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Poslovanje družbe v letu
2005 in naËrti za 2006

IZ V S EBINE
Prispevki k varovanju
informacij

Okrogla miza za
upraviËene odjemalce

Klicni center v letu
2005

Svet delavcev Elektro
Ljubljana v novi
sestavi

Nagradna anketa

UREDNICE

BESEDA

Pomanjkanje
spodbud in pohval
violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

K

ot navaja novinarka Dela, se v
zadnjem Ëasu veË kot kadarkoli govori o skrbi za zadovoljstvo
zaposlenih, obenem pa je prav zdaj, bolj
kot kadarkoli, Ëutiti prav nezadovoljstvo,
negotovost in apatijo. Kaj je vzrok temu
razkoraku? “To je posledica neskladja
med besedami in dejanji. Vodstva podjetij imajo ponavadi polna usta besed,
kot so: ljudje so naše najveËje bogastvo,
njihova dejanja pa so drugaËna. S kozmetiËnimi frazami želijo motivirati zaposlene, ki obËutijo drugaËne razmere,
zato ima takšno sajenje rožic nasprotni
uËinek od želenega: zbuja negotovost,
nezaupljivost in nezavzetost.” odgovarja
Brane Gruban. Prav velika nezavzetost
zaposlenih pa je težava, s katero se v tem
Ëasu ukvarjajo vodstva številnih podjetij
v svetu, saj so ugotovila, da jim prinaša
veliko izgubo. Izvor vzrokov za nezavzetost je v slabem vodenju, saj na zavzetost
zaposlenih najbolj vpliva prav vodstvo.
“Bolje je, da skupina nima vodje, kakor
da ima slabega!” odgovarja Gruban. Na
tem podroËju je torej nujna sprememba
sloga vodenja, ki bo šefom podelila kompetence, ki upoštevajo komunikacijske
vešËine in sposobnosti ravnanja z ljudmi. Vodstva podjetja so odgovorna tudi
za spodbujanje internega komuniciranja
z zaposlenimi, kar je prav tako pomemben naËin preseganja apatije, ker vkljuËuje zaposlene v odloËanje.
Novi koncept v ravnanju s Ëloveškimi
viri, ki izhaja iz ZAVZETOSTI presega
zadovoljstvo zaposlenih, saj upošteva
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Spoštovane bralke in bralci,
v torek, 11. aprila, je bil v Delu objavljen zanimiv intervju novinarke Simone
Bandur z enim vodilnih slovenskih strokovnjakov na podroËju strateškega
komuniciranja Branetom Grubanom z naslovom “Neskladje med besedami
in dejanji vodstva vodi zaposlene v apatijo”. Ker vsebina kaže na aktualen
in širši družbeni pojav, jo tokrat v razmislek zelo na kratko povzemam.

Ëustveno in intelektualno vpletenost zaposlenih in kaže na to, kaj so pripravljeni
storiti za uresniËitev poslovnih naËrtov
podjetja, ne le, ali so zadovoljni v podjetju oziroma ali radi hodijo v službo.
Brane Gruban deli po vzoru Gallupove raziskave zaposlene na zavzete, nezavzete in aktivno nezavzete.
V prvi skupini so tisti, ki so predani
delu in Ëutijo povezanost s podjetjem, v katerem delajo; so izvor inovacij, zaupajo v sodelavce in vodje
in s tem tudi pomagajo pri razvoju
podjetja. Nezavzeti zaposleni naredijo le tisto, kar morajo, v delo vlagajo Ëas, a ne tudi energije in strasti,
aktivni nezavzeti pa ne le, da niso
zadovoljni na delovnem mestu, marveË to dejavno izkazujejo: podcenjujejo vsakdanje delo, ki ga opravljajo
s sodelavci, in škodljivo vplivajo na
njihovo zavzetost.
Zavzetost je mogoËe meriti. Gallupove
raziskave (izvedene širom sveta) so namreË dokazale povezavo s finanËnimi kazalniki uspešnosti. ZDA vsako leto tako
izgubijo veË kot 350 milijard dolarjev, saj
je samo 27 odstotkov zaposlenih zavzetih. Na Japonskem je zavzetih le 9 odstotkov zaposlenih, izgube pa znašajo veË
kot 230 milijard dolarjev, v Veliki Britaniji so raziskave pokazale le 19 odstotkov
zavzetih in veË kot 60 milijard izgub. In
kakšno je stanje v Sloveniji? Delež zavzetih zaposlenih v Sloveniji se najverjetneje
giblje med 12 in 16 odstotki, pri Ëemer so

vprašani najmanj zadovoljni s pohvalami
in spodbudami, ki jih dobijo na delovnem
mestu in pri skrbi za svoj strokovni razvoj.
Toliko v razmislek. Že na tem mestu bi
vas želela opozoriti, da je tokrat vsebini
dodana anketa. V uredništvu želimo, da
bi bila vsebina internega glasila Ëim bolj
po vaši meri. Vabimo vas, da konstruktivno izrazite svoja mnenja, priËakovanja,
želje ter postanete tudi sami soustvarjalci Elektro novic. Naslednja številka izide
predvidoma v prvih dneh julija, pri Ëemer
si uredništvo pridržuje pravico do morebitnih sprememb.
Vsem skupaj želim lepo in ustvarjalno
pomlad.
mag. Violeta Irgl,
urednica

Naslovnica:
Znanje, izkuπnje, tradicija ... Dober tok!
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Poslovanje družbe v
letu 2005 in naËrti za
leto 2006
Spoπtovane sodelavke in sodelavci, upokojenci in πtipendisti,
podjetje Elektro Ljubljana je leto 2005 zakljuËilo uspešno. Doseženi so bili dobri
poslovni izidi in uresniËeni zastavljeni strateški cilji. UËinkovito in uspešno smo
sledili viziji podjetja, to je zanesljivi, stroškovno uËinkoviti in kakovostni oskrbi
odjemalcev z elektriËno energijo ter poveËevanju prihodka družbe skozi pospešen razvoj, trženje svojih storitev in odkrivanje novih poslovnih priložnosti, ob
skrbnem in preudarnem ravnanju z okoljem.

G

lavne znaËilnosti poslovanja v letu
2005 so bile:

• doseženi pozitivni poslovni izid v višini
1.784,5 mio SIT,
• investicijska vlaganja v višini 6.518 mio
SIT,
• poveËanje dodane vrednosti na zaposlenega za 4,3 %,
• knjigovodska vrednost delnice na dan 31.
12. 2005 je znašala 1.586,69 SIT in je bila
za 1,47 % višja od lanskoletne,
• pridobitev certifikata varstva in zdravja
pri delu OHSAS 18001,
• sodelovanje pri prestrukturiranju slovenskega elektrodistribucijskega sistema,
• pridobitev certifikata za produkt Zelena
energija, ki so ga prejele MHE Elektro
Ljubljana, d. o. o., za vso proizvedeno
elektriËno energijo iz obnovljivih virov
(certifikacijska presoja po sistemu EE02).
V letu 2005 je bil realiziran dobiËek v
višini 1.784,5 mio SIT, ki je presegel naËrtovanega za 1,4 milijarde tolarjev, naËrtovani
dobiËek za leto 2006 pa znaša 396,7 mio SIT.
V primerjavi z naËrtom za leto 2005 so
imeli na poslovanje podjetja pozitivni vpliv
nižji stroški nakupa elektriËne energije, višje
realizirani prihodki od omrežnine, višji prihodki od prodaje storitev, nižji stroški poslovanja in višji prihodki od izvajanja lastnih investicij. Vedno veËja konkurenca na
podroËju prodaje elektriËne energije upraviËenim odjemalcem vpliva na zniževanje

marže na tem segmentu in selitve kupcev k
novim dobaviteljem.
V letu 2006 naËrtujemo nižji dobiËek.
Ocenjujemo, da bo na poslovanje v tem letu
negativno vplivalo sprejetje cenika za uporabo distribucijskega omrežja, ki je stopil
v veljavo 1. 1. 2006, višji stroški nakupa
elektriËne energije in višji stroški storitev in
dela. Pozitiven vpliv na poslovni izid v letu
2006 ima znižanje korekcijskega faktorja za
omrežnino in naËrtovani boljši poslovni izidi pri neenergetskih tržnih dejavnostih.
V letu 2005 je bilo distribuiranih 3.587
GWh elektriËne energije, medtem ko so izgube znašale 212 GWh, kar pomeni 5,6 %
vseh potreb po elektriËni energiji na našem
preskrbovalnem obmoËju. Tudi v prihodnje
naËrtujemo porast potreb po elektriËni energiji, saj so skupne naËrtovane koliËine za
leto 2006 v višini 3.934 GWh za 3,6 % višje
v primerjavi s preteklim letom.
Zaradi zaostritve konkurence na trgu
z elektriËno energijo je podjetje v letu 2005
prodalo 3.270 GWh elektriËne energije, kar
je 2 % manj, kot je bilo naËrtovalo. Celotni
realizirani nakup je znašal 3.482 GWh in je
bil za 3,2 % nižji od plana zaradi že prej
omenjene nižje prodaje in nižje realiziranih
izgub v omrežju.
Za leto 2006 naËrtujemo prodajo v višini 3.316 GWh elektriËne energije, kar je za
1,4 % veË kot leta 2005, naËrtovani nakup
pa je višji za 2,9 %, in znaša 3.583 GWh.
Investicijska vlaganja v letu 2005 v višini 6.518,4 mio SIT so zaostala za naËrtovanimi

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

za 15 %. NajveË so k nižji realizaciji pripomogli dolgotrajni postopki za pridobitev služnosti na zemljišËih, kjer so planirane izgradnje in
zapleti pri postopkih javnih naroËil.
Plan investicij za leto 2006 je naËrtovan v višini 9.309 mio SIT in je sestavljen na
podlagi potreb družbe ter usmerjen v zagotavljanje stalne, zanesljive in kakovostne dobave elektriËne energije odjemalcem na podroËju Elektra Ljubljana. Osnova za pripravo
Plana investicij je bil potrjen “NaËrt razvoja
omrežja za desetletno obdobje na podroËju
Javnega podjetja Elektro Ljubljana”.
Število zaposlenih konec leta 2005 je
znašalo 983 in tudi v prihodnje ocenjujemo, da bomo z enakim številom zaposlenih
kakovostno opravljali svoje delo in uspešno
sledili spremembam povezanih z reorganizacijo distribucije in liberalizacijo energetskega trga leta 2007.
Tudi v letu 2006 bomo nadaljevali aktivnosti na tehniËnem razvoju z uvajanjem
novih tehnologij in posodabljanjem distribucijskega in telekomunikacijskega omrežja,
zagotavljali pregledno in dosledno razmejevanje stroškov poslovanja med dejavnostmi,
zagotavljali plaËilno sposobnost podjetja, se
prilagajali na uvedbo evra, posveËali skrb
poveËanju zadovoljstva odjemalcev, vlagali
napore v zviševanje izobrazbene strukture
zaposlenih, njihovo varnost pri delu in druge humanitarne dejavnosti.
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave
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Prispevki k varovanju informacij
Drage sodelavke, dragi sodelavci,
prav gotovo že veste, da naše
podjetje v sklopu upravljanja s kakovostjo uvaja nov standard, in sicer
ISO 27001 - standard za varovanje
podatkov in informacij. »eprav ste
preko organizacijskih predpisov in
navodil že bili seznanjeni s postopki
in zahtevami, ki jih narekujejo dobre prakse varovanja informacij, pa
mi dovolite, da vas znova opozorim
na nekatere pomembne podrobnosti,
ki jih ne smete spregledati pri svojem
vsakdanjem delu z raËunalniki.

Politika gesel

T

ako za delo v poslovnem omrežju, kot
tudi za delo z aplikacijami IIS (ERC),
morate imeti uporabniško ime in geslo.
Uporabniško ime je kar “EL” (Elektro Ljubljana) in vaša štirimestna matiËna številka

iz kadrovske evidence (npr. EL9999). Uporabniško ime za vstop v poslovno omrežje
Windows vam v SIS zgeneriramo avtomatiËno, ko postanete uporabnik raËunalnika.
Takrat prejmete tudi prvo geslo, ki ga morate
spremeniti ob prvi prijavi, nato pa najmanj
1-krat meseËno oziroma vedno takrat, kadar
obstaja sum, da bi za vaše geslo utegnil izvedeti še kdo drug. Ko geslo za Windows spremenite, mora novo geslo izpolnjevati vsaj
tri od naslednjih zahtev: 1. vsebovati mora
veliko Ërko brez šumnikov (A-Z); 2. vsebovati mora malo Ërko brez šumnikov (a-z); 3.
vsebovati mora številko (0-9); 4. vsebovati
mora posebni znak (!#$%&/?+*->< itd). Pri
tem spremenjeno geslo ne sme biti enako že
uporabljenemu (sistem si zapomni zadnjih
10 gesel), dolgo pa mora biti najmanj 6 znakov (priporoËljivo 8 ali veË). Seveda gesla ne
smete izdati nikomur. Nekatere kritiËne operacije, ki jih izvajate, zabeležijo v sistemske
datoteke, kdo jih je pognal. Prav gotovo ne
želite, da bi nekdo delal škodo v sistemu, na
odgovornost pa bi poklicali vas!

Podobni postopki veljajo pri prijavi
v IIS (ERC). V tem primeru vam dodelimo
geslo na podlagi zahtevka, ki ga izpolni vaš
nadrejeni. Z drugim zahtevkom pa nam poveste, katere aplikacije IIS potrebujete pri
svojem delu. Tudi tu je geslo treba najmanj
1-krat meseËno spremeniti. Zahteve so:
1. najmanjša dolžina 5 znakov; 2. vsebovati mora velike Ërke (brez šumnikov); 3.
vsebovati mora številke. Tudi tu si sistem
zapomni zadnjih 10 gesel, ki se ne smejo
ponoviti.
V primeru, da geslo pozabite, ali ga
po pomoti veËkrat napaËno vtipkate, se sistem zaklene in zahtevati morate novo zaËetno geslo (ki ga morate po prvi uporabi
takoj spremeniti). Za spremembo gesla pokliËite v tajništvo SIS, kjer vam bodo dali
nadaljnja navodila.

Politika Ëistega ekrana
Prav gotovo se vam je že zgodilo, da ste
morali delo z raËunalnikom prekiniti in kam

NOVICA
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Nadzorni svet obravnaval poroËilo o poslovanju
in potrdil Gospodarski naËrt

3

1. marca, na redni seji, je Nadzorni svet Elektra Ljubljana obravnaval poroËilo o poslovanju družbe
v letu 2005. Družba Elektro Ljubljana je
poslovno leto 2005 zakljuËila z dobiËkom
v višini 1,7 milijarde SIT. Po obveznem
oblikovanju zakonskih rezerv in drugih
rezerv iz dobiËka znaša Ëisti dobiËek 847
milijonov SIT.
Nadzorni svet je potrdil tudi Gospodarski naËrt Elektra Ljubljana za
leto 2006. NaËrtovani obseg investicij

v letu 2006 znaša 9,3 milijarde SIT ter
je usmerjen v zagotavljanje zanesljive
in kakovostne dobave elektriËne energije. Plan sledi “NaËrtu razvoja omrežja za
desetletno obdobje na podroËju Elektro
Ljubljana” in poveËanju dinamike gradnje
objektov ter poveËanju porabe elektriËne
energije na tem podroËju. Za uresniËitev
plana bo tretjino sredstev treba zagotoviti
z zadolževanjem.
Violeta Irgl
dr. Marjan Rihar, predsednik NS
Elektro Ljubljana
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oditi. »e raËunalnika niste ugasnili, ste ostali
prijavljeni, in Ëe je raËunalnik ostal brez nadzora, je nepooblašËeni lahko sedel zanj in ga
uporabljal z vsemi vašimi pooblastili. Zato se
VEDNO, ko zapušËate raËunalnik brez nadzora, odjavite iz IIS (ERCA) ter pritisnite kombinacijo tipk <Ctrl><Alt><Delete> in nato
tipko <Enter>. To bo raËunalnik zaklenilo
tako, da nihËe ne bo mogel nadaljevati dela
z njim, dokler ga ne odklene z vašim geslom.
Sistemske nastavitve raËunalnik samodejno
zaklene po 15 minutah neaktivnosti. Kljub
temu priporoËamo, da se na to ne zanašate,
temveË raËunalnik na prej opisan naËin zaklenete vedno, ko ga zapustite.

