se doloËa Ëezmerna obremenitev s hrupom in je:
• mejna vrednost imisije hrupa za obmoËje (v nadaljevanju: mejna
raven),
• mejna vrednost imisije hrupa za posamezni vir hrupa (v nadaljevanju: mejna raven za vir hrupa) ali
• kritiËna vrednost imisije hrupa za obmoËje (v nadaljevanju: kritiËna raven).

Mejne vrednosti ravni hrupa
Mejne dnevne in noËne ravni (5. Ëlen) za posamezna obmoËja in kritiËne dnevne in noËne ravni za posamezna obmoËja so
doloËene v tabeli 1.
Tabela 1: Mejne in kritiËne ravni hrupa za posamezna obmoËja
ObmoËje
IV. obmoËje
III. obmoËje
II. obmoËje
I. obmoËje

Stopnje varstva pred hrupom (v 4. Ëlenu), doloËene glede na
obËutljivost posameznega obmoËja naravnega ali življenjskega
okolja (v nadaljevanju: obmoËje) za uËinke hrupa, so:
• I. stopnja varstva pred hrupom za obmoËje, ki potrebuje poveËano varstvo pred hrupom. To je naravno obmoËje, namenjeno
turizmu in rekreaciji, neposredna okolica bolnišnic, zdravilišË in
okrevališË ter obmoËje narodnega parka ali naravnega rezervata
(v nadaljevanju: I. obmoËje);
• II. stopnja varstva pred hrupom za obmoËje, kjer ni dopusten
noben poseg v okolje, ki je moteË zaradi povzroËanja hrupa. ObmoËje je primarno namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori, Ëisto stanovanjsko obmoËje, okolica objektov
vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa
osnovnega zdravstvenega varstva, obmoËje igrišË ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin ter obmoËje krajinskega ali regijskega parka (v nadaljevanju: II. obmoËje);
• III. stopnja varstva pred hrupom za obmoËje, kjer je dopusten
poseg v okolje, ki je manj moteË zaradi povzroËanja hrupa. To je
trgovsko-poslovno-stanovanjsko obmoËje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim
ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano obmoËje), obmoËje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središËe, kjer se
opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti
(v nadaljevanju: III. obmoËje);
• IV. stopnja varstva pred hrupom za obmoËje, kjer je dopusten
poseg v okolje, ki je lahko bolj moteË zaradi povzroËanja hrupa, to je obmoËje brez stanovanj, namenjeno industrijski, obrtni
ali drugi podobni proizvodnji, transportni, skladišËni ali servisni
dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim (v nadaljevanju: IV. obmoËje).

Mejna
Ld (dBA)
70
60
55
50

KritiËna
Ln (dBA)
70
59
53
47

KritiËna
Ld (dBA)
80
69
63
57

Mejne dnevne in noËne ravni za posamezni vir hrupa v posameznem obmoËju so doloËene v tabeli 2.
Tabela 2: Mejne dnevne in noËne ravni za posamezni vir hrupa
ObmoËje

Stopnje varstva pred hrupom

Mejna
Ln (dBA)
70
50
45
40

IV. obmoËje
III. obmoËje
II. obmoËje
I. obmoËje

Mejna noËna raven
za vir hrupa Ln (dBA)
68
48
42
37

Mejna dnevna raven
za vir hrupa Ld (dBA)
68
58
52
47

Celotna obremenitev obmoËja s hrupom se ugotavlja na podlagi meritev ravni hrupa na kraju imisije kot posledice imisije vseh
virov hrupa. Skupaj se izraËunata dnevna in noËna raven.
Obremenitev obmoËja s hrupom, ki je posledica imisije posameznega vira hrupa, se ugotavlja na podlagi meritev ravni hrupa na
mestu imisije. IzraËunajo se dnevna in noËna raven ter ekvivalentne in koniËne ravni. Pri tem morajo meritve potekati ob izkljuËitvi
vseh preostalih virov hrupa.

DoloËanje in vrednotenje ravni hrupa
Zvok je mehaniËna vibracija zraËnih delËkov, ki se najlažje
meri z zvoËnim tlakom v Newtonih na kvadratni meter (N/m2 = Pa
(Pascal)).
Posamezen zvoËni tlak p(t) lahko predstavimo z realnim delom naslednje enaËbe, ki je predstavljena v literaturi:
p(t) = Re[pmax e j2 π f t]
pmax - amplituda zvoËnega tlaka (N/m2)
t - Ëas v sekundah
f - frekvenca zvoka v (Hz)
Normalno Ëloveško uho lahko zazna tlak, ki niha od 20 µPa
do 100 Pa.
Predstavitev zvoËnega tlaka v Pascalih ni obiËajna.
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Zato se za nivo zvoËnega tlaka oziroma imisije hrupa L (v
dBA) uporablja definicija:
p(t)
L = 20 log ————
p0
p(t) - tlak zvoËnega valovanja na kraju imisije (merjena rms
vrednost)
p0 - referenËni zvoËni tlak (20 µPa)

NoËna raven hrupa Ln nastopa v Ëasovnem obdobju T3 (od
22. do 6. ure zjutraj) in v Ëasovnem obdobju T4 (za eno najbolj
hrupno uro med 22. in 6. uro, ali obiËajno v praksi, za uro med 22.
in 23. ali med 5. in 6. uro).
IzraËun noËne ravni hrupa Ln:
Ln = 10 log (100,1LrT3)

ali

Ln = 10 log (100,1LrT4)

kjer je Ln = Lr,T3 = Lr,T4
Danes se najbolj pogosto pri oceni spreminjajoËega se hrupa
uporablja energijsko ekvivalentno raven hrupa Leq.
1 T p(t) 2
Leq = 10 · log ⎝⎛ —— ∫ ————⎞⎠ dt ⎞⎠
T 0 p0
T

Obremenitev obmoËja s hrupom, ki je posledica emisije posameznega vira hrupa, se ugotavlja tako, da se na podlagi meritev
ravni hrupa na mestu imisije izraËunajo dnevna in noËna raven ter
ekvivalentne in koniËne ravni.

- celotni Ëas trajanja hrupa

Kot pove definicija, pomeni Leq tisto konstanto v vrednosti
hrupa, ki je bila energijsko enaka spremenljivemu nivoju z enako
vsebnostjo celotne zvoËne energije.
Ekvivalentne ravni hrupa pa niso neposredno primerljive z
maksimalno dovoljenimi vrednostmi, ker je potrebno upoštevati
tudi specifiËnosti posameznih obdobij, v katerih je hrup prisoten.
Omejitve s hrupom so najstrožje v noËnem Ëasu.
V dnevnem Ëasu imamo po Uredbi poleg tipiËnega dnevnega
Ëasa med 7. in 19. uro še dve prehodni obdobji med 6. in 7. uro ter
med 19. in 22. uro. V teh prehodnih obdobjih se omejitve s hrupom
obravnavajo za 6 dBA strožje.
Izmerjene ekvivalentne ravni hrupa služijo kot osnova za doloËitev ocenjenih ravni hrupa, pri Ëemer upoštevamo tudi prisotnost možnih poudarjenih tonov ali izrazitih impulzov.
Uredba [46] definira ocenjene ravni hrupa Lr,TN za štiri Ëasovna obdobja TN po enaËbi:
⎛
1
Lr,TN = 10 log ⎝ Σ ——— 100,1Lr,i · ti ⎞⎠
i TN
Lr,i ‡ ocena povpreËne ravni, izraËunana za Ëas i ‡ te meritve
ti - Ëasovni interval i ‡ te meritve za izraËun ekvivalentne
ravni
TN ‡ Ëas trajanja dnevnega obdobja, za katerega velja izraËun ocenjene ravni hrupa

Ukrepi za prepreËevanje
in zmanjšanje hrupa
Novi posegi v okolje in rekonstrukcije objektov in naprav ne
smejo povzroËiti Ëezmerne obremenitve s hrupom v obmoËju, kjer
predpisane mejne ravni niso presežene.
Po 13. Ëlenu Uredbe morajo biti zagotovljeni ukrepi varstva
pred hrupom za prepreËevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledico uporabe ali obratovanja vira na najmanjšo možno mero.
RTP 110/x kV sicer v Uredbi ni eksplicitno doloËen kot vir
hrupa, vendar upravni organ v postopku pridobitve dovoljenja za
poseg v prostor v praksi vËasih (ne vedno) zahteva strokovno oceno
obremenitve okolja s hrupom kot posledice uporabe ali obratovanja
vira hrupa ter predvidene ukrepe varstva pred hrupom.
Ukrepi za prepreËevanje in zmanjšanje hrupa se delijo na
ukrepe v Ëasu gradnje in v Ëasu obratovanja objekta.
V Ëasu gradnje objekta se ukrepi zmanjšanja hrupa nanašajo predvsem na uporabo manj hrupnih delovnih sredstev in možno
uporabo protihrupnih pregrad, Ëe se v neposredni bližini gradnje
objekta nahajajo stanovanjski objekti.
V Ëasu obratovanja objekta lahko zmanjšamo hrup z oblaganjem oziroma zaprtjem transformatorskih boksov s protihrupno
zašËito ali z namešËanjem posebej konstruiranih transformatorjev z
znižano stopnjo imisije hrupa.

IzraËun dnevne ravni hrupa Ldn:
1
Ldn = 10 log —— (12·100,1LrT1 + 4·100,1(LrT2+6))
16
pri Ëemer je Lr,T1 ocenjena raven hrupa v Ëasu T1 (12 ur) med
7. in 19. uro in Lr,T2 ocenjena raven hrupa v Ëasu T2 (4 ure) med 6.
in 7. uro ter med 19. in 22. uro.
NoËna raven hrupa Ln se doloËi kot povpreËje enournih ekvivalentnih ravni v noËnih urah. Vendar menimo, da razlik v imisiji
hrupa vira (RTP 110/x kV) med dnevom in noËjo ne bo, saj delovanje ventilatorjev na transformatorjih povzroËa enak nivo hrupa
tako podnevi kot ponoËi.
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Primeri iz prakse
Primer 1: RTP 110/20 kV Potoška vas (Zagorje) je postaja, ki
je stara 26 let. V neposredni bližini so stanovanjske hiše. Meritve so
pokazale preseganje dovoljene ravni hrupa v noËnem Ëasu v bližini
okoliških stanovanjskih hiš. Pred nekaj leti je bila za zmanjšanje
ekvivalentne ravni hrupa izvedena okoli transformatorskih boksov
dodatna protihrupna zašËita.
Primer 2: RTP 110/10 kV Center (Lj.) je postaja z dvema transformatorjema, ki obratujeta že veË kot 28 let. Na pobudo okoliških
prebivalcev in zahtevo inšpekcijskih služb sta bila zamenjana oba
transformatorja z novima ‡ manj hrupnima.

Primer 3: V RTP »rnomelj so se pred razširitvijo izvajale meritve hrupa. Ekvivalentna raven hrupa na parcelni meji je bila 52
dBA, medtem ko je bila pri bližnjih stanovanjskih objektih 41 dBA.
Glede na vrsto obmoËja in ustrezno stopnjo varstva pred hrupom ni
prišlo do preseganja dovoljenih ravni hrupa.
Primer 4: Po izgradnji nove RTP Žale smo izvedli meritve
hrupa pri stanovanjskem objektu nasproti RTP. Izmerjena vrednost
je 38,3 dBA (ni bilo preseganja dovoljenih ravni hrupa).

PrepreËitev prekomerne ravni hrupa
ObstojeËi objekti imajo montirane transformatorje z izvedbo
prisilnega zraËnega hlajenja z ventilatorji. Normalno imajo energetski transformatorji moËi 31,5 MVA kombinirano hlajenje naravno in dodatno z ventilatorji (ONAN/ONAF). V obratovanju takšni
transformatorji lahko povzroËajo hrup.
Pri obstojeËih objektih na mestnem podroËju se v primeru
zahtev okoliških prebivalcev, inšpekcijskih služb in ugotovitev nastalega stanja z meritvami na terenu odloËimo za
zamenjavo obstojeËih transformatorjev z novimi, manj
hrupnimi, ki nimajo dodatnega zraËnega hlajenja z
ventilatorji. Stare transformatorje obiËajno premestimo na nezahtevne lokacije oziroma lokacije RTP, ki
so dovolj oddaljene od stanovanjskih objektov.
V nove objekte RTP 110/x na mestnem podroËju je priporoËljivo namestiti transformatorje brez dodatnega zraËnega hlajenja. Takšni
transformatorji so brez dodatnih ventilatorjev
in imajo poveËano površino hladilnega sistema.

sten transformatorskega kotla ter magnetnega jedra in samih navitij. Pomembno je izvršiti meritve hrupa pri bremenskem toku.
Velikost hrupa pri bremenskem toku se lahko grobo oceni v
skladu s (CIGRE ‡1988, Paris, Report 12-08) formulo:
LWA,IN ≅ 42 + 18 log Sn/S0
kjer je:
LWA,IN ‡ z A utežjo nivo hrupa transformatorja pri nazivnem
toku, nazivni napetosti in frekvenci v decibelih
Sn - nazivna moË v MVA
S0 - referenËna moË 1 MVA
Meritve nivoja hrupa na energetskem transformatorju nazivne
moËi 31,5 MVA so bile narejene v tovarni transformatorjev in so
podane v poroËilu (Energoinvest: PoroËilo o nivoju meritva hrupa,
jan. 1997, TR 31,5 MVA, 110/21-10,5/10,5 kV). Pri naËinu hlajenja
transformatorja ONAN (naravno hlajenje) se izvajajo meritve v oddaljenosti 0.3 m od transformatorja, pri
naËinu dodatnega hlajenja z zrakom z
uporabo ventilatorjev (ONAF) pa se
meritve izvajajo na oddaljenosti
2 m. V prvem primeru pri naravnem hlajenju je bila izmerjena vrednost 54,3 dBA, medtem ko je bila pri dodatnem
zraËnem hlajenju izmerjena
vrednost 61,7 dBA.
Karol Grabnar

Hrup transformatorja
Meritve hrupa v okolici
transformatorja se izvajajo v skladu z evropsko
normo EN 60551/A1:
Determination
of
Transformer
and
Reactor Soud Levels,
CENELEC,
1997 in IEC 551:
Determination of
Transformer and
Reactor Soud Levels; Amendment
1, 1995.
V evropski normi
EN 60551/A1 je v dodatku C objavljena doloËitev
nivoja hrupa glede na bremenske
tokove. Glavni vzroki hrupa so vibracije

april2005 | Dober tok. • 17

SE

SPOZNAJMO

Prejemnik priznanja
in nagrade za
najboljšo stalno
izboljšavo v letu 2004
“Moje osebno mnenje je, da so
izboljπave plod timskega dela. VeËje
je sodelovanje med zaposlenimi veË
je idej, veË predlogov in s tem pridemo do veËjega πtevila tehniËnih izboljπav. Ko mislim na sodelovanje med
zaposlenimi, imam v mislih veËje sodelovanje med sluæbami. Toda tu ne
mislim na sodelovanje v smislu, da
preneseπ svoje zadolæitve na drugega,
ampak da se s skupnimi moËmi pride do optimalnih reπitev posameznih
problemov, ki so v konËni fazi v korist zaneslivejπemu sistemu preskrbe
odjemalcev z elektriËno energijo.”

Kdaj in kje ste se rodili?
Rodil sem se 13. februarja daljnega
leta 1960 v takrat malo znani, danes pa
vsakemu Slovencu dobro poznani Depali
vasi pri Domžalah, kjer sem z obËasnimi
preselitvami ostal do današnjih dni.

Kdaj ste se zaposlili v Elektru
Ljubljana in na katerem delovnem
mestu?
Datum moje prve zaposlitve pri Elektro
Ljubljana ‡ mesto sega v prve dni februarja
leta 1979, in sicer sem bil sprejet kot pripravnik v takrat tako imenovano Službo razvoja, ki jo je vodila gospa Marjeta Koselj. Se
razume, da je meni kot mlademu perspektivnemu kadru beseda “razvoj” pomenila Ëisto
nekaj drugega, kot pa so bile potem naloge
v opisu mojega delovnega mesta. Zato je
po odsluženi JNA 1981. leta sledila takojšna “emigracija” v takrat imenovano Službo
obratovanja. Ob spoznavanju dejavnosti v
novi službi sem se sreËal tudi z zašËitnimi
napravami in na tem podroËju delujem še
danes. NajveË zaslug, da sem se tako moËno
“okužil” z zašËitnimi napravami, ima prav
gotovo naš upokojenec Alojz LavriË, ki ga
tudi ob tej priliki pozdravljam, saj vem, da
redno prebira naše interno glasilo.

Vaša izobrazba in kje in kdaj se
je zaËela vaša delovna kariera?

Prosim opišite nam na kratko
vaše sedanje delovno mesto in delovne naloge?

Moja izobrazba pred prvo zaposlitvijo
je bila srednja Elektrotehniška šola v Ljubljani, ki sem jo konËal 1978. leta. Ker pa se
Ëlovek mora v današnjem Ëasu neprestano
izpopolnjevati, sem ob delu 1986. leta dokonËal višješolski študij, v letu 2000 pa sem
prav tako ob delu diplomiral na študijskem
programu za pridobitev visokošolske izobrazbe, in sicer na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Pri OE UDO v Službi za vzdrževanje
ZN trenutno delujem na mestu Vodje oddelka za vzdrževanje zašËitnih naprav in
obratovalnih meritev. Kot že sam naziv
pove, vodim oddelek (skupino sodelavcev),
ki je prvenstveno zadolžen za izvajanje
rednih letnih preizkusov zašËitnih naprav
po EE objektih Elektra Ljubljana d. d. Oddelek je zadolžen tudi za izvajanje meritve
na SN in NN kablih kot tudi za izvajanje
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doloËitve makro in mikro lokacije poškodb
na KB omrežjih.
Sam osebno najveËji poudarek dajem
zbiranju in analizi dogodkov ob okvarah v
EE sistemih, gledano kot celota. V veË primerih nam podrobne analize dogodkov ob
okvarah, preko daljšega Ëasovnega obdobja, kot rezultat podajo okvare oziroma nepravilnosti na zašËitnih sistemih. Odprava
teh pomanjkljivosti pa pomeni manjše izpade ob okvarah in s tem veËje zadovoljstvo odjemalcev.

Ste letošnji nagrajenec za najboljšo stalno izboljšavo. Od kod pobuda za pripravo predloga izboljšave?
Je to vaš prvi dosedanji predlog?
Z razporeditvijo na trenutno delovno
mesto se mi je moËno razširilo podroËje
delovanja. Tako so sedaj zame zanimive
vse okvare na celotnem preskrbovalnem
podroËju Elektra Ljubljana d. d. Ob zadnji
okvari na 110 kV ljubljanski zanki, ki je
nastala lanskega oktobra, sem podrobneje
zbral vse informacije o poteku dogodkov,
ki so se zgodili ob izpadu. Tu moram poudariti, da sem pri zbiranju podatkov bil deležen vse podpore s strani TE -TOL, ELES-a
kot tudi naše Službe za meritev elektriËne
energije. Še vedno je potrebne precej energije in Ëasa, da se dokoplješ do relevantnih
podatkov ob okvarah v EE sistemih.
Pridobivanje podatkov bi bilo precej
enostavnejše in natanËnejše, Ëe bi se izvedenim rekonstrukcijam EE objektov v preteklih letih dodal še sistem za nadzor para-

Sloveniji zaradi »razgibanega trga« z elektriËno energijo lahko priËakujemo prej, kot
pa ponovitev okvare iz lanskega oktobra.
Vsako spremembo na 110 kV napetostnem
nivoju pa mora odobriti sistemski operater,
torej ELES.

Prosim za kratek opis nagrajenega predloga v kontekstu pomena
za poslovanje Elektra Ljubljana?
Poanta predloga je, da se ob podobnih okvarah, kot se je to zgodilo v oktobru
lanskega leta, vedno izkoristi vsa trenutno
proizvedena elektriËna energija v TE-TOL, s
tem pa se zmanjša število odjemalcev, ki ob
okvari ostanejo brez elektriËne energije.

Kako mislite, da bi lahko vodstvo
podjetja spodbudilo svoje zaposlene k
veËjemu številu predlogov izboljšav,
kot je vaša?

metrov SN in VN distribucijskega omrežja
ob prehodnih pojavih, ki sem ga predlagal
v letu 2002.
Analiza vseh zbranih parametrov,
tako zašËitnih kot energetskih, v trenutku
okvare je pokazala, da bi v primeru selektivnejše nastavitve podfrekvenËnih zašËit
lahko precej veËji del porabnikov ostal pod
napetostjo, tako pa smo izrabili le slabo
tretjino trenutno proizvedene moËi v TETOL. Predlog novih parametrov podfrekvenËne zašËite je bil s strani TE-TOL takoj
realiziran, s strani ELES-a pa se ocena še
priËakuje.
V pripravi pa je še en dopis ELES-u,
saj nam trenutna nastavitev podfrekvenËnih zašËit zagotavlja izkorišËanje trenutno
proizvedene moËi TE-TOL samo ob okvarah,
katere imajo za posledico loËevanje 110kV
ljubljanske zanke od EE sistema Slovenije,
ne zagotavlja pa nam izkorišËanja trenutno proizvedene moËi TE-TOL ob razpadih
sistema zaradi preobremenitev, katere v

Na to vprašanje je težko podati konkreten odgovor. Moje osebno mnenje je, da
so izboljšave plod timskega dela. VeËje je
sodelovanje med zaposlenimi, veË je idej,
veË predlogov in s tem pridemo do veËjega števila tehniËnih izboljšav. Ko mislim
na sodelovanje med zaposlenimi, imam v
mislih veËje sodelovanje med posameznimi
službami. Toda tu ne mislim sodelovanje
v smislu, da preneseš svoje zadolžitve na
drugega, ampak da se s skupnimi moËmi
pride do optimalnih rešitev posameznih
problemov, ki so v konËni fazi v korist zanesljivejšemu sistemu preskrbe odjemalcev
z elektriËno energijo. Razume pa se, da je

za doseganje rezultatov potrebno ustvariti
temu primerne pogoje.

S Ëim se ukvarjate v prostem
Ëasu?
Prosti Ëas najraje preživljam v krogu
družine. Z ženo Magdo sva si zgradila prijeten dom. Ve se, da gradnja hiše ni nikoli
dokonËana, še preden konËaš z gradnjo, se
že pokažejo potrebe po obnovitvah. »lanici
družine sta še starejša Jasna, ki konËuje zadnji letnik Ekonomske fakultete, in Anja,
ki obiskuje tretji razred devetletke. Tako da
sem v družini “fizikalec” samo jaz, drugaËe
pa je žena zadolžena za vrtnarstvo, sam pa
najdem svoje sprostitvene ure v sadovnjaku, kjer mi pridni glodalci skrbijo za stalno
zaposlitev.

Katerim vrednotam sledite v
življenju?
Zaupanje in polna mera dobre volje je
dobrodošla zame kot tudi za vso okolico. V
vsaki oviri, ki ti jo prinese življenje, je nekaj
dobrega in nekaj slabega. Dobro ohraniš,
slabo Ëim prej pozabiš. Življenjske izkušnje
pa so posledica celotnega dogajanja.

Vaši življenjski cilji, želje, upi?
Posebnih prelomnih ciljev si v življenju nisem nikoli zastavljal. NajveËja želja
mi je vsekakor zdravje celotne družine, saj
so vsi cilji, želje in upanja v tesni povezavi
s tem.
Angel MihelËiË in Violeta Irgl
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Alojzij Zajc
‡ Špehar
Obisk osnovnošolcev
20. aprila 2005 smo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in MIB
(podjetje za svetovanje, izobraževanje in trgovino) pripravili predstavitev poklica elektrikar energetik in elektrotehnik energetik.
Namen predstavitve je bil, da osnovnošolci dobijo Ëim boljšo predstavo o poklicu
elektrikar energetik ali elektrotehnik energetik, da se bodo lažje odloËili o nadaljnjem
šolanju. Uvodno predstavitev kadrovskega potenciala in strukture kadrov Elektro Ljubljana je predstavila Alenka Pretnar. Predstavitev je vodil Anton AvËin, pridružili pa
so se mu še naši sodelavci Dušan JanËar in Anton Dušak. Obiskovalci so si ogledali
dispeËerski center vodenja in transformacije 110/10 kV ter Mestno elektrarno, tehniške
in zgodovinske dedišËine mesta Ljubljane.
Predstavitev je bila uspešna in upamo, da se bo Ëim veË osnovnošolcev odloËilo
za izobraževanje na podroËju elektroenergetike.
Alenka Pretnar

(1949 ‡ 2005)
NajveËja boleËina je trpljenje
in Ëe trpiš molËe,
da nihËe ne ve,
da nihËe ne sluti,
da nihËe ne obËuti, da nosiš neskonËno gorje.
Ko smo v sredo pozno popoldan 6.
aprila sodelavci slišali, da je ugasnilo življenje sodelavca, s katerim smo se še zjutraj
pogovarjali, enostavno nismo mogli verjeti.
Vendar je bila resnica kruta. Odšel je in ni
ga veË med nami.
Slovo je bilo zato še bolj boleËe, tako
za njegovo družino kot za nas, dolgoletne
sodelavce, s katerimi je delil dobro in slabo
v podjetju.
Pokojni Alojzij se je že kot mlad fant
leta 1964 zaposlil v Grosupeljski Pekarni, leta
1972 je opravil šolo za voznika motornih
vozil in postal poklicni voznik. Do leta 1975
je razvažal dobrote Grosupeljske Pekarne po
Ljubljani in okolici in se v septembru istega
leta zaposlil v Elektru Ljubljana okolici, kateri
je ostal zvest vse do svojega zadnjega dne.
Kjer koli je opravljal delovno dolžnost, povsod je bil dobro sprejet, saj sta
njegova dobra volja in veselje vplivala tudi
na sodelavce. PomoËi ni nikdar odklonil in
vedno je bil pripravljen pomagati. Od vsega pa je imel najrajši svojo frajtonerico, s
katero nam je velikokrat polepšal dan.
Naj nam vesel in veder ostane s svojo
harmoniko v lepem spominu.
V imenu sodelavcev Boris StefanoviÊ
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Predstavitev poklica
Elektrikar energetik
Med tokratno vsebino dodajamo tudi predstavitev poklica, ki najbolj
znaËilno predstavlja naše podjetje. Predstavitev je zanimiv opis, ki ga je pripravil in uËencem predstavil Anton AvËin.

D

anašnje življenje, razvoj in obstoj
Ëloveštva temelji na uporabi energije, posebno na uporabi elektriËne energije. ElektriËna energija je osnova vsem ostalim energijam in je povsod
prisotna. ElektriËna energija ne obstaja v
naravni obliki, kot naravni element, rudnina ali podobno. Potrebno jo je ustvariti,
transportirati do uporabnika in nato pravilno in razumno uporabiti. V elektrotehniki globalno temu pravimo, da ustvarjamo in kreiramo energijo.
ElektriËno energijo ustvarja Ëlovek,
zato jo mora tudi z namenom uporabljati
in popolnoma obvladovati.
ElektriËno energijo smo opisali
kot eno izmed najžlahtnejših energij, ki
je osnova vsem ostalim energijam in to
tudi je. Vendar ne smemo prezreti in pozabiti, da je vsaka vrsta energije tesno v
povezavi z 3×E, EEE, energija ‡ ekologija ‡ ekonomija. To nam takoj pomeni, da
moramo z elektriËno energijo, za katero
se opredeljujemo, zelo preudarno in razumno ravnati. Vzgojiti moramo strokovne
kadre, ki bodo obvladovali to elektriËno
energijo za njeno zanesljivo, razumno in
varno uporabo.
Osnovni in temeljni poklic v elektroenergetiki je elektrikar energetik. Njegovo
podroËje je delo na elektroenergetskem
omrežju, elektroinštalacijah, proizvodnji
elektriËnih aparatov in naprav ter elektromotorskih pogonih. Na vseh teh podroËjih
elektroenergetik nastopa kot graditelj,
vzdrževalec, nadzornik. Njegova dela obsegajo izkljuËno strokovna opravila v obsegu, za kar je strokovno usposobljen.
Delo izvaja fiziËno na terenu na
elektroenergetskih vodih nizke in visoke
napetosti, elektriËnih inštalacijah v objektih ali delo na elektriËnih obratovališËih in

industrijskih obratih. Elektrikar energetik
izvaja tudi enostavne meritve elektriËnih
veliËin, kot so: napetost, tok, upornost.
Svoje delo mora strokovno dobro poznati,
biti mora natanËen in dosleden, kajti dokaz dobro in pravilno opravljenega dela
v elektrotehniki se vedno takoj izkaže, ali
nekaj deluje ali ne, ali je luË ali je ni.Orodje, ki ga uporablja, je profesionalno in namenjeno za poklicno delo.
Nepotrebno je zakrivati in trditi, da
niso pri teh delih potrebna tudi manjša fiziËna dela. Sigurno je treba kaj postoriti,
pospraviti in delo dokonËati.
Elektrikar energetik mora popolnoma obvladovati pregled in Ëitanje naËrtov,
projektov elektrifikacij, stikalnih shem in
tehniËnih navodil. Prav tako mora obvladovati skiciranje enostavnih shem in pisanje tehniËnih poroËil.
Varno delo in ukrepi varstva pri delu
so temeljni pogoji za uspešno izvajanje

bo svet popolnoma digitaliziran in raËunalniško voden, na to moramo pripraviti nove
generacije, ki nastopajo v poklicno šolanje.
Danes v Ëasu vseh mogoËih organizacijskih predpisov, sledenj, natanËnega
dokumentiranja, moramo vsako stvar dokumentirati. Nova generacija vse to opravi raËunalniško in vsi mladi elektrotehniki
znajo delati z raËunalnikom.
Kakšen profil dijaka oziroma uËenca
naj bo primeren za ta poklic. Osnova za
vsakogar je odloËnost in hotenje v življensko usmeritev ‡ elektrotehnike. Seveda je
tehniËna nagnjenost tudi pomemben element odloËitve. Naši predmeti so fizika,

Osnovni in temeljni poklic v elektroenergetiki je elektrikar energetik. Njegovo podroËje je delo
na elektroenergetskem omrežju, elektroinštalacijah, proizvodnji elektriËnih aparatov in naprav
ter elektromotorskih pogonih.
vseh del v elektrotehniki. Vsi v elektrotehniki spoštujemo in dosledno izvajamo
ukrepe varstva pri delu, posebno pet zlatih
pravil varstva pri delu.
Dela v elektroenergetiki so danes
zelo kolektivna, varna in tehnološko izpopolnjena.
Posebno je potrebno izpostaviti, da je
danes elektroenergetika in elektrotehnika
zelo dinamiËno tehniËna veda, v stalnem
vzponu. NihËe ne sme zamuditi ali opustiti
tega razvoja.
»e smo vËeraj še marsikaj fiziËno delali, danes to delajo stroji. Kaj pa bo jutri, ko

matematika, raËunalništvo, vendar ne odloËilni za odloËitev v poklic.
Pridnost in marljivost so poleg psihofiziËnih sposobnosti veliko veËje popotnice
za uspešno življenjsko usmeritev in kariero. VeËina elektrikar energetikov se stalno
strokovno izpopolnjuje in uspešno doseže
zelo visoke tehniške poklice ali uspešno poslovno kariero. Vsem, ki vstopate v življenje in ste pred življenjsko odloËitvijo, želimo veliko uspehov, zadovoljstva v poklicu,
staršem pa Ëim manj skrbi.
Anton AvËin

april2005 | Dober tok. • 21

NOVOSTI

TEHNI»NE

Sklicevanje na
standarde
V zadnjem Ëasu opažamo, da imajo ljudje pri svojem delu teæave z zapisovanjem slovenskih standardov in nasploh ne razumejo sedanje stanje standardizacije v Sloveniji; posebej jih zanima, kateri standardi so veljavni in kateri
ne (JUS ali SIST-i). Pripravil sem nekaj primerov zapisov, ki so zelo aktualni
in pravilni.

V

zaËetku želim razjasniti, kateri
standardi pri nas veljajo in kateri
ne, torej JUS-i ali SIST-i ali EN-i.
Veljajo vsi tisti JUS standardi, ki so
napisani v Ëlenih še veljavnih pravilnikov.
Na podroËju elektroenergetike so še vedno
veljavni skoraj vsi stari pravilniki in s tem
tudi JUS-i.
Slovenija ima izdanih do sedaj samo
33 nacionalnih SIST standardov, prevzemamo pa EN (evropske) standarde, ki jim
dodamo SIST oznako in tako postanejo
naši standardi. Izdani so v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku. Ti standardi pa
so veljavni šele takrat, ko so objavljeni v
okviru prepisa ali preko domnev o skladnosti, ki jih izda ustrezno naše ministrstvo.To
so spiski standardov, objavljenih v uradnem
listu RS, po katerih morajo biti izvedeni in
preizkušeni proizvodi, Ëe hoËejo biti sklad-

