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To smo mi identiteta družbe
Spoštovane bralke, spoštovani bralci
novic Elektra Ljubljana!
Lepo pozdravljeni v letos izredno
toplih in prijaznih jesenskih dneh z
novo številko Elektro novic. Številke glasila, ki prinašajo veliko dobrih
novic za kolektiv Elektra Ljubljana,
so mi še posebej pri srcu - tokratna
jih ima veliko.

K

er je znotraj same vsebine dogajanju v preteklih mesecih namenjena veËina vsebine, naj pozornost
usmerim v enega izmed projektov, ki bo
zagotovo - vsaj tako verjamem - zahteval
naš Ëas in energijo v prihodnjih mesecih:
definiranje, morebitno spreminjanje in komuniciranje identitete družbe, ki jo lahko
razumemo kot skupek znaËilnosti, s katerimi se organizacija identificira in predstavlja.
Spremembe, ki so pred Elektrom Ljubljana, od družbe zahtevajo, da se ponovno
vpraša, kakšne vrednote zastopa, kakšna je
njena vizija razvoja in poslanstvo, ki ga
uresniËuje prek svoje dejavnosti in kaj definira znamko Elektro Ljubljana d.d.
Identiteta organizacije je to, kar organizacija v resnici je. Je veË kot le njena vizualna pojavnost. Marketinški guru Kotler
identiteto opredeljuje kot naËine, s katerimi se podjetje predstavlja javnosti. Izkaže
se na štirih podroËjih: izdelkih in storitvah,
okolju, komunikaciji, družbeni odgovornosti, prek katerih podjetje sporoËa, kaj je,
kako dela in kam je usmerjeno.
Identiteta je bistvena notranja dimenzija organizacije, ki jo sestavljajo zgodovina organizacije, njeno prepriËanje in
filozofija, lastništvo, ljudje, osebnostne
znaËilnosti vodilnih v organizaciji, etiËne
vrednote in poslovne strategije.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si
Pri tem gre v prvi vrsti za vprašanje,
kaj javnosti od Elektra Ljubljana sploh priËakujejo. Do neusklajenih priËakovanj, ki
sprožajo probleme pri delovanju organizacije pride obiËajno zato, ker je organizacija
v enem delu spremenila svojo poslovno
logiko (identiteto), okolica, pa tudi njeni
zaposleni, pa se te spremembe še ne zavedajo.
Drugi razlog za spremembo identitete
organizacije pa je v tem, da se tržno okolje
spreminja in v skladu s spremembami se
mora spreminjati tudi identiteta družbe, ki
nastopa na tem trgu. V naslednjem koraku
pa je za vsako organizacijo pomembno, da
zaposlenim in ostalim javnostim pojasni,
kaj predstavlja identiteto družbe, saj so od
razumevanja te identitete odvisna tudi priËakovanja in samo vedenje.
Toliko na kratko. Verjamem, da bomo
o samem projektu - seveda, Ëe bo aktualen
- veliko poroËali tudi v internem glasilu.

Hvala za vaše sodelovanje pri
nastajanju vsebine. Želim vam lepe
in ustvarjalne dneve!

mag. Violeta Irgl,
urednica
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Meseci v znamenju
pