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Spoštovane bralke, spoštovani
bralci,
“Vse, kar želite, da bi ljudje vam
storili, storite tudi vi njim” (Mt 7,12)
je že dve tisoËletji stara, zelo preprosta modrost, ki nas vsak dan sproti preizkuša na razliËnih podroËjih
našega življenja. Tako v privatnem
kot poslovnem življenju jo vsak dan
znova in znova še kako obËutimo na
lastni koži: pred banËnimi okenci,
v avtobusih mestnega prometa, na
cesti, na delovnem mestu, v družinskem krogu, v odnosih s poslovnimi
partnerji.

K

ot je bilo napovedano v zadnji številki Elektro novic, je v maju in
juniju letos Elektro Ljubljana izvedel raziskavo o zadovoljstvu odjemalcev
in kupcev elektriËne energije in storitev
podjetja. Anketiranih je bilo 1100 tarifnih
odjemalcev, 600 upraviËenih odjemalcev
in 360 naroËnikov storitev Elektra Ljub-

malci in uporabniki storitev v povpreËju
z Elektrom Ljubljana zadovoljni. Najbolj
zadovoljni so upraviËeni odjemalci, kjer
je kar 78 odstotkov anketiranih odgovorilo, da so z Elektrom Ljubljana na splošno
zadovoljni oziroma zelo zadovoljni. Med
tarifnimi odjemalci je bilo takih 65 odstotkov, prav toliko med uporabniki storitev.
Med uporabniki storitev so bili najbolj zadovoljni uporabniki telekomunikacijskih
storitev in naroËniki izdelave prikljuËkov.
Primerjava rezultatov z rezultati raziskave
zadovoljstva iz leta 2003 kaže, da se je zadovoljstvo med upraviËenimi odjemalci v
tem Ëasovnem obdobju malenkost izboljšalo, medtem ko je pri tarifnih odjemalcih
zadovoljstvo ostalo na istem nivoju. Zadovoljstvo med naroËniki storitev pa smo
tokrat merili prviË.
Zelo spodbudno. Ostanimo pozitivni!
Kot vemo, je za poslovanje uspešnih podjetij kljuËno razumevanje in zadovoljitev
potreb, zahtev in želja kupcev. VeËje zadovoljstvo pri kupcih vodi med drugim
v veË novih in povratnih kupcev, veËjo
prodajo, boljši ugled in manjše stroške po-

Prispevke za naslednjo številko Elektro novic, ki bo izšla konec septembra, pošljite do srede 14.
septembra 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.

ljana. Povzetek rezultatov raziskave je del
tokratne vsebine, zato naj na tem mestu
navedem le, da je raziskava pokazala,
da so tako upraviËeni kot tarifni odje-
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slovanja. Prav zato je kljuËnega pomena,
da posamezne organizacijske enote skrbno
preuËijo rezultate raziskave in oblikujejo
potrebne korekcijske ukrepe.

1. junija je bila ustanovljena nova OE
Nabava, ki jo vodi izvršni direktor Dane
Leskovec. Njemu, njegovim sodelavkam in
sodelavcem želim veliko ustvarjalne energije, vztrajnosti, marljivosti, odgovornosti,
veselja, znaËajnosti in poguma, da bo tudi
to pomembno poslovno podroËje Elektra
1. junija je bila ustanovljena nova OE Nabava, ki jo vodi izvršni direktor Dane Leskovec.
Njemu, njegovim sodelavkam in sodelavcem
želim veliko ustvarjalne energije, vztrajnosti,
marljivosti, odgovornosti, veselja, znaËajnosti in poguma, da bo tudi to pomembno poslovno podroËje Elektra Ljubljana postopoma
delovalo povsem v skladu z naËelom dobrega
gospodarjenja.
Ljubljana postopoma delovalo povsem v
skladu z naËelom dobrega gospodarjenja.
Naj v kontekstu pravkar napisanega tokrat sklenem z naslednjo pomembno mislijo Marka Twaina: “Izogibajte se
ljudi, ki zaniËujejo vaše ambicije. Majhni
ljudje to vedno poËnejo; veliki pa so tisti,
ki v vas porajajo obËutke, da lahko tudi
sami postanete veliki.”
Želim vam, da bi tudi skozi poletne
mesece ohranili svoja visoka življenjska
priËakovanja, želje in upe!
mag. Violeta Irgl,
glavna in odgovorna urednica
Naslovnica:
dogajanje 4. Elektrinega veËera

UVODNIK

Nekateri
aktualni elementi
poslovanja podjetja
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,
med pomembne prvine transparentnega poslovanja podjetja sodi
kar najbolj razumsko dodelan postopek izvajanja procesa nabave in
javnih naroËil v skladu z naËelom
dobrega gospodarjenja.

S

tem namenom je bila 1. junija letos
‡ v letu sprememb za Elektro Ljubljana ‡ organizirana nova organizacijska enota Nabava, katere naloge
so: izvajanje postopkov javnih naroËil,
nabava blaga, naroËanje storitev in gradenj, vodenje glavnih skladišË in po novi
organizacijski shemi tudi nakup elektriËne
energije.
Dosedanja služba za javna naroËila in nabavo, kot servisna služba drugim
organizacijskim enotam, je bila organizacijsko in kadrovsko prešibka. Izhajala je
iz nekdanjih po poslovnih enotah organiziranih oddelkov nabave, nato službe
za nabavo in kasneje službe za javna naroËila in nabavo. K organizacijski spremembi podroËja nabave v podjetju so v
veliki meri prispevali tudi reorganizacija
podjetja, zakon o javnih naroËilih, uvedba ISO-standardov, raËunalniška podpora
naroËanja blaga itd. Centralizacija nabave
in naroËanja omogoËa lažje spremljanje,
nadzorovanje in obvladovanje postopkov
in stroškov.
Kot je bilo že omenjeno ‡ tudi v
internem glasilu ‡ je bil februarja letos
imenovana projektna skupina za reor-

ganizacijo Elektra Ljubljana z namenom
uskladitve obstojeËe organiziranosti podjetja z zahtevami doloËenimi v zakonu o
spremembah in dopolnitvah energetskega zakona ter v uredbi o naËinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja elektriËne energije in gospodarske javne službe dobava elektriËne energije tarifnim odjemalcem. Do sedaj je bil
pripravljen zbir relevantne zakonodaje in
osnutek terminskega plana programa prilagoditve poslovanja Elektra Ljubljana zakonodajnim zahtevam. V postopku pa je
še izdelava elaborata poslovnih procesov
in iz njega izhajajoËe strukturiranje teh
procesov. Sledile bodo še naloge povezane
s sistemizacijo delovnih mest in posodobitvijo plaËnega sistema. Celotni projekt
bi naj bil zakljuËen predvidoma do konca
leta 2005.
Koncem junija so bili poslovodstvu
podjetja predstavljeni rezultati raziskave o
zadovoljstvu naših odjemalcev in kupcev.
Ker je povzetek raziskave objavljen v tej
številki Elektro novic, naj na tem mestu
samo poudarim, da so rezultati pomembna
informacija vodstvu podjetja in posameznim OE pri nadaljnjih korakih razumevanja in zadovoljitev potreb, zahtev in želja
naših odjemalcev in kupcev.
Naj v zakljuËku Uvodnika omenim,
da je od 1. junija 2005 cena zelene energije enaka ceni elektriËne energije za tarifne
odjemalce, poveËana le za 1 tolar/kWh, ki
pomeni dodatek na zeleno energijo. Sredstva, zbrana s tem dodatkom, bodo na-

vitoslav.turk@elektro-ljubljana.si

UVODNIK

kazana na poseben raËun podjetja Male
hidroelektrarne Elektro Ljubljana, d. o. o.,
in se bodo uporabljala izkljuËno za razliËne okoljske projekte. V okviru projekta
prenove proizvoda zelena energija smo
za svoje kupce pripravili tudi kar nekaj
prijetnih preseneËenj, in sicer osebnega
svetovalca, nalepke in diplome za izkazovanje ekološke ozavešËenosti, forume
namenjene odjemalcem in podobno. Ena
izmed temeljnih dejavnosti projektne skupine, ki skrbi za prenovo proizvoda zelena
energija, je tudi zagotoviti transparentnost
K organizacijski spremembi podroËja nabave
v podjetju so v veliki meri prispevali tudi reorganizacija podjetja, zakon o javnih naroËilih,
uvedba ISO-standardov, raËunalniška podpora naroËanja blaga itd. Centralizacija nabave in naroËanja omogoËa lažje spremljanje,
nadzorovanje in obvladovanje postopkov in
stroškov.
kakovosti izdelka, in sicer z uvedbo certifikatov oziroma potrdil o izvoru energije.
VeË informacij o nekaterih pomembnih elementih poslovanja podjetja je predstavljenih med samo vsebino internega
glasila oziroma bodo predstavljene v prihodnjih številkah Elektro novic.
Vsem skupaj želim, da z ljudmi, ki
jih imate radi, preživite prijetne dopustniške dni.
mag. Vitoslav Türk,
zastopnik Elektra Ljubljana d. d.
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AKTUALNO

AKTUALNO

Nova organizacijska
enota NABAVA
V letošnjem letu ‡ letu pozitivnih sprememb v Elektru Ljubljana ‡ se je 1.
6. 2005 organizirala nova organizacijska enota Nabava.

V

preteklih letih so se oddelki nabave poslovnih enot organizirali
v službo za nabavo in kasneje,
koncem 90. let, v službo za javna naroËila
in nabavo. Od Ëasov, ko je bila temeljna
naloga nabavne službe za skoraj vsako
ceno zagotoviti ustrezen repromaterial, do
danes, ko smo kot javno podjetje zavezani
zakonu o javnih naroËilih, sta se naËin in
koliËina dela nenehno spreminjala.
Reorganizacija podjetja, zakon o javnih naroËilih, ISO-standardi, raËunalniška

podpora naroËanja blaga so zahtevali drugaËno organiziranost nabave. Centralizacija nabave in naroËanja omogoËa namreË
lažje spremljanje, nadzorovanje in obvladovanje postopkov in stroškov.
Do sedaj organizirana služba za javna
naroËila in nabavo je na leto izvedla za ca. 2
miljardi tolarjev vrednosti razliËnih postopkov (50 postopkov JN, 575 postopkov JNMV,
30 pogodb, 15000 naroËilnic) in je bila kot
servisna služba drugim organizacijskim enotam organizacijsko in kadrovsko prešibka.

VkljuËevanje glavnih skladišË distribucijskih enot v OE Nabava se bo izvedlo
s 1. 1. 2006.

Naloge OE Nabava
Nabava blaga, naroËanje storitev in
gradenj, izvajanje postopkov javnih naroËil, vodenje glavnega skladišËa v »rnuËah so naloge, ki smo jih tudi do sedaj že
opravljali, po novi organizacijski shemi pa

OE NABAVA
SLUŽBA ZA JAVNA NARO»ILA
Vodja službe

ODDELEK ZA
RAZPISE JAVNIH
NARO»IL
Vodja oddelka
Referent

ODDELEK ZA
NARO»ILA MALIH
VREDNOSTI
Vodja oddelka
Referent

GLAVNO SKLADIŠ»E
JP ‡ »rnuËe
Vodja skladišËa
SkladišËnik
Samostojni KV del.
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SLUŽBA ZA NABAVO IN NARO»ANJE
Vodja službe

ODDELEK ZA
NABAVO
Vodja oddelka
Referent

SKLADIŠ»E DE LO
Nadzorništvo Domžale
Nadzorništvo Vrhnika
Nadzorništvo Grosuplje
SkladišËniki

ODDELEK ZA
NARO»ANJE
Vodja oddelka
Referent

SKLADIŠ»E DE K»
SkladišËnik

SLUŽBA ZA NAKUP EL. ENERGIJE
Vodja službe

ODDELEK ZA
NAKUP EL. EN.
REGUL. DEJ.
Vodja oddelka
Referent

SKLADIŠ»E DE TR
SkladišËnik
Referent

ODDELEK ZA
NAKUP EL. EN.
NEREGUL. DEJ
Vodja oddelka
Referent

SKLADIŠ»E DE NM
SkladišËnik
Referent
Nadzorništvo »rnomelj
SkladišËnik

bo to tudi nakup elektriËne energije in vodenje glavnih skladišË distributivnih enot.
Postopke nabave blaga, naroËanja
gradenj in storitev v skladu z zakonom o
javnih naroËilih moramo kar najbolj racionalno dodelati v smislu dobrega gospodarja. Zaradi nenehnih zapletov pri postopkih
javnih naroËil (zahteve za revizije postopkov) veËkrat nismo uspeli pravoËasno
skleniti novih pogodb. Z lastnim prizadevanjem, pa tudi s sodelovanjem drugih (komisije za javna naroËila, služba za tipizacijo) moramo to odpraviti v najveËji meri.
Zaradi lažjega spremljanja, nadzorovanja in obvladovanja postopkov in stro-

loËili obvezen normativ materiala za vzdrževanje in ga po potrebi dopolnjevali.

škov se bodo vsi postopki nabave blaga
vodili v OE Nabava. Z dobro organiziranostjo skladišË lahko zaloge materiala znižamo na minimum. S sodelovanjem OE za
distribucijo elektriËne energije bomo do-

ljivosti elektriËne energije. Pri nakupu in
prodaji elektriËne energije se moramo Ëim
bolj izogniti tveganjem, ki pri tem nastajajo. Ustrezna organiziranost in kadrovska
zasedba službe za nakup elektriËne energije
bo pripomogla k obvladovanju teh tveganj
in boljšim poslovnim izidom.
Po 1. 7. 2007 bo treba izvesti tudi pravno loËitev dejavnosti oskrbe z elektriËno
energijo in sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Zagotoviti je treba preglednost poslovanj in prepreËiti subvencioniranje
med tržnimi in reguliranimi dejavnostmi.

Reorganizacija podjetja, zakon o javnih naroËilih, ISO-standardi, raËunalniška podpora naroËanja blaga so zahtevali drugaËno organiziranost nabave. Centralizacija nabave in naroËanja
omogoËa namreË lažje spremljanje, nadzorovanje in obvladovanje postopkov in stroškov.

V prihodnje tudi nakup
elektriËne energije
V priËakovanju sprememb na trgu z
elektriËno energijo po direktivah Evropske
skupnosti, ki bodo z odlogom priËele veljati
tudi pri nas po 1. 7. 2007, in z liberalizacijo
trga z elektriËno energijo moramo prilagoditi tudi organiziranost služb. Takrat bodo
zaËeli tudi za nas veljati tržni mehanizmi
pri dostopu do Ëezmejnih prenosnih zmog-

Kaj nas še Ëaka?
• Organizacijske in kadrovske spremembe po organizaciji nove službe za nakup
elektriËne energije in prikljuËitvi skladišË distributivnih enot k OE Nabava.
• Organiziranje dela tako, da bodo postopki nabave blaga, naroËanja gradenj
in storitev racionalni (raËunalniške aplikacije postopkov JN in JNMV, registracija pogodb v centralni register, ureditev
klasifikata materiala in storitev itd.).
• Organiziranje logistiËnega centra glavnega skladišËa podjetja in skladišË distribucijskih enot (nadzor zalog mate-

riala, poslovanje skladišË ‡ Ërtna koda,
distribucija blaga uporabnikom itd.).
Dobra in premišljena organiziranost
OE Nabava lahko zaloge materiala zniža
na minimum.
Naj za sklep zapišem misel, ki je neke
vrsto vodilo OE Nabava: ustvarjalni in podjetni ljudje so najpomembnejši proizvodni
vir. Bolj, ko je okolje podjetja spremenljivo,
bolj pomemben je njihov prispevek.
Dane Leskovec, izvršni direktor OE Nabava
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MESECA

TEMA

Povzetek rezultatov raziskave
zadovoljstva in lojalnosti
V drugi polovici maja in v zaËetku junija je bila
opravljena raziskava zadovoljstva in lojalnosti strank
Elektra Ljubljana. Tako upraviËeni kot tarifni odjemalci
in uporabniki storitev so zadovoljni.

storitev so bili najbolj zadovoljni uporabniki telekomunikacijskih
storitev in naroËniki izdelave prikljuËkov. Primerjava rezultatov
z rezultati raziskave zadovoljstva iz leta 2003 kaže, da se je zadovoljstvo med upraviËenimi odjemalci v tem Ëasovnem obdobju
70

P

rimerjava rezultatov z rezultati raziskave zadovoljstva iz
leta 2003 kaže, da se je zadovoljstvo med upraviËenimi
odjemalci v tem Ëasovnem obdobju malenkost izboljšalo,
medtem ko je pri tarifnih odjemalcih zadovoljstvo ostalo na istem
nivoju. Zadovoljstvo med naroËniki storitev pa smo tokrat merili
prviË.
V drugi polovici meseca maja je podjetje SPEM Komunikacijska skupina, ki je bilo kot najboljši ponudnik izbrano na
razpisu, opravilo raziskavo zadovoljstva in lojalnosti med vsemi
tremi skupinami odjemalcev Elektra Ljubljana. Raziskava, v kateri je bilo anketiranih 1100 tarifnih odjemalcev, 600 upraviËenih
odjemalcev in 360 naroËnikov storitev, je pokazala, da so tako
upraviËeni kot tarifni odjemalci in uporabniki storitev z Elektrom
Ljubljana v povpreËju zadovoljni. Najbolj zadovoljni so upraviËeni odjemalci, med katerimi jih je kar 78 odstotkov anketiranih
odgovorilo, da so z Elektrom Ljubljana na splošno zadovoljni
oziroma zelo zadovoljni. Med tarifnimi odjemalci je bilo takih 65
odstotkov, prav toliko med uporabniki storitev. Med uporabniki
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malenkost izboljšalo, medtem ko je pri tarifnih odjemalcih zadovoljstvo ostalo na istem nivoju. Zadovoljstvo med naroËniki
storitev pa smo tokrat merili prviË.

UpraviËeni odjemalci so tudi najbolj
lojalni
UpraviËeni odjemalci so v glavnem zadovoljni z vsemi merjenimi dejavniki sodelovanja, najbolj zadovoljni pa so z ustrezno napetostjo dobavljene energije, rednostjo (neprekinjenostjo)
dobave z elektriËno energijo, odpravljanjem napak in informacijami o napovedanih prekinitvah dobave. Nekoliko manj pa so
zadovoljni z nenapovedanimi prekinitvami dobave, ustreznostjo
Ëasovnih terminov nižje tarife (tarifnih Ëasov) in s postopki in izdajami elektroenergetskih soglasij in priklopa na omrežje, vendar
tudi pri teh dejavnikih nezadovoljstvo ni zaskrbljujoËe. Na skupno zadovoljstvo z Elektrom Ljubljana najbolj vpliva zadovoljstvo z odpravljanjem napak, prilagodljivostjo Elektra Ljubljana
in ustrezno napetostjo dobavljene energije, kar pomeni, da Ëe bo
Elektro Ljubljana še izboljšal omenjene dejavnike, lahko zagotovo
priËakuje še veËje zadovoljstvo upraviËenih odjemalcev.
5

4
0,35

n = 600
M 3

najprimerneje, da se elektriËna energija obraËunava meseËno po
dejanski porabi.
NajveË anketiranih (podobno kot pred dvema letoma) še
vedno najveË informacij o Elektru Ljubljana dobiva iz gradiv, ki
jih pošilja podjetje, in iz tiskanih medijev. NajveËje zanimanje
je, med upraviËenimi odjemalci, za informacije o spremembah
ustaljenih cen. Skoraj polovici anketiranih pri komuniciranju z
Elektrom Ljubljana zadostujejo raËuni, petina želi komunicirati
prek elektronske pošte oziroma po telefonu.
Po mnenju upraviËenih odjemalcev je Elektro Ljubljana
ugledno podjetje (ocena ugleda je celo nekoliko višja kot pred
dvema letoma).
UpraviËeni odjemalci elektriËne energije so v glavnem zadovoljni z Elektrom Ljubljana. »e se bo podjetje še nekoliko bolj
približalo (sprejemljivim) željam odjemalcev, se bo zadovoljstvo
zagotovo še poveËalo. Pri tem pa ne gre zanemariti informiranja
odjemalcev, ki oËitno le-tem veliko pomeni in so se ga navadili.

Samo z informiranjem do veËjega
zadovoljstva pri tarifnih odjemalcih
Tudi anketirani tarifni odjemalci so v povpreËju zadovoljni z
dejavniki, manj zadovoljni so le z novimi tarifnimi Ëasi in (po priËakovanjih) s ceno elektriËne energije. V povpreËju so anketirani
zadovoljni tudi z zaposlenimi oziroma s kontaktom, nekaj nezadovoljstva je zaznati le pri hitrosti reševanja problemov.
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d. informacije o napovedanih prekinitvah dobave
e. redno informiranje
f. ustrezna lokacija Elektra Ljubljana
g. stiki z zaposlenimi v Elektru Ljubljana
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j. dodatne storitve
k. prilagodljivost Elektra Ljubljana za naπe potrebe
l. telefonska dosegljivost kontaktne osebe Elektra
Ljubljana
m. informacije o uËinkoviti uporabi energije
n. postopki in izdaje elektroenergetskih soglasij in priklopa
na omreæje
o. ustreznost Ëasovnih terminov niæje tarife
p. informacije o nenapovedanih prekinitvah dobave

Zadovoljstvo upraviËenih odjemalcev z dejavniki ‡ pomembnost
Dodatne storitve je naroËilo sorazmerno malo anketiranih
podjetij, tista pa, ki so jih naroËila, so s storitvami v glavnem
zadovoljna. Med navedenimi dodatnimi storitvami je najveË zanimanja za zavarovanje škode, ki nastane kot posledica nenapovedanih prekinitev dobave elektriËne energije, in za prilagajanje odjema, sistem veË tarif, namesto sedanjega dvo-tarifnega sistema.
Skoraj polovici anketiranih se zdi najprimernejše obraËunavanje uporabe elektroenergetskih omrežij in dobave energije
na enotnem raËunu. Skoraj tri Ëetrtine anketiranih meni, da je
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a. prijaznost zaposlenih v Elektru Ljubljana
b. informacije na zadnji strani raËuna
c. telefonska dosegljivost
d. ustrezna lokacija informacijskih mest Elektra
Ljubljana
e. preglednost raËunov
f. plaËilni pogoji
g. odpravljanje napak
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h. redno informiranje
i. elektronsko poslovanje preko interneta
j. informacije o uËinkoviti rabi energije
k. prilagodljivost Elektra Ljubljana za vaπe potrebe
l. ponujene dodatne storitve in produkti
m. ustreznost novih tarifnih Ëasov
n. cena dobavljene energije

Zadovoljstvo tarifnih odjemalcev z dejavniki ‡ pomembnost
Dobrih 40 odstotkov anketiranih si želi postati kupec zelene
energije (vendar je pri tem treba upoštevati razliko med željo in
dejansko odloËitvijo za to; kar pomeni, da ne moremo reËi, da bo
40 odstotkov tarifnih odjemalcev dejansko postalo kupcev zelene
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MESECA

TEMA

energije). Skoraj polovica potencialnih kupcev zelene energije ni
pripravljena zanjo plaËati višje cene, Ëetrtina pa le do pet odstotkov višjo ceno.
Skoraj 30 odstotkov anketiranih bi, Ëe bi imeli možnost, zamenjalo distributerja elektriËne energije (dobrih deset odstotnih
toËk veË kot pred dvema letoma), vendar gre tudi tukaj za razmišljanje, ne za dejansko odloËitev za zamenjavo. Verjetno bi dejansko manj ljudi to storilo, saj je to povezano z urejanjem papirjev,
kar vzame Ëas. Glavni razlog za razmišljanje o zamenjavi je po
priËakovanju cena.
Dobra polovica anketiranih si želi svetovanja o uËinkoviti
rabi elektrike. Drugih storitev si veËina anketiranih (skoraj tri Ëetrtine) od Elektra Ljubljana ne želi. Dobra desetina si želi informacij glede uporabe energetsko varËnih žarnic in drugih aparatov.
Skoraj 60 odstotkov anketiranih dobiva informacije o Elektru Ljubljana na raËunu, nekaj manj prek TV, tiskanih medijev,
radia in gradiv, ki jih pošilja podjetje. Za anketirane so najzanimivejše informacije o cenah, možnostih znižanja stroškov elektrike
in o meseËni porabi elektrike.
Za konec lahko reËemo, da so tarifni uporabniki v povpreËju
zadovoljni z Elektrom Ljubljana in zaposlenimi. Višje zadovoljstvo bi lahko dosegli, Ëe bi prilagodili plaËilne pogoje in znižali
ceno elektrike (za kar pa ni veliko možnosti). Nekoliko se lahko
zadovoljstvo poveËa tudi, Ëe bo Elektro Ljubljana še veË informiral svoje uporabnike o uËinkoviti rabi energije in Ëe bodo zaposleni (ko jih ljudje pokliËejo) še prijaznejši, predvsem pa Ëe bodo
dajali razumljive odgovore. Uporabniki morajo dobiti obËutek, da
je podjetju mar zanje, da si želi, da bi uËinkoviteje rabili energijo
in da jim je pripravljeno pri tem kar najbolj svetovati in pomagati.
Je pa res, da je energija dobrina, ki jo imajo ljudje za samoumevno. VeËina rezultatov truda, ki ga Elektro Ljubljana danes vlaga
v odnos z uporabniki, se bo pokazala šele Ëez Ëas. Z gotovostjo
lahko reËemo, da si lahko Elektro Ljubljana samo z informiranjem
pridobi zaveznike, ki ne bodo razmišljali o zamenjavi distributerja
elektriËne energije.

Najbolj zadovoljni so uporabniki
telekomunikacijskih storitev
Anketirani uporabniki storitev so prav tako s sodelovanjem z
Elektrom Ljubljana v povpreËju zadovoljni. Delno zadovoljni so le
s plaËilnimi pogoji za opravljene storitve in s ceno. NajveËji vpliv
na skupno zadovoljstvo pa imajo dejavniki: prilagodljivost za potrebe uporabnikov, odpravljanje napak, prijaznost zaposlenih in
cena. To pomeni, da Ëe Elektro Ljubljana izboljša posamezne dejavnike oziroma se prilagodi željam uporabnikov, bo skupno zadovoljstvo zagotovo še veËje. Že sedaj pa je splošno zadovoljstvo
sorazmerno visoko (3,74 na lestvici od 1 do 5).
Pri ugotavljanju zadovoljstva z opravljenimi storitvami smo
ugotovili, da je zadovoljstvo najnižje pri odškodninskih postopkih in izdelavi projektne dokumentacije, najvišje pa pri oddaji
kabelske kanalizacije, naložbenem nadzoru in izdelavi pogodbe
o prikljuËitvi.
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regulir. storitve; n = 81
izdelava projekt. dok.; n = 55
investicije za tuj raËun; n = 49
ostale storitve; n = 71
izdelava prikljuËkov; n = 102
telekomuikacije; n = 2

Splošna ocena zadovoljstva
Približno 60 odstotkov anketiranih ve, da nekatere storitve, ki jih opravlja Elektro Ljubljana, regulira država, druge pa so
tržne storitve, med temi 60 odstotki jih dobra polovica tudi loËi
regulirane storitve od tržnih. Smiselno bi bilo uporabnike bolj
seznaniti s tem, katere storitve so regulirane in katere tržne.
Dobre tri Ëetrtine anketiranih bi storitve Elektra Ljubljana
priporoËilo tudi drugim, kar je velikokrat najveËji pokazatelj zadovoljstva, saj le takrat, ko smo z neËim zadovoljni, to priporoËimo tudi drugim.
NajveË anketiranih dobiva informacije o Elektru Ljubljana iz
gradiv, ki jih Elektro Ljubljana pošilja uporabnikom, informacije pa uporabniki prejemajo tudi prek tiskanih medijev, televizije,
radia, spletnih strani in od zaposlenih. VeËinoma so anketirani
željni informacij in jih želijo prejemati tudi v prihodnje, predvsem
o spremembah ustaljenih cen, smotrni rabi elektrike in dogajanjih
na trgu elektriËne energije nasploh.
V glavnem lahko reËemo, da so tudi uporabniki storitev z
Elektrom Ljubljana zadovoljni. Smiselno bi bilo razmisliti o poveËanju prilagodljivosti, še hitrejši odzivnosti na napake in še prijaznejših zaposlenih. Dejstvo je, da v trenutku, ko pride do težave,
uporabniki vidijo samo sebe in želijo težavo predvsem rešiti Ëim
prej. Hitrost pa je tisti dejavnik, ki ima v današnjem Ëasu pomembno vlogo. V kolikor bo Elektro Ljubljana naredil še veË na
omenjenih dejavnikih, se bo zadovoljstvo uporabnikov zagotovo
še poveËalo. Poleg tega pa ne gre pozabiti na informiranje. Informacij si uporabniki želijo, torej jih morajo prejemati. Nekatere
stvari se ne dajo spremeniti Ëez noË, vendar pa stalno informiranje in skrb za uporabnike po doloËenem Ëasu zagotovo prineseta
rezultate.
Suzana Ritlop Mihelin
in Violeta Irgl

AKTUALNO

AKTUALNO

ZELENA ENERGIJA ‡
okolju prijazno energijo
ponujamo že eno leto
V majski številki Elektro novic
smo vam predstavili cilje in želje projektne skupine pri razvoju proizvoda
ZELENA ENERGIJA. V mesecu juniju
smo zastavljene dejavnosti nadaljevali.

V

zaËetku meseca junija smo tako na
Agencijo RS za energijo poslali vlogo
za izdajo potrdila o izvoru energije za
vseh deset lastnih malih hidroelektrarn.
Podpisane so bile prve prenovljene
pogodbe, na veË izbranih naslovov pa smo
poslali vabila, da se nam v naših prizadevanjih po ohranitvi Ëistega in zdravega
okolja pridruži Ëim veË kupcev. Pripravili
smo naËrt kratkoroËnih promocijskih akcij,
s katerimi želimo pridobiti nove kupce tega
okolju prijaznega proizvoda.
Na informacijska mesta smo posredovali kratko besedilo z naslovom ZELENA
ENERGIJA ‡ NAŠ PRODUKT RAZVIJAMO
NAPREJ. V njem skušamo odjemalcem
proizvod Ëim bolj približati z odgovori na
najveËkrat zastavljena vprašanja:
• Kaj je ZELENA ENERGIJA?
• Zakaj ZELENA ENERGIJA?
• Komu je namenjena ZELENA ENERGIJA?
• Kakšna je cena ZELENE ENERGIJE?

• Kaj pomeni DODATEK?
• Kje se bodo zbirala sredstva?
• Zakaj postati kupec ZELENE ENERGIJE?
• Kaj pa vam ponujamo mi?
• Kje dobite dodatne informacije o ZELENI
ENERGIJI?
Poznate odgovore na zastavljena vprašanja? »e ne, tudi vas vabimo, da jih poišËete:
• pri osebnem svetovalcu na telefonski številki 01/230 43 76, vsak delavnik med
9.00 in 10.00,
• v klicnem centru na telefonski številki
01/430 42 70, vsak delavnik med 7.30 in
14.30,
• na elektronskem naslovu
zelena.energija@elektro-ljubljana.si,
• na spletni strani Elektra Ljubljana
www.elektro-ljubljana.si in
• na vseh informacijskih mestih na upravi
in posameznih distribucijskih enotah v
Ëasu uradnih ur.
Ali veste, da s tem ko postanete odjemalec zelene elektrike, ne le pokažete svojo
skrb za ohranitev zdravega in Ëistega okolja, ampak imate še dodatne ugodnosti:

• imeli boste svojega osebnega svetovalca,
• prvih 50 kupcev bo dobilo varËno žarnico
kot popotnico k racionalni rabi elektriËne
energije,
• dobili boste energijsko nalepko in diplomo, ki bosta izkazovali vašo ekološko
ozavešËenost,
• Ëe boste želeli, bomo vaše ime objavili na
spletni strani Elektra Ljubljana,
• prejemali boste poroËilo o gibanju porabe
elektriËne energije in drugih novicah na
trgu z elektriËno energijo,
• povabili vas bomo na okrogle mize in
druga sreËanja o okolju prijazni elektriËni
energiji.
Vabimo vas, da se nam z nakupom
okolju prijazne elektriËne energije tudi vi
pridružite v naših prizadevanjih za ohranitev
Ëistega in zdravega okolja ter za samo 1 dodatni slovenski tolar na porabljeno kilovatno
uro elektriËne energije, ki pri povpreËni porabi elektriËne energije pomeni le nekaj veË
kot 300 tolarjev, pomagate ohranjati Ëisto in
zdravo okolje tudi za prihodnje generacije.
Projektna skupina:
Razvoj produkta Zelena energija

✁
»e ste po letu dni naših prizadevanj morda tudi vi spoznali, da vam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo
in jo pošljite na naslov: Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, OE PUO (za ZELENO ENERGIJO), 1516 Ljubljana.

DA, želim postati kupec ZELENE ENERGIJE
Ime in priimek:
Naslov (ulica, hišna številka):
Pošta (številka, pošta):
Podpis:
Kraj, datum:
ZA TISTE, KI NE ŽELITE POSTATI KUPEC ZELENE ENERGIJE:
»e tudi ob moËno znižani ceni zelene energije ne želite postati njen kupec, vas prosimo, da nam napišete zakaj.

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

»etrti Elektrin veËer ...

23

. junija je v prostorih ljubljanske Mestne elektrarne potekal že
Ëetrti Elektrin veËer. Vse ljubitelje
zborovskega petja je prijetno presenetil nastop
moškega pevskega zbora Lira, ki izhaja iz prvega
slovenskega pevskega društva Lira, ustanovljenega leta 1882.
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V lanske
pevci Lire gostje
ških zborov v slovit
bert Hall v Londonu,
1000 pevci izvajali peste
waleških pesmi. Vzdušje
ga dogodka so z londons
tudi med obiskovalce Ëet
Naj omenim, da je med
Lira, ki ga vodi sklada
ljubljanski akademij
Andrej Misson, tu
Alojz HanËiË.

m letu so bili
e festivala waleti kraljevi palaËi Alkjer so skupaj z blizu
er program angleških in
e enkratnega umetniškeskim programom prenesli
trtega Elektrinega veËera.
d odliËnimi pevci zbora
atelj in predavatelj na
i za glasbo prof. dr.
udi naš sodelavec

Peti Elektrin veËer, na katerega ste že sedaj
vsi toplo vabljeni, bo 23. 9. ob 19.00 in bo posveËen poeziji Ivana Minattija.
Violeta Irgl

... presenetil obiskovalce
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Boris Sterle:
Osebna predstavitev
Rodil sem se na Notranjskem v Igavasi leta 1954. Sem poroËen in imam dva
otroka ter živim v naselju Ograde v Starem
trgu pri Ložu.

Kakšna je vaša izobrazba ter kje
in kdaj se je zaËela vaša delovna kariera?
Osnovno šolo sem obiskoval v Starem trgu pri Ložu ter šolanje nadaljeval v
SŠC v Novi Gorici, kjer sem se izobraževal
za elektromonterja za nadzemne vode. Po
konËanju poklicne šole v Novi Gorici sem
vpisal Višjo šolo v Mariboru, smer energetika, in dosegel izobrazbo elekroinženirja
1. stopnje takratnega izobraževanja. Leta
1975 sem vpisal 2. stopnjo visokošolskega
študija, smer energetika, prav tako v Mariboru. Leta 1999 sem šolanje zakljuËil in se
še istega leta zaposlil pri Elektru Ljubljana, PE Ljubljana okolica v Službi razvoja
kot projektant srednjenapetostnih omrežij.
Napredoval sem kot vodja oddelka za pripravo tehniËne dokumentacije ter vodja
razvojne službe PE okolica ter do namestnika vodje PE Ljubljana okolica.
Sedaj opravljam dela vodje službe
za tipizacijo na upravi OE DEE.

Prosim, opišite na kratko svoje sedanje delovno
mesto in delovne naloge.
Sedanje delovno mesto
vodje službe za tipizacijo je zelo
zanimivo ter razgibano in mis-

12 • elektronovice | julij2005

“Uživam v delu
in ustvarjalnosti!”
lim, da zelo pomembno, saj je treba po zakonu Ëim prej pripraviti tipske tehniËne in
tehnološke rešitve izgradnje in vzdrževanja
DEES, torej pripraviti tipske opise materiala in opreme ter tipske opise postopkov
izdelave, kar bo neposredno ali posredno
vplivalo na višino odobrene omrežnine
oziroma bo to osnova za ugotavljanje nekih stroškov bodisi izgradnje bodisi vzdrževanja našega DEES.

Ste prejemnik letošnjega priznanja zlato priznanje za najboljšo
inovacijo med malimi podjetji. Katere
osebnostne lastnosti so pomembne za
uspešno pripravo inovacij?
Ta lastnost je obËutek ali zavedanje,
da hoËeš v neki zadevi nekaj izboljšati, kar
seveda sloni na poznavanju procesa, delovanja sistemov ali lastnosti materiala ter
seveda na izkušnjah pridobljenih z izobraževanjem.
Osnova,
k i
j e

najbolj pomembna, je motiv ali hotenje, da
boš s to izboljšavo nekaj olajšal, in to sebi
in družbi, oziroma prihranil izdelavo neke
stvari, s katero se obiËajno ukvarjaš.

Od kod pobuda za pripravo te
inovacije? Je to vaša prva inovacija?
Konkretno za to inovacijo me je
vzpodbudila škoda in vsi problemi, ki nastanejo okrog padca drevesa na daljnovod.
ObiËajno padec drevesa povzroËi fiziËne
poškodbe vse opreme na drogu, drog sam
oziroma nagnjenje vseh drogov na trasi,
škoda pa je odvisna od velikosti drevesa.
Torej, treba je poiskati neko šibko toËko v
elementih voda, ki bo popustila pri padcu
drevesa.
Hkrati z mojimi razmišljanji, kako zadevo izboljšati, je g. PungrËar iz Izoelektra
(podjetje, ki se ukvarja z izdelavo elektrenergetske opreme) izdelal novo vzmetno sponko iz umetnega materiala na silikonskem
podpornem izolatorju, ki jo je želel preizkusiti na naših vodih. Podal sem predlog,
da naj izdela tako sponko, ki bo popustila
pri udarcu tokovne sponke za rogljiË. In
res izdelali so tako sponko, ki smo jo
morali preizkusiti na daljnovodu, in
ugotoviti, ali to deluje. Potem so se
pojavili še drugi problemi, ki smo
jih rešili z mehansko kljuko, ki
deluje kot mehanska varovalka
in omogoËi, da vodnik brez posledic pade iz vpetja na konzoli.
To še ni bilo dovolj, rešiti smo
morali še manjko vodnika, to je

kompenzacijo povesa,
ki smo ga rešili z
ustvarjanjem ovoja vodnika na konËnih ali
zateznih drogovih.
Ta sistem smo projektno obdelali in
v Ëasu poskusa tudi preverili delovanje, in
pokazalo se je, da deluje. Ta sistem zašËite
prinaša velike prihranke, saj lahko že pri
nekem kratkem vodu škodo ter popravilo
ocenimo na veË milijonov.
To ni moja prva izboljšava, saj sem
predlagal prek sistema ISO 9001 kar nekaj
izboljšav, ki pa so bile manj ali bolj uspešne. Žal je bila neuspešna tudi ta.

Kako mislite, da bi lahko vodstvo
podjetja spodbudilo svoje zaposlene k
veËjemu številu predlogov izboljšav,
inovacij?
NajveËja spodbuda je seveda denarna
nagrada in uresniËitev ali realizacija tvoje
ideje ali zamisli, Ëe pride do sprejetja.
Moje mnenje je, da je treba ustvariti potrebno klimo med zaposlenimi, da so

izboljšave nekaj
pomembnega. Vodilni naj zaposlene na sestankih
spomnijo na to, jim pomagajo pri sestavi
predloga, pokažejo iskreno zanimanje, kaj
bi bilo mogoËe izboljšati vsaj v zaËetku.
Nagrajevati je treba vsako najmanjšo izboljšavo, nikakor pa ne predlogov izboljšav
neutemeljeno zavraËati, kar se po mojem
mnenju dogaja sedaj.
Moje razmišljanje je, da Ëe naletiš na
problem, ne Ëakaj in zahtevaj, da ti ga bo
rešil ali naredil kdo drug. Izboljšave morajo
biti vsakdanja stvar pogovora v delovnem
poslovnem procesu delavca in njegovega
nadrejenega. Informacijo o izboljšavah morajo dobiti tudi nižji od vodij služb oziroma
nadzornikov. Postaviti je potrebno jasne
definicije, kaj je izboljšava ali inovacija v
delovnem okolju in kdo jo lahko predlaga.
Izboljšave ali inovacije ne morejo ocenjevati strokovnjaki, ki nimajo pregleda nad
kompleksnostjo problema oziroma ne vidijo uporabnosti ideje. Po mojem mnenju jo
morajo ocenjevati strokovnjaki, ki se s tem
ukvarjajo in podroËje dobro poznajo. Postaviti je treba jasne kriterije za ocenjeva-

nje ter
merila.
Vsaka inovacija se mora realizirati in spremljati je treba rezultate realizacije. Vsaka pobuda mora biti nagrajena.

S Ëim se ukvarjate v prostem
Ëasu?
V prostem Ëasu se ukvarjam s fotografijo, kolesarjenjem, pohodništvom, zbiranjem starih predmetov itd.

Katerim vrednotam sledite v
življenju?
Družini, svobodi, demokraciji, ljubezni, resnici ... Verjamem, da nihËe ni boljši
od drugega. Sam sledim naËeloma “Ne vtikaj se v moje posle, pa se tudi jaz v tvoje ne
bom” in “Živi in pusti me živeti”.

Vaši življenjski cilji, želje, upi?
Moj življenjski cilj je ostati zdrav in
Ëil, zaslužiti toliko, da bom spodobno preživel sebe in družino, uživati v delu in
ustvarjalnosti.
Boris Sterle in Violeta Irgl

NOVICE

KADROVSKE

Kadrovanje v maju in juniju 2005
V maju in juniju smo zaposlili nove sodelavce:
ime in priimek
Romana Pristovnik
Iztok Rukše
Miha Žagar

delovno mesto
tehnik obratovanja
KV elektromonter
diplomirani ekonomist

organizacijska enota
DEE, uprava
DEE
DTO

Dva sodelavca sta prenehala z delom v našem podjetju:
ime in priimek
Janez Novak
Alojzij PašiË

vzrok prenehanja
organizacijska enota
prenehanje del. raz.
DEE, DE Novo mesto
invalidska upokojitev DEE, DE Novo mesto

Umrla je upokojenka Jelka Devetak.
Nevenka IvanËiË
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Nagrajene najboljše inovacije
leta 2004 na slovenskem nivoju
Gospodarska zbornica Slovenije
je 4. julija 2005 podelila priznanja
najboljšim inovacijam leta 2004 na
nacionalnem nivoju. Zlata priznanja
GZS so bila podeljena šestim inovacijam; prejeli so jih avtorji inovacij in
predstavniki njihovih podjetij. Podelitev priznanj najboljšim inovacijam
je bila letos že tretja zapored na nacionalni ravni, podeljevanje priznanj
najboljšim inovacijam na regionalni
ravni pa se je zaËelo že pred osmimi
leti na ObmoËni zbornici GZS v Zasavju. Z leti so pristopile še druge obmoËne zbornice GZS in tako je v letošnjem letu enajst obmoËnih zbornic
poslalo najboljše inovacije s svojega
obmoËja v finalni izbor.

P

odjetja se ne glede na svojo velikost
ali dejavnost zavedajo, da inovativnost ustvarja dodano vrednost in je
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eden kljuËnih generatorjev razvoja. Tudi
GZS se je z razpisom za podelitev priznanj
najboljšim inovacijam leta dejavno vkljuËila v promoviranje in pospeševanje inovacijske dejavnosti. Tudi vsakoletni program dela zbornice vkljuËuje dejavnosti
na tem podroËju.
PetËlanska komisija, ki jo je vodil
Peter Fatur (Droga Kolinska, d. d.), je med
35 inovacijami izbrala šest najboljših. OdloËilni kriteriji so bili inventivnost, inovativnost, tržna zanimivost in primernost
okolju. Podeljena so bila tri zlata priznanja GZS najbolje ocenjenim, poleg teh pa
še tri zlata priznanja v posebnih kategorijah, in sicer za vzorno sodelovanje z nosilci znanja doma in v tujini, za najboljšo
inovacijo med malimi podjetji in za širok
timski pristop pri razvoju prihodnjega
temeljnega proizvodnega programa v vrhunskem kakovostnem razredu.
Obrazložitev nagrajene inovacije.

Zlato priznanje za najboljšo
inovacijo med malimi podjetji
NAZIV: Izvedba varne montaže srednjenapetostnih daljnovodov s kompozitnimi izolatorji pri prehodu skozi gozd
PODJETJE: Izoelektro, d. o. o., Pesnica
INOVATORJI: Peter PungerËar, Jože Hrastnik in Boris Sterle
Podjetje IzoElektro, d. o. o., od ustanovitve leta 1999 najveË pozornosti posveËa:
• proizvodnji in prodaji lastnih izdelkov,
• razvojnoraziskovalnemu delu,
• prodaji izdelkov domaËih proizvajalcev
namenjenih elektrodistribuciji.
Zaradi dobrega poznavanja razmer na
domaËem in tujem trgu s podroËja elektroenergetike so se v pretežnem delu vkljuËili
v prodajo opreme za vzdrževanje, obnovo
in novogradnjo elektroenergetskih sistemov. Kot majhno podjetje imajo možnost
hitrega prilagajanja potrebam in zahtevam
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Obisk Wienstroma
‡ dunajske
elektrodistribucije
tržišËa, ki jo tudi odliËno izkorišËajo. Na
podlagi konkretnih potreb po racionalizaciji
in posodobitvi opreme ter delovanja sistema prenosa elektriËne energije pripravljajo
razvojne projekte, ki so neposredno vezani
na tehnološko dopolnjevanje in racionalizacijo elektroenergetskega sistema.
Predmet inovacije je namensko razvita oprema, ki omogoËa varno izgradnjo
srednjenapetostnih prostozraËnih daljnovodov pri prehodu skozi gozd, za katero je
idejo podal Boris Sterle iz Elektra Ljubljane. Oprema je razvita in izbrana na podlagi
izraËunov, laboratorijskih preskusov in potrditve funkcionalnosti s preskusi v praksi
(izveden je bil poskus z padcem drevesa na
daljnovod Elektra Ljubljana, o tem je bil
v tem glasilu napisan Ëlanek v januarski
številki). Cilj je bil dosežen, in sicer da se
vod pri padcu drevesa fiziËno ne poškoduje. Prednost izgradnje srednjenapetostnih
daljnovodov z vkljuËitvijo te rešitve (kompozitni izolatorji s posebno vzmetno sponko, mehanska kljuka, rezervni ovoj vodnika) je v zagotavljanju zmanjšanja poškodb
na daljnovodih, ki bi se sicer pojavile ob
izrednih vremenskih razmerah.
Cena novih elementov glede na standardno izgradnjo predstavlja manj kot odstotek stroškov pritrdilne opreme vodnikov.
Porabljeni Ëas popravil, potrebnih zaradi
posledic izrednih vremenskih razmer, pa se
skrajša za veË kot 80 odstotkov. Vsi elementi za varno izgradnjo so narejeni iz materialov, ki so neškodljivi za okolje in jih je
možno reciklirati. Uporabljena rešitev omogoËa nadomestitev do sedaj uporabljenih
izdelkov, ki vsebujejo svinec in antimon.

Že dolgo smo se hoteli ljubljanski elektrotehniki sreËati z elektrotehniki sosednjih dežel. Zelo težko je
vzpostaviti neformalno povezavo, ki
prerase v obojestransko neposredno
formalno povezavo.

K

o smo najmanj priËakovali, se je
ponudila priložnost, ki se ji nismo
mogli upreti. Podjetje Schrack, ki
ga vodi g. Tomo Štumfl, univ. dipl. ing.
el., direktor Schrack Slovenije, nas je povabilo na obisk podjetja M. Schneider, ETS
elektrotehniËnega laboratorija, tehniËnega
muzeja Dunaja in Wienstroma (dunajsko
elektrodistribucijsko podjetje).
V ponedeljek 6. junija (dan D) smo
ob 4. uri zjutraj z avtobusom krenili proti
Dunaju. Zbrali smo se iz razliËnih podjetij:
Elektro Ljubljana, Eles, Javna razsvetljava,

nekaj posameznikov in seveda sodelavci
podjetja Schrack.
Prijetnega potovanja ni zmotilo niË,
razen obilnega zajtrka, kar pa ni bilo moteËe.
Opazili smo DV 400 kV Maribor‡Keinachtal
in seveda smo bili tudi pozorni na vetrne
elektrarne v dunajskem predmestju.
Ob prihodu na Dunaj smo bili najprej
gosti tovarne stikalnih varovalnih letev M.
Schneider. Tovarna ima prvotnega lastnika,
zanjo je znaËilna vrhunska kakovost, tradicija in zanesljivi izdelki. Njihovi izdelki
se pojavljajo tudi na našem trgu in upamo
na dobro sodelovanje. Posebno smo to potrdili ob dobrem kosilu v tipiËni dunajski
restavraciji.
Popoldanski obisk je bil namenjen
elektrotehniËnemu preizkusnem laboratoriju ETS Dunaj. Dunajska podjetja kupujejo elektroopremo vsepovsod, paË sistem

Boris Sterle
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gospodarske globalizacije, zato je nujno izvesti kakovosten preizkus in prevzem vse
opreme, ki se bo vgradila v elektroomrežje.
Kot vemo, je od kakovosti vgrajene opreme
odvisna tudi zanesljivost sistema.
Posebej so nas opozorili na elektriËne
kable, pri katerih je veliko mednarodnega
sodelovanja; proizvajalec ‡ oznaËitev in
prodaja imena firme ‡ prodajalec ter nekdo
mora tudi lobirati, kar se nikoli ne predstavi. Verjetno nas še vse to Ëaka, zato se
moramo pripraviti. Izziv cenenih izdelkov
je zelo velik, vendar je tržišËe našega dela
kakovost, zanesljivost in odliËnost, kar
je zelo težko uskladiti. Kdor se bo vsemu
temu prilagodil, bo imel preskrbljeno prihodnost.
Obisk laboratorija in prvi dan smo
zakljuËili z veËernem obiskom Ginziga ‡
starega dunajskega deželnega predela, ki je
nekaj posebnega. Ni treba posebej poudariti, da smo tu sreËali tudi druge navade EU
in svetovnih gospodarskih velesil. Nekaj
stare avstro-ogrske slave o veselem Dunaju
je še ostalo.
Naslednji dan smo zaËeli z obiskom
tehniËnega muzeja Dunaja. Muzej prikazuje tehniËni razvoj Avstrije, tehniËno dedišËino ter tehnološke postopke in njihov
razvoj. MoËno se trudijo predstaviti in uveljaviti svojo tehniËno dedišËino, predvsem
spodbujajo k temu mladino.

Opaziti je intenzivnost izvajanja restavratorskih del in zbiranje gradiva.
Popoldanski obisk je bil namenjen
podjetju Wienstrom ‡ elektrodistribucija
Dunaja. To kar smo si moËno želeli in na
kar smo se tudi pripravili.

Predstavitev Wienstroma
•

Stadtwerke Wien, elektroenergetsko
omrežje.
• Lastništvo: mesto Dunaj, 100-odstotno.
• Letna poraba: prek 10 TWh.
• Letna konica: 1500‡1600 MW.
• Letna rast porabe: veË kot 1 odstotek.
• Srednjenapetostno omrežje: 10 in 20 kV,
KB (90 odstotkov), DV (10 odstotkov).
• Letni plani: strateško in razvojno naravnani in prilagojeni, 100-odstotna realizacija.
• Število zaposlenih: 3200 sodelavcev, od
tega 100 z najvišjo izobrazbo, tudi akademiki.
• Izvajanje naložb: naložbe izvajajo skladno z drugimi komunalnimi organizacijami in zasebnimi strankami, 35 odstotkov
naložb izvajajo sami, za 65 odstotkov pa
najamejo tuje izvajalce.
• Projektiva: pretežno samostojno projektirajo elektroomrežje, opazno je 100-odstotno lastništvo mesta Dunaja.

• Dobavitelji opreme: moËno konzervativne odloËitve, stikalna tehnika izkljuËno
v zraËni obliki, SF6 se na SN-nivoju ni
uveljavil.
• Transformatorske postaje: prva vgraditev
trafomoËi 630 kVA, verjetno bodo prešli na 800 kVA, trafopostaja naj ima veË
transformatorjev (blokovna gradnja).
• Krmiljenje tarife MTK: 183 Hz.
• IzraËun obremenitev TP:
trisobno stanovanje: 2,5 kW
enodružinska hiša: 5‡6 kW
pisarne, uradi, tehniËne dejavnosti:
100 W/m2
garaže 5 W/m2.
Uporabnik naj bi sam definiral predvideno moË.
• Tok (dovoljeni) enopolnega kratkega stika:
60 A, omejevanje s Petersenovo tuljavo.
• Dovoljena napetost dotika: 75 V, po evropskih meritvah.
• Certificirani: niso in nimajo v programu.
• Digitalizacija omrežja: GIS je v sklepni
fazi za elektroomrežje.
• Energetske potrebe: porast priËakujejo
zaradi klimatskih naprav in biomedicinskih aparatov, letna rast ca. 1 odstotek.
• DolgoroËna strategija: zanesljivost obratovanja, poslovanje z dobiËkom v 100odstotni lasti Dunaja.
• PlaËe: stroga sredina plaËilne lestvice,
radi delajo nadure, sobote, nedelje, napredovanje je zelo koristno.
• Izobraževanje: zelo aktualna stalna dejavnost, predvsem intenzivno izobražujejo kadre, strokovno izpopolnjevanje,
posebno izobraževanje za vodilne, v zadnjem Ëasu tudi projektno ... Izobraževanje vodijo domaËi strokovnjaki, poudarek je na internem izobraževanju, imajo
montažni šolski laboratorij za praktiËno
inštruktažo operativnih sodelavcev.
• EU: ne strinjajo se povsem z odloËitvami in strategijo EU, veliko ljubše so jim
konzervativne usmeritve, vendar moderne dosežke radi vkljuËujejo v tehniËno
znanje, organiziranost EU še ni povsem
priljubljena in domaËa.
ZakljuËek: regionalna sreËanja elektrotehnikov so zaželena in dobrodošla.
Organizirali jih bomo tudi sami.
Anton AvËin
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Varovanje
dohodka
(Revenue
Protection)
Ameriški komedijant Rodney
Dangerfield je svoje komedije vedno
gradil na zgodbicah o nespoštovanju,
ki ga je bil deležen s strani svojih hišnih ljubljenËkov, prijateljev, žene in
družbe na splošno. Svojim pritožbam
pa je vedno dodal še udarno vrstico “I
just don’t get no respect”.

V

endar pa Dangerfield ni edini, ki ne
dobi spoštovanja, ki si ga zasluži,
podobno se dogaja tudi varovanju
dohodka. Vrsta zlorabe je sicer drugaËna,
vendar pa je pomanjkanje spoštovanja in
priznanja resnosti problema enako. Varovanje dohodka je poleg tega skrivnost za
veliko zakonodajalcev, ki niti ne razumejo,
kaj to je in zakaj je potrebno. Še huje, tudi
potrošniki energije se ne zavedajo obsega
kraje energije in stroškov, ki jih poslediËno
imajo. Koliko ljudi si predstavlja, da kraja
energije v ZDA presega obseg banËnih ropov
in kraj po domovih kar za 2000 odstotkov?
»e bi se javnost tega zavedala, bi zahtevala
veliko agresivnejšo politiko zašËite s strani
zakonodajalcev in javnih podjetij, da bi se
te izgube zmanjšale. Toda industrija raje
pogleda stran, in Ëeprav v javnosti podpira
idejo o varovanju dohodka, tega ne upošteva v praksi. Obstajajo le skromni poskusi,
da bi se dohodek varoval, a ta problem še
vedno ni obravnavan, ki bi si zaslužil.
Zakaj torej vodstvo javnih podjetij
tega problema ne upošteva, mu ne namenja sredstev in pozornosti, ki si jih zasluži?
Funkcija varovanja dohodka lahko namreË
v mnogih javnih podjetjih predstavlja središËe dobiËka, ki ustvari veË dohodka (celo
do faktorja 7:1), kot so stroški namenjeni

ustvarjanju vidnih ovir tatovom. Zakaj torej javna podjetja ne namenijo pozornosti
temu problemu?
Kraja elektriËne energije znaša približno 1 odstotek celotnega dohodka v ZDA
in Kanadi, v mnogih državah pa je ta številka še veliko višja. Moramo pa se zavedati, da je že 1 odstotek celotnega dohodka
ogromno denarja.
Za javna podjetja, ki so regulirana na
podlagi klasiËnega obrata sredstev, je kraja
energije obravnavana kot netehniËna izguba, ki jo združijo s tehniËno izgubo, in skupaj tvorita kategorijo, ki jo pokrivajo potrošniki s svojimi prispevki. Tako narašËajo
stopnje plaËil vseh potrošnikov, ki morajo
kriti kraje energije. »e stvari potekajo na ta
naËin, pa javno podjetje ne bo dalo pobude
za reševanje problema.
Vendar pa se javna podjetja vedno
bolj strinjajo z delovanjem pod pogoji, ko
jim regulacija zamrzne stopnje, ki naj bi jih
plaËevali potrošniki, seveda da ob tem lahko zagotovijo nekaj prihrankov, ki jih dobijo s svojimi operacijami (ter tako delujejo
v korist vseh delniËarjev). Na ta naËin javna
podjetja navidezno žanjejo sadove programov varovanja dohodka. Vseeno pa je zelo
težko identificirati primere kraje energije in
povrniti izgubljeni dohodek.
Eno izmed javnih podjetij v ZDA se je
pripravljalo na avtomatsko merjenje energije (Automatic Meter Reading system ‡ AMR
system) in naj bi predstavilo prispevek tega
sistema za svoje delovanje. Ugotovitve so
pokazale, da ne bo posebnih novih prispevkov, saj ni bilo že prej nobenih primerov
kraje energije. Sploh nobene kraje? Kako je
to mogoËe? Izkazalo se je, da niso odkrili
nobenega primera kraje; vendar ali to po-

meni, da kraj dejansko ni bilo? To podjetje
sploh ni imelo funkcije varovanja dohodka.
Merilci energije so bili veËinoma zunanji izvajalci, ki niso prejemali nobenih navodil v
zvezi s prijavo nepravilnosti, pa tudi sami
za to niso pokazali zanimanja. Vodstvo še
vedno verjame, da program varovanja ni
potreben, ker kraj energije sploh ni, in zato
ni potreb po vrnitvi izgubljenih dohodkov.
To podjetje tako ni upraviËilo potrebe po
sistemu AMR. PreseneËeni?
Pozanimajte se! Kadar se zmanjšujejo
proraËuni po oddelkih, se zmanjšuje tudi
proraËun za varovanje dohodka ‡ Ëeprav
verjetno ustvarja denar vodstvu. NajveË izgub dohodka se pojavi v komercialnem/industrijskem sektorju ‡ zakaj se ne pritisne
na te stranke? Odgovor je, da so preveË pomembne, da bi jih vznemirjali ali osramotili, Ëe to ni nujno potrebno. Zakaj pa se
v javnosti ne predstavi intenziven program
za odkrivanje in kaznovanje kraje storitev?
Možen odgovor na to vprašanje bi bil: “Zakaj obvestiti javnost, da ta problem obstaja, ga narediti še vidnejšega in obvestiti še
nove tatove, da je taka kraja možna?”
Kdo drug bi odgovoril: “Mi nismo zakonodajalci in noËemo vsiljevati zakonov,
hoËemo le dobiti nazaj svoj denar in to Ëim
bolj enostavno.”
Kaj pa agresivno kazensko preganjanje kršiteljev? “No, noËemo zasuti sodišË s
primeri, ki dejansko niso tako pomembni
kot veliki zloËini!”
Kaj pa predstavitev uspešno rešenih
problemov javnosti, predstavitev uspešnih
kazenskih preganjanj kršiteljev? VeËina javnih podjetij se pretirano izogiba publicitete
v zvezi s svojimi dejavnostmi varovanja dohodka in uspešno rešenimi primeri. Kaj pa je
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torej sploh negativna stran prve kraje energije? Tat je kaznovan le s tem, da mora plaËati
energijo, kar bi storil tudi, Ëe bi jo kupil, nato
pa je opraviËen kakršnekoli druge kazni. Kaj
je torej tisto, kar bi odvraËalo tatu, da krade?
Kje je jeza javnosti in potrošnikov, ki moramo plaËevati veË zaradi slabega programa
varovanja? Kje je ogorËenje? In kje je potrebno spoštovanje do varovanja dohodka?
Zbudite se, javna podjetja! Zbudite se,
zakonodajalci! Naredite kaj, preden javnost
ugotovi, kaj se dogaja!
»lanek avtorja Compos Mentis je preveden iz revije Metering International, številka 2, 2003.
Kako pa varujemo dohodek v našem
podjetju? V Elektru Ljubljana se dobro
zavedamo pomena varovanja dohodka

oziroma skrbi za zmanjševanje komercialnih izgub v distribucijskem omrežju.
PoslediËno je bilo 25. 5. 2005 sprejeto obnovljeno in širše usklajeno Navodilo za
nagrajevanje delavcev v smislu zmanjševanja elektroenergetskih izgub NA UDO
019-OP39-02, ki doloËa postopek nagrajevanja delavcev distribucijskega podjetja pri
ugotavljanju in sporoËanju nepravilnosti
na merilnem mestu. Navodilo je vsem dostopno na skupnem disku K.
Prvo navodilo je bilo sprejeto marca
2004 in na podlagi posredovanih zapisov
napak v letu 2004 je bilo izplaËanih 24 nagrad v skupni vrednosti 395.500 tolarjev.
Na podlagi teh zapisnikov so bili uporabnikom omrežja oz. odjemalcem izdani izredni
raËuni v skupni vrednosti 22.952.840 tolarjev. Žal se zaradi pravno-finanËnih neskladij nagrade v veË kot polletnem obdobju

niso izplaËevale, zato so se prijave napak
drastiËno zmanjšale. Z novim navodilom
so odpravljena vsa neskladja in omejitve,
zato apeliramo na vse sodelavce, ki delajo
na delih povezanimi z prikljuËno-merilnimi mesti, da lahko prijavijo in, v kolikor
so pristojni, tudi odpravijo nepravilnosti na
merilnem mestu.
SporoËilo: Sedaj lahko prijavite tudi
napake, ki jih do sprejema zadnjega navodila “niste opazili”!
Prosimo, da vse napake ali anomalije
navedete v zapisniku (OB UDO 076-NA00501), ki je dostopen na disku K ali v tiskani
oblik v vsakem nadzorništvu, in ga pošljete
v Oddelek za kontrolo. Vsak primer posebej
bo obravnavan v skladu z navodilom.

OBVESTILA

TEHNI»NA

Obvestila službe za tipizacijo
a) Z 18. 5. 2005 so zaËele
veljati tehniËne smernice za
material in opremo:

Pravilnika se nahajata na disku J v
mapi Tipizacija in podmapi TehniËna zakonodaja in v mapi Veljavni pravilniki.

• TS 1; kostanjevi drogovi,
• TS 2; impregnirani drogovi,
• TS 4; betonski drogovniki,
• TS 5; betonske klešËe.

c) Na disku J se v mapi
Tipizacija nahajajo tudi:

b) Veljati sta zaËela pravilnika:
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o projektni in tehniËni dokumentaciji, velja od 4. 6. 2005 (http://
www.uradni-list.si/1/index.jsp?view=2&urlid=200554, Uradni list RS 54/2005
z dne 3. 6. 2005),
• Pravilnik o študiji požarne varnosti, velja
od 1. 7. 2005 (http://www.uradni-list.si/1/
index.jsp?view=2&urlid=200528, Uradni
list RS 28/2005 z dne 18. 3. 2005).
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• veljavni ceniki materiala po Ovnu iz januarja 2005 ter tabela cen materialov po
JN,
• zbrane ACAD-risbe osnovnih risb polaganja kablov, prikljuËnih omaric itd.,
• standardi v standardoteki s standardi
SIST,
• tehniËna knjižnica.
Vse to je objavljeno na disku J v
mapi Tipizacija.

Boris Sterle

Igor Podbelšek,
vodja službe za meritve

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

29. junija 2005 so se zaradi zelo
hudega neurja pojavile obsežnejše
okvare na distribucijskem omrežju
Elektra Ljubljana.

V

eËji izpadi, ki so bili posledica
okvar na 110-kilovoltnih napravah, so bili na celotnem podroËju
Domžal, Mengša, Tuhinjske doline, Trebnjega, Žužemberka, Metlike, »rnomlja,
Grosupljega, IvanËne Gorice, Zagradca in
Dobrepolja.
VeËje okvare na srednjenapetostnem
omrežju so se pojavljale na podroËju Žiri,
Grosupljega in Trebnjega, kjer so se pretrgali vodniki, podrli oz. poškodovali nosilni drogovi in bili prebiti distribucijski
transformatorji. Poškodbe na daljnovodih
je v veËini primerov zakrivilo podrto drevje, medtem ko je preboje distribucijskih
transformatorjev povzroËil neposreden
udar strele. VeËina teh okvar je bila odpravljena šele naslednji dan.
Manjše okvare na srednjenapetostnem omrežju so se pojavljale na podroËju
»rnuË, Kamnika, Domžal, Grosupljega, Zagradca, Vrhnike, Logatca, Cerknice, Žirov,
Hrastnika, »rnomlja, Metlike, Šentjerneja,
Trebnjega in KoËevja. V veËini primerov
je prišlo do dotika drevja z vodniki in preboja odvodnikov ali poškodbe na izolacijskem materialu. V veËini primerov so se
napake odpravljale takoj po odkritju.
Na omenjenih podroËjih so bile povzroËene poškodbe na nizkonapetostnem
omrežju, napake pa so se odpravljale takoj
in še naslednji dan.
NajveË škode na omrežju je bilo evidentirane na podroËju Žirov, kjer jo je
bilo kar za 19,5 milijonov tolarjev. NajveË
poškodb na srednjenapetostnem omrežju
je bilo na podroËju Grosupljega, kjer je
evidentirana škoda znašala 5,5 milijonov
tolarjev. Celotna evidentirana škoda znaša
49 milijonov tolarjev.
Z izpadi elektriËne energije je bilo
prizadetih okoli 40.000 odjemalcev elektriËne energije.

Izpadi na omrežju
Elektra Ljubljana
zaradi neurja

Martin Drgan,
vodja dispeËerske službe
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Microsoft Office Outlook 2003:
organizirajte si informacije in Ëas
Outlook 2003 je osrednji program zbirke office. Poleg
tega da je izvrsten odjemalec za delo z elektronsko pošto,
je njegova prednost predvsem v tem, da si z njegovo pomoËjo enostavno organizirate informacije in poveËate pregled nad svojimi dejavnostmi.