Uporaba standardov SIST je prostovoljna,
razen v primeru, da je obveza doloËena
v predpisu
• Zakon o tehniËnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
(Uradni list RS, št. 59/99), 5. Ëlen
V tehniËnem predpisu se lahko doloËi
oziroma se domneva, da je proizvod
skladen z zahtevami predpisa, Ëe je izveden po predpisanih SIST standardih.
• Zakon o javnih naroËilih (Uradni list
RS, št. 39/200), 31. Ëlen
TehniËne specifikacije so obvezni sestavni del razpisne dokumentacije. TehniËne
specifikacije mora naroËnik doloËiti s
sklicevanjem na zakone, tehniËne predpise in standarde, ki veljajo v RS.
• Zakon o splošni varnosti proizvodov
(Uradni list RS, št. 101/2003), 6. Ëlen
Torej da se domneva, da je proizvod va-

Slovenija ima izdanih do sedaj samo 33 nacionalnih SIST standardov, prevzemamo pa EN (evropske)
standarde, ki jim dodamo SIST oznako in tako postanejo naši standardi. Izdani so v angleškem,
francoskem ali nemškem jeziku.
ni z evropskimi direktivami (npr: emc-direktivo, direktivo o varnosti strojev itd.). V
bodoËe ne bo veË pravilnikov v taki obliki,
kot jih poznamo, temveË bo izdan evropski krovni standard, ki bo vseboval spisek
standardov, ki bodo definirali posebne materiale in postopke, ki pa bodo usklajeni z
ustreznimi evropskimi direktivami.
1) Zakonska podlaga za sklicevanje na
slovenske (SIST) standarde je v naslednjih predpisih
• Zakon o standardizaciji (Ur. list RS, št.
59/99), 23. Ëlen
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ren oziroma skladen z zahtevami standardov, takrat ko izpolnjuje pogoje vrste
nevarnosti, ki so opredeljeni v slovenskih nacionalnih standardih, pripravljenih na osnovi Evropskih standardov in
objavljenih v uradnem listu.

2) NaËini sklicevanja na standarde v javnem pravu
Torej v zakonih, odredbah, aktih ali pogodbah ali projektih (po SIST EN 45020)
se lahko sklicujemo na naslednje naËine,
in sicer;

a. Datirano sklicevanje
Npr.: SIST EN ISO 707:1999
»e v aktih zapišemo tako, velja natanËno ta
standard in ni avtomatsko podvržen spremembam. »e hoËemo spremeniti ta standard, moramo izdati nov akt.
b. Nedatirano sklicevanje - brez letnice
Npr.: SIST EN 50160
S takim zapisom zahtevamo, da se upošteva trenutno stanje tehnike na tem podroËju.
c. Splošno sklicevanje
»e v pogodbah ali v zakonu zapišemo naslednje klavzule;
• stanje tehnike,
• slovenski nacionalni standard,
• standardi s podroËja elektriËnih instalacij,
vodov, transformatorjev,
• slovenski standardi v zvezi z elektroenergetskimi napravami itd.,
smo s tem definirali vse veljavne standarde
doloËenega organa ali doloËenega podroËja
d. IzkljuËno sklicevanje
»e v aktih navedemo,
“je treba”
“se mora”
npr.: je treba pri izdelavi naËrta upoštevati slovenski nacionalni standard SIST ISO
6790, je izpolnitev teh standardov obvezna!
e. Nakazovalno sklicevanje
Je lahko datirano ali nedatirano.
Uporaba standarda ni obvezna in ostaja
prostovoljna.

Npr.: navedemo samo kot primer, po katerem standardu naj se katera stvar
izvede, vendar dopišemo, da se bodo upoštevali rezultati tudi drugih standardov, ki
bodo imeli enak rezultat.
3) Napake pri sklicevanju na standarde
Napake, ki se pojavljajo pri zapisih standardov;
a) NapaËen zapis referenËne oznake
Nepravilno
pravilno
SIST 60345-1
> SIST EN 60345-1
Ta zapis pomeni slovenski nacionalni
standard, ki pa jih je samo 33. Mi imamo
prevzete evropske standarde, zato oznaka
SSIST EN
SIST EN 13501
> prEN 13501-3
Pr-osnutek standarda ni za zakonodajo, je
pa bolje kot niË, Ëe ni drugega kot neka pomoË, vendar brez obveznosti
SIST EN 25667:14

>

SIST EN 25667-1

b) Sklicevanje na neveljavne standarde
Tukaj gre predvsem za razveljavljene in
standarde v pripravi.
Oboji so neveljavni in njih uporaba ima
lahko neljube posledice, zato je potrebno
pred izdelavo, objavo dokumentov ali projektov preveriti veljavnost.
c) Sklicevanje na standarde, ki niso SIST
Npr.: DIN 1013
DIN 12345 obstaja DIN EN 12345;1999
IEC 383
obstaja SIST EN 60383-1
IEC 61619 obstaja SIST EN 61619
Lahko, Ëe ne obstaja ustrezen SIST
standard.V veËini primerov je to možno.
Pri projektiranju je možno uporabiti
kateri koli svetovni standard, vendar mora
dati investitor pismeno dovoljenje o uporabi z namenom, da je seznanjen s posledicami, ki izhajajo iz tega standarda.
Boris Sterle,
vodja službe za tipizacijo
Vir:
Povzeto po gradivu za seminar SIST;
Oznaka CE po vstopu Slovenije v EU
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Nova terenska vozila Land Rover
za skupine
V mesecu marcu so skupine inženiringa dobile oziroma zamenjale stare kombije z novimi terenskimi vozili Land
Rover, model DEFENDER, ki ga poznamo iz raznih afriških safarijev.
Da smo se odloËili za ta vozila, je predvsem to, da trenutno na slovenskem trgu ni
primernega terenskega vozila za naše potrebe, ki zahtevajo poleg dobrih terenskih
lastnosti še delo z vitlom in vleko specialnih
prikolic ter veËjo nosilnost vozila.
Dosedanja vozila VW syncro so prostorsko udobnejša, vendar imajo za naše potrebe premajhno nosilnost, ravno tako ne
sme biti na vozilu namešËena vleËna vitla.
Vozila Land Rover Defender se pojavljajo tudi v drugih distribucijah in gradbenih skupinah, zato menimo, da bodo tudi
nam dobro služila.
V mesecu maju bomo na povabilo predstavnika Land Roverja organizirali
terensko vožnjo na poligonu Lavrica pri
Ljubljani, kjer se bodo vozniki spoznali z
vsemi tehnikami varne terenske vožnje.
SreËo Grkman,
služba za režijske dejavnosti

O

blika vozila je ostala dokaj nespremenjena že skoraj vsa leta, kar izdelujejo to vozilo.
Elektro Ljubljana d. d. se je odloËila,
da zamenja 9 vozil za skupine inženiringa,
saj je vozilo tipa Defender 130 namenjen
za prevoz 6 oseb in tovora na pokritem prtljažnem prostoru.
Vsa vozila smo opremili z vleËnimi vitli za napenjanje vodnikov ali za pomoË na
slabem terenu. Ravno tako so vozila opremljena z vleËno kljuko, za vleko manjših
agregatov ter kabelskih prikolic.
Vozila imajo 2.5Td5 (5 cilindrski, 2,5
litrski turbo diezelski motor), ki pri 1950
obr/min doseže navor 300 Nm in premaga
tudi najtežje terene.
Prvi odzivi voznikov so razliËni, kar
je tudi priËakovati, ker nekateri želijo veËjo komoditeto, drugi boljše vozne sposobnosti.
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UËenci OŠ Bršljin na
obisku v RTP Trebnje
Elektro Ljubljana v sodelovanju z osnovnimi šolami organizira v okviru
naravoslovnih dni oglede naših objektov. Pod strokovnim vodstvom Marka
Pika si uËenci lahko ogledajo malo elektrarno v PreËni ali Starih žagah, po
predhodnem dogovoru je možen za manjše skupine tudi ogled distribucijskega
centra vodenja ali razdelilne transformatorske postaje.

O

biski so organizirani tako, da pridejo uËenci na ogled s pripravljenimi vprašanji, na katera po kratkem
uvodnem predavanju dobijo odgovore v
njim Ëim bolj razumljivi obliki in primerni stopnji njihovega znanja. Razdelimo jim
tudi nekaj propagandnega gradiva, pred-

poklicih v elektrogospodarstvu, o možnostih šolanja ter nevarnostih pri opravljanju
del na elektroenergetskih postrojih.
DE Elektro Novo mesto že dolga leta
s predavanji in obiski v energetskih objektih uspešno sodeluje z osnovnimi šolami na
Dolenjskem, v zadnjih letih pa v energetske

objekte prihajajo na ogled tudi uËenci iz
ljubljanskih osnovnih šol.
Predavanja organiziramo na nižji stopnji v tretjih razredih osnovne šole,
ko se pri urah fizike uËenci prviË sreËajo
s pojmom elektrika. UËencem predstavimo
proizvodnjo, prenos in uporabo elektriËne
energije. Po kratkem uvodnem predavanju
se kaj hitro razvije živahna razprava. UËenci
z velikim navdušenjem sprašujejo in hoËejo
izvedeti Ëim veË zanimivih stvari. Poseben
poudarek predavanj je na nevarnostih, ki
prežijo na uporabnike ob nepravilni uporabi, ter kako je treba z njo (elektriko) ravnati
in varËevati.
Predavanja organiziramo tudi za
uËence višjih razredov osnovne šole, predvsem v sedmem in osmem razredu, ko se
pripravljajo za nadaljnji študij oziroma odloËajo za poklice. UËencem predstavimo
poklice v elektrogospodarstvu ter naËin izobraževanja.
Predavanja in obiski naših objektov
s strokovnim vodstvom so naleteli na zelo
dober odziv, saj je naše energetske objekte
obiskalo že veË kot 5000 uËencev osnovnih
in srednjih šol z Dolenjske in Bele krajine.
Naslednji že najavljen ogled male
elektrarne PreËna, ki ga bo strokovno vodil
naš sodelavec Marko Piko, bo predvidoma
20. maja letos. Tokrat bodo obiskovalci
uËenci tretjih razredov OŠ Božidar Jakac v
Ljubljani.
Violeta Irgl

vsem knjižice, ki jih vsako leto izdaja distribucijsko podjetje Elektro Ljubljana.
V Ëetrtek 14. aprila smo v razdelilni
transformatorski postaji v Trebnjem sprejeli dve skupini uËencev sedmih razredov
novomeške osnovne šole Bršljin. Marko
Piko je uËence seznanil z osnovnimi pojmi o elektriki, kje in na kakšen naËin se
elektrika proizvaja in kako elektrika pride
do uporabnikov. UËenci s svojimi uËitelji so
si z velikim zanimanjem ogledali razdelilno
transformatorsko postajo, kjer so bili seznanjeni z delovanjem posameznih naprav.
Veliko zanimanja in vprašanj je bilo tudi o
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Alergija
Alergijo povzroËajo alergeni. To
so sicer neškodljive snovi iz okolja,
na katere pa Ëlovek iz še neznanega
razloga postane preobËutljiv. Alergeni
takoj po vnosu pri preobËutljivi osebi
sprožijo alergijsko reakcijo.

Kaj so alergijske bolezni ?
Alergijo povzroËajo sicer neškodljive snovi iz okolja, na katere Ëlovek iz še
neznanega razloga postane preobËutljiv.
Alergene lahko v organizem vnesemo skozi
dihala (npr. cvetni prah, hišne pršice, maËjo
dlako ...), lahko pa jih zaužijemo (npr. pšeniËno moko, jajca, sojo ...). Alergeni takoj
po vnosu pri preobËutljivi osebi sprožijo
alergijsko reakcijo.
Alergijske bolezni so danes ena najveËjih skupin bolezni razvitega sveta. Že
vsak tretji prebivalec Evrope ima kako od
alergijskih bolezni in kaže, da bo Ëez 20 let
imela alergijo že polovica prebivalstva. Zanesljivo je za to kriv tudi hiter in stresen
naËin življenja v industrializiranem, onesnaženem okolju.

Kakšni so simptomi
alergijskih bolezni?
Najpogostejša alergijska bolezen je
alergijski nahod. To je vnetje nosne sluzni-
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ce, ki se kaže kot kihanje, izcedek iz nosu,
srbenje v nosu, zamašen nos, lahko pa tudi
kot srbeËe, rdeËe in solzne oËi. Težave se
lahko pojavljajo sezonsko, ob cvetenju, ali
pa Ëez celo leto, odvisno od tega, na kaj smo
alergiËni. Bolezen zelo zmanjša bolnikovo
kakovost življenja in nezdravljena lahko
preide celo v astmo. Med kožnimi alergijskimi boleznimi je najpogostejši atopijski
dermatitis. Koža je vneta, pordela in moËno
srbi. Za to boleznijo zboli od 10 do 15 %
otrok. Ti otroci pozneje v življenju, ko spremembe na koži izzvenijo, veËinoma zbolijo
za alergijskim nahodom ali celo astmo.

Kako si lahko pomagate
sami?
Bolj kot zdravljenje alergije je pomembno njeno prepreËevanje. Izogibati se
je treba alergenom, ki povzroËijo kliniËne
simptome. Pri alergiji na cvetni prah se v
Ëasu cvetenja ne zadržujemo na prostem,
pri alergiji na hišno pršico doma redno odstranjujemo prah, pri alergiji na doloËeno
hrano pa jo odstranimo iz jedilnika. Žal popolno izogibanje alergenom ni vedno mogoËe, zato je treba simptome alergije tudi
zdraviti z zdravili.
Kadar sami prepoznate simptome
blažjih alergij na oËeh, nosu ali koži, lahko
v lekarnah poišËete protialergijsko zdravilo

Flonidan, ki je na voljo brez recepta.
Pri hujših alergiËnih težavah in kadar
se vam stanje kljub samozdravljenju ne izboljšuje, Ëim prej obišËite zdravnika.

Kaj je alergijski nahod?
Nahod nastane zaradi vnetja nosne
sluznice. Kadar vnetje povzroËijo virusi,
govorimo o prehladu, kadar je vnetje posledica odziva na alergen, govorimo o alergijskem nahodu.
Namesto izraza alergijski nahod se
uporabljata tudi poimenovanji alergijski
rinitis in seneni nahod.
Preverite, ali imate alergijski nahod
ali prehlad. Alergijske bolezni se lahko pojavijo v katerem koli življenjskem obdobju,
vendar se jih veËina, zlasti alergijski nahod
in astma, pojavi že v otroštvu.
Sezonski alergijski nahod je najpogostejša alergijska bolezen sodobnega sveta. Za
njim oboleva že vsak peti prebivalec v razvitih deželah. Težave so posledica preobËutljivosti na alergene, to je na pelode dreves,
trav ali plevelov, in se pojavljajo sezonsko,
to je v obdobju cvetenja. Drevesa priËnejo
cveteti zgodaj spomladi, trave cvetijo pozno
spomladi in poleti, plevel pa pozno poleti in
jeseni. Med simptomi je zelo izraženo kihanje, srbenje in obilen voden izcedek iz nosu.
Bolnika pogosto tudi srbijo oËi.

Pri celoletnem alergijskem nahodu
se težave znaËilno pojavljajo preko celega
leta, saj so vzroËni alergeni v bolnikovem
okolju stalno prisotni.
Ti so najveËkrat hišna pršica, živalska
dlaka in razliËne plesni. NajmoËneje izražen
simptom je zamašen nos. Veliki in raznoliki
skupini nealergijskih nahodov je skupno to,
da niso posledica preobËutljivosti na alergen.
Nastanejo lahko zaradi številnih vzrokov,
kot so npr. zdravila, hormoni, stres, dražeËi
dejavniki in anatomske ovire v nosu.

S kakšnimi simptomi se
bolezen kaže?
Kadar je bolnik preobËutljiv za cvetni
prah, ima v Ëasu cvetenja burne simptome.
Kiha, nos in oËi ga srbijo, iz nosu mu teËe
voden izcedek. Simptomi so izraziti predvsem
na prostem in v lepem vremenu. Umirijo se v
zaprtih prostorih in ob deževnih dneh.
Kadar je bolnik preobËutljiv za pršico, ima vsakodnevne težave. Pogost znak
alergije je zamašen nos. NajveË težav ima
ponoËi in ob pospravljanju stanovanja. Težave se zunaj zmanjšajo.

Kako se izognete
alergenom?
Najpogostejši alergeni so: cvetni prah,
pršica, domaËe živali (predvsem maËke) in
plesni. Naslednja priporoËila vam bodo v
pomoË, da se boste lažje izognili tistim alergenom, ki vam povzroËajo težave. »e ste
alergiËni na cvetni prah; bolnik se težko
povsem izogne cvetnemu prahu vetrocvetk.
Pomembno je vedeti, kdaj cvetijo posamezne
alergogene rastline. Informacije o cvetenju
rastlin lahko dobimo v koledarju cvetenja,
ki je narejen na podlagi veËletnih meritev
koncentracije cvetnega prahu v Sloveniji.

Vedeti moramo:
Drevesa priËnejo cveteti zgodaj spomladi, trave cvetijo pozno spomladi in poleti, plevel pa pozno poleti in jeseni.
Ker se Ëas cvetenja vsako leto spreminja, je koristno spremljati informacijo o
pojavljanju cvetenja oziroma prahu in njegovih trenutnih koncentracijah v zraku, ki
jih najdete v Ëasopisih, na teletekstu in na
spletnih straneh.
Za izboljšanje zdravja priporoËamo:
‡ Stanovanje zraËite Ëim manj, najbolje
opoldne ali ponoËi.
‡ Imejte zaprta okna in uporabljajte klimatske naprave, saj prepreËijo vstop pelodov
v stanovanje.
‡ Zjutraj in zveËer ostanite v zaprtih prostorih, saj je takrat koncentracija cvetnega
prahu v zraku najveËja.
‡ V tem Ëasu ne zraËite prostorov.
‡ V sonËnem ali vetrovnem vremenu je v
zraku veliko cvetnega prahu, malo pa,
kadar je vreme deževno.
‡ Izogibajte se travnikom s sveže pokošeno
travo.
‡ Potem ko ste bili zunaj, se takoj oprhajte,
umijte si lase in oblecite svežo obleko.
‡ Ne sušite perila zunaj, saj je tam veliko
plesni in cvetnega prahu.
‡ Izberite raje športne aktivnosti v dvorani
in ne na prostem, še posebej takrat, ko
je koncentracija cvetnega prahu v okolju
velika.
‡ V Ëasu cvetenja regionalnih alergenih
rastlin, Ëe je mogoËe, spremenite okolje.
Cvetnemu prahu se lahko izognete z naËrtovanjem dopusta: pojdite na morje ali
v gorski svet!
»e se morate izogibati pršicam pa:
‡ Ne uporabljajte ventilatorjev, ker dvigujejo prah, v katerem so pršice.

‡ Uporabljajte posteljnino iz sintetiËnih
materialov ali bombaža, ki jo lahko perete pri temperaturah nad 55 stopinj.
‡ Oblecite vzmetnice, blazine in odeje v posebne, protialergijske preobleke.
‡ Uporabljajte blazine s sintetiËnimi polnili
(ne perjem).
‡ Ne dovolite kajenja v zaprtih prostorih,
saj cigaretni dim olajša prehod alergenov
skozi sluznico dihal.
‡ Redno Ëistite prah v stanovanju, in sicer
tako, da ga Ëim manj dvigujete.
‡ Uporabljajte sesalnike z vodnim ali posebnim filtrom za drobne delce.
‡ V prostore ne namešËajte preprog, oblazinjenega pohištva, tekstilnih talnih oblog in zaves, saj se na njih nabira veliko
prahu.
‡ Manjše kose posteljnine in plišaste igraËe
lahko zamrznete v zamrzovalni skrinji.
Tako boste uniËili pršice.
»e vam alergijo povzroËajo plesni:
‡ Vzdržujte v stanovanju Ëim manjšo vlažnost, da onemogoËite rast plesni.
‡ Izogibajte se podroËjem, kjer so ugodne
razmere (veliko vlage) za rast plesni, kot
so kleti, garaže, shrambe itd.
‡ Imejte Ëim manj sobnih rastlin, saj se na
prsti razvijajo plesni.
»e vam alergijske simptome povzroËajo hišni ljubljenËki:
‡ PriporoËljivo je, da živali živijo izven
vašega stanovanja. Živalska slina je zelo
pogost alergen.
‡ »e imate živali v stanovanju, potem jih
ne pušËajte v spalnico in dnevno sobo ter
jih pogosto kopajte!
Irena PotoËnik
Vir: Internet
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PodËetrtek ‡ Olimje
Bilo je hladno prvo pomladno jutro, ko smo se v torek, 22. marca, dobili v Tivoliju z namenom, da se odpeljemo Ëez
Trojane, mimo Celja, skozi Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Pristavo pri Mestinju v PodËetrtek.

K

raj je dobil ime po Ëetrtkih, ko je bil
pod gradom sodni in tržni dan. Naselje je bilo prviË omenjeno 1209.
leta in je postalo pomembnejše s pridobitvijo trških pravic leta 1328. Danes je sedež
obËine PodËetrtek, katere gospodarstvo je
usmerjeno predvsem v zdraviliški in izletniški turizem ter kmetijstvo in storitvene
obrti.
Pravijo, da se po jutru dan pozna, in
res se je naredil lep sonËen dan, primeren
tako za kopanje kot tudi za potepanje po
Posotelju. V PodËetrtku smo najprej zavili
v Terme Olimje in pred bazenom odložili kopalce in jih pustili, da so se predajali
užitkom termalne vode. Nekopalci smo se
najprej odpeljali v Selo pri PodËetrtku, kjer
je v trgovini s perilom vsak našel kaj zase.
Po nakupu smo se odpeljali v Olimje. Kraj
je prviË omenjen 1208. leta. Ogledali smo si
samostan, ki so ga leta 1663 iz gradu uredili za pavlince iz hrvaške Lepoglave. Kasneje
so prizidali cerkev Marijinega Vnebovzetja.
V cerkvi so štirje oltarji, znane JaneËkove
orgle in od beatifikacije septembra 1999
doprsni kip A. M. Slomška, ki je nekaj Ëasa

služboval v tem samostanu. Leta 1765 so uredili samostansko lekarno, ki je ena od treh najstarejših lekarn
v Evropi. Poslikal jo je slikar iz Rogatca.
Red pavlincev so 1782. razpustili. Od leta
1990 so v samostanu patri minoriti. Po
ogledu smo lahko v lekarni kupili ËajËke in

kapljice za najrazliËnejše tegobe naših let. Komur ni bilo do “Ëudodelnih napojev”, se je lahko sprehodil do bližnjega
“»okoladnega butika” in si privošËil pregrešno slastne dobrote. Sprehodili smo se
še do domaËije Jelenov greben. SplaËalo se
je. Videli smo srne in jelene, kako se prosto
sprehajajo okrog domaËije. PoËasi smo se
vrnili do avtobusa in se odpeljali v Terme v
gostilno Lipa, kjer so nas že Ëakali kopalci
in kosilo. Da je termalna voda res uËinkovita, da res pomlaja telo, se je hitro izkazalo.
Pogrešali smo kopalca, ki je šel prej iz bazena kot ostali. Ko nas je že skrbelo, kje je, da
se mu ni kaj zgodilo, ga zagledamo skozi
okno, kako gre proti lokalu. V opraviËilo,
kje je bil, je dejal: “Samo malo se skopamo,
pa že nikogar ne poznam”. No, pa naj še
kdo reËe, da voda v Termah Olimia ne pomlaja. Po kosilu smo se odpeljali skozi Sela
in Virštajn nazaj proti Ljubljani, kjer smo si
v Tivoliju zaželeli “Nasvidenje”.

Zvonka Osredkar
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Velenje - prestolnica
Šaleške doline
Dež je padal in padal, ko smo se
vozili proti Trojanam in upali, da se
bo zjasnilo, ko se bomo zapeljali proti Štajerski. Žal je tudi na Štajerskem
deževalo. Sprijaznili smo se s situacijo in prilagodili program vremenskim
razmeram.

Z

avtobusom smo se popeljali skozi mesto do Velenjskega jezera, ki je nastalo
z ugrezanjem zemeljskih plasti zaradi
izkopavanja premoga. Ob jezeru je nastal rekreacijski center. Okolico dopolnjuje maketa
mastodonta in “kitajske” hišice vrtiËkarjev.
Zapeljali smo se do Šoštanja in si z avtobusa
ogledali Termoelektrarno Šoštanj. Vrnili smo
se pred RdeËo dvorano v Velenju in se kljub
dežju sprehodili skozi središËe mesta. Šli smo
po Cankarjevi cesti, mimo srednješolskega
centra in prišli do osrednjega Titovega trga,
ki ga obkrožajo: obËinska zgradba, kulturni center Ivan Napotnik, knjižnica, galerija,
hotel Paka. S trga je lep pogled na Velenjski
grad, trg pa krasi spomenik padlim v 2. svet.
vojni ‡ “Onemele puške” in kip maršala Tita.
Ogledali smo si tudi Velenjski grad, s katerega je lep razgled po mestu in okolici. Velenje
(1981‡1990 Titovo Velenje) je peto najveËje

mesto Slovenije in je upravno, politiËno in
gospodarsko središËe Šaleške doline. Razvilo
se je iz malega rudarskega naselja in je dobilo leta 1959 mestne pravice. Pomemben
industrijski objekt je Tovarna gospodinjske
opreme Gorenje in Rudnik lignita, kjer je
zaposlena veËina prebivalcev, nekaj pa tudi
v šoštanjski TE. V rudniku letno nakopljejo
okrog 4 milijone ton lignita, od tega ga 95
% porabi Šoštanjska TE, ki daje kar 1/3 potrebne elektriËne energije, kolikor jo porabi
Slovenija, ostalih 5 % premoga pa porabijo
za ogrevanje stanovanj.
Po ogledu mesta smo se odpeljali do
rudnika in si ogledali Muzej premogovništva
Slovenije ‡ odprt je bil na rudarski praznik
3. julija 1999. Postavljen je v izvirno okolje
jaška Škale, kjer se je pred 130 leti premogovništvo tudi zaËelo. V podzemni del muzeja nas je popeljal vodnik Marko. V “prizivnici” (prostor, kjer so rudarji Ëakali na spust
v globino) smo dobili površnike in Ëelade in
seveda “knapovsko malico”. Z muzejskim,
120 let starim dvigalom smo se spustili 180
m globoko. Najprej smo si ogledali prikaz
pridobivanja premoga na star naËin (kopanje premoga s krampi, roËno potiskanje voziËkov, delo otrok v rudniku). Po ogledu pr-

vega dela smo si privošËili malico, potem pa
nadaljevali z ogledom modernejšega ‡ strojnega naËina pridobivanja premoga. Sedaj
rudarji res ne uporabljajo veË toliko fiziËne
moËi, morajo pa zato poznati in znati uporabljati najmodernejše rudarske stroje. Delo
jim je res olajšano, vendar nevarnosti kljub
temu prežijo iz vseh in vsakega rova posebej. “Bergmandeljc” ‡ poredni škrat nikoli
ne poËiva, zato morajo imeti v rovih naprave, ki jih opozarjajo na prisotnost nevarnih
plinov in vode. Zadnji del smo se peljali še
z vlakcem, ki nas je pripeljal zopet do jaška
in z dvigalom smo se vrnili na površino. Šli
smo skozi belo garderobo, mimo “vašhave”
(kopalnica) in si v razstavnem delu muzeja ogledali multivizijski prikaz “skoka Ëez
kožo” ‡ knapovski krst, ki ga opravijo dijaki
4. letnika montanistike in so tako sprejeti v
knapovsko bratovšËino. Ogledali smo si tudi
rudarska stanovanja iz leta 1936.
Spoznali smo, kako trda je skorja rudarskega kruha in dojeli pomen rudarskega
pozdrava SRE»NO!

Zvonka Osredkar

Vabila
V torek, 14. junija 2005, se bomo podali na Jezersko in naprej na »eško koËo.
Hoje bo ca 3 ure. Potrebna je primerna
pohodniška obutev. Malica iz nahrbtnika.
Udeležba na pohodu na lastno odgovornost. Prijave 6. in 7. junij 2005. Do zasedbe
avtobusa.
Letošnje SreËanje upokojencev Slovenije bo v Postojni, in sicer v Ëetrtek 23.
junija 2005. Kdor želi z nami, naj pokliËe 6.
in 7. junija 2005 in se prijavi. Do zasedbe
avtobusa.
Prijavite se lahko na dan prijav do
11.ure na telefonsko številko 01 519 80 36,
Zvonka Osredkar.
Društvo upokojencev
Elektro Ljubljana

april2005 | Dober tok. • 29

KRIŽANKA

NAGRADNA

Prepustnost
MakednoloËilnih
sko kolo
sten

Stroj za
razrez
hlodov

Enaka
soglasnika

SlovniËno
πtevilo

»rta, ki
veæe dve
nasprotni
ogljiπËi

Ivan Krilov

Predlog

Mitja
Merπol

1. in 2.
vokal

Merska
enota za
obsevanje

Delavka v
tajniπtvu

Nauk o
grbih
Sibol za
Natrij

Majhen
krilati
deËek

Lisa Mineli

Id Est

Starosta

Uganka
Sloves,
ugled
Nedra
Poljska reka

Apopleksija

Simbol za
Amercij
Krajπa
oblika
imena
Arthur

Manjπa
proizvodna
enota

Tuje æ. ime

Pisno
sporoËilo
v ovojnici

Kemijski
elemennt
Gora v
Srbiji

Pod

Glavni
πtevnik

Sestavil
TONI

Grπka Ërka

Binarni
znak,
dvojiπka
cifra

Josip
Stritar

Vrsta sira

Arabski
ærebec

Zgodnje
vino ali
sadje

»ebelja
paπa

Rimska ena
Igralka
Kravanja

Tesla
Nikola
Ivan Grohar
Osebni
zaimek

Med prispelimi pravilnimi rešitvami je bil izžreban Jože GreaËner iz Trbovelj, ki bo prejel praktiËno nagrado. »estitamo!
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je sestavil Toni Štimec, napišete na dopisnico in pošljete do vkljuËno 16. maja na naslov:
Elektro Ljubljana d. d., Uredništvo Elektro novic, Služba za odnose z javnostmi,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana.

Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Naslov: Slovenska 58, 1516 Ljubljana. Glasilo izhaja enkrat meseËno. Elektro novice
prejemajo vsi zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d. d. brezplaËno. Naklada številke je 1800 izvodov. Glavna in odgovorna
urednica: mag. Violeta Irgl. Fotografije: Marko Piko. Oblikovanje: Anže Škerjanec. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje: Pliberšek izobraževanje,
prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.
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Milo za drago ‡ edinstven preobrat
V Ëasu berlinskega zidu se je nekaj prebivalcev vzhodnega Berlina odloËilo, da bo
svojim zahodnim sosedom poslalo “darilo”. Smetarski kamion so naložili z neprijetnimi
stvarmi, kot so smeti, zlomljene opeke, gradbeni material ter z drugimi najrazliËnejšimi
ogabnimi stvarmi, ki so jim prišle pod roke. Mirno so se zapeljali do meje, dobili dovoljenje
za prehod in nato dostavili svoje darilo na zahodno stran Berlina.
OdveË je reËi, da so bili prebivalci zahodnega Belina vznemirjeni in odloËeni, da jim
vrnejo milo za drago. Ljudje so takoj zaËeli dajati predloge, kako prekositi odvratno dejanje svojih nasprotnikov. Moder Ëlovek je prekinil njihove jezne odzive in jim predlagal
popolnoma drugaËen pristop. Presenetljivo so se ljudje na njegov predlog odzvali z naklonjenostjo in takoj priËeli z zbiranjem nujno potrebnih dobrin, ki so v vzhodnem Belinu
primanjkovale. Smetarski kamion so do vrha naložili z oblekami, hrano in zdravili. Kamion
so zapeljali Ëez mejo, previdno razložili dragoceno blago ter izobesili napis, na katerem je
pisalo: “Vsakdo daje v skladu s svojimi zmogljivostmi razdajanja.”.
Predstavljajte si reakcijo ljudi, ki so bili priËa “mašËevanju” in silnemu sporoËilu na
napisu. Šok. Zadrega. Dvom. Sum. Morda celo malce obžalovanja.
Kar dajemo drugim, veliko pove o nas samih. Kako se odzovemo na neprijaznost, nepoštenost ali nehvaležnost, pa veliko pove o naši resniËni osebnosti.
Vir: Reci življenju DA, Phil Bosmans, Mohorjeva založba

Stori, Ëim veË moreš
»lovek je nespameten, zmešan, vase zagledan: niË zato, imej ga rad.
Ko delaš dobro, bodo rekli, da to poËneš s sebiËnimi nameni in zaradi koristi: niË zato, delaj dobro.
Ko uresniËuješ svoje naËrte, boš naletel na ljudi, ki te bodo pri tem ovirali: niË zato, uresniËi jih.
Dobro, ki ga storiš, bo morda jutri pozabljeno: niË zato, stori dobro.
To, kar si zgradil, bo morda porušeno: niË zato, gradi.
Zaradi poštenosti in iskrenosti si ranljiv: niË zato, bodi pošten in iskren.
Ljudje, ki si jim pomagal, ti morda ne bodo hvaležni: niË zato, pomagaj jim.
Za ljudi narediš, Ëim veË moreš, pa te zasujejo s kamenjem: niË zato, stori, Ëim veË moreš.

Mati Tereza

Lepa misel
Uspešen Ëlovek je tisti, ki lahko
postavi trdne temelje z opekami, ki
jih vanj meËejo drugi.

David Brinkley
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