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IZ V S E B I N E
Poslovanje v prvih devetih
mesecih

Nakup in prodaja elektriËne
energije v obdobju 2005—
2006 in perspektiva za leto
2007

Dostop do informacij
javnega znaËaja

Na obisku pri najstarejšem
upokojencu Elektra Ljubljana

Fotografija: Alenka Kuπar

PREGLED URESNI»ITVE NA»RTA INVESTICIJ
V PRVIH DEVETIH MESECIH

UREDNICE

BESEDA

“Vse je javno,
razen izjem!”
violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Spoštovane bralke, spoštovani
bralci,
zakon o dostopu do informacij
javnega znaËaja (ZDIJZ), ki je zaËel
veljati v letu 2003, in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega znaËaja
ter uredba o posredovanju in vnoviËni uporabi informacij javnega znaËaja, zavezujejo javni sektor k veËji
preglednosti poslovanja, javnosti in
odprtosti.

Z

akonske doloËbe obvezujejo tudi
Elektro Ljubljana, da omogoËi prost
dostop do javnih informacij. Omenjeni zakon je bil sprejet z namenom, da se
zagotovi javnost in odprtost delovanja javnega sektorja: državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi
idr., osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

je vsak dokument a priori tajen, razen Ëe
neki zakon ne doloËa, da ga organ državljanu lahko da. ZDIJZ to staro miselnost
obraËa na glavo. Osnovi princip razmišljanja je in mora biti “Vse je javno, razen
izjem!”. Zavedam se, da takšen premik v
razmišljanju ljudi ne bo in ni enostaven.
Toda vsi, ki delamo v javnem sektorju, se
moramo zavedati, da delamo v imenu ljudi
in za ljudi.” VeË o tej zelo aktualni temi, ki
posega v samo srËiko vrednostnih stališË
tudi našega podjetja pri opravljanju javnih služb na podroËju elektriËne energije,
lahko preberete med tokratno vsebino in
vsebino prihodnjih številk.
Naj med oktobrsko aktualno vsebino
izpostavim na kratko še tri teme:
• krajše poroËilo o poslovanju podjetja v
prvih devetih mesecih jasno kaže, da se
podjetje približuje uspešnemu zakljuËku
poslovnega leta.
• Na podroËju investicij važnejša vlaganja

Prispevke za naslednjo številko Elektro novic, ki bo izšla v zaËetku decembra, pošljite do 25. novembra 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.

Naj navedem besede pooblašËenke
za dostop do informacij javnega znaËaja, ki jasno kažejo na nujno spremembo
v miselnosti vseh, ki nas zakon obvezuje:
“Do sedaj je v našem državnem aparatu
žal prevladovala miselnost, da državljan
“kar tako” brez pravnega interesa nima
pravice zahtevati tako rekoË niËesar, da
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v letu 2005 na distribucijskem omrežju
obsegajo dejavnosti na rekonstrukciji
obstojeËih RTP Grosuplje, RTP Polje, RP
Privoz ter na zgraditvi novih RTP Ribnica, RTP Litija, RP Fužine in RP BTC in
zgraditev novih distribucijskih transformatorskih postaj s prikljuËnimi vodi SN
in razvodi NN.

• Aktualno temo prinaša tudi tema z naslovom Nakup in prodaja elektriËne
energije v obdobju 2005—2006 in perspektiva za leto 2007.
Med preostalo vsebino želim tokrat
le še posebej izpostaviti zelo zanimiv zapis
pogovora z upokojenim sodelavcem Elektra
“Do sedaj je v našem državnem aparatu žal
prevladovala miselnost, da državljan “kar tako”
brez pravnega interesa nima pravice zahtevati tako rekoË niËesar, da je vsak dokument a
priori tajen, razen Ëe neki zakon ne doloËa, da
ga organ državljanu lahko da. ZDIJZ to staro
miselnost obraËa na glavo. Osnovi princip razmišljanja je in mora biti “Vse je javno, razen
izjem!”. Zavedam se, da takšen premik v razmišljanju ljudi ne bo in ni enostaven. Toda vsi,
ki delamo v javnem sektorju, se moramo zavedati, da delamo v imenu ljudi in za ljudi.”
Ljubljana gospodom Antonom Kravcarjem,
ki je pred kratkim praznoval visoki jubilej
- 95. rojstni dan in nosi Ëastitljivi naslov
“najstarejši upokojenec Elektra Ljubljana”.
Vsem skupaj želim, da ohranite svoja
visoka življenjska priËakovanja in upe in
naj vas spremlja misel Rudija Kerševana:”
Zaustavimo kdaj svoj korak, ozrimo se
okrog, zazrimo se v dan in ga živimo.”
Dober tok!
mag. Violeta Irgl,
glavna in odgovorna urednica
Naslovnica: Anton Kravcar - najstarejši
upokojenec Elektra Ljubljana.

UVODNIK

UVODNIK

Poslovanje podjetja
še bližje odjemalcu
mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, upokojenci in štipendisti,

V

poletni številki internega glasila je
bil objavljen povzetek rezultatov
raziskave zadovoljstva in lojalnosti
upraviËenih odjemalcev, tarifnih odjemalcev in uporabnikov naših storitev. Rezultati
so pokazali, da je kar 78 odstotkov anketiranih upraviËenih odjemalcev odgovorilo,
da so z Elektrom Ljubljana na splošno zadovoljni oziroma zelo zadovoljni.
Med tarifnimi odjemalci je bilo takih
65 odstotkov, prav tako med uporabniki
storitev. V primerjavi z letom 2003 se je
zadovoljstvo med upraviËenimi odjemalci
v tem Ëasu malenkost izboljšalo, medtem
ko je pri tarifnih odjemalcih zadovoljstvo

ostalo na istem nivoju. Zadovoljstvo med
naroËniki storitev se je v letošnjem letu
merilo prviË.
Kljub precej spodbudnim rezultatom
se jasno zavedam, tudi na podlagi vsakodnevnih izkušenj, da lahko in moramo na
vseh segmentih poslovanja podjetja uvajati
še prijaznejše in uËinkovitejše poslovanje z
našimi odjemalci in uporabniki naših storitev, ki morajo dobiti obËutek, da je podjetju
zares mar zanje. VeËja prilagodljivost, še
hitrejša odzivnost, še prijaznejši zaposleni,
še veË enotnih informacij so tisti skupni
dejavniki, na katerih bo potrebno narediti
veË, da se bo zadovoljstvo še poveËalo.
Poslovanje podjetja še bolj približati
potrebam in željam naših odjemalcev je zagotovo kljuËni projekt v prihajajoËih mesecih in seveda v poslovnem letu 2006, ki

ga Elektro Ljubljana potrebuje. Naj pri tem
poudarim, da æelim, da so v projekt vpete
prav vse organizacijske enote in prav vsi
zaposleni podjetja. Tako bo naπ skupni prispevek πe veËji.
Pri tem se moramo zavedati, da se
bodo rezultati truda, ki ga podjetje že vlaga
na to kljuËno podroËje in ga bo še vložilo,
pokazali zelo kmalu, ko bodo imeli odjemalci možnost izbirati dobavitelja elektriËne energije.
V želji po dobrih odnosih in dobrem
sodelovanju pri uresniËevanju in doseganju vseh zastavljenih ciljev Elektra Ljubljana vam vsem skupaj želim prijazno in
lepo jesen.
mag. Mirko MarinËiË,
zastopnik Elektra Ljubljana d.d.

ENERGIJA

ZELENA

Verjamemo, da tudi vam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo in kakšnega bomo zapustili našim potomcem.
Vabimo vas, da se s podpisom pogodbe o nakupu ZELENE
ENERGIJE tudi vi pridružite že veË kot stotim kupcem tega našega okolju prijaznega proizvoda.
Za samo en dodatni slovenski tolar na porabljeno kilovatno uro elektriËne energije lahko izkažete svojo ekološko ozavešËenost in pomagate ohranjati Ëisto in zdravo okolje tudi za
prihodnost. O porabi zbranih sredstev bomo vse kupce ZELENE
ENERGIJE redno obvešËali.

»e se boste odloËili za nakup našega proizvoda,
- boste na telefonski številki 01/230-43-76 dobili svojega
osebnega svetovalca, ki bo vsak delavnik med 9.00 in 10.00
odgovarjal na vaša vprašanja;
- boste prejeli nalepko in diplomo, ki bosta izkazali vašo ekološko ozavešËenost;
- bomo na vašo željo objavili vaše ime na naši spletni strani;
- boste prejemali aktualne novice s podroËja obnovljivih virov;
- vas bomo povabili na okrogle mize in druga sreËanja o okolju
prijazni elektriËni energiji.
oktober2005 | Dober tok. • 3

AKTUALNO

AKTUALNO

PoroËilo o poslovanju
v prvih devetih
mesecih
V devetmeseËnem obdobju leta
2005 je podjetje izkazalo pozitivni
poslovni rezultat v višini 2.009,3 mio
SIT, ki je presegel naËrtovani rezultat za obravnavano obdobje za 1.337
mio SIT.

maca.bozic@elektro-ljubljana.si

B

oljši poslovni rezultat je trenutni
odraz nižje nakupne cene elektriËne energije v pomladanskih in
poletnih mesecih, medtem ko se bo konec
leta zaradi višje nakupne cene v jesenskih
in zimskih mesecih precej znižal, bo pa še
vedno nad naËrtovanim. V obdobju 1−9/
2004 je podjetje izkazalo dobiËek v višini
1.403,9 mio SIT.
V primerjavi z naËrtom so imeli na
poslovni izid podjetja v obdobju 1−9/2005
najveËji
pozitivni vpliv:
- nižji stroški nakupa elektriËne energije,
- višja omrežnina za distribucijsko
omrežje,
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- višji prihodki od prodaje drugih storitev,
- nižji stroški materiala in storitev za
vzdrževanje,
- nižji drugi stroški materiala in storitev,
- nižji finanËni odhodki
ter negativnega:
- manjši prihodki od prodaje elektriËne
energije in
- nižji prihodki od izvajanja lastnih naloæb.
V prvih devetih mesecih leta 2005
je bilo na podroËju Elektra Ljubljana odjemalcem distribuiranih 2.639,4 GWh
elektriËne energije, medtem ko so izgube
elektriËne energije znašale 135,8 GWh,
kar predstavlja 4,9 odstotka vseh potreb
preskrbovalnega podroËja.
V istem obdobju je Elektro Ljubljana
prodal 2.421,4 GWh elektriËne energije.
V primerjavi z naËrtom koliËinske prodaje
je bila realizacija nižja za 3 odstotke, kar
je delno posledica zamika pri odËitavanju
porabe, zaradi Ëesar se je poveËala realizacija v letu 2004 in poslediËno zmanjšala v letu 2005. Prav tako je na manjše
prodane koliËine vplival tudi prehod nekaterih vladnih ustanov k drugim dobaviteljem, glede na prodajo v enakem obdobju predhodnega leta pa je bila prodaja
tudi zaradi prenehanja trgovanja nižja za
4,7 odstotka.
Celotni nakup elektriËne energije za
prodajo in pokrivanje izgub je v devetmeseËnem obdobju znašal 2.557,2 GWh elektriËne energije, kar je nižje od planiranega za
4,4 odstotka, od realizacije v enakem obdobju predhodnega leta pa za 6,2 odstotka.
Investicijska vlaganja so v gospodarskem naËrtu družbe za leto 2005 na-

Ërtovana v višini 7.664,5 mio SIT. V obdobju 1−9/2005 so naložbe dosegle 3.883,6
mio SIT, kar predstavlja 50,7 odstotno
realizacijo letnega naËrta naloæb. NajveËji
delež vlaganj predstavljajo naloæbe v distribucijsko omrežje 75,9 odstotka, vlaganja v distribucijske naprave 19,2 odstotka
in druga vlaganja 4,9 odstotka.
V Elektru Ljubljana je bilo ob koncu
leta 2004 zaposlenih 971 delavcev. Družba v Gospodarskem naËrtu za leto 2005
ni naËrtovala spremembe števila zaposlenih. Po stanju 30. 9. 2005 je bilo v Elektru Ljubljana zaposlenih 982 delavcev,
kar presega ciljno število zaposlenih za 11
delavcev.
Na podlagi doseženih rezultatov v
devetih mesecih letošnjega leta in prognoze do konca leta ugotavljamo, da bodo
rezultati dobri, boljši od naËrtovanih.
V tem obdobju pa že intenzivno pripravljamo Gospodarski naËrt za leto 2006,
kjer je treba že upoštevati spremembe
zakonodaje na podroËju davËne politike,
spremembe zakona o gospodarskih družbah in s tem povezanih sprememb slovenskih raËunovodskih standardov.

Maca BožiË,
izvršna direktorica OE RFS

AKTUALNO

AKTUALNO

Dostop do informacij
javnega znaËaja
1. del
andreja.radovan@elektro-ljubljana.si

Na kratko o razvoju pravice
Dostop do informacij javnega
znaËaja — informacij, ki izvirajo iz
delovnega podroËja organa, nahajajo pa se v obliki dokumenta, zadeve,
dosjeja, registra idr. — je med temeljnimi Ëlovekovimi pravicami ena
mlajših pravic, saj jo je veËina držav
zaËela umešËati v svoje zakone šele
v 20. stoletju, mnoge države pa tega
podroËja še danes nimajo urejenega.
Slovenija je zakon s tega podroËja dobila dokaj pozno, šele marca 2003.

javne agencije, javni skladi in druge osebe
javnega prava, nosilci javnih pooblastil in
izvajalci javnih služb) ter se vsakomur (fiziËne in pravne osebe) omogoËi prost dostop
do javnih informacij. Uskladitev z evropsko direktivo je vodila k noveli tega zakona
(2005), ki je dodatno zožila možnosti neupraviËenega zapiranja informacij.

nepravilnosti javnega sektorja.
Za dostop do javne informacije ni
potreben pravni interes, dovolj je, da smo
radovedni, kako država deluje in porablja
naš denar.
Nadaljevanje v prihodnjih številkah.

P

rviË se je ta pravica pojavila leta
1766 v kraljevini Švedske in Finske. Za oËeta dostopa do informacij
štejemo finskega duhovnika Andersa Chydeniusa, ki je pravico povzel in dodelal po
vzoru kitajskega cesarja Tanga Tai Zhonga.
Prve zametke namreË najdemo že v zapisih
stare Kitajske iz 7. stoletja. Slednja je v okviru prenove državnega aparata ustanovila
poseben svet modrecev, ki so imeli pravico
kritizirati vlado, vkljuËno s cesarjem.

Zakon o dostopu do informacij
javnega znaËaja (ZDIJ)
Pravica vsakogar, da pridobi informacijo javnega znaËaja, je v Sloveniji urejena
že kot ustavna kategorija (39. Ëlen Ustave
RS). Razen tega jo zagotavljajo tudi številni
mednarodni dokumenti, ki zavezujejo RS.
ZDIJ je torej doloËil zgolj naËin izvrševanja pravice (postopek), ki je bila priznana
že predhodno.
Omenjeni zakon je bil sprejet z namenom, da se zagotovi javnost in odprtost
delovanja javnega sektorja (tj. organov:
državni organi, organi lokalnih skupnosti,

Andreja Radovan,
služba za odnose z javnostmi

V imenu ljudstva
Zavedati se je treba, da delamo v imenu ljudi in za ljudi, da javne uslužbence
plaËujejo davkoplaËevalci, da torej delamo
“v imenu ljudstva”. Dokumenti, ki jih pri
svojem delu ustvari država, niso njena lastnina, temveË last državljanov. Lahko bi rekli, da je osnovni princip razmišljanja “Vse
je javno, razen izjem!”. Brez odprte komunikacije med državno in civilnodružbeno
sfero se negotovost in nezaupanje v pravni
red poveËuje. Pravica dostopa do javnih
informacij poveËuje stopnjo demokracije v
družbi in poslediËno prepreËuje zlorabe ter

Viri:
- Varstvo osebnih podatkov in informacije javnega znaËaja (Ljubljana, 2005: J.
»ebulj, J. Žurej)
- Novosti v pravici dostopa do informacij
javnega znaËaja in varstvo osebnih podatkov v RS in EU — skripta (Ljubljana,
2005)
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MESECA

TEMA

UresniËitev Plana investicij, ki
je del Gospodarskega naËrta družbe
Elektro Ljubljana, je vezana na uresniËitev posameznih segmentov investicijskih skupin v Planu investicij za
tekoËe leto. NajveËji del naložb v naËrtu se nanaša na osnovno dejavnost
družbe Elektro Ljubljana, to je na distribucijo elektriËne energije. Glavne
investicijske skupine, ki pokrivajo
osnovno dejavnost, so objekti omrežja visoke napetosti (VN), distribucijsko omrežje srednje napetosti (SN) in
nizke napetosti (NN) ter osnovni vodi
SN.

N

ajvažnejša vlaganja v letu 2005
na distribucijskem omrežju obsegajo dejavnosti na rekonstrukciji
obstojeËih RTP Grosuplje, RTP Polje, RP
Privoz ter na zgraditvi novih RTP Ribnica,
RTP Litija, RP Fužine in RP BTC, zgraditev
novih distribucijskih transformatorskih
postaj s prikljuËnimi vodi SN in razvodi
NN, zgraditev osnovnih distribucijskih vodov SN.
Celovita rekonstrukcija primarne in
sekundarne opreme RTP 110/20 kV Grosuplje je bila dokonËana že v lanskem letu.
V letošnjem letu se je izvedla še montaža
dveh kompenzacijskih naprav v 20-kilovoltnem stikališËu. Po konËanih funkcionalnih preizkusih so bile naprave dane v
obratovanje v mesecu juniju.
RTP 110/20 kV Ribnica z vkljuËitvami
VN in SN se je priËela graditi konec septembra 2003 s priËetkom izvajanja gradbenih del na novi RTP. Objekt v obsegu 3
polja 110 kV in 24 celic v 20-kilovoltnem
stikališËu s pripadajoËo sekundarno opremo je bil zgrajen v zaËetku oktobra 2004
in je prikljuËen v 20-kilovoltno distribucijsko omrežje s ciljem izvajanja zagonskih
in funkcionalnih preizkusov do tehniËnega pregleda. V mesecu juliju je bil izveden
tehniËni pregled objekta, v mesecu avgustu
pa je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za objekt. Objekt zdaj redno obratuje in
zagotavlja kakovostno oskrbo z elektriËno
energijo odjemalcem širšega obmoËja Ribnice, obenem pa razbremenjuje obstojeËo
RTP v KoËevju.

Pregled uresniËitve
naËrta investicij v
prvih devetih mesecih
V RTP 110/10 kV Polje je predviden
zaËetek prehoda na 20-kilovoltno napetost
na obmoËju mesta Ljubljane. Za ta namen
je treba RTP Polje rekonstruirati in dograditi. Tako je bila v letošnjem letu konËana
prva faza gradbenih del. Zgrajen je prizidek k obstojeËi zgradbi za prihodnje 20kilovoltno stikališËe ter konËana predelava
doloËenih obstojeËih prostorov. Izvedeni
so temelji za jeklene konstrukcije aparatov
VN za dve 110-kilovoltni daljnovodni polji.
Glede na neuspešen poizkus oddaje javnega
naroËila za dobavo primarne in sekundarne
opreme za rekonstrukcijo in dogradnjo RTP
Polje trenutno vsa dela stojijo, v teku pa
je nov postopek za oddajo javnega naroËila, ki bo v najboljšem primeru zakljuËen v
zaËetku prihodnjega leta. NaËrtujemo, da
bodo dela, ki se bodo izvajala po fazah,
konËana okvirno do sredine leta 2007, ob
predpostavki, da ne bo vnoviËnih zapletov
pri oddaji javnega naroËila.
Nova RTP 110(35)/20 kV Litija bo zamenjala dotrajano obstojeËo RTP 35/20 kV
na isti lokaciji. Gradbena dela na objektu
so se priËela v mesecu septembru. Do konca septembra so bila opravljena zemeljska
dela za objekt. V teku je izvedba naroËila
za dobavo primarne in sekundarne opreme.
DokonËanje objekta naËrtujemo koncem
prihodnjega leta oz. v zaËetku leta 2007.
RTP 110/20 kV RadeËe bo tako kot
RTP Litija nadomestila dotrajano RTP
35/10 kV Zidani Most. Trenutno sta v teku
postopek javnega naroËila za izbor izvajalca gradbenih del in postopek javnega naroËila za dobavo primarne in sekundarne
opreme. NaËrtujemo, da bomo gradbena
dela priËeli še pred koncem letošnjega leta,

matjaz.osvald@elektro-ljubljana.si
objekt pa naj bi bil dokonËan v prvi polovici leta 2007. RTP RadeËe bo po že izvedenem prehodu na napajalnem obmoËju RTP
Potoška vas, druga toËka na obmoËju DE
Trbovlje, kjer bomo po konËani zgraditvi
objekta izvedli prehod iz obstojeËih 10 kV
in 35 kV napetosti na standardno 20-kilovoltno napetost.
V letošnjem avgustu smo priËeli z
gradnjo daljnovoda 2 x 110 kV RTP TET
— Zagorje (Zasavske zbiralke). Gre za
zgraditev okoli dvokilometrskega odseka
daljnovoda med RTP TET do obstojeËega
daljnovoda 2 x 110 kV Trbovlje—Zagorje.
V teku so zemeljska in gradbena dela za
postavitev nožnih delov daljnovodnih stebrov. Dela potekajo po izjemno zahtevnem
in težko dostopnem terenu. Konec del je
predviden v zaËetku prihodnjega leta.
Poleg naštetih RTP in daljnovoda 110
kV so bila do konca septembra že konËana
dela na zgraditvi RP 20 kV Fužine v Kamniku in rekonstrukcija oz. obnova RP 10
(20) kV Privoz v Ljubljani, medtem ko so
elektromontažna dela na RP 10 (20) kV BTC
v Ljubljani v polnem teku. Gradnja RP BTC
bo konËana do konca leta.

“Osnovni vodi SN”, ki vkljuËujejo objekte za povezavo posameznih napajalnih
obmoËij ali RTP-jev in rekonstrukcije leteh, so v Planu za leto 2005 zajeti z 28 objekti predvidenimi za zgraditev. V obdobju
januar—september 2005 je bilo v delu oz.
uresniËevanju 13 objektov, od tega je bilo
dokonËanih 7 objektov.
UresniËitev tega dela Plana investicij
v obliki fiziËnega pokazateljev znaša 1,5
km rekonstruiranih daljnovodov, 12,3 km
zemeljskih kablovodov SN in 3,1 km kabelske kanalizacije.
Objekti, ki so bili v gradnji v obdobju januar—september 2005:
- gradnja kablovoda 20 kV KraËali—Ravne
na podroËju DE Elektro KoËevje,
- zamenjava kablovoda 10 (20) kV RTP Šiška—TP Toplarna,

podroËju DE Ljubljana okolica,
- gradnja kabelske kanalizacije na avtocestnem izvozu Novo mesto vzhod,
- gradnja kablovoda 2 x 20 kV Dobruška
vas—RP Šentjernej,
- kablovoda 2 x 20 kV RTP Bršljin—Adria
na podroËju DE Novo mesto,
- gradnja kablovoda 20 kV TP Ožbolt—TP
AC Podmilj,
- kablovoda RTP Hrastnik—TP Steklarna
na podroËju DE Trbovlje.
KonËane naložbe v obdobju januar—september 2005:
- zamenjava kablovoda 10 (20) kV RTP Šiška—TP Toplarna,
- zgraditev kabelske kanalizacije na Verovškovi,
- obnova daljnovoda 20 kV Cerknica,
- zgraditev kablovoda 2 x 20 kV RTP Bršljin—Adria,
- zgraditev prve etape kablovoda 2 x 20
kV Dobruška vas—RP Šentjernej,
- zgraditev kablovoda 20 kV Ožbolt—Podmilj,
- zgraditev kablovoda 10 (20) kV RTP
Hrastnik — Steklarna.
FiziËni obseg uresniËitve v poglavju
“Osnovni vodi SN” je glede na Plan majhen. Vzrok tega je nepridobitev potrebnih
gradbenih dovoljenj za zgraditev objektov
po Planu, kar je posledica dolgotrajnih pridobivanj potrebnih služnosti nad zadevnimi zemljišËi. Za zadnji kvartal sicer naËrtujemo še pridobitev nekaterih gradbenih
dovoljenj in priËetek gradnje teh objektov,
vendar pa dosedanjega zaostanka ne bo
veË mogoËe nadoknaditi.

- gradnja kabelske kanalizacije RP Privoz—RP Rudnik,
- gradnja kabelske kanalizacije na Verovškovi in na podroËju DE Ljubljana mesto,
- obnova daljnovoda 20 kV Cerknica,
- gradnja kablovoda 20 kV Dupeljne—Obrše,
- gradnja kabelske kanalizacije za kablovod 20 kV RP Fužine—TP Calcit,
- obnova daljnovoda 20 kV Cerknica na

Na sledeËem zelo obsežnem delu Plana investicij “Distribucijsko omrežje SN
in NN”, ki ga uresniËijo posamezne DE,
so se v 9 mesecih uresniËili objekti, zaËeti še v letu 2004, uresniËujejo pa se tudi
novi objekti, zaËeti v letošnjem letu. Vloga
teh objektov v distribucijskem omrežju je
predvsem izboljšanje napetostnih razmer
pri odjemalcih elektriËne energije, poveËanje razpoložljive moËi v doloËenih toËkah
distribucijskega omrežja na podlagi izdanih elektroenergetskih soglasij in pogodbenih obveznosti, vse s ciljem zanesljive

in kakovostne oskrbe odjemalcev elektriËne energije.
Skupaj je bilo v prvem polletju v gradnji, obnovi ali rekonstrukciji 218 distribucijskih objektov SN- in NN-napetostnega
nivoja, od tega je bila gradnja 161 objektov
do konca septembra tudi konËana.
DokonËani objekti obsegajo:
- 36 novih transformatorskih postaj SN/
NN,
- 2 nadomestni transformatorski postaji
SN/NN,
- 20 rekonstrukcij transformatorskih postaj SN/NN,
- 50 vgrajenih transformatorjev,
- 19.030 kVA instalirane moËi,
- 18,4 km prikljuËnih vodov SN,
- 86,1 km razvodov NN,
- 18,8 km rekonstrukcij obstojeËih prikljuËnih vodov SN,
- 7,6 km razliËnih kabelskih kanalizacij.
Glede na Plan investicij in Operativni plan investicij je ocenjena povpreËna
stopnja fiziËnega obsega uresniËitve 75 odstotkov letnega Plana investicij, prav toliko
pa znaša tudi finanËna uresniËitev na tem
delu Plana investicij in na letnem nivoju.
Glede na razpoložljive lastne izvajalske zmogljivosti OE Inženiring in poslovno
politiko družbe Elektro Ljubljana smo vse
objekte iz segmenta “Distribucijsko omrežje
SN in NN” gradili sami, le gradbena dela so
opravili zunanji izvajalci.
V uresniËitev naštetega so, poleg
Službe za investicije Sektorja razvoj in Oddelkov za investicije v Službah razvoja OE
Distribucija elektriËne energije in izvajalcev, vkljuËene tudi Služba za dokumentacijo Sektorja razvoj in Oddelki za dokumentacijo v Službah razvoja OE Distribucija
elektriËne energije, ki umestijo objekte v
prostor in pripravijo projektno in tehniËno dokumentacijo za zgraditev objektov v
Planu investicij.

Matjaž Osvald,
izvršni direktor OE DEE

AKTUALNO

AKTUALNO

Elektro Ljubljana vodi bilanËno
podskupino v okviru bilanËne skupine
HSE, ki obsega naslednje dejavnosti
(Ëlane bilanËne podskupine):

R

egulirane dejavnosti
(podvrženo regulaciji cen):

- prodaja tarifnim odjemalcem (ceno doloËa vlada RS),
- vir za pokrivanje izgub v distribucijskem
omrežju (delež cene v omrežnini doloËa
Agencija za energijo),
- nakup od kvalificiranih proizvajalcev
(odkupno ceno doloËa vlada RS).

Tržne dejavnosti
(cene so oblikovane tržno):
- prodaja v okviru izravnave — HSE,
- izvoz preko distribucijskega omrežja,
- prodaja drugim distribucijskim omrežjem
— neregulirana dobava,
- prodaja upraviËenim odjemalcem,
- nakup od drugih trgovcev — HSE,
- nakup v okviru izravnave — HSE,
- nakup iz drugih distribucijskih omrežij
— neregulirana dobava,
- nakup od neodvisnih proizvajalcev,
- uvoz preko distribucijskega omrežja.
Na nakupni strani ima najveËji vpliv
nakup od drugih trgovcev — HSE, ki predstavlja 97 odstotkov odhodkov. Na prodajni
strani pa ima najveËji vpliv prodaja upraviËenim odjemalcem, 69 odstotkov prihodkov, prodaja tarifnim odjemalcem 24 odstotkov prihodkov, vir za pokrivanje izgub
6 odstotkov prihodkov.
S HSE imamo sklenjeno dvoletno pogodbo za leti 2005 in 2006.

Pri prodaji upraviËenim odjemalcem imamo z veËino velikih kupcev sklenjene pogodbe za leti 2005 in 2006. Z
doloËenim številom kupcev, ki so sklenili
pogodbo samo za leto 2005, se še dogovarjamo o pogojih dobave za leto 2006.
Za manjše upraviËene odjemalce, ki imajo
sklenjene pogodbe za nedoloËen Ëas z možnostjo prekinitve pogodbe, bomo podaljšali veljavnost obstojeËega cenika do konca
leta 2006.
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Nakup in prodaja
elektriËne energije
v obdobju 2005—2006
in perspektiva
za leto 2007

gregor.bozic@elektro-ljubljana.si

Prihodek pri prodaji tarifnim odjemalcem po odbitku omrežnine od konËne
cene glede na trenutni tarifni sistem znaša
le 86 odstotkov potrebnih odhodkov za nakup elektriËne energije za potrebe tarifnih
odjemalcev na podlagi sprejete metodologije delitve stroškov nakupa elektriËne
energije med Ëlane bilanËne podskupine
Elektra Ljubljana. Pri tem niso še upoštevani stroški dobavitelja (obraËun, reklamacije, izterjava, obvešËanje …). Z upoštevanjem stroškov dobavitelja dosegamo
le 83-odstotno pokritje prihodkov pri prodaji tarifnim odjemalcem. Pri izraËunu smo
upoštevali cene nakupa za leto 2006, ki so
bile doloËene konec leta 2004, ter trenutno
veljavni tarifni sistem za gospodinjske odjemalce.

Vir za pokrivanje izgub je sestavljen
iz deleža cene omrežnine za pokrivanje
izgub v distribucijskem omrežju ter sub-

vencij za odkup od kvalificiranih proizvajalcev. Vir za pokrivanje izgub dosega 93
odstotkov potrebnih odhodkov za nakup
elektriËne energije za pokrivanje izgub v
distribucijskem omrežju Elektra Ljubljana
na podlagi sprejete metodologije delitve
stroškov nakupa elektriËne energije med
Ëlane bilanËne podskupine Elektra Ljubljana. Omenjena negativna razlika je posledica doloËanja deleža cene v omrežnini za
pokrivanje izgub v distribucijskem omrežju
ter posledica odkupa doloËene kvalificirane
proizvodnje s strani drugih trgovcev, ki izkorišËajo zakonsko praznino. Trenutna odkupna cena od kvalificiranih proizvajalcev
brez premije je namreË bistveno nižja od
tržne cene. Dosedanja poslovna strategija
Elektra Ljubljana ni bila usmerjena, da kvalificiranim proizvajalcem, ki so prikljuËeni
na distribucijsko omrežje Elektra Ljubljana,
ponudimo višjo ceno odkupa.
V letih 2005 in 2006 bo podjetju uspelo doseËi zastavljene cilje pri prodaji upraviËenim odjemalcem, ki prispevajo bistveni
delež na prihodkovni strani in poslediËno
k poslovnemu izidu Elektra Ljubljana. Pri
sklepanju pogodb za leto 2006 že opažamo
dejavnejšo vlogo konkurenËnih podjetij,
ki so se usmerila na segment manjših in
srednjih upraviËenih odjemalcev. Elektro
Ljubljana nima veËjega vpliva na pogoje
nakupa elektriËne energije od HSE in politiko cen pri gospodinjskih odjemalcih, kar
predstavlja veliko tveganje za poslovanje v
letu 2007.

Za prikaz dolgoroËnega trgovanja na
trgu na debelo, ki doloËa drobnoprodajne
cene konËnim odjemalcem, zaradi veËje
likvidnosti in preglednosti cen v primerjavi
s trgom v Sloveniji uporabljamo evropsko
borzo EEX.
Na evropski borzi z elektriËno energijo
EEX se dolgoroËno trguje s PAS (1) in EU
TRAPEZ. (2) Na podlagi cen za ta dva proizvoda se oblikujejo cene za VT (3) (veËja tarifa) in MT3 (manjša tarifa) oz. ET (3) (enotna
tarifa), ki jo plaËujejo konËni odjemalci.
Oblikovanje cen na dolgoroËnem trgu
je prikazano na spodnjem grafu. Za leto
2006 sta prikazani ceni za PAS in EU TRAPEZ od januarja 2003 dalje.

Na podlagi grafa in razpredelnice lahko ugotovimo, da se je elektriËna energija z rokom dobave 1. 1. 2006 do 31. 12.
2006 v zadnjih desetih mesecih podražila
za 33,5 odstotka v primeru proizvoda PAS
06, ter 32,8 odstotka za proizvod EU TRAPEZ 06. Smernica rasti cen se kaže tudi za
leto 2007.

MT je manjša dnevna tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22.00 do
6.00 naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in
praznik od 0 - 00 do 24 - 00.
ET je enotna tarifa, ki jo beleži enotarifni
števec vsak dan od 0 - 00 do 24 - 00.

(1) PAS je standardiziran proizvod, s katerim se
trguje na trgu na debelo z elektriËno energijo
in obsega nakup elektriËne energije za vseh
24 ur dneva.
(2) EU TRAPEZ je kot proizvod oblikovan nekoliko drugaËe kot trapez v Sloveniji. V Sloveniji
traja trapez med 6.00 in 22.00, EU-trapez pa
traja med 8.00 in 20.00.

V letih 2005 in 2006 bo podjetju uspelo doseËi zastavljene cilje pri prodaji upraviËenim
odjemalcem, ki prispevajo bistveni delež na
prihodkovni strani in poslediËno k poslovnemu
izidu Elektra Ljubljana. Pri sklepanju pogodb za
leto 2006 že opažamo dejavnejšo vlogo konkurenËnih podjetij, ki so se usmerila na segment
manjših in srednjih upraviËenih odjemalcev.

Smernico rasti cen lahko priËakujemo
tudi v prihodnje. To bo treba upoštevati pri

sklepanju pogodb za leto 2007 in vzpostaviti model, da bodo odjemalci prevzeli del
odgovornosti za odloËanje o trenutku nakupa elektriËne energije za prihodnje obdobje.
Iz grafa lahko razberemo, da je bil
pravi trenutek izbire nakupa za leto 2006
zaËetek letošnjega leta oz. konec lanskega
leta. Podoben scenarij lahko priËakujemo
tudi za leto 2007.

V spodnji razpredelnici so prikazane
povpreËne meseËne cene za dobavo elektriËne energije za leto 2006, oblikovane v
letu 2005.

(3) VT je veËja dnevna tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6.00 do 22.00.

PAS 06 (EUR/MWh)

EU TRAPEZ 06 (EUR/MWh)

Januar

33,77

46,73

Februar

33,93

46,54

Marec

35,16

47,76

April

38,34

50,70

Maj

38,77

51,66

Junij

41,11

56,83

Julij

43,56

58,61

Avgust

43,27

58,48

September

43,77

60,32

Oktober

45,09

62,07

Ker je odpiranje gospodinjskega trga
predvideno šele 1. 7. 2007, bo treba premostiti prehodno obdobje v letu 2007 do sklepanja pogodb z gospodinjskimi odjemalci
pod tržnimi pogoji. V ta namen bo podjetje
ustanovilo tudi projektno skupino, ki bo
pripravila pogoje in proizvode za prodajo
gospodinjskim odjemalcem. Vzporedno bo
treba opremiti osebje, ki bo izvajalo storitve
za odjemalce (obraËun, reševanje reklamacij, izterjava …), z informacijskim sistemom
CRM (upravljanje odnosov s strankami) ter
na tej osnovi pripraviti ustrezne delovne
postopke. Pri tem bo bistveno vlogo odigrala tudi ustrezna strategija komuniciranja
z obstojeËimi in novimi upraviËenimi odjemalci — gospodinjstvi.

mag. Gregor BožiË
odgovorni bilanËne podskupine
Elektra Ljubljana
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Izmenjava merilnih
podatkov v Sloveniji

Daljinski zajem podatkov pomeni, da
preko vgrajenega modema v elektriËnem
števcu preko PSTN, ISDN in GSM komunikacije prenesemo podatke iz števca v
merilni center. Iz števca beremo zakljuËena
meseËna stanja, na podlagi katerih se izda
raËun, pobiramo tudi dinamiko odjema oz.
“load profile.” Dinamika odjema je sestavljena iz 15 minutnih vrednosti preteËenih
energij, iz katerih se izraËunava konica odjemalca, ki je potrebna za obraËun omrežnine. Iz števcev poleg omenjenih podatkov
prebiramo tudi druge parametre kot so napetosti, prestave merilnih transformatorjev
in število prekinitev. MeseËno se približno
80 odjemalcev opremi z daljinskim prenosom podatkov. Trenutno je najbolj v uporabi GSM prenos podatkov, poleg PSTN in
ISDN prenosa. Shematski prikaz je prikazan
na sliki 1

Boris Turha

Služba za meritve elektriËne
energije ima oddelek za upravljanje
s podatki, ki skrbi za podatkovni tok
merilnih podatkov v podjetju preko
vzpostavljenega Merilnega centra.

G

lavne

naloge

oddelka

so:

- skrb za zajem merilnih podatkov,
- skrb za obdelavo in validacijo merilnih
podatkov,
- skrb za posredovanje merilnih podatkov
udeležencem na trgu in
- spremljanje in uvajanje tehnoloških ter
informacijskih novosti v procesu “od
števca do raËuna” ali ang. “Meter to
Bill,”
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OdËitavanje merilnih podatkov poteka daljinsko ali roËno. Pri roËnem odËitavanju loËimo v dve skupini in sicer:
- odjemalci na letnem segmentu (LO)
- odjemalci na meseËnem segmentu (MO
in VO)
Odjemalce na letnem segmentu se popisujejo enkrat letno. Odjemalci na meseËnem segmentu (VO in MO) se popisujejo
enkrat meseËno.
Probleme z nedostopnostjo do posameznih merilnih mest poskušamo rešiti z
daljinskim zajemom podatkov oz. se zahteva preureditev merilnega mesta v smislu
neomejenega dostopa do merilne opreme s
strani distribucije. Tako se število odjemalcev na roËnem popisu v segmentu VO (vele
odjem) meseËno zmanjšuje za število odjemalcev, katerim se uredi daljinski zajem
merilnih podatkov.

Slika1: Shematski prikaz merilnega centra
Dandanes upraviËenim odjemalcem,
ki imajo vzpostavljeno meritev dinamike
odjema omogoËamo preko spletne aplikacije Captive Browser vpogled njihove dinamike odjema delavne in jalove moËi.
Dnevno prebrane podatke iz merilnih mest uporabljajo tudi druge službe v
podjetju. Vsakodnevno oddelek za proizvodnjo elektriËne energije pregleduje

merilne podatke o proizvodnji na svojih
malih hidroelektrarnah (MHE). Preko dinamike proizvodnje (Graf 1.) lahko “na
daljavo” ugotovijo, v kakšnem stanju se
nahaja hidroelektrarna. V primeru, da se
zmanjša proizvodnja delavne energije, to
pomeni zmanjšan pretok vode v turbino.
Vzrok zmanjšanega pretoka vode je lahko
listje na rešetkah vtoka vode na turbino.
Prav tako te podatke uporabijo za izstavljanje raËunov.

Graf 1: Dinamika proizvodnje hidroelektrarne

Dnevno pa se v skladu z “Dogovorom
o naËinu izmenjave formatu podatkov” dobaviteljem na podroËju SODO Elektro Ljubljana pošilja dinamika odjema za njihove
odjemalce. Merilne podatke po elektronski
pošti posredujemo v txt datoteki v dogovorjenem formatu. Trenutno tako dnevno
pošiljamo dinamiko odjema za 1500 merilnih mest.
Poleg izmerjenih Ëetrturnih meritev obremenitve za posamezna merilna
mesta, dobaviteljem posredujemo tudi
t.i. preostali diagram. Preostali diagram
predstavlja skupen diagram odjemalcev
brez merjene Ëetrturne dinamike obremenitev (Graf 2). Povedano drugaËe, to so
vsi odjemalci (tarifni in upraviËeni odjemalci) brez ustreznih števcev, kateri ne
omogoËajo 15 minutne registracije energije in daljinski prenos podatkov v merilni center.
600.000

600.000

Stanja števcev se meseËno prenesejo
v sistem obraËuna (ERC), kjer se uporabijo
za izdajo raËunov za omrežnino. V kolikor
odjemalec ne pripada naši bilanËni skupini, se izmerjene koliËine za obraËunski
mesec posredujejo po elektronski pošti
njegovemu trgovcu. Trgovec pa na podlagi teh podatkov izda raËun za porabljeno
energijo.
Prevzem el. energije se vrši preko
prenosnega omrežja (ELES), sosednjih distribucijskih omrežij (Elektro Celje in Elektro
Gorenjska), kvalificirane in nekvalificirane
proizvodnje ter izmenjave s Hrvaško. Podatke iz ELES-ovih objektov ( RTP VN/110
kV) zajemamo on-line iz njihove merilne
opreme. Podatke o prevzeti energiji za pretekli dan vsako jutro verificiramo in jih po
elektronski pošti posredujemo pristojnim
za napoved porabe v podjetju. Verifikacijo
prevzete energije delamo med ELES-ovimi
meritvami in našimi meritvami na primopredajnih mestih v RTP-jih. Dnevno primerjamo tudi bilanco primarnih in sekundarnih meritev na vseh transformatorjih v
RTP-jih. Pred kratkim smo vzpostavili dodatne meritve elektriËne energije na vseh
izvodih iz RTP-jev. V primeru odstopanja
primarnih in sekundarnih meritev uporabimo tudi bilanco po izvodih.

Potek obraËuna odstopanj:
“Za vsak obraËunski interval doloËimo krivuljo realiziranega odjema distribucijskega omrežja tako, da vsoti pretokov
600.000

500.000

500.000

ali podskupino na našem omrežju najprej
doloËimo koliËnik oziroma razmerje v preostalem diagramu. KoliËnik izraËunamo
glede na skupno realizacijo merilnih mest
brez registracijskih meritev po posamezni bilanËni skupini in celotnim odjemom
vseh odjemalcev na obmoËju Elektro Ljubljana brez registracijskih meritev v preteklem letu. Na distribucijskem podroËju
Elektro Ljubljana vodimo bilanËne podskupine Elektro Celje, Elektro Gorenjska,
Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro
Primorska, Elektroprodaja, Holding Slovenske Elektrarne, IG Prodaja in ElektriËni
finanËni tim.
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Graf 2: IzraËun preostalega diagrama
»e števec pri odjemalcu ne omogoËa
daljinskega prenosa podatkov, dobavitelj za
tega odjemalca kupuje energijo po preostalem diagramu. Delež preostalega diagrama
se doloËi s koliËniki. KoliËnik preostalega diagrama se raËuna glede na preteklo
12 meseËno obremenitev odjemalca in se
spreminja meseËno. MeseËno pa se spreminja zato, ker vsak mesec opremimo vedno
nove odjemalce z daljinskim prenosom podatkov.
Vsak mesec moramo do 15. delavnega dneva v mesecu izdelati bilanco GSJ
SODO po bilanËnih skupinah za pretekli
mesec. Bilanca se pošlje na Borzen, kjer
se podatki uporabijo za obraËun odstopanj bilanËnih skupin. V bilanci odstopanj dobavitelji dobijo dejanski (skupen)
prevzem svojih odjemalcev in v primeru
odstopanja z napovedano koliËino plaËajo
za odstopanja. Za vsako bilanËno skupino

Preostali diagram odjem

primopredajnih mestih distribucijskega
omrežja prištejemo proizvodnjo virov na
distribucijskem omrežju t.i. malih proizvajalcev. Male proizvajalce delimo na
tiste z registracijskimi meritvami in brez
registracijskih meritev. Vsakega 20. v mesecu je znana skupna koliËina elektriËne
energije malih proizvajalcev za pretekli
mesec.
Malim proizvajalcem, ki so brez registracijskih meritev, doloËimo krivuljo po
normiranem diagramu primopredajnih merilnih mest glede na preteËeno energijo in
jih seštejemo. Krivuljo za male proizvajalce
dobimo, tako da seštejemo male proizvajalce z in brez registracijskih meritev.
Nadalje za vsak obraËunski interval
ocenimo izgube v distribucijskem omrežju,
pri Ëemer ocena temelji na linearni odvisnosti izgub od obremenitve omrežja. Za
naše distribucijsko omrežje upoštevamo 7
% izgube, ki jih porazdelimo po krivulji
vsote primopredajnih mest.
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SE

SPOZNAJMO

Kje in kdaj se je zaËela tvoja
delovna kariera?
Kot elektromonter sem v letu 1971
prišel v Elektro Ljubljano okolica, v skupino
rednega vzdrževanja nadzorništva Domžale. Moj prvi vodja je bil g. Rado Stopar, ki
je name naredil izreden vtis kot Ëlovek, ki
je spoštoval energetske objekte in naprave.
Pod njegovim vodstvom sem spoznal kako
pomembno je vestno vzdrževanje naprav
in spoštljiv odnos do teh.
Ker me je delo z elektriko veselilo, verjetno sem nekaj tega veselja dobil
v rodu, saj sta bila oba moj oËe in stric
pri delu povezana z elektriko, sem hotel o
elektriki in delu v elektrogospodarstvu izvedeti veË, zato sem se vpisal v delovodsko
šolo in po konËanem šolanju prevzemal
odgovornejša dela.

DoloËitev poteka krivulje odjema
upraviËenih odjemalcev v posamezni bilanËni podskupini ali skupini z registracijskimi meritvami naredimo z agregacijo vseh
postaj z registracijskimi meritvami za posamezno bilanËno skupino. Pri upraviËenih
odjemalcih z registracijskimi meritvami, pri
katerih je izmerjeno manj kot 90 % meseËne koliËine elektriËne energije, se jih upošteva v preostalem diagramu. Agregiramo le
tiste upraviËene odjemalce z veË kot 90 %
izmerjene meseËne elektriËne energije po
urnih meritvah.
Preostali diagram izraËunamo tako,
da za vsak obraËunski interval od skupnega odjema vsote pretokov po primopredajnih mestih in proizvodnjo virov na distribucijskem podjetju odštejemo izgube in odjem
vseh upraviËenih odjemalcev z registracijskimi meritvami iz vseh bilanËnih skupin
ali podskupin.
DoloËitev poteka krivulje odjema
upraviËenih odjemalcev brez registracijskih meritev doloËimo tako, da vsak obraËunski interval preostalega diagrama
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množimo s koliËnikom v preostalem diagramu.
KoliËnik doloËimo na podlagi realizacije v zadnjih 12 mesecih. UpraviËene
odjemalce, kateri nimajo registracijskih
meritev in upraviËene odjemalce kateri
imajo manj kot 90 % registrirane meseËne energije, se vzame realizacijo v zadnjih dvanajstih mescih in se sešteje za
posamezne bilanËne skupine. Glede na
skupno vsoto vseh upraviËenih odjemalcev brez registracijskih meritev, se izraËuna posamezen delež posamezne bilanËne
skupine.”
Opisani “preprost” postopek predstavlja del novih aktivnosti, ki so se pojavile z
odprtjem trga elektriËne energije v okviru reguliranih dejavnosti distribucijskega
podjetja. Pravi podatki v pravem Ëasu pri
pravem uporabniku omogoËajo optimalno
delovanje finanËnih tokov v energetskem
sektorju.
Boris Turha d.i.e
OE UDO, Služba za meritve

V tistem Ëasu smo zaËeli z ustanavljati skupino za vzdrževanje daljnovodov
z veËjimi preseki vodnikov (35- in 110- kilovoltni daljnovodi). S to skupino sem bil
povezan od samega zaËetka, saj je bilo treba skupino opremiti jo kadrovsko zasesti z
monterji, ki niso imeli strahu pred višino
in deli v vËasih izjemno težkih pogojih
(sneg, mraz, žled ...). Ker smo kot mladi
fantje imeli izredno željo, da so dela, ki
jih opravljamo na teh napravah, zelo strokovno opravljena, smo se veliko izpopolnjevali. Tako sem bil kar tri mesece delal
na daljnovodih z monterji Dalekovoda in
nabral veliko izkušenj, ki sem jih prenesel
na svoje nove kolege. Poleg vzdrževanja
daljnovodov smo izvajali vsa dela na srednjenapetostnih kablovodih, tako na oljnih
kot kasneje na polietilenskih kablih. Lahko reËem, da so bila leta dela z daljnovodi
in kablovodi najlepša in najustvarjalnejša. Želja po znanju me je gnala naprej za
novimi izzivi, zato sem se ponovno vpisal
v šolo, konËal tehniËno šolo in kasneje še
šolo za inženirja elektroenergetike.

Na katerem delovnem mestu
delaš ?
Pred nekaj leti sem prevzel vodenje
službe režijskih dejavnosti, ki povezuje podroËje avtoprometa, mehanizacije, poslov-

UREDNICE

BESEDA

“Pridružite se nam,
prinesite dobro voljo!”
Služba režijskih dejavnosti sledi ciljem po racionalizaciji poslovnih prostorov,
optimalni opremljenosti delavnih mest z
orodjem in mehanizacijo, vozili in inventarjem.

Kako preživljaš prosti Ëas?

SreËo Grkman
nih in obratnih stavb ter poËitniških objektov. »e na kratko opišem dela in naloge, za
katere skrbi služba režijskih dejavnosti lahko reËem, da vsak zaposleni nekako vedno
pride v stik s službo režijskih dejavnosti,
ki skrbi za:
• nabavo in vzdrževanje voznega parka
od osebnih in transportnih vozil,
• vzdrževanje in posredno nabavo veËjega
orodja,
• za vzdrževanje poslovnih in obratnih
stavb, stanovanj in poËitniških zmogljivosti.
Za vsa ta dela skrbi 37 zaposlenih, in
sicer: vodja službe, koordinator v službi,
vodja oddelka za poslovne stavbe, referent
za trženje poËitniških zmogljivosti, šest referentov avtoprometa, od katerih ima vsak
še eno dodatno zadolžitev, trije mehaniki
in 14 profesionalnih voznikov tovornjakov
in štirje gospodarji, ki skrbijo za vzdrževanje objektov.

»e se odvrnem od službenih dolžnosti in se ozrem po prostem Ëasu in naËinu,
kako ga izkorišËam, moram povedati, da
sem zmerni rekreativec, ljubitelj narave,
dobre družbe in adrenalinskih športov.

»eprav je njihovo življenje težko in naporno, mislim, da so sreËni ljudje.
Poleg gora in ljudi imam izredno rad
morje in ljudi, ki živijo ob njem in so odvisni od njega, zato imam kar nekaj dobrih
prijateljev med domaËini ribiËi, h katerim
se rad vraËam, Ëe mi le Ëas dopušËa. Ravno
tako s prijatelji rad najamem jadrnico, da
obišËemo te prelepe jadranske otoke.
»as, ki mi še ostaja, izkoristim za kolesarjenje, smuËanje, potovanje v daljne
dežele z drugaËno kulturo. Precej Ëasa pa
presedim tudi za raËunalnikom, kjer urejam
fotografije in video-posnetke s potovanj po
širnem svetu.

Vodenje ŠD ima zate verjetno
poseben pomen?

Od leta 2003 vodim ŠD Elektro Ljubljana, s katerim sem povezan od samega
zaËetka, saj sva bila z g. Ludvigom Sotoškom, tedanjim direktorjem Elektro Ljubljana, soustanovitelja ŠD. Prvih osem let
sem bil tudi Ëlan Upravnega odbora, nato
pa sem dal prostor mlajšim kolegom, da se
Ëlanstvo Upravnega odbora pomladi.

»e se vrnem nazaj k vodenju ŠD
Elektro Ljubljana in željam, ki jih imam kot
predsednik društva, ravno tako tudi Ëlani Upravnega odbora in vseh 600 Ëlanov
ŠD, moram povedati, da je bilo ŠD Elektro
Ljubljana ves Ëas dobro organizirano in da
je v njegovi sredini vrsta dobrih športnic
in športnikov, kar dokazujejo vedno visoke uvrstitve Elektro Ljubljane na skupnih
tekmovanjih.

V teh letih smo organizirali kar nekaj
dobrih športnih prireditev. Sam pa sem kot
organizator izpeljal kar nekaj lepih visokogorskih treking pohodov. V letu 1993 smo
se prviË povzpeli na Mont Blanc, sledi jim
treking v Himalajo, kamor smo se vrnili
še petkrat, sledila je Afrika, dvakrat Južna
Amerika. To so bili nepozabni trenutki sreËanja z naravo, kulturo in ljudmi, ki živijo
v teh gorah in dolinah in dajejo izjemno lepoto prelepim vrhovom. »e njih ne bi bilo,
te gore v mojih oËeh ne bi bile tako lepe.

Ob prevzemu vodenja ŠD Elektro Ljubljana sem obljubil, da bom poskušal vzpodbuditi Ëim veË zaposlenih k rekreativnemu
vkljuËevanju. Želja je, da bi vsak Ëlan našel
kaj zase, ker je športno druženje še edina
oblika spoznavanja zaposlenih med seboj.
Zato organiziramo športne tabore, kjer naj
bi se zaposleni spoznali preko rekreacije in
druženja. V zimskem Ëasu ŠD najema tudi
kar nekaj dvoran, kjer Ëlani lahko igrajo
odbojko, košarko, mali nogomet, badminton ter s tem vzdržujejo kondicijo
Verjamem, da je med nami dosti dobrih rekreativcev in športnikov, ki ne najdejo pravega trenutka in se nam pridružijo,
zato naj velja ta poziv prav vam: pridružite
se nam, prinesite dobro voljo in videli boste, da je v Elektru Ljubljana veliko prijetnih ljudi, samo spoznati jih je treba. To je
priložnost!
SreËo Grkman in Violeta Irgl
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VARSTVO PRI

Nov pristop prijavljanja in raziskovanja nezgod pri delu, ki nam ga
je doprinesel sistem vodenja varnosti
in zdravja pri delu OHSAS 18001, se
je izkazal kot vzpodbuden. Trenutno
je prijavljenih okoli 10 poškodb manj
kot v preteklih dveh letih v istem obdobju. Na žalost pa ugotavljamo, da
se je število težjih nezgod pri delu poveËalo.

Porast težjih nezgod
pri delu

D

o današnjega dne beležimo 34 nezgod pri delu, od tega v zadnjih
treh mesecih kar štiri težje. Dve
elektriËni nezgodi, pri katerih sta delavca
utrpela opekline zaradi nastanka obloËnega
plamena, ter dve mehanski.
Prva nezgoda z obloËnim plamenom
se je zgodila, ko je delavec pri izvlaËevanju
varovalk NN sprožil kratki stik. Delavec je
zaradi neuporabe zašËitnih rokavic dobil
opekline po desni roki.
Druga nezgoda se je pripetila ob
manipulaciji s sistemskimi loËilkami. Pri
prestavitvi iz sistema S1 na sistem S2 se
je pogonska palica snela z loËilke in padla
na odklopnik. Ob dotiku je nastal enopolni
zemeljski kratki stik in poslediËno moËan
obloËni plamen. Delavec, ki je bil v tistem
trenutku ob zadnji strani celice z namenom, da bi vizualno preveril stanje nožev
sistemske loËilke, je utrpel moËne opekline
po obrazu in obeh rokah. Pri tej nezgodi je
šlo za odpoved mehanskega dela.
Prva mehanska nezgoda pri delu se
je zgodila, ko se je delavec želel povzpeti

na podstrešje stanovanjske hiše. Pri odpiranju montažne lestve se je le-ta samodejno sprožila in zdrsnila navzdol ter delavcu
odrezala del prsta na roki.
Druga nezgoda se je zgodila, ko je
delavec pomagal pri razkladanju praznih
kabelskih bobnov. Stopil je na mokro stranico kamiona, zdrsnil in omahnil na tla. Pri

tem je delavec utrpel odprti zlom zapestja
obeh rok.
Kot ste lahko razbrali, za nezgodo ni
vedno kriv Ëloveški faktor. V dveh omenjenih primerih na potek dogodkov ne
moremo vplivati. Dejstvo, da se je Ëlovek
znašel na nepravem mestu ob nepravem
Ëasu, v nekaterih primerih drži. Še vedno
pa je veËina prijavljenih nezgod plod neupoštevanja varnostnih pravil, neuporabe
osebne varovalne opreme, nepazljivosti in
rutinskega dela, najveËkrat pod pritiskom
namišljene Ëasovne stiske. Pri delu naj se
vam ne mudi. Za vsako opravilo si vzemite
toliko Ëasa, da delo opravite varno, kajti ko
pride do poškodbe, ste najbolj prikrajšani vi
sami. Prave vzroke za nastanek nezgod pa
je iskati tudi pri drugih dejavnikih, a o tem
v prihodnji številki.
Ob tej priložnosti javno pozivam vse
zaposlene k veËji pazljivosti, doslednem
upoštevanju varnostnih pravil in uporabi
osebne varovalne opreme.

Vesna Oman Rode
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PoËitniške zmogljivosti podjetja
Najobširnejši razpis za trženje
poËitniških zmogljivosti v letu, torej
poletni razpis, je za nami. V poletni
sezoni so bile seveda najbolje zasedene poËitniške zmogljivosti v obmorskih krajih, kjer je bila zasedenost
malo manj kot stoodstotna. V zgodnjem jesenskem obdobju pa je bilo
najveË zanimanja za poËitniške cilje
na Bledu, v Kranjski Gori, RibËevem
Lazu in Bohinjski Bistrici.

P

oletni razpis je najbolj kompleksen,
obširen in zahteven, kajti veËina
prosilcev se je zanimala za le nekaj
lokacij in v istih terminih. NajveË prijav
smo prejeli za Lošinj, Pag, Krk, Selce, Simonov zaliv in Portorož, in sicer za obdobje od konca julija do zaËetka avgusta.
Glede na to je bilo nemogoËe ugoditi vsem
prosilcem in njihovim željam, zato smo se
pa potrudili, da smo najprej poskušali razporediti tiste, ki na razpisu niso dobili želene lokacije in termina.

votno želenih lokacij, vendar sta kljub temu
našla nekaj zase v preostali ponudbi.
Uvedli pa smo nekaj novosti pri najemu zmogljivosti Elektra Ljubljana. Zaradi
zapletov pri plaËevanju najetih zmogljivosti, ËišËenju, vraËanju kljuËev in povzroËanja škode, zunanji uporabniki nimajo veË
možnosti najemati zmogljivosti, razen v
primeru, da zaposleni v Elektru Ljubljana
za njih osebno jamËijo. Jamstvo je treba
dati ustno ali po telefonu pri referentu za
trženje poËitniških zmogljivosti.
Tudi pred letošnjo poletno sezono
smo opravili nekaj naložb v poËitniške
zmogljivosti. Tako smo dopolnili drobni
inventar, v nekaterih poËitniških zmogljivostih, na obali zamenjali vzmetnice, kupili
nove hladilnike, v toplicah in Portorožu zamenjali vrtne stole in mize, žare, … VeËjo

naložbo smo opravili v poËitniški hiši na
Mali planini, kjer smo zamenjali streho.
Enako naložbo bomo izvedli tudi v hiši v
Kranjski Gori.
V novembru bomo opravili inventuro, pregled in zaprtje nekaterih objektov do
prihodnje pomladi oziroma pomladanskega
ËišËenja.
Služba za režijske dejavnosti se pri
trženju poËitniških zmogljivosti trudi pokazati Ëim veËjo mero ažurnosti in prilagodljivosti, kar dokazuje kar nekaj pisnih
in ustnih pohval uporabnikov. Zato se vam
iskreno zahvaljujemo. Tudi v primeru zapletov in nezadovoljstva se po najboljših
moËeh trudimo poiskati soglasje s stranko.
Prijeten poËitniški pozdrav!
Služba režijskih dejavnosti

Razpis smo izpeljali po kriterijih za
dodelitev korišËenja zmogljivosti, ki so
opredeljeni v organizacijskem predpisu o
korišËenju poËitniških zmogljivosti št. OP
45-6.0-02.
V oktobru smo konËali tudi jesenski
razpis za najem poËitniških zmogljivosti v
Ëasu šolskih poËitnic. Pripravljamo pa še
zadnji letošnji razpis, božiËno-novoletni
razpis, ki bo objavljen novembra. Jesenski
razpis je potekal brez veËjih težav, saj nam
le za dva prosilca ni uspelo zagotoviti pr-
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NaËrt zašËite in
reševanja ob naravnih
in drugih nesreËah
Branko Volf

Naravne in druge nesreËe povzroËata narava in Ëlovek s svojimi
dejavnostmi. V preteklosti so se ljudje izogibali “nevarnim” obmoËjem ali
pa so jih uporabljali predvsem za ekstenzivne dejavnosti. V 20. stoletju pa
se je s širjenjem poselitve in razvojem
številnih dejavnosti poveËal pritisk
na neposeljena obmoËja. Zaradi mišljenja, da je naravo mogoËe “ukrotiti” s tehniËnimi sredstvi, pa se je tudi
poveËal obseg škode zaradi pojavov,
ki jim pravimo naravne nesreËe.

N

a slovenskem ozemlju so naravne
nesreËe razmeroma pogoste. Pojavljajo se v obliki neurij, obilnih
snežnih padavin, vetroloma, žleda, požarov
v naravi, poplav, zemeljskih plazov, potresov in drugih pojavov.
Eden prvih korakov, ki jih je samostojna Slovenija naredila na podroËju zašËite, reševanja in pomoËi, je bila loËitev varstva pred naravnimi in drugimi nesreËami
od obrambnega sistema. Tako je zagotovila,
da vse oblike zašËite, reševanja in pomoËi
potekajo v skladu z naËeli mednarodnega
prava in v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, tako da so vse te dejavnosti Ëlovekoljubne in nevojaške narave.
Danes sestavljajo sile za zašËito, reševanje in pomoË na razliËnih ravneh (obËinska, regijska in državna) prostovoljne
(prostovoljni gasilci, RdeËi križ, Slovenska karitas, potapljaËi, kinologi, taborniki, skavti, radioamaterji, gorska reševalna
služba, jamarska reševalna služba itd.) ter
poklicne reševalne sluæbe (poklicni gasilci,
javna zdravstvena služba, javne službe so-
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cialnega varstva, javna veterinarska služba, ekološki laboratorij, rudarske reševalne
enote, enota za reševanje ob nesreËah z jedkimi snovmi, mobilna meteorološka enota,
gospodarske javne službe, javne službe
regijskega ter državnega pomena in organizacije po pogodbi), civilna zašËita (ekipe
prve pomoËi, enote za veterinarsko prvo
pomoË, tehniËne reševalne enote, enote za
RKB-obrambo, službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišË, enote za varstvo
pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi, enote za proženje snežnih
plazov,
enota za
hitre reševalne intervencije
in službe
za podporo)
in doloËene
gospodarske
družbe, zavodi
in druge organizacije, ki se glede na
naravo svoje dejavnosti
vkljuËujejo v ta sistem. Civilna
zašËita je organizirana kot poseben namenski del sistema zašËite in reševanja.
Sile za zašËito, reševanje in pomoË
organizirajo lokalne skupnosti, država ter
doloËene gospodarske družbe. Lokalne
skupnosti in država organizirajo svoje sile
glede na ogroženost svojega obmoËja, gospodarske družbe, zavodi in druge organi-

zacije pa glede na tveganje v dejavnosti, ki
jo opravljajo.

Zmanjševanje posledic naravnih
nesreË
Naša zakonodaja o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreËami, ki v veliki
meri vkljuËuje veljavne in preizkušene
mednarodne standarde, omogoËa in spodbuja preventivno delovanje. Zakonodaja na tem
podroËju je bila
maja 2002 temeljito nadgrajena, saj
je državni
zbor sprejel
dva
nadvse
pomembna
dokumenta,
in sicer Nacionalni program varstva
pred naravnimi in
drugimi nesreËami in
Doktrino zašËite, reševanja in pomoËi.
Ena od pomembnih dejavnosti za
zmanjšanje posledic nesreË so tudi naËrti
za zašËito in reševanje ob naravnih in drugih nesreËah.
NaËrt zašËite in reševanja je razËlenjena zamisel zašËite, reševanja in pomoËi
ob naravnih ali drugih nesreËah in temelji
na:

• oceni ogroženosti,
• predlogih za zašËito, reševanje in pomoË,
ki izhajajo iz ocene ogroženosti,

• razpoložljivih silah in sredstvih za zašËito, reševanje in pomoË.
Tudi Elektro Ljubljana ima izdelan
naËrt zašËite in reševanja elektroenergetskih objektov in naprav ob naravnih in
drugih nesreËah. Izdelan je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesreËami (Uradni list RS št. 64/94), Uredbe
o vsebini in izdelavi naËrtov zašËite in reševanja (Uradni list RS št. 3/2002 in 17/2002), Uredbe o organizaciji in delovanju
sistema opazovanja, obvešËanja in alarmiranja (Uradni list RS št. 45/97 in 5/2000),
Navodil o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS št. 39/95). NaËrt, ki je bil predhodno posredovan v odobritev Upravi za
zašËito in reševanje, Izpostava Ljubljana, in
usklajen z regijskim centrom za obvešËanje
Ljubljana, je sprejela uprava družbe v juliju
2005.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Z naËrtom je opredeljeno:
ocena ogroženosti,
viri nevarnosti,
potek in možni obseg nesreËe,
verjetne posledice nesreËe,
možnosti predvidevanja nesreËe,
obseg naËrtovanja,
organizacija in izvedba
opazovanja, obvešËanja in alarmiranja,
aktiviranje sil in
sredstev za zašËito
in reševanje,
upravljanje
in
vodenje, nosilci
nalog zašËite in
reševanja ter potek
zašËitno-reševalnih
dejavnosti,
osebna in vzajemna zašËita,
program usposabljanja, urjenja in vaj izvajalcev nalog iz naËrta,
navodilo za vzdrževanje in razdelitev
naËrta zašËite in reševanja,
odobritev, sprejem in veljavnost naËrta
zašËite in reševanja,
javnost naËrta,
razlaga pojmov in okrajšav.

V naËrt so vkljuËene tudi številne
priloge in dodatki, ki so bodisi priložene
naËrtu, se nahajajo na K-disku sistema kakovosti oz. na J-disku skupni delovni dokumenti, v službi režijskih dejavnosti ali v
DCV in CV na DE.

Tarifne odjemalce se obvešËa preko sredstev javnega obvešËanja, ki ga izvaja sektor
vzdrževanja oz. vodje nadzorništev. ObvešËanje tarifnih odjemalcev poteka po telefonu, pisno, s faks sporoËili ali po elektronski pošti in ga izvaja sektor vzdrževanja oz.
vodje nadzorništev.

Ocena ogroženosti
Podlaga ocene ogroženosti za javno
podjetje Elektro Ljubljana je Nacionalni
program varstva pred naravnimi in drugimi nesreËami objavljen v Uradnem listu RS
št. 44/2002. V oceni so navedene najpogostejše naravne nesreËe, ki lahko vplivajo tudi na dejavnost, ki jo opravlja Elektro
Ljubljana.
Viri nevarnosti za normalno obratovanje distribucijskega elektroenergetskega
omrežja javnega podjetja Elektro Ljubljana
so:
-

obilne snežne padavine,
vihar, moËan veter,
žled,
potres.

-

V manjšem obsegu pa še:
zemeljski plazovi,
požar na objektu oziroma v naravnem okolju,
- nevihte z udari strele.

Organizacija
in izvedba
opazovanja,
obvešËanja in
alarmiranja
DispeËerska služba v DCV neprekinjeno
usklajuje, vodi, nadzira in analizira obratovanje
elektroenergetskega sistema na
obmoËju Elektra Ljubljana tako, da je vsak
Ëas zagotovljena optimalna izkorišËenost
naprav in zanesljiva preskrba odjemalcev s
kakovostno elektriËno energijo.
ObvešËanje odjemalcev o prekinitvah
dobave elektriËne energije v primeru naËrtovanih del se izvaja v skladu z navodilom
za obvešËanje v primeru naËrtovanih del.

Obrazci se obvezno dostavljajo tudi
regijskim centrom za obvešËanje ReCO,

Havarijska stanja nastanejo z izpadi na omrežjih VN in SN, odstopanji napetosti zunaj dovoljenih, delnim ali popolnim razpadom sistema,
preobremenitvami vodov SN in transformatorjev SN/NN. Izredne razmere pa nastanejo tudi
takrat, kadar podjetje z lastnimi silami in sredstvi ne zmore odpraviti vseh okvar. Nastanek
pogojev za havarijo sporoËi dispeËer svojemu
nadrejenemu, vodji dispeËerske službe oz. vodji
DCV, ki o tem takoj obvesti izvršnega direktorja
OE UDO, ki doloËi nadaljnje postopke.
DCV in CV na posameznih DE. Poleg tega
pa se vsa obvestila o prekinitvah dobave
zaradi naËrtovanih del objavljajo tudi na
spletni strani Elektra Ljubljana, www.elektro-ljubljana.si
ObvešËanje odjemalcev ob prekinitvah dobave v primeru napak na elektroenergetskih postrojih oz. izrednih razmerah
(havarijah) pa se izvaja v skladu z organizacijskim predpisom ter navodilom za
ukrepanje v Ëasu havarij.
ObvešËanje odjemalcev v Ëasu izrednih prekinitev oziroma havarij je pomemben dejavnik odnosov družbe Elektro Ljubljana do odjemalcev. ObvešËanje mora biti
hitro in objektivno. Za obvešËanje odjemalcev v teh primerih so odgovorni uprava,
vodja dispeËerske službe, izvršna direktorja
OE UDO in DEE ter pomoËniki izvršnega
direktorja OE DEE na DE. Organizacijo obvešËanja javnosti izvaja odgovorna oseba v
službi za odnose z javnostmi.
Havarijska stanja nastanejo z izpadi
na omrežjih VN in SN, odstopanji napetosti zunaj dovoljenih, delnim ali popolnim
razpadom sistema, preobremenitvami vodov SN in transformatorjev SN/NN. Izred-
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ne razmere pa nastanejo tudi takrat, kadar
podjetje z lastnimi silami in sredstvi ne
zmore odpraviti vseh okvar. Nastanek pogojev za havarijo sporoËi dispeËer svojemu
nadrejenemu, vodji dispeËerske službe oz.
vodji DCV, ki o tem takoj obvesti izvršnega
direktorja OE UDO, ki doloËi nadaljnje postopke.
Izdela se zaËetno poroËilo o nastalem položaju, ki se posreduje po elektronski pošti regijskim centrom za obvešËanje
ReCO ter zainteresiranim medijem. Redna
poroËila se nato izdelujejo glede na tekoËe
dogajanje in spremembe v obratovalnem
stanju ter na zahteve posameznih medijev. Zadnje poroËilo se izda, ko je ugotovljeno, da se stanje nad omrežjem spet
obvladuje.

centre za obvešËanje ReCO z obvestili, kot
so posredovana sredstvom javnega obvešËanja.

Aktiviranje sil in sredstev za
zašËito in reševanje
V primeru nastanka okvar, ki jih obvladujemo z lastnimi silami, se takoj pristopi k iskanju in lociranju napake z vpoklicem
dežurnega monterja v nadzorništvu, ki po
potrebi angažira tudi druge delavce nadzorništva ali skupino inženiringa, dežurne
voznike ter skladišËnike za izdajo materiala. Po potrebi se angažirajo tudi zunanji
izvajalci gradbenih del po posameznih DE.
Postopek za zaËetek ukrepanja v Ëasu
havarij sproži dispeËer v DCV preko vodje
dispeËerske službe in izvršnega direktorja OE UDO v skladu z organizacijskim
predpisom in navodilom za ukrepanje v Ëasu havarij. Uprava takoj imenuje krizni štab, ki ga
sestavljajo uprava, izvršna
direktorja OE UDO in OE
DEE in pomoËniki izvršnega direktorja OE DEE
na prizadetih obmoËjih.
V OE UDO in OE DEE
ter na obmoËju prizadetih DE se organizirajo
skupine za ukrepanje v
Ëasu havarij ter doloËijo dodatna dežurstva za
posamezne sodelavce.
Pri veËjih okvarah na
postrojih se je vsak delavec iz
OE UDO, OE DEE in iz nadzorništva dolžan odzvati na poziv in sodelovati pri odpravi okvar. Odklonitev
iz neupraviËenih razlogov se ima za težjo
kršitev delovnih dolžnosti.

Prav tako je potrebno obvešËanje odjemalcev v primeru omejevanja obtežb in
porabe elektriËne energije v Ëasu splošnega
pomanjkanja elektriËne energije. Omejevanje porabe vodi dispeËerska služba in znotraj
nje DCV in CV na DE, ki tudi izvajajo obvešËanje odjemalcev preko javnih medijev.
O predpisanem izvajanju omejitev porabe elektriËne energije na podroËju Elektra
Ljubljana se obenem obvešËa tudi regijske
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Za odpravo okvar v primeru havarij se angažira vsa razpoložljiva prevozna
sredstva in mehanizacija v Elektru Ljubljana. Za zaËasno zagotavljanje dobave
elektriËne energije na prizadetih obmoËjih
v Ëasu prekinitev ima Elektro Ljubljana
zagotovljeno doloËeno število agregatov,
v primeru veËje potrebe pa se dodatni
agregati zagotovijo tudi v sodelovanju z

Regijskim centrom za obvešËanje ReCO ter
obËinskimi štabi CZ.
Z namenom boljše medsebojne obvešËenosti o vrsti in obsegu havarije vodja
skupine na DE glede na obseg odloËi, da
se skupina na DE preko vodje nadzorništva
poveže z ObËinskim štabom CZ, kadar je
ta aktiviran. S tem se omogoËi tudi veËja
operativnost obËinskih sil za zašËito in reševanje ter medsebojno sodelovanje.
Upravljanje in vodenje, nosilci nalog
zašËite in reševanja ter potek zašËitno-reševalnih dejavnosti
Izvršna direktorja OE UDO in OE DEE
sta odgovorna za organiziranje varnega in
okolju neškodljivega odpravljanja okvar in
posledic havarij. Vodja dispeËerske službe
in vodja DCV usklajujeta odpravo okvar,
vodijo pa jo pristojni dispeËerji v DCV oz.
CV na DE. PomoËniki izvršnega direktorja
OE DEE na DE so odgovorni za operativno
izvajanje ukrepov na terenu in neposredno
kontaktiranje z odjemalci in drugimi zainteresiranimi stranmi na prizadetem obmoËju.
Osnovne naloge Elektra Ljubljana ob
naravni ali drugi nesreËi, ne glede na vzrok
nastanka okvare, so:
1. Poškodovane elektroenergetske objekte in naprave vzpostaviti v stanje, da
ne ogrožajo Ëloveških življenj in da ne
predstavljajo nevarnosti za okolje ter za
nastanek požara.
2. Poskrbeti za Ëimprejšnjo dobavo elektriËne energije prizadetim odjemalcem oziroma za vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja. »e je naravna nesreËa
širšega znaËaja, se poslužujemo tudi zasilnih rešitev (provizoriji) s kasnejšo dokonËno sanacijo.
3. Zagotoviti rezervno napajanje, bodisi z
veËstranskim napajanjem, dobavo iz sosednje DE ali javnega podjetja ter zagotovitvijo napajanja z agregati iz lastnih
zalog ali s pomoËjo štabov CZ oziroma
ministrstva za gospodarstvo.
Glede na ugotovljeno stanje in obseg okvar s strani DCV oziroma CV se o
tem obvesti dežurnega monterja na pri-

izdelavi pa so tudi požarni naËrti za posamezne objekte. Za zagotavljanje požarne
varnosti ima Elektro Ljubljana sprejet požarni red ter usposobljenih 31 pooblašËenih
operativnih delavcev iz požarnega varstva.
V primeru veËjega požara pa gašenje zagotavljajo poklicne gasilske enote s klicem
na številko 112.

Program usposabljanja,
urjenja in vaj izvajalcev
nalog iz naËrta
Glede na to, da je naËrt zašËite in reševanja ob naravnih in drugih nesreËah v
Elektru Ljubljana narejen za nivo izvajanja
dejavnosti distribucije elektriËne energije
ter reševanja v primeru prekinitev dobave
elektriËne energije, pri izvajanju nalog iz
naËrta sodelujejo redno zaposleni in ustrezno kvalificirani ter usposobljeni delavci.
Na podlagi doloËil 24. Ëlena Zakona
o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list
RS št. 56/99) in Izjave o varnosti je uprava družbe sprejela Program teoretiËnega in
praktiËnega usposabljanja delavcev za varno delo. Evidenco o teoretiËni in praktiËni
usposobljenosti delavca za varno delo vodi
Služba za varnost in zdravje pri delu.

zadetem nadzorništvu, ki najprej opravi lokalizacijo okvare. Po presoji stanja
vpokliËe potrebno število sodelavcev iz
nadzorništva oziroma v sodelovanju z
vodjem nadzorništva in vodjem službe za
vzdrževanje na DE potrebno število ekip
z ustrezno mehanizacijo ter drugih sodelavcev iz seznama razpoložljivih ekip,
ki so navedene v Navodilih za ukrepanje
v Ëasu havarij na DE (KoËevje, Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, Novo mesto,
Trbovlje) in se nahajajo na posameznih
DE pri vodji službe vzdrževanja kot Ëlanu skupine za ukrepanje v Ëasu havarij
za posamezno DE. V skladu z navedenim
navodilom se po potrebi vpokliËe tudi zunanje izvajalce, kot so navedeni za posamezno DE.

Osebna in vzajemna zašËita
Osebna in vzajemna zašËita izvajalcev
nalog zašËite in reševanja je prvenstveno
zagotovljena z upoštevanjem doloËil standarda OHSAS 18001, Sistem obvladovanja
varnosti in zdravja pri delu za zmanjševanje
tveganj na delovnih mestih. To je v primeru
reševanja ob naravnih in drugih nesreËah
še pomembnejše, saj se dejavnosti izvajajo
v oteženih razmerah in tudi v podaljšanem
delovnem Ëasu. Za nudenje prve medicinske pomoËi ima Elektro Ljubljana usposobljenih 133 delavcev. Prav tako ima vsaka
skupina v terenskem vozilu kovËek s sanitetnim materialom za prvo pomoË. V vseh
poslovnih in obratnih stavbah je za gašenje
zaËetnih požarov s strani zaposlenih namešËeno ustrezno število gasilnih aparatov, v

Glede na program teoretiËnega in
praktiËnega usposabljanja ter preverjanja
usposobljenosti družba Elektro Ljubljana
ne predvideva dodatnega urjenja in vaj, saj
gre za opravila, ki jih delavci tudi sicer izvajajo v okviru rednega dela.

Kje si lahko naËrt ogledate v
celoti?
NaËrt zašËite in reševanja je javen
in je predstavljen na spletni strani Elektra
Ljubljana, www.elektro-ljubljana.si NaËrt
je bil posredovan vsem izvršnim direktorjem ter svetovalcem uprave, pomoËnikom
izvršnega direktorja OE DEE, vodji dispeËerske službe, vodji DCV in vodjem CV na
DE ter vodjem nadzorništev.

Branko Volf,
skrbnik naËrta
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Informiranje za lažje
poklicno usmerjanje

Elektro Ljubljana že dolga leta
sodeluje z osnovnimi šolami, kjer
poskuša uËencem s predavanji in
obiski v elektroenergetskih objektih
približati svojo dejavnost. V tretjem
razredu se uËenci osnovnih šol prviË
pri predmetu fizika sreËajo s pojmom
elektrika.

U

Ëenci višjih razredov osnovne šole
so v zadnjem letu svojega obiskovanja šole postavljeni pred težko
odloËitev, saj se morajo odloËiti, kaj bi radi
poËeli, oziroma kaj bi radi bili. Med najpomembnejšimi zadevami v tem obdobju je
odloËitev o izbiri poklica.
Z nudenjem pomoËi pri odkrivanju
poklicnih interesov uËencem, dijakom, študentom ter brezposelnim se ukvarja zavod
IZIDA iz Ljubljane, ki v sodelovanju s šolami in delodajalci organizira obiske in predavanja o poklicih za uËence in dijake.
Med delovnimi organizacijami, ki sodelujejo in pomagajo predstaviti svoje delo
in poklice, je tudi naše podjetje — Elektro
Ljubljana, saj po njihovem posredovanju
sprejme na obisk uËence in dijake, ki jim
predstavimo poklice v elektrogospodarstvu,
jih seznanimo z lastnostmi in nevarnostmi
elektriËnega toka ter jim na njim primeren
naËin predstavimo naše osnovno delo in
poslanstvo.

V oktobru so bili v prostorih Elektra
Ljubljana na obisku uËenci osmega razreda
devetletke osnovne šole Primoža Trubarja
iz Velikih LašË, ki želijo nadaljevati svoje izobraževanje na elektrotehniËni šoli.
UËenci, ki jih je sprejel Marko Piko, so z velikim zanimanjem spremljali krajše uvodno
predavanje. Predstavljeno jim je bilo podjetje Elektro Ljubljana in poklici v elektrogospodarstvu, možnosti izobraževanja in
tudi nevarnosti pri delu.

NOVI»KA

NOVI»KA

Vabilo
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
tudi letos Vas ob koncu leta vabimo na novoletno sreËanje, ki se bo odvijalo v prostorih Mestne elektrarne Ljubljanske, na Slomškovi cesti 18 v Ljubljani, in sicer v torek, 13.
decembra 2005, ob 16. uri. Vabilo je namenjeno zaposlenim
na lokacijah v Ljubljani.
Zastopnik Elektra Ljubljana
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UËenci so imeli pripravljenih veliko
zanimivih vprašanj, na katera jim je Marko
Piko v prijetnem vzdušju odgovarjal. Nasmejani in zadovoljni so se uËenci, po veË
kot dobri uri, poslovili v spremstvu dobrih
želja na njihovi nadaljnji izobraževalni
poti.

Violeta Irgl

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

»lani ElektrotehniËnega društva
Zasavje — Trbovlje smo se udeležili
strokovne ekskurzije v Avstrijo, kjer
smo si ogledali energetski park proizvodnje elektriËne energije z obnovljivimi viri energije, kot sta biomasa
in vetrna energija.

Strokovna ekskurzija
v Avstrijo

T

udi tokrat do zadnjega sedeža poln
avtobus je krenil lepega septembrskega dne skozi Zasavje, mimo Maribora, Gradca in Dunaja do mesta Most
na reki Lajti (Brück/Leitha), ki leži blizu
tromeje med Avstrijo, Madžarsko in Slovaško. Tam smo si najprej ogledali termoelektrarno — toplarno na biomaso, v kateri
proizvajajo toplotno energijo za daljinsko
ogrevanje bližnjega mesta in obenem tudi
elektriËno energijo (kogeneracija). Kot gorivo uporabljajo lesne sekance, žagovino,
razne lesne odpadke od ËišËenja parkov in
gozdov ipd. Proces proizvodnje energije
poteka v sledeËih korakih: iz zalogovnika
les s tekoËim trakom dozirajo v kotel. Kotla
sta dva. Eden je 1,5-megavaten, ki obratuje
ves Ëas in zunaj kurilne sezone gospodinjstva oskrbuje s toplo sanitarno vodo, drugi
pa je 4,5-megavaten, ki ga vkljuËijo v kurilni sezoni.
Most na reki Lajti leži na zelo vetrovnem podroËju, in ravno zato so se odloËili
za izkorišËanje vetra za pridobivanje elektriËne energije s pomoËjo vetrnih elektrarn
v t. i. vetrnih parkih. Na celem podroËju
vetrnega parka je okrog tristo vetrnih elektrarn nazivne moËi po 1,5 MW in veË. Eno
izmed njih smo si tudi pobližje ogledali, ker
je bila prilagojena za turistiËne in izobraževalne oglede. Ob sami konstrukciji je bila
postavljena posebna omarica s prikazovalniki merjenih veliËin. Lahko smo se prepriËali o pristnosti proizvodnje elektriËne
energije. Nazivna moË elektrarne je znašala
1,8 MW, proizvedena v Ëasu našega obiska
pa se je gibala med 0,8 in 1,8 MW. Pozneje
smo se v manjših skupinah po stopnicah
znotraj konstrukcije vetrnice povzpeli 60 m
visoko do posebne kupole pod generatorjem. Od tam je bil lep razgled na okolico, ki
je razkril velikost vetrnega parka, obËutili
pa smo tudi nihanje konstrukcije, ki je na
prvi obËutek kar malo srhljivo, a povsem
nenevarno.

Po kosilu smo se odpravili po poti
nazaj in pri mestu Wiener Neustadt zavili
proti Mostu na Muri in naprej mimo Judenburga do Oberzeiringa, kjer na višini
1900 m leži najvišji vetrni park za proizvodnjo elektriËne energije v Evropi. Park
sestavlja 13 vetrnih elektrarn nazivnih

moËi po 1,8 MW, ki so preko kablovoda SN
povezane v dolino. Predstavnik parka nam
je povedal, da proizvedena elektriËna energija v tem parku v povpreËju zadošËa za
oskrbo 20.000 gospodinjstev.
Domov smo se vrnili v poznih veËernih urah, kar precej utrujeni od vožnje in
ogledov. Vendar se je izplaËalo. Doživeli
smo spet eno izmed zelo uspešnih strokovnih ekskurzij z upanjem, da Slovenija na
evropskem zemljevidu ne bo ostala osamljen otok brez vetrnih elektrarn.

Gregor Kerin

oktober2005 | Dober tok. • 21

NOVOSTI

TEHNI»NE

NiË veË vgradnje nezašËitenih
nizkonapetostnih varovalnih
podnožij
OznaËevanje za naroËanje: VL 000 -Pl
1
2
3
1 - VL — varovalËni loËilnik
2 — oznaka nazivnega toka
VL
VL
VL
VL

000 — do 100 A
00 — do 160 A
1 — do 250A
2 — do 400A

3 — oznaka za naËin pritrditve na
PL-plošËa, LE — DIN letev, ZB-zbiralke
Velikost

Glede na nezgodo, ki se je zgodila in katere vzrok je bilo nezašËiteno tripolno podnožje varovalk PP100 (Eti) brez vmesnih
pregradnih ali izolacijskih sten ali zašËite prikljuËkov, in glede na
pogoje OHSAS-sistema smo se odloËili, da se namesto do sedaj poznanih PK 100, 250, 400 brez zašËite projektira, nabavlja in vgrajuje v prikljuËnih in razdelilnih omaricah samo:

Enota

000

00

1

2

Nazivni obratovalni tok Ie

A

100

160

250

400

TermiËni nazivni tok Ith

A

160

160

250

400

3

- NV VAROVAL»NI LO»ILNIK,
- NV VERTIKALNE VAROVAL»NE LETVE,
- LO»ILNO VAROVAL»NO STIKALO Z VAROVALKO D02gL.

N
K
N

Osnovne tehniËne karakteristike so opisane spodaj, natanËnejši opis je v tehniËnem obvestilu TO 12 in TS (tehniËni smernici),
ki je v pripravi.

NV varovalËni loËilnik
a) z naslednjimi osnovnimi karakteristikami:
- namen: za distribucijo elektriËne energije in zašËito elektriËne
opreme in kablov proti neželenim posledicam preobremenitev in
zašËiten proti neposrednemu dotiku,
- uporaba: v prikljuËnih in razdelilnih omaricah,
- standardi: skladen s SIST EN 60947-3, VDE 0660 T107 in za NV
vložke IEC 60269/DIN 43620,
- izvedba: tri- ali enopolni.
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NV vertikalne varovalËne letve
a) z naslednjimi osnovnimi karakteristikami:
- namen: za distribucijo elektriËne energije in zašËito elektriËne
opreme in kablov proti neželenim posledicam preobremenitev in
zašËiten proti neposrednemu dotiku,

- uporaba: v razdelilnih in prikljuËnih omarah,
- standardi: skladno s SIST EN 60947-3, VDE 0660 T107 in za NV
vložke IEC 60269/DIN 43620,
- ima dvojno prekinitev obloka.
OznaËevanje za naroËanje:

ga dotika delov pod napetostjo,
- montaža na nosilec po EN 50022 in DIN 60715,
- možnost prikljuËka dovoda od zgoraj ali od spodaj,
- možnost plombiranja v vklopljenem ali izklopljenem položaju s
talilnim vložkom ali brez njega.

NV VVL 00
1
2
3

OznaËevanje:
LVS 63-DO2

1 — nizkonapetostne visoko uËinkovne

Pomen — loËilno varovalno stikalo do 63 A za varovalne
vložke DO2

2 — VVL — Vertikalna varovalna letev

-

3 — oznaka nazivnega toka
00 — do 160 A
1 — do 250 A
2 — do 400 A

izolirni deli umetene mase brez halogenov in fosfatov,
primerni za varovalne vložke DO1 ali DO2,
požarni razred VO, preizkus z žarilno žico 960 °C,
trdnost na plazilni tok CTI 600,
podan dovoljen zatezni moment (npr. 2,5 Nm).

Lastnosti materiala posameznih delov:
- vsi izolacijski deli so iz temperaturno odporne plastike, brez vsebnosti halogena in z lastnostmi samougasnega materiala in mehansko odpornostjo,
- vsi prevodni deli, predvsem stiki, so površinsko obdelani z E-Cu.
Konstrukcija:
- izvedba : tri- ali enopolni,
- prekinjanje tokokroga v dveh toËkah obeh nožih NV-varovalnih
vložkov,
- možnost menjave odvodnega prikljuËka zgoraj/spodaj(vrtenje
ohišja),
- možna montaža na 100- in 185-milimetrski zbiralniËni sistem,
- možnost zaklepanja v obeh položajih (odprto — zaprto),
- premiËno preizkusno merilno okno.
Velikost
Enota

00

1

2

Slika zgolj primera
(oblika in funkcionalnost)

Znak v risbah

TehniËni podatki:
Standardi

Število polov

SIST EN 60 947-3, DIN VDE
0660, DIN VDE 0113, VDE
0638
DIN VDE 0110
1, 3

Okvirne dimenzije pola (maksimum)

89 x 70 x 26,8 mm

Nazivni obratovalni tok Ie

A

160

250

400

Nazivna napetost

230/400V

Konvencionalni termiËni nazivni tok Ith

A

160

250

400

Nazivna vklopna — izklopna zmogljivost

50 kA

Nazivna obratovalna napetost Ue

V

690

690

690

In zmogljivost, obstaja

do 63 A

In varovalk uporaba v Elektru Ljubljana

16, 20, 25 A

LoËilno varovalËno stikalo z varovalko
D02gL

Nazivna izolacijska napetost

400 V

Nazivna impulzna izolacijska trdnost

8000 V

Kategorija uporabe DIN VDE 0638

LoËilno stikalo z varovalko je aparat, ki združuje funkciji stikala in varovalke D0

Stopnja zašËite pred dotikom najmanj

AC 22 (63A), AC 23 (35A),
DC 22 (63A)
IP20 po DIN 40 050

a) z naslednjimi osnovnimi karakteristikami:
- možnost uporabe kot glavna tarifna varovalka in glavno stikalo
v enem aparatu,
- za vgradnjo v merilno prikljuËne omarice, kjer ni prostora za NVvarovalËni loËilnik,
- menjavanje talilnega vložka naj bo brez nevarnosti neposredne-

Plombiranje

PrikljuËne sponke z vijakom

Toplotne izgube pri In

do 35 mm2 (mnogožilni vodnik)
v vklopljenem in izklopljenem stanju
0,5 W

Boris Sterle,
vodja službe za tipizacijo
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Obisk srednje šole za
elektrotehniko in raËunalništvo
Tradicionalno dobri stiki med
omenjeno šolo in Elektrom Ljubljana
narekujejo potrebo po medsebojnih
sreËanjih, izmenjavi mnenj, poslovnih usmeritev in podobnega. Predvsem pa je v ozadju želja vseh po širši
organiziranosti in povezavi strokovnih kadrov elektroenergetike ter širše
elektrostroke.

E

lektrotehniško društvo Ljubljana ima
v svojem programu in v vseh letnih
naËrtih namen širše povezave vseh
elektrotehnikov Ljubljane. Medsebojna
povezanost in pripadnost stroki oziroma
življenjski usmeritvi jasno prispeva k uveljavitvi in uspehom stroke. Slednji, pa tudi
povezanost dobrih in strokovnih kadrov,
se gotovo pokažejo v gospodarskih izidih,
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visokem tehniËnem znanju, zanesljivo pa
v uspešni prihodnosti. Delovanje stroke se
mora odražati na vseh nivojih, pri starejših,
že uveljavljenih strokovnjakih in ne nazadnje pri prihodnjem perspektivnem kadru.
V ta namen smo v petek 28. 10. 2005
predstavniki Elektra Ljubljana, Anton AvËin, Marko Piko (služba za odnose z javnostmi) in Tine Šteblaj (praktikant dipl. ing. el.),
obiskali “šolo na Vegovi”. Obiskali smo 4.
letnik elektroenergetike (22 uËencev) pri
pouku elektriËnih strojev, pri predavatelju
g. Muratagi. UËencem smo podarili knjigo
“našega” strokovnjaka Janeza Škrinjarja
ElektriËni števci ter Elektro novice, s priporoËilom, da si vsak ustvari svojo strokovno
knjižnico, kar so z veseljem sprejeli.
»estitali smo jim za dobro življenjsko
poklicno usmeritev ter za uspešno konËe-

vanje šolanja na tej šoli. Predstavili smo
jim poklic, za katerega so se življenjsko
odloËili in za katerega je potrebna stalna
delovna dejavnost, doslednost, natanËnost,
predvsem pa stalno izobraževanje.
Po njihovem konËanem šolanju jim
želimo uspešno življenjsko, delovno, strokovno kariero, tudi vkljuËevanje v elektrotehniËne vrste, kjer skupen nastop pomeni
tudi zanesljiv uspeh in dobrobit vseh.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali
v tej akciji, uËencem želimo veliko uspehov, predvsem pa uspešno nadaljnje sodelovanje.

Anton AvËin
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Na obisku pri
najstarejšem
upokojencu
Elektra Ljubljana
Na zaËetku poletja je gospod Anton Kravcar, Tone,
kot ga kliËejo prijatelji, praznoval visoki jubilej, 95. rojstni
dan. Nosi Ëastitljivi naslov “najstarejši upokojenec Elektra
Ljubljana”. Praznik smo primerno obeležili, kot ste brali
v poletni številki Elektro novic, da pa bi bralci in sodelavci Elektra Ljubljana bolje spoznali njegovo življenjsko
pot, njegovo držo in naËela, sem odšla na njegov dom na
Palmejevi ulici 30 v Ljubljani in v družbi obeh hËera poklepetala z njim.

G

ospod Tone, rodili ste se leta 1910, pred prvo
svetovno vojno. V kakšno družino, kako se
spominjate otroških let?

“Res je, rodil sem se doma, tako kot vsi v tistem Ëasu, na kmetiji v Belšinji vasi pri Trebnjem. Bil sem deveti od enajstih otrok. Od
družine sem živ le še jaz. Doma smo imeli veliko kmetijo, grunt, kot
so rekli nekoË, dela je bilo dovolj za vse, oËe je bil dober gospodar,
mati pa dobra gospodinja. V bližnji reki Temenici sem se kmalu
nauËil plavati, sicer pa sem rad kaj naredil z rokami. Tako sem
si naredil skiro, sani, da smo se pozimi veselili na snegu, pa tudi
smuËi in še kaj drugega. V šolo, ljudsko šolo, sem šel s šestimi leti.
Prvi razred sem obiskoval dvakrat, ker me je imela uËiteljica rada.
KonËali smo štiri razrede, potem pa smo imeli, kot so rekli, ponavljalno šolo, le vsak Ëetrtek v Ëasu od 15. oktobra pa do 15. aprila.
Sicer sem veËinoma pasel krave, zelo rad pa sem tudi bral: Ëasopis
Domoljub, otroško revijo AngelËek, meseËnik Vrtec.
Spominov na prvo svetovno vojno nimam posebnih, bil sem
še otroËe. Spomnim pa se številnih vlakov, ki so vozili vojake mimo
nas in se tudi ustavljali na železniški postaji Trebnje. Železnica je
bila blizu kmetije, kakih petsto metrov oddaljena. VËasih smo jim
metali kose kruha na vlak. Spomnim se tudi mešËanov, ki so prihajali iz Ljubljane, da bi si nakupili zaloge hrane. Je pa v tej vojni
umrl najstarejši brat Jože. Padel je spomladi leta 1916 na ruski
fronti.
17. aprila leta 1931 sem odšel služit domovini Kraljevini Jugoslaviji, in sicer v PanËevo. Tam sem ostal 18 mesecev. Kasneje
sem pomagal doma na kmetiji, za službo je bilo težko.”

Spomini na prvo zaposlitev?
“»eprav je bila kmetija velika, vseh ne bi mogla preživljati,
doma je ostal le eden, tako kot je bil obiËaj. Od doma smo odhajali
kar po vrsti. Tri sestre so bile nune, in sicer pri šolskih sestrah, ena s
sestrskim imenom Vendelina je umrla v Ameriki. Tri so se poroËile,
brat France je ostal doma, brat Rudi je podedoval kmetijo v vasi.
Meni je delo priskrbel starejši brat Janez, ki je že delal v Ljubljani. Z
delom sem priËel v mesecu maju leta 1936 kot strežnik na medicinski visoki šoli v Ljubljani. Tam nisem ostal dolgo. Brat, ki je že bil
pri policiji, me je priporoËil pri svojih predstojnikih, in tako sem se
s 1. julijem 1937. leta zaposlil pri upravi policije Ljubljana. Policaji
(takrat je bil ta izraz pravilen) v Ljubljani in Mariboru smo bili pod
upravo notranjega ministra, drugi — tako imenovani žandarji — v
okolici, na podeželju torej, pa pod upravo vojnega ministra.
V letu 1938 so me poslali na šestmeseËno šolanje v policijsko
šolo v Zemun. Tam sem se nauËil vse, kar je moral pravi policaj
vedeti.
V policijski šoli v
Zemunu. Eden od
praznikov, ko smo
se v šoli slovesno
oblekli. Zgoraj
napis: Živeo kralj Anton Kravcar, prvi
z desne
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Delal sem kot policaj prometnik. Delo
mi je bilo všeË, bilo pa je seveda povsem
nekaj drugega kot danes. Ceste so bile veËinoma makadamske, le redke ulice so bile
tlakovane, semaforjev še nismo poznali.
Tako sem promet (kolesa, konjske vprege,
pešce) veËinoma usmerjal v križišËih.
Z zaËetkom druge svetovne vojne,
prihodom Italijanov in kasneje Nemcev,
se pravzaprav s stališËa mojega dela ni kaj
dosti spremenilo. Še vedno sem urejal promet. Zamenjali smo le uniforme, govorili
smo lahko slovensko. Med vojno smo se
trudili vsak po svoje, da bi preživeli. Moje
osebno naËelo je bilo — ne delaj razlik med
ljudmi, pomagaj vsakemu, Ëe se le da!

V italijanski službeni uniformi na
tromostovju leta 1942

Po koncu vojne so me v Ëasu od 22.
maja do 30. junija zaprli v zapor na Poljanskem nasipu, od tega sem 16 dni preživel v samici. Hrana je bila slaba: za zajtrk
kos kruha in Ëaj, za kosilo slaba Ëorba, za
veËerjo pa spet. V tem obdobju sem kar dobro shujšal. Kljub vsemu, verjetno tudi po
spletu sreËnih okolišËin, sem bil 30. junija
izpušËen. V roke sem dobil “plavo” kuverto
in reËeno mi je bilo, naj se naslednji dan javim na Cigaletovi, kjer bom dobil nadaljnje
napotke. Naslednji dan so mi uslužbenci na
Cigaletovi prebrali pošto. V njej je pisalo,
da se lahko javim naslednji dan na delo na
ŠubiËevo ulico. Tako sem nadaljeval svoje
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delo, le pod novim imenom. Zdaj sem bil
miliËnik, zaposlen pri Ljudski milici Ljubljana. Spomini na delo so prijetni, le nadzor
nad nami je bil velik. Verskemu življenju bi
se moral odpovedati, to pa ni bilo v skladu
z mojim prepriËanjem, zato sem po razgovoru z nadrejenim v septembru 1955. leta
dal odpoved.”

Potem ste se zaposlili pri Elektru
Ljubljana mesto?

Ëeli so se letni obraËuni in delo inkasanta
niti ni bilo veË potrebno.
HËerka Magda dopolni pripoved s
svojimi spomini na obiske dedka Mraza pri
Elektru. Pravi, da so ji ostali v res lepem
spominu. Tako obisk dedka, najbolj pa pogostitev na prireditvi, zlasti velika skleda
smetane, ki so jo otroci dobili v izobilju,
in pa slastne hrenovke, ki so bile doma le
redko na jedilniku.”

Pa vaše družinsko življenje?
“Tako je. Spet sem imel sreËo. NamreË, moj sosed in kolega Lojze ZupanËiË,
zdaj že pokojni, mi je že pred tem uredil
razgovor pri direktorju Janezu Primcu in
inženirju Jesihu pri Elektru. Dejala sta mi:
“Ko boš prost, pa kar pridi, za pridne ljudi
se pri Elektru vedno najde delo!”
Tako sem s prvim oktobrom leta 1955
zaËel pri Elektru Ljubljana mesto. Ves Ëas
sem delal kot inkasant. Delo mi je bilo všeË,
nekako mi je bilo pisano na kožo. Delavec
je moral biti natanËen, vesten, znati s svinËnikom in papirjem, pa tudi z denarjem.
Pri delu so mi pomagali tudi družinski Ëlani, zlasti žena in hËerka Damijana, ki sta
pomagali pri popisu in seštevanju, preverjanju.
PodroËja, za katera sem bil zadolžen,
so bila: Moste, Kodeljevo, Poljane, Bizovik
in Hrušica, pa tudi Golo brdo. Ker je bilo
oddaljeno, smo ga popisovali le na dva
meseca, druga pa vsak mesec. Dnevno sem
moral obiskati od 60 do 80 strank. Popisati
števec, izraËunati razliko, napisati in izstaviti raËun, ter seveda, poraËunati, se pravi
od stranke izterjati denar. Denar sem dnevno oddajal na blagajni Elektra, kasneje pa s
položnico na pošti.
Pri Elektru sem bil zelo zadovoljen,
tako z delom, kot tudi s kolegi sodelavci.
Delo je bilo tudi dobro plaËano. VeËkrat
smo si razdelili kakšen dobiËek. Kasiral
sem tudi pri našem kasnejšem direktorju,
inženirju Gustavu Erklavcu, in njegovih
starših, na Povšetovi ulici. Bili so zelo
prijazni, tako njegovi starši, kot on sam.
Vedno sem se nekoliko ustavil, da smo poklepetali. Na delo pri Elektru imam vsekakor zelo lepe spomine. Upokojil sem se
leta 1972, kasneje sem delal še pogodbeno
vse do leta 1979, ko se je zaËelo delo modernizirati, uvajali so se raËunalniki, pri-

“Bili smo štirje, zdaj sem na žalost
vdovec že deseto leto. Prav danes (na obisku sem bila na mali šmaren; op. avtorice)
bi z ženo praznovala 60. obletnico poroke. Umrla je konec meseca septembra v
letu 1995, zlata poroka je bila vendarle za
nama.

Družina pred domaËimi vrati okrog leta
1960, poleg je tudi ženina sestra (desno)
BodoËo ženo Ivanko sem spoznal že
leta 1939. Na policijskem plesu, ki je bil
organiziran na ErjavËevi ulici. Tja me je
povabil brat Janez, bodoËa žena je prišla
z družbo. Ko je bil “damen val”, me je povabila na ples. Ker sem plesal slabo, sem
ji dal “košarico”. Vendar mi je bila gospodiËna všeË, zato sem jo šel za naslednji
ples iskat. Na sreËo mi ni odrekla. Ura se
je bližala polnoËi, pa sem ji predlagal, da
jo pospremim domov, Ëe ji je tako prav.
Sprejela je. Doma je bila pod gradom, blizu cerkve sv. Florjana. Po poti domov sva
se dogovorila tudi za naslednje sreËanje, v
ponedeljek ob šestih zveËer pri cerkvi, Ëe
pa pride kaj vmes, glede na moje delo, pa v
sredo na istem mestu. Tako sva nadaljevala
sreËanja.
Pri policiji je bilo napredovanje urejeno na tri leta. Najprej sem bil pripravnik,
potem stražar III. reda, II. reda in nato
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stalni stražar. »e si želel še napredovati,
si moral v policijske šole, no, temu sem
se jaz odpovedal. Vendar bi se lahko leta
1941 že oženil, po konËanem pripravništvu.
Tako sva z mojo Ivanko tudi sklenila, da se
na pomlad poroËiva. Poiskala sva že stanovanje, pa je prišla vmes vojna. Skupaj
sva se po tehtnem razmisleku dogovorila,
da poËakava do konca vojne. Za primer,
Ëe bi kdo od naju umrl. Bila sva previdna.
Moram povedati, da je bilo po vojni veliko
mladih vdov z dojenËki in malimi otroki,
no, midva pa sva imela sreËo. Kljub previdnosti ali pa prav zato sva bila maja leta
1945 oba živa in zdrava. Tako sva se v zaËetku septembra leta 1945 poroËila, že nekoliko zrela po letih, žena je bila sicer pet
let mlajša, vendar prav z istimi željami, kot
vsi mladoporoËenci.
Živeli smo na Holzapflovi ulici 1,
zdajšnja Njegoševa ulica. V letu 1947 se je
rodila starejša hËi Magdalena, leta 1951 pa
mlajša Damijana. Leta 1989 smo se — že
brez najstarejše hËere, poroËila se je leta
1970 — preselili na Palmejevo ulico. Stanovanje je pritliËno in prirejeno za bivanje
invalida. Žena se je težko privadila na spre-

membo, z mlajšo hËerko pa sva zelo zadovoljna.
Starejša hËi živi v družinski hiši v
Gameljnah. Imam dve vnukinji Barbaro in
Bernardo, pa tudi pravnukinji: Anjo, ki ima
devet let, in dvomeseËno Laro. Damijana
je invalidna od rojstva, Ëeprav tega takoj
ni bilo opaziti. Ne more uporabljati nog.
Tako ves Ëas živi z družino. Rada veze gobeline in bere. Lahko reËem, da smo imeli
lepo družinsko življenje, moje punce so me
osreËevale in tako je še zdaj.”

Kako preživljate leta po
upokojitvi?
“Nabralo se jih je že kar precej, preko Ëetrt stoletja. »lovek kar težko verjame
takšnim številkam. V glavnem se posveËam družini, po smrti žene pretežno hËerki Damijani. Še vedno rad kaj preberem
in poklepetam z znanci in prijatelji. Redno berem Delo, Demokracijo, Družino in
OgnjišËe, sem Ëlan stranke SDS praktiËno
od njenega nastanka. Rad grem kam na
obisk, izvem kaj novega in pokomentiram
aktualne dogodke. »e pa je družba pri-

merna, pa tudi pomodrujemo, kako je bilo
vËasih.

Še kakšno sporoËilo za bralce
Elektro novic in vaše nekdanje
sodelavce?
“Vsem želim prav prijetno preživljanje prav vsakega dne posebej, Ëe pa bi radi
dolgo živeli, se nikar ne “sekirajte”. Skrbi je
treba Ëim prej pozabiti, ne jih pogrevati in
premlevati. Pa tudi pri hrani je dobro biti
zmeren. Sicer pa iskreni prijatelji in dober
klepet tudi odženejo zdravnika stran, tako
kot eno jabolko vsak dan.”
Dragi gospod Tone, lepo je bilo poklepetati z Vami, podeliti Vaše spomine.
Mislim, da lahko brez zadržkov reËem, da
Vam vsi bralci Elektro novic želimo še veliko lepih let v krogu najdražjih. Naj Vam
bo življenje še naprej naklonjeno.
“Prijatelje nam je treba kakor vsakdanjega kruha.” A. M. Slomšek

Alenka Kušar

Jubilantje
V mesecu oktobru 2005 so praznovali naši upokojenci svoje življenjske jubileje:

OKTOBER 2005
60. rojstni dan
1. Dušan ŠURK

roj. 18. 10. 1945

Velike LašËe

roj. 6. 10. 1935

Novo mesto

70. rojstni dan
1. Franc FLAJNIK

80. rojstni dan
1. Dušan ŠUŠTARŠI» roj. 17. 10. 1925

Ljubljana

Vsem jubilantom iskreno Ëestitamo in želimo veliko zdravja, sreËe in osebnega
zadovoljstva.
Jožica Krašovec
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RATITOVEC —
štiriglava gora
Bilo je deževno jutro, kakršnih je bilo v letošnjem poletju preveË. Dež, dež in v tem dežju upokojenci — elektriËarji uporno, kakor znajo le oni (havarije), ubirajo pot
proti vrhu Ratitovca. Marsikdo bo dejal: “Le kaj jim je tega
treba, pa še v takšnem vremenu?” Vendar, vsak ima svoj
prav in dež nas ni toliko motil, da bi ostali v dolini.

M

islili smo si, Ëe že pridemo na vrh mokri, je prav vseeno,
ali smo mokri od potu ali zaradi dežja, le med potjo smo
morali biti previdnejši zaradi spolzkih skal in mokrega
listja. Vsi smo premagali zahtevno pot in osvojili enega od štirih
vrhov Ratitovca — Goli vrh (1666 m), kjer stoji tudi koËa.
Prijetno je bilo vstopiti v toplo koËo in se preobleËi v suha
oblaËila, medtem ko je zunaj pihal mrzel veter, da je šlo do kosti.
Vzeli smo si Ëas za poËitek in malico iz nahrbtnika. Oskrbnik koËe
je poskrbel za topel Ëaj in prigrizek, Ëe je kdo želel. Po poËitku, in
ko smo pomalicali, smo se poËasi odpravili v dolino.
Medtem je nehalo deževati, vendar je pihal tako mrzel veter, da so prišle prav rokavice in kapa, kdor jo je le imel. Razgled
na okoliško Škofjeloško pogorje in naprej na Julijske Alpe nam je
zastirala megla. Previdno, kot smo se vzpenjali na vrh, smo tudi
sestopili do razpotja Poden (ime Povden izhaja iz nareËne besede
“povdan”). Po krajšem poËitku smo nadaljevali pot v vas PrtovË,
kjer so nas Ëakali nekateri naši Ëlani, ki so se odloËili, da bodo kljub
dežju raziskovali okolico vasi PrtovË. Ko smo bili vsi zbrani, smo se
z avtobusom odpeljali na kosilo in potem proti Ljubljani, kjer smo
si zaželeli nasvidenje prihodnjiË.
Ratitovec je gora s štirimi vrhovi: Goli vrh 1666 m, Kosmati
vrh 1643 m, Altemaver 1678 m in Kremant 1658 m. Razgled z Ratitovca šteje med najlepše v slovenskih gorah. Menda je september
najprimernejši mesec za izlet na Ratitovec. Žal nam jo je zagodlo
vreme (dež in megla) in tako smo bili prikrajšani za vse lepote, ki
jih skriva ta “štiriglava” gora. Ratitovec je najvišji vrh v širši okolici
Škofje Loke. S svojimi vršaci (Goli vrh, Kosmati vrh, Altemaver in
Krement) sega na sam gornji rob drevesne rasti, tako da na poti do
vrha naletimo na raznovrstno vegetacijo. Njegovi spodnji deli so
pokriti z bukovimi gozdovi, pa tudi nekaj jelk je najti vmes. Ko pridemo na rob gozda, zagledamo rušje, ki se vleËe prav do vrha sedla.
V vrhnjih predelih prevladujejo pašniki, ki jih prekinjajo obsežni
predeli skalnatega sveta, in tako pridemo do pleše Gladkega vrha,
kjer stoji planinska koËa.
KoËo na Ratitovcu je leta 1925 zgradila nekdanja selška podružnica SPD in jo poimenovala po organizatorju slovenskega zadružništva dr. Janezu Kreku, ki je pogosto zahajal na PrtovË, na
Ratitovec in v Sela, kjer je bila doma njegova mati. KoËa je bila
maja 1943 požgana. Na temeljih požgane koËe so po vojni postavili
novo in jo odprli julija 1954.

Ratitovec je svoj Ëas dajal železnikarskim fužinarjem železovo rudo, posebno na Kosmatem vrhu je bilo v zaËetku prejšnjega
stoletja na površini mogoËe dobiti polno bobovca — kakovostno
želeno rudo. Freisinški škofje so leta 1277 dobili od cesarja Otona
II. pravico izkorišËati rudo na svojih posestvih. Na fužinarstvo v teh
krajih spominjajo znaËilne hiše z nadstropnimi pomoli in železnimi
polknicami. Sredi Železnikov, Na Plavžu, je še ohranjen plavž, v
PlavËevi hiši pa je muzejska zbirka, ki prikazuje gospodarstvo in
tehnološki pregled železarstva na tem podroËju.
Zvonka Osredkar
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Za sklep letošnjega potepanja po naši lepi domovini vas vabimo 29. 11.
2005 na izlet v neznano. PriporoËamo primerno obutev (ni potrebna pohodniška), Ëe bomo mogoËe naredili kak korak veË kot na obiËajem izletu. Odhod bo
ob 7. uri s parkirišËa Tivoli v Ljubljani.
Prijave zbiramo 16. in 17. novembra do 11. ure, in sicer na telefon 01 519
80 36, Zvonka Osredkar, oz. do zasedbe avtobusa.

NOVICE

KADROVSKE

Kadrovanje v septembru 2005
Zaposlili smo nove sodelavce:
Ime in priimek

Delovno mesto

Organizacijska enota

Rok Sterniša
Boris ZemunoviË
Sebastjan Cerar
Milan Trontelj
Darko Krnjak

KV elektromonter
KV elektromonter
elektrotehnik
elektrotehnik
univ. dipl. inž. elektrotehnike
dipl. inž. elektrotehnike
vodja oddelka za projektivo
vodja oddelka za projektivo
tehnik za dokumentacijo
KV elektromonter
samostojni organizator za
odnose z javnostmi

DEE, DE Trbovlje
DEE, DE Trbovlje
DEE, DE Ljubljana okolica
DEE, DE Ljubljana okolica
DEE, Uprava

Franci Rus
Blaž Fele
Darija Rus Jamnik
Damjan Ramšak
Tomaž Štimac
Andreja Radovan

INŽ, DE Ljubljana okolica
INŽ, Uprava
INŽ, Uprava
INŽ, DE Ljubljana mesto
INŽ, DE KoËevje
SSS, Služba za odnose z
javnostmi

V septembru je prenehalo delovno razmerje:
Ime in priimek
Jože Zupan
Aleš Grobovšek
Boštjan Ule

Vzrok prenehanja
po lastni volji
po lastni volji
po lastni volji

Umrli so naši upokojenci:
Jurij Rogina, Janez Remžgar, Jožef Jerina.

Organizacijska enota
DEE, DE Ljubljana mesto
UDO, DE Ljubljana mesto
PUO, DE Ljubljana okolica
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Utrinki iz Kanade
Ponujene možnosti za potovanje preko “luže” nikakor
ne gre zamuditi. Sin, Tadej AvËin, dr. med., me je povabil
na obisk in temu vabilu sem se takoj odzval. Po zaËetnem
navdušenju so sledile skrbi resniËnega potovanja.

S

in je zdravnik v Torontu (Kanada) in nastanitev ni bila
vprašanje, vse drugo pa je bilo treba pripraviti. KonËno je
vse urejeno in naenkrat je Ëas odhoda in potovanja: Brnik
(Adria)—Frankfurt (Lufthansa)—Toronto. Potovanje poteka v lepem
sonËnem vremenu. Lep pogled na NemËijo, Belgijo, Kanal, južno
Anglijo, Irsko, brezmejni Atlantik in konËno neskonËna Kanada.
Nikjer ni videti naselij, globoko v celini se konËno pojavi štirimilijonski Toronto.
ZaËetno preseneËenje je ogromno. »e je v Evropi vse “majhno
in lepo”, je v Kanadi takoj opaziti, da je to dežela razsežnosti. Povsod je ogromno novogradenj, nebotiËnikov, vse je veliko ali široko.
PreseneËa prisotnost razliËnih svetovnih narodnosti med vrstami
državnih uradnikov, od carinika do policista.
Sin mi predstavi Toronto in Kanado. Takoj je treba izpostaviti razliko med Severno Ameriko in Evropo. Evropi pripadajo zgodovina, umetnost, romantika, Ameriki pa gospodarstvo, znanost,
realnost.
Ogromno gradijo znanstvenih ustanov, inštitutov, fakultet, še
posebej finanËnih ustanov, kot so banke, zavarovalnice in druge.
Sin mi je posebej uvodoma izpostavil rasno, versko in druga
razlikovanja, ki so strogo prepovedana in na kar je treba še posebej
paziti. Opazne pa so velike socialne razlike, statusni krog in naËin
življenja.
Toronto je ogromno štirimilijonsko mesto, poslovno in gospodarsko središËe Kanade. NajveËja znamenitost mesta je CN Tower
(stolp) višine 550 m s krasnim razgledom, imajo ga za enega od
sedmih svetovnih Ëudes.
Na sreËo sem se nakljuËno sreËal tudi z elektrodistribucijo.
Hvalijo svojo družbo: Toronto Hydro — electric system, obvladujejo
svoje delo, poznajo Evropo in Slovenijo. Pri njih je delal tudi Andi
Kodrik (Andrej KodriË). TehniËni podatki omrežja pa so: frekvenca
je 60 Hz, nizka napetost 110 V, srednja napetost 13, 8 in 27 kV, visoka napetost pa 127 kV. Vsa transformacija in prenos sta enofazna
od transformatorja dalje do porabnika. Osnovna cena elektriËne
energije je nizka, vendar z vsemi dodatki je trikrat
dražja kot pri nas. Tako na primer bencin stane
1 kanadski dolar (170 tolarjev). Seveda je
te energente težko realno primerjati. Za
primer sem prinesel raËun za plaËano
elektriËno energijo.
ResniËno naravno Ëudo pa so
Niagarski slapovi. Slika 36 To je
ogromen turistiËni, hidroenergetski in zabavišËni kompleks. Vse te
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naravne danosti si delita ZDA in Kanada, 50 : 50.
Južno od Niagare imajo ogromne vinograde in tudi “obËutek”, da imajo najboljše pogoje za gojitev vinske
trte in pridelavo najboljših svetovnih
vin. Imajo namreË dva letna Ëasa:
zima do —35 °C in poletje do
+35 °C, kar so zanje in za
kanadski maple (rdeË
javor) najboljši pogoji. Znano je, da sirup
tega javorja krepi
Ëloveško odpornost v zimskih
dneh.
SreËal sem
se s tam živeËimi Slovenci.
Veseli so vsakega obiska iz Slovenije, Ëutiti pa je
njihovo domotožje
in željo po stiku z
domovino. Nas pa veseli, da so si ustvarili iz
“niË” lastna podjetja in da si
medsebojno pomagajo. Prihajajo iz vseh predelov Slovenije in se
tudi tako družijo.
V Kanadi so praktiËno enakomerno zastopani vsi narodi in
vere sveta. Vsak ima svojo kulturno in versko središËe, kjer se sreËuje z rojaki in pogovarja v lastnem jeziku. Slovenci se tako sreËujejo
pri nedeljski maši, pogovorijo se v svojem nareËju in dogovorijo
za “naprej”, in tudi veseli del je obvezna tematika. Mladi, v Kanadi
rojeni, pa se že pogovarjajo v anglešËini in niso vsi belopolti.
Kanadska barva je rdeËa. Najlepši mesec je oktober, ko listi
dreves, še posebej javorja, spremenijo barve iz zelene v rdeËo. To
je zares Ëudovit pogled na gozdove in vinograde. Ponosni so na
svojo ekološko Ëistost, temu pravijo “organic” (bio) definicija. Na
vsakem turistiËnem prospektu je posebej oznaËeno, da se tu pije
voda iz “pipe”.
S svetom iz ZDA so tehniËno in gospodarsko povezani, vendar
je kakovost življenja tu bistveno razliËna in na višjem nivoju. Kanada hoËe, kot ena najveËjih držav sveta, tudi prevladovati po svoji
Ëlovekoljubnosti in kulturni razgledanosti.
Tudi vsega lepega je enkrat konec in potovanje
je treba konËati, se posloviti in vrniti v ljubo domaËe okolje.
Na svidenje, Kanada, in hvala za
vse, lepo je bilo, a najlepše je vendarle
doma.
Doživel in napisal Anton AvËin

VEDETI

DOBRO JE

Kazen- ali pomoË?
“»e trpim, pomaga, da boli njo.
»e se bojim samote, ji omejim svobodo. Ker sem od nje odvisen, skrbim,
da je ona odvisna od mene. »e sem
nemoËen, vzpostavim moË in kontrolo nad ljudmi, ki so mi najbližji. Ne
razmišljam o tem, da sem prestrašen.
Razmišljam, da je nevarna. Ne razmišljam, da sem negotov. Razmišljam, da ji ne smem zaupati. Ne razmišljam, da sem užaljen. Razmišljam,
da je hudobna.”

N

asilje nad ženskami in otroki zavzema posebno mesto. Pojavlja se
namreË pogosteje, saj izhaja iz neenako porazdeljene moËi med moškim in
žensko zaradi tradicionalnih prepriËanj in
priËakovanj, ki veljajo za moški in ženski
spol.
IZVOR NASILJA
Nasilja ne gre pripisovati Ëlovekovi
nravi, telesnim znaËilnostim, hormonom.
Nasilje ni bolezen, ampak nauËeno vedenje. Družba tradicionalno vzgaja moške v
prepriËanje, da morajo biti moËni, pogumni, neËustveni, celo nasilni.
DEFINICIJA NASILJA
(Ne)nasilje je odloËitev posameznika. Z
nasiljem kršimo Ëlovekove pravice in je kaznivo dejanje. RazliËne oblike nasilja omejujejo Ëlovekov potencial v vseh smereh.
LoËimo fiziËno nasilje (udarci, dotiki,
omejevanje gibanja, umor, …), psihiËno nasilje (poniževanje, grožnje, zasmehovanje,
ustrahovanje, žaljenje, zasledovanje, iz-

siljevanje, …), spolno nasilje (poljubljanje,
slaËenje, otipavanje, prisila k razliËnim oblikam spolnega odnosa, žaljive, nezaželene
opazke glede telesa, …), ekonomsko nasilje
(omejevanje dostopa do denarja, izkljuËevanje partnerke/ja iz dogovarjanja o naËrtovanju porabe denarja, …).
Pot nasilja je neusmiljena: vodi v obËutek sramu, obËutek izgube samokontrole,
potrtost, osamljenost, obžalovanje, zapor,
loËitev, izgubo stika z otroki in nenazadnje
v izgubo samospoštovanja.
NENASILNA KOMUNIKACIJA
Uspešen, enakopraven in zadovoljujoË partnerski odnos je le eden izmed izzivov današnjega Ëasa. Da bi ustvarili dovolj
kvaliteten odnos, potrebujemo znanja o
nenasilnih naËinih komunikacije. Nesposobnost, da bi v odnosu enakomerno delili
moË, vodi k nezadovoljstvu in nasilju.
Nenasilna komunikacija je komunikacija, s pomoËjo katere v celoti izrazimo
sebe in svoj potencial, se sprostimo in razbremenimo. Svoja Ëustva, potrebe in želje
izrazimo na naËin, ki ne ogroža drugih, ali
jim škoduje.
Svoje nasilno vedenje lahko prepreËite le tako, da gradite samospoštovanje, ki
ne temelji na vzpostavljanju nadzora nad
drugimi. Poskrbite, da se bodo vaši najbližji
ob vas poËutili varne in sprejete.
Društvo za nenasilno komunikacijo je nepolitiËna in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1996, katere osnovna
dejavnost je prepreËevanje nasilja v družbi in zasebnih odnosih. Njihova pozornost

gre moškim, ženskam, otrokom, mladini. V
Društvu verjamejo, da je nasilje družben,
ne individualen, sociološki in ne psihološki
problem. Z individualnimi svetovalnimi razgovori, ki so brezplaËni, pomagajo poiskati
naËine reševanja konfliktov brez nasilja.
Andreja Radovan
Vir: Povzeto po zloženki Kam vas vodi
nasilje? Društvo za nenasilno komunikacijo, Milana Majcna 12, 1000 Ljubljana
(01) 43 44 822.
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Matterhorn 4478 m
(12. 8.—15. 8. 2005)

Matterhorn je poleg Everesta
najbolj znana gora na svetu, še posebej, Ëe jo pogledamo od daleË, ko se
nam pokaže v vsej svoji lepoti. Vitka
zašiljena piramida, neštetokrat upodobljena na koledarjih in razglednicah.

L

etošnje leto sta Zermatt v Švici in
znameniti Matterhorn nad njim v
znamenju 140. obletnice prvega
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vzpona, ki so ga opravili 14. julija 1865,
žal pa se je ob sestopu zaradi zdrsa in pretrgane vrvi konËal tragiËno za Ëetverico prvopristopnikov. Da je gora zahtevna, pove
že podatek, da je od prvega pristopa pa do
danes zahtevala že veË kot petsto življenj.
Z Gregorjem sva ga obËudovala že
pozimi. Potem ko smo prestavili odpravo
na Pik Lenin na prihodnje leto, je bil eden
najtežjih obiËajnih pristopov na štiritisoËak
kar primeren cilj. Tako smo 12. avgusta
po sedmih urah vožnje prispeli v Zermatt
(1620 m), ter se do Schwarzseeja (2584 m)
popeljali s kabinsko žiËnico. PriËakal nas je
Ëudovit razgled na verigo gora od Monte
Rose (4634 m), Doma (4545 m), Weisshorna
(4505 m), do Breithorna, in seveda njegovo veliËanstvo Matterhorn. Po dveh urah
hoje in 700 višinskih metrih smo prispeli
do koËe na Hornlihutte (3260 m), ki je bila
izhodišËe za konËni napad na vrh Matterhorna.
Od Hornlihutte do vrha nas je Ëakalo
1200 višinskih metrov plezanja II., tudi III.
stopnje, pa tudi kakšen skok spodnje Ëetrte stopnje pod in nad bivakom Solvay. Na
4004 m stoji bivak Solvayhutte — v primeru slabega vremena. Levo nad koËo smo
plezali preko Moseleyeve plošËe na greben
ter po razu preko strmih poËi dosegli po-

ledenelo vrhnje poboËje in po polnih šestih
urah tudi najvišjo toËko (4478 m). Na vrhu
nas je priËakal krasen razgled z bližajoËimi
se oblaki, ki so že napovedovali poslabšanje. Zadovoljstvo z doseženim je bilo vsekakor veliko, vendar nas je Ëakal še zelo
zahteven sestop. Najprej smo si Ëestitali,
napravili nekaj fotografij in se pripravili
na sestop, ki je potekal po smeri vzpona.
Sestop je tako trajal veË kot 8 ur, saj je bila
potrebna še veËja previdnost kot pri vzponu. Po štirinajstih urah naporov smo izstopili iz stene, se vrnili v koËo, kjer smo ob
pivu analizirali opravljeni vzpon. Naslednje jutro nas je še Ëakala pot v dolino in
vrnitev domov.

Toni Lekše
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10. Mednarodni
ljubljanski maraton
TekaËi — rekreativci, tekmovalci
in nekdanji dejavni športniki z veseljem priËakujemo ljubljanski maraton, ki je praviloma zadnjo nedeljo v
oktobru. Letošnji je bil jubilejni, deseti po vrsti, z rekordno udeležbo. Tudi
udeležba tekaËev Športnega društva
Elektro Ljubljana iz leta v leto narašËa. Veseli nas, da je bilo letos prijavljeno najveËje število tekaËev našega
športnega društva.

Z

aradi velikega zanimanja je organizator premaknil dogajanje, ki je bilo
prejšnja leta na Kongresnem trgu.
Letos se je cel dogodek odvijal na Trgu revolucije. Start teka je bil za rekreativni tek,
polmaraton in maraton izpred parlamenta,
cilj pa je bil na Trgu revolucije. Trasa teka

je bila tokrat spremenjena glede na pretekla
leta in je potekala po samem mestu.
Udeležba tekaËev Športnega društva
Elektro Ljubljana:

42 km

»as

Toni Lekše

3:37:18

21 km

»as

Tatjana Škrjanec
Mojca HoËevar
Robert Berdajs
Dane Leskovec

1:51:38
2:01:43
1:43:19
1:52:13

10 km

»as

Nataša Oblak
Roman Škoda
Uroš Meden
Damjan Grabrijan

0:59:11
0:52:38
0:50:42
0:50:37

Ob koncu smo si bili enotni, da nam
bo deseti ljubljanski maraton ostal v spominu kot veliËastna prireditev in škoda bi jo
bilo zamuditi.
Toni Lekše

9. tek ob Cerkniškem jezeru
V sklopu prireditev Športnega
društva Elektro Ljubljana smo letos
že devetiË organizirali tek ob Cerkniškem jezeru dolžine 9,3 km in rekreacijski tek dolžine 2,4 km.

V

organizacijo tekme je, poleg priprave napitkov in oznaËitve proge, sodilo tudi obvezno priporoËilo
slivniškim coprnicam. Zdi se, da so bile zadovoljne, saj niso posegale v dogajanje z
oblaËnim oziroma deževnim vremenom.
Udeležence — tekaËe našega športnega društva, ki so opravili tradicionalni tek
na dveh razdaljah, je priËakalo lepo jesensko popoldne.
Po konËanem teku so se tekaËi pridružili drugim udeležencem drugega tabora ŠD
Elektro Ljubljana, ki je bil tokrat v Rakovem Škocjanu.
Toni Lekše
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Microsoft Office Outlook 2003:
organizirajte si informacije in Ëas
1. Uporaba stikov
V poslovnem svetu so podatki o ljudeh, s katerimi sodelujete
bistvenega pomena. Outlook vam omogoËa hranjenje vseh vrst podatkov o posameznih strankah, poslovnih partnerjih oziroma vseh
osebah, s katerimi ste v kontaktu. V stikih so shranjeni osnovni
podatki kot so ime in priimek, naslov, telefonske številke in naslov
elektronske pošte. Podatki iz mape Stiki se samodejno vkljuËijo v
adresar.

najpogosteje v stik vpisujete osebne podatke, telefonske številke in
naslov elektronske pošte. V stik se dodajo tudi digitalni certifikati
za podpisovanje in enkripcijo elektronske pošte.

Izdelava stika

1.3 Aktivnosti
RazliËni pogledi na mapo s stiki

1.1. RazliËni prikazi stikov

Poleg podatkov posamezen stik shranjuje tudi celotno dejavnost, povezano s tem stikom. Tako v seznamu Dejavnosti vidite
celotno izmenjavo informacij med vami in izbrano osebo. Na ta
naËin lahko enostavno sledite izmenjavi informacij in se lažje odloËate za naslednje poteze.

V mapi Stiki imate pripravljene razliËne poglede, s pomoËjo
katerih hitro pridete do informacij, ki jih potrebujete. Stiki so lahko
prikazani v obliki kartic z naslovi, kadar pa želite dobiti seznam
vseh telefonskih številk preklopite pogled v Telefonski imenik.

Privzeti adresar doloËite tako, da s kombinacijo tipk Ctrl+Shift+B odprete Adresar in iz menija Orodja izberete ukaz Možnosti. V seznamu lahko izberete, kateri adresar naj se najprej
uporabi pri dodajanju naslovnikov v elektronsko pošto.

1.2. Izdelava stika
Nov stik dodate tako, da izberete mapo Stiki in v orodni vrstici izberete gumb Nova. V stik lahko vpišete kopico informacij,
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Vse aktivnosti v povezavi s stikom se zapiπejo v seznam

1.4. Iskanje stikov

2.1. Izdelava opravil

Stike išËete z vpisom iskalnega niza v polje Vnesite iskani stik,
ki ga najdete na orodni vrstici. IšËete lahko po vseh tipih podatkov,
ki so shranjeni v stikih.
V stik lahko zapišete tudi elektronske naslove, s katerimi so
uporabniki prijavljeni v storitev Messenger. Kadar se med podatki
sestankov, stikov ali opravil znajde tak elektronski naslov, lahko
vzpostavite povezavo s to osebo kar direktno iz Outlooka. Ob imenu
se pojavi Messengerjeva ikona, v kateri imate možnost izbirati, na
kak naËin želite stopiti s to osebo v kontakt.

Izdelava opravil je enostavna. Lahko opravila vnašate direktno v seznam opravil, še enostavnejši naËin pa je, da jih ustvarite
kar iz elektronskih sporoËil. V mapi Prejeto poišËete sporoËilo in
ga z miško odvleËete na mapo Opravila. Izdela se novo opravilo, v
katerega se prepiše vsebina sporoËila. Sedaj dodate le še zaËetni in
konËni datum, mu doloËite pomembnost in ga uvrstite v ustrezno
zvrst.
Opravilu lahko doloËate v kateri fazi se trenutno nahaja, tako
da vpišete procent opravljenega dela v polji Stanje in % dokonËano.
Pogled na opravila lahko prilagajate glede na to, ali so opravila še aktivna oziroma že konËana, po zvrsteh ali po pomembnosti.

Meesengerjev stik

1.5. Tiskanje stikov
Pred tiskanjem stikov izberite pogled, ki vam podatke prikaže
v ustrezni obliki. Nato s pritiskom na gumb ali bližnjico Ctrl+P
izberite tiskanje. Ëe pred tiskanjem oznaËite posamezne stike lahko v pogovornem oknu za tiskanje izberete tiskanje samo izbranih
elementov.

2. Opravila
»e poËnete veliko stvari naenkrat in jim ne uspete veË slediti
vam bodo opravila v veliko pomoË. Opravila lahko razvršËate glede
na pomembnost in rok za dokonËanje ali pa glede na zvrst opravila.
Na ta naËin si lahko ustvarite pregleden seznam vseh opravil in se
lotite najprej najpomembnejših. Da ne bi pozabili na kakšno opravilo si lahko nastavite opomnik, ki vas spomni kdaj je zadnji rok za
dokonËanje opravila.

Urejanje opravil

Izdelava novega opravila

2.2. Opomniki
Kadar si pri delu posamezne naloge pustite za kasneje, imate
možnost nastavitve opomnikov. Opomniki so pripraven naËin za
sledenje odprtim opravilom in sestankom. Vsi opomniki se odpre-

Opomnik
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jo v istem oknu, kjer jih lahko preložite za doloËen Ëas ali pa jih
opustite. »e oznaËite veË opomnikov naenkrat jih lahko preložite
ali opustite hkrati.

2.3. Opravila v pogledu Koledar
»e želite lahko prilagodite pogled na mapo Koledar tako, da
so poleg sestankov vidna tudi tekoËa opravila. Tak prikaz izberete
z ukazom iz menija Pogled. KoledarËek se prestavi na desno stran,
pod njim pa se prikaže seznam opravil.

Prikaz opravil v pogledu Koledar
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3. Dnevnik in zapiski
Outlook omogoËa vodenje posameznih opravil v mapi Dnevnik. Ko mapo prviË izberete lahko vklopite samodejno sledenje dokumentom in elektronski pošti. Bolj pripravno orodje kot dnevnik
je spremljanje dejavnosti na posameznem stiku.
»e ste navajeni opravila pisati na listke papirja, s katerimi krasite svojo delovno mizo, lahko znotraj Outlooka uporabljate mapo
Zapiski. V tej mapi izdelate raznobarvne listke, na katere shranjujete zapiske. Listke lahko pušËate po delovni površini podobno kot
po svoji delovni mizi.
Kot novost omenimo program Microsoft OneNote 2003, ki je
zmogljivejše orodje za vodenje zapiskov in ki ga lahko povežete
tudi z opravili v Outlooku.

VEDETI

DOBRO JE

Na kratko
o poslovnih darilih
Obdarovanje je stara navada v poslovnem življenju.
Podjetje obdaruje svoje zaposlene in poslovne partnerje.

N

ajpogostejše
priložnosti za
obda ro v a n je
so ob praznikih, tako
na primer ob božiËu
ali novem letu, ko gre
za podpis poslovne
pogodbe, predstavitev
novega izdelka, odprtje novih poslovnih
prostorov in podobno.
Pri izbiri darila moramo biti pozorni na veË
stvari.
Poslovnim partnerjem ne podarjajmo
vrednih daril, ki bi jim
zaradi velike vrednosti
nalagala posebne obveznosti, ker jih lahko
spravimo v neprijeten
položaj.
Darila, predvsem
serijsko izdelani izdelki, naj bodo oznaËeni
z znakom ali napisom
podjetja, ki jih podarja.
Kadar izdelek, ki ga
bomo podarili, kupujemo oziroma naroËamo, se s proizvajalcem
dogovorimo, da nanj
vtisne znak oziroma
sporoËilo, ki ga želimo.
Kadar darilo pošiljamo po pošti ali po dostavljavcu, priložimo posetnico in nekaj
vljudnih besed s podpisom.
Obdarovani poslovni partner se bo za darilo zahvalil in poskušal ob prvi priložnosti vrniti pozornost.

Pogosta darila brez vidnega povoda niso umestna, saj vsako poslovno sreËanje pogojujejo s povratnim obdarovanjem.
Za
obdarovanje
moramo imeti poleg dobrega okusa tudi obËutek
za pravo mero.
Pri izbiri in namembnosti darila sta
vedno zelo pomembni
izvirnost in domišljija.
Priložnostna
posebna darila

in

Podarjamo ob posebnih priložnostih: ob
praznovanju obletnice podjetja ali kakega
drugega pomembnega
jubileja, dolgoletnemu
zaslužnemu delavcu ali
poslovnim partnerjem,
ki so z dolgoletnim poslovnim sodelovanjem
pripomogli k uspešnejšemu
poslovanju.
Za ta namen so primerne umetniške slike
ali kompleti knjig. Ob
praznovanju obletnice
podjetja pa so najbolj
primerne monografije
podjetja, ki prikazujejo
teme povezane z dejavnostjo podjetja.

Violeta Irgl
Vir: povzeto po knjigi Kultura
poslovnega komuniciranja,
E. OsredeËki
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Varjeno
mesto

Kemijski
znak za
kisik

Kemijski
znak za
cirkonij

Naziv

Industrijska
rastlina

Osebni
zaimek

Tul. etui.
tudi struja

Legendarni
keltski
bojevnik

Mesto v
Kongu

Zdravilna
rastlina
Mesto v
Ukrajini

Podi

Glavni
πtevnik
Reka v
Avstriji

Angleπki
grof
Rimska 6

Kemijski
znak za
radon

Pomlasni
mesec

Glavno
mesto
Alberte,
Kanada
Morala

Svetloba
odrskih luËi

Grška
Ërka
Kemijski
znak za
radij

Okrajπava
za kilovolt
Skandinavski
drobiæ

Sestavil
Tone

Otok v
Tuamotu

Rogina
Anton

Kemijski
znak za
americij

Ivan
Minatti
Znak za
Natrij
Mera za
drago
kamenje

Angleπki
otok v
Irskem
morju

Med prispelimi rešitvam je bila izžrebana Metka KudiË, ki bo prejela praktiËno nagrado. »estitamo!
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je sestavil Toni Štimec, napišete na dopisnico in pošljete do vkljuËno 25. novembra 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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Zmeraj te bodo kritizirali

N

ekoË je živel par z 12 let starim fantom in oslom. OdloËili so se, da bodo potovali, delali in spoznali svet. Tako
so odpotovali vsi trije z oslom vred. Prišli so v prvo
vas in ljudje so komentirali: “Poglejte tistega fanta, sploh ni
lepo vzgojen. On sedi lepo na oslu, njegovi
ubogi starši, že ostareli, pa ga porivajo.”
Žena reËe možu: “Ne
bomo dovolili, da ljudje
grdo govorijo o najinem
otroku.” Mož je posadil otroka na tla in
se sam povzpel na
osla. Ko so prispeli v drugo vas, so
ljudje mrmrali:
“Poglejte, sram
naj bo tipa —
pusti, da otrok
in uboga žena
porivata osla,
medtem ko je
on udobno v sedlu.”
OdloËili so
se, da se bo žena
povzpela na osla,
medtem ko bosta oËe
in sin držala uzdo za vleËenje osla. Prišli so v tretjo
vas in ljudje so komentirali: “Ubogi
Ëlovek! Delal je

cel dan, sedaj pa pusti, da je žena zlezla na osla. In ubogi sin, kdo ve,
kaj ga še Ëaka s tako mamo!” Zmenili in odloËili so se, da se bodo
vsi trije povzpeli na osla za novo nadaljevanje svoje poti. Prispeli
so v naslednjo vas in poslušali, kaj pravijo vašËani: “Pošasti so, bolj
pošasti kot osel, ki jih nosi. Mu bodo hrbet zlomili!”
Na koncu se obupani odloËijo, da bodo vsi trije
stopili z osla in hodili ob oslu, ampak ko so šli
skozi naslednjo vas, niso mogli verjeti govoricam ljudi, ki so se jim smejali: “Poglejte tiste tri idiote: hodijo, tudi Ëe
imajo osla, ki bi jih lahko nosil!”

NAUK ZGODBE: Zmeraj te bodo kritizirali, govorili slabo, grdo o tebi in
bo težko spoznati koga,
ki mu boš všeË takšen,
kot si. Torej, živi, kot
verjameš, delaj, kar ti
pravi srce, tisto, kar želiš. Ampak življenje je kot
igra v gledališËu, ki nima
zaËetnih vaj. Tako torej:
poj, smej se, pleši, ljubi in
globoko uživaj vsak trenutek
svojega življenja, preden pade
zastor in se predstava konËa brez
aplavzov. Charlie Chaplin je rekel, da “potrebujemo le eno minuto,
da opazimo posebno osebo, eno uro, da
jo spoštujemo, in celo življenje, da jo pozabimo”.

Modrost
meseca

Življenje je kot prekratka odeja; Ëe jo potegneš gor, te zebe v noge, Ëe jo potegneš dol,
ti piha za vrat. Toda vedri ljudje potegnejo
kolena k sebi in noË preživijo zelo toplo in
udobno.
Neznani avtor
Kritik je
nekdo, ki nikoli dejansko
ne gre na bojišËe, vendarle
pa po bitki pride na plan
in postreli ranjene.
T. Daly
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