Izmenjava elektronskih sporoËil
Outlook 2003 prinaša spremenjen pogled za prebiranje in urejanje elektronske pošte. Pogled na sporoËila je zaradi veËje preglednosti razdeljen v tri stolpce:
• Podokno za krmarjenje omogoËa izbiro dodatnih vsebin ali pogledov (npr. mape Poslano v skupini Pošta, v skupinah Koledar ali
Stiki omogoËa izbiro mape ali pogleda, ki se navezuje na izbrano
skupino).
• Podokno z vsebino prikazuje vsebino trenutno izbrane mape (ko
odprete outlook, je privzeto izbrana mapa Prejeto).
• Podokno za branje omogoËa pregledovanje celotnega sporoËila
in ne le delnega predogleda, kot v prejšnjih razliËicah.
• Gumbi skupin prikažejo poglede z drugimi informacijami (Koledar, Stiki, Opravila ...).

Izdelava sporoËil

Izdelava novega sporoËila
Novo sporoËilo izdelate s pritiskom na gumb Nov, ki ga najdete v orodni vrstici v pogledu Pošta. Preden pošljete sporoËilo,
morate vpisati naslovnike, zadevo in vsebino sporoËila.
Naslovnike izbirate s
pritiskom na Za oziroma Kp
(oznaka za kopijo). Navadno
na ta naËin dodate naslovnike, ki jim je sporoËilo namenjeno le v vednost.
V obeh primerih se
odpre adresar, iz katerega
izberete naslovnike, ali pa
njihove elektronske naslove vpišete roËno. Adresar
išËe elektronske naslove v
mapi Stiki. »e v podjetju
uporabljate poštni strežnik
Izbira naslovnikov
exchange, imate poleg stikov na voljo tudi Globalni seznam naslovov.
S klikom na pušËico ob gumbu Možnosti se vam pojavi meni, v
katerem lahko dodate še dve polji:
• Skp (slepa kopija). V to polje dodate prejemnike sporoËila, za
katere ne želite, da bi prejemniki v polju Kp vedeli.
• Od. To polje lahko uporabite, kadar vam je drug uporabnik
dodelil pravice pošiljanja sporoËil v njegovem imenu. V tem
polju doloËite, ali bo poslano sporoËilo iz vašega ali drugega
uporabniškega raËuna (poglejte si poglavje 7).

Novi naËin pregleda elektronskih sporoËil
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Polje zadeva je namenjen lažjemu prepoznavanju sporoËila,
zato je priporoËljivo, da ga vedno izpolnite. Vsebino sporoËila lahko napišete ali besedilo kopirate od drugod. Besedilo je privzeto v
obliki HTML, kar pomeni, da ga lahko oblikujete podobno, kot to
poËnete v urejevalniku besedil (npr. microsoft wordu).

Odgovor in posredovanje sporoËil

Dodatne možnosti sporoËila
Odgovor na sporoËilo
Z izbiro gumba možnosti lahko sporoËilu doloËite dodatne parametre, kot so pomembnost sporoËila, digitalni podpis ter sporoËilo o dostavi in branju.

Dodajanje
priponk
sporoËilom

Na prejeta sporoËila lahko odgovorite ali jih posredujete naprej. »e so bili v sporoËilu poleg vas še drugi prejemniki, lahko
odgovorite vsem ali samo pošiljatelju. Pri posredovanju sporoËila
morate sami izbrati naslovnike, ki jim boste posredovali sporoËilo.
Pri posredovanju sporoËila se prenese besedilo in vse priponke.
Na sporoËilo odgovorite oziroma ga posredujete s pritiskom na
gumbe Odgovori, Odgovori vsem ali Posreduj.

V sporoËilo lahko
vstavite datoteke, ki
jih imate shranjene na
disku ali ki so shranjene
na spletnih straneh sharepoint. Datoteke najlažje vstavite tako, da
pritisnete gumb v obliki
sponke, ki je v orodni
vrstici sporoËila.

Poseben primer je odgovor na vabilo na skupni sestanek, kjer
pošljete odgovor o udeležbi enostavno s pritiskom na ustrezen gumb,
ki ga vidite v oknu za predogled sporoËila. V primeru pozitivnega
odgovora se v vaš koledar samodejno doda potrjeni sestanek.

Tiskanje sporoËil
SporoËilo natisnete tako, da izberete gumb za tiskanje iz
orodne vrstice. »e želite natisniti veË sporoËil naenkrat, jih najprej
oznaËite, nato pa izberite tiskanje. Z izbiro bližnjice Ctrl+P lahko
nastavite veË možnosti tiskanja.
Izbira možnosti pri pošiljanju priloge

Pošiljanje in sprejemanje sporoËil
Ko želite poslati in prejeti elektronsko pošto, pritisnite tipko
F9. To sproži pošiljanje in sprejemanje sporoËil z vseh poštnih raËunov. Podrobnejše možnosti pošiljanja sporoËil najdete z izbiro
Pošlji/Prejmi iz menija Orodja.
Ko prejmete novo sporoËilo, se oglasi zvoËni signal, v desnem
spodnjem kotu outlooka se prikaže hipno obvestilo o novem sporoËilu. Nova sporoËila se shranijo v mapo Prejeto, poslana sporoËila
pa v mapo Poslano.
Nova sporoËila v mapi Prejeto si ogledate tako, da jih izberete
in v oknu za predogled preberete vsebino. Z dvojnim klikom lahko
sporoËilo odprete v svojem oknu.

Brisanje sporoËil
»e sporoËil ne potrebujete veË, jih zbrišete s pritiskom na tipko Izbriši. Lahko oznaËite veË sporoËil in jih zbrišete naenkrat. Izbrisana sporoËila so še vedno shranjena v mapi Izbrisano. Ko jih
pobrišete iz te mape, jih ni veË možno povrniti.
»e je v podjetju outlook nastavljen kot odjemalec strežnika exchange, lahko sistemski skrbnik nastavi možnost, da na strežniku za doloËen Ëas hrani tudi sporoËila, ki so bila pobrisana iz
mape Izbrisano. Za vprašanja, kako obnovite izbrisane elemente, se obrnite na svojega sistemskega skrbnika.
Povzel Gregor Grkman
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Zgodba o
daljnovodnem
stebru
SledeËi zapis je zgodba o stebru, ki stoji oz. je stal sredi trase prihodnje avtoceste Ljubljana‡Zagreb, na odseku
Hrastje‡Lešnica. Ta odsek avtoceste se gradi od vzpona
ceste pred Novim mestom do drugega izvoza z avtoceste
na vzhodni strani Novega mesta v smeri proti Zagrebu.

N

aša organizacijska enota Inženiring je s podjetjem Strabag
sklenila pogodbo za izvajanje del pri prestavitvah obstojeËega nizkonapetostnega, srednjenapetostnega in tudi visokonapetostnega omrežja, to je daljnovodov 110 kV v železnih
konstrukcijah, ki križajo oz. ovirajo izgradnjo avtoceste.
Strabag je avstrijsko gradbeno podjetje, ki ima sedež na Dunaju in zaposluje ca. 40000 delavcev. Prek svojih enot izvaja gradbena dela tudi na avtocestah v Sloveniji in na Hrvaškem in pri teh
delih pridobiva vedno veËji ugled.
Delati smo priËeli že v oktobru 2004. Naša dela so potekala
uspešno in v skladu s terminskimi plani, vse do tedaj, ko bi morali
s trase prihodnje avtoceste odstraniti “naš steber” daljnovoda 2
x 110 kV Krško‡Hudo, ki je v lasti in pod upravljanjem podjetja
Eles.
Prek tega daljnovoda se v pretežni meri zagotavlja dobava
elektriËne energije celotni dolenjski regiji.
Eles dvodnevnega izklopa daljnovoda ni bil pripravljen odobriti vse do tedaj, ko bo dograjen vzporedni 110-kilovatni daljnovod, ki ga Eles gradi že nekaj let. ZakljuËek gradnje tega daljnovoda
ni bil mogoË zaradi zahtev po odškodnini državne ustanove ‡ šole
v Novem mestu, ki se nahaja v bližini, vendar je od avtoceste oddaljena vsaj dva kilometra.
Na temo odstranitve “nesreËnega DV-stebra” so se priËeli odvijati sestanki na vseh mogoËih ravneh. Izredno pomembna dolenjska industrija (Krka, Revoz, Adria idr.) seveda ni privolila v možnost
prekinitve dobave elektriËne energije zaradi izklopa oz. prestavitve
stebra.
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Ggradnja avtoceste se je medtem nadaljevala in daljnovodni
steber je priËel dela že resno ovirati. Na tem delu bo namreË izvedena poglobitev avtoceste 12 m niže od obstojeËega terena.
Od DARS-a so priËela prihajati že ultimativne zahteve po odstranitvi oz. prestavitvi stebra. Po veËmeseËnih sestankovanjih in
pogajanjih z že omenjeno šolo je bil konËno dosežen sporazum, na
podlagi katerega je Eles pospešil dokonËanje gradnje paralelnega
DV in dela konËal v soboto 18. junija. Za naslednji dan, to je za nedeljo, so odobrili izklop DV 2 x 110 kV, ki napaja dolenjsko regijo,
in sicer le od 6. do 21. ure.
Za normalno izvedbo predvidenih del, to je postavitev dveh
novih jeklenih stebrov in porušitev obstojeËega, bi bil obiËajno potreben minimalno dvodnevni izklop.
OE Inženiring je skupaj s svojim podizvajalcem Dalenom oz.
Dalekovodom moral privoliti v takšne izjemne pogoje. Eles je od
investitorja celo zahteval, da poda izjavo, da bo v primeru zapletov
pri ponovnem stavljanju daljnovoda pod napetost kril vso morebitno sekundarno škodo, ki bi jo imela industrija zaradi izpada dobave
elektriËne energije. Takšna zahteva do sedaj še ni bila postavljena,
saj so posledice lahko tako velike, da takšnega škodnega dogodka
ni pripravljena zavarovati nobena zavarovalnica. Postavljen je bil
tudi pogoj prisotnosti elektroenergetskega inšpektorja in inšpekcijski ogled opravljenih del že v nedeljo.
Pod takšnimi izjemnimi pogoji izvedbe del pa se je zgodba o
“našem daljnovodnem stebru” še dodatno zapletla.
Za nadomestna daljnovodna stebra so bila že predhodno izvedena
gradbena dela ‡ zabetonirani temelji stebrov in položene ozemljitve.

Dan pred dnevom “x” je Dalekovod izvajal pripravljalna dela
in zaËudeno ugotovil, da so izginili nekateri ozemljilni trakovi pri
novih stebrih, ki jih je EIMV že strokovno izmeril.
Po raziskavi je bilo ugotovljeno, da je dogodku botroval “buldožer” graditelja avtoceste, ki je prejšnji dal ravnal teren v okolici
stebrov. Z veliko težavo, saj gradbišËe avtoceste ta dan ni obratovalo, je bila škoda še isti dan sanirana.
Zgodbe pa s tem še ni konec. V nedeljo, ko je bil daljnovod že
izklopljen in smo že priËeli izvajati dela, je bilo ugotovljeno, da je prek

noËi nekdo vlomil v prostore RTP Bršljin in odnesel nekaj opreme, ki
jo bo verjetno vnovËil po kilogramih teže na Dinosu. Zadevo je obravnavala tudi policijska postaja Novo mesto. Na sreËo je Dalekovod
manjkajoËo opremo lahko nadomestil, vendar ne brez veliko dodatnega truda. Ta dogodek bi lahko ogrozil izvedbo predvidenih del.
Kako so dela potekala, je razvidno iz fotografij.
Ne glede na vse zaplete so bila dela zakljuËena v predvidenem
roku, predvsem pa kakovostno, kar je na podlagi inšpekcijskega
ogleda potrdil tudi elektroenergetski inšpektor g. Sever.
“Naš demontirani steber” sedaj Ëaka na prevoz v KleËe in na
ponovno gradnjo v neki drugi pomembni 110-kilovatni daljnovod.

Povzetek naše zgodbe je, da je daljnovodni s svojo lokacijo
in vztrajanjem na tej lokaciji omogoËil prekinitev tragikomedije pri
zgraditvi paralelnega 110-kilovatnega daljnovoda oz. omogoËil kakovostno rezervno napajanje Dolenjske. Vedeti moramo, da bi bil v
primeru porušitve kateregakoli stebra na daljnovodu 2 x 110 kV, ki
ga ni bilo možno normalno izklopiti, povzroËen na podroËju oskrbe
Dolenjske pravi elektrošok.

Bojan Rode
in Mitja Brudar
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Telefon v roki moti zbranost
Vozniki se ne ozirajo dosti na
predpis, ki med vožnjo ne dovoljuje
prostoroËnega telefoniranja. Pravila,
da je med vožnjo treba v rokah držati volan in ne mobilnega telefona,
ne zapoveduje samo prometni zakon,
ampak bi se ga morali zavedati tudi
vozniki sami. Takšnih, ki med vožnjo
uporabljajo mobilni telefon tako, da
ga imajo prislonjenega na uho in ga
podpirajo z roko, je vsaj na prvi pogled žal še vedno precej veË kot tistih,
ki se zavedajo, da je takšna vožnja
nevarna, saj moti zbranost in onemogoËa odzivanje.

P

ravila telefoniranja med vožnjo je
doloËal že zakon o varnosti cestnega prometa iz leta 1998, ki je v 68.
Ëlenu doloËal, da voznik med vožnjo ne
sme uporabljati dodatnih naprav ali opreme, ki bi bistveno zmanjševale njegovo
slušno in vidno zaznavanje ter zmožnost
obvladovanja vozila, pri Ëemer ni šlo zgolj
za mobilne telefone, ampak tudi za pustne
maske, slušalke in podobno. Hkrati je za-
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kon dovoljeval telefoniranje med vožnjo z
uporabo vgrajene funkcije za prostoroËno
uporabo telefona.

Zakon je nedvoumen
Z novim zakonom o varnosti cestnega
prometa, ki je zaËel veljati 1. januarja letos,
je bolj dosledno urejeno tudi to podroËje. Po
zakonski dikciji je med vožnjo telefoniranje dovoljeno, vendar le z uporabo v vozilo
vgrajene naprave za prostoroËno telefoniranje ali brezžiËne slušalke za eno uho, Ëe
vozniku pri tem ni treba fiziËno upravljati
telefonskega aparata. To pomeni, da mora
biti slušalka s telefonom povezana prek
povezave bluetooth in opremljena s posebnim gumbom za sprejetje klica oziroma
z možnostjo glasovnih ukazov. Za kršitelje
so predvidene še enkrat višje kazni, kot so
bile v zakonu iz leta 1998, torej namesto
nekdanjih 10.000 tolarjev lahko policisti po
novem zaraËunajo za nepravilno uporabo telefona 20 tisoËakov. Zakon velja brez
izjem za vse voznike, torej ni razlik med
vozniki osebnih avtomobilov ter profesio-

nalnimi vozniki tovornjakov in avtobusov.
Podobno prakso kot v Sloveniji je uveljavila
tudi veËina evropskih držav, vendar se zelo
razlikujejo po višini zagrožene kazni.
Že v zaËetku bolj množiËnega pojavljanja mobilnih telefonov v zaËetku devetdesetih let so proizvajalci v Sloveniji že
ponujali razliËne napeljave in pripomoËke
za prostoroËno telefoniranje. Z množiËnim
pojavom prenosnih telefonov in razvojem
novih tehnologij, ki omogoËajo brezžiËne
povezave, pa je možnosti za prostoroËno
telefoniranje še precej veË. Napeljava za
prostoroËno telefoniranje poleg varnosti in
spoštovanja prometnih predpisov zagotavlja tudi veË udobja. Vozniku namreË ob dohodnem ali izhodnem klicu telefona ni treba jemati v roke, saj lahko vse opravi samo
s pritiskom na eno tipko in se hkrati lahko
osredotoËi na pogovor in vožnjo. Seveda pa
je treba za prostoroËno napravo in njeno
vgradnjo v nekaterih primerih odšteti celo
veË denarja, kot je stal telefonski aparat.
Morda je to razlog, da se vozniki le redko
odloËajo za namestitev ustrezne napeljave,
ki v tehniËnem smislu ne pomeni vitalnega
posega v avtomobilsko elektroniko.

Baterija se hitro izprazni
ProstoroËne naprave za telefoniranje
v vozilu se v osnovi loËijo v dve skupini:
žiËne in brezžiËne, ki uporabljajo tehnologijo bluetooth. Prednost zakonsko edine
dovoljene bluetooh tehnologije je predvsem ta, da so slušalke manjše in manj
nerodne, zato so primerne za uporabnike,
ki telefona med vožnjo ne uporabljajo pogosto. Baterije teh slušalk se namreË precej
hitro izpraznijo in njihova avtonomija je
zato slaba, saj jih je treba pogosto polniti,
poleg tega ob telefonskem klicu ne utišajo samodejno radijskega sprejemnika. Pri
vozilih z vgrajeno napeljavo bluetooth za
prostoroËno telefoniranje z zvoËnikom in
mikrofonom je na armaturni plošËi vgrajena posebna dodatna tipka za sprejem
klicev, ki hkrati poskrbi tudi za utišanje
radia, novejši modeli pa imajo dodan tudi
manjši zaslon, na katerem se izpiše šte-

vilka dohodnega klica. Nekoliko manj pogosti so telefoni s svojim oddajnikom in z
obiËajno velikim zaslonom, ki delujejo tudi
v povezavi z nekaterimi modeli telefonov
drugih znamk. Tehnologija bluetooth (poslovenjeno modri zob) je pri prostoroËnem
telefoniranju in drugih mobilnih komunikacijah omogoËila dodatne možnosti. Proizvajalci mobilnih telefonskih aparatov so
razvili tudi precej dodatne opreme, zlasti
brezžiËnih slušalk in prenosnih naprav s
konektorji, ki so prilagojeni avtomobilskim 12-voltnim vtiËnicam in vsebujejo
stikalo za sprejem dohodnega klica ter
zvoËnik. Kakovost sprejema oziroma pogovora pri teh napravah je na visoki ravni.
Zadnja novost je prenosna naprava, ki se
namesti na sedežno naslonjalo in vzglavnik ter vsebuje slušalko in zvoËnik, ki ne
ovirata voznikove glave. Nenazadnje ni
zanemarljivo dejstvo, da je vgrajena naprava za prostoroËno telefoniranje prijaz-

nejša do uporabnikov tudi zato, ker je v
bližini glave manj sevanja, kot Ëe je na
uho prislonjen telefonski aparat.
Telefoniranje med vožnjo s telefonom
v roki je postalo del slovenske prometne
(ne)kulture.
Matej Hudi
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Varnostni pas
Kako pomembna je uporaba varnostnega pasu, dokazujejo znanstveno
potrjena dejstva. Odrasel Ëlovek lahko z
moËjo rok in nog zadrži težo telesa ob
trku le do hitrosti sedem kilometrov na
uro. Pri trku vozila, ki vozi s hitrostjo 50
kilometrov na uro, deluje na telo enaka
sila, kot Ëe bi padli 10 metrov globoko. Pri
veËjih hitrostih pa ta sila skokovito narašËa. Strokovnjaki so ugotovili, da bi bilo
med vozniki in potniki v avtih 40 odstotkov manj žrtev, Ëe bi vsi uporabljali varnostne pasove. Ta je veliko uËinkovitejši
pri manjših hitrostih, ko nudi stoodstotno
zašËito. Za neprivezanega udeleženca v
cestnem prometu so lahko posledice trËenja usodne že pri hitrosti 25 kilometrov
na uro. Torej je prepriËanje, da se v naseljih ni treba privezati, zmotno. Varnostna
blazina je uËinkovita samo, Ëe se hkrati
uporablja tudi varnostni pas, v nekaterih
nasprotnih primerih je lahko sproženje

varnostne blazine celo nevarno. Potnik
na zadnjem sedežu, ki ni pripet, je lahko
za voznika in sopotnike v vozilu zelo nevaren. Pri Ëelnem trËenju nekontrolirano
“odleti” proti prednjemu delu vozila in
tako poškoduje ostale.
Matej Hudi
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Nazdravili smo
z najstarejšemu
upokojencu
Elektra Ljubljana
V sredo, 6. julija smo se zbrali v gostilni Portal, da bi
poËastili našega najstarejšega upokojenca ‡ gospoda Antona
Kravcarja, ki je pred dnevi, natanËneje 30. junija, praznoval
95. rojstni dan.

Z

brala se je prijetna družba predstavnikov družbe z mag. Vitoslavom Türkom na Ëelu, predstavniki
distribucijske enote Ljubljana mesto, kjer
je slavljenec delal in se tudi upokojil, ter
predstavniki društva upokojencev.
Iskreno vošËilo je gospodu Antonu izrazil zastopnik družbe mag. Vitoslav Türk.
Slavljenca je med drugim povabil, da skupaj z delavci družbe proslavi 110-letnico
podjetja, ki bo v bližnji prihodnosti. Izrazil
pa tudi iskreno upanje, da se Ëez pet let ponovno zberemo na visokem osebnem jubileju gospoda Kravcarja.
V svoji sredini smo gostili tudi osebnega povabljenca gospoda Kravcarja, njegovega kolega inkasanta in sodelavca ‡
Antona Primca, ki je v mesecu februarju
tudi praznoval osebni jubilej. Pridružila se
nam je tudi hËerka slavljenca Magda Kra-

mar z možem, mlajša hËerka pa je zaradi
invalidnosti ostala doma.
Gospod Kravcar torej nosi laskavi
naslov “najstarejšega upokojenca Elektra
Ljubljana”. Pri Ljubljana mesto je preživel
praktiËno Ëetrt stoletja. Ves ta Ëas je z veseljem in vestno opravljal svoje delo.
Rodil se je leta 1910 v vasi Belšinja vas
pri Trebnjem. V mladih letih je preživel težke Ëase prve svetovne vojne, v mesecu maju
leta 1936 pa se je zaposlil kot strežnik na
visoki medicinski šoli v Ljubljani, po enem
letu je dobil zaposlitev na upravi policije
Ljubljana, kjer je delal kot stražnik do leta
1945, in na ta naËin preživel drugo svetovno vojno. Po preizkušnji ob koncu vojne se
je zaposlil pri organih notranje varnosti kot
miliËnik. Tu je ostal deset let, potem pa si je
zaželel spremembe in se s prvim oktobrom
leta 1955 zaposlil pri Elektru Ljubljana

mesto ‡ kot inkasant. Na delo ga je sprejel takratni direktor Janez Primc. Delo ga je
veselilo. Bil je vesten, zanesljiv in natanËen, vešË ravnanja z denarjem. Njegova prva
plaËa je bil 9300 dinarjev, prejemal pa je
tudi 400 dinarjev meseËnega povraËila odškodnine za uporabo lastnega kolesa v službene “svrhe”, kot beremo v odloËbi z dne
18. oktobra 1955, podpisan Janez Primc.
Na tem delovnem mestu je ostal vse
do upokojitve 14. decembra 1972. leta.
Sklep o upokojitvi in prenehanju delovnega
razmerja mu je podpisal takratni direktor
Gustav Erklavec, ki je bil na sreËanju tudi
prisoten. Gospod Tone je po tem datumu še
delal pogodbeno in za doloËen Ëas vse do
leta 1979, ko je dejansko prenehal z delom
inkasanta na Ljubljana mesto. Po tem se je
lahko v celoti posvetil svoji družini. Tako že
veË kot Ëetrt stoletja uživa zasluženi upokojenski staž. Ves Ëas je dejaven, vesel, rad
se druži, razpravlja o aktualnih zadevah in
obiskuje prijatelje.
Po prijetnem druženju smo se razšlih
iskrenih in enotnih misli, da se ob okrogli
obletnici, ki se bliža, ponovno snidemo in
nazdravimo.
Dragi Tone, še na mnoga zdrava, zadovoljna in dejavna leta.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA METES.
(Kakor seješ, tako boš žel.)
Mark Tulij Cicero
Alenka Kušar
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Gospod Anton Tomelj - Tone
dopolnjenih 90 let

V prvih dneh junija smo predstavniki Elektra Ljubljana in Društva
upokojencev Elektra Ljubljana z velikim veseljem stisnili roko in zaželeli
še veliko zdravih let našemu upokojenemu sodelavcu gospodu Antonu
Tomelju. Naj vam ga ‡ kot je to v navadi pri tako visokih in pomembnih
jubilejih ‡ na straneh internega glasila na kratko predstavimo.

daja), zakopali so ga v klet, na zemljo pa
nekaj krompirja. Živo se spominja tudi avstrijskih vojakov, ki so s konji bivali na njihovi kmetiji. Oficirji pa so stanovali v njihovi hiši, v zgornji sobi. VËasih so otrokom
dali “kangel cuker”.

Otroška leta
Preživljal malo v igri, veË pa z delom
na kmetiji (delati so morali tudi otroci).
Šola
Osnovno in obrtno šolo je konËal v
Mengšu. Spominja se uËitelja Mraka.
Zaposlitev
Pri KDE na rajonu Komenda. ‡ “To so
bila lepa leta.” ‡ Sodeloval je pri gradnji
nadzemnih (prosto)vodih in tudi pri inštalacijah po hišah.
Vojaški rok
Rekrut in vojak pri konjenici v Beogradu. Bilo je težko in naporno, še posebej
zaradi brezobzirnosti oficirjev in podoficirjev v kraljevini Jugoslaviji. Dril in šikaniranje, “Džubre jedno!” Zaradi razmer v svetu
so mu služenje podaljšali za nekaj mesecev.
Spet pri KDE
Po vrnitvi od vojakov se je spet zaposlil na rajonu Komenda.
Druga svetovna vojna
Že v letu 1941 se je povezal z diverzantsko skupino in sodeloval v njej.
Diverzije
Rezal je elektriËne in telefonske žice,
podirali so drogove. Precejšen del Gorenj-

Kje
Rojen 30. 5. 1915, v težkih Ëasih prve
svetovne vojne kot peti otrok v družini
Uzovc, na srednje veliki kmetiji pri Uzovc,
pod Gotovico (planinska koËa).
Komu
OËetu Jožetu, posestniku, in materi
Katarini so se poleg Toneta rodili še tri hËere in dva sinova.
Prva leta
Težavna, oËe mobiliziran v vojsko,
mati pa sama z majhnimi otroki.
Spomini prvih let
Mamine skrbi, strah in lakota. Tudi
krompir so morali skrivati (obvezna od-
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ske je bil veËkrat brez elektrike, telefoni pa
niso delovali vse do Bleda. NekoË ko je porezal vodnike, so se bližali nemški vojaki,
sodelavci, ki so stražili, so zbežali, on pa je
ostal na drogu. Nemcem, ki so ga zasliševali, je dejal, da popravlja pretrgane vodnike.
Diverzanti odkriti
Ko so Nemci odkrili skupino, ki jo je
organiziral PrinËkov Tone in v kateri je bil
tudi Tone, so razpisali nagrado. V Begunjah
je še vedno plakat ‡ razglas z njegovim
imenom, Tomelj Anton. Svoje plezalke, s
pomoËjo katerih je šËipal vodnike, ima še
vedno shranjene.
Partizanstvo
Razlogi ‡ tiralica ‡ so ga prisilili, da je
odšel v partizane. Ker je hudo zbolel, so mu
svetovali, naj se nekam zateËe. Domov, od
koder so medtem Nemci izselili sestro in oba
brata, se ni mogel vrniti, ker bi bilo prenevarno, zato se je zatekel k stricu v Ljubljano,
kjer je dobil zavetje in službo v mestni elektrarni, kjer je delal vse do konca vojne.
Po vojni spet pri DES
Spet se je zaposlil pri (KDE) DES na
rajonu Komenda. Pozneje pa je bil premešËen na rajon Domžale. Pri DES in ELJ
okolica je opravljal razna tudi odgovorna
in samostojna dela. Delal je po daljnovodih
in transformatorskih postajah in tudi v tovarne je bil mnogokrat klican.
Poroka
PoroËil se je 1954. leta. Z marljivo
ženo Marijo sta si zgradila prijeten dom in
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imata sina in tri hËerke, danes že z družinami.
Samostojen rajon
1957. leta je bil ustanovljen rajon
Mengeš, ko je Elektro Ljubljana okolica od
Elektra zadruga Mengeš prevzel podroËje.
Vodil je obnovo omrežja in gradnjo TP, kjer
je bil vodja nadzorništva.
Prometna nesreËa
“Toda življenje!” Na binkoštno soboto
leta 1959 je prisedel k nekomu iz uprave,
na motor, da si ogledata neko gradbišËe.
PoËena guma na motorju je bila vzrok hudi
prometni nesreËi, v kateri je Tone dobil tež-

ko poškodbo hrbtenice. VeË mesecev je bil
nepokreten in v bolniški.
Spet v službi
Po vrnitvi na delo ni mogel veË opravljati vseh terenskih del. Je pa še vedno vodil rajon Mengeš.
Reorganizacija v Elektru Ljubljana
okolica
Z novim letom 1964, ko so bili ukinjeni rajoni in organizirana nadzorništva,
je bil premešËen na nadzor Domžale in tam
je v glavnem vodil skladišËe in dokumentacijo ter dežural. Po potrebi je odpravljal
manjše napake ‡ varovalke po TP v Domžalah in okolici. Pri remontih pa vodil dela
po transformatorskih postajah.
Upokojitev
1975. leta, ko je dopolnil 60 let starosti in 41 let delovne dobe, je odšel v zasluženi pokoj. Po upokojitvi je smisel življenja
našel v delu na vrtu, sadovnjaku in v gojenju domaËih živalih. Pomagal pa je tudi pri
drugih delih in pri varovanju vnukov.
Zdravje
Ni mu bilo naklonjeno ‡ “Ali ni Ëudno, da še živim? »utim breme let in težko
diham.”
BoleËine
“Ne vprašaj! ‡ pa še dobro, da je tako
‡ le ženine težave z zdravjem in skoraj popolna slepota mi delajo skrbi in žalost.”

Rado Stopar
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Gospod Tone Tomelj je velik
Ëlovek, v pravem pomenu besede

G

ospoda Tomelja sem spoznal spomladi leta 1954. Jeseni leta 1953 sem
bil iz rajona Litija premešËen v novoustanovljeni rajon Dolsko. Spomladi leta
1954 pa mi je takratni obratovodja, (takrat
še tovariš obratovodja) gospod Marjan PoËivavšek, dejal, da bo po transformatorskih postajah treba namestiti merilne naprave in da
bo to opravil za ta dela že dobro usposobljeni
Tomelj in naj mu, po potrebi, pomagam.
Dogovorjenega dne in ob dogovorjeni
uri sva se sešla pri TP Dolsko. Zagledal sem
slokega, visokega moža srednjih let. Resnega, redkobesednega in (gledano z mojimi
oËmi) strogega. Povprašal sem ga, Ëe bo
rabil pomoË. Dejal je, da ne. Naj pridem
okrog poldne. Odšel sem po svojih oprav-

kih. Ob dvanajstih sem se vrnil in mojstru,
ki je dela dokonËeval, in dejal: “Mojster, mi
boste razložili delovanje?”
Obrnil se je, se nasmehnil in dejal:
“Jaz sem Anton Tomelj, kliËi me Tone in
ne vikaj me!”
Postala sva kolega in dobra znanca.
Jaz pa sem spet spoznal, kako videz vara.
Šele Ëez 10 let, 1964‡1965, sva zaradi
reorganizacije v Elektru Ljubljana okolica
postala sodelavca na nadzorništvu Domžale. Takrat sem Toneta šele dobro spoznal.
Resen, dosleden, tovariški in z bogatimi
izkušnjami v stroki in življenju mi je bil
vedno dober svetovalec, kolega in prijatelj.
Enako priljubljen je bil tudi pri drugih sodelavcih.

Toda ‡ prehitro pridejo leta upokojitve, za takrat še vitalnega in krepkega možaka. Slovo od priljubljenega sodelavca in
prijatelja nas je vse prizadelo. Še posebej,
ker je s pomoËjo skrbne in marljive soproge
ter otrok na svojem domu pripravil nepozabno pogostitev.
Udeležba je bila številna in razpoloženje enkratno. Še danes, po toliko letih, se z
monterji ob snidenjih vedno spomnimo Toneta, z vprašanjem “Kako kaj z njim?” in “Ali
se še spominjaš njegovega odhoda v pokoj!”
‡ “Pozdravi ga, Ëe boš šel kaj k njemu.”
Gospod Tone Tomelj je velik Ëlovek, v
pravem pomenu besede.
Rado Stopar
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Nazdravili smo skupaj
z našim gospodarjem
Danetom
Z

Kot je že navada, se ob prihodu
abrahama zbere vesela drušËina in
nazdravi slavljencu. Tokrat je bil to
naš gospodar Danijel Kramar - Dane
‡ kot ga kliËemo sodelavke in sodelavci, pa tudi domaËi in prijatelji.
brali smo se v prijetnem okolju zelenih dreves ob Ljubljanici v »rni
vasi. Lokacija je že tradicionalno
zbirališËe delavcev DE Ljubljana mesto. Tokrat smo se zbrali s posebnim namenom,
pa tudi nekoliko razširjena družba je bila:
sodelavci iz Mesta, sodelavci iz službe za
režijske dejavnosti, sodelavci, ki so bili nekoË Ëlani Ljubljana mesto, zdaj pa so delovne zadolžitve dobili kje drugje v družbi, in
kar nekaj že upokojenih sodelavcev, ki so
Danetu ostali v lepem spominu.
Dane si je delovne izkušnje pridno
nabiral pri razliËnih delodajalcih že od
rane mladosti, potem pa se je v mesecu
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V takem duhu smo tudi praznovali.
Ob pomoËi sinov Miha in Gašperja nam je
postregel z dobro hrano, hladno pijaËo in
iskrenim nasmehom.

aprilu leta 1989 zaposli pri TOZD Elektro
Ljubljana mesto. Sprva je delal kot šofer in
samostojni voznik hidravlik, od 1993. leta
pa kot gospodar. V tem obdobju se je tudi
dodatno izobraževal in si pridobil poklicno
izobrazbo elektrikar energetik. Ko je postal
gospodar, je v zaËetku skrbel le za poslovne
in poËitniške objekte takrat Poslovne enote
Elektro Ljubljana mesto, kasneje, po številnih reorganizacijah in krËenju števila zaposlenih, je prevzel skrb še za poslovni objekt
na Slovenski cesti 56 in 58, v preteklem
letu pa ponovno tudi v veËjem obsegu za
vzdrževanje poËitniških kapacitet, ki so v
lasti družbe. Pri svojem delu je natanËen in
dosleden, z veseljem in zanimanjem se loti
vsake nove naloge, izzivov se ne ustraši,
obenem pa se zna tudi poveseliti in poklepetati s sodelavci in prijatelji.

Me lokomotiva 5 številka je lovila, vagonËek 0 je priklopila,
nisem mogel ubežati, zato sem se odloËil
praznovati,
poveseliti se z ljudmi, ki so najbližji mi!
Dane, hvala za povabilo in prijetno
preživeto popoldne. Iskreno ti vošËimo in
kliËemo še na mnoga zadovoljna, zdravja
polna, sreËna in delovno uspešna leta.
Tvoji sodelavci in prijatelji.
Alenka Kušar

AKTUALNO

AKTUALNO

Tradicionalni ‡ Ëetrti piknik delavk
in delavcev DE Ljubljana mesto
Sodelavke in sodelavci DE Ljubljana mesto smo v Ëetrtek, 9. junija
organizirali že Ëetrti ‡ tradicionalni
piknik, in sicer na pobudo pomoËnika izvršnega direktorja OE DEE
mag. Mirka MarinËiËa. Za to idejo in
vzpodbudo pri ohranjanju tradicije se
mu iskreno zahvaljujemo. Trudili se
bomo, da bi jo nadaljevali.

Z

brali smo se, kot obiËajno, pri domaËiji upokojenega sodelavca Rajka
Škraba, v »rni vasi številka 372 ob
Ljubljanici. »udovito okolje Ljubljanice in
senca visokih dreves zaradi vremenskih
razmer niso prišli v celoti do izraza, kljub
temu pa je okolje pomirjalo in vabilo k prijetnemu druženju.
Kljub nekoliko nižjim temperaturam,
ki so nas tudi sicer spremljale v mesecu
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juniju, se nas je zbralo dobri dve tretjini
sodelavk in sodelavcev, na okroglo sto
udeležencev. Gostitelji, sodelavci nadzorništva Bežigrad z delovodjo Marjanom
Raduha na Ëelu, ob pomoËi delavcev iz
drugih služb ‡ službe za inženiring, službe za razvoj, oddelka za odjemalce ‡ in
seveda glavni kuhar in mojster peËenja
na žaru gospod MiÊo Žegarac so nas pozdravili s toplim in okusnim golažem.
Kasneje pa smo okušali slastno peËenega
mladega pujska in druge dobrote z ražnja. Poklepetali smo, si povedali kakšno
veselo, za katere med delovnim Ëasom
paË ni dovolj Ëasa, in nekoliko pobliže
spoznali sodelavke in sodelavce, ki v popoldanskem Ëasu zažarijo nekoliko drugaËe. V dobro voljo nas je spravil tudi
harmonikar Branko Dornik, sodelavec
Janez Jamnik pa kar ni mogel, da ne bi

zaplesal in zavrtel gospe Jelke v poskoËnem taktu polke.
Veseli smo bili, da smo v svoji sredini
lahko gostili gospoda mag. Vitoslava Türka, zastopnika družbe, in našega izvršnega
direktorja gospoda Matajža Osvalda in poklepetali z njima. Že na tem mestu ju vabimo na prihodnje sreËanje.
Hvala vsem, ki ste se trudili z organizacijo in izvedbo, obenem pa hvala tudi
vsem, ki ste se piknika udeležili, saj brez
dobrih in veselih ljudi tudi prijetnega druženja paË ni.

Alenka Kušar

ZDRAVJE

ZDRAVJE

Jejmo zdravo ‡ poskusimo beluše
Freske na grobovih faraonov naj
bi priËale o tem, da so beluše pred
približno 5000 leti poznali že EgipËani. Bili naj bi “koristni ljubezni”. A
ker beluši v Egiptu tudi danes niso
ravno doma, še vedno ni jasno, ali so
si faraoni h krepkosti pri ljubljenju
res pomagali z beluši ali pa so upodobljene paliËice v njihovih grobnicah
kaj drugega.

G

rki so divje šparglje, ki imajo malo
moËnejši okus kot gojeni, priznavali predvsem kot zdravilo. Bolj kot
okus so cenili njihovo diuretiËno delovanje.
Najbolj zgodaj je beluše omenjal Hipokrates z otoka Hios (460‡370 pr. n. št.), ki je
hvalil zapirajoËe delovanje korenin.
Pri Rimljanih se prviË najdejo natanËna navodila, kako gojiti beluše na vrtu.
Tako kot jih je zapisal Marcus Portius Cato,

kažejo, da so jih premožnejši sloji radi pospravili za predjed in da so nadvse cenili ne
le njihovo medicinsko delovanje, temveË
tudi okus.
Sredi 16. stoletja se je gojenje belušev
razširilo po vsej Evropi, s samostanskih in
lekarniških vrtov so se preselili na vrtove
gradov in dvorcev ter na krožnike njihovih
gospodarjev za zdravje, predvsem pa užitek.
Takrat so beluše jedli še z rokami,
kar je bilo, ker jih je ponavadi spremljala
omaka, precej nerodno poËetje. Zato se je
k belušem vedno postregla tudi skodelica s
toplo vodo in rezino limone.
Razlog, zakaj ni nihËe že prej pomislil, da je mogoËe kapljajoËe beluše jesti tudi
z vilicami in nožem, je preprost. Takrat še
niso poznali jedilnega pribora iz nerjaveËega jekla in noži, s katerimi so rezali beluše,
so hitro zarjaveli. Danes se beluši jedo povsem obiËajno z vilicami in nožem.

Beluši so nadvse razvajena zelenjava,
že njihovo gojenje zahteva obilo spretnosti in pozornosti. Priprava je sicer mnogokrat preprosta, a da se razvije popoln okus,
zahteva le najboljše sestavine. »e hoËete,
da bodo jedi iz belušev uspele, morajo biti
popolnoma sveži. Take prepoznate po tem,
da se zlahka zlomijo in težko prepogibajo.
Mesto, kjer so odrezani, je soËno, in Ëe jih
drgnete med seboj, škripajo. »e dišijo po
kislem, so stari, prav tako, Ëe so uveli in so
spodnji konci previsoko oleseneli.
K belušem po pravilu sodi nežno belo
vino, a ker se danes tudi v kulinariki kršijo
vsa nekdanja pravila, lahko brez škode ponudite k njim tudi kakšen prijazen in neizrazit rose.
Vir: povzeto po razliËnih besedilih na
spletnih straneh
PotoËnik Irena

julij2005 | Dober tok. • 31

JUBILANTJE

JUBILANTJE

NOVI»KA

NOVI»KA

Jubilantje
Letošnje poletje praznujejo življenjske jubileje naši upokojenci:

Junij 2005
60. rojstni dan
Slavica Petek
roj. 7. 6. 1945 Ljubljana Ëlanica DUEL
Antonija NuËiË roj. 14. 6. 1945 Ljubljana Ëlanica DUEL
70. rojstni dan
Anton LavriË
Janez Žitko
Ana Koren
Alojz »arman
Jože Grže

roj. 1. 6. 1935
roj. 8. 6. 1935
roj. 20. 6. 1935
roj. 22. 6. 1935
roj. 30. 6. 1935

KoËevje
Vrhnika
Ljubljana
Ljubljana
KoËevje

Ëlan DUEL
Ëlanica DUEL
Ëlan DUEL
Ëlan DUEL

80. rojstni dan
Marjeta Koselj roj. 10. 6. 1925 Ljubljana Ëlanica DUEL
Vinko Vrhovnik roj. 26. 6. 1925 Kisovec
Lea Pišek
roj. 29. 6. 1925 Ljubljana
30. junija 2005 praznuje visok življenjski jubilej Anton Kravcar iz Ljubljane, dopolnil bo 95 let in je naš najstarejši upokojenec.

Julij 2005
60. rojstni dan
Martin PetriË
Rifet JakupoviË
Jernej Turnšek
Anka »iËa

roj. 7. 7. 1945
roj. 9. 7. 1945
roj. 17. 7. 1945
roj. 23. 7. 1945

Šmartno pri Litiji
Ljubljana Ëlan DUEL
Izlake
Ljubljana Ëlanica DUEL

70. rojstni dan
Danijela Jamšek roj. 11. 7. 1935 Domžale

Avgust 2005
60. rojstni dan
Franc SlaviË
roj. 29. 8. 1945 Ljubljana
70. rojstni dan
Ivan Rošelj
roj. 1. 8. 1935 Zagradec Ëlan DUEL
Janez Zorman roj. 2. 8. 1935 Ljubljana Ëlan DUEL
Martina Puppis roj. 20. 8. 1935 Logatec
80. rojstni dan
Gustav Erklavec roj. 1. 8. 1925 Ljubljana
Ivan Grm
roj. 11. 8. 1925 Videm Dobrepolje
Vsem slavljenkam in slavljencem iskrene Ëestitke z željami,
da bodo praznovali zdravi, sreËni in zadovoljni še velikokrat.
Jožica Krašovec
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“Dragi Jože, naj
se ti uresniËijo
vse srËne želje!”
Ob prestopu v novo življenjsko obdobje - upokojitve, smo se
23. junija, v ožjem krogu sodelavk in sodelavcev, poveselili z našim
spoštovanim Jožetom Vidicem, ki je od leta 1964 delal v Elektru
Ljubljana in od leta1978 na delovnem mestu fotokopirniËarja na
upravi podjetja. Vsi povabljeni smo mu z veseljem zaželeli, da bi
tudi v naprej sledil svojim visokim Ëloveškim vrednotam in uresniËil prav vse svoje srËne želje, cilje in upe.
Dragi Jože, hvala za vse podarjene lepe trenutke, ki jih je bilo
zares zelo veliko. V naslednji misli lahko najbolj prepoznamo TEBE
zato ti jo vsi, ki te pogrešamo, z veseljem podarjamo: “Od vseh dobrin na svetu ljudje najbolj koprnijo po toplini, prijaznosti in prijateljstvu. »lovek, ki jim lahko vse to da, ne bo nikoli osamljen.”
Prav zato si pogosto v naših mislih.
Tvoje hvaležne
sodelavke in sodelavci

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Golica ‡ gora snežno belih narcis

Vremenska napoved za torek, dan, ko
smo se napotili na Gorenjsko, da se povzpnemo na Golico (1836 m), eno izmed obmejnih gora v Karavankah, je bila obetavna. Dež se je ponoËi zlil in po dežju vedno
pride sonce. Tako je tudi bilo, Ëeprav nas
je na poti do cilja ‡ na Brezjah ‡ zajela
ploha, da smo se spogledovali po avtobusu,
kaj zdaj? Nevihtne oblake smo kmalu pustili za seboj in se peljali soncu naproti. Pot
do Planine pod Golico je hitro minila. Naša

Ëlanica Majda je slavila okroglo obletnico
in nas poËastila z okusnim pecivom in dodala še nekaj konkretnega. S pesmijo smo
ji vošËili in zaželeli še veliko let.
Na Planini pod Golico smo oprtali nahrbtnike, se opremili s pohodnimi palicami
in zagrizli v hrib. Na vrh pelje veË poti ‡
glede na težavnost smo po skupinah šli po
razliËnih poteh. Nekateri celo po najtežji ‡
zimski poti, kjer so plezali tudi po klinih,
vendar so pot premagali. Veseli, da smo vsi

zmogli vse ovire, smo se sreËali pri koËi pod
Golico (1532 m), ki je bila naš prvi cilj. Seveda pa veËina ni bila zadovoljila z doseženim.
»eprav sta bili za nami že dobri dve uri hoje,
smo se povzpeli še na vrh Golice. Ni nam
bilo žal. Golica, porasla samo s travo (od tod
tudi ime), je zelo razgledna, pogled z vrha
gore seže do skalnih Julijskih Alp z oËakom
Triglavom in daleË proti jugovzhodu, kjer v
daljavi vidiš celo Šmarno goro in Grmado (v
res lepem vremenu, kot smo ga imeli mi). Na
severu so nam pogled zastrle Visoke Ture.
Vtisi so enkratni, nepozabni. PoËasi smo se
vraËali v dolino, kjer sta nas Ëakala kosilo in
avtobus. Med potjo smo obËudovali travnike
porasle z nežnimi belimi cvetovi narcis. Od
daleË je videti, kot bi jih pobelil sneg. Narcise domaËini imenujejo tudi kljuËavnice ‡
zato so menda krive Ëebele. NekoË je bog
Ëebele posvaril, naj ne delajo ob nedeljah in
praznikih. Ker ga niso poslušale, je narcise
zaklenil (zakljuËil). Rastlinam je na steblu
ustvaril bunËico, ki soku zapira pot v cvet in
Ëebelam prepreËuje pot do medu.
Polni prelepih vtisov, morda malce
utrujeni, pa vendar vedrega razpoloženja
smo se vraËali proti Ljubljani in kovali naËrte za naslednji pohod. Nasvidenje.
Zvonka Osredkar

NOVI»KA

NOVI»KA

Predavanje s podroËja kakovostne
oskrbe z elektriËno energijo
23. junija 2005 se je v sindikalni dvorani 50 zaposlenih udeležilo predavanja
s podroËja kakovosti oskrbe z elektriËno
energijo. Predavanje so izvedli: dr. Franc
ŽlahtiË (Ministrstvo za gospodarstvo), Ervin Seršen (Javna agencija RS za energijo) ter mag. Dejan Matvoz (Elektroinštitut

Milana Vidmarja). Predavanje je potekalo v
treh sklopih, in sicer:
• uvodno predavanje (elektriËna energija
kot blago in storitev, zagotavljanje kakovosti oskrbe z el. en., zakonske osnove za
obravnavo kakovosti oskrbe stanje tehnike na podroËju kakovosti oskrbe, ...),

• reguliranje kakovosti oskrbe z elektriËno
energijo in
• elektromagnetne motnje po vodniku ‡
obravnava kakovosti s stanjem tehnike.

Alenka Pretnar
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VABILA ...
... na dejavnosti v Ëasu dopustov
V torek 9. avgusta 2005 vabimo Ëlane društva, ki radi
planinarijo, na celodnevni kondicijski pohod (priprava na dvodnevni pohod). Podali se bomo v Polhograjsko in Škofjeloško
hribovje (Sv. Andraž‡Ožbolt‡Selo‡Sv. Agata‡TošË‡Osolnik‡Sv.
Barbara‡Katarina). Višina vrhov je od 851 do 1021 m. Planinska oprema, predvsem obutev.
Odhod ob 7. uri s parkirišËa Tivoli v Ljubljani. Hrana iz
nahrbtnika. Udeležba na pohodu na lastno odgovornost.
Prijave v ponedeljek 1. avgusta 2005.
Torek 23. in 24. avgusta 2005 bo dvodnevni pohod Pok
ljuka‡Uskovnica‡Bohinj.
Prijave na kondicijskem pohodu 9. avgusta 2005.
Odhod ob 7. uri s parkirišËa Tivoli v Ljubljani. Hrana iz
nahrbtnika.
Oba pohoda sta v lastni režiji, udeležba na pohodu na
lastno odgovornost.
Potrebna je primerna planinska oprema, predvsem obutev.

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

Od Kozjaka
do Trojan
Kot vedno smo se tudi tokrat zbrali v Tivoliju in se odpeljali
v Tuhinjsko dolino do Kozjaka, kjer smo vzeli pot pod noge in po
dveh urah hoje ‡ malo po asfaltu, malo po gozdnih poteh in kolovozih ‡ mimo samotnih hiš in kmetij, kjer so nas pozdravljali psi s
svojim lajanjem in ovce z meketanjem, smo prišli na planimo Lipovec (848 m). Prebivalci planine so precej razliËni, vendar ima vsak
svoj prostor pod soncem in se nihËe ne pritožuje. Še predno prideš
do koËe, te na levi pozdravijo poniji, desno v kokošnjaku so poleg

Jesenske dejavnosti
V torek 6. septembra 2005 se bomo odpeljali v Kobarid.
Ogledali si bomo kobariški muzej, GregorËiËev spomenik, trdnjavo Kluže ... Odhod ob 7. uri s parkirišËa Tivoli v Ljubljani.
Prijave 29. in 30. avgusta 2005.
Do zasedbe avtobusa.
20. septembra 2005 pohod na 1667 m visoki Ratitovec.
Pot je zahtevna ‡ hoje v eno smer je ca. 2 uri in pol. Hrana iz
nahrbtnika. Potrebna je primerna planinska oprema ‡ Ëevlji,
pohodne palice, topla obleka ‡ vreme v gorah se hitro spremeni. Ob vraËanju se bomo ustavili nekje za kosilo.
Udeležba na pohodu na lastno odgovornost.
Prijave 8. in 9. september 2005.
Do zasedbe avtobusa.
18. oktobra 2005 izlet na Bizeljsko ‡ ogledali si bomo
Repnice in se odpeljali Ëez mejo v Kumrovec (muzej na prostem). NE POZABITE VELJAVNEGA OSEBNEGA DOKUMENTA
S FOTOGRAFIJO ‡ OSEBNA IZKAZNICA ALI POTNI LIST. Odhod ob 7. uri s parkirišËa Tivoli v Ljubljani.
Prijave 3. in 4.oktober 2005.
Do zasedbe avtobusa.
Prijavite se na dan prijav na telefonski številki 01 519 80
36, ga. Zvonka Osredkar, vsakokrat do 11. ure.
Upravni odbor društva želi vsem Ëlanom prijetne poËitnice, da se jeseni spoËiti, Ëili in zdravi zopet veselo spopademo
s svojim “delom”.

SRE»NO
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kokoši race, desno v hribu so krave s teliËki, levo proti vrhu hriba
so konji in kobile z žrebiËki in sredi vseh teh prebivalce stoji koËa,
kjer nas na dvorišËu priËaka gospodar in nam zaželi dobrodošlico.
Gospodinja nas gostoljubno povabi v koËo in s še dvema gospema
nas prijazno postrežejo z samimi domaËimi dobrotami ‡ pecivo,
kruh, salama, žganje. Ko se tako podpremo, zaËnemo raziskovati
okolico. Planina je tako prijetno urejena, da ti srce zaigra v harmoniji z naravo. Medtem je kuhan tudi golaž, ko ves konËa v naših
želodcih, se poËasi, res poËasi (niË se nam ni dalo v dolino) poslovimo in se zahvalimo gospodu Piršu in kuharicam za gostoljubje.
Po dobri uri hoje smo bili na Trojanah, od koder smo se odpeljali v
Ljubljano. Trening pohod za Golico in klobuke je popolnoma uspel.
Nasvidenje na naslednjem pohodu.
Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

Jezersko
V torek smo se zbrali v Tivoliju in se odpeljali dogodivšËinam
naproti. Prva postaja so bile Domžale, kjer so se nam pridružili
naši sotrpini. Vožnjo smo nadaljevali skozi Komendo, ki je dobila
ime po komendatorju malteškega reda, ki se je tu naselil okrog leta
1296. Malteški viteški red je v Komendi in njeni okolici pospeševal
predvsem konjerejo, po Ëemer je Komenda poznana še danes. Imajo
konjeniški klub, hipodrom, konjske dirke imajo tradicijo še iz Valvasorjevih Ëasov.Vsak KomendËan ve, kdo je bil Peter Pavel Glavar
‡ duhovnik, prosvetitelj, Ëebelar in sadjar. Zbral je kateheze in pridige v slovenšËini, prevedel in dopolnil Janševe razprave o Ëebelah,
bil je zakupnik malteške grašËine. V hiši pred cerkvijo je ohranjena
njegova knjižnica s kar 2000 knjigam. V prijetnem klepetu nadaljujemo pot skozi Brnik in mimo Aerodroma Ljubljana, skozi ŠenËur,
Preddvor in že smo v dolini Kokre, reke, ki izvira na višini 825
m pod Virnikovim Grintavcem in se po 34 km pri Kranju izliva v
Savo. Po dolini Kokre se pripeljemo na Jezersko ‡ gorsko kotlino,
ki jo je med Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe izoblikoval
ledenik. Gorska klima in lega v zavetju gora sta omogoËili odprtje
klimatskega zdravilišËa za oËesne in živËne bolezni, ki je delovalo
v Ëasu 1953‡81. Poleg turizma je na Jezerskem pomembna ovËereja
(posebna jezersko-solËavska ovca) in spravilo lesa.
Izstopili smo na zaËetku Zgornjega Jezerskega in pod velikim
kostanjem sta nas najprej poËastila Peter, ki je praznoval okroglo
obletnico, in Jakob, ki je imel rojstni dan. Ko smo se podprli z odliËnim pecivom in domaËimi Ëešnjami, smo se prek mostiËka napotili
v gore. Pot je bila prijetna pa tudi naporna, saj je mestoma vodila ob
prepadnih stenah, kjer pa je bila dobro varovana z jeklenimi vrvmi.

Med potjo smo se veËkrat ustavili in uživali v preËudovitem razgledu in pogledu na veliËastne vrhove okrog sebe. Po približno dveh
urah hoje smo prišli do cilja ‡ »eške koËe, na višini 1542 m, okrog
nas vršaci Ëez dva tisoË metrov, pogled v dolino je vrtoglav. Po krajšem poËitku, malici iz nahrbtnika in toplem Ëaju se odpravimo po
isti poti v dolino. Varno smo prišli do Planšarskega jezera, kjer nas je
Ëakalo kosilo, ki smo ga z užitkom zaužili. Malce utrujeni, vendar vsi
zelo zadovoljni, da smo premagali zahtevno pot v osrËje gora, smo
se odpeljali proti Ljubljani. Utrujenost je že davno minila, ostali pa
so nepozabni vtisi o lepotah sredi naših mogoËnih gora.
Zvonka Osredkar

Elektrini
veËeri
Vsem ustvarjalcem dosedanjih Elektrinih veËerov iskrena hvala za lepe kulturne dogodke: veËer poezije z Nežo Maurer
in Violeto Irgl, umetniški veËer s slikarko
Boženo Kandolf, ki ga je popestril mladi
kitarist Andrej Bon, in veËer ob podelitvi
Certifikata OHSAS 18001 in priznanja za
najboljšo stalno izboljšavo v letu 2004, ki
ga je dopolnil nastop ženske vokalne skupine »arnice pod dirigentskim vodstvom Stojana Kureta. »estitke za dosedanje uspešno
delo in lepe želje za naprej.
Upokojenci ‡ obiskovalci Elektrinih veËerov
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SreËanje v Postojni
V Ëetrtek 23. junija 2005 je bilo v Postojni sreËanje upokojencev Slovenije. Kot že nekaj let doslej smo se ga tudi
letos udeležili v lepem številu. Zbrali smo se v Tivoliju in po poti pobrali še ostale. V Logatcu smo naredili krajši postanek, da smo vošËili Janezu z Vrhnike in Francu iz Šentvida za njuni okrogli obletnici. Posladkali smo se z odliËnim
pecivom in ... Ja, bilo je zelo dobro.

V

Postojno smo prispeli dovolj zgodaj, da smo si lahko izbrali primerno mesto v senci, si v miru
privošËili malico in poËakali na uradni
zaËetek sreËanja. Izkoristili smo priložnost
in si po zakljuËku uradnega dela sreËanja
ogledali najprivlaËnejšo in najznamenitejšo jamo na svetu ‡ Postojnsko jamo, ki je
najdaljša doslej odkrita jama v Sloveniji.
Za obiskovalce je odprta že od 1818. leta,
ko jo je obiskal avstrijski cesar. Doslej jo
je obiskalo okrog 30 milijonov obiskovalcev. Nas še niso prišteli ‡ saj je v Ëetrtek
jamo gotovo obiskalo veË tisoË upokojencev, šolarjev in drugih turistov. Bila je
velika gneËa. Vendar se je izplaËalo malo
potrpeti ‡ jama je res Ëudovita, narava je
enkraten umetnik.
Ogled smo zaËeli z vlakcem, ki nas je odpeljal v nenavadne podzemske prostore. Ob
poti so se nam pogledi ustavljali
na raznih “skulpturah”, ki jih
predstavljajo stalagmiti, stalaktiti in stebri v vsej paleti rjavobelih odtenkov. Vlakec ustavi
pod veliko goro, 45 m visoko
“Kalvarijo”, od tu nadaljujemo ogled peš. Gremo Ëez Ruski
most, ki so ga zgradili ruski vojni ujetniki, prek globokega podzemskega prepada in pridemo v
Lepe jame in naprej Špagetno
jamo ‡ s stropa visijo drobceni
“špagetki”. Ko pridemo do “Briljanta” in “Diamanta”, nam dobesedno vzame sapo. Ni Ëudno,
da sta postala simbol Postojnske
jame. Ob poti do Koncertne dvorane je bazen s Ëloveškimi ribicami. V Koncertni dvorani, ki
sprejme do 10.000 obiskovalcev,
prirejajo razne koncerte, tu nas
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Ëaka tudi vlakec, da se odpeljemo proti izhodu. Pot konËamo v Veliki dvorani, nad
strugo reke Pivke, in že zaËutimo toploto,
ki prodira v jamo, v kateri je stalna temperatura le 8°C.
Iz Postojne smo se odpeljali v Lipico,
zibelko vseh lipicancev na svetu. Kobilarna v Lipici je ena najstarejših na svetu.
Ustanovil jo je avstrijski nadvojvoda Karel
II., leta 1580. Poleg domaËih kraških konj,
katerih dobre lastnosti so bile že dolgo
znane, je prvi lastnik kupil veËje število
andaluzijskih žrebcev in kobil za križanje.
Želeli so dobiti elegantnega, vzdržljivega,
bistrega konja, skladne zunanjosti, primernega za špansko jahalno šolo kot tudi
za vprego. V veËstoletnem naËrtnem delu
jim je uspelo vzgojiti pasmo pretežno belih

konj, ki so v svetu poznani kot lipicanci.
ZnaËilno zanje je, da se vedno rodijo kot
vranci, rjavci ali sivci, kasneje spremenijo barvo od sive do bele, to se zgodi med
šestim in desetim letom starosti. Odrasli
rjavci in vranci so redki.
Po ogledu Lipice smo se odpeljali v
Štanjel, kjer nas je Ëakalo okusno pozno
kosilo. Štanjel je tesno pozidano, iz domaËega kamna zgrajeno naselje, obdano
z obzidjem, kar mu daje znaËaj srednjeveškega mesteca. Po kosilu smo se odpeljali
proti Ljubljani, žal smo bili prepozni, da
bi se lahko udeležili Ëetrtega Elektrinega
veËera v Mestni elektrarni. Nasvidenje naslednjiË.
Zvonka Osredkar

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Kakovostna
oskrba z elektriËno
energijo
Elektro Ljubljana se je v okviru internega izobraževanja odloËil za eno najodmevnejših in najaktualnejših predavanj, in sicer:
Kakovostna oskrba z elektriËno energijo.
Namen predavanja je prikaz sodobnega pristopa do strateške usmeritve oskrbe z elektriËno energijo. To predavanje je bilo 23. junija
2005 z veliko udeležbo in odmevnostjo.
Zavedati se moramo, da Evropska unija precej izenaËuje pristop do energentov in vzpodbuja konkurenËnost. ZaËetek sega do Ëasa vladavine
Margareth Theacher, britanske premierke, ki je hotela uvesti na vseh gospodarskih podroËjih izziv konkurenËnosti. Imela je velike težave s stavkami
rudarjev, ki jih je uspešno prebrodila ravno s svojo odloËnostjo in s spodbujanjem konkurenËnosti. Pristop k konkurenËnosti seveda omejuje možnosti stavk z nepredvidenim izidom. Tako je tudi bila elektriËna energija, ki je strogo veljala za strateško vrednoto, v letu 1985 v EU deklarirana kot
tržno blago in storitev za njeno dobavo. Ta pristop so nam hoteli predstaviti, po mojem mnenju verjetno najstrokovnejši predavatelji v Sloveniji.

Dr. Franc ŽlahtiË ‡ direktor za energijo MZG Republike
Slovenije:
• elektriËna energija kot blago in storitev
• zagotavljanje kakovosti elektriËne energije
• zakonodaja oskrbe z elektriËno energijo
• standardi na podroËju oskrbe z elektriËno
energijo
• poroËanje o kakovosti oskrbe z
elektriËno energijo

Ervin Sršen ‡
Javna agencija RS za
energijo Maribor:
• vloga regulatorja pri zagotavljanju
oskrbe z elektriËno energijo,
predvsem Javne agencije
• organizacija in delovanje
Javne agencije RS
• cena elektriËne energije in
omrežnina (formule)
• sankcije in nagrajevanje pri dobavi
elektriËne energije
• pogledi v prihodnost

mag. Dejan Matvoz ‡
EIMV:
• elektromagnetne motnje po
vodnikih
• obravnava kakovosti s stanjem tehnike
• standardi za motnje
• definicije motnje
• naËrtovanje zmanjšanja motenj
• napetostne spremembe (flikerji)
• harmonske napetosti
• meritev kakovosti napetosti

Glede na obsežnost in Ëas predavanja nam je zagotovo kakšen detajl ušel. Zato je bilo posredovano tudi
pisno gradivo, ki ga lahko pridobite pri g. Antonu AvËinu DEE Ljubljana mesto. Tudi predavatelji so se
obvezali, da bodo posredovali bolj natanËne razlage, predvsem pa so zaželene nove ideje in postopki, ki nas Ëakajo. Verjetno je skupna in konËna ugotovitev vseh ‡ preklop v tržnost
in zaupanje ter spoštovanje do lastnega podjetja, ki postaja vse bolj naše, je v
skladu z geslom: “Kakor bomo gospodarili, tako bomo živeli.”
Anton AvËin
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Vrsta grma
(latinsko:
cornus)

Napis na
verskem
kriæu

Anton
AvËin

GorbaËov
Mihail

Francoska
tovarna
avtomobilov

Ameriπka
Popularen
pop/rock
TV-glasbeni
pevska
kanal
zvezda

Okrasek v

Sestavil arhitekturi
Toni
Obtoæenec
Snovni svet
Koπarkarski
v slovanski
klub
mitologiji

Avar,
Oger

Slovensko
letaliπËe
Kratica za
distribucijsko enoto

Igralna
karta
Simbol za
natrij

Andraæ
Hribar

Simbol za
tehnecij
Bl. znamka
æivil

Naπi
Razgledi

Zvrst pripo- Spleten biË
vednega
Tempelj,
pesniπtva
svetiπËe
Muslimanski bog
Æivljenjska
tekoËina

Preroπko
znamenje

Plakat

Æiga Novak

Rimsko
mitoloπko
podzemlje

Veznik

Drugi in
tretji vokal

Moπki
potomec

Povrπinska
mera
Simbol za
selen

Novi
Testament

Glavni
πtevnik

Konec
polotoka

SrediπËe
vrtenja
Simbol za
germanij

Evropska
Unija

Simbol za
neodim

Vedno
zelen, sveæ
(popevka)
SrediπËe
upravljanja

Telesna
okonËina

Med prispelimi pravilnimi rešitvami je bil izžreban Rok Obreza, ki bo prejel praktiËno nagrado. »estitamo!
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je sestavil Toni Štimec, napišete na dopisnico in pošljete do vkljuËno 12. septembra 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, Peter Oman, s. p. Tisk: Delo tiskarna, d. d. Lektoriranje:
Pliberšek izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.

38 • elektronovice | julij2005

ZA DUŠO

ZA DUŠO

Lepa misel
Danes je moj najlepši dan. Izgovoril sem
besedo ljubezen, beraËu dal kovanec in premagal sebiËnost.
Rudi Kerπevan

Dobrotljivost
Nekega zimskega jutra je majhen deËek postopal pred
vrati pekarne ter se prestopal in poskakoval, da bi ogrel svoje
bose
noge.
Ženi, ki je šla mimo in videla premraženega otroka, bosega in obleËenega
samo v lahek jopiË, se je deËek
zasmilil. Vprašala ga je:” Kje pa
imaš Ëevlje, fant?”
DeËek ji je odgovoril, da jih
nima. DobrosrËna gospa pa ga
je povabila: “Potem pa pojdi z
menoj. Morda se bo našel
kakšen par tudi zate.”
Peljala ga je v
svoje stanovanje,
ki je bilo v bližini, ter mu darovala
Ëevlje in topel jopiË. DeËek je bil
tega daru tako vesel, da je
takoj stekel domov, da bi domaËim pokazal, kaj je dobil.
Toda naenkrat se je ustavil, se
obrnil in pritekel nazaj h gospe.
Zahvalil se ji je, nato pa nekoliko oklevaje dejal: “Gospa,
ali vas lahko nekaj vprašam?
Gotovo ste žena Boga, ali ne?”
Ženi je šlo na smeh ob tem
vprašanju, pa je odgovorila:” O ne, ne. Jaz sem
le Božji otrok.”
DeËek pa je v svoji otroški preprostosti pomodroval: “Saj sem imel prav, ko sem pomislil, da ste z njim
v sorodu.”
“Vsi ljudje imamo eno in isto najvišjo dolžnost:
truditi se, da bi naredili iz sebe dobrega
Ëloveka. Ta smoter je za vse obvezen in vsem dosegljiv. Življenje je
sicer polno razoËaranj, marsikdo
ne doseže tega, za Ëemer se je gnal,
dober Ëlovek pa more postati vsakdo!”
dr. Janez JanžekoviË
Vir: J. Kužnik, Prizadevajmo si za kreposti
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