Shranjevanje podatkov
Podatki, ki jih vnesete v IIS (ERC), se
samodejno shranjujejo na velikem raËunalniku. Za izdelovanje varnostnih ter arhivskih kopij teh podatkov skrbi Informatika,
d. d. Za podatke na vaših lokalnih diskih
delovnih postaj pa odgovarjate sami. Sicer
poredko, a vendarle se kdaj zgodi, da se disk
na delovni postaji pokvari in izgubi podatke. Zato je smotrno, da pomembne podatke
s svojega diska shranite. To lahko storite na
veË naËinov: manjše koliËine podatkov prekopirajte na svojo mapo datoteËnega strežnika in sistem bo sam poskrbel, da se bodo
shranili na trak. Za izdelavo varnostne ali
arhivske kopije veËje koliËine podatkov pa
se obrnite na konzultanta SIS, ali svojega
funkcionalnega specialista informatike, oziroma se za nasvet pozanimajte v tajništvu
SIS (int. 4246).

Prenosni raËunalniki
»e imate zadolžen prenosni raËunalnik,
se morate zavedati, da so podatki na njem
bolj izpostavljeni nevarnosti odtujitve, saj
je majhen raËunalnik bolj izpostavljen kraji.
Ker ga prenašate in prevažate naokrog, je
verjetnost, da pride do priložnosti, da “dobi
noge”, bistveno veËja kot pri stacionarni delovni postaji. Tudi verjetnost udarca, padca,
ali poškodbe, je pri prenosnikih bistveno
veËja, zato se še prej lahko zgodi odpoved
diska. Pazite torej, kakšne podatke prenašate s seboj, in poskrbite za njihovo zašËito
in kopiranje. Po napotke, kako podatke na
disku zakleniti, lahko pridete v SIS.

Prenosni mediji za
shranjevanje podatkov
V to kategorijo spadajo diskete, CDji, DVD-ji, podatkovni kljuËi USB, prenosni
diski, pomnilniške kartice (SD, MD, MK, ...)
in podobno. Upoštevajte, da poslovnih podatkov brez izrecnega dovoljenja vaših nadrejenih ni dovoljeno kopirati na prenosne
medije in jih iznašati iz podjetja. Dovoljenje
vam nadrejeni izda na obrazcu (NA 018).
Seznam organizacijskih predpisov in
navodil, ki jih morate poznati za uspešno
obvladovanje varnosti informacij:
• OP 01 (OP za obvladovanje dokumentov
in podatkov),
• OP 03 (OP o varovanju podatkov družbe),
• OP 18 (OP za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih),
• OP 40 (OP za delo odborov za kakovost),
• OP 46 (OP za dodeljevanje in spreminjanje pravic uporabnikov do podatkovnih
baz),
• OP 58 (OP za upravljanje varovanja informacij),
• OP 67 (OP za opremljanje delovnih mest s
strojno, programsko opremo in uporabo
opreme),
• OP 70 (OP za ukrepanje v primeru incidentov in kršitev),
• OP 71 (OP o izvajanju analize in upravljanja informacijskih tveganj),
• OP 72 (OP za dostop do informacij javnega znaËaja),
• NA 102 (NA za prijavo v poslovni informacijski sistem Elektra Ljubljana),
• NA 103 (NA o vzdrževanju programske
opreme),
• NA 107 (NA za prijavo okvar programske
opreme),
• NA 118 (NA o varstvu osebnih podatkov),
• NA 119 (NA za širitev informacijskih storitev),
• NA 128 (NA za zunanji razvoj programske opreme),
• NA 133 (NA za fiziËno zašËito in
zašËito okolja),
• NA 154 (NA za klasifikacijo in ravnanje
z informacijami),
• NA 155 (NA za dodeljevanje in spremljanje pravic uporabnikov do aplikacij OE
UDO-SMEE) .

Nagradna
anketa

V

letu 2006 so Elektro novice vstopile v svoje šesto leto izhajanja
in v uredništvu želimo, da bi
bile Ëim bolj po meri naših bralcev. Tudi
zato smo pripravili kratek vprašalnik in
vas vabimo, da z izpolnitvijo anketnega
vprašalnika izrazite svoja mnenja, priËakovanja in želje ter tudi vi postanete
soustvarjalci glasila.
Vaše odgovore bomo z veseljem
upoštevali kot koristno vodilo in vzpodbudo pri programski usmeritvi, vsebini in
oblikovni podobi glasila v prihodnosti.
Prosimo vas, da izpolnjen anketni
vprašalnik oddate oziroma pošljete na naslov uredništva: Služba za odnose z javnostmi, Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska
c. 58, 1516 Ljubljana, ali po faksu: 01/ 23
12 542 do vkljuËno 15. junija 2006.
Anketa je anonimna, Ëe pa želite,
lahko hkrati sodelujete tudi v nagradnem
žrebanju. V tem primeru prosimo, da napišite svoje podatke. Med prispelimi vprašalniki bomo izžrebali 6 nagrajencev, ki
bodo prejeli promocijske nagrade Elektra
Ljubljana. Nagrajenci bodo objavljeni v
prihodnji številki Elektro novic.
Naj se tudi na tem mestu še enkrat
zahvalimo vsem sodelavcem, upokojencem in πtipendistom, ki ste v šestih letih
s svojimi prispevki sodelovali in vam ni
vseeno.
Uredništvo

mag. Miran Novak
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Priložnosti in tveganja na
trgu elektriËne energije
Elektro Ljubljana je 31. marca 2006
v Mestni elektrarni ljubljanski organiziral
okroglo mizo za svoje kljuËne upraviËene odjemalce z naslovom “Priložnosti in tveganja
na trgu elektriËne energije”.
Na zelo dobro obiskani okrogli mizi so
sodelovali: dr. Tomaž Štokelj, Holding slovenskih elektrarn, d.o.o., Zoran MarËenko, Eles,
d.o.o., mag. Damjan Stanek, Borzen, d.o.o. in
predstavnik Elektra Ljubljana, d.d., mag. Gregor BožiË, odgovoren za prodajo elektriËne
energije upraviËenim odjemalcem.
Kot kažejo rezultati anketnega vprašalnika (glej Ëlanek, ki sledi), lahko sklepamo, da
so upraviËeni odjemalci zelo pozitivno sprejeli tovrstni naËin komunikacije in da podobno priËakujejo tudi v prihodnje.
Razvidno je, da je najveË zanimanja za
podroËja uËinkovite rabe elektriËne energije,
obnovljive vire energije, sofinanciranje projektov in kakovost elektriËne energije. Pri
odprtih vprašanjih so odjemalci izpostavili
predvsem pogodbeno razmerje z dobaviteljem, še posebej pa njegov cenovni vidik.
Violeta Irgl

AKTUALNO

AKTUALNO

Okrogla miza za upraviËene
odjemalce na temo Priložnosti in
tveganja na trgu elektriËne energije
Raziskava zadovoljstva vabljenih upraviËenih odjemalcev
Elektro Ljubljana je 31. marca v Stari elektrarni organiziral okroglo mizo za upraviËene odjemalce. Ob tem do-
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godku so bile pripravljene številne aktivnosti, med drugim
tudi anketiranje vabljenih upraviËenih odjemalcev, ki so
hkrati z anketnim vprašalnikom prejeli tudi zgošËenko z
vsebino vseh predavanj.

AKTUALNO

AKTUALNO

U

praviËenim odjemalcem sta bili poslani dve vrsti vprašalnika. V prvem, ki je bil namenjen tistim odjemalcem,
ki so se okrogle mize udeležili, smo spraševali predvsem,
kako so bili zadovoljni z vsebino predavanj, z organizacijo, predavatelji, pa tudi katere teme bi bile koristne in zanimive za njih
v prihodnje. Z drugim vprašalnikom, namenjenim tistim, ki se
jim okrogle mize ni uspelo udeležiti, pa smo poskušali izvedeti
predvsem, kaj bi jih pritegnilo na naslednjih podobnih dogodkih.
Oba vprašalnika sta bila sestavljena iz zaprtega in odprtega tipa
vprašanj. Skupno je bilo poslanih 100 vprašalnikov. Od prisotnih
smo prejeli 34 odgovorov in od odsotnih 31 odgovorov, skupaj
torej 65 izpolnjenih vprašalnikov.
Na splošno lahko ugotovimo, da so udeleženci okrogle
mize izrazili visoko stopnjo zadovoljstva s celotnim dogodkom,
vzeli pa so si tudi Ëas, da so odgovorili na odprti tip vprašanj in
navedli, katera podroËja so še zanimiva za njih. Kot je razvidno s
Slike 1, so odjemalci zelo dobro ocenili vse sestavne dele okrogle
mize, od celotne organizacije, vsebino predavanj, predavatelje,
gradivo, vodenje razprave in tudi družabni del. (Ocenjevali so z
ocenami od 1 do 5, pri Ëemer je 1 pomenilo zelo slabo in 5 zelo
dobro.)

Organizacija celotnega dogodka

Sofinanciranje projektov

3,8

Obnovljivi viri energije
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UËinkovita raba elektriËne energije
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Dodatne storitve (s predstavitvijo
uspešnih primerov iz dræav EU

3,2
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Slika 2: Zanimanje za teme prihodnjih dogodkov, povpreËne ocene od 1 do 5
O katerih temah bi se želeli seznaniti v prihodnje, smo
vprašali tudi upraviËene odjemalce, ki se okrogle mize sicer niso
udeležili (so se pa prijavili, ali opraviËili, oziroma se na doloËen
naËin odzvali na vabilo Elektra Ljubljana). Ti odjemalci se zanimajo predvsem za uËinkovito rabo elektriËne energije, sofinanciranje projektov in obnovljive vire, manj pa za trgovanje s
kuponi CO2 in plan razvoja distribucijskega omrežja.

4,7
4,0

Vsebina predavanj

4,1

Predavatelji

4,5
3,1

SrednjeroËni plani razvoja distribucijskega omreæja

4,7
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4,1
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4,4

Prejeto gradivo
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3,9
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Slika 1: PovpreËne ocene po posameznih delih okrogle mize
Zanimalo nas je tudi, Ëe so karkoli pogrešali z vsebinskega
vidika. Odjemalci so navedli, da bi dodali teme, kot so racionalna
raba elektriËne energije, obnovljivi viri energije in kvalificirani
proizvajalci elektriËne energije. V prihodnje priËakujejo še bolj
podrobne odgovore, predvsem o sodelovanju med odjemalcem
in dobaviteljem, delovanju trga z elektriËno energijo, praktiËen
prikaz nakupa in prodaje. VeËkrat je bila izpostavljena tudi tema
narašËanja cen za elektriËno energijo.
V vprašalniku smo tudi sami navedli nekaj tem, za katere
menimo, da bi jih bilo koristno in zanimivo podrobneje predstaviti. Najvišje ocene sta v povpreËju prejeli temi uËinkovita
raba elektriËne energije in njena kakovost, nato sofinanciranje
projektov, obnovljivi viri energije in trgovanje s kuponi CO2,
najmanj pa naËrtovanje razvoja omrežja in dodatne storitve
(ocenjevali so z oceno od 1 do 5, pri Ëemer pomeni 1 sploh nas
ne zanima in 5 zelo nas zanima).

Slika 3: Zanimanje za teme prihodnjih dogodkov, povpreËne ocene od 1 do 5 (odsotni)
Iz velikega števila prejetih odgovorov (65-odstotni odziv) lahko sklepamo, da so upraviËeni odjemalci zelo pozitivno sprejeli tovrstni pristop do njih in da podobno priËakujejo
tudi v prihodnje. Besedilo nam bo v pomoË pri pripravi vsebin
za naslednje dogodke. Razvidno je, da je najveË zanimanja za
podroËja uËinkovite rabe elektriËne energije, obnovljive vire
energije, sofinanciranje projektov in kakovost elektriËne energije. Pri odprtih vprašanjih so odjemalci izpostavili predvsem
pogodbeno razmerje z dobaviteljem, še posebej pa njegov cenovni vidik.

Sodelavci OE PUO
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AKTUALNO

AKTUALNO

Elektro Ljubljana v množiËnih
medijih v prvem Ëetrtletju 2006
Bistveno veË objav kot lani
Press clipping, d. o. o. je za podjetje Elektro Ljubljana izvedlo analizo medijskih objav za prvo Ëetrtletje
2006. V tem obdobju je bilo v slovenskih elektronskih
in tiskanih medijih 90 objav, v katerih je omenjeno
podjetje Elektro Ljubljana, kar je za 54 objav veË kot v
enakem obdobju leta 2005.

P

ozitivno smo ocenili 74 objav, delež pozitivnih objav tako
znaša 82,2 % in je za 26,7 odstotne toËke višji kot v istem
obdobju leta 2005.

Pozitivno publiciteto smo razvrstili v sledeËe tematike:
Mirko MarinËiË - novi predsednik uprave Elektra Ljubljana
(14 objav), razpis za predsednika uprave (11 objav), investicije
v omrežje (11 objav), omrežje - težave zaradi snega in ledu (7
objav), poslovni izidi (5 objav), Mirko MarinËiË - v. d. direktorja EL (3 objave), oglaševalske in raziskovalne agencije (Elektro
Ljubljana kot referenca) (2 objavi), nekdanji zaposleni, odjemalci
- plaËevanje raËunov (2 objavi) ter ostale teme.

V prvem Ëetrtletju 2006 smo negativno ocenili 5 objav, ki smo
jih uvrstili v tematike odjemalci - pritožbe, pohvale, vprašanja, Ërna
kronika (3 objave), investicije v omrežje (1 objava) ter odklopi iz
omrežja (1 objava). Število negativnih objav se je v primerjavi z istim
obdobjem lani poveËalo za dve objavi.
Predstava o Elektru Ljubljana, ki so si jo lahko odjemalci in
bralci ustvarili v obravnavanem obdobju, je torej izrazito pozitivna.
Hkrati pa ne gre zanemariti tematike v negativni publiciteti, ki kažejo
na konkretne probleme, ki jih sporoËajo odjemalci.
Graf 1: Vrednostna struktura publicitete
nenaË
4,4%
naË
1,2%
pozitivno 82,2 %
nevtralno 12,2 %

naË
61,1%
nenaË
12,2%

negativno 5,6 %
nenaË
21,1%

Janez Kne, komunikolog
Press clipping, d. o. o.
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NOVICA

NOVICA

Najboljša stalna
izboljšava v
letu 2005

V

letu 2005 je Služba za kakovost prejela enajst predlogov za stalne
izboljšave. Osem predlogov je bilo sprejemljivih za izvedbo in s
tem tudi nagrajenih. Skupna višina nagrad je bila izplaËana v
vrednosti 465.000 SIT. Vsem predlagateljem stalnih izboljšav se iskreno
zahvaljujemo in vse zaposlene vzpodbujamo k novim predlogom. Za najboljšo stalno izboljšavo v letu 2005 je s strani uprave posebej imenovana delovna skupina na osnovi kriterijev izbrala predlog, ki ga je potrdil
odbor za kakovost: ANALIZA TRANSFORMATORSKEGA OLJA S HITRO
KWIK SKREN METODO, ki sta jo razvila sodelavca Matjaž Keršnik in
Bojan SemiË iz OE Distribucija elektriËne energije.
mag. Janez Hostnik

NOVICA

NOVICA

Vabilo na osmi Elektrin veËer

V

abimo vas, da se nam pridružite 22. maja ob 19. uri v
prijetnem okolju Mestne elektrarne ljubljanske. Program
veËera nosi naslov Dober tok ... in bo sestavljen iz treh
delov: predstavitve Martina Strela, maratonskega plavalca in svetovnega rekorderja v etapnem in neprekinjenem plavanju, nasto-

pa Okteta Deseti brat ter podelitve priznanja za najboljšo stalno
izboljšavo.
Veselimo se sreËanja z vami.
Violeta Irgl
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NOVICA

NOVICA

Uspel sedmi Elektrin veËer

2

2. marca je v prostorih
Mestne elektrarne potekal že sedmi Elektrin
veËer. V izrednem vzdušju, na
dobro obiskani prireditvi sta se
predstavili kitarist Mak GrgiË
in Vokalni kvartet StiËna. Tudi
na tem mestu Ëestitamo za izreden nastop vsem izvajalcem.
Violeta Irgl
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Mala hidroelektrarna PreËna

ENERGIJA

ZELENA

Od slovesnosti v maju 2004, ko
sta bili podpisani prvi pogodbi o nakupu Zelene energije, minevata ravno
dve leti. V teh dveh letih smo proizvod
razvijali v æelji, da bi poslovali Ëim
bolj transparentno in s tem pridobili
Ëim veËje zaupanje kupcev. Da bi ga πe
bolj pribliæali uporabnikom, smo ga v
letu 2005 v okviru projektne skupine
nekoliko spremenili.

B

istvena sprememba je bila v ceni
proizvoda, ki je sedaj že leto dni
enaka ceni elektriËne energije za tarifne odjemalce, dodatek za Zeleno energijo
pa je 1,00 SIT na porabljeno kilovatno uro
elektriËne energije. Pri raËunu gospodinjstva s povpreËno porabo to pomeni za okoli
500,00 SIT višji konËni znesek.
Ena izmed dolgoroËnih nalog, ki smo
si jo zadali ob spremembi proizvoda, je poveËanje števila kupcev oziroma Ëim veËja
ozavešËenost odjemalcev o pomembnosti
varovanja in ohranjanja našega okolja. Da
bi bil naš proizvod širše znan, redno oglašujemo na zadnjih straneh rednih meseËnih

Zelena energija v skrbi za Ëisto okolje
obrokov, na spletnih straneh Elektra Ljubljana ter smo prisotni z informativnim gradivom na informacijskih mestih in s Ëlanki
v Elektro novicah, kjer imamo že dalj Ëasa
svojo redno rubriko.
Da bi dejavnosti v zvezi s prodajo
Zelene energije razvijali naprej, je bil 11.
aprila 2006 organiziran tudi sestanek, ki
so se ga udeležili predstavniki iz OE DTO
in OE PUO, ki je od prenove proizvoda zadolžena za prodajo Zelene energije. Na sestanku smo se dogovorili o pripravi diplom
za kupce Zelene energije, razdelitvi varËnih
žarnic prvim petdesetim kupcem, pripravi
poroËila o stanju zbranih sredstev iz prodaje Zelene energije in o organizaciji sreËanja
o novi energetski zakonodaji, racionalni
rabi energije in obnovljivih virov. Takšno

sreËanje bomo organizirali letošnjo jesen.

Vse informacije o ZELENI ENERGIJI
dobite:
• v klicnem centru, na telefonski številki
01-430-42-70;
• na elektronskem naslovu: zelena.
energija@elektro-ljubljana.si;
• na spletni strani Elektra Ljubljana;
• na vseh informacijskih mestih na upravi
in posamezni DE.
Ob koncu vas vabimo, da se tudi vi
odloËite za nakup Zelene energije, za katero se je odloËilo že preko 300 naših zvestih
odjemalcev.

Sodelavci OE DTO
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AKTUALNO

AKTUALNO

Klicni center
Elektra Ljubljana
v letu 2005
V letu 2005 v klicnem centru beležimo 15-odstotno
poveËanje števila klicev glede na leto 2004. NajveËji vzrok
za to so izstavljene dobavne pogodbe s strani OE PUO v
zaËetku leta 2005 in spremembe v obraËunu letnega odjema.

Z

aradi sprememb v obraËunu se je sporoËanje stanj pri odjemalcih, ki imajo odprte trajne naloge, za “kontrolne obraËune” skoncentriralo na obdobje od 1. do 3. v mesecu,
ko beležimo tudi do 560 klicev dnevno, poleg tega pa dnevno tudi

TELEFONSKI KLICI
Škaper D.

Zajc R.

Švajger N.

Novak J.

Bogdan Jakovac
vzpostavitvi novega DCV, postal informacijski vozel in servis JP
Elektro Ljubljana za sprejem, posredovanje in nadzor nad odpravo
napak na NNO. Odprava napak - defektov na SNO ostane v pristojnosti DCV. Informacijska povezava med DCV in KC na osnovi
podatkov iz BTP (uparjeni, ...) pa bo operaterjem klicnega centra
omogoËila vpogled v stanje napajanja za vsakega odjemalca. Preizkusna verzija aplikacije naj bi bila nared v juniju 2006.
Ker se obËasno na osebnih reklamacijah (šalterjih) pojavljajo
vrste in ËakajoËi nimajo kaj poËeti, smo za njih pripravili zanimivo

VSOTA
Jakovac B.

IP- tel

OSTALO

KLICI

e-pošta

e-tajnica

odzivnik

certifikat

VSOTA

VSOTA

taj,odz,mail

VSE
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4.299

603

275

700

5

1.583

5.882

februar

1137

954

1207

1331

4.629

618

265

682

18

1.583

6.212

marec

927

1295

998

1192

4.412

679

245

866

17

1.807

6.219

april

1147

932

905
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292

4.400
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829

11

1.683

6.083

25

maj

1054
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297

4.779
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232

855

10

1.625

6.404

junij

696

729

1196

1074

69

349

4.113

571

257

691

25

1.544

5.657

julij

0

811

1135

1297

187

361

3.791

426

185
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15

1.353

5.144

avgust

0

935

1335

955

272

47

3.544

570
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641

13

1.385

4.929
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0

1073

982
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220

4.030
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239
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1.675

5.705

oktober

0
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1144

1097
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250

4.046

732

328

713

26

1.799

5.845

november

0

1074

1093

1120

527

320

4.134

765

266

817

27

1.875

6.009

december

0

1143

1283

1269

589

403

4.687

766

210

826

114

1.916

6.603

SKUPAJ

5.957

11.887

13.437

13.894

3.150

2.539

50.864

7.456

2.928

9.144

300

19.828

70.692

Slika 1: Statistika klicnega centra po mesecih za leto 2005
7000

200 števËnih stanj skupno na odzivnik, po elektronski pošti, z digitalnim potrdilom in tajnico zunaj delovnega Ëasa. Zato smo tudi
poveËali “ekipo”, saj se sedaj po potrebi v klicni center po obstojeËem optiËnem omrežju vkljuËujejo dodatni dislocirani operaterji
v nadzorništvih RadeËe, Hrastnik, Zagorje in pisne reklamacije na
Slovenski 58. Delovanje “dislociranih” operaterjev poteka preko IPtelefonije, deloma po TK-optiËnem omrežju, deloma pa po lokalni
raËunalniški mreži. Delovanje dodatnih operaterjev poteka tako,
da telefonska centrala oziroma server klicnega centra preveže klic
prostemu operaterju ne glede, kjer se ta nahaja, kliËoËi pa ne vidi
nobene razlike.
V preteklem letu so potekali tudi številni dogovori in sestanki glede klicnega centra za prijavo napak. Klicni center bo, ob
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in informativno predstavitev našega podjetja, ki se prikazuje na
zaslonih na vidnem mestu. Predstavitev je narejena v PowerPointu
in vsebuje osnovne podatke o našem podjetju, nekaj koristnih informacij in veliko zanimivih slik.
Tudi na hrbtnih straneh položnic skušamo odjemalcem sporoËiti razne koristne informacije, kot so spremembe cen energije/
omrežnine, dosegljivost za reklamacije in spremembe, novosti in
spremembe v obraËunu, razlaga postavk na obrokih in obraËunih.
Uspeh teh sporoËil je mešan, saj doloËeni del odjemalcev ne razume
niti najosnovnejših stvari (kaj je to energija).
Klicni center je še vedno dosegljiv na telefonski številki
(01) 43 04 270 ob delavnikih od 7.30 do 14.30 ure, glasovna pošta,
odzivnik in vnaprej posnete informacije o ceni elektriËne energije
so dosegljivi 24 ur na dan vse dni v letu. Dosegljivi smo tudi na
naslovih elektronske pošte: stanje.stevca@elektro-ljubljana.si in
klicnicenter@elektro-ljubljana.si.

Bogdan Jakovac,
vodja Klicnega centra
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ZMOGLJIVOSTI

PO»ITNI©KE

PoËitniške
zmogljivosti
v letu 2005
Tako, kot vestni gospodarji z nepremiËninami, smo
tudi v lanskem letu poizkušali gospodariti s poËitniškimi
zmogljivostmi Ëim bolj racionalno. Za samo udobje in dobro poËutje koristnikov poËitniških zmogljivosti smo poskrbeli z zamenjavo raznega inventarja in vzdrževanjem
objektov ter okolice.

Z

aradi veËje varnosti smo zamenjali vse kljuËavnice po objektih. Vlomilcev ni bilo.
Prav tako pa smo zamenjali tudi dotrajane sedežne
garniture v Bovcu, RibËevem Lazu, PodËetrtku, v Izoli (apartma
Morava) in na Bledu v apartmajih št. 1 in 2.
Že nekaj Ëasa smo dobivali pritožbe o neustreznosti samega
centralnega ogrevanja in vlage v poËitniški hiši v Kranjski Gori,
zato smo uredili centralno ogrevanje in prebelili celotno poËitniško
zmogljivost. Centralno ogrevanje pa je bilo deležno prenove tudi
na Gorjancih.
Prebelili smo tudi vse apartmaje v Portorožu, v Simonovem
zalivu, v »ateških toplicah in apartmaja na Pagu. Oba apartmaja
na Pagu sta bila deležna tudi veËje sanacije. Vsi objekti pa so bili
deležni naše pozornosti.
V Selcah smo zamenjali dotrajane vzmetnice, uredili smo
kabelsko televizijo v apartmajih v Simonovem zalivu, zamenjali
garažna vrata na Travni gori, prav tako pa smo posodobili cesto
do koËe na Travni gori, uredili smo tudi kuhinjo v PodËetrtku. Pred
zmogljivostmi v »ateških toplicah smo na vrtovih zamenjali ograje in poskrbeli, da imajo uporabniki lahko namešËene tudi plinske
žare.
NesreËa nikoli ne poËiva, v mesecu decembru je burja pokazala zobe in podirala drevesa v slovenskem primorju. Na žalost so
nekatera padla in poškodovala streho v poËitniških zmogljivostih v
Portorožu. K sreËi nihËe ni bil poškodovan.
Za korišËenje smo odprli in pripravili tudi apartma št. 58 v
»ateških toplicah.
V letošnjem letu nameravamo nadaljevati z zamenjavo dotrajanega drobnega inventarja in sedežnih garnitur. Objekti, ki so
potrebni obnove, bodo tudi v prihodnje deležni naše pozornosti.
Trudili se bomo še naprej, da bodo vsi koristniki poËitniških zmogljivosti domov odhajali zadovoljni.
Služba režijskih dejavnosti
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NOVICA

NOVICA

Reorganizacija
podjetja

K

ot ste bili bralci Elektro novic redno obvešËani, z namenom
prilagoditve novi zakonodaji, v Elektru Ljubljana poteka
projekt reorganizacije podjetja. Imenovana delovna skupina
za koordinacijo procesa reorganizacije opravlja svoje delo v tesnem
sodelovanju z upravo podjetja. Predvidoma v prihodnji številki internega glasila bomo prav tej vsebini namenili veË prostora.
Uredništvo

NOVICA

NOVICA

V

“To smo mi”

poslovnih prostorih Elektra Ljubljana je bila 28. marca odprta razstava likovnih del Zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana z naslovom “To smo mi”. V imenu zavoda sta
se dogodka udeležili Ljiljana BatiË, direktorica Zavoda za gluhe in
naglušne, in Mateja Lunar Jemec, profesorica strokovno-teoretiËnih
predmetov v grafiËarstvu.
Odprtje razstave sodi v okvir naËela družbene odgovornosti
Elektra Ljubljana, ki mu družba sledi v okviru svojih vsakodnevnih aktivnosti. Z Zavodom za gluhe in naglušne Elektro

Ljubljana zelo dobro sodeluje že od lanskega leta, ko je bil del
sponzorskih sredstev namenjen opremi uËilnice za medijske
tehnike. Zavodu je bila zaupana tudi izdelava motivov, oblikovanje in tisk vošËilnic in koledarjev v okviru izobraževalnega procesa srednje šole.
Violeta Irgl
marec-april2006 | Dober tok. • 15
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SkladišËe
podatkov
SkladišËe podatkov (Data Warehouse) je baza podatkov, ki predstavlja celovito podatkovno zbirko, ki na enem
mestu vsebuje združene tekoËe in zgodovinske podatke o
poslovanju podjetja. Njegova glavna prednost je predvsem
v tem, da lahko dobimo vse informacije na enem mestu.

S

tem se izognemo veËini problemov, ki so povezani z integracijo podatkov iz razliËnih podatkovnih virov. Te podatke
analitiki uporabljajo pri analizah poslovanja na veË ravneh
- od strateškega naËrtovanja do ocenjevanja uspešnosti posameznih organizacijskih enot podjetja. Podatkovna skladišËa omogoËajo
nov pogled na podatke in nove informacije, ki omogoËajo boljše
odloËitve.
V Elektru Ljubljana smo, v sodelovanju z Informatiko, d. d.,
priËeli izgradnjo podatkovnega skladišËa leta 1999. Upoštevali
smo metodologijo in priporoËila priznanega strokovnjaka s podroËja izgradnje podatkovnih skladišË, dr. Ralpha Kimballa.

Slika 2: Izbirni meni orodja za pregledovanje podatkov
jo glavno knjigo, prihodke in odhodke ter terjatve in obveznosti
poslovnega partnerja; Plan dela in realizacija DN, ki je namenjen širšemu krogu uporabnikov in omogoËa pregled plana dela
in spremljanje stroškov po razliËnih dimenzijah (nosilcu stroška,
izvajalcu, vrsti dela, sredstvu ali vrsti sredstva, vrsti realizacije ...)
ter primerjavo med planom dela in realizacijo; PlaËe, ki obsegajo
dohodek delavca (plaËila, prispevki, davki, materialni stroški, samoprispevki, odtegljaji, Ëlanarine/zavarovanja), plaËila delavca (za
posamezno plaËilo delavca na nivoju delovnega naloga, vrste dela,
vrste sredstva, sredstva) ter premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih plaËujejo delavci in podjetje za delavca; Investicije, ki obsegajo finanËni plan in realizacijo investicij
ter fiziËni plan in realizacijo investicij; Materialno in skladišËno
poslovanje, ki obsega materialno poslovanje (vrednostne evidence
po vrstah prometa, skladišËih, kontih ...), skladišËno poslovanje
(koliËinske in vrednostne evidence po vrstah prometa, skladišËih,
opremi/materialu ...) in reverz (koliËinska in vrednostna evidenca
reverzov); Osnovna sredstva, ki omogoËa pregled amortizacije in

Slika 1: Prikaz prenosa podatkov iz operativnih zbirk v podatkovno
srediπËe
Cilj izgradnje je bil nadgraditi informacijsko podporo kljuËnim poslovnim procesom, pokritim z obstojeËim IIS tako, da bo
zagotavljala izdelavo razliËnih analiz oziroma poroËil in omogoËala vodilnim in vodstvenim strukturam hiter in ažuren vpogled
v poslovanje podjetja.
V podatkovnem skladišËu je zajeta veËina podatkov, ki so
potrebni za podporo odloËanju, tako strateškemu kakor tudi analitiËnemu nivoju. Le-ti so smiselno urejeni po sledeËih podroËjih:
PoroËila o poslovanju, ki obsegajo denarni tok, kazalnike, bilance in raËunovodske izkaze; RaËunovodske evidence, ki obsega-
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Slika 3: Prikaz izbora dimenzij in meritev

UREDNICE
ZANIMIVOSTI

BESEDA
ZANIMIVOSTI

prometa osnovnih sredstev, projekcijo odpisa za naslednje leto po
mesecih ter izraËun letnega odpisa za naslednja tri leta oziroma
do odpisa; Pogodbe in fakture za elektriËno energijo, ki obsega
pregled energijskih in omrežninskih pogodb za upraviËene odjemalce elektriËne energije, pregled energijskih in omrežninskih
faktur za upraviËene odjemalce elektriËne energije, pregled faktur
za indirektni odjem - zagotovljena dobava ter pregled nerazporejenih plaËil in odprtih bremenitev za indirektni odjem; Vodenje
kadrov, ki zajema podatke o delavcu (splošni podatki, zaposlitev,
razporeditev, invalidnost, izobrazba, starost, delovna doba, naslov
...), omogoËa pregled zgodovine delavca (vse spremembe, ki so se
mu zgodile v Ëasu zaposlitve) ter gibanje delavcev v Ëasovnem
obdobju; Direktorski informacijski sistem, ki predstavlja vrh finanËno-raËunovodskega sistema in v veliki meri izboljšuje in dopolnjuje poslovno informacijski sistem podjetja.
Podrobnejši opis posameznih podroËji se nahajajo na portalu
v podroËju podpora uporabnikom.

Za pogled na podatke so na voljo uporabnikom prijazne
aplikacije, izdelane s F&T DWAnalyzer, podpori odloËanju pa je
namenjena aplikacija DIS - DIREKTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM.
Podatki v podatkovnem skladišËu so skrbno varovani in dostopni samo doloËenim uporabnikom. Za ureditev dostopa do podatkov je treba izpolniti poseben obrazec, pridobiti ustrezne podpise (izvršnega direktorja, vodje službe ali oddelka ter skrbnika
za posamezno podroËje) in obrazec dostaviti v SIS - Služba za
informacijske storitve. Obrazec trenutno dobite v SIS, v kratkem
pa bo na voljo tudi na mreži (K:\Organizacijski predpisi\OP 46,
OP za dodeljevanje in spremljanje pravic uporabnikov do podatkovnih baz). Delavci SIS vam najprej dodelijo pravico dostopa do
podatkov, nato vam namestijo aplikacije in nudijo izobraževanje.
Mija Glogoški,
Sluæba za informacijske storitve

NOVICA

NOVICA

Svet delavcev
Elektro Ljubljana
v novi sestavi

N

a 1. redni seji Sveta delavcev, ki je bila 11. 4.
2006, je bilo na podlagi poroËila volilne komisije o izvedbi volitev Ëlanov Sveta delavcev
Elektra Ljubljana ugotovljeno, da so zaposleni najveË
glasov namenili naslednjim kandidatom:
Robertu Berdajsu,
Virni Konrad,
Juriju Žvanu,
Mitji Fabjanu,
Pavlini KuniË,
Antonu Strelcu,
Andreju Zimmru,
Igorju »uËniku,
Jožetu Kocjanu,
Bori StefanoviËu,
Viliju Žagarju,
Zoranu Artnaku,
Viktorju Forti.
Trinajst novih Ëlanov sveta delavcev, katerih mandat traja štiri leta, je s tajnim glasovanjem izvolilo predsednika Sveta delavcev Mitja Fabjana in njegovega namestnika, Andreja Zimmra.

Violeta Irgl

Mitja Fabjan
marec-april2006 | Dober tok. • 17

SPOZNAJMO SE

SPOZNAJMO SE

Boro StefanoviË:
“Z vnuki se zaËne
življenje znova”
• Kje in kdaj ste se rodili?
“V Kranju, leta 1956.”

• Vaša otroška leta in leta šolanja?
“Do polovice 4. razreda osnovne šole sem to obiskoval v Kranju,
po preselitvi leta 1964 pa v Ljubljani, kjer sem se leta 1970 vpisal v
srednjo elektrotehniËno šolo na Vegovi in jo leta 1975 konËal. ”

• Potek vaše delovne kariere?
“V Elektru Ljubljana sem zaposlen od leta 1975 kot projektant še pri takratni PE Elektro Ljubljana okolica. Sprejem v delovno
organizacijo je bil povsem drugaËen kot sedaj. Najprej smo si z podroËnimi referenti ogledali podroËje, ki ga bomo pokrivali, se med
seboj malo bolj spoznali in takoj pristopili k reševanju napetostnih
razmer na posameznih podroËjih. Sicer sem v glavnem projektiral
na podroËju Dolenjske (Grosuplje, Litija, Zagradec), projektiral pa
sem kar precej novogradenj tudi na ostalih podroËjih. Kar nekako
smo se prekrivali med seboj. Ob tej priložnosti bi poudaril, da so
imeli velik vpliv in prenos znanja tako name kot tudi na ostale projektante pri okolici Janez Zorman, Janez Tomc in sedaj že pokojni
Jože KovaË, Jože Godec, Janez Justin in Milan Lampret, ki so bili
poznani vsem delavcem tako okolice kot tudi ostalih PE.

V druæinskem krogu
Vodja nadzorništva sem postal z novo organizacijo, predhodno pa sem od leta 1998 opravljal delovne naloge referenta za redno
vzdrževanje na podroËju Dolenjske.
Zasluge, da sem zaposlen v naši organizaciji, ima predvsem
moj žal že pokojni tast Anton Piko, ki ste ga že spoznali v eni prejšnjih številk našega glasila. Leta 1997 sem se na predlog takratnega
vodje razvojne službe g. Janez Tomca vpisal na ICES-ovo šolo in jo
uspešno konËal leta 1999.
Z ženo Anico imava dve odrasli in samostojni hËerki, na
kateri sva izjemno ponosna. Starejša hËi Raša je pred kratkim doktorirala na podroËju tekstilne tehnologije, mlajša hËi Petra pa je
diplomirala na filozofski fakulteti iz etnologije in kulturne antropologije ter španskega jezika in književnosti. Obe sta nama poskrbeli
tudi še prav posebni mali radosti. Tako sva že štiri leta Mateju, in
pred kratkim tudi Evi, dedi in nani, tako da zdaj dolgËasa res ne
poznava. Da pa živ-žava ne bo konec, v kratkem priËakujemo še
tretjega vnuka ali vnuËko - tega še ne vemo, kaj bo.”

• Morebitne težave pri delu na nadzorništvu Grosuplje, na
katere bi želeli opozoriti?
“Te so najveËkrat z odjemalci. Vseh se ne da zadovoljiti, so pa
najveËkrat težave glede plaËila porabe. V zadnjem Ëasu nastopajo
težave z lastniki zemljišË, a jih poskušamo reševati v obojestransko
zadovoljstvo, kar nam do sedaj tudi uspeva.
Tudi nas tako kot druge distributerje obvezuje energetski zakon, ki ga skušano Ëim bolj in na lažji naËin interpretirati. To se
predvsem nanaša na planirana dela, dogovore ter obvešËanje odjemalcev.
V mesecu maju je bila opravljena presoja Sistema kakovosti
na nadzorništvu za ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 in ISO/IEC
Na delovnem mestu
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27001. Glede na opravljeno kontrolo predvidevam, da je bila ta
uspešno opravljena, tako v nadzorništvu, kot na celotnem obmoËju
izvajanja.
Zahvalil bi se vsem v nadzorništvu za sodelovanje pri izpolnitvi nalog za izvedbo presoje ISO-ta.
Medsebojni odnosi so zelo pomembni, ti so na zadovoljivem
nivoju. Zgodi se, da pride do iskrenja, saj smo veËji del dneva skupaj, zato je treba tudi kdaj potrpeti in tudi kakšno preboleti. Sicer
pa po vsakem dežju posije sonce in po koncu dneva pride zopet
nov dan.
Naj še omenim, da Ëutimo pomanjkanje parkirnega prostora,
tako za lastne potrebe, kot za stranke.”

• Kako preživljate svoj prosti Ëas?
“Z ženo zelo rada potujeva in spoznavava lepote Slovenije,
neznani pa nama niso niti tuji kraji. Kadarkoli Ëas in finance omogoËajo se odpraviva na krajše ali daljše poËitnice po Evropi. Tako
sva veËkrat že obiskala Španijo, Italijo, Francijo, videla tudi Nizozemsko in druge dežele. Kam naju bo pot zanesla naslednjiË, se še
nisva odloËila.
Najino življenje dopolnjujejo tudi številna druženja s sorodniki in prijatelji, za katere pa žal velikokrat zmanjka Ëasa.

Z vnukinjo Evo
PrepriËan pa sem, da se z malo volje in želje da tudi le-tega
prelisiËiti. Ni lepšega kot ob dobri družbi pozabiti na skrbi in se
nasmejati vsakemu dnevu posebej. ”

• Vaš življenjski cilj in vrednote, ki jim sledite?
“VeË ali manj sem svoje osebne cilje že dosegel. Nov cilj pa so
vnuki in vnuËke - živeti življenje od zaËetka.”

NOVICA

NOVICA

Forum INFOSEK 2006

V

Ëetrtek, 11. maja 2006 je Inštitut
za informacijsko varnost IZIV v
Ljubljani organiziral varnostni
forum Konferenca INFOSEK 2006. Foruma so se udeležili predstavniki slovenskih podjetij, zadolženi za varovanje
podatkov in informacij.

Predstavljena so bila zanimiva predavanja razdeljene v tri sklope:

• UËinkovito upravljanje varovanja informacij z uporabo standardov
• Sodobni trendi tehnologij zlonamernih vdorov
• Varnost v tehnologijah prihodnosti

Boro StefanoviË in Violeta Irgl

Po predavanjih je okrogla miza skušala
podati odgovore na nekatera etiËno sporna
vprašanja v odnosu delavec - delodajalec
- informacijska varnost, kot so: Ali delodajalec sme pregledovati e-pošto zaposlenih?
Ali sme delodajalec objaviti na oglasni deski
imena tistih delavcev, ki na spletu obiskujejo
pornostrani? Ali delodajalec sme spremljati,
po katerih straneh surfajo zaposleni ....
V prvem sklopu predavanj je s prispevkom “Uvajanje standarda ISO 27001 v
Elektru Ljubljana, d. d.” nastopil mag. Miran Novak in predstavil korake pri uvajanju elementov standarda za varovanje podatkov in informacij v našem podjetju. Ker
je naše podjetje med prvimi v Sloveniji, ki
implementira omenjeni standard, je bilo zanimanje poslušalcev zelo veliko, saj mnogi
razmišljajo o tem, da bi ga vpeljali tudi pri
sebi. Elementi standarda ISO 27001, ki izhaja iz nekdanjega BS7799, so v bistvu dobre
prakse, nastale z veËletnim obravnavanjem
in reševanjem informacijskovarnostnih incidentov ter ob tvornem sodelovanju izvajalcev poslovnih procesov predstavljajo
uËinkovito pot za nenehno izboljševanje
ravni informacijske varnosti v podjetju.
mag. Miran Novak
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Dan zemlje v Tehniškem
muzeju Slovenije v Bistri

V

petek, 21. aprila 2006 smo se udeležili prireditve ob sklepu projekta
FEEDU - Otroci spreminjajo energetsko kulturo, v Tehniškem muzeju Slovenije (TMS) v Bistri. S sponzorsko podporo našega podjetja, Elektro Ljubljana, so
otroci dobili majice z natisnjenim znakom
projekta - Zemlji je vroËe.
Prireditev je bila posveËena dnevu
Zemlje, ki je vsako leto 22. aprila. Udeležili
smo se je tudi predstavniki našega podjetja: Peter Kozina, Marko Piko in Uršula
Krisper.

Zbrali so se uËenci iz osmih osnovnih
šol z razliËnih koncev Slovenije ter nam
predstavili, kako so v letošnjem šolskem
letu spreminjali energetsko kulturo, pod
vodstvom slovenskega e-foruma. S prijetnimi, in celo za nas odrasle, zelo pouËnimi
igricami ter skeËi so nam pokazali, kaj so se
nauËili med šolskim letom.
V okviru dopolnilnih dejavnosti in
rednega pouka so se uËenci ukvarjali s problemom podnebnih sprememb, uËinkovite
rabe energije in obnovljivimi viri energije.
NauËili so se, kako se pravilno prezraËuje,
izmerili so temperaturo na šoli in veËino-
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ma ugotavljali, da so njihove šole pretople,
merili so porabo elektriËne energije, izpeljali anketo o obnovljivih virih energije v
svojem kraju, zbirali naprave, ki so
jih nekoË uporabljali v gospodinjstvih, intervjuvali so svoje dedke in babice o rabi energije
nekoË, izdelali so Ëasopis o
varËevanju z energijo doma
in ga odnesli svojim staršem.
Na sklepni prireditvi so uËenci svoje
izdelke - plakate, makete obnovljivih virov energije, razredne
Ëasopise idr. predstavili na stojnicah, ki so si
jih ogledal tudi Janez
Podobnik, Minister za
okolje in prostor, ter
Tim Simmons, britanski ambasador, in
drugi Ëlani klimatskega komiteja, ki je na ta
dan sestankoval v TMS.
Oba sta namenila nekaj vzpodbudnih besed

uËencem ter jih pohvalila v njihovih prizadevanjih. Na ta dan so se uËenci podali
tudi na energetski potep po muzeju in na
ogled razstave o podnebnih spremembah. Zelo so
bili veseli nagrade - majice, ki jih je sponzoriralo naše
podjetje.
Slovenski e-forum, Društvo
za energetsko ekonomiko in ekologijo, se ob sponzorski podpori podjetij
že peto leto ukvarja z ozavešËanjem otrok
o podnebnih spremembah, uËinkoviti rabi
energije in obnovljivih virih energije. Izvajajo delavnice, naravoslovne dneve in
solarne tabore na osnovnih šolah po Sloveniji. Med uËenci in uËitelji je še posebej
priljubljen lik dr. Klime, zdravnika, ki zdravi našo vroËiËno Zemljo. Kmalu pa bosta
zaživela tudi energetska detektivka Jouli in
energetski detektiv Watt, ki bosta uËence
spodbujala k uËinkoviti rabi energije v šoli
in doma.

Uršula Krisper

IZOBRAÆEVANJE

IZOBRAÆEVANJE

Elektrika ima v sodobnem življenju pomembno vlogo. V vsakem
domu je samoumevna dobrina, o
kateri nihËe niti ne razmišlja. V
tretjem razredu osnovne šole se
uËenci prviË sreËajo z osnovnimi
pojmi o elektriki, ki je uËencem zelo
tuja, saj se je ne da videti, ne moremo jo pokazati niti prijeti.

Naravoslovni dan v
mali HE PreËna

V

sredo, 12. aprila 2006 so si
uËenci OŠ Božidarja Jakca iz
Ljubljane ogledali malo HE v
PreËni pod strokovnim vodstvom sodelavca Marka Pika. UËencem je bilo
na preprost naËin približano delovanje
hidroelektrarne in orisan njen razvoj do
danes. UËenci so dobili priložnost videti
in lažje razumeti, kako energijo vode s
pomoËjo naprav spremenimo v elektriËno energijo.
UËenci so z zanimanjem prisluhnili
Ob sklepu obiska so se uËenci in uËiteljice zahvalili za zanimivo in uËencem
razumljivo razlago ter zaželeli še veliko
uspehov pri delu.

Vtisi uËencev
“Hidroelektrarna v PreËni je za razliko od drugih hidroelektrarn zelo majh-

na. Gospod Marko nam je razložil namen
turbine. Da turbina deluje, potrebuje veliko vode. NekoË je hidroelektrarna dejala elektriko celemu Novemu mestu, danes
pa ne. V Sloveniji potrebujemo hidroelektrarne kot po celem svetu.”
JandriÊ Draženko, 3. a

“Ko smo se spušËali k hidroelektrarni, je bil zelo lep razgled nanjo. V hidroelektrarni je bilo zelo veliko zanimivih
naprav in predmetov, pa še toplo je bilo.
Zanimivo je bilo tudi, ko je gospod Marko hotel prižgati luË. LuË se ni prižgala.
Eden od strojev se je zaËel hitreje vrteti.
VšeË mi je bilo tudi, ker smo šli na mostiËek in videli vodo ter jez.”
Nika Hribernik, 3. a
“Pri ogledu hidroelektrarne sem izvedela veliko novega. Izvedela sem, da
v hidroelektrarni pridobivajo elektriko s
pomoËjo vodne sile. Videla sem tudi jez,
žice in hišo, v kateri je veliko zanimivih
reËi in strojev. NauËila sem se tudi, da generator poganja jermen.”
Maruša Slana, 3. a
“Ogled hidroelektrarne je bil krasen.
Izvedeli smo veliko novega o hidroelektrarni. Videli smo jez, generator in transformator. Hidroelektrarna je bila majhna,
a vseeno pouËna. Imela je jez, hiško in
turbine. Odšli smo na jez. V hiški nam je
gospod Marko povedal, kako deluje generator.”
Jan Žonta, 3. a
Violeta Irgl

Voda se “spreminja” v elektriko
marec-april2006 | Dober tok. • 21

NOVOSTI

TEHNI»NE

Kompozitni podporni izolator z
izolacijsko glavo
Pojav korone - parcialno praznjenje nastaja pri golih in polizoliranih vodnikih na mestu pritrditve
z izolatorjem. Med kovinsko glavo
podpornega izolatorja ali kovinsko
pritrdilno sponko in golim ali PIVvodnikom prihaja do delnih razelektritev, kar ima za posledico odnašanje
(erozijo) izolacije polizoliranega vodnika oziroma jedra golega vodnika.
Posledica je odžig vodnika na mestu
pritrditve.

P

ri znanih tehniËnih rešitvah se pojavlja veË težav:

• vzdolž SN-kompozitnega izolatorja se
vzpostavi elektriËno polje, ki pa ni homogeno, paË pa odvisno od lastnosti
materialov in geometrije. Vse to vpliva
na dielektriËne obremenitve vzdolž izolatorja, ki rastejo z velikostjo napetosti U
oziroma elektriËnega polja E. Vsak material zdrži le doloËeno kritiËno elektriËno
polje Ekrit, nato pa popusti (ionizacija,
oblok, korona), zato pride pri doloËeni
napetosti U do preskoka ali preboja izolatorja, odvisno kateri material najprej
popusti.
• vodnik, ki je pritrjen na kovinsko glavo
izolatorja - na tej kombinaciji prihaja do
napetosti zaradi elektriËne influence oziroma elektriËnega vpliva nabite elektrode (vodnik) na drugo izolirano elektrodo
(zgornji prikljuËni del izolatorja), kjer je
dielektrik izolacijski plašË polizoliranega vodnika (PIV) ali tanka oksidacijska
plast med golim vodnikom in zgornjim
prikljuËnim delom izolatorja.
V podjetju Izoelektro, d. o. o., iz Pesnice pri Mariboru so razvili kompozitni silikonski izolator z zgornjim prikljuËnim elementom iz izolacijskega materiala. Takšna
konstrukcija SN-izolatorja omogoËa varno
in trajno obratovanje pri višjih napetostih,
ne da bi se pojavili preboji izolatorja. Prav
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tako pri taki konstrukcijski rešitvi ne prihaja do elektriËne influence med vodnikom
(golim ali PIV) in zgornjim prikljuËnim elementom izolatorja.
Glede na pomanjkljivost vseh do sedaj
znanih konstrukcij kompozitnih izolatorjev
predstavljen izolator, izveden z zgornjim
prikljuËnim delom iz izolacijskega materiala, zagotavlja boljše elektriËne lastnosti v
celotni življenjski dobi naprave.

• Programsko orodje Polje 2D - Laboratorij
za aplikativno elektromagnetiko, FERI.
• Vector Fields.
V nadaljevanju podajam nekaj slik,
ki so bile pridobljene s pomoËjo omenjenih
programskih paketov.
Porazdelitev potenciala na izolatorju
z zgornjim prikljuËnim elementom iz kovine in na izolatorju z zgornjim prikljuËnim
elementom iz izolacijskega materiala

Konstrukcija izolatorja z
izolacijsko glavo
Novi kompozitni izolator je sestavljen
iz zgornjega prikljuËnega dela iz izolacijskega materiala, nosilne palice z dobrimi
mehanskimi in izolacijskimi lastnostmi,
spodnjega prikljuËnega dela iz kovinskega
materiala in izolacijskega plašËa. Stik izolacijskega plašËa z zgornjim, spodnjim prikljuËnim delom in nosilno palico z dobrimi
mehanskimi in izolacijskimi lastnostmi je
izveden s kemiËno spojitvijo.
Zgornji prikljuËni del služi za pritrditev vodnika na izolator. Nosilna palica
predstavlja nosilni del kompozitnega izolatorja. Spodnji prikljuËni del služi za pritrditev kompozitnega izolatorja na konzolo.
Izolacijski plašË služi za poveËanje plazilne
razdalje izolatorja.

Slika 2: Prikaz porazdelitve potenciala
- zg. prikljuËni element iz kovinskega
materiala

Slika 3: Prikaz porazdelitve potenciala
- zg. prikljuËni element iz izolacijskega
materiala

Porazdelitev elektriËne poljske jakosti
na izolatorju z zgornjim prikljuËnim elementom iz kovine in na izolatorju z zgornjim prikljuËnim elementom iz izolacijskega materiala

Slika 1: Fotografija
izolatorja z zgornjim
prikljuËnim elementom iz
izolacijskega materiala

Pri razvoju izpopolnjenega kompozitnega izolatorja so se izvajali izraËuni in
predstavitve elektriËnih razmer v in okolici
izolatorja s programskimi orodji:

Slika 4: Prikaz porazdelitve el. pol. jakosti
- zgornji prikljuËni
element iz kovinskega
materiala

Slika 5: Prikaz porazdelitve el. pol. jakosti
- zgornji prikljuËni
element iz izolacijskega materiala

V SPOMIN

V SPOMIN

S Slike 2 je razvidno, da se potencial, ki ga ima vodnik, porazdeli po izolatorju, in sicer vse do prvega rebra. Na
izolatorju z zgornjim prikljuËnim elementom iz izolacijskega materiala (Slika 3) se
potencial, ki ga ima vodnik, tudi porazdeli
po izolatorju, vendar samo po delu zgornjega prikljuËnega elementa. S Slik 2 in 3
lahko ugotovim, da bi lahko bil izolator z
zgornjim prikljuËnim elementom iz izolacijskega materiala precej krajši (nižji), kot
je izolator z zgornjim prikljuËnim elementom iz kovinskega materiala.
Sliki 4 in 5 prikazujeta razporeditev elektriËne poljske jakosti. Vidimo, da
je elektriËna poljska jakost v notranjosti
izolatorja z zgornjim prikljuËkom iz izolacijskega materiala mnogo manjša kot pri
izolatorju s kovinskim prikljuËkom. S tem,
ko smo elektriËno poljsko jakost v notranjosti izolatorja znižali, smo poslediËno
dosegli dosti višje prebojne in preskoËne
napetosti pri isti dolžini izolatorja.
Kot vodja službe za tipizacijo lahko ugotovim, da so kompozitni podporni izolatorji z izolacijsko glavo mnogo
boljši od do sedaj poznanih in se bodo v
najkrajšem možnem Ëasu priËeli uporabljati tudi v naši distribuciji.

Boris Sterle,
vodja Službe za tipizacijo

Gabrijel Kuhar (1914-2006)
Ni minilo še dve leti, ko smo se v
našem glasilu s ponosom spomnili svojega upokojenega sodelavca Gabrijela Kuharja, ko je praznoval osebni jubilej - 90
let življenja. Umrl je 11. februarja 2006
v Ljubljani.
Bil je rojen v Trbovljah. Svojo zaposlitveno kariero v elektrogospodarstvu
je zaËel v Termoelektrarni Velenje (19511957). Iz Velenja je odšel in se zaposlil
pri Elektru v Kopru, vendar le za kratek
Ëas, saj se je že v letu 1958 z družino
vrnil nazaj v Trbovlje, kjer se je zaposlil
pri podjetju Elektro Trbovlje kot pomoËnik oziroma tehniËni direktor. Podjetje
Elektro Trbovlje je bilo v obdobju 19521963 samostojno in ga je vodil direktor
Janez Brvar.
Gabrijel Kuhar je bil direktorju Janezu Brvarju desna roka tudi po reorganizaciji podjetja oziroma po ustanovitvi PE Elektro Trbovlje s prikljuËitvijo
k Elektru Ljubljana. OdloËitev, da se PE
Elektro Trbovlje prikljuËi k Elektru Ljubljani, je bila po pripovedovanju starejših
kolegov dokaj radikalna, saj je prvotno
pred letom 1952 podroËje Trbovelj spadalo pod celjsko direkcijo.
Z upokojitvijo direktorja Janeza Brvarja decembra 1972 je postal Gabrijel
Kuhar v. d. direktorja PE Elektro Trbovlje,
vse do njegove ponovne reorganizacije v

TOZD Elektro Trbovlje v letu 1974, ko se
je upokojil. Po upokojitvi se je preselil v
Ljubljano v Rožno dolino.
Predvsem že upokojeni sodelavci
in starejši se ga spominjamo kot dobrega
sodelavca in svetovalca, predvsem mladim, ki smo se na novo zaposlovali in
uvajali v delo. Vsi ki smo ga poznali in
se ga še spomnimo, ga bomo ohranili v
lepem spominu.
Anton Razpotnik

POPRAVEK

POPRAVEK

NapaËna navedba v Elektro novicah št. 1,
januar-februar 2006
V tej številki Elektro novic v Ëlanku
“Posavje hoËe postati Slovenska elektroenergetska baza” je napaËno naveden
podatek, citiram stavek: “Zanimivo je
dejstvo, da izgradnjo HE Boštanj vodi

TEB (Termoelektrarna Brestanica). Pravi
podatek je: investicijo vodi: HSE Invest,
družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov, d. o. o., Obrežna 170 a,
2001 Maribor. Zahvaljujem se g. Viliju

Vindišu za prijazno opozorilo in se opraviËujem za nenamerno napako. V veliko
zadošËenje mi je, da je s tem Ëlanek pridobil absolutni perfekcionizem podanih
podatkov.
S spoštovanjem in poslovno odliËnostjo!
Anton AvËin
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20. jubilejno sreËanje
vinogradnikov Elektro Novo mesto
Vinska trta je del naše dedišËine, bogati našo domovino z vini izjemnih
kakovosti. “Pod trto bivam zdaj v deželi rajsko mili ...” je zapisal Simon GregorËiË. Vino je postalo del življenjskega sloga v pozitivni smeri velikega dela
Slovencev. Na nas je, da zapustimo zanamcem, poleg vinogradov in vin, tudi
vinsko kulturo.

Prejemniki priznanj

L

e-ta je del celotne kulture naroda
vinorodne dežele. Narod z bogato
kulturo ne more izumreti, Ëeprav je
majhen. Zato je naša dolžnost bogatiti jo,
da bomo sami živeli lepše, bolj kakovostno življenje in se tako uspešno spopadali
z nevarnostmi nezmernega in nepravilnega
uživanja vina.
PodroËje Dolenjske in Bele Krajine, ki
ga pokriva distribucijska enota Novo mesto,
je poznano vinogradniško podroËje. Tudi
med zaposlenimi je veliko vinogradnikov, ki
za sprostitev po napornem delu ljubiteljsko
ob svojih zidanicah vzgajajo vinsko trto in
pridelujejo vino. Marljive roke vinogradnikov pridelajo dobro in kakovostno kapljico,
saj je vino plemenit dar narave in najplemenitejša ter kulturna pijaËa za zmernega
Ëloveka. Vino je živo bitje, podobno otroku,
ki ga je treba skrbno negovati in varovati.
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Pridnost delovnih rok pri obdelavi vinogradov in pridelavi vina je treba združiti
tudi z znanjem in izmenjavo izkušenj, treba pa je razvijati tudi kulturo pitja vina. Ta
naËela so vodila ljubitelje pridelave vina na
podroËju distribucijske enote Novo mesto,
da se na neki naËin združijo.
Na pobudo ljubiteljev pridelave vina
in predvsem sodelavke Milene je bilo v letu
1986 organizirano prvo sreËanje in ocenjevanje vin. Pri vodstvu enote so vinogradniki
naleteli na razumevanje in pomoË pri sami
organizaciji. V ta namen so vinogradniki
uporabili prostor takratne sindikalne dvorane na razdelilni transformatorski postaji v
Bršljinu in dobili tudi nekaj finanËnih sredstev za družabno sreËanje in nagraditev najbolje ocenjenih vin. Že za prvo sreËanje se
je prijavilo kar lepo število vinogradnikov,
naših delavcev in upokojencev. Strokovna
triËlanska komisija, sestavljena iz priznanih
dolenjskih enologov, je ocenila 19 belih in

17 rdeËih vin. Glede na dejstvo, da se vsi vinogradniki, ki so dali v ocenitev svoja vina,
s pridelavo ukvarjajo ljubiteljsko v svojem
prostem Ëasu, je bilo tudi ocenjevanje manj
strogo kot na drugih ocenjevanjih vin na
Dolenjskem.
Po izgradnji nove poslovne stavbe na
Ljubljanski ulici v Novem mestu so se vsako
leto v mesecu marcu sreËanja nadaljevala
v jedilnici nove uprave. SreËanj se je udeleževalo veliko število vinogradnikov, tako
zaposlenih kot tudi upokojenih delavcev
Elektra Novo mesto. Iz leta v leto je tudi narašËalo število vzorcev vin za ocenitev.
Z izmenjavo izkušenj so postajala vina
iz leta v leto boljša. Vinogradniki so si pridobivali nova znanja o obdelovanju vinogradov, pridelavi in shranjevanju vina, še
posebej pa o kletarjenju, ki je za pridobivanje vina najpomembnejše. Na sreËanjih so
bila organizirana tudi razliËna predavanja
znanih strokovnjakov in enologov. Nova
znanja so se pokazala v vse boljših in kakovostnejših vinih. Vinogradniki so sprejeli
pravilnik o ocenjevanju vin in loËeno ocenjevali dolenjska in belokranjska bela ter
rdeËa vina, v zadnjih letih pa se je kot svoja
kategorija uveljavil in loËeno ocenjeval tudi
dolenjski cviËek. Strokovnjaki enologi so
vina ocenjevali po uradno priznanih kriterijih, ki upoštevajo vonj, okus in barvo vina.
Ocenjevalno komisijo že vsa leta vodi
priznani enolog in predsednik vinogradnikov Dolenjske, gospod Martin Cvelbar. V
prvih dveh letih sreËanj vinogradnikov sta
kot ocenjevalca sodelovala Pavle Starc - takratni vodja nadzorništva v Metliki in raËunovodja Riko Urh.
Od leta 1989 do leta 2002 je bila ocenjevalna komisija v isti sestavi. »lani komisije
so bili: Martin Cvelbar - enolog in predsednik vinogradnikov dolenjske, Avgust Lužarenolog in Ludvik Vidmar - enolog, naš upokojeni delavec in predsednik vinogradnikov
v Trebnjem, po smrti Avgusta Lužarja pa je
Ëlan ocenjevalne komisije enolog in upokojenec Elektra Novo mesto - Jože Gabrijel.
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Prva tri leta je Društvo vinogradnikov
Elektra Novo mesto vodil gospod Franjo
Jeraj, v letu 1990 pa je postal predsednik
Zvonko »ampa, takrat direktor poslovne
enote Elektra Novo mesto, ki društvo vodi
še danes.
SreËanja so postala tradicionalna in
v letošnjem letu so marljivi vinogradniki
organizirali jubilejno 20. sreËanje vinogradnikov Elektro Novo mesto z ocenjevanjem
in pokušino vin, ki so jih pridelali aktivni
in upokojeni delavci. Na jubilejno sreËanje
so vinogradniki prinesli v oceno rekordno
število - 51 vzorcev vina, od tega 25 vzorcev belih vin, 11 vzorcev rdeËih vin in 15
vzorcev dolenjskega cviËka. Med rdeËimi
vini prevladuje dolenjski cviËek, saj je podroËje Dolenjske po cviËku poznano in je
tudi edino podroËje, ki je z zakonom o vinu

priznano za pridelavo te vrste vina. Med
ocenjevanimi vzorci je bilo kar 10 vzorcev
zelo kakovostnih sortnih vin (sauvignon,
kraljevina, laški rizling, chardonnay, modra frankinja in metliška Ërnina). Prinesene vzorce je ocenila strokovna komisija, ki
ocenjuje vina že od zaËetka naših sreËanj.
»lani komisije, Martin Cvelbar - enolog in
predsednik vinogradnikov Dolenjske, Jože
Gabrijel in Ludvik Vidmar - enologa, upokojena delavca DE Elektro Novo mesto, so
imeli težko delo, saj so bila vina zelo dobra.
Kakovost vin se iz leta v leto izboljšuje, kar so pokazali tudi rezultati ocenjevanja, saj so bila vsa vina na ocenjevanju zelo
kakovostna. Vsi vinogradniki, ki so na oceno prinesli svoja vina, so dobili priznanja
in diplome z vpisano vrsto vina, poreklom
in doseženimi toËkami, za spomin pa liËne

glinene majolke. Po konËanem ocenjevanju
je sledila razglasitev rezultatov. Priznanja
sta podelila Zvonko »ampa - upokojeni
direktor, predsednik vinogradnikov Elektra
Novo mesto in Martin Cvelbar - predsednik
ocenjevalne komisije. Izdan je bil tudi bilten
z rezultati.
SreËanje se je v prijetnem klepetu, ob
domaËem prigrizku in s pokušino ocenjenih
vzorcev zakljuËilo v poznih veËernih urah.
Naj zakljuËim z mislijo dr. Petra Kapša:
“»e pijemo na zdravje, pijmo malo in dobro.
»e ne pijemo na zdravje, pijmo še manj in
še boljše. In kadar pijemo najmanj, imamo
od tega najveË.”
Marko Piko

IZOBRAÆEVANJE

IZOBRAÆEVANJE

Obisk v RTP Trebnje
Obdobje najstništva je dokaj nemirno in odloËitev za življenjsko poklicanost je lahko zelo težka, saj marsikdo še nima izoblikovanih želja. V sedmem
razredu so uËenci postavljeni pred težko odloËitev, saj se morajo odloËiti,
kako in v kateri smeri bodo nadaljevali svoje šolanje.

Š

ole se z mentorji trudijo uËencem
približati razliËne vrste poklicev. V
sodelovanju z raznimi organizacijami in podjetji v ta namen organizirajo
informacijske dneve.
Elektro Ljubljana že vrsto let uspešno sodeluje z osnovnimi šolami na podroËju izobraževanja. S predstavitvami
poklicev v elektrogospodarstvu pomaga
uËencem k lažji odloËitvi in izbiri poklica. Predvsem na podroËju distribucijske
enote Novo mesto je tovrstno sodelovanje zelo dobro, saj veËina osnovnih šol
že vrsto let v okviru naravoslovnih dni
organizira obisk elektroenergetskih objektov.
Med energetskimi objekti, ki so
najveËkrat obiskani, je razdelilna transformatorska postaja Trebnje, ki so jo 19.

aprila obiskali tudi uËenci sedmih razredov
OŠ Bršljin iz Novega mesta. UËence je sprejel gospod Ciril Može. Najprej je uËence
seznanil s pravili obnašanja med obiskom,
kajti naprave so v obratovanju in pod napetostjo ter tako predstavljajo ob neupoštevanju pravil veliko nevarnost. Skozi pogovor je uËencem predstavil razliËne vire za
proizvodnjo elektriËne energije in jih seznanil z naËinom prenosa elektriËne energije od elektrarne do uporabnika. S strokovno razlago je uËence popeljal skozi zunanji
110-kilovoltni del stikališËa in komandni
prostor v 20-kilovoltno stikališËe.
UËenci so pokazali veliko zanimanja in gospodu Cirilu postavili tudi precej
vprašanj o pogojih dela, kako se delavci
zavarujejo pri delu z elektroenergetskimi
napravami ipd. Tako so bili podrobno po-

Izobraæevanje je lahko tudi zabavno
uËeni o naËinu dela, varnostnih pravilih,
videli pa so tudi naprave in pripomoËke za
varno delo. Prikaz je bil zelo nazoren, saj je
zašËitna sredstva oblekla uËenka, pri Ëemer
so se uËenci kar lepo zabavali.
Marko Piko
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Izbor naj fotografije leta 2006

T

okrat objavljamo mozaik štirih fotografij, ki sta jih
posredovala dva avtorja: SreËo CikaË in Tomislav
Kump. Iskreno se zahvaljujemo za pozitiven odziv na

vabilo uredništva. Tudi ti štirje odliËni objavljeni posnetki
bodo v izboru za nagrado za najboljši posnetek.

SreËo CikaË: Ujemi

SreËo CikaË: Razsvetljena lepota
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Tomislav Kump: Strela

Tomislav Kump: Dotik sonca
Prav tako vse imetnike službenih digitalnih fotoaparatov obvešËamo, da je s 1. marcem predvideno shranjevanje
in arhiviranje fotografij na skupnem disku P - slike ( vsaka
DE ima svojo mapo). Slike bodo redno pregledane in uvr-

šËene v foto arhiv podjetja za možnost nadaljnje uporabe:
Elektro novice, promocijski meterial, ...
Uredništvo

marec-april2006 | Dober tok. • 27

AKTUALNO

AKTUALNO

110 let Elektra Ljubljana
Ob koncu 19. stoletja se je svet,
predvsem pa Evropa, hitro industrializiral in uvajali so nove energetske
vire. Povsem nov, najbolj uporaben energetski vir, je bila elektriËna
energija. Javna elektrifikacija je zaËela svojo razvojno zmagovito pot.
Na ozemlju današnje Slovenije nismo
imeli niti elektroindustrije niti strokovnjakov elektriËne stroke.

Z

aËetek je bil težak. Na preskrbovalnem obmoËju današnjega podjetja
Elektro Ljubljana so se že pojavljale
zasebne in tovarniške elektrarne, veËjega
obsega pa ni bilo, še posebej ne javnega
znaËaja. KonËno, že leta 1896, je v KoËevju
zaËela obratovati javna elektrarna za preskrbo z elektriËno energijo mestnega vodovoda in za javno porabo. Investitor je bil
v celoti mestni svet KoËevje. PreseneËenje
je bilo veliko, toda Ëasa za obotavljanje ni
bilo in temu napredku je bilo treba slediti.
KonËno se je prebudilo tudi mesto
Ljubljana. Na prehodu v novo leto 1898,
toËno ob polnoËi, je mesto Ljubljana zažarelo v novo dobo elektrifikacije v siju
elektriËnih žarnic. Mestna elektrarna
Ljubljanska je priËela polno obratovati.
Zatem se je javna elektrifikacija hitro širila po celotni Sloveniji, ki je najbolj prišla
do izraza za uporabo v industriji, v potniškem prometu (tramvaj) in pri razsvetljavi. Prva svetovna vojna je malenkostno
zavrla hiter razvoj, zato pa je ob njenem
koncu sledil še hitrejši razvoj. »e je do
prve vojne prevladovala enosmerna napetost, so se po vojni razvijala moderna
omrežja izmeniËne napetosti. Nastajale so
nove male hidroelektrarne ob Krki, Sori in
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drugih vodnih virih. Razen tega se je zaËel
prenos elektriËne energije iz Gorenjske in
Šoštanja ter Dravskih elektrarn. Organizacijsko in kapitalsko je bilo še vse precej
razdrobljeno, vpliv svetovne gospodarske
krize pa je bilo Ëutiti tudi pri nas.
Druga svetovna vojna je z vso svojo
silovitostjo prekinila ta razvoj, marsikaj je
bilo tudi uniËenega. Brez elektriËne energije ni civiliziranega življenja in razvoja
Ëloveških dobrin, v takratnem obdobju pa
je bila ta energija v službi vojne.
Vojna je prinesla veliko hudega, hkrati pa je njen konec
pomenil obnovo, gradnjo
še veËjih elektroenergetskih objektov itn.
V sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja, v
Ëasu samoupravljanja,
je bilo administrativno,
samoupravno in tehniËno ustanovljeno podjetje
Elektro Ljubljana, v današnjem regionalnem obsegu.
Iz takratnih skromnih zaËetkov današnji potencial JP Elektro Ljubljana
obsega eno tretjino
elektrodistribucijskih
naprav države Slovenije, kar lahko iz-

razimo tudi v številkah: koniËna moË 620
MVA, distribuirana energija 3.567 GW/h,
število tarifnih odjemalcev 275.000 in število upraviËenih odjemalcev 31.500.
V Elektru Ljubljana aktivno sledimo
svetovnim smernicam na podroËju tehnološko-tehniËnega razvoja. Uveljavljeni
smo kot zanesljiv partner vsem svojim
poslovnim odjemalcem. Prilagajamo in
obvladujemo tudi ekonomsko-energetsko
trgovanje. Naše poslovanje je že 110 let
uspešno, Ëeravno ne brez težav
in naporov. Vseskozi nas vodita želja in skrb za dobro
opravljenim delom. Dober tok mora biti vsem
dostopen, delo zaËnemo, da ga uspešno dokonËamo. Vedno bolj
se zavedamo tradicije,
jo spoštujemo ter se
zavedamo, da mora
biti jutrišnji dan
še bolj uspešen.
Anton AvËin

NOVICA

NOVICA

Arhiviranje starih fotografij

Z

a potrebe organizacije in izvedbe 110.
obletnice Elektra Ljubljana vas prosimo, da nam v uredništvo sporoËite
(urednistvo@elektro-ljubljana.si), ali imate v
svojem domaËem arhivu fotografije, ki kakorkoli prikazujejo dejavnost Elektra Ljubljana v
zadnjih 110 letih. Fotografije bomo poskenirali
in vam jih nemudoma vrnili. Prosimo za vaše
sodelovanje, da skupaj ohranimo spomin na
preteklo poslovanje družbe.
Uredništvo

NOVICE

KADROVSKE

V februarju, marcu in aprilu 2006 smo v družbi zaposlili nove sodelavce:

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA ENOTA

KLEMEN FLIS

dipl.inž.elektrotehnike

DEE, DE Ljubljana mesto

ANDREJA LAVRI»

referent za soglasja

DEE, DE Ljubljana mesto

BOŠTJAN HRIBOVŠEK

tehnik v operativi

INŽ, DE Ljubljana mesto

JERNEJ DITTRICH

univ.dipl.inž.elektrotehnike

DEE, DE Ljubljana okolica

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:

IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA ENOTA

GREGOR HABI»

po lastni volji

INŽ, DE Ljubljana mesto

V aprilu je umrl upokojenec Ivan Strmljan.
Nevenka IvanËiË
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Mladinska raziskovalna dejavnost:
Ustvarjam - torej sem
Prispevek avtorja kaže na njegovo prizadevanje, da opozori na pomen
mladinskega raziskovalnega dela, za katerega meni, da je izgubilo tisti elan, ki
ga je imelo pred leti. Da njegovo delo na podroËju vzgojno-izobraževalnega in
inovacijskega dela v okviru srednjega šolstva ni ostalo prezrto, kaže nedavna
državna nagrada, ki Valentinu Peternelu, strokovnjaku in nenazadnje zavzetemu pedagogu, potrjuje, da z vkljuËevanjem dijakov v raziskovalne in praktiËne
razvojne projekte prispeva h kakovostni tehniËni vzgoji in ustvarjalnosti dijakov ter k uspešni integraciji z zunanjim okoljem.

Stanje poklicnotehniškega izobraževanja

U

padanje števila rojstev v Sloveniji, zmanjšanje interesa za tehniške
poklice med mladimi, poveËanje
števila gimnazijskih oddelkov in poslediËno zmanjšanje oddelkov v poklicnih in
tehniških šolah je povzroËilo mnoge spremembe v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Zaposleni so se priËeli zavedati,
kaj priËakujejo od njih uporabniki storitev:
uËenci, starši in delodajalci. Uspešnost posameznega uËitelja in obstoj zavoda pa je

doloËena s stopnjo izpolnjenih priËakovanj
uporabnikov storitev.
Prelepo bi bilo, Ëe bi lahko enostavno doloËili presek interesov uporabnikov
storitev in jih preprosto zadovoljili. Vendar
poznavalci razmer vedo, da so interesi posameznih strani zelo razliËni, vËasih celo
izkljuËujoËi. Delodajalci želijo zaposliti kader, ki bi že ob prvem nastopu na delovnem
mestu strokovno opravljal svoje naloge.
Starši bi želeli ob Ëim manjših stroških izšolati dijaka. UËenci pa bi radi s Ëim manj
truda napredovali skozi posamezne stopnje
izobraževalnega procesa, pri Ëemer od uËi-

telja priËakujejo, da je zabavljaški, akterski,
trendovski ....
Velik vpliv na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela ima vodstvo šole z vsemi
svojimi organi. »e postavlja svoje ekonomsko
poslovanje pred pedagoško delo, potem so rezultati jasni tudi nepoznavalcem razmer.
Da je administrativnih poslov v šolstvu
preveË, ugotavljajo na vseh organizacijskih
nivojih šolstva. Najbolj pa to seveda obËutijo uËitelji. Zaradi preveË birokracije jim že
sedaj zmanjkuje Ëasa in volje za kakovostno pripravo in izvedbo kakovostnega pouka.
Administrativni posli pa naËenjajo tudi avtonomijo uËitelja. Slednja pa predstavlja nujno
potreben pogoj za oblikovanje avtonomnega
dijaka.
Preveliki oddelki v programih nižjega in
srednjega poklicnega ter poklicno-tehniškega
izobraževanja so vso situacijo še poslabšali.

Pomen raziskovalne
dejavnosti
Mladinska raziskovalna dejavnost se
kot naËin dela vedno bolj uveljavlja že v
osnovni šoli, nadaljuje v srednji šoli in doseže svoj vrh pri študiju na univerzi. Mladinsko raziskovalno delo na šolski, regionalni in državni ravni je oblika obšolskih,
interesnih in zunajšolskih dejavnosti, s
katero mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo
v šoli pridobljeno znanje ter se interesno
usmerjajo v razliËna podroËja znanosti in
tehnike. S tem si mladi utrdijo zaupanje
vase, v svoje delo in razmišljanje, ocenijo
svoja predvidevanja in spoznanja ter se nauËijo jasno in javno izražati svoja mnenja.
O svojem delu imajo možnost razpravljati s
strokovnjaki in jih javno predstaviti. Projektna in raziskovalna dela se nauËijo izvajati v obliki zaokroženih elaboratov.

Oblike in metode uËenja
Mlada raziskovalca testirata detektor za plin butan
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Najti ustrezno metodo uËenja je ena
izmed temeljnih nalog uËitelja. Ne glede na
predmet so najlažje in najuspešnejše me-

ZANIMIVOSTI
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tode uËenja tiste, ki se najbolj približajo
vzgibom naravnega uËenja v konkretnih
življenjskih situacijah. Poklicno izobraževanje je verjetno eno od najbolj hvaležnih
podroËij za tak naËin uËenja. Tako praktiËni pouk poziva k ustvarjanju znanja, spretnosti, sposobnosti in tudi temeljnih vrednot z delom dijaka ali sodelujoËe skupine v
situacijah, ki so blizu naravi dela v poklicu,
za katerega se dijaki usposabljajo.
Vprašanje je, ali lahko ustvarimo naravne vzgibe praktiËnega usposabljanja, ki
so blizu tistim v stvarni situaciji. PriËa smo
bili poskusu uvedbe t. i. dualnega sistema
izobraževanja, ki pa ni uspel v tolikšni
meri, kot je bilo priËakovati. Veliko veË se
obeta od t. i. poligonske oblike praktiËnega
usposabljanja v šolskih prostorih.
Pri formalizaciji oblik pouka pa nekoliko pozabljamo na raziskovalno in projektno delo, ki se obiËajno odvijata v okviru
obšolskih, zunajšolskih in interesnih dejavnosti. Posebno vrednost pa dobi opravljeno
delo, Ëe se izvaja v sodelovanju s podjetji in
zunanjimi institucijami. UËitelji si tovrstnega sodelovanja želimo in prav bi bilo, Ëe bi
nam gospodarski subjekti prišli korak bliže
z razpisi in nateËaji za konkretne projektne
in razvojne naloge.

Oblike raziskovalnega in
projektnega dela
Ko govorimo o oblikah raziskovalnega in projektnega dela v povezavi z
mladinskim raziskovalnim delom, smo dostikrat pri izražanju zelo nenatanËni, kar
prinaša doloËeno zmedo pri razumevanju
in vrednotenju tovrstnega dela. V osnovi bi
tako delo lahko opredelili kot seminarsko,
projektno ali pa raziskovalno nalogo.
S seminarsko nalogo dijak dokaže
doloËeno raven teoretiËnega znanja, sposobnost povezovanja le-tega s praktiËnimi
znanji in sposobnost samostojne uporabe
strokovnih virov pri pisni obravnavi teme.
Osnovna znaËilnost projektne naloge
je kompleksnost problema, ki ga ni mogoËe
obravnavati v okviru posameznega uËnega predmeta, temveË samo v povezavi veË
strokovnih predmetov in prakse. Druga pomembna znaËilnost projektne naloge je, da
obravnava življenjske, praktiËne situacije s
strokovnega podroËja in ima za dijaka do-

Ekipa mladih raziskovalcev v Mariboru
loËen praktiËni pomen. Za projektno delo
je znaËilno, da obravnava prepoznaven in
toËno doloËen problem. V projektni nalogi
se obravnava “podroËje”, ki je bilo že raziskano, vendar je potrebna samostojna realizacija s strani dijaka, v kateri so razvidni
rezultati njegovega dela. Naloga mora biti
uporabna tudi za druge, pripomore pa naj k
razjasnitvi ali razrešitvi že prej znanega problema. Naloga mora vsebovati tudi podatke
in parametre, ki jih je mogoËe preveriti.
Za raziskovalno nalogo je znaËilno, da
obravnava prepoznaven in toËno doloËen
problem. V raziskovalni nalogi obravnavamo
“stvari”, ki še niso bile raziskane, Ëe pa so že
bile, jih obravnavamo z drugega stališËa.
Napisati seminarsko, raziskovalno ali
projektno nalogo pomeni nauËiti se misliti,
zbrati lastne misli in doloËene podatke, kar
pomeni nauËiti se metodiËnega dela. Zato
je tudi sama tema raziskovalne ali projektne naloge manj pomembna kot izkušnja,
ki si jo z izdelavo raziskovalne naloge pridobimo.

Možnosti promocije
mladinskega
raziskovalnega dela
V Sloveniji je že dalj Ëasa prisotna, lahko bi ji rekli kar mreža institucij,

organizacij, društev in zavodov, katere
poslanstvo je popularizacija znanosti,
razvoj ter uveljavljanje tehniËne kulture,
izobraževanje ter vzpodbujanje mladih
in njihovih mentorjev k inovativnosti,
ustvarjalnosti in raziskovanju ter odkrivanju in uporabi Ëloveku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehniËnih
dognanj. Prirejajo razstave, sreËanja in
tekmovanja, na katerih lahko mladi in
njihovi mentorji predstavijo svoje dosežke. Vidnejše prireditve v preteklih letih
so bile:
• SreËanje mladih raziskovalcev Slovenije (ZOTKS),
• SreËanje mladih raziskovalcev s tehniškega podroËja (TŠC Nova Gorica),
• Razpis “Šolski okoljski izdelek leta”
(GV),
• NateËaj “Inovacija prinaša koristno
novost” (Korona plus),
• NateËaj “Poletite z idejo” (Korona
plus), Simpozij mladih raziskovalcev
(Ustanova SZS),
• Dnevi tehniËne kulture (ZOTKS),
• Simpozij “Od ideje do izdelka” (Pedagoška fakulteta, Ljubljana),
• Videomanija (SERŠ Ljubljana).

Valentin Peternel, u. d. i. e.
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Jubilantje v
marcu in aprilu

P

rišla je pomlad, vsak jo doËaka rad, posebej pa naši
slavljenci, ki so v mesecu marcu in aprilu 2006 praznovali svoj življenjski jubilej:

APRIL 2006
70. rojstni dan
1. Franc STRAŽIŠAR
2. Alojz GABERŠ»EK

Borovnica
Grosuplje

»lan DUEL
»lan DUEL

Želimo vam še veliko zdravih, zadovoljnih, sreËnih let, obsijanih s pomladanskim soncem.

Jožica Krašovec

MAREC 2006
40. rojstni dan
1. Robert RU»IGAJ

Radomlje

60. rojstni dan
1. Marija JUDEŽ
2. Vili KOMERI»KI

Novo mesto
Dol pri Hrastniku

70. rojstni dan
1. Franc CERAR
2. Ivan GOLOB
3. Alojz VOZELJ

Lukovica
Ljubljana
VaËe

»lan DUEL
»lan DUEL

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Plan aktivnosti DUEL
NA»RT AKTIVNOSTI DUEL V LETU 2006
PRIJAVE
6. jun. 06

Dražgoše, Kropa

22. in 23. maj 2006

27. jun. 06

Gornja Radgona

12. in 13. junij 2006

16. avg. 06

Grmada - trening

1. in 2. avgust 2006, pohodna

22. avg. 06

Krn, Komna - 2 dni

1. in 2. avgust 2006, planinska

12. sep. 06

Kriška gora

4. in 5. september 2006, pohodna

26. sep. 06

Celje

4. in 5. september 2006

17. okt. 06

Oglej, Doberdob

2. in 3. oktobra 2006, veljavni

11. nov. 06

Litija-»atež

30. oktober in 2. november 2006

14. nov. 06

Ormož, Velika Nedelja

30. oktober in 2. november 2006

Prijavite se lahko na dan prijav do 11. ure na telefonsko št. (01) 519 80 36,
Zvonka Osredkar. »lane Društva upokojencev, ki do danes še niso poravnali
Ëlanarine, prosimo, da to storijo Ëim prej.
Upravni odbor
društva upokojencev
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SkupšËina
Športnega društva
Elektro Ljubljana
24. februarja letos je bila v gostišËu
Štorovje SkupšËina ŠD Elektro Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:
- Izvolitev delavnega predsedstva
- PoroËila:
Predsednika društva
Blagajnika
Predsednika Nadzornega odbora
- Razprave na poroËila
- Spremembe Statuta ŠD
- Volitve novih Ëlanov organov društva
- Razno.
»e na kratko povzamem nekaj iz poroËila Predsednika Upravnega odbora ŠD
Elektro Ljubljana, kjer poudarja aktivnosti
600 Ëlanov društva v letu 2005 in tudi v
vseh preteklih letih. Glavna naloga ŠD je
vzpodbujati in krepiti aktivnost Ëlanov v
Ëim veËjem številu z dokaj pestro izbiro
športnih in rekreacijskih aktivnosti.
Na SkupšËini je bila sprejeta sprememba Statuta zaradi uskladitve z Zakonom o društvih ter Zakonom o spremembah Zakona o Društvih.
Zaradi spremembe Statuta ŠD Elektro
Ljubljana so bile izvedene volitve novih
Ëlanov organov društva za 4-letno mandatno obdobje, in sicer v naslednji sestavi:
• Predsednik društva: SreËo Grkman
• Podpredsednik: Toni Lekše
• »lani:
- Rado MiheliË
- Boris GregorËiË
- Bogdan Jager
- Tomo Kump
- Damjan MikliË
- Mojca Lampe
- Matjaž Božjak
- Jaka Pavlin
- Mitja Fabjan
- Robert Berdajs
- Nataša Oblak

- Marjana Hribar
- Roman Ponebšek
- Edi Sili
Blagajnik društva: Tatjana Škrjanc
Tajnik društva: Nina LebeniËnik
Nadzorni odbor: predsednik Virna Konrad
Ëlana - Albin Dobnikar, Bojan Pintar
Disciplinska komisija:
predsednik: Beno Piškur,
Ëlana: Matej Hudi, Damjan Grabrijan
Izbrana sta bila tudi dva “NAJ»LANA
ŠD Elektro Ljubljana”, in sicer kot “najËlanica” je bila izbrana
MOJCA LAMPE, ki je bila
predstavljena kot redna
udeleženka tekem ŠD, ki
vedno pripomore k dobri
uvrstitvi naše ekipe na
igrah EDS. Zmeraj misli
pozitivno, mojstrica za
veselo vzdušje na družabnem delu prireditev,
tu je zagotovo med najboljšimi. Kondicijo nabira
po Rožniku. »e pa se boste kdaj udeležili tekaških
prireditev po Sloveniji, pa
ne bodite preseneËeni, ko
vas bo v cilju spodbujala
in priËakala Mojca - atletska sodnica. Zato pri njej
ne morete blefirati in jo
prepriËevati, da ima ura
sedemdeset minut.
In letošnjega “najËlana” lahko predstavimo
kot športnika po srcu in
veseljaka po duši. Ambasador »ušperka, cviËka in
dobre volje. Njegovi letni
športi so kolesarjenje, no-

gomet, planinarjenje, ples in veselice, pa
še kaj. Pozimi pa se kot “LeteËi DolenjËek”
predstavi na smuËarskih skokih, alpskem
smuËanju in smuËarskih tekih. Ob vseh teh
dejavnostih se zagotovo najde še kakšna,
predvsem pa ga vedno spremlja vesela
pesem in njegov JuuuHuuuHuuu - JOŽE
BERDAJS.
»ESTITKE OBEMA!!!

Po konËanem uradnem delu je predsednik Uprave Elektra Ljubljana, mag. Mirko MarinËiË, pozdravil prisotne in jim zaželel še veliko športne sreËe v letu 2006.
Ker je bil ravno pustni Ëas, smo se v
maskah in ritmih ansambla Gadje zavrteli
pozno v noË.
Veliko športne sreËe v letu 2006.
SreËo Grkman,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana

Joæe Berdajs in Mojca Lampe
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Kako smo doËakali pomlad
se spraševali, kaj bomo na obali poËeli v takem vremenu. Izkazalo
se je, da so imeli prav optimisti. Naredil se je lep pomladni dan.

Na Muljavi

Nismo upokojenci, zaspanci, kot mnogi pomislijo ob
besedi upokojenec. Ah, to so zapeËkarji in zimo predremajo kot “medvedi”. Ne, mi smo drugaËni. Že februarja, ko je
naravo varovala kar precej debela snežna odeja, smo se
dobili na rednem obËnem zboru.

»

ez dober teden, prvo soboto v marcu, smo se udeležili tradicionalnega “JurËiËevega pohoda” z Višnje Gore do Muljave.
Vsi, ki so se premislili in ostali doma, ker so se zbali slabega
vremena in visoke snežne odeje, so se ušteli. Vremenarji so se tudi
tokrat zmotili in vreme je bilo prav prijetno za pohod. Sredi poti nas
je prijazno pozdravilo celo ljubo sonce in nam polepšalo dan. In ker
je bila pot zgledno urejena - splužena, smo hitro prišli na Muljavo
- do JurËiËeve domaËije.
Po krajšem poËitku, ko smo se malo podprli in odžejali, smo
pot nadaljevali v dolino Krke, ene najzanimivejših kraških rek, ki
je s svojimi 94 km površinskega toka najdaljša (povsem) slovenska reka. Izvira v Krški jami, ki je dolga okrog 200 m, v Brežicah
pa se izliva v Savo. Jama, kjer izvira Krka, je lahko dostopna in
osvetljena, v njej je stalna temperatura 8-9° C, njeni prebivalci
pa so netopirji, razni jamski hrošËi in Ëloveška ribica. Zanimivo
je podzemno jezero in kapniki, še posebej pozimi, ko pri vhodu
v jamo nastanejo ledeni kapniki. Tudi tokrat so bili, žal pa so jih
nevzgojeni obiskovalci kar precej polomili.

V Izoli, obmorskem mestu s starim mestnim jedrom in bogato
ribiško tradicijo, smo se razdelili na nekaj skupin - glede na to, po
kateri poti je kdo nameraval priti na cilj - v Piran. Nekateri so šli
ob obali, drugi Ëez Belvedere - pot poteka po robu Strunjanskega
klifa z najvišjo flišno steno ob jadranski obali. Tretji so se odpeljali
do Strunjana in od tam ob obali nadaljevali pot do cilja. Pot skozi
Strunjanske soline je zanimiva. V Ëasu našega obiska so bile soline “opušËene”, saj je bilo za pripravo solnih polj še dovolj Ëasa.
Pot smo nadaljevali po “divji obali” in se prebijali mimo veËjih in
manjših skal, celo razbitine “gusarske ladje” so nas ovirale pri osvajanju obale. Ne vem, kam so se skrili “gusarji”. Uspešno smo premagali vse ovire in prišli do Fiese, kjer sta dve jezerci - veËje polslano,
povezano z morjem, in drugo, sladkovodno. Od tu dalje pelje lepo
urejena sprehajalna pot do Pirana, kjer smo se ob dogovorjeni uri
dobili na avtobusni postaji in se odpeljali v Koper na kosilo. Izleta
sta se udeležila tudi dva Ëlana, ki sta pred kratkim praznovala okroglo obletnico, zato smo Mariji in Andreju zaželeli dobro zdravje in
zapeli zdravico. Po kosilu smo šli v pražarno kave na degustacijo,
nato pa smo se poËasi odpeljali proti Ljubljani.
V zaËetku aprila smo se napotili v Belo Krajino, ki je znana
po steljnikih, belih brezah in belih narodnih nošah, narejenih iz
lanenega platna (od tod tudi ime Bela Krajina). Naš cilj je bila Metlika, gospodarsko, upravno in kulturno središËe severovzhodnega
dela Bele Krajine.
Obiskali smo belokranjski muzej in se seznanili z zgodovino
Bele Krajine - od prazgodovine do sredine 20. stoletja. Ogledali
smo si arheološko in etnološko zbirko. Razstavljene so zanimive
izkopanine iz keltskih in rimskih grobišË: posode za žarni pokop,
razliËen nakit in orožje.

Po ogledu jame smo pot nadaljevali Ëez vas GradiËek do
stare šole na Krki, kjer je JurËiË zaËel hoditi v šolo. Pri mostu Ëez
Krko smo poËakali avtobus in se odpeljali na kosilo. Na poti proti
domu smo že kovali naËrte za naslednji izlet.
»ez deset dni smo se zbrali v Tivoliju in odpotovali v Izolo.
Med potjo nas je spremljal dež, pomešam s snežinkami, tako da smo
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Zaradi zanimivega zgodovinskega razvoja živijo v Beli Krajini
pripadniki treh ver - rimskokatoliške, ki je tudi najbolj razširjena,
pravoslavno vero so prinesli s seboj Uskoki, priseljenci s hrvaškega
dela Gorjancev pa so s seboj prinesli grškokatoliško vero. Prikazan
je tudi postopek pridobivanja platna - od lanu do platna.
Znano je, da je bila v Metliki leta 1869 ustanovljena prva
prostovoljna požarna obramba na Slovenskem. Ob stoletnici gasilstva na slovenskem je bil 16. avgusta 1969 odprt Slovenski
gasilski muzej dr. Branka BožiËa. V muzeju je prikazan razvoj
gasilstva na slovenskem in razstavljeno razliËno zgodovinsko
gradivo: številne fotografije prostovoljnih gasilskih društev z vse
Slovenije, razne Ëelade, gasilske sekirice, uniforme, priznanja,
gasilski tiski in še in še, celo stare gasilske brizgalne, ki jih je
Gasilskemu muzeju podaril Tehniški muzej iz Bistre. Muzeja sta
vredna ogleda.
Po ogledu muzejev smo se sprehodili do metliške vinske kleti, kjer so nam razložili postopek pridobivanja žlahtne kapljice.
Izvedeli smo, da so prav oni prvi, ob pomoËi inštituta, pridelali
prvo ledeno vino v Sloveniji in tako postavili kriterije, katero vino
je “ledeno vino”.
Po ogledu kleti in degustaciji nekaj vrst vin smo se odpeljali
v Rosalnice z znamenitimi Tremi farami - tri romarske gotske cerkve, ki stojijo druga ob drugi. V 15. oz. 16. stoletju so jih postavili
vitezi templarji. Po ogledu smo se odpeljali na kosilo. Na poti do
vasi Krasinec, kjer je v tem delu Bele Krajine edini most Ëez Kolpo
na Hrvaško, ki ga lahko preËkajo pešci, je našo pozornost pritegnilo vojaško letalo DC 3 iz 2. svetovne vojne. Postavili so ga leta
1984 v spomin na nekdanje partizansko letališËe.
Po kosilu je predsednik vošËil Alojzu, ki je Ëez dva dni praznoval okrogli jubilej, mi pa smo mu zapeli zdravico in želeli še veliko
skupnih izletov. Ker nas je Ëakala še dolga pot do Ljubljane, nekatere
samo do KoËevja oz. Novega mesta, smo se odpravili na pot in si
zaželeli, da se Ëim prej zopet vidimo, morda tudi v teh krajih.
Zvonka Osredkar

V vsaki šali je
nekaj resnice
Sestrica in Ëokolada
“TinËek, kako si mogel sam pojesti vso Ëokolado? Ali nisi niË mislil
na svojo sestrico?”
“Kako, da ne. Ves Ëas sem mislil nanjo in se bal, da pride.”

Obiranje sadja
UËitelj vpraša: “Kateri mesec je najprimernejši za obiranje sadja?”
Janezek odgovori: “Mesec ni bistven, bistveno je, da gospodarja ni
doma in da je pes privezan!”

Dobro kuha
“TonËek, ali pri vas doma molite pred kosilom?”
“Ne, moja mama dobro kuha.”

Vodnjak
V dolenjski vasici ima župnik z vsemi ženskami skriti dogovor: ko
se mu želijo izpovedati o prešuštvu, reËejo, da jim je spodrsnilo pri
vodnjaku. »ez kakšno leto ga zamenja novi župnik. Ko na spoved
pride prva ženska in spregovori o tem, kako ji je spodrsnilo, jo
duhoven zaskrbljeno vpraša: “A ste se poškodovali?”
“Nisem,” se nasmehne gospa, “vse je v redu.”
Potem na spoved pride še vse polno žena, ki so zgrmele pri vodnjaku. Župnik se odloËi, da bo nemudoma ukrepal glede nevarnega
vodnjaka in se napoti k županu. Ta je seznanjen s skritim geslom,
zato ga popade smeh: “Dragi pater, niË ne skrbite, vodnjak ni
noben problem.”
Župnik smrtno resno: “No, vi se kar hecajte, a vaša žena je že trikrat padla.”

NakljuËje
“Otroci, kaj je to nakljuËje? No, FranËek?”
“To, da sta se moja dva poroËila v istem kraju, istega dne in ob isti
uri ...”

Nevednost
Mlada žena, poroËena šele nekaj mesecev pri odvetniku zahteva
loËitev.
“Stalno pije!” je povedala.
“Pa prej ni pil, ko sta se poroËila?” vpraša odvetnik.
“Nisem vedela, da pije. Ko pa je vËeraj prišel domov popolnoma
trezen, sem to šele ugotovila!”

Najboljši izum

Strunjanske soline

“Povejte mi, kaj nam je kemija dala najboljšega!” vpraša profesor
kemije.
“Plavolaske!” odgovori Jure.
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DOBRO JE

»ustvena inteligenca
... je sposobnost pridobivanja in
uporabe informacij Ëustvene narave,
Ëustvovanja in Ëustvenega odzivanja.

V

isoko razvita Ëustvena inteligenca
(EQ) skriva v sebi sposobnosti, ki
nam nudijo možnosti, da svoje življenje kreativno (so)ustvarjamo in dojemamo preizkušnje v življenju kot pot uËenja.
»e izpostavimo le nekatere vešËine: sposobnost ustreznega ravnanja s svojimi Ëustvi
in Ëustvi drugih, empatija, ustrezna komunikacija, sposobnost reševanja konfliktov,
sposobnost razvijanja obËutka lastne vrednosti in samopodobe, Ëustvena samostojnost in osebna celovitost, odgovorno sprejemanje odloËitev, veselje do življenja ipd.
Hitro meritev lastne Ëustvene inteligence si lahko izmerimo z odgovori na naslednja vprašanja:
1. Ali se zavedamo subtilnosti lastnih
Ëustev?
2. Ali ponavadi vemo, kaj Ëutijo drugi
ljudje, Ëetudi tega ne povedo oziroma ne
povedo iskreno?
3. Ali naše zavedanje o tem, kaj preživljajo drugi, sproži obËutek soËutja?
4. Ali lahko nadaljujemo s svojim nameravanim delom, ko se situacija spremeni,
okolišËine postanejo otežene, zahtevnejše,
to delo pa kljub vsemu ne upravlja z našim
življenjem?
5. Ko smo jezni, ali lahko vseeno izrazimo svoje potrebe tako, da rešimo situacijo,
ne pa še poslabšamo?
6. Ali se lahko držimo dolgoroËnih ciljev in
se pri tem izognemo preveliki impulzivnosti?
7. Ali se trudimo doseËi tisto, kar želimo,
Ëeprav se zdi nemogoËe in nam poraja misli
o prenehanju in odstopu?
8. Ali lahko uporabimo svoje obËutke kot
pomoË pri doseganju odloËitev v svojem
življenju?
Posamezniki z visoko razvito stopnjo Ëustvene inteligence bodo na postavljena vprašanja odgovorili pritrdilno, vendar je treba
pripomniti, da je samoocenjevanje relevantno
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le pri tistih, ki posedujejo najpomembnejšo
komponento Ëustvene inteligence, samozavedanje, tj. poznavanje lastnih notranjih stanj,
preferenc, sposobnosti in intuicije.
Tisto, kar je pri razvoju Ëustvene inteligence najpomembnejše, ni izmerjeni koliËnik, temveË dejstvo, da se sposobnosti naše
Ëustvene inteligence razvijajo celo življenje.
Torej za njen razvoj ni nikoli prepozno.
Lahko se trdno odloËimo za spremembo, preberemo množico knjig z vsebino, ki
nas navdihuje, resniËno uËenje pa vendarle
poteka le skozi prakso. Znanje nam pomaga
razširjati meje v glavi in globlje razumeti
sebe ali probleme, v katere smo ujeti. Toda
sam razvoj Ëustvene inteligence je možen le
skozi konkretne spremembe v našem zavedanju, mišljenju in še zlasti delovanju. To so
spremembe, ki jih naredimo pri sebi, ali v
odnosu s partnerjem, z otrokom, s staršem, z
okolico. O takπnih spremembah lahko govorimo, Ëe se po letih skrivanja za prijaznostjo
le odloËimo, da bomo iskreno povedali, kaj
nas moti, ali se postavimo zase, Ëeprav tega
prej nismo odkrito poËeli. »e se nauËimo
jezo konstruktivno izraziti in je ne tlaËimo,
kot morda desetletje prej. »e se lotimo izobraževanja, Ëetudi smo do danes živeli v prepriËanju, da nismo dovolj sposobni. To so
koraki, ki štejejo. To je delovanje v praksi.

Vpliv EQ na delovno
uspešnost
Strokovnjaki priznavajo, da je Ëustvena inteligenca odloËilni dejavnik uspeha

pri delu z ljudmi, tako v službi, kot doma.
Za razliko od inteligenËnega koliËnika (IQ),
lahko Ëustveno inteligenco razvijamo in
moËno poveËamo. S poglabljanjem in razumevanjem Ëustev odpravljamo napetosti in
pridobimo ogromno ustvarjalne energije.
Ste morda kdaj opazili, da bi se sodelavec ob pogovoru z nadrejenim odzval
prepirljivo, dolgovezil na sestanku, pri skupinskem odloËanju pa nevede zatrl odliËno
iniciativo. Ste pomislili, da ta oseba ni dovolj Ëustveno inteligentna.
Velikokrat se zaposleni na teoretiËni
ravni prav dobro zavedajo pomena Ëustvene inteligence, tudi uspejo prepoznati
(ne)inteligentna vedenja v svojem delovnem
okolju, vendar predvsem pri drugih! In to
je - povsem normalno. Ljudje bolje vidimo
druge, kot sebe. Pojem Ëustvene inteligence
je moËno povezan z našim delovanjem na
svojo okolico. S tega vidika našo Ëustveno
inteligenco veliko bolje ocenijo naši sodelavci, kot jo lahko ocenimo sami.
Kakovost dela zaposlenih, ki opravljajo mentalno zahtevno delo, je pogosto
odvisna od razpoloženja posameznika, na
katero vplivajo Ëustva. Posebej velja izpostaviti pomembnost Ëustvene inteligence
pri vodilnih, ki lahko s svojim vedenjem in
vplivom dosežejo, da so zaposleni kar najbolj uËinkoviti. Na splošno velja, bolj kot
je pomembna vloga zaposlenega v podjetju
oziroma, bolj kot se vzpenjamo po organizacijski strukturi, bolj je za uspešnost
podjetja pomembno poËutje zaposlenega,
njegovi odnosi s sodelavci in partnerji.
NihËe, tudi top menedžerji, ni popoln, za
uspešno delovanje potrebujejo povratno
informacijo svojih sodelavcev.

»ustvena inteligenca je ena pomembnejših lastnosti na delovnem mestu, zato
bodo morale v prihodnosti organizacije
dajati veËji poudarek na takšne znaËilnosti
posameznika, saj v nasprotnem primeru ne
bodo mogle ustvariti delovnih kolektivov,
ki se bodo uspešno sooËali z novo ekonomijo in spreminjajoËo se tehnologijo.

Merjenje EQ v podjetju
Neposredno ocenjevanje Ëustvene inteligence v okviru podjetja je neprimeren
in celo nekorekten pristop. Podjetje se z
vidika spoštovanja posameznika naj ne bi
ukvarjalo z njegovo osebnostjo, ampak z
njegovim delom.

Pri upravljanju z ljudmi velja, da se
moramo osredotoËiti na ocenjevanje rezultatov in vedenja, ne pa na ocenjevanje
osebnosti. Tako se omili neprijeten vpliv
negativne kritike in poudari odgovornost
delavca za svoje vedenje oziroma delo.
Enako, ali pa še bolj pomemben je tak pristop pri ocenjevanju osebnostnih vešËin
oziroma Ëustvene inteligence. Tam smo
ljudje veliko bolj ranljivi in se težko odkrito pogovarjamo o svojih napakah.
Kot odliËno pomagalo nam tu priskoËi na pomoË t. i. sistem kompetenc. Kompetenco bi lahko prevedli kot “pristojnost,
pooblastilo”, pa vendar se v strokovni
terminologiji uporablja razlaga, ki kompetenco opredeli kot sposobnost izbrane

vloge, da poleg statiËnih znanj vkljuËuje
še sposobnost uporabe in nadgrajevanja
znanj, osebnostne znaËilnosti in druge
zmoænosti, ki so potrebne, da nekdo uspeπno in uËinkovito opravi svoje delo, motiviranost itd. Primeri kompetenc so npr.:
delo v skupini, komuniciranje, usmerjenost k strankam, vodenje, panožno zavedanje itd. Kompetence delimo po obsegu
in pomenu za organizacijo, od skupnih (za
celo podjetje) do specifiËnih za posamezno delovno mesto. Vsako delovno mesto
ali skupina naj bi imelo svoj kompetenËni
profil, torej nabor potrebnih kompetenc za
toËno doloËeno delovno mesto.
Andreja Radovan

Program dela ŠD ELEKTRO
LJUBLJANA za leto 2006

P

lan dela, razpored tekmovanj in ostalih
aktivnosti, ki so se in se bodo odvijale v
okviru ŠD Elektro Ljubljana v letu 2006.
O natanËnih podatkih boste sproti obvešËani.
V okviru ŠD se organizira naslednje aktivnosti:
1. SmuËarski izlet v Nassfeld 14. 1. 2006
2. Veleslalom, 24. januar, Mojstrana (izbirna tekma za igre EDS)
3. SmuËarski teki, 25. januar, Logatec (izbirna tekma za igre EDS)
4. Priprava na igre EDS, 27. januar - trening veleslalom
5. Priprava na igre EDS, 1. februar - trening
smuËarski tek
6. Udeležba na igrah EDS, 4. 2. 2006 v
Cerknem
7. Izvedba zaËetnega teËaja smuËarskega
teka (9. do 11. februar)
8. ObËni zbor ŠD (sprememba statuta, podelitev priznanj Tris 2005)
9. Izvedba tekmovanja v smuËarskih tekih za
TRIS, marec - Bloke ali RateËe - 22. 2.
10. ZakljuËek smuËarske sezone, enodnevni
smuËarski izlet
11. Izvedba nadaljevalnega teËaja smuËarskega teka (9. do 11. februar)

12. TurnosmuËarski izlet na Kotovo sedlo,
11. 3. 2006
13. Planinski izlet, vodi Roman Ponebšek
14. TurnosmuËarski izlet na Kanjavec, 15.
4. 2006
15. ZaËetek skupinskih treningov v panogah, ki so na igrah EDS (zad. po panogah)
16. Tek trojk, skupinska udeležba na trojkah (12 km, 28 km), 6. 5.
17. Udeležba na maratonu v Pragi (8 km,
42 km), 12. 5. do 14. 5.
18. Udeležba na maratonu v Radencih (10
km, 42 km), 21. 5. Izborne tekme za
udeležbo na letnih igrah EDS, Dolenjske Toplice, 20. 5.
19. Udeležba na letnih igrah EDS, 27. 5. ali
3. 6., Celje
20. Kros okoli Cerkniškega jezera, 9. 6.
2006, Cerkniško jezero
21. Kolesarjenje, vzpon na Trdinov vrh Šentjernej, Robert ŠtefaniË, 16. 6. 2006
22. Planinski tabor, 4. 7. do 9. 7., Zermatt
(avtokamp)
23. Tradicionalni pohod na Triglav 27.-28. 8.
24. Kolesarski juriš na VršiË, 9. 9.
25. Pohod na Malo Planino, 16. 9.

26. Udeležba na 11. Ljubljanskem maratonu (29. 10. 2006)
27. Popotovanje od Litije do »ateža, 18. 11.,
vodi Roman Ponebšek
28. Planinski pohod, vodi Roman Ponebšek
29. Sklepna prireditev, 1. 12. 2006 (izbira
najËlanice in najËlana leta, podelitev
priznanj za Tris 2006)
SreËo Grkman,
predsednik ©D Elektro Ljubljana
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

Fotka:
Latinski
DV v
Æensko ime,
Æidovsko
izraz za
Dolu pri tudi Jasna
moπko ime
voz, vozilo
Hrastniku

VeËja
posoda za
tekoËine

Sredstvo za
vshajanje
testa
©aljivec v
dalmaciji
Predlog

Sestavil
TONI

Ameriπki
kitarski
virtuoz
(Carlos)

Vrsta
Bojni strup
eksploziva
(pikrinska
Znak za
kislina)
natrij
Alenka
Kuπar

Posušena
trava

Snov v Ëaju

Kazalni
zaimek

Velika
afriπka reka

Anita Zajc

Sumerska
boginja
Novak
Andrej

Del obraza,
organ za
vonj

Ime
literarne
junakinje
Karenine
Povrπinska
mera,
100 m2

ELEKTRO

Slovenska
atletinja,
Jolanda

novice

Norina
Radovan

OËe

Aleπ Kuhar

7. grπka
Ërka
Visoka
planota

Sredozemska rastlina
trajnica

Mestece pri
Zadru

Kemijski
znak za
tantal

VeËja enota
za teæo

PtiË srπenar

Med velikim številom prispelih pravilnih rešitev nagradne križanke je bil izžreban Julij Podgoršek, Ljubljana »rnuËe,
ki bo prejel praktiËno nagrado. »estitamo. Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, napišete na
dopisnico in pošljete do vkljuËno 15. 6. na naslov: Elektro Ljubljana d.d., Uredništvo Elektro novic, Služba za odnose z
javnostmi, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Naslov: Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana. Elektro novice prejemajo vsi
zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d. d. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Fotografije: Marko
Piko. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Delo tiskarna, d.d. Lektoriranje: Pliberšek izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan
Pliberšek, s. p.

38 • elektronovice | marec-april2006

ZA DUŠO

ZA DUŠO

Leonardova “Zadnja veËerja”
Bilo je pred veË kot štiristo leti. Prior samostana Madonna
delle Grazie v Milanu je naprosil slikarja Leonarda da Vincija, da
bi Ëez ogromno steno samostanskega refektorija naslikal fresko o
zadnji veËerji.
Umetnik je privolil in se zaËel skrbno pripravljati na odgovorno delo. Ure in ure je kleËal pred tabernakljem in prosil Boga,
da bi ga navdihnil s pravo predstavo o zadnji veËerji in da bi mu
vodil ËopiË tako, da bi bila slika polna božje slave in globoke duhovne spodbude za vsakogar, ki bi jo gledal.
SlednjiË se je lotil dela. Najprej je naslikal dvorano in tisto
sveto mizo, pri kateri je naš Odrešenik napravil najveËji Ëudež svoje ljubezni. Nato so prišli na vrsto apostoli. Leonardo se je odloËil,
da bo upodobil tisti trenutek, ko je Gospod izgovoril besede: “ResniËno, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.” Ta trenutek je
bil najbolj dramatiËen, najbolj pretresljiv, slikarsko najtežji, a tudi
najbolj zanimiv. Apostoli so vznemirjeni. Njihovi obrazi in gibi
izražajo vihar, ki so jim ga povzroËile Jezusove besede v dušah.
Zdaj je zaËel Leonardo iskati za apostole modele, ki bi vsaj
približno ustrezali predpisanim osebam. Iskal jih je z vso vestnostjo in odgovornostjo. Našel je bradatega Ëevljarja, tesarja, ki
se mu je na prvi pogled videlo, koliko je prestal v življenju, ribiËa,
ki mu je veter spremenil kožo v usnje ... Tako so rasli apostoli na
steni drug za drugim. Nazadnje sta manjkali samo še dve osebi:
Jezus in Juda. Kje naj išËe Ëloveka tolikšne dobrote in lepote, da
bi ga lahko uporabil za model Kristusovega lica? In kje najti tako
zavrženega in nizkotnega Ëloveka, Ëigar lice bi kazalo Judežev
greh?

zakotnih beznicah, toda noben Ëlovek se mu ni zdel toliko pokvarjen, da bi po njegovi sodbi mogel izdati Kristusa.
Že je mislil, da naroËenega dela ne bo mogel dokonËati, tedaj pa ga je neko jutro ogaben pijanec poprosil za milošËino. “Pri
meni bi si z lahkoto zaslužili lepe denarce,” mu je rekel. “Pridite z
menoj. Portretiral vas bom.”
“BeraË se je zakrohotal. “Kaj, sem menda tako lep?”
“Ne,” je odgovoril slikar. “Naslikal vas bom zaradi vaše uniËene lepote.”
Prav kmalu je bil Juda na freski. Leonardo je dal nesreËnemu
Ëloveku za uslugo nekaj srebrnih kovancev. Ta jih je pogledal in
rekel:” Ko ste me pred leti slikali, ste mi dali prav toliko kovancev
v zlatu. Najbrž mislite, da Judu ne gre drugega kot srebrniki.”
Umetnik se je zdrznil: “Jaz, da sem vas že kdaj slikal?”
“Tako je,” se je hrešËeËe zasmejal beraË. Približal se je freski
in s svojimi umazanimi rokami pokazal na Kristusa: “NekoË sem
bil Jezus, zdaj sem Juda.”
Leonardo je zmajal z glavo: “Ne! To ne more biti res!”
“Pa je!” je nadaljeval odurnež. “»e mi ne verjamete, vas bom
spomnil na besede, ki ste mi jih takrat rekli ob loËitvi. Rekli ste mi,
da mi ne more nobena druga reË skvariti lepote kot greh.”
Leonardo se je spomnil svojih besed in z globokim soËutjem
je pogledal nesreËneža. Ta pa se je še enkrat zakrohotal in šel.
Vrata za njim so bila že davno zaprta, umetnik pa je stal
na svojem mestu kot vkopan. NesreËnežev smeh ga je še bodel v
ušesih.
“Tako se more smejati samo Juda,” je šepetal sam pri sebi.
(Vir: Iz knjige Tudi jaz lahko živim evangelij)

Umetnik je hodil po ulicah zaman. Vsakega Ëloveka je premeril, a tega, kar je iskal, ni našel. Že je mislil, da ne bo nikoli
uspel, tedaj pa je neko nedeljo opazil na cerkvenih vratih
moža tolikšne lepote, da se je ves zdrznil. Stopil je
do njega in ga prosil, naj se zglasi naslednjega
Misel:
dne v samostanu Madonna delle Grazie. Tako
SreËa ali nesreËa
je nastal Leonardov Jezus, verjetno najlepši,
prebivata v duši.
kar jih je bilo ustvarjenih do danes. Slikar je
mladega Ëloveka za uslugo poplaËal z zlatom
Demokrates
in ob slovesu mu je rekel: “Bog vas je nagradil
z veliko lepoto, pazite, da je ne izgubite!”
“S starostjo in boleznimi jo bom gotovo zgubil.”
“Ne,” je odgovoril Leonardo. “Samo greh more vzeti Ëloveku lepoto. Varujte se greha!”
»as je bežal, freska v samostanu pa še ni bila konËana.
Manjkal ji je še - Juda. Umetnik je brezuspešno iskal model
zanj. Hodil je opazovat zloËince v jeËe, iskal ga je po najbolj
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