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Podeljena certifikata za
proizvod Zelena energija in
za proizvodnjo elektriËne
energije iz obnovljivih virov

Projekt sistema upravljanje
varovanja informacij po
SIST BS7799:2003

Boštjan Verdinek: “Vsak novi
dan nam je podarjen …”

Fotografije: Janko Hribar

2005

10/10/05 15:14:33

UREDNICE

BESEDA

DinamiËni
in barviti
prvi jesenski
dnevi
violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Spoštovane bralke, spoštovani
bralci,
toplo pozdravljeni v prvih jesenskih dneh, ki so nam vsem skupaj natresli veliko vitalnih novosti ‡ upam
in iskreno verjamem, da predvsem
veliko novih priložnosti za še boljše
poslovanje, odnose in ugled podjetja.
• Po priËakovanjih in napovedih nekaterih
dobro obvešËenih medijev je vlada RS na
svoji seji 22. septembra sprejela sklep o
doloËenih kadrovskih spremembah. Dosedanji zastopnik Elektra Ljubljana mag.
Vitoslav Türk je bil razrešen s položaja
zastopnika Elektra Ljubljana v funkciji
uprave in imenovan za zastopnika Elektra Slovenija. Mag. Mirko MarinËiË pa je
bil imenovan za novega zastopnika Elektra Ljubljana v funkciji uprave do izvedbe javnega razpisa za direktorja (vendar
ne veË kot za šest mesecev).

za novo mandatno obdobje štirih let, ki
je zaËelo teËi z dnem 25. 8. 2005, imenovala naslednje Ëlane nadzornega sveta:
dr. Marjana Riharja, Miha Kluna, Jureta
»aterja in zopet Radovana TesliËa.
• Nadzorni svet Elektra Ljubljana je na
ustanovni seji 21. 9. za predsednika izvolil Marjana Riharja, doktorja elektrotehniških znanosti. Za njegovega namestnika pa je bil izbran Mitja Fabjan.
Naj ob zgornjih novostih omenim še
nekatere druge vsebine septembrskega internega glasila: poslovni rezultati podjetja v
prvem polletju so vsestransko precej spodbudni. VeË lahko preberete v nadaljevanju.
Kot potrditev svojega družbeno odgovornega poslovanja je Elektro Ljubljana v okviru projektne skupine za razvoj proizvoda
Zelene energije pridobil dva pomembna
certifikata za proizvod Zelena energija in

Prispevke za naslednjo številko Elektro novic, ki bo izšla konec oktobra, pošljite do ponedeljka
17. oktobra na 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.

• 24. avgusta je potekala 9. redna seja
skupšËine delniËarjev družbe Elektro
Ljubljana. V okviru ene izmed toËk
dnevnega reda je skupšËina družbe odpoklicala dosedanje Ëlane nadzornega
sveta, predstavnike delniËarjev, mag.
Djordja Žebeljana, Janeza VertaËnika,
Ivico KranjËeviËa in Radovana TesliËa, in

za proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov. V juliju je stekel projekt
uvedbe Sistema upravljanja varovanja informacij v podjetje s pridobitvijo certifikata
BS7799:2003. Toliko o vsebini.
Naj za sklep zapišem, da se je v preteklem obdobju Elektro Ljubljana uspešno
sooËil, prilagodil novim tržnim razmeram

slovenskega elektrogospodarstva in uspešno sodeluje v njih. Vendar, uspešno nastopanje na trgu in seveda dobiËek, ki ga je
Elektro Ljubljana prviË izkazal v letu 2003
in je bil ustvarjen tudi v prvem polletju
leta 2005, ne zadostuje. KljuËnega pomena
za preživetje na slovenskem in evropskem
24. avgusta je potekala 9. redna seja skupšËine
delniËarjev družbe Elektro Ljubljana. V okviru
ene izmed toËk dnevnega reda je skupšËina
družbe odpoklicala dosedanje Ëlane nadzornega sveta, predstavnike delniËarjev, mag. Djordja
Žebeljana, Janeza VertaËnika, Ivico KranjËeviËa
in Radovana TesliËa, in za novo mandatno obdobje štirih let, ki je zaËelo teËi z dnem 25. 8.
2005, imenovala naslednje Ëlane nadzornega
sveta: dr. Marjana Riharja, Miha Kluna, Jureta
»aterja in zopet Radovana TesliËa.
trgu je naravnanost in usmerjenost podjetja k doseganju visokega ugleda in dobrega
mnenja pri svojih kljuËnih javnostih. In
prav uprava podjetja s celotnim poslovodstvom je “frontalni” graditelj in branitelj
ugleda podjetja v sodelovanju z vsakim izmed zaposlenih.
Zahvaljujem se vsem, ki ste posredovali prispevke, in vsem skupaj želim prijetne in ustvarjalne jesenske mesece.
mag. Violeta Irgl,
glavna in odgovorna urednica
Naslovnica:
dogajanje 5. Elektrinega veËera
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UVODNIKA

NAMESTO

Spoštovane sodelavke, spoštovani
sodelavci,
upokojenci
in štipendisti,

V

eseli me, da mi je vlada RS izkazala zaupanje in me s 26. 9. 2005
imenovala na
mesto zastopnika
Elektra Ljubljana, d. d., za obdobje šestih
mesecev. Imenovanje zame osebno pomeni
velik izziv in hkrati odgovornost tako do
lastnikov podjetja kot do vseh vas.
Jasno se zavedam, da je Elektro Ljubljana z veË kot tristo tisoË odjemalci in
skoraj tisoË zaposlenimi zelo velik poslovni sistem in eden od kljuËnih dejavnikov v
slovenskem elektrogospodarstvu. Vodenje
podjetja, ki oskrbuje z elektriËno energijo skoraj tretjino slovenskih odjemalcev, ki
so razporejeni po Ëetrtini Slovenije, je odgovorna naloga.
Po naravi sem zelo optimistiËen, zato
verjamem, da bomo s skupnim strokov-

nim sodelovanjem zelo uspešno zakljuËili
poslovno leto 2005 in si skupaj zastavili
ambiciozne naËrte za prihajajoËe obdobje
‡ predvsem leti 2006 in 2007 ‡ ki pomeni
za poslovanje podjetja pomembno prelomnico.
Naj v tem prvem, kratkem uvodnem
nagovoru le še poudarim, da si bom ob
nekaterih spremembah in novostih prizadeval za kontinuiteto že zastavljenih projektov in naËina dela. Predvsem pa je treba
podjetje približati odjemalcu in poenostaviti tiste postopke, zaradi katerih prihaja do
nepotrebnih nesoglasij pri komunikaciji z
odjemalci.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil
vsem, ki ste me spremljali na dosedanji poklicni poti.
Veselim se našega prihodnjega sodelovanja.

mag. Mirko MarinËiË,
zastopnik Elektra Ljubljana, d. d.

NOVICA

NOVICA

SkupšËina delniËarjev
Elektra Ljubljana
V prostorih Elektra Ljubljana
na Slovenski cesti 58 v Ljubljani je
24. avgusta potekala 9. redna seja
skupšËine delniËarjev družbe Elektro
Ljubljana, na kateri je bilo navzoËih
veË kot 93 odstotkov lastnikov kapi-

tala. NajveËji delniËar družbe je Republika Slovenija z 79,50-odstotnim
deležem.
‡ V skladu s Ëlenom 282.a zakona o go-

spodarskih družbah je skupšËina potrdila
in odobrila delo uprave in nadzornega

sveta v poslovnem letu 2004 in jima podelila razrešnico.
‡ Ugotovljeni bilanËni dobiËek družbe na
dan 31. 12. 2004 v višini 948.210.163,59
SIT se po sklepu skupšËine uporabi:
• 939.846.864,00 SIT za dividende, to je
24,00 SIT/bruto dividende na delnico;
• 8.363.299,59 je preneseni dobiËek.
Dividende so se izplaËevale v roku 30
dni od zasedanja skupšËine.
‡ Za pooblašËeno revizijsko družbo za leto

2005 je skupšËina imenovala družbo
KPMG Slovenija, d. o. o.
‡ SkupšËina družbe je odpoklicala doseda-

nje Ëlane nadzornega sveta, predstavnike delniËarjev, mag. Djordja Žebeljana,
Janeza VertaËnika, Ivico KranjËeviËa in
Radovana TesliËa, in za novo mandatno
obdobje štirih let, ki je zaËelo teËi z dnem
25. 8. 2005, imenovala naslednje Ëlane
nadzornega sveta: dr. Marjana Riharja,
Miha Kluna, Jureta »aterja in zopet Radovana TesliËa.
V. I.

»lani NS
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AKTUALNO

AKTUALNO

Poslovanje
Elektra Ljubljana
v prvem polletju
leta 2005
Elektro Ljubljana je vstopil v
leto 2005 z ambicioznimi naËrti.
V mesecu februarju je z namenom
uskladitve obstojeËe organiziranosti
Elektra Ljubljana z zahtevami novele
energetskega zakona pristopil k reorganizaciji družbe, in sicer k pripravam na predvideno združitev zadolžitev in dela organizacijske enote za
upravljanje distribucijskega omrežja
in organizacijske enote za distribucijo
elektriËne energije v enotno organizacijsko enoto sistemskega operaterja
elektrodistribucijskega omrežja.

Z

namenom Ëim racionalnejšega postopka izvajanja procesa nabave in
javnih naroËil v skladu z naËelom
dobrega gospodarjenja je bila v letošnjem
letu izvedena zunanja revizija procesa nabave in javnih naroËil v letu 2004, potrebe
po še veËji urejenosti in transparentnosti
poslovanja pa so vodile k ustanovitvi službe za interno revizijo. Elektro Ljubljana je
eno vodilnih podjetij v elektrogospodarstvu
Slovenije tudi na podroËju uvedenih in
certificiranih sistemov vodenja kakovosti.
V aprilu 2005 je Elektro Ljubljana pridobil
tudi certifikat OHSAS 18001, ki se nanaša
na sistem vodenja varnosti in zdravja pri
delu. V mesecu maju je bila znova izvedena
raziskava zadovoljstva in lojalnosti strank
Elektra Ljubljana, ki nam je pokazala, da

so tako upraviËeni kot tarifni odjemalci in
uporabniki storitev z Elektrom Ljubljana v
povpreËju zadovoljni.
V šestmeseËnem obdobju letošnjega
leta je bilo na podroËju Elektra Ljubljana
odjemalcem distribuiranih 1.758,5 GWh
elektriËne energije, izgube elektriËne energije pa so znašale 124,2 GWh. Skupne potrebe po elektriËni energiji so na obmoËju
Elektra Ljubljana tako znašale 1.882,7
GWh elektriËne energije, kar je bilo glede
na predhodno leto za 3,8 odstotka veË. Višja poraba pa se ni v enaki meri odrazila
tudi v višini omrežnine, saj se je po sklepu
vlade korekcijski faktor za Elektro Ljubljano z avgustom 2004 precej poveËal in ostal
nespremenjen tudi v letu 2005.
Prodaja elektriËne energije Elektra
Ljubljana je v polletnem obdobju dosegla
1.634,8 GWh elektriËne energije, kar je bilo
v primerjavi s prodajo v istem obdobju predhodnega leta zaradi prenehanja trgovanja za
3,1 odstotka manj. PoslediËno so bili prihodki od prodaje elektriËne energije glede na
predhodno leto nižji za 2,2 odstotka.
Elektro Ljubljana je v prvih sedmih
mesecih letošnjega leta posloval z dobiËkom v višini 880 milijonov SIT, kar je veË
ali manj na isti ravni kot leto prej. Relativno ugoden poslovni rezultat je bil dosežen
kljub nižjim prihodkom iz naslova omrežnine. NajveËja zasluga za to leži v doslednem
izvajanju programa zmanjševanja stroškov

poslovanja. Le-ti so bili za 1,1 milijarde tolarjev nižji od naËrtovanih. V letu 2005 pomembno vplivajo na rezultat spremembe v
raËunovodskem evidentiranju povpreËnih
stroškov prikljuËevanja in sredstev za sofinanciranje naložb družbe. Ta sredstva so
se tekom leta 2004 še evidentirala v okviru
V šestmeseËnem obdobju letošnjega leta je
bilo na podroËju Elektra Ljubljana odjemalcem
distribuiranih 1.758,5 GWh elektriËne energije,
izgube elektriËne energije pa so znašale 124,2
GWh. Skupne potrebe po elektriËni energiji
so na obmoËju Elektra Ljubljana tako znašale
1.882,7 GWh elektriËne energije, kar je bilo
glede na predhodno leto za 3,8 odstotka veË.
poslovnih prihodkov, ob koncu leta 2004 in
v letošnjem letu pa se v skladu s slovenskimi raËunovodskimi standardi in mnenjem
slovenskega inštituta za revizijo izkazujejo
na dolgoroËnih rezervacijah. RaËunovodsko
se obravnavajo kot dolgoroËno odloženi
prihodki, namenjeni za širitev elektroenergetskega omrežja in se v dobro poslovnih
prihodkov odpravljajo postopoma.
V šestih mesecih letošnjega leta je
Elektro Ljubljana izvedel naložbi v vrednosti 2.472,7 mio SIT ter s tem uresniËil polletni naËrt 89-odstotno. Na ministrstvu za
gospodarstvo je bil v aprilu 2005 potrjen
tudi desetletni naËrt razvoja omrežja Elektra Ljubljana za obdobje 2005‡2014.
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NOVICI

NOVICI

Dr. Marjan Rihar,
predsednik
NS Elektra Ljubljana
Nadzorni svet Elektra Ljubljana je na ustanovni seji 21. 9. za predsednika izvolil
Marjana Riharja, doktorja elektrotehniških znanosti. Za njegovega namestnika je bil izbran
Mitja Fabjan. Poleg dr. Marjana Riharja in Mitje Fabjana so Ëlani nadzornega sveta Elektra
Ljubljana še Jure »ater, Miha Klun, Radovan TesliË in Jurij Žvan.
V. I.

Dr. Marjan Rihar

Izšlo
Letno poroËilo
Elektro Ljubljana d. d.
2004
Pod okriljem projektne skupine ‡ Maca BožiË, Ljiljana PerËi - ©tefanËiË, Franc Leskovec, Andreja Bertoncelj in Violeta Irgl ‡ za pripravo letnega poroËila za leto 2004, ki jo je
vodila izvršna direktorica OE RFS Maca BožiË, in v sodelovanju z oblikovalsko agencijo
Pristop je v avgustu izšlo Letno poroËilo Elektro Ljubljana d. d. 2004. Tako kot v preteklih
letih je tudi letos Elektro Ljubljana izvode svojega poroËila skupaj s poroËilom o ravnanju
z okoljem v letu 2004 posredoval organizatorjem tekmovanja za najboljše letno poroËilo
za leto 2004. Rezultati oziroma nagrajenci bodo znani 17. oktobra 2005 ob 18. uri v hotelu
Lev.
V. I.
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ENERGIJA

ZELENA

Podeljena
certifikata za
proizvod Zelena
energija in za
proizvodnjo
elektriËne
energije iz
obnovljivih
virov
Pod okriljem petega Elektrinega veËera 23. septembra
sta bila predstavniku Elektra Ljubljana Iztoku Bartolu, ki
poleg Organizacijske enote Inženiring vodi tudi hËerinsko
podjetje Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana, proizvodnja elektriËne energije, d. o. o., podeljena certifikata
za proizvod Zelena energija in za proizvodnjo elektriËne
energije iz obnovljivih virov.

V

letu 2004 je Elektro Ljubljana zaËel razvijati in prodajati proizvod Zelena energija ‡ v skladu z naËeli varovanja
in ohranjanja Ëistega in zdravega okolja. Proizvod Zelena
energija predstavlja prodajo elektriËne energije, pridobljene iz okolju prijaznih in obnovljivih energetskih virov, desetih malih hidroelektrarn hËerinske družbe Elektra Ljubljana.
V procesu razvoja proizvoda sta bila v avgustu pridobljena
dva pomembna mednarodna certifikata. Prvi potrjuje, da je izvor
prodajanega blaga dejansko iz obnovljivih virov, drugi pa, da zagotavljamo zahtevano sledljivost v trženju blagovne znamke Zelena
energija.

Obiskovalci Elektrinih veËerov so bili v okviru same prireditve
povabljeni, da se Elektru Ljubljana pridružijo v prizadevanjih in
s svojim zgledom pokažejo, kako pomembna je skrb za Ëisto in
zdravo okolje. “S podpisom pogodbe o nakupu Zelene energije v
svojem lastnem gospodinjstvu, za samo 1 dodatni slovenski tolar
na porabljeno kilovatno uro elektriËne energije, simboliËno pomagate pri projektih obnove in izgradnje okolju prijaznih proizvodnih
kapacitet elektriËne energije.”
Certifikata je podelil gospod Ratibor RadenkoviÊ, predstavnik
certifikacijskega organa Klima in Energija podjetja TÜV Industries
Service.
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Predstavitev
obeh certifikatov
Certifikacijski organ Klima in Energija podjetja TÜV Industries Service s sedežem v Münchnu je izvedel presojo naše hËerinske družbe Male
hidroelektrarne Elektro Ljubljana, proizvodnja
elektriËne energije, d. o. o., po CMS-standardu
EE in potrdil, da proizvedena elektriËna energija izpolnjuje pogoje in kriterije izvornosti iz obnovljivih virov. Ob tem se je vršila presoja še po
kriterijih standarda CMS EE02, ki predstavlja zahteve procesov prodajnih proizvodov s podroËja
elektriËne energije z izvorom v obnovljivih virih.
Po teh kriterijih je uspešno prestal presojo proizvod Zelena energija Elektra Ljubljana.
Projektna skupina za razvoj produkta
Zelene energije
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ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Peti Elektrin
veËer v
znamenju
poezije Ivana
Minattija
Elektro Ljubljana sledi naËelu družbene odgovornosti
na razliËnih podroËjih svojega delovanja. Naj naštejemo le
nekatera: varovanje okolja, denarna in materialna pomoË
lokalni skupnosti v obliki donacij in sponzorstev, skrb za
svoje zaposlene in upokojene sodelavke in sodelavce in štipendiste, pomoË ustvarjalcem na podroËju umetnosti, skrb
za ohranjanje slovenske kulturno-tehniËne dedišËine.

T

emeljni namen Elektrinih veËerov je, da v mejah finanËnih
in kadrovskih zmožnosti podjetja podajo razliËne umetniške
vsebine v idealnem okolju MEL. Na eni strani tako pomenijo
pomoË in promocijo razliËnim ustvarjalcem, na drugi strani pa “duševno hrano” tako zaposlenim kot upokojenim sodelavcem, našim
poslovnim partnerjem, našim odjemalcem in drugim povabljenim.
Seveda je treba tudi zapisati, da je skozi takšno držo, podjetje poslediËno deležno tudi izredno pozitivne promocije.
Doslej smo tako v okviru Elektrinih veËerov pripravili že dva
literarna veËera, odprtje slikarske razstave in dva koncertna veËera.
VeËer poezije Ivana Minattija 23. septembra ob 19. uri v interpretaciji Pavla Ravnohriba je bil prava poslastica za vse ljubitelje
odliËne poezije. Umetniško dogajanje je popestril tudi nastop mlade
glasbenice Marije Verdinek, pred katero je zagotovo uspešna umetniška pot.
NajveË o samem vzdušju povedo zapisi v knjigi vtisov, ki jasno sporoËajo, da vsestransko primanjkuje podobnih prireditev v
Ljubljani in Sloveniji.
Šesti Elektrin veËer bo 23. novembra ob 19. uri.
PrisrËno vabljeni!
Violeta Irgl,
programski vodja Elektrinih veËerov
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ZANIMIVOSTI
KAKOVOSTI

SISTEM

Projekt sistema
upravljanja
varovanja informacij
po SIST BS7799:2003

• izjava poslovodstva družbe o nameri
vzpostavitve SUVI,
• politika varovanja podatkov,
• izvajanje analize in upravljanje tveganj,
• zapisnik analize informacijskega sredstva,
• analiza tveganj,
• izjava o primernosti.
Navedeni dokumenti so dejansko temelj dejavnosti varovanja podatkov v podjetju in so omogoËili delo in možnost projektni skupini uvajanja Sistema varovanja
informacij po standardu BS7799 v Elektru
Ljubljana. Poglejmo si program projekta.

1. Cilji projekta
Neposredni cilji so:
‡ uvedba varovanja podatkov v družbo,
‡ vzdrževanje in izboljševanje SUVI,
‡ zaveza vodstva družbe do zahtev SUVI

in zakonodaje,
‡ povezava SUVI z okoljem,
‡ vzpostavitev organizacijske sheme za

varovanje podatkov,
‡ povezava SUVI s sistemom vodenja ka-

kovosti ISO9001,
‡ izboljšanje odnosa zaposlenih do varo-

vanja podatkov v družbi,
‡ dvig zavesti zaposlenih in usposobljenost

za varovanje podatkov,
‡ izdelava programov za zmanjševanje

tveganj,
‡ doloËitev nadzornih mehanizmov varo-

vanja podatkov.

Uprava Elektra Ljubljana se je
odloËila in imenovala preko projektnega sveta Projektni tim za izdelavo
projekta in uvedbo Sistema upravljanja varovanja informacij (v nadaljevanju SUVI) v podjetje s pridobitvijo
certifikata BS7799:2003.

P

rvi Ëlanek na to temo je bil objavljen
v decembrski številki leta 2004 tega
glasila. Dogodki, ki so se odvijali na
podroËju varovanja podatkov, so pripomogli k lažji odloËitvi za sprejem projekta
na projektnem svetu in potrditve na upravi
družbe.

Projekt je stekel v mesecu juliju 2005.
Projektna skupina, ki jo vodim, je z zunanjim svetovalcem mag. Mihajlom Zozzolijem pripravil program projekta. Osnova za
izdelavo programa je bil standard BS7799:2003 in predhodno izdelana dokumentacija. Predhodno dokumentacijo je pripravila projektna skupina pod vodstvom mag.
Gregorja BožiËa v sodelovanju z zunanjo
svetovalno hišo Deloitte&Touche v prvi
polovici tega leta in jo predstavila širšemu
kolegiju uprave družbe v mesecu juniju
tega leta.
Projektna dokumentacija je obsegala
naslednje dokumente:

Posredni cilji, ki so bili predhodno opredeljeni:
‡ popis procesov,
‡ popis informacijskih sredstev,
‡ doloËitev ranljivosti teh sredstev in groženj, ki uresniËujejo te ranljivosti,
‡ ocena stopenj tveganj posameznih groženj,
‡ izbira ukrepov, ki upravljajo zaznana
tveganja.

2. Pregled dejavnosti pri
izdelavi projekta:
Pomembna dejavnost je izobraževanje za:
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•
•
•
•
•

nosilce projekta,
vodstvene delavce,
nosilce procesa varovanja podatkov,
notranje presojevalce,
vse zaposlene v smislu dobrega informiranja.

Izvedene dejavnosti so in bodo:
• predhodni pregled varovanja podatkov v
družbi,
• izdelava ustreznih dokumentov (poslovnik, organizacijski predpisi),
• uporaba izdelane izjave o primernosti,
• izdelava programov za zmanjševanje
tveganj,
• izbira nadzora pri upravljanju tveganj,
• izvedba poizkusne notranje presoje,
• izvedba presoje s strani pooblašËene
organizacije (SIQ),
• izvedba vodstvenega pregleda,
• vloga za pridobitev certifikata.

3. Organiziranje
obvladovanja SUVI
Pri organiziranju obvladovanja oz.
vzdrževanja SUVI bo treba ustanoviti organizacijske enote in izdati imenovanja:
• svet za varovanje podatkov,
• tim za varovanje podatkov,
• služba za varovanje podatkov,
• skrbnik za varovanje podatkov s Ëlani
sveta,
• vodja tima za varovanje podatkov s Ëlani
tima,
• vodja službe za varovanje podatkov.

4. Kaj zagotavlja uvedeni
SUVI v družbo?
Ponovimo navedeno iz prvegsa Ëlanka. Uvedeni SUVI v Elektro Ljubljana zagotavlja sistemski pristop k upravljanju

varovanja obËutljivih podatkov v družbi.
Zajema vse procese in vse zaposlene s poudarkom na varovanju podatkov poslovnih
in tehniËnih informacijskih sistemov. Sistem
zagotavlja stalno nadzorno vlogo in izvajanje opredeljenih programov za zmanjševanje tveganj s pomoËjo in odgovornostjo
opredeljenih organizacijskih enot.
Sistem vkljuËuje tudi stalno razvojno komponento, ustrezno zašËito sistema
podatkov, dokumentiran pristop in proces
notranje in zunanje presoje ter notranje revizije. To je osnoven pristop, znaËilen za
vse sisteme kakovosti: naËrtuj ‡ stori ‡ preveri ‡ ukrepaj.
Sklep projekta in pridobitev certifikata
BS 7799 kot Ëetrtega v nizu certifikatov sistema kakovost naËrtujemo v aprilu 2006. S
tem bo pot do poslovne odliËnosti odprta.
mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

NOVICA

NOVICA

Uskladitev plaË za
leto 2005
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
tudi letos nam je uspelo, da smo se na podlagi dobrih poslovnih
rezultatov tako na nivoju dejavnosti elektrogospodarstva, kot na nivoju
podjetja, dogovorili z lastnikom o povišanju plaË iz naslova produktivnosti. Tako smo dne 4.10.2005 z novim zastopnikom družbe mag.
Mirkom MarinËiËem podpisali drugi Aneks h kolektivni pogodbi Elektro
Ljubljana.
Z Aneksom smo se dogovorili, da se plaËe po posameznih tarifnih
razredih in minulo delo poveËajo za 1,93 odstotka, kar pomeni dejansko
poveËanje plaË za tak odstotek. Veljavnost tega dogovora je eno leto.
Tako je za nami še en krog uspešnih pogajanj in s tem prepoznavnost
dela sindikata.
Jurij Žvan,
predsednik sindikata
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MESECA

TEMA

Zgraditev DV
2 x 110 kV
Trbovlje‡BeriËevo,
odsek RTP TET‡SM 1
in vzankanje
RTP Potoška vas v TET
I. del
Elektro Ljubljana je v letu 1997
izvedel razširitev 110-kilovatnega stikališËa in montažo oddajnika MTK v
RTP Potoška vas. RTP Potoška vas se
napaja neposredno po levem sistemu
daljnovoda, ki je zgrajen od TET do
odcepa za RTP Potoška vas kot dvosistemski daljnovod. Na desni sistem
tega daljnovoda (BeriËevo 2) je kot
radialni odcep prikljuËen drugi 110kilovoltni izvod iz RTP Potoška vas.

S

edanja shema napajanja RTP Potoška vas je zaradi radialnega odcepa
problematiËna glede nastavitve
zašËite na daljnovodih, ki so vpeljani v RTP. Prav tako sedanje napajanje ne omogoËa kakovostnega
in zanesljivega prenosa signala
MTK.
Zato in zaradi potrebe
po napajanju RTP Potoška vas
v zanki iz RTP TE Trbovlje je
Elektro Ljubljana v letu 1998
priËel priprave za pridobitev
dokumentacije za zgraditev dela
daljnovoda 110 kV od TET do
zaËetne toËke obstojeËega daljnovoda 2 x 110 kV Trbovlje‡Zagorje.
Omenjeni daljnovod, ki trenutno obratuje na 35 kV napetosti, je zgradil Elektro
Ljubljana v letu 1981 in predstavlja del za-

savskih zbiralnic oz. del prihodnjega daljnovoda 2 x 110 kV TET Litija‡BeriËevo.
V letu 2004 je Elektru Ljubljani uspelo
pridobiti gradbeno dovoljenje za zgraditev
daljnovoda, ki ga je v soglasju z MOP izdala UE Trbovlje. Še v istem letu je bila na
IBE Ljubljana naroËena projektno-tehniËna
dokumentacija. Že v fazi projektiranja se je
izkazalo, da gre za do zdaj v Sloveniji najtežjo traso 110-kilovoltnega daljnovoda.

V mesecu aprilu 2005 je bil izveden
javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih in
elektromontažnih del. Razpisno dokumentacijo je dvignilo šest zainteresiranih podjetij, od katerih sta po predhodnem ogledu
trase oddali ponudbo samo dve. To sta bila
Elektroservisi, d. d., Ljubljana in Dalen, d.
o. o., Ljubljana. Kot najugodnejši ponudnik
je bil izbran Elektroservisi, d. d., s podizvajalcem za gradbena dela Kaskader, d. o. o.,
iz Idrije. V juniju 2005 je bila z izbranim
ponudnikom podpisana pogodba o izvedbi
gradbenih in elektromontažnih del na daljnovodu. Imenovani odgovorni nadzornik
za gradbeni nadzor nad izvajanjem del
pri gradnji je Zoran Zajc, inž. el., za
nadzornika izvajanja gradbeni del pa
Mirko Koren, univ. dipl. inž. gr.
V avgustu so se priËela pripravljalna dela s poseki trase,
katerih izvedba je omogoËala
dostop do toËk, kjer naj bi se izvajala gradbena dela za izkope
temeljev stebrov.
Na daljnovodu se uporabljata dva tipa temeljenja: klasiËno
temeljenje (razËlenjeni temelji) ter
globoko temeljenje (sidrano temeljenje v zdravih skalnih terenih). Uporaba
temeljenja s sidri ‡ mikropiloti je potrebna zaradi zelo strmega zemljišËa, saj naklon na nekaterih mestih presega 45°.
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Trenutno se izvajajo vrtanja na stojišËih, kjer je predvideno sidrano temeljenje.
Temelj bo sestavljen iz betonskega kvadra dimenzij 1 x 1 x 1,5 m ter mikropilota ustrezne globine. Betonski kvader služi
za sidranje jeklene konstrukcije stebra in
nosilnega, sidrnega elementa mikropilota.
Zaradi velikega naklona poboËja se temelj
dodatno stabilizira z vgradnjo dodatnega
poševnega sidra, usmerjenega v zdravo
hribino.
Vrtanje se izvaja z vrtalno garnituro,
ki je na posamezno stojišËe dostavljena s
pomoËjo pajka. To je gradbeni stroj z lastnim pogonom, ki se s pomoËjo elektriËnih
vitel in hidravliËnih nog sam pomika po
strmini. Vrtalna garnitura na hidravliËni
pogon vrta vrtine premera 400 mm navpiËno in poševno v zdravo hribino, do globine 7 m. Vrtine se izpihujejo s stisnjenim
zrakom in zašËitijo proti zasutju s plastiËno
V letu 2004 je Elektru Ljubljani uspelo pridobiti
gradbeno dovoljenje za zgraditev daljnovoda,
ki ga je v soglasju z MOP izdala UE Trbovlje.
Še v istem letu je bila na IBE Ljubljana naroËena projektno-tehniËna dokumentacija. Že v
fazi projektiranja se je izkazalo, da gre za do
zdaj v Sloveniji najtežjo traso 110-kilovoltnega
daljnovoda.
cevjo. Delo v strmini še dodatno otežujejo
zašËitni ukrepi, s katerimi je treba prepreËiti zdrs kamenja in izkopanega materiala
na nižje ležeËi cesti Trbovlje‡Hrastnik in
Trbovlje‡Podkum.
Osnovni podatki daljnovoda:
Dolžina trase: 1.877 m
Vodniki: 3 x Al/Je-240/40 mm2
ZašËitna vrv: samonosilni optiËni kabel
Izolacija: kompozitni izolatorji
Število stebrov: 4 nosilni, 1 napenjalni, 1
napenjalni odcepni
Ozemljitve: pocinkan valjanec 25 x 4 mm
oz. bakrena vrv Cu 95 mm2
Glede na vremenske razmere se predvideva vgradnja podložnega betona in
nožnih delov še v mesecu septembru. O tem
in postavitvi žiËnic za dovoz gradbenega
materiala bomo poroËali v naslednji številki Elektro novic.
Zoran Zajc
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Nekaj napotkov
za voznike
terenskih vozil

1. Pravi vozniki terenskih vozil so praviloma vedno prijatelji narave in vozijo
samo tam, kjer je to dovoljeno. Dobri
vozniki ne vozijo prehitro, temveË s primerno hitrostjo, ki jim omogoËa, da nevarnosti in ovire pravoËasno opazijo, se
jim izognejo oz. jih premagajo.
2. Prave pnevmatike skrbijo za dober oprijem na neutrjenih tleh ‡ ker praviloma
pri vožnji po terenu znižamo pritisk v
pnevmatikah, se pnevmatike bolj “posedejo“ in je tako stiËna površina s podlago veËja. Zaradi tega se avtomobil manj
pogrezne, kolesa pa se tudi na mehkem
terenu ne vrtijo v prazno.

5. Zahtevnejše terene je priporoËljivo vedno najprej prehoditi peš. Samo tako se
lahko prepriËate npr. o globini vode, ki
jo nameravate preËkati.
6. PriporoËamo vam, da vkljuËite štirikolesni pogon, preden zaËnete vožnjo po
terenu. Pri posebej težkih odsekih, zahtevnejših vzponih in spustih je treba
dodatno vkljuËiti reduktor. Prestavljamo
‡ iz ene prestave v drugo ‡ vedno na
ravnini in nikoli na naklonu.
7. Prepreke, kot so veËji kamni, je najboljše
prevoziti ‡ nikoli ne smejo priti med kolesa, saj se lahko zgodi, da nasedemo.

3. Preden se odpravite na vožnjo po terenu,
morate svoje vozilo dobro poznati ‡ poznati morate vse posebnosti ‡ pri vožnji
ne boste veË imeli Ëasa za branje navodil!

8. Skoke s terenskim avtomobilom moramo
prepreËiti. Pri skoku se kaj lahko zgodi,
da izgubimo oblast nad vozilom, poleg
tega pa lahko poškodujemo sicer robustno tehnologijo vozila.

4. Izkušeni terenski vozniki se na pot nikoli
ne odpravijo sami, saj vsaka vožnja po
terenu predstavlja tveganje ‡ zato vam
priporoËamo, da imate vedno s seboj
vleËno vrv ‡ morda bo prav zaradi tega
lahko kdo pomagal vam ali pa boste vi
komu priskoËili na pomoË.

9. »e je le mogoËe, se izogibajmo preËni
vožnji po strmini. Nevarnosti, da se vozilo boËno prevrne, se izognemo, Ëe vozimo naravnost navzdol. Diagonalno vozimo le, Ëe naletimo na prepreko oz. na
žleb, da s tem prepreËimo nased vozila
ali nased oz. nalet odbijaËa na podlago.

10. Na strmih poteh praviloma zaviramo z
motorjem ‡ vozimo v najnižji prestavi z
vkljuËenim reduktorjem. Nikoli ne pritiskajmo sklopke! Na zavoro pritisnemo
samo v izjemnih primerih in v intervalih
‡ sicer blokiramo zavore in avtomobila
ne moremo veË voditi. »e vozilo zaËne
drseti ali se sukati okoli navpiËne osi, po
potrebi dodamo plin.
• In še najvažnejše
Po terenski vožnji moramo avtomobil
in seveda pnevmatike pregledati, Ëe med
vožnjo nismo Ëesa poškodovali. Opozarjamo vas, da tudi manjše poškodbe pri hitrejši vožnji na cesti lahko znatno vplivajo na
vašo varnost!
• ZraËni tlak
Pnevmatika lahko opravi svojo nalogo ‡ da vzdrži obremenitev in pritiske s
strani ‡ samo pod pogojem, da je napolnjena z ustreznim zraËnim tlakom.
ZraËni tlak doloËa zmogljivost pnevmatike. Skrbno preverjanje in polnjenje
pnevmatik s pravilnim zraËnim tlakom
nam omogoËajo:
• optimalne vozne lastnosti vozila,
• zanesljivo uporabo pnevmatik,
• udobno vožnjo,
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• daljšo življenjsko dobo pnevmatik in s
tem veËjo gospodarnost.
Pnevmatike so eden najpomembnejših delov avtomobila, kajti pnevmatike so
edina stiËna toËka vozila s cestišËem oz.
s podlago, po kateri vozimo ‡ ali drugaËe
povedano, pnevmatike držijo smer vozila,
prenašajo na podlago sile pospeševanja in
zaviranja. Zaradi tega so pnevmatike obremenjene na dva naËina:
• vertikalna (navpiËna) obremenitev zaradi
razliËnih obtežitev vozila,
• horizontalna obremenitev zaradi sil pospeševanja, zaviranja, vožnje v zavojih.
Horizontalni prenos moËi na pnevmatike je posebej pomemben pri voznih lastnostih in pri legi vozila na cestišËu. Zaradi
tega vas posebej opozarjamo, da nikdar ne
vozite s prenizkim zraËnim tlakom. Prenizek zraËni tlak negativno vpliva na vozne
lastnosti vozila, kar se posebej pokaže v
kritiËnih situacijah ‡ pnevmatike se lepše
kotalijo in enakomerneje obrabijo, Ëe so
napolnjene s pravilnim zraËnim tlakom.
Ne pozabite: vi upravljate krmilo,
pnevmatike vas vodijo! Vedno se držite navodil proizvajalca pnevmatik ‡ ob upoštevanju obremenitve vozila!
• ZraËni tlak pri terenski vožnji
Zaradi manjših hitrosti pri vožnji po terenu
lahko pnevmatike pri enaki obremenitvi
vozimo z manjšim zraËnim tlakom kot
sicer. Z znižanjem zraËnega tlaka se:
• izboljša vleka na neutrjenem terenu in
• izboljša ËišËenje dezena.
Zaradi boljšega vzmetenja (poseda) pnevmatike se poveËa stiËna površina
pnevmatike s tlemi, veËja površina dezena
oprijema podlago in pnevmatika se lahko
bolje prilagodi tlem. Trakcija na neutrjeni
podlagi se zaradi tega obËutno izboljša. Zaradi veËje valjavosti se pnevmatika boljše
Ëisti, kar še dodatno pripomore k boljšemu
oprijemu.
»e vozimo z zmanjšano hitrostjo, so
lahko pnevmatike bolj obremenjene ‡ vendar moramo upoštevati navodila.
»e vozite po zahtevnejšem ‡ npr.
skalovitem terenu, nižanje zraËnega tlaka
nikakor ni primerno. Pnevmatika z višjim
zraËnim tlakom je odpornejša na udarce in
poškodbe.
Matej Hudi

Šolanje in
predstavitev vozil
land rover defender
V Ëetrtek, 2. 6. 2005 ob 8.30 je služba SRD organizirala šolanje in predstavitev vozil land rover defender na poligonu za kros v Lavrici. Predstavitev je
potekala v dveh izmenah, in sicer prva od 9.00‡11.00, druga pa od 11.00‡13.00.
Vožnje so se udeležili vozniki iz inv. inž, ki sicer že uporabljajo omenjena vozila,
in po en voznik iz nadzorništva, v katerem je vozilo land rover.
Celotna predstavitev je potekala izredno dobro,
upam da s tako
vožnjo, kakor so jo
predstavili na poligonu za kros, ne
bo potekalo delo
v skupinah in na
terenu, saj to so
ekstremni pogoji,
pri katerih so videli, kaj vse zmorejo
vozila.
V predstavitev smo vkljuËili tudi mazdo B 2500, ki smo jo imeli na preizkušnji dva tedna od podjetja Interclass Car, vozilo je zelo uporabno tudi v ekstremnih
pogojih, tako kot land rover defender, celo cenovno dostopnejše od konkurence.
Imeli smo se
izvrstno, nekateri so celo uživali
v ekstremnih pogojih vožnje. Dan
smo konËali brez
poškodb, le z umazanimi vozili, ki jih
je bilo treba dobro
oËistiti. Nasploh so
vozniki uživali, kar
je bilo mogoËe razbrati z njihovih obrazov.
Matej Hudi
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PRI DELU

VARNOST IN ZDRAVJE

Varno delo
na višini

V službi za varnost in zdravje
pri delu smo za svoje terenske delavce organizirali usposabljanje za varno delo na višini. Usposabljanje je del
izpolnjevanja programov za zmanjševanje tveganj pri delu v okviru
standarda OHSAS 18001, in sicer
programa za zmanjševanje tveganj
pri delu na višini. Udeležilo se ga je
315 zaposlenih.

O

b tej priložnosti bi pohvalila 1. in
3. skupino iz Novega mesta, ki sta
od vseh skupin pokazali najveË
zanimanja pri praktiËnem usposabljanju.
Kot je bilo naroËeno vsem, sta nas edino
ti dve skupini priËakali v “polni plezalni
opremi”.
Tveganje pri delu na višini je v našem podjetju visoko ocenjeno, predvsem
zaradi tega, ker se tovrstna dela pojavljajo
obËasno in ne stalno. Delavec je pri delu na
višini izpostavljen razliËnim tveganjem, ki
niso vedno in povsod prisotna v isti meri.
Kdaj govorimo o delu na višini?
Vedno, kadar opravljamo delo nad
transportno površino. Pri delu na višini se
varujemo, ko smo meter nad tlemi.

Pri delu na višini se pojavljajo naslednje oblike tveganj:
Mehanski dejavniki:
‡ prosto gibanje delov ali materiala (padajoËi predmeti),
‡ premiki delovne opreme (naËrtovani ali
nenaËrtovani),
‡ razmerje delavca do delovnega mesta.
NaËin dela in razporeditve delovnih mest:
‡ nevarne površine, ostri robovi,
‡ delo v omejenem prostoru,
‡ možnost spotikov, zdrsov in padcev,
‡ fiziËne obremenitve,
‡ vpliv uporabe osebne varovalne opreme,
‡ metode in tehnike dela.
ElektriËna energija:
‡ neposredni dotik, nezavarovani deli,
‡ udar strele,
‡ neposredni dotik, zavarovani deli.
Ekološke razmere:
‡ neustrezna oziroma neprimerna razsvetljava,
‡ nizka, visoka temperatura, led, žled, veter.

Razmerje delavca do delovnega mesta:
‡ odvisnost od standardov dela,
‡ odvisnost od navodil, ko se menjavajo
pogoji,
‡ neustrezna osebna varovalna oprema,
‡ ergonomski dejavniki, prilagoditev delovnega mesta delavcu.
Psihološki dejavniki:
‡ intenzivnost dela,
‡ prostorska zasnova.
Organizacija dela:
‡ uËinkovitost sistema vodenja in pravilne
priprave za izvajanje,
‡ vzdrževanje opreme, vkljuËno z varnostno opremo.
Drugi dejavniki:
‡ neugodni vremenski pogoji,
‡ spremenljivi pogoji na delovnih mestih.
»e vse skupaj seštejemo, so naši sodelavci pri opravljanju del na višini izpostavljeni kar 22 razliËnim tveganjem. Tem
tveganjem so delavci izpostavljeni razliËno
dolgo in ne nastopajo vsi soËasno.
Na usposabljanju so se zaposleni seznanili z novim modelom višinske varovalne
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opreme (varnostni pas ter Ëelada za varno
delo na višini). PraktiËno so se seznanili s
tehniko plezanja z varovalno zanko.
Da vse skupaj ni prezahtevno za uporabo, sem preizkusila tudi sama.
Za pridobitev obËutka so lahko delavci obviseli v varnostnem pasu. Pri tem
so lahko na lastni koži obËutili, kako pomembna je pravilna namestitev in zatesnitev višinskega varnostnega pasu. V tem
Tveganje pri delu na višini je v našem podjetju
visoko ocenjeno, predvsem zaradi tega, ker se
tovrstna dela pojavljajo obËasno in ne stalno.
Delavec je pri delu na višini izpostavljen razliËnim tveganjem, ki niso vedno in povsod prisotna v isti meri.

primeru je pritisk na dimlje veliko manjši
ter s tem boljši pretok krvi po žilah.
Na koncu jim je bila predstavljena
naprava za reševanje delavca, ki obvisi na
kateri koli konstrukciji (leseni,
kovinski ali betonski
drog, jambor ...). V
primeru ko delavec obvisi na
varovalni
zanki, drugi delavec
“reševalec“
namesti
napravo
za raševanje
vsaj meter
nad njim,
ga vpne v
vponko za reševanje na varnostnem pasu in
ga s pomoËjo reševalne
naprave toliko dvigne, da
mu lahko izpne varovalno zanko. Nato
delavca nadzorovano spušËa na tla. Dobra
stran te naprave je, da v primeru, Ëe reševalec izgubi nadzor nad hitrostjo spušËanja
(Ëe mu vrv zdrsne iz rok), naprava sama
zaustavlja hitrost in ne doseže veËje hitrosti
kot 0,6 m/s.
Vesna Oman Rode

september2005 | Dober tok. • 17

Elektro noviceSEPT.indd 17

10/10/05 15:16:00

SE

SPOZNAJMO

Boštjan Verdinek:
“Vsak novi dan
nam je podarjen…”
Najprej bi se uredništvu rad zahvalil
za povabilo za mojo predstavitev
v rubriki Spoznajmo se. Navadno
vemo ljudje o drugih veliko
povedati, ko pa je treba spregovoriti
o sebi, je treba zbrati kar nekaj
poguma. Upam, da se mi bo uspelo
predstaviti v realni luËi, sicer prosim,
da mi oprostijo tisti, ki mislijo,
da sem v kakršnem koli pogledu
drugaËen, kot se bom predstavil.

Kje in kdaj ste
se rodili?
Svojo življenjsko pot sem zaËel v Logatcu leta 1971. Rodil sem se kot tretji sin,
sicer priseljenim staršem, oËe je namreË
doma iz Raven na Koroškem, mati pa iz
GodoviËa. Kljub temu se imam za pravega
Notranjca, Ëetudi se dobro zavedam svojih
korenin in jih iskreno spoštujem. Tu sem
preživljal svoje otroštvo z vso radoživostjo,
tudi pod budnim oËesom svoje stare mame,
ki je med tem, ko sta starša služila vsakdanji kruh, skrbela za strogo vzgojo in pripomogla k temu, da sem vsaj do zdaj živel na
pravi poti in strpno do drugih.

Vaša otroška leta
in leta šolanja?
Tudi v osnovno šolo sem hodil v Logatcu in obenem konËal tudi nižjo glasbeno
šolo, kjer sem dobil veliko ljubezen do glasbene umetnosti, ki jo imam še danes, saj že
dvajseto leto pojem v cerkvenem pevskem
zboru v Dolenjem Logatcu, obenem pa tudi
izredno rad poslušam klasiËno glasbo, zaradi Ëesar me imajo nekateri za posebneža,

a kdor zna to glasbo razumeti, lahko najde
v njej marsikaj.
Že kot majhen fantiË sem zelo rad šel
z oËetom na teren, kadar je bil dežurni ‡
tudi on je bil namreË zaposlen pri Elektru
Ljubljana. Tako sem se spoznal s tem delom
že v mladih letih, a mislim, da me je vedno
zanimala bolj narava, kot pa to, kar je oËe
poËel sredi gozda na drogu. Vsekakor pa so
me te izkušnje pripeljale do tega, da sem se
odloËil postati elektromonter in po konËani osnovni šoli priËel z izobraževanjem na
takratni srednji šoli za elektroenergetiko v
Mostah v Ljubljani. V drugem letniku sem
zaprosil za štipendijo pri Elektru Ljubljana
in jo tudi dobil, tako da sem že redno prakso opravljal v nadzorništvu Logatec in se
po konËanem šolanju leta 1988 tam tudi
zaposlil kot monter v skupini za investicijsko vzdrževanje.

Potek vaše delovne
kariere?
Najprej sem delal v tej ‡ zgoraj omenjeni ‡ skupini eno leto. Moram priznati,
da sem potreboval kar nekaj Ëasa, da sem
se privadil na novi red, ki ga do tedaj nisem bil vajen. Vsako jutro zjutraj priËeti z
delom, opraviti dnevno službo in marsikdaj
iti na odpravo okvar tudi popoldan, ponoËi
ali v nedeljo. Tega sem se sËasoma privadil
in mi potem ni bilo veË težko.
Po enem letu sem odšel na služenje
vojašËine v takratni Jugoslovanski ljudski
armadi, in sicer v Makedonijo, kjer sem bil
v enoti za požarno varnost v vojašnici. S
tem sem imel izkušnje že od prej, saj sem
bil že v osnovni šoli gasilec, tako da ta življenjska preizkušnja, Ëe izvzamem domo-

tožje, niti ni bila tako težka. Že takrat pa
so se Ëutile težnje republike Slovenije, da bi
se odcepila od Jugoslavije, tako da je bilo
kar nekaj politiËnih težav in sem bil zadovoljen, da sem se sreËno vrnil domov.
Medtem so ukinili skupino, v kateri
sem prej delal, tako da sem moral na novo
Zase bi lahko rekel, da iskreno spoštujem slovenski narod, njegovo kulturo in še posebej naš
materni jezik, pri Ëemer me kar boli, ko vidim,
kako v današnjih Ëasih tiho in poËasi vdirajo
v naš narod tuje kulture in jeziki. ObËutek za
kulturo in umetnost mi je bil položen v srce že
v zgodnjih otroških letih, za kar sem hvaležen
svoji pokojni stari mami in pa nekaterim uËiteljem v osnovni šoli in glasbeni šoli v Logatcu.

zaËeti v skupini za redna vzdrževanja v
nadzorništvu Logatec, kjer smo spletli trdne
prijateljske vezi, nekatere trajajo še danes.
Tam sem delal do leta 1994, ko se je upokojil moj oËe in sem ga nasledil kot mojster
obratovanja RTP in RP. Na tem delovnem
mestu delam še danes. »e bi hotel opisati
svoje delovno mesto, bi bilo najbolj preprosto reËi takole: skrbim za objekt, tako
kot doma skrbi gospodar za svoj dom, le da
so tukaj specifiËna dela in je treba veË strokovnosti. Skrbim za dve RTP, in sicer Logatec in Cerknica, ter tri RP, Stari trg, Vrhnika
in Kozarje. Morda bi bilo dobro pojasniti
za tiste, ki teh objektov ne poznajo, da je
to razdelilna transformatorska postaja, ki
daljnovode visoke napetosti transformira
na srednjo napetost in razdeli na srednje
napetostne daljnovode.
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V tem Ëasu sem nekaj let soËasno
pomagal tudi pri skrbi za malo hidroelektrarno Zala. To je grapa pri sv. Vidu nad
Cerknico, kjer je izredno lepa narava, lahko
bi rekli kar divjina, ki se pokaže v svojem
Ëaru še posebej v zimskem Ëasu. Ker sem
velik ljubitelj narave, sem tja zelo rad
zahajal.

Kako preživljate
svoj prosti Ëas?
Naj povem še nekaj o svojem zasebnem življenju. V prostem Ëasu se ukvarjam z družino
‡ za današnje Ëase kar številËno ‡ imam namreË štiri otroke,
tri hËerke in sina. Pri tem moram
biti hvaležen svoji ženi Martini, saj
v glavnem ona skrbi za normalne
družinske razmere, tako da mi ostane
nekaj prostega Ëasa tudi za mojo veliko ljubezen ‡ Ëebele. V Ëebelarstvu
je veËkrat treba opraviti kakšno
mizarsko delo, tako sem se
zaËel ukvarjati tudi z mizarstvom in si sam izdelal Ëebelnjak in panje.
Kot sem že omenil,
sem velik ljubitelj narave, zato
veliko rekreativno
teËem
in kolesarim
po gozdu v
bližini doma
ter zahajam
v prelepe slovenske gore,
ki so mi še
posebej
pri
srcu. Pri vsem
kar dejavnem
ukvarjanju
s
športom moram
reËi, da nimam tekmovalnega duha in
me ne pritegnejo razni
maratoni in tekmovanja.
Zase bi lahko rekel, da
iskreno spoštujem slovenski narod, njegovo kulturo in še posebej naš
materni jezik, pri Ëemer me kar boli, ko vidim, kako v današnjih Ëasih tiho in poËasi

vdirajo v naš narod tuje kulture in jeziki.
ObËutek za kulturo in umetnost mi je bil
položen v srce že v zgodnjih otroških letih, za kar sem hvaležen svoji pokojni stari
mami in pa nekaterim uËiteljem v osnovni
šoli in glasbeni šoli v Logatcu.

Vaši življenjski cilji
in vrednote, ki jim
sledite?
Velikih življenjskih ciljev
nimam, zavedam se namreË,
da nam je vsak dan posebej
podarjen in ne vemo ne ure ne
dneva, kdaj bomo poklicani, da
se poslovimo od tega sveta, zato
skušam biti zadovoljen s tem, kar
imam, in se trudim živeti Ëim bolj
kakovostno ta trenutek. Si pa želim
in se trudim vzgojiti svoje otroke v
poštene in dobre ljudi, pri Ëemer so mi
v veliko pomoË še posebej moja žena in
njeni starši.
Ob tej priložnosti bi se rad
zahvalil vsem, ki ste zaslužni za to, da je moj vsakdan lepši in prijetnejši,
hvaležen pa sem tudi
tistemu, ki mi kdaj
vede ali nevede
zagreni trenutek,
saj se na ta naËin Ëlovek krepi
in raste ter spozna, da je vsaka
stvar za nekaj
dobra. Upam še
na veliko lepih
in prijetnih doživetij med sodelavci, prijatelji
in domaËimi.

Boštjan Verdinek
in Violeta Irgl
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NA©I

Na fakulteti za elektrotehniko v
Ljubljani je katedra za elektroenergetske sisteme in naprave tudi letos
organizirala veËdnevno strokovno
ekskurzijo po NemËiji in Luksemburgu. Na ekskurzijo so odšli študenti 4.
letnika študija moËnostne elektrotehnike ‡ energetike, ki so v sedmih
dneh obiskali razliËna industrijska,
proizvodna in razvojna središËa nekaterih najveËjih evropskih podjetij.

Strokovna
ekskurzija NemËija ‡
Luksemburg 2005

Z

a študente višjih letnikov na katedri
letno naËrtujemo veË organiziranih
obiskov razliËnih slovenskih podjetij, ki predstavljajo temelje slovenskega
elektrogospodarstva. Obiski jim nudijo neposreden vpogled v trenutne razmere na
podroËju elektroenergetike in pa seznanjanje z novimi smernicami razvoja. Slednje
vse bolj sledijo vpeljavam novih standardov kakovosti, zahtevam trga z elektriËno
energijo ter proizvodnji zelene energije. Ker
se poleg slovenskega elektrogospodarstva z
opisanimi smernicami sreËujejo tudi gospodarsko moËnejše države EU-obmoËja, je
obisk tujih podjetij dobrodošla priložnost.
Na osnovi primerjave med smernicami
razvoja doma in v tujini lahko študentje
namreË dobijo ideje za izboljšave trenutno uporabljenih postopkov, ki jih lahko v
prakso prenesejo ob zaposlitvi.
Letošnja ekskurzija je bila organizacijsko najbolj zahtevna do sedaj. Organizacija je trajala veË mesecev in je zahtevala
dejavno sodelovanje vseh udeležencev ekskurzije. Vodil jo je doc. dr. Grega Bizjak,
za usklajevanje s študenti pa sva skrbela
mag. Samo GašperiË in avtor Ëlanka. Na
poti smo obiskali informacijski center NE
Gundermmingen, Ërpalno hidroelektrarno
Vianden v Luksemburgu, dnevni kop rjavega premoga Garzweiler in Inden, RWEjev muzej o izkorišËanju rjavega premoga,
park vetrnih elektrarn EuroWindPark Aachen, RWE-jevo termoelektrarno Bergheim-Niederaußen, tovarno stikalnih naprav
ABB Calor Emag v Hanauu, tovarno transformatorjev Siemens v Nürnbergu, razvojno središËe Siemens PTD Erlangen, energetsko središËe tovarne Audi v Ingolstadtu
in kulturne znamenitosti krajev, kjer smo
prenoËevali.
Na pot smo odšli v soboto 14. maja

2005. Z manjšim avtobusom smo se mimo
Münchna peljali proti nuklearni elektrarni
Gundremmingen, ki je z moËjo 1344 MW
ena veËjih jedrskih elektrarn v NemËiji.
Elektrarna je že od daleË impresivna na pogled, žal pa smo šele ob prihodu pred informacijsko središËe izvedeli, da ogledi tisti
dan izjemoma niso mogoËi. Tako smo si
ogledali le na prostem razstavljene dele odsluženih turbin in se nekoliko razoËarani,
nad ne ravno najboljšim zaËetkom, odpravili naprej proti mestu Karlsruhe. Tam smo
tudi prenoËili. Drugi dan smo pot nadaljevali proti mestu Vianden v Luksemburgu. Ena manjših evropskih držav namreË
premore najveËjo Ërpalno hidroelektrarno
z umetnim akumulacijskim jezerom v Evropi. Elektrarno sestavlja veË dislociranih
agregatov, ki se veËinoma nahajajo v no-

tranjosti okoliških hribov. S premišljeno
gradnjo so minimalno vplivali na podobo
pokrajine, saj je prisotnost energetskega
objekta mogoËe opaziti zgolj po zunanjem
stikališËu in nekaj daljnovodih. »rpalna
hidroelektrarna Vianden veËino proizvedene energije izvozi v NemËijo.
Po ogledu hidroelektrarne in kulturnih znamenitosti mesta smo se preko Belgije vrnili v NemËijo. Tokrat v obmejno
mesto Aachen, ki se nahaja na tromeji med
NemËijo, Belgijo in Nizozemsko. Ima zelo
bogato zgodovino, saj je bilo mesto veË kot
600 let prestolnica svetega rimsko-nemškega cesarstva. Med drugimi je bil v Aachnu
kronan tudi Karl Veliki. Mesto je zaradi oblike pokrajine med bolj vetrovnimi v državi, s Ëimer je izredno primerno za izkorišËanje energije vetra. To dokazujejo tudi tako
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imenovani vetrni parki, ki združujejo veËje
število vetrnic. Nekatere vetrnice imajo
posebno konstrukcijo in omogoËajo obisk
manjših skupin. Eno smo obiskali tudi mi.
Povzpeli smo se na razgledno toËko tik
pod kupolo generatorja, kar je približno 60
m nad tlemi. V Ëasu obratovanja jeklena
konstrukcija vetrnice na tej višini niha za
približno meter, tako da je bil obËutek primerljiv z nagibanjem veËje ladje. Tovrstna
vetrnica je izredno primerna za spoznavanje obratovanja vetrnih elektrarn in njenih

nikov s tehnologijo SF6. Nad sprejemom v
tovarni smo bili zelo navdušeni, saj so nam
poleg drugih predstavili tudi projekt opremljanja hidroelektrarne Boštanj. Tovarna
ima tudi veËji muzej na prostem, kjer so
razstavljeni razliËni tipi odklopnikov. Velja
omeniti, da so bili nekateri muzejski primerki zelo podobni še danes delujoËim
odklopnikom v RTP po Sloveniji. Ko smo
konËali obisk, smo se odpravili proti mestu
Nürnberg, kjer smo tudi prenoËili.
Šesti dan ekskurzije smo obiskali

Audi, kjer smo obiskali energetsko središËe
tovarne. Tovarna se namreË poleg iz distribucijskega omrežja napaja tudi iz lastnih
virov. Približno desetino potrebne energije proizvedeta dva plinska agregata, ki pa
prav tako služita tudi za proizvodnjo industrijske pare in distribucijo stisnjenega zraka po tovarni. Za obisk proizvodnega dela
tovarne žal nismo imeli dovoljenja, smo pa
obiskali Audijev muzej, ki je v neposredni
bližini. Zadnji postanek je bil v Münchnu.
Tisti z malo veË energije so si lahko ogle-

Siemensovo tovarno transformatorjev v
Nürnbergu in razvojni center PTD (Power
Transmission and Distribution) v Erlangnu.
Razvojni oddelek se nam je predstavil z
veË predavanji. Predstavili so uporabo aktualnih programskih orodij za simuliranje
elektriËnih pojavov, naËrtovanje in preizkušanje zašËitnih elementov ter razložili
vzroke za nedavne elektriËne mrke v ZDA
in Italiji. V tovarni transformatorjev smo si
ogledali celoten proces izdelave razliËnih
tipov transformatorjev. Prikazali so nam
postopke navijanja transformatorskih navitij, sestavljanje lameliranih jeder in konËno sestavljanje posameznih delov v celoto.
Dan smo konËali s skupno veËerjo.
Sedmi dan smo se odpravili proti
domu. Ustavili smo se še v mestu Ingolstadt, ki je znano po tovarni avtomobilov

dali še tehniški muzej, drugi pa smo se odšli potepat po mestnih ulicah. Proti veËeru
smo odrinili domov.
Številni obiski in predvsem vožnja
so nas tekom tedna precej izËrpali. Vseeno smo na predavanjih in predstavitvah
zbrano poslušali predavatelje in izvedeli
veliko novega. Verjamem, da smo naredili dober vtis na gostitelje in da nas bodo
v prihodnje prav tako sprejeli z iskrenim
navdušenjem. Hkrati tudi menim, da smo
upraviËili priËakovanja sponzorjev, ki so
nam ekskurzijo omogoËili. Na tem mestu se
za zato zahvaljujemo tudi podjetju Elektro
Ljubljana, ki je z razumevanjem denarno
podprlo izvedbo ekskurzije.

Letošnja ekskurzija je bila organizacijsko najbolj zahtevna do sedaj. Organizacija je trajala
veË mesecev in je zahtevala dejavno sodelovanje vseh udeležencev ekskurzije. Vodil jo je
doc. dr. Grega Bizjak, za usklajevanje s študenti pa sva skrbela mag. Samo GašperiË in avtor
Ëlanka. Na poti smo obiskali informacijski center NE Gundermmingen,
vplivov na okolje. Složno smo ugotovili, da
bi vsaj eno potrebovali tudi v Sloveniji.
V okolici Aachna so tudi veËja nahajališËa rjavega premoga in veË termoelektrarn. Premog kopljejo po principu
dnevnega kopa, kar pomeni, da prvi bagri
v smeri izkopavanja odstranjujejo zgornje
plasti površja, drugi kopljejo rudo, tretji pa
zasipavajo izkopano jamo. Površina obiskanega dnevnega kopa ustreza površini
Ljubljane, najnižja toËka pa je skoraj 400 m
pod površjem. Bagri so elektriËno gnani in
so v povpreËju visoki do 70 m. Ves izkopani
premog je preko sistema veË kot 100 km
tekoËih trakov neposredno transportiran v
bližnje termoelektrarne, kjer ga izkorišËajo
za proizvodnjo elektriËne energije. Mi smo
obiskali termoelektrarno Bergheim-Niederaußen. Elektrarna je ena veËjih termoelektrarn in je bila v letu 2002 obnovljena,
dogradili pa so tudi nov generatorski blok.
Nova inštalirana moË elektrarne je sedaj
nekaj veË kot 3,6G W, kar je približno 30
odstotkov veË, kot je inštalirana moË elektrarn v Sloveniji (študija EIMV, 2003).
Iz Aachna smo pot nadaljevali proti
notranjosti NemËije. Naslednji ogled je bil
ogled tovarne ABB Calor Emag v Hanauu.
Tovarna že vrsto let izdeluje razliËne vrste
odklopnikov, v zadnjih letih pa je proizvodnja usmerjena predvsem v izdelavo odklop-

Uroš Kerin
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NOVOSTI

TEHNI»NE

UpraviËenost uporabe
kompozitnih izolatorjev in
cenovna primerjava

V naši državi so v uporabi na srednjenapetostnih
daljnovodih izolatorji razliËnih kakovosti in materialov.
So najpomembnejši elementi za prenos elektriËne energije z prostozraËnimi nadzemnimi vodi. Pri tem je najpomembnejša lastnost zanesljivost, saj morajo obratovati
veË desetletji brez napak. ZateËeno stanje na naših daljnovodih je posledica tehnološkega razvoja, nekoË omejene
ponudbe in tehniËnih odloËitev upravljavcev posameznih
podroËjih.

KeramiËni podporni izolator tipa VHD
Najstarejši izolatorji so izdelani iz keramiËnega materiala.
PriËeli so se uporabljat v devetnajstem stoletju. Z razvojem industrijskega stekla so na tržišËe pred približno 45 leti prišli tudi stekleni izolatorji. Komercialna oznaka je “VHD” po oznaËbah v DINstandardu in se je ohranila do danes. Mnogi starejši uporabniki se
spominjajo komercialne oznake “PS”, takrat edinega proizvajalca v
nekdanji Jugoslaviji iz Aranelovca.
Ti izolatorji so tehniËno nedovršeni in imajo precej slabosti.
Pri izbiri izolatorja je treba doloËiti plazilno razdaljo. To je oddaljenost med vodnikom in najbližjim delom zemlje, merjeno v milimetrih po površini izolatorja. Izbira se glede na stopnjo onesnaženosti
zraka na doloËenem podroËju. Standard IEC 60815 doloËa za keramiËne izolatorje štiri stopnje onesnaženosti. Za osnovo pri doloËitvi

na podroËju naše države nam služi Sklep o doloËitvi obmoËji in stopenj onesnaženosti glede žveplovega dioksida, dušikovih oksidov,
delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS št. 52/02). Sklep na osnovi meritev deli
republiko Slovenijo na štiri obmoËja, glede onesnaženosti pa na tri
stopnje. Pri ten je razvidno, da na prehodih skozi gozd ali zelo redko poseljenih obmoËjih lahko uporabljamo izolatorje z minimalno
plazilno razdaljo 384 mm. Najbolj ogrožena so savinjsko, koroško,
spodnjesavsko in zasavsko podroËje, kjer je treba predvideti izolatorje z minimalno plazilno razdaljo 600 mm.
Zelo majhna je tudi preskoËna razdalja. To je razdalja merjena po najkrajši poti med potencialom in zemljo. Ta je od vodnika
preko izolacije (keramike) na opornico manjša kot 2 cm. V zaËetku
so keramiËne VHD-izolatorje izdelovali brez pritrdilne puše. Zaradi
razliËnega naËina pritrjevanja izolatorjev na opornico, tako imenovanega “hamfanja“, je prihajalo zaradi razliËnih razteznostnih

22 • elektronovice | september2005

Elektro noviceSEPT.indd 22

10/10/05 15:16:09

koeficientov materialov in togosti keramike do pokanja izolatorjev
in s tem preboja na DV. Poznamo primere, kjer so se morali po enem
letu obratovanja zaradi pogostih prebojev zamenjati vse VHD-izolatorje. S sprejetjem standarda EN 60383 kjer so predpisane tehniËne zahteve za VHD-izolatorje, je doloËena tudi izvedba pritrditve

latorje prigrajevati vzmetne sponke. Za novogradnje smo nabavljali
izolatorje z že prigrajeno vzmetno sponko. S tem smo poveËali plazilno in preskoËno razdaljo keramiËnih izolatorjev ter skrajšali Ëas
montaže pri razvleku vodnika. Proizvajalec zagotavlja predpisano
izvleËno silo vodnika iz sponke, s Ëimer je zmanjšano število hava-

Preglednica 1
Stopnja onesnaženosti
(trdi delci v ozraËju)

SpecifiËna plazilna razdalja
(mm/kV)

Minimalna plazilna razdalja
za 24 kV
(mm)

I ‡ lahko

16

384

II ‡ srednje

20

480

III ‡ moËno

25

600

IV ‡ zelo moËno

31

744

Standard IEC 60815

izolatorja na opornico. V obdobju 1993/94 je Slovenija
skupaj s Hrvaško uvedla v skladu s standardom izvedbo pritrditve izolatorja na opornico s svinËeno
antimonsko pušo in Rd-navojem. S tem naËinom pritrjevanja se je zmanjšalo število okvar pri vgrajenih
1000 kosih na vsega 7 kosov na leto.

KeramiËni podporni izolator
tipa LPI
Zaradi slabih lastnosti pogostih okvar
pri VHD-izolatorju je izdelan nov keramiËni
izolator s polnim jedrom imenovan LPI (linijski
podporni izolator). Še danes ga mnogi imenujejo
“negorljiv izolator”. Konstrukcija tega izolatorja
je odpravila veËino slabosti VHD-izolatorja. Velika preskoËna razdalja z polnim jedrom omogoËa varno obratovanje. Daljša plazilna razdalja je
legalizirala vgradnjo izolatorjev tudi v bolj onesnažena okolja. Siluminsko podnožje na izolatorju
je namenjeno za pritrditev izolatorja na opornico. Zaradi vibracij v Ëasu obratovanja je prišlo
do odvijanja opornice iz konzole in izolatorja. Ta
pomanjkljivost je odpravljena najprej z fiksno
opornico na siluminskem prikljuËku. Rešitev se
je pokazala kot negospodarna. Zdaj so opornice
loËene od izolatorja. Na mestu pritrditve na izolator je na opornici privarjena podložka v velikosti
siluminske glave, ki zagotavlja fiksno pritrditev opornice
na konzolo.
V obdobju 1996/97 smo priËeli na keramiËne izo-

ri. Kljub prigrajeni vzmetni sponki ostajajo poleg opisanih slabih strani še velika teža in izredna obËutljivost
pri rokovanju. SvinËeno-antimonska puša, umešËena
v VHD-izolator, pa je okolju škodljiva Zato je naša želja, da kar najhitreje preidemo na uporabo novih materialov, iz katerih so izdelani sodobni izolatorji.

Podporni kompozitni izolatorji
tipa PKI
Zadnja leta v svetu keramiËne in steklene
izolatorje vse bolj nadomešËajo kompozitni izolatorji s silikonskim plašËem. Prvi so jih priËeli uporabljati v Ameriki v šestdesetih letih. Zgradba je zelo
enostavna, saj je sestavljen iz dveh kovinskih
prikljuËkov, jedra in plašËa (izolacije) iz silikonske gume. V samem zaËetku so proizvajalci priËeli
izdelovati natezne, kasneje pa še podporne izolatorje. Šele leta 2003 je uradno izšel standard IEC
60952, ki natanËno opredeljuje tehniËne lastnosti, karakteristike in naËin preskušanja kompozitnih podpornih izolatorjev. Iz zahtev standarda je
razvidno, da kompozitni podporni izolatorji tipa
PKI zamenjuje po tehniËnih karakteristikah,
dimenzijah in naËinu vpetja keramiËni podporni izolator tipa LPI. Zaradi tega ga ne moremo
primerjat s konstrukcijsko slabim in tehniËno neprimernim in zastarelim izolatorjem tipa VHD. Ena bistvenih
lastnosti, ki vplivajo na elektriËne karakteristike izolatorja,
je samoËistljivost površine ali strokovno hidrofobiËnost.
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Primerjalni preglednici s tehniËnimi znaËilnostmi
Preglednica 2
Poz

TehniËna primerjava

KeramiËni LPI 24 N (Eti)

Silikoni PKI (Izoelektro)

1

Plazilna razdalja (mm)

400

30 % veËja

2

PreskoËna razdalja (mm)

200

25 % veËja

3

Teža (kg)

4,5

60 % manjša

4

Uhajavi tok (mA)

0,015

77 % manjši

5

Število poškodb na 1000 vgrajenih/leto (kos)

4

0

6

Stroški montaže na drog (v odstotkih)

100

30 % manjši

7

Lastnost

tog

antivibracijski

Preglednica 3
Tip izolatorja

Najvišja obrat.
napetost
kV

plazilna
razdalja

min.
prel. sila

vzdr.
udarna nap.

teža

višina

mm

kN

kV

g

mm

Podporni keramiËni
VS SER b-20

24

370

12

125

5800

240

VS SER b-25

24

450

12

150

8200

267

1300

295

3600

312

Opor.NPV24B(M24)
SDI 37

12
24

384

12,5

125

Opornica OT24

340

Vezna žica

Podporni kompozitni ‡ silikonski
PKI 24NS-M24
Opornica A M24

24

493

12,5

155

1800

12,5

350

180

330
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To pomeni, da se površina v Ëasu obratovanja Ëisti sama. Velika
prednost teh izolatorjev pred keramiËnimi je sposobnost jedra za
prenašanje dinamiËnih obremenitev. Izolator z jedrom iz steklenih
vlaken služi kot antivibrator in duši vse vibracije v obratovanju.
Izolatorji so 75 odstotkov lažji od keramiËnih, so odporni proti mehanskim vplivom in s svojimi tehniËnimi karakteristikami v vseh
pogledih izpolnjujejo zahteve uporabnika.
Posebno pozornost pri nabavi je treba nameniti kakovosti silikonske gume. Silikon brez dodatkov ohranja hidrofobiËnost in je
odporen na staranje. Dodatki v silikonu skrajšujejo življensko dobo
izolatorjev, vendar omogoËajo nižjo ceno proizvoda.

Primerjava tehniËnih lastnosti, PKI 24NS
z VS SER B-25
plazilna razdalja je veËja za cca 9,5 odstotka,
minimalna prelomna sila veËja za cca 4,1 odstotka,
vzdržna napetost veËja pri PKI 24NS za 3,3 odstotka,
teža ‡ so lažji za cca trikrat,
‡ višina nad konzolo ‡ veËja za cca 3 cm.
Druge prednosti kompozitnih izolatorjev z silikonsko oblogo pred keramiËnimi:
‡ veËja odpornost na vpijanje vlage ‡ prebojna trdnost ne niha z
vlago,
‡ velika odpornost na UV-žarke ‡ material se ne utrudi zaradi delovanja sonca in toplotnih obremenitev,
‡ velika odpornost na vandalizem ‡ ni poškodb pri namernemu
poškodovanju,
‡ velika odpornost na udarce ‡ ni poškodb zaradi nepravilnega
ravnanja pri namešËanju,
‡
‡
‡
‡

‡ velika odpornost na umazanijo ‡ izolacijska upornost se ne po-

slabša,
‡ trikrat manjše lastne izgube (odvodni tok) ‡ keramiËni 15μA,

kompozitni cca 5μA,
‡ velika odpornost na visoko temperaturo ‡ ni preboja pri termiËni

obremenitvi pri prenapetosti,
Zadnja leta v svetu keramiËne in steklene izolatorje vse bolj nadomešËajo
kompozitni izolatorji s silikonskim plašËem. Prvi so jih priËeli uporabljati
v Ameriki v šestdesetih letih. Zgradba je zelo enostavna, saj je sestavljen
iz dveh kovinskih prikljuËkov, jedra in plašËa (izolacije) iz silikonske gume.
V samem zaËetku so proizvajalci priËeli izdelovati natezne, kasneje pa še
podporne izolatorje. Šele leta 2003 je uradno izšel standard IEC 60952, ki
natanËno opredeljuje tehniËne lastnosti, karakteristike in naËin preskušanja kompozitnih podpornih izolatorjev. Iz zahtev standarda je razvidno,
da kompozitni podporni izolatorji tipa PKI zamenjuje po tehniËnih
karakteristikah, dimenzijah in naËinu vpetja keramiËni podporni izolator tipa LPI.
‡ velika odpornost na atmosferske in druge prenapetosti,
‡ lažja vgradnja ‡ manj dela za sestavo (ni potrebno navijanje na

opornico) in lažja namestitev na drogu,
‡ hitrejša vgradnja ‡ še enkrat hitrejša vgradnja.

Boris Sterle,
vodja službe za tipizacijo
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Microsoft Office Outlook 2003:
organizirajte si informacije in Ëas
1. Organiziranje podatkov
V vse veËji poplavi podatkov je najveËji izziv, kako hitro poiskati tisti podatek, ki ga v danem trenutku potrebujete. Z outlookom enostavno uredite in organizirate sporoËila, z uporabo stikov
in opravil pa lahko bolje spremljate vse dnevne dejavnosti.

1.1. Urejanje elektronskih sporoËil
Elektronska pošta je postala najbolj razširjen naËin komunikacije. Ob številu elektronske pošte, ki jo obiËajno prejmete na dan,
je bistvenega pomena, da prispelo pošto organizirate tako, kot vam
v danem trenutku ustreza. Za prikaz elektronske pošte v skupinah
je najprimernejša uporaba razliËnih pogledov, ki pošto razvrstijo
in zberejo v skupine glede na:
• Ëas prispetja,
• pošiljatelja,
• zadevo ali
• kateri koli drug podatek, ki je shranjen v sporoËilu.

Kadar imate v utlooku veË poštnih raËunov, najlažje zberete
sporoËila, poslana na posamezen raËun, z izbiro E-poštni raËun.
skupine, ki jih s pritiskom na gumbek ob levem robu skupine skrËite in tako sprostite pogled na druga sporoËila.
»e imate izdelana pravila, ki na podlagi vsebine uvršËajo prispela sporoËila v zvrsti, lahko hitro zberete in prikažete sporoËila,
ki se nanašajo na sorodno vsebino.

1.3. RazvršËanje sporoËil v mape
Poleg razvršËanja po zvrsti lahko sporoËila razvršËate tudi
v mape, ki jih naredite v mapi Prejeto. SporoËila lahko razvršËate
roËno ali s pomoËjo pravil.

1.2. RazliËni pogledi na sporoËila
RazliËne poglede izbirate v mapi Prejeto tako, da kliknete z
desnim gumbom na vrstico, ki oznaËuje, kako so trenutno razporejena sporoËila. Iz seznama izberete tisto možnost, ki vam pri pregledu sporoËil trenutno najbolj ustreza.
Navadno je to izbira Od, ki vam uredi sporoËila po pošiljateljih. »e je izbrana možnost Po skupinah, so sporoËila zbrana v

RazvršËanje sporoËil v mape

1.4. Pravila za urejanje sporoËil
Kadar ste naroËeni na sporoËila ali dobivate sporoËila s sorodno vsebino, lahko na podlagi prispelega sporoËila izdelate pravilo,
ki bo takšna sporoËila premaknilo v mape ali jih uvrstilo v posamezne zvrsti. Pravilo ustvarite tako, da z desnim miškinim gumbom
kliknete na sporoËilo in iz priroËnega menija izberete Ustvari pravilo. Izberete lahko, na podlagi Ëesa se izdela pravilo in kaj naj se
zgodi, ko sporoËilo pride v mapo Prejeto.
VeË možnosti za izdelavo pravil dobite s pritiskom na gumb
Pravila in opozorila, ki ga najdete v orodni vrstici Dodatno.
Prikaz sporoËil v razliËnih pogledih
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Izdelava pravila iz prispelega sporoËila
»e želite izdelati obsežnejše pravilo, si pomagajte z gumbom
Dodatne možnosti. Pravila se izvedejo samodejno, ko v mapo
Prejeto pridejo nova sporoËila, lahko pa jih izvedete tudi za
obstojeËa sporoËila.

Dodajanje opozoril

»e orodne vrstice Dodatno ni na zaslonu, jo vklopite z ukazom
Pogled > Orodne vrstice.

Opozorilo o prispeli pošti ali spremembi v skupni mapi

1.6. OznaËevanje sporoËil
Kadar je v sporoËilu pomemben podatek, na katerega morate
odgovoriti oz. biti še naprej pozorni, sporoËilo oznaËite z zastavico.
Izbirate lahko med veË barvami, s katerimi si oznaËite posamezne
tipe sporoËil ali njihovo pomembnost. K zastavici lahko dodate
tudi opomnik, ki vas ob doloËeni uri opozori na oznaËeno sporoËilo.
SporoËila, oznaËena z zastavico, se pokažejo v iskalni mapi Za
nadaljnje delo.

RazvršËanje sporoËil na podlagi pravil

1.5. Opozorila
Poleg pravil za razvršËanje prispelih sporoËil v mape ali zvrsti
lahko uporabite pravila, ki vam ob prejemu novega sporoËila na
zaslonu pokažejo opozorilo. Za opozarjanje se lahko naroËite tudi
na spletnih straneh sharepoint, tako da dobivate obvestila ob spremembi dokumentov.
Opozorila se na zaslonu pokažejo v oknu Obvestila o novih
elementih. Tu lahko prispela sporoËila odprete in si jih ogledate.

OznaËevanje sporoËil z zastavicami
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1.7. Iskanje sporoËil
Kadar pogosto išËete sporoËila po vsebini, zadevi ali pošiljatelju, lahko navodilo za iskanje shranite in izdelate iskalno mapo. V
tej mapi se samodejno prikažejo vsa sporoËila, ki ustrezajo iskalnemu pravilu. Primer takih iskalnih map so Neprebrana pošta, Velika
pošta in Za nadaljnje delo. Iskalne mape lahko izdelate tudi sami s
pritiskom na desni gumb na iskalnih mapah in izbiro Nova iskalna
mapa.

nje slik, ki so vsebovane v sporoËilih, in na ta naËin onemogoËi
pošiljateljem neželene pošte, da bi ugotovili, ali je vaš poštni raËun
aktiven ali ne.
VËasih lahko outlook oznaËi kot neželeno pošto tudi sporoËila, ki so v resnici namenjena vam in ki jih želite prejemati.
Takrat na sporoËilo, ki se znajde v mapi Neželena e-pošta, kliknete
z desnim miškinim gumbom in izberete ustrezno možnost z izbiro
ukaza Neželena e-pošta.

1.9. Arhiviranje starih sporoËil
Ko se zaËnejo sporoËila nabirati v mapi Prejeto, postane iskanje vedno težje. Zato se stara sporoËila in drugi podatki outlookovih
map redno arhivirajo v posebno datoteko z imenom Archive.pst, ki
je shranjena v vašem uporabniškem profilu. Privzete nastavitve so,
da se stara sporoËila samodejno arhivirajo na štirinajst dni.

Iskalne mape

1.8.

IzloËanje neželenih sporoËil

Neželena sporoËila povzroËajo veliko odveËnega dela in
kradejo Ëas, ki bi ga lahko koristneje uporabili za druga opravila.
Outlook 2003 vsebuje filter za neželeno pošto, ki samodejno na
podlagi vsebine takšna sporoËila izloËa v posebno mapo z imenom
Neželena e-pošta. Poleg tega outlook prepreËi samodejno nalaga-

Samodejno arhiviranje
Nastavitve arhiviranja lahko po potrebi spremenite in jih
hkrati uveljavite na vse outlookove mape v meniju Orodja, Možnosti in nato na zavihku Ostalo. Kasneje lahko posamezni mapi
nastavite drugaËne nastavitve. To naredite na lastnostih mape, na
zavihku Samoarhiviranje.

IzloËanje neželenih sporoËil
Nastavitve izloËanja neželene pošte nastavite z ukazom Možnosti iz menija Orodja. V skupini Lastne nastavitve pogovornega okna izberete gumb Neželena e-pošta.

Nastavitve arhiviranja starih sporoËil
Povzel Gregor Grkman
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VEDETI

DOBRO JE

Nasilje na
delovnem mestu

1995 raziskal in poimenoval. S formulacijo
“šikaniranje na delovnem mestu” je opisoval položaj, v katerem “je posameznik v
podjetju sistematiËno, pogosto in dlje Ëasa
izpostavljen napadom sodelavcev in/ali nadrejenih”. Napet položaj povzroËa duševne
obremenitve, zaradi katerih lahko zaposleni

Neprimerno ravnanje z zaposlenim ogroža njegovo duševno in telesno zdravje ‡ žrtev šikaniranja lahko postane vsak. Zaradi nezdravega
psihosocialnega ozraËja na delovnem
mestu trpijo tudi drugi sodelavci. Nad
zaposlenimi se znašajo predvsem njihovi nezadovoljni kolegi.

V

sak Ëetrti zaposleni v Evropski
uniji je žrtev nasilja na delovnem
mestu, ugotavljajo raziskave Evropske agencije za varnost in zdravje pri
delu. Druge raziskave kažejo, da to prizadene od štiri do devet odstotkov delovnega
prebivalstva. Duševno in Ëustveno nasilje
se izraža v konfliktni komunikaciji med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi,
pri Ëemer je napadeni v podrejenem položaju ter izpostavljen sistematiËnim in dlje
Ëasa trajajoËim napadom, s katerimi naj bi
ga izrinili iz delovne organizacije. Pojav je
pogost predvsem v zelo tekmovalnih družbah, kjer je hud boj za oblast in preživetje,
zaradi Ëesar so zaposleni pod vse veËjim
pritiskom.
PsihiËno in Ëustveno nasilje na delovnem mestu med sodelavci v tujini poimenujejo z izrazoma “mobbing” in “bullying”. Primeren slovenski izraz za prvo naj
bi bil šikaniranje (namerno povzroËanje
nevšeËnosti, neprijetnosti), za drugo ustrahovanje. Nasilje na delovnem mestu je za
zaposlene in podjetja v Evropi precejšnja
težava, kajti poleg vsega drugega povzroËa
tudi znatne stroške. Tako ravnanje se obsoja tudi z moralnega vidika, saj je njegov cilj
zatiranje. Zato v delovnem okolju nikakor
ni dopustno.
“Mobbing” oziroma šikaniranje je neprimerno ravnanje z zaposlenim ali skupino zaposlenih, ki ogroža njegovo oz. njihovo duševno in telesno zdravje, definira
evropska agencija za varnost in zdravje pri
delu. “Neprimerno ravnanje” je po tej opredelitvi vsako tisto, ki ga ljudje razumejo kot

zatiranje, poniževanje ali ogrožanje. PovzroËa ga posameznik ali skupina, lahko pa
je to tudi sistem dela, Ëe se uporablja kot
sredstvo zatiranja, poniževanja, uniËevanja
ali ogrožanja. Šikaniranje se pogosto izvaja z zlorabo moËi, pri kateri se žrtve težko
branijo. Lahko vkljuËuje besedne in telesne
napade oziroma telesno in duševno nasilje
in bolj posredne oblike (poniževanje, izkljuËenost …).
Podatki o opaženem šikaniranju v
posameznih državah Ëlanicah EU se precej
razlikujejo, kar ni povezano le z razliËno
pogostostjo težave, temveË tudi s kulturnimi razlikami, zaradi katerih težavo razliËno
zaznavamo in o njem poroËamo. O nasilju
na delovnem mestu so najbolje informirane
in nanj pripravljene skandinavske države.
To spoznanje je razširil švedski psiholog
dela Heinz Leymann, ki je ta pojem leta

zboli in zapusti delovno mesto v podjetju,
lahko pa ga celo tako prizadene, da se ni
veË sposoben vkljuËiti v delovno okolje.
Nekateri naredijo celo samomor.
Žrtev šikaniranja lahko postane vsak
zaposleni. Po eni od evropskih raziskav so
pobudniki šikaniranja v 44 odstotkih sodelavci, v 37 odstotkih nadrejeni, v deset
odstotkih podrejeni in nadrejeni, v devet
odstotkih pa podrejeni. Žrtve nasilja pa
so v 66 odstotkih na srednji organizacijski ravni, v 30 odstotkih na visoki organizacijski ravni in v štirih odstotkih je to
nekvalificirana delovna sila.
Šikaniranje je izrazito predvsem na
delovnih mestih z zelo visokimi zahtevami,
na katerih je manevrski prostor za ukrepanje zelo majhen. To lahko povzroËi izrazite
obËutke strahu. Lahko je posledica stopnjujoËega se konflikta, dogaja pa se tudi,
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ko žrtev ni vpletena v konflikt, temveË se
po nakljuËju znajde v položaju, v katerem
se storilec izživlja s svojo agresijo (iskanje
grešnega kozla).
Dejavniki šikaniranja so razliËni,
navaja evropska agencija za varnost in
zdravje pri delu. Med najpogostejšimi so
organizacija dela in naËin vodenja: nenadne spremembe, nezasedena delovna
mesta, Ëasovni pritisk, toga hierarhija in
enosmerna komunikacija, visoka odgovornost, izredno visoke zahteve za delo, nizka
stopnja odloËanja, podcenjevanje zaposlenih, negotova delovna mesta, nezadostna
komunikacija, dopušËanje šikaniranja, prisila kot naËin vodenja, nezdravo ozraËje in
nezadovoljstvo, pomanjkljiva kadrovska
politika, stres zaradi dela, konflikti zaradi
razliËnih položajev sodelavcev v podjetju. Sproži ga lahko tudi socialni položaj žrtve (nacionalna pripadnost,
posebne osebnostne lastnosti, spol,
barva, kože, invalidnost …), odvisen pa je tudi od moralne ravni
posameznikov ‡ njihovega
naËina sprošËanja agresije,
uveljavljanja moËi, nezadovoljstva na delovnem
mestu in podobno. Šikaniranje se lahko stopnjuje tudi zaradi zapostavljanja, nestrpnosti, osebnih
težav, Ëezmernega uživanja
drog in alkohola …
Posledice so za žrtve pogosto zelo hude: telesna, duševna in
psihosomatska obolenja, kot so stres,
depresija, nezadostno samospoštovanje,
samoobtoževanje, strahovi, motnje spanja,
koncentracije in spomina, prebavne motnje
ali obolenje mišic in okostja. Razširjena so
tudi posttravmatska stresna obolenja, strah
pred neuspehom, upadanje delovne samozavesti, motnje socialnih odnosov, želja
po neopaznem vedenju, nevroze, obËutki
izËrpanosti, oslabelost imunskega sistema,
tvorba malignih tumorjev in samomorilsko
vedenje.
Druge posledice so še socialna osamitev, težave v družini in denarne težave,
ki nastanejo zaradi odsotnosti z delovnega
mesta ali odpovedi.
Poleg žrtev zaradi razpadanja delovnih struktur in nezdravega psihosocialne-

ga ozraËja na de1ovnem mestu trpijo tudi
drugi sodelavci, najpogosteje zaradi obËutka krivde, strahu pred posledicami, Ëe bi
žrtvi pomagali, in strahu, da bodo tudi sami
postali žrtve. Podjetja obËutijo stroške šikaniranja v obliki veËjega števila bolniških
dopustov in veËje fluktuacije sodelavcev,
manjše uËinkovitosti in produktivnosti,
slabšanja delovne klime, težav z motivacijo zaposlenih, zmanjšanja inventivnosti,
zmanjšanja poslovnega ugleda, visokih
stroškov odpravnin, odškodnin, pravnih
postopkov, svetovalcev ... Podjetje s tisoË
zaposlenimi, kjer je prisotno šikaniranje,
ima zaradi tega v enem letu za 237.500 evrov škode, navaja Daniela BreËko v raziska-

vi “Mobbing”, psihiËno in Ëustveno nasilje
na delovnem mestu. Za primer navedimo,
da odstotek odsotnosti ljudi zaradi nasilja
stane podjetje Volkswagen 23 milijonov
evrov na leto.
»e hoËemo šikaniranje prepreËiti, so
izredno pomembni pravoËasni ukrepi proti škodljivim delovnim razmeram, svetuje
evropska agencija za varnost in zdravje pri
delu. Delodajalci ne smejo Ëakati na pritožbe žrtev, saj je vËasih težko razlikovati
med šikaniranjem in vsakdanjimi konflikti.
V takih primerih je najbolje izvesti ukrepe
proti šikaniranju in tudi izboljšave psiho-

socialnega delovnega okolja. Strokovnjaki
priporoËajo izboljšanje sloga vodenja, spremembo organizacije dela, jasno podajanje
Posledice so za žrtve pogosto zelo hude: telesna, duševna in psihosomatska obolenja, kot so
stres, depresija, nezadostno samospoštovanje,
samoobtoževanje, strahovi, motnje spanja,
koncentracije in spomina, prebavne motnje ali
obolenje mišic in okostja.
informacij, odprto komunikacijo, skupinsko delo …
Organizacija mora raziskati obseg in
vrsto težave ter oblikovati ustrezno politiko,
ki doloËa norme podjetja pri reševanju konfliktov, pri komunikaciji je treba izboljšati
odgovornost in pristojnost vodstva podjetja, za zaposlene pa ustanoviti samostojno
posvetovalnico ter jih vkljuËiti v ocene
ogroženosti in preventivne ukrepe.
Politika z jasnimi smernicami za prepreËitev šikaniranja v
podjetju vkljuËuje:
‡
moralno obvezo za delodajalce in zaposlene, da si
prizadevajo za okolje, kjer
ne bo šikaniranja,
‡ opredelitev, katera dejanja so
sprejemljiva in katera niso,
‡ jasno doloËitev posledic kršitve
norm podjetja in njegovih vrednosti
ter s tem sproženih sankcij,
‡ napotke o tem, kje in kako dobijo žrtve
pomoË,
‡ vzpostavitev sistema pritožb “brez represije”,
‡ razlago postopka, po katerem se lahko
vlagajo pritožbe,
‡ jasno doloËitev vloge poslovodstva, nadrejenih, kontaktnih oseb/kolegov, ki so
pripravljeni pomagati žrtvi, ter predstavnikov sindikata,
‡ podrobnosti o pravnem svetovanju in
podpori, ki sta na voljo žrtvam in storilcem,
‡ varovanje zaupnosti.
Vir: Povzeto po Ëlanku Nad zaposlenimi
se znaπajo predvsem njihovi nezadovoljni
kolegi, Tanja StankoviÊ,
Delo, 20. september 2005.
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Tradicionalni
vzpon na Triglav

Jutro je obetalo lep dan. Ko sem
odhajal od doma, so bile na nebu
vidne zvezde. Že v »rnuËah so se mi
iluzije o lepem vremenu razblinile.
PriËelo je deževati. Sonca sicer ne bo,
zagotovo pa ne bo deževalo, saj so po
izkušnjah sodeË redkokdaj vremenske razmere v Vratih podobne tistim
v Ljubljani.

T

e misli sem uporabil pri pozdravu
udeležencev, ki jih je bilo štirideset
in še en, ki je malo zamudil in vstopil
na koncu Nemške ceste. Jutranja kava na
Voklem sodi v železni repertoar. Petnajst
minut smo si vzeli za to jutranjo razvado.
Bili smo toËni, štetje se je izšlo, bilo nas
je štirideset, za vsak primer prosim udeležence, da preverijo, ali imajo soseda. Eden
manjka, mislil sem, da je šala, saj se je štetje izšlo, zato smo se odpeljali. Res je manj-

kal, pri štetju smo pozabili na zamudnika,
ki je vstopil v »rnuËah, manjkajoËi pa je
namreË vstopil na napaËen avtobus. Izteklo
se je sreËno.
Kasneje se je izkazalo, da bi ravno
tako prispel na Kredarico, saj je bil avtobus namenjen v Krmo in udeleženci na
Triglav. Bolj ko smo se bližali izhodišËu,
Aljaževemu domu v Vratih, bolj je upanje
na lepo vreme poËasi umiralo. Izstopili smo
v dežju. S Ferdom, vodnikom PZS, ki je pomagal pri vodenju, sva se odloËila, da poËakamo v Aljaževemu domu. Po dvajsetih
minutah in po razlagi oskrbnice, da Ëe dež
zaËne zjutraj polagoma padati, do veËera
ne poneha, smo se odloËili, da se podamo
na pot. Pri spomeniku, kjer se pot razcepi,
in sicer naravnost vodi proti Luknji in Ëez
Prag, na levo pa po Tominškovi, smo tokrat
že drugiË ugotovili, da nam en udeleženec
manjka. Neprijetno Ëakanje na dežju je

povzroËilo negodovanje, vendar red je red
in v skupini veljajo doloËena naËela. Že po
prvih korakih je bilo jasno, da je skupina
zelo raznolika po sposobnostih in izkušnjah. Tominškovo pot sta leta 1903 nadelala znani vodnik in Aljaževa desna roka
Tožbar in seveda Aljaž. Aljažu so nemškutarji, ki jim je bil trn v peti, na jesen v njegovi koËi v Vratih oËitali, da je že res, da
ima koËo na Kredarici in stolp na vrhu Triglava, ampak poti pa Slovensko planinsko
društvo (SPD) nima in tako do svojih koË
hodijo po nemških poteh. Aljaža je to razjezilo, saj so vse poti nadelali bodisi pastirji
ali pa lovci, ki so bili Slovenci, Nemci so jih
le opremili s svojimi napisi in oznaËbami.
Aljaž je takoj pisal v Ljubljano predsedniku
SPD dr. Franu Tominšku in mu predlagal
nadelavo poti pod Cmirjem. Diplomatsko je
predlagal, da se pot imenuje po njem, in v
isti sapi zapisal, da potrebuje nekaj denar-
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ja za ta podvig. OdloËitev je bila zelo hitro
sprejeta in 6. septembra 1903 je bila pot
predana svojemu namenu.
To zgodbico sem ob poËitku zaupal
skupini, ki je hodila z mano na zaËetku.
Ravno v letošnjem letu so spodnji del Tominškove poti na novo uredili, in sicer so jo
opremili s stopnicami v izogib blatu in eroziji, ki jo povzroËamo s svojo hojo planinci.
Skupina se je raztegnila, najhitrejši so bili
že nejevoljni, saj sem tempo prilagajal slabšim. Prosili so me, Ëe grejo lahko naprej.
Ker sem poznal njihove sposobnosti, sem
se s tremi manjšimi skupinami dogovoril,
da gredo lahko naprej, zabiËal sem jim, naj
se držijo skupaj, saj sta dež in megla ter poslediËno spolzke skale priložnost za nesreËo
in rumeni tisk. Sam sem poËakal in vodil
skupino, ki je bila sestavljena iz zaËetnikov.
Drugo pa je prevzel Ferdo. Hitro sem ugotovil, da imamo opravka z udeležencem, ki
se boji višine. To je priznal, ni pa dopustil nikakršne pomoËi. Bil sem zaskrbljen,
saj sem pot poznal in preËkati je bilo treba
kar nekaj nevarnih mest. Svoje napake se
je zavedal in je zelo dobro skrbel za svojo
varnost, tako da smo brez veËjih zapletov
dosegli Begunjski studenec, ki tokrat zaradi obilice vode iz zraka ni prišel do izraza.
Vmes, še pred studencem, so nas dohiteli
tisti, ki so hiteli naprej. Skupina švicarskih
planincev jih je zavedla, da so se podali za
njim po nepravi poti, ki vodi do severne
stene Cmirja. No ja, naglica se vËasih ne izplaËa. Od Begunjskega studenca naprej
j e

šlo lažje. Utrujenosti smo kljubovali s primernim tempom in poËitki. Kljub slabemu
vremenu smo se lahko Ëudili ustvarjalnosti
narave. Visokogorski kras poln žlebiËev,
škrapelj, kotliËev in drugih stvaritev nas je
navduševal. Apnenec dopušËa ustvarjalnost
vodi, ki po se tisoË metrih ujame v strugo
Triglavske Bistrice in se iz ustvarjalca prelevi v bobneËo pošast, ki ustvarja doline in
odnaša vse, kar ji pride na pot …
PremoËeni, prijetno utrujeni, a zadovoljni smo dosegli Triglavski dom na Kredarici. Aljažev ponos in posmeh Nemcem,
ki so do tedaj imeli najvišjo DeË(sch)manovo koËo, danes je to StaniËeva. Na vse
naËine so skušali prepreËiti graditev Triglavskega doma, a jih je tudi tokrat Aljaž
prelisiËil, saj je zemljo kupil, in na svojem
lahko vsakdo gradi. Najhitrejši so bili že
dobri dve uri v domu. Zadnji trije pa so
bili še na poti. PokliËem Ferda, ki mi pove,
da zelo poËasi napredujejo. KoËa je sorazmerno dobro zasedena glede na vremenske
razmere. Poleg nas so v koËi še uslužbenci
komunalnega podjetja iz Celja, tisti, ki so
za nami na Voklem parkirali avtobus in
nam skoraj prevzeli udeleženca. PriËela se
je klasiËna zabava, petje z razliËnih koncev
in seveda tudi harmonika ni manjkala. Razvedelo se je, da je v koËi tudi pater iz Brezij
in da bo imel mašo v kapeli. Tudi kapela je
delo našega Jakoba Aljaža. OËitali so mu,
da ob nedeljah bolj kot za svoje ovËice skrbi za Triglav. In zopet je našel salomonsko
rešitev. Ob domu je dal zgraditi kapelo in v
njej je maševal vsakiË, ko je bil na Triglavu.
Maša je bila prava planinska, harmonikaš
pa jo je popestril.
Ob koncu smo bili bogatejši za res
lepe misli patra ob pridigi. Okoli osme ure
so se oblaki razgrnili, prikazalo se je
zahajajoËe sonce, ki je priËaralo
pravljiËno ozraËje. MnožiËno fotografiranje je
ovekoveËilo trenutek in ga

hkrati ukradlo naravi. Napovedal sem vstajanje ob peti uri zjutraj. PriËakoval sem negodovanja, ampak sem vztrajal. VeseljaËenje se je zavleklo do enajste ure, potem pa
ugasnejo luËi in tudi tisti najbolj zagreti se
sprijaznijo in odidejo spat.
Jutro je prekrasno, sicer še temno,
ampak nebo brez oblaËka. SplaËa se zgodaj
vstati. Odhod je bil napovedan ob šesti uri.
Nekateri tega niso upoštevali in drugi so
jih Ëakali. Najbolj neuËakani so šli naprej.
Do malega Triglava smo hodili v strnjeni
koloni. Najmlajši udeleženec je hodil spredaj, tako kot se spodobi. Na malem Triglavu smo se razbili, najhitrejši naprej, poËasni pa zadaj. KonËno smo vsi osvojili vrh,
razen dveh, ki sta ostala spodaj, tisti ki ga
je strah višine in tisti najpoËasnejši. Najhitrejši štirje pa niso zdržali in so še pred
prihodom naše poËasne skupine odbrzeli
proti Planiki.
Sledil je sveËani trenutek ‡ krst, kar
dvanajst jih je tisti dan postalo pravih Slovenk in pravih Slovencev. Še spominska fotografija in sestop do Planike. Zopet smo se
razporedili po razliËnih skupinah. Bil sem
v zadnji in doživel sem tisto, o Ëemer sem
velikokrat predaval, da se ne sme. Sestop se
je sreËno konËal in bogatejši sem za neprijetno izkušnjo, pa vendar je v vsaki stvari
nekaj dobrega, pri predavanjih v prihodnje
bom še pristnejši, saj sem se obogatil z neprijetno izkušnjo. Že pred domom Planika
nas je zajela oblaËnost in priznali so mi, da
se je zgodnje vstajanje izplaËalo ‡ nagrajeni smo bili s Ëudovitimi pogledi in na poti
navzgor nas je obdajal Ëudovit amfiteater
stvaritev narave. Sestop do Rudnega polja na Pokljuki preko Konjskega sedla, kjer
so še pred desetletjem poËivali konji, ki so
tovorili tovor za oskrbo koË pod Triglavom,
mimo Vodnikove koËe, preko Studorskega
prevala je minil dokaj dolgoËasno. OblaËno
vreme in sorazmerno dolga pot sta nas izmuËila. Konec dober, vse dobro. Na Rudnem polju nas je priËakal avtobus. Kot je
to že v navadi, smo zavili še h Kunstlju v
Radovljico na odliËno enolonËnico z žganci in za na vrh še gibanico. Tako se
je konËalo, za letos namreË,
drugo leto pa nasvidenje.

Roman Ponebšek
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V sklopu športnih dejavnosti, ki
jih organizira ŠD, je bil 17. 9. 2005 izveden že 13. kolesarski vzpon na kralja
slovenskih klancev VršiË. Vremenska
napoved ni bila obetavna. Napovedovali so dež in precej nizke temperature, in tako se je tudi zgodilo.

VRŠI» 2005

K

ljub vsemu se nas je na štartu zbralo
23. Dežja sicer še ni bilo, smo pa
zaskrbljeno pogledovali v nebo. V
celoti pa je prišel do izraza rek, ki ga je v
svoji novi knjigi zapisal Gorazd Penko, da
moraš biti kot kolesar pozitivno premaknjen in niË te ne ustavi. In ob desetih štart.
Prav vsi smo štartali in skoraj vsi (z izjemo
enega) tudi prišli na vrh.
Vreme je zdržalo skoraj do vrha. Ta
prvi smo bili še suhi (“švic“ ne šteje), bolj ta
zadnje pa je pošteno “opralo“. Pomembno
pa je, da smo vsi (eni s kolesom, drugi s
kombijem) sreËno prišli nazaj v dolino, se
preoblekli in celotno prireditev sklenili pri
naši hiši v Kranjski Gori.
Ob jedaËi in pijaËi je pogovor nanesel tudi na Ëedalje slabšo udeležbo na prireditvah v sklopu športnega društva. VeË
kot vabiti in prositi vas, ljubi sodelavci, ne
moremo. Na vas samih je, da pridete in se
preizkusite, in ni nujno, da ravno najprej
s kolesom na VršiË. Športnih dejavnosti in
prireditev je skozi vse leto veliko, tudi veliko lažjih. O dobri družbi pa sploh ni treba
izgubljati besed.

Izidi VršiË 2005:

Borut »esnik

Moški:

Ženske:

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Borut »ESNIK
46:04
Tomo KUMP
48:04
Borut GREGOR»I» 51:12

Tatjana ŠKRJANEC 1:08:50
Tonka ZADNIKAR 1:12:21
Mojca KOSIRNIK 1:18:07

NOVI»KA

NOVI»KA

Elektro Ljubljana donator
RdeËih noskov
V letošnjem juniju je Elektro Ljubljana s sklenitvijo štiriletne donacijske pogodbe moralno in materialno podprl Društvo za pomoË trpeËim in bolnim RdeËi noski v akciji izvajanja obiskov klovnov zdravnikov bolnih otrok v bolnišnicah.
V. I.
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Kadrovanje v juliju 2005
V juliju smo zaposlili nove sodelavce:
Ime in priimek Delovno mesto
Organizacijska enota
Boštjan Kralj
KV elektromonter DEE, DE Novo mesto
Janez Novak
KV elektromonter DEE, DE Novo mesto
Matej Špec
KV elektromonter DEE, DE Novo mesto
Anton Škofljanc KV elektromonter DEE, DE Novo mesto
Sandi Pirc
KV elektromonter DEE, DE Novo mesto
Boštjan Breznik odËitovalec
DEE, DE Ljubljana mesto
Borut Demšar KV elektromonter INŽ, DE Ljubljana okolica
Boštjan AdlešiË sam. KV delavec SSS, Služba režijskih
dejavnosti
V juliju so se upokojili:
Ime in priimek Vzrok prenehanja
Edvard Bohinc upokojitev
Marija GašperšiË upokojitev
Milena Šerbec upokojitev
Janez Weilgoni upokojitev
Jože Vidic
upokojitev

Organizacijska enota
DEE, DE Ljubljana okolica
DTO, Uprava
SSS, RFS
UDO, Uprava
SSS, PKS

Umrli so upokojenci: Anica Andolšek, Zoran Luznar, Rudolf Remec, Rozalija Perše in Drago Gril.

Kadrovanje v avgustu 2005
V avgustu so se upokojili:
Ime in priimek Vzrok prenehanja
Jožica Dolinar upokojitev
Roman OberË
upokojitev
Janez Tomc
upokojitev

Organizacijska enota
DEE, DE Ljubljana okolica
DTO, DE Trbovlje
SSS, OE Nabava

Umrl je upokojenec FranËišek SladiË.
Nevenka IvanËiË

Jubilantje
V prvem jesenskem mesecu septembru 2005 so praznovali svoj
življenjski jubilej naši upokojenci:

SEPTEMBER 2005
50. rojstni dan
1. Branka VIDI» roj. 29. 9. 1955

KoËevje

60. rojstni dan
1. Marija KAV»I» roj. 10. 9. 1945

Ljubljana

»lanica DUEL

70. rojstni dan
1. Mihael ŠTEBEJ roj. 10. 9. 1935
2. Josip LISJAK roj. 12. 9. 1935
3. Ivan JAPELJ roj. 22. 9. 1935
4. Nada KUHAR roj. 26. 9. 1935

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Trbovlje

»lan DUEL
»lan DUEL

Vsem slavljenkam in slavljencem iskreno Ëestitamo in želimo še
veliko zdravja, sreËe in osebnega zadovoljstva.

O prehrani
in kosteh
Naše kosti rastejo in se krepijo v prvih treh desetletjih
življenja. Kakšno maksimalno kostno maso bomo dosegli,
je v 60 do 80 odstotkih odvisno od genov, ki smo jih dobili
od staršev, in od spolnih hormonov (moški imajo moËnejše
kosti kot ženske).

S

ami pa lahko vplivamo na maksimalno kostno maso v 20 do
40 odstotkih s pravilno prehrano, redno telesno dejavnostjo
in opušËanjem razvad (kajenje, uživanje alkohola).
S hrano pridejo v telo snovi, ki jih potrebujemo za tvorbo,
rast in obnovo kosti. Zato je pomembno, da jemo hrano, ki vsebuje
dovolj kalcija, vitamina D, kalija, magnezija ter vitaminov C in K.
Živila, bogata s temi snovmi, so navedena v nadaljevanju.
Kalcij je najpomembnejša rudninska snov, ki se vgrajuje v
kosti in jim daje trdnost. »e ga ni dovolj, postanejo kosti mehke in
lomljive. VeËina (99 odstotkov) telesnega kalcija je v kosteh, odstotek pa ima pomembno vlogo pri delovanju mišic, živcev, srca in
pri številnih kemiËnih procesih. »e ga ne zaužijemo dovolj, se kalcij
za te izjemno pomembno življenjske procese izplavlja iz kosti, te
pa se redËijo.
Najpomembnejše obdobje, ko potrebuje telo najveË kalcija, je
doba rasti in zorenja. Zaradi tega morajo otroci in mladostniki
uživati veliko mleka in mleËnih izdelkov, da si zgradijo Ëim veËjo
kostno maso. OdloËilen vpliv ima kalcij tudi v zrelih letih in starosti (pri ženskah po 50. letu, pri moških malo pozneje), ko se zaËne
kostna masa zmanjševati. »e v tem obdobju ne uživamo dovolj
kalcija, bo izgubljanje kostne mase pospešeno, osteoporoza pa se
bo razvila prej. V starosti ‡ po 70. letu ‡ lahko s kalcijem in vitaminom D zmanjšamo pojav zlomov kolka. NajveËji uËinek ima kalcij
pri tistih, ki so doslej uživali v hrani premalo kalcija. V starosti je
resorpcija kalcija iz Ërevesja v kri slabša, zato moramo zaužiti veË
kalcija, da ga dobimo dovolj v telo. Dnevne potrebe po kalciju v
razliËnih starostnih obdobjih so predstavljene v preglednici 1.
Najboljši vir kalcija je mleko. Posneto mleko in izdelki iz njega imajo enako koliËino kalcija kot polnomastno mleko. Pri izbiri
sirov priporoËamo manj slane. Z mlekom in mleËnimi izdelki zadostimo 75 do 80 odstotkom potreb po kalciju, s preostalimi živili pa
ga dobimo povpreËno 250 mg. Druga živila, zelena listnata zelenjava, vsebujejo prav tako precej kalcija, ki pa ga telo lahko izkoristi v
bistveno manjšem obsegu. Zato naj bi bili mleko in mleËni izdelki
na jedilniku vsak dan. Pomembno je, da so izdelki posneti (nemastni, lahki); tako ne zaužijemo prevelikega deleža mašËob.
Velikih potreb po kalciju, posebno v starosti, pa vedno ne moremo zadostiti s hrano. Pomagajo nam pripravki kalcija v tabletah. Ugotovili so, da prehajajo iz Ërevesja v kri najlažje kalcijeve
soli organskih kislin (npr. citrat ali glukonat v šumeËih tabletah),
kalcijev karbonat pa v manjši meri, posebno pri ljudeh, ki imajo
premalo želodËne kisline. Pomagamo si lahko tako, da zaužijemo
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tableto (ali jo raztopimo) s pomaranËnim sokom. Na trgu so številni kalcijevi pripravki, zato moramo preveriti, koliko Ëistega kalcija
vsebujejo. Tableta z enim gramom kalcijevega karbonata npr. vsebuje 400 mg kalcija. Kalcijeve pripravke obiËajno jemljemo zveËer
ali pozno popoldan, Ëe pa nam povzroËajo težave (boleËine), jih
vzamemo med jedjo. Bolnikom z ledviËnimi kamni kalcijeve pripravke odsvetujemo.
Nekateri zmotno mislijo, da se kalcij, ki ga zaužijemo, odlaga
v žilno steno in povzroËa aterosklerozo. »e smo zaužili preveË kalcija, se celotna zaužita koliËina ne bo resorbirala iz Ërevesja v kri,
ampak ga bomo izloËili z blatom. OdveËni kalcij se iz krvi izloËi
tudi skozi ledvice s seËem. Odlaganje kalcija v žilno steno ni povezano z uživanjem kalcija, ampak z dejavniki, ki okvarjajo žile, npr.
z zveËano vrednostjo mašËob (holesterola in trigliceridov) v krvi,
zvišanim krvnim tlakom in še nekaterimi drugimi. V že okvarjene
predele žilne stene se lahko odlaga tudi kalcij, ki je v krvi na voljo

Tudi druge sestavine v hrani vplivajo na tvorbo in zdravo obnovo kosti
Hrana, bogata s kalijem (sadje, zelenjava), zmanjšuje izloËanje kalcija s seËem in
ustvarja alkalno okolje, npr. en
krompir ali ena velika banana zadržita v telesu 60 mg kalcija. Vitamin
C (agrumi, paradižnik, zelje, paprika) je
potreben pri tvorbi beljakovinskega dela kosti (prokolagena). Vitamin K (listnata zelenjava,
jetra, rastlinska olja) je potreben za nastanek nekolagenskih kostnih beljakovin. Magnezij (zelena listnata zelenjava, jedrca, žita, ribe in morski sadeži) je potreben za
normalno delovanje vitamina D in drugih hormonov in dejavnikov,
ki gradijo kost.
Nekatere sestavine v naši prehrani pa, Ëe jih uživamo v prevelikih koliËinah, poveËajo izloËanje kalcija s seËem
Beljakovinska živila tvorijo v telesu kisline in poveËajo izloËanje kalcija skozi ledvice. Skuta in siri vsebujejo veliko beljakovin
in natrija, zato je mleko boljši vir kalcija. Tudi natrij (sol) v hrani
poveËa izgubo kalcija s seËem. Za zaËinjanje lahko uporabimo kuhinjska zelišËa. »ezmerno pitje kave (kofein) poveËa izloËane kalcija
s seËem. Zaradi nastajanja netopnih kalcijevih oksalatov ovirajo resorpcijo kalcija tudi živila, ki vsebujejo veliko oksalne kisline. Uživanje teh živil (rabarbara, špinaËa, kakav, Ëokolada) bi moralo biti
omejeno.
Prehrana, bogata s kalcijem, vitaminom D, sadjem in zelenjavo, redna telesna dejavnost in izogibanje tobaku in alkoholu
so osnovna skrb za zdrave kosti, ne morejo pa prepreËiti nastanka
osteoporoze ali nadomestiti zdravil za osteoporozo. Pri bolnikih z
osteoporozo pa so poleg zdravljenja z zdravili nujno potreben dopolnilni ukrepi.

OHRANITE LEPŠO DRŽO IN MO»NE KOSTI
ves Ëas, ne glede na to, koliko ga zaužijemo. PriporoËene koliËine
kalcija lahko uživamo brez strahu, da bi škodovali svojemu ožilju.
Kalcij prehaja iz Ërevesja v kri in kosti s pomoËjo vitamina D.
Ta nastaja v koži, Ëe jo izpostavimo sonËnim žarkom. Dovolj je, Ëe
smo na soncu nekajkrat na teden po pol ure. V zimskih mesecih pa
ni dovolj sonËnih dni in sonce nima dovolj moËi. V koži starejšega
Ëloveka se tvori veliko manj vitamina D kot pri mladem. Nekateri
starejši ljudje gredo le redkokdaj na sonce. Vitamin D je tudi v
nekaterih živilih: v mleku, jajËnem rumenjaku, jetrih in morskih
ribah. Ugotavljajo, da primanjkuje vitamina D veË kot polovici starejše populacije. Zaradi tega ga potrebujejo v obliki zdravila. Mlajši
od 70 let dobivajo kapljice, starejši pa potrebujejo aktivno obliko
vitamina D v obliki kapsul, ki jih predpiše zdravnik. Dnevne potrebe po vitaminu D so 400 do 800 enot (10 do 20 mikrogramov).
Vitamin D je tudi v razliËnih multivitaminskih pripravkih, kar moramo preveriti, saj prevelike koliËine vitamina D lahko škodujejo.

Gibanje je vsestransko koristno. Ljudje, ki vsak dan najdejo
Ëas za gibanje, so bolj zdravi, se poËasneje starajo in bodo v starosti
manj odvisni od tuje pomoËi.
Pri gibanju ne krepimo samo mišic, z obremenjevanjem se
krepijo tudi kosti. VeË za Ëvrstost kosti lahko naredimo v mladosti, do 35. leta, pozneje so uËinki na kosti manjši in se pridobljeno
stanje le bolj vzdržuje. Nikoli pa ni prepozno in tudi v starosti lahko
še izboljšamo telesno pripravljenost.
Starosti ne moremo ubežati in predvsem ženske so v obdobju
menopavze nagnjene k hitri izgubi kostne mase, zato je pomembno,
da se zavedajo pomena telesne vadbe.

Vir: Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije
Zapisala: Irena PotoËnik
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UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Pokljuka‡Blejska
koËa‡Mrežce‡Debeli
vrh‡Planina‡KonjšËica
‡Uskovnica‡Voje‡Slap
Mostnice‡Korita
Mostnice‡Bohinj
V deževnem jutru smo se pripeljali skozi obširne gozdove, mimo
smuËarskega obmoËja Zatrnik do
Pokljuke. Pokljuka je zakon. Gora
Viševnik (2050 m), “pokljuški Matterhorn“, je v istem žargonu ‡ car;
planina Lipanca (1630 m) je torej
carica. Na tej visoki gorski planoti
planinec zaËenja ali konËuje svojo
“turo“.

P

lanota je prepredena z gozdnimi
cestami, po katerih je dostopna veËina planin. Ni jih malo, ki rahlo zagrenjeni od hrupa in vsakdanjega hitenja
v dolinah prihajajo na Pokljuko predvsem
zato, da bi pomagali preživeti svojim strastem do naravnih lepot. Kakšen šum na
srcu dobi Ëlovek šele, ko ga pri Blejski koËi
pograbi skušnjava, da bi pognal svoje zapeËkarske noge na katerega od najvzhodnejših dvatisoËakov Julijskih Alp. Mi smo
imeli pred seboj prav ta cilj prvega dne pohoda: Mrežce (1998 m) in Debeli vrh (1962
m), prelaz Sremski preval, Jezerca, planina
KonjšËica, planina Uskovnica.
Kondicijo smo preizkusili že v zaËetku avgusta na enodnevnem predpohodu
po škofjeloških in polhograjskih poteh. Na
planini Javornik je šestnajsterica zastavila
prvi korak dvodnevnega pohoda. Zaradi
obilnega deževja v preteklih dneh je pot
razmoËena in ozraËje napolnjeno z vlago.
Z neba prši oz. rahlo dežuje. Nadenemo
si “založene nahrbtnike“ in nepremoËljive
jakne. Izberemo uhojeno markirano pot, ki
nas vodi do Blejske koËe (1655 m). Namesto ubrane hoje po poti veËina hitro poišËe

svojo vzporedno stranpot. Razlog so gobe,
ki množiËno naznanjajo sezono. Zaslišimo
prve vzklike strastnih gobarjev: “Glej ga,
jurËka! In še eden je zdraven! Pa kako je
lep! In trd!“ (“Škoda, da je tako majhen,” je
pripomba moškega gobarja; in spremlja jo
seveda smeh) Vzdihovanja in navdušenja
ni bilo konca. Seveda jurËkov nismo pustili
v gozdu. So bili premajhni in pretrdi! Šli
so v nahrbtnik in se pustili nositi dva dni.
Do Blejske koËe nas je spremljal rahel dež,
vendar je narava tudi v dežju ravno tako
Ëudovita. “Vsaj rose ni, kadar pada dež,“ je
modroval naš predsednik Jože. Pa še prav
je imel. »eprav je bila trava ravno tako mokra od dežja kakor od rose. O tem smo se
dodobra prepriËali. V Blejsko koËo (l655 m)
na Lipanci smo prišli kaj hitro in bili gostoljubno sprejeti. Oskrbnik nam je postregel s
sloveËim Ëajem iz lipanških rož. Po želji je
vanj dodal kanËek “kaËje sline“. V koËi smo
se zaradi moËnega naliva ustavili daljši Ëas,
kot smo predvidevali. Zato smo si privošËili
tudi pozni zajtrk oz. zgodnjo malico iz nahrbtnika. Medtem pa se vreme “naredilo“ in
pot smo nadaljevali v lepem vremenu.
Cilj prvega dne je bohinjska planina
Uskovnica (1000‡1400 m), ki leži med Pokljuko in Vojami. PreËkati moramo Sremski
preval in planino KonjšËico. Razdelimo se v
dve skupini. Prva se usmeri proti Mrežcam
(1998 m) in Debelemu vrhu (1962 m), druga pa ubere pot nižje proti Jezercam. Obe
poti teËeta od koËe najprej skupaj zložno
skozi lep macesnov sestoj. Po drobljivem
žlebu se vzpneta na razgibane visokogorske pode, kjer vijugata med viharniki.
Takšen “sprehod“ je tudi tu, nad Lipanco,

kakor povsod v planinah, treba odplaËati z
grizenjem kolen v konËni strmini. Nagrada
je lahko le žig, lahko pa v milostnem soncu
razgled, ki se neizbrisno kakor žig vtisne
v spomin kot eden najlepših gorenjskih
razgledov: vsa Pokljuka, venec Spodnjih
Bohinjskih gora od »rne prsti do Bogatina,
Blejski kot, gorenjska ravnina s Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami je
okoli vas; na severno stran vidite najlepše
od lepega, najprej pod svojimi nogami, pod
odsekanimi stenami, dolino Krme, nad njo
pa vso silo julijskega skalnega kipenja, ki
se vzriva še nad lipanškimi gorami. Pogled
se kajpak konËa na Triglavu, na njegovi
najlepši triglavi veduti, dokler se oËaran
ne vrne k delavnicam oblakov v premrlih
krnicah in zatrepih v njegovem široko razloženem pogorju. Mi smo imeli pogled rahlo zamegljen zaradi meglic, ki so zastirale
popolno sliko, vendarle omamni Ëar narave
zaradi meglic ni bil niË manjši: Dovje (v
ozadju Kepa), dolina Krme, Rjavina, Kriški
podi (StaniËeva koËa), Mali in Veliki Draški vrh, Kanjevec, koËa Planika, Triglav v
meglicah.
Ko smo se naužili razgledov sosednjih
vrhov, smo se spustili proti Sremskemu prevalu po na zaËetku široko markirani poti, ki
pa so jo pred nami žal dodobra markirale
krave, ki se pasejo po teh visokogorskih
pašnikih. Mi pa smo lovili stopinje po mokri travi navzdol in lomastili preko ruševja,
tako da smo uporabili vse akrobatske sposobnosti, da smo izplezali na pravo markirano pot. Na sreËo smo “vsi celi“ z veseljem
spet ubrali korak navzgor, se povzpeli na
Sremski preval in milo ošvrknili Višev-

36 • elektronovice | september2005

Elektro noviceSEPT.indd 36

10/10/05 15:17:02

nik na levi strani. Kajti prva skupina pred
nami, ki ni šla na Mrežce in Debeli vrh, je
že malicala na Jezercih, sonce so prekrili
oblaki in zaradi bojazni pred dežjem smo
bili pozvani, naj se jim Ëim prej pridružimo,
kar smo seveda storili, in prav prileglo se
nam je za trenutek sesti in pomalicati.
Z Jezerc peljeta dve poti: desno Ëez
Studorski prelaz na Vodnikovo koËo in
naprej na Kredarico in Triglav ali levo do
planine KonjšËice. Mi smo ob 14. uri krenili proti planini KonjšËici po lepi planinski
poti. Tudi vreme se je naredilo in spet je
posijalo sonce in nas grelo in sušilo naše
potne majice že na planini KonjšËici. Odžejali smo se z dobrim kislim mlekom ali
pa s pivom ali sokom. Tudi nahrbtnike smo
morali razbremeniti, saj smo vedeli, da
prihajamo proti planini Uskovnici, kjer je
mogoËe naroËiti topel obrok. Ko so se nas
krave na planini KonjšËici dodobra ogledale, mi pa smo si povrnili moËi, smo ob

masaža z ledenimi kockami, za katere je
poskrbel naš predsednik Jože. Požrtvovalno je odšel do oskrbnice koËe in prinesel cel
zavitek ledenih kock. Rezultat je bil viden
zjutraj: oteklina je splahnela, boleËina je
popustila, tako da je Sonja normalno nadaljevala pot v dolino.
Ker so imeli v koËi že vnaprej rezervirana vsa prenoËišËa, smo mi dobili prenoËišËe na skupnih ležišËih v nekdanji sirarni.
Izkazalo se je, da je to prenoËišËe za nas kar
udobno. Ko smo se razporedili po sobah,
smo se nekateri še nekoliko sprehodili po
planini, naši moški pa so taËas zakurili peË
na drva in ogreli prostor, v katerem smo
preživeli družaben veËer. Manjkalo ni izmenjave spominov in anekdot iz dejavnih
dni v službi, zapeli smo veliko slovenskih
narodnih pesmi, saj je moral vsak zapeti
svojo melodijo, seveda s pomoËjo drugih
ubranih glasov. Z ubranim glasom je izstopal naš vodiË po hribih Lojze. Toplota

15. uri odšli proti Uskovnici. Hodili smo po
levem bregu reke, ki nas je s svojim zvonkim glasom vsekozi spremljala. Ob poti so
na nekaterih mestih raste maline, in Ëe si
zaustavil korak, si lahko okusil te soËne sadeže. Sicer pa je bilo treba gledati tudi pod
noge, saj so na nekaterih mestih korenine
dreves in blato zahtevali pozoren korak.
Po slabih dveh urah smo prišli do koËe
na Uskovnici in zavzeli veËino praznih miz
pred koËo. Najprej smo si nazdravili s Ëašo
dolenjskega cviËka in bili veseli, da je vsem
uspelo brez težav priti do cilja prvega dne.
Le Sonja je tožila nad boleËo nogo in ni
mogla najti vzroka za boleËino. Kaj hitro
je bila noga oskrbljena: Justi je nogo pošpricala s firstom in vmasirala kremo aloa
gelly. Postopek je ponovila pred spanjem in
še enkrat zjutraj. Pripomogla je seveda tudi

in celodnevna hoja sta naredili svoje, zato
smo se kmalu po 10. uri zveËer odpravili na
zasluženi poËitek in spanje.
Prebudili smo se v sveže jutro, obsijano s soncem, planina Uskovnica pa je
bila radodarna do nas s svojo spokojnostjo
in jutranjim mirom. V toaletnih prostorih,
ki so imeli eno kabino za tuširanje, en WC
in dva umivalnika, smo se osvežili, vzorno
pospravili postelje in odšli na zajtrk h koËi.
Poravnali smo stroške za prenoËišËe, popili
jutranjo kavico, se kot martinËki nastavili
soncu, podpisali ožigosane razglednice, se
zahvalili oskrbnici in osebju za gostoljublje
in ob 9. uri odšli proti Vojam.
Strumno smo zastavili korak, vendar
smo ga morali dodobra zaustaviti in upoËasniti tempo hoje, saj je bila potrebna previdna hoja navzdol po mokrih koreninah

in kamenju, pozorni smo morali biti na
vsak korak. Nekateri, ki so prviË hodili po
takšni spolzki poti navzdol, so spodaj pri
slapu Mostnice priznali, da jih je bilo pošteno strah. Slap Mostnice, ki je letos zaradi
obilnih padavin mogoËen kot že dolgo ne,
prši naokrog kot velika škropilnica. Obsijan
je bil z dvema Ëudovitima mavricama. Ko
smo se vsi zbrali na travniku, smo odšli do
koËe pri slapu Mostnice. Okusili smo dobro
pehtranovo potico in si naroËili osvežilnih
pijaË. Razgovorili smo se okrog mohanta in
ugibali, kaj je to. Ali je sirotka ali skuta. Na
servieti, ki visi pred koËo, smo prebrali lepo
reklo: “Lepa beseda nikomur ne preseda“.
Pa še res je.
Ura se je bližala dvanajsti, zato smo
odšli skozi slikovito dolino Voj. Voje so
znaËilna stranska ledeniška gorska dolina s
sonËnimi senožetmi ter strmimi in visokimi
robnimi poboËji. Hodili smo mimo pastirskih koË, ki se žal vse bolj spreminjajo v
poËitniške hišice. Korak smo zaustavili pri
planinski koËi bohinjskih prvoborcev na
Vojah (700 m), prvi štirje smo še ujeli kislo
mleko, vsi drugi pa so se odžejali s pivom
ali iz zadnjih zalog v nahrbtniku. »akal nas
je še spust v Staro Fužino in naprej v Bohinj. Spustili smo se proti koritom Mostnice. Koritasto, okoli 2 km dolgo, ponekod do
20 m globoko in ponekod le meter široko
tesen je v apnenËaste skale vrezala hudourna Mostnica. V ledeniški soteski smo lahko opazovali zanimiv naraven pojav: voda
vrti kamne v živo skalo in dolbe kotanje
(draslje ali reËne mline).
OznaËena pot nas je vodila nad koriti Ëez »ešenjski, UkËev in HudiËev most in
osupli in vzhiËeni smo opazovali ta naravni pojav in korita Mostnice. Do Bohinja in
do cerkve Sv. Janeza smo nekateri prišli kar
Ëez pašnik mimo jezera, nekateri pa mimo
Stare Fužine. Prvi smo imeli Ëas, da smo
namoËili noge v jezeru in si jih ohladili,
Sašo je imel s seboj celo kopalke in se je
okopal.
ToËno ob 15. uri pa je vse pobral avtobus in nas odpeljal do Zoisovega gradu v
Bohinjsko Bistrico, kjer smo potešili svojo
lakoto in se v poznih popoldanskih urah
vrnili na izhodišËe pred Halo Tivoli. Zahvalili smo se Lojzetu za zasnovo in organizacijo pohoda ter se veseli s pozdravom
“sreËno“ razšli na svoje domove.
Justi Kuder
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Kobarid‡Bovec
Kot vedno smo se tudi tokrat
zbrali v Tivoliju in odpeljali na jesenski izlet v za nas oddaljena Kobarid
in Bovec. Vsi smo bili pravoËasno na
avtobusu, vreme je bilo primerno za
potovanje in lahko smo krenili na
pot.

P

otovali smo po dolini Idrijce, skozi
Idrijo ‡ najstarejše slovensko rudarsko mesto, kjer so od leta 1490 pridobivali živo srebro. Danes je rudnik v zapiranju. Za turistiËne namene je odprt samo
Antonijev rov ‡ veË kot 500 let star rov z
eno najstarejših ohranjenih rudniških naprav v Evropi. Skozi Spodnjo Idrijo, Slap ob
Idrijci in BaËo pri Modreju smo se pripeljali
do Mosta na SoËi. To je gruËasto naselje na
pomolu nad sotoËjem SoËe in Idrijce in je
pomembno prometno križišËe. Do leta
1952 se je kraj imenoval Sveta Lucija. Zaradi zajezitve SoËe leta 1938,
za hidroelektrarno Doblar, se od
Mosta proti Tolminu širi umetno
jezero, ki je privlaËno za ribiËe in
obiskovalce, ki uživajo na urejenih
sprehajalnih poteh okrog jezera. Izstopili smo iz avtobusa in se vkrcali
na ladjo Lucija, ki prevaža turiste po
akumulacijskem jezeru, na severu do
sotoËja Tolminke in SoËe, na jugu do
jeza hidroelektrarne Doblar. Po kosilu na
ladji smo se odpeljali skozi Tolmin v Kobarid, ki je majhno prijazno mestece, kjer se
križajo poti proti Predelu in VršiËu ter Novi
Gorici in »edadu. V kraju je nekaj industrije (živilska, strojna in tekstilna tovarna) ter
precej obrtnih delavnic, gostiln, prodajaln
in hotel. Poleg sedeža posoškega razvojnega središËa je v Kobaridu tudi muzej prve
svetovne vojne, ki so ga v prostorih Mašerovega kmeËkega dvorca odprli 20. oktobra
1990 in je bil proglašen za najboljši evropski muzej leta 1993.
Muzej je razdeljen na kobariški del,
kjer je prikazana zgodovina Kobarida z
okolico od 19. stoletja do današnjih dni, in
del, ki je namenjen prvi svetovni vojni ‡
veË sob, od katerih vsaka nosi svoje sporoËilo in poslanstvo. Tako avstrijska soba

predstavlja pogled na prvo svetovno vojno, ko je vojna postala dobiËkonosen posel,
relief krnskega pogorja simbolizira visokogorsko bojevanje in vojakovo neËloveško
trpljenje, soba zaledja prikazuje vojakovo
opremo in njegovo življenje. Prikazano je
tudi življenje civilnega prebivalstva in njegova pot v begunstvo …
Na trgu, sredi Kobarida, stoji spomenik Simonu GregorËiËu ‡ goriškemu slavËku, ki je s pesmijo SoËi napisal eno najlepših domoljubnih pesmi pri nas.
Na GradiËu okoli cerkve Sv. Antona
so Italijani leta 1938 zgradili kostnico, v
kateri je
p o ko p a n i h
7014

italijanskih
vojakov, ki so padli v bojih med tolminskim mostišËem in Rombonom. Ob poti iz
središËa Kobarida do kostnice so postavljene postaje križevega pota.
Na poti skozi Bovec nas pred trdnjavo
Kluže preseneti cestna zapora. Avstro-ogrski poveljnik vstopi v avtobus, zahteva dokumente in nam ukaže, naj izstopimo. Ko
ugotovi, da so dokumenti v redu, nas napoti v trdnjavo, kjer nam predstavi njeno zgodovino. Leta 1470 jo omenjajo kot beneško
utrdbo za obrambo pred turškimi vpadi.
Pomembno vlogo je imela v Ëasu napoleonovih vojn. Tudi v prvi in drugi svetovni
vojni je služila za vojaške namene. Italijan-

ski oficir nam opiše boje soške fronte s poudarkom na dvanajsti bitki, kjer so združile
moËi avstrijske in nemške enote. Preboj je
slonel na preseneËenju in uporabi plina ter
bliskoviti skupni akciji pehote in topništva.
To bitko imenujejo tudi “Ëudež pri Kobaridu“ ‡ je najveËja bitka v gorskem svetu
v zgodovini Ëloveštva in najveËja bitka na
slovenskih tleh.
Avstrijskemu poveljniku in italijanskemu oficirju se pridružijo še slovenski,
bosanski in italijanski vojak ‡ predstavijo
nam delËek življenja z bojišËa. Po predstavi nam postrežejo Ëaj v izvirnih lonËkih
z bojišËa in si ogledamo trdnjavo, v kateri
urejajo muzej soške fronte.
Boji na soški fronti so na obeh vojskujoËih se straneh od maja 1915 do oktobra 1917 zahtevali Ëez milijon življenj,
veliko število pogrešanih, ranjenih in pohabljenih.
Ko si ogledamo Ëudovita korita, ki jih
je izdolbla Koritnica in merijo v globin do
70 m, se odpeljemo proti Logu pod Mangartom, kjer so še vidni sledovi plazu,
ki je novembra 2000 uniËil veË hiš in
zahteval sedem življenj. Ves Ëas nam
delajo družbo Ëudovite gore Julijskih
Alp ‡ med njimi Jalovec in Mangart.
Med opazovanjem vršacev se pripeljemo do vasi Strmec na Predelu, kjer
so nemški vojaki leta 1943 postrelili vse moške. Vas še danes imenujejo
“vas Ërnih rut“. Kmalu se pripeljemo na
prelaz Predel, kjer stoji nad ruševinami
trdnjave iz 19. stoletja spomenik iz obdelanega kamna z litoželezno podobo umirajoËega leva. Obeležje je bilo postavljeno v
spomin na tridnevno bitko maja 1809 med
francoskimi vojaki in avstrijskimi branilci,
ki so pod vodstvom Johanna Hermanna zaustavili prodiranje Francozov in v tej bitki
padli. Vožnjo nadaljujemo do mejnega prehoda Predel in se po opravljeni formalnosti na meji peljemo ob Rabeljskem jezeru,
mimo ostankov rabeljskega rudnika svinca do mejnega prehoda RateËe v Kranjsko
Goro, kjer se ustavimo in se malo sprehodimo, potešimo žejo in poišËemo WC. Ko
se vsi zberemo v avtobusu, se odpeljemo
proti Ljubljani ter si v Tivoliju zaželimo
“Nasvidenje“ in se polni vtisov odpravimo
domov.
Zvonka Osredkar
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Kondicijski pohod
Prišlo je že v navado, da se prve
dni v avgustu pohodniki društva
upokojencev dobimo na kondicijskem
pohodu in preizkusimo svojo zmogljivost in “trmo“ in se glede na to,
kako preizkušnjo prestane, vsak sam
odloËi, ali se bo udeležil dvodnevnega
pohoda v visokogorje ali ne.

K

ot vedno, smo se tudi tokrat zbrali v Tivoliju in se odpeljali do Puštala pred Škofjo Loko, kjer sta se
nam pridružila še dva pohodnika.
Nadaljevali smo pot do Andreja
nad Zmincem. Tu smo oprtali nahrbtnike, vzeli palice v
roke, pot pod noge in hajd
v gore. V prijetnem hladu
(prejšnji dan je deževalo in
ozraËje se je prijetno ohladilo) in pomenkovanju, kje
in kako smo preživeli “dopust“, smo poËasi pridobivali
višino in prišli do cerkvice sv.
Ožbolta (859 m). Po krajšem poËitku ‡ uživanje v lepem razgledu po
polhograjskih vrhovih (TošË, Polhograjska gora), lepi kmeËki
pokrajini v okolici in
širnem Sorškem polju na severu ‡ ter
skupinski “fotki“
smo nadaljevali z osvajanjem
vrhov. Stezice
so nas vodile
malo navzdol
in navzgor, pa
tudi po ravnem,
skozi gozdove in
po pašnikih, mimo samotnih domaËij in manjših
naselij.
V Selih nad Polhovim Gradcem smo
se na kmetiji odprtih vrat okrepËali s kavico in domaËim mlekom. Ob cerkvi sv. Jedrt
(700 m) smo se povzpeli naravnost na vrh
TošËa (1021 m), ki je kralj Polhograjskega pogorja in priljubljena izletniška toËka
LjubljanËanov. Najprej smo zagrizli strmo v

breg, nato pa po rahlo položni senËni poti
na vrh gore, kjer je prijetna jasa primerna
za poËitek. Nismo se uprli oËitnemu vabilu in smo ponujene klopce hitro zasedli. V
prijetnem klepetu smo se podprli z dobrotami iz nahrbtnikov. Uživali in obËudovali
smo lepote narave in dovolili, da se nas ta
lepota dotakne z vso svojo veliËino. PoËutili smo se svobodne in zadihali smo s
polnimi pljuËi

(vsa mestna
navlaka je ostala
v dolini) in ves trud je bil bogato poplaËan. V daljavi med drugimi vrhovi ozremo
tudi Koreno (720 m), goro, ki smo jo zavzeli
spomladi.
Po krajšem poËitku nas Lojze, vodja

“odprave“, opomni: “»as je, da gremo naprej.“ ‡ ni bilo treba dvakrat reËi. Veselo
smo se spustili po hribu navzdol, pa zopet
malo gor in dol in pred nami je bila domaËija na Osolniku (847 m), kjer smo se še zadnjiË malo okrepËali in odžejali. Osolnik je s
severa porašËen z gozdovi, z južne stani ga
pokrivajo travniki in pašniki. Pot smo nadaljevali v dveh skupinah. Manjša skupina
je odšla Ëez vrh Osolnika mimo cerkve sv.
Mohorja in sv. Florjana v dolino,
drugi smo zaobšli vrh in
se podali v dolino.
Oboji smo zastavljeni cilj
zgrešili, ker
so “palËki“ prestavili
markacije, in
je vsaka
skupina po
svoji poti šla
v dolino ‡ tako
“na gliho“. Eni smo
prišli k sv. Barbari, drugi
v GosteËe. S pomoËjo mobilnih
telefonov smo ugotovili, kje je
kdo, in poklicali šoferja, da
nas je prišel iskat. Po veselem snidenju smo se
dogovorili za kosilo
nekje na poti proti
Ljubljani. Nekoliko utrujeni, vendar
vedro razpoloženi
smo se poslovili in si
zaželeli nasvidenje na
Pokljuki.

Zvonka Osredkar
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Umrl je
Drago Gril st.
V zavidljivi starosti skoraj 93 let
je 12. avgusta 2005 za vedno odšel
prvi direktor Elektra KoËevje Drago
Gril st. Z njim smo izgubili enega od
pionirjev elektrifikacije krajev med
Turjakom in Kolpo. Odšel je eden
zadnjih delavcev ‡ strokovnjakov
elektrogospodarstva Slovenije, ki v
skromnih povojnih pogojih ni varËeval s svojimi moËmi pri zgraditvi
elektroenergetskega omrežja in s tem
hitre gospodarske rasti vsega obmoËja, za katero je skrbel.

P

okojni se je izuËil za elektromonterja
pri podjetju Ivan Klun in tovariši v
Ribnici in bil tam zaposlen med letoma 1931 in 1934. Po prihodu od vojakov
je bil od leta 1935 zaposlen kot elektromonter pri Kranjskih deželnih elektrarnah
(KDE) v rajonu Ribnica in sodeloval pri
elektrifikacij podeželja, kajti po zgraditvi
takrat “vele“ 20-kilovoltnega daljnovoda
Grosuplje‡KoËevje v letu 1934 so dobili možnost elektrifikacije vsi kraji na tem
obmoËju, razen KoËevja, Ribnice in Velikih
LašË, ki so bili že pred tem elektrificirani iz
lokalnih virov in so bili takrat prikljuËeni
na banovinsko elektriko. 8. septembra 1943
je odšel v NOV. Demobiliziran je bil 12. 10.
1945 in se zopet zaposlil na prejšnjem delovnem mestu kot elektromonter v Ribnici pri takrat nastalih državnih elektrarnah
Slovenije (DES).
Zaradi potrebe po strokovnih delavcih
je bil v marcu 1946 prestavljen v KoËevje
na delovno mesto rajonskega monterja. Tu
je z gostujoËimi elektromonterji predvsem
iz Bele Krajine, kajti po vojni kvalificiranih
elektriËarjev v KoËevju sploh ni bilo, uspešno obnavljal in gradil elektriËno omrežje
ter elektriËne inštalacije. Vedno obsežnejša
dela pri elektrifikaciji podeželja so zahtevala vedno nove organizacijske oblike. Zato

OBVESTILO
Izlet na Bizeljsko ‡ Kumrovec je izjemoma prestavljen na Ëetrtek, 20. oktobra
2005. Odhod ob 7. uri s parkirišËa Tivoli
v Ljubljani. NE POZABITE VELJAVNEGA
OSEBNEGA DOKUMENTA.
je bil leta 1953 v okviru takratnega Elektra
Ljubljana okolica ustanovljen obrat KoËevje, leto dni pozneje pa podjetje Elektro KoËevje. Ves Ëas od leta 1946 je bil vodja oz.
direktor vseh razliËnih oblik organizacije
elektrodistribucije v KoËevju g. Gril.
Pri pospešeni elektrifikaciji in povojni
obnovi je moral reševati številne težave, od
pomanjkanja strokovnih kadrov in finanËnih sredstev do pomanjkanja materialov,
prevoznih ter telekomunikacijskih sredstev,
do stanovanj in prehrane za delavce, ki so
dela izvajali. S sodelovanjem z oblastmi in
elektrifikacijskimi odbori mu je uspelo te
težave sproti reševati.
V Ëasu poslovanja podjetja Elektro
KoËevje je moral v težkih razmerah za
uspešno poslovanje in nadaljevanje elektrifikacije napraviti marsikaj; od konstituiranja podjetja ob pomanjkanju strokovnih
kadrov, do zgraditve RTP 35/10/20 kV v
KoËevju in poslovnih prostorov podjetja, ki
so bili prav tako v zgradbi RTP, do zgraditve skladišËa in prostorov za rajon KoËevje, postopne nabave voznega parka in
štipendiranja kadrov, ki so pozneje lahko
izvajali strokovna dela bolje in uspešneje.
Vse to je s svojimi sodelavci uspešno izpeljal. Po petnajstih letih vodenja podjetja oz.
poslovne enote je ob upokojitvi leta 1969
zapustil neizbrisne sledove svojega dela.
Ves Ëas upokojenskega življenja se je
še naprej vedno zanimal, kako napreduje
podjetje, v katerem je delal. Stalno je bil
poln življenja, saj smo ga skoraj do njegove
smrti redno sreËevali na njegovih sprehodih po KoËevju in za vsakega nekdanjega
sodelavca je vedno imel prijazno besedo.
Spomin nanj bo v nas še dolgo živel kot
spomin na direktorja, ki je s svojim delom
postavil temelje moderno organiziranemu
delu elektrodistribucije na KoËevskem.
Rudi Gruden

VABILI
V soboto 12. novembra 2005 se bomo
udeležili tradicionalnega pohoda Od Litije
do »ateža.
Odhod ob 7. uri s parkirišËa Tivoli v
Ljubljani. Udeležba na pohodu na lastno
odgovornost. Prijave 2. in 3. november
2005. Do zasedbe avtobusa.
Leto je naokrog in veseli Martin bo zopet
krstil vin. »e bi radi bili zraven, se nam
pridružite 15. novembra 2005, ko se bomo
odpeljali na Studenec v gostilno Janc na
veselo martinovanje. Odhod ob 7. uri s
parkirišËa Tivoli v Ljubljani.
Prijave 2. in 3. november 2005. Do zasedbe avtobusa.
Prijavite se na dan prijav na telefonski
številki 01 519 80 36, Zvonka Osredkar,
vsak dan do 11. ure.

Zahvala
Ob smrti upokojenega elektromonterja Jurija Rogina se iskreno zahvaljujemo; za podarjeno cvetje, sveËe, izreËena
sožalja in vsem, ki ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti, kolektivu DE Elektro
Novo mesto in nekdanjim sodelavcem.
ŽalujoËi: vsi njegovi
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Inženir Gustav
Erklavec ‡
osemdesetletnik
Na prvi avgustovski dan je spoštovani gospod inž. Gustav Erklavec,
dolgoletni direktor poslovne enote
Elektro Ljubljana mesto, praznoval
visoki življenjski jubilej ‡ 80. rojstni
dan.

O

b tej priložnosti se je zbrala manjša
družba na Ëelu z mag. Mirko MarinËiËem, da mu izreËe v imenu podjetja, posebej pa še v imenu distribucijske
enote Ljubljana mesto, iskreno vošËilo in
zahvalo, za dejavna in uspešna delovna leta
v enoti Ljubljana mesto. Bila so zanimiva,
delovna, pa tudi naporna med iskanjem
poti do želenega in mogoËega, predvsem pa
so predstavljala praktiËno polovico življenja spoštovanega in cenjenega gospoda.
Gospod Erklavec se je rodil v Ljubljani. Po rodu je Slovenec, kot navaja v življenjepisu, ki ga je predložil 30. 9. 1954 ob
nastopu službe, ki jo je dejansko zaËel 4.
novembra kot inženir pripravnik. Njegova
mladost je bila zaznamovana z dogodki dru-

ge svetovne vojne,
dve leti je preživel
v koncentracijskem
taborišËu, od tega
pol leta v Italiji in leto
in pol v nemškem taborišËu Dachau. Izkušnja mu je
dala svojevrsten peËat. Po vojni
je nadaljeval šolanje in maja 1953
diplomiral na fakulteti za elektrotehniko in
si pridobil naziv ‡ inženir elektrotehnike.
Vse svoje delovno dejavno obdobje je
gospod Erklavec preživel pri Elektro Ljubljana mesto. Kot že reËeno, je zaËel kot pripravnik, nadaljeval kot inženir za pripravo
elektroenergetskih naprav in se preizkušal in
klesal na razliËnih delih projektiranja (RTP
Polje, povezava iz 6 na 10 kV v RTP Polje,
RTP Mirje in drugo). Leta 1964 je že delal
kot pomoËnik vodje poslovne enote, s prvim
majem leta 1969 pa je bil, po upokojitvi gospoda Janeza Primca, imenovan na vodilno
delovno mesto podjeta Elektro Ljubljana ‡

vodja
poslovne
enote Ljubljana mesto. Imenovanje je podpisal takratni direktor Janez Prelog. Uspešno je obvladoval
številne štiriletne reelekcije in tako na tem
mestu ostal vse do upokojitve, 31. decembra 1992, polnih triindvajset let in pol. V
današnjih Ëasih se nam zdi tak podatek
kar malo nedoumljiv. S pogledom veË kot
desetletne distance lahko tudi reËemo, da
je bilo delo gospoda Erklavca uspešno. Na
delovnem mestu ga je nasledil, danes tudi
že upokojeni, gospod inženir Jožef Zajec,
sklep o upokojitvi pa je podpisal prav tako
upokojeni gospod Ludvig Sotošek, takratni
direktor Elektra Ljubljana.
Naj sklenem z besedami gospoda Sotoška: “Vsi, ki smo sodelovali z gospodom
Erklavcem, lahko ugotovimo, da nas je vodil vizionarsko. VËasih smo menili, da je
konzervativen, vendar se je kasneje vedno
izkazalo, da so bile njegove odloËitve preudarne, koristne za vse zaposlene, kot tudi
za širšo skupnost.”
Dragi gospod Erklavec, še na mnoga
zdrava in zadovoljna leta. Vsi želimo, da se
ob podobnem dogodku spet snidemo.
SAPIENTI SAT.
(Pametnemu zadostuje.
Pametni ne potrebuje veliko besed.)
Publij Terencij Afer
Alenka Kušar
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Potomstvo

Anton
Trstenjak

Velika
skakalnica
v Avstriji
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Predjamski
Mera za
drago
kamenje

Æensko ime

ZDA
Eden od so- originalno
lmizacijskih
zlogov Angl. rock
skupina

Reka v
NemËiji

John
Kennedy

Bela suænja
v haremu

Alfred
Adler

Pristaπ dogmatizma

Sumerska
boginja
zemlje

Atletski
klub

Med prispelimi pravilnimi rešitvami je bila izžrebana Mojca Japelj, ki bo prejela praktiËno nagrado. »estitamo!
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je sestavil Toni Štimec, napišete na dopisnico in pošljete do vkljuËno 17. oktobra na naslov:
Elektro Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Služba za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 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 1900 izvodov. Glavna in odgovorna
urednica: mag. Violeta Irgl. Fotografije: Marko Piko. Oblikovanje: Peter Oman, s. p. Tisk: Delo tiskarna, d. d. Lektoriranje: Pliberšek izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.
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ZA DUŠO

ZA DUŠO

Resnicoljubnost
H grškemu modrijanu Sokratu je nekega dne
ves zadihan pritekel njegov uËenec in mu zaËel
govoriti: “Poslušaj, uËitelj, povedati ti moram,
kako je tvoj prijatelj …”
“PoËakaj,” ga je prekinil
Sokrat, “si že
presejal tisto, kar mi
misliš povedati, s
tremi siti?”
“S
tremi
siti,” se zaËudi
uËenec, “s katerimi?”
“Da, to,
kar želimo povedati,
moramo presejati s tremi
siti. Prvo sito je resnica. Si
že preveril, da je vse tisto,
kar mi hoËeš povedati, resniËno?”
“Ne,” pravi uËenec,
“pravzaprav sem samo slišal
govoriti druge.”
“Drugo sito je dobrota,” nadaljuje uËitelj, “ali je tisto, kar mi
želiš povedati, vsaj dobro, Ëe že ni resniËno?”
“Na žalost tudi ne, prav nasprotno,” odvrne
uËenec.
“Pa poglejva še tretje sito, koristnost. Ali je
to, kar je naredilo nate tak vtis in mi želiš povedati, vsaj koristno?” je dejal modrijan.
“Ne, da je koristno, ne bi mogel reËi,” se je
opraviËeval uËenec, “zato …”
“Da, prav zato, ker to, kar mi želiš povedati,
ni ne resniËno ne dobro ne koristno, raje na vse
pozabiva in se zanimajva za kaj drugega,” je zakljuËil modrijan Sokrat.
Žal ljudje premalokrat uporabljamo ta sita
modrijana Sokrata, ko govorimo o drugih, nekritiËno presojamo njihova dejanja ali jih celo obsojamo. Ni nam mar za resnico, ampak bolj za to,
kar bodo rekli drugi, kakšen dobiËek bomo imeli
od tega, kar povemo, ali pa celo, kako bi drugim
škodovali z lažjo, obrekovanjem in neresniËnimi
sodbami.
Vir: Glenn van Ekeren,
12 preprostih skrivnosti do sreËe.

Modre misli
V najslabših od nas je toliko dobrega
in v najboljših od nas toliko slabega, da se
od nas vseh spodobi, da drug drugega ne
opravljamo. R. L. Stevenson
»e storite krivico, ste slabši od
svojega sovražnika; Ëe se za storjeno krivico mašËujete, ste z njim izenaËeni; Ëe mu odpustite, pa se povzdignete
nadenj. B. Franklin
Smisel življenja ni zmaga.
Smisel življenja je rast
in razdajanje.
Ko
boste
pogledali
nazaj
na vse,
kar ste
v življenju naredili, boste
veË zadovoljstva dobili iz veselja, ki
ste ga prinesli v življenja drugih,
kot pa iz trenutka, ko ste jih prekosili in
premagali. Rabin Harold Kushner
Pomnite, da se resniËen pomen posameznika kaže v tem, kako se vede do ljudi,
ki mu z niËemer ne morejo pomagati. Ann
Landers

Kdor bi rad
imel nekaj,
Ëesar ni imel še
nikoli,

Modrost
meseca
bo moral
storiti nekaj,
Ëesar ni storil
še nikoli.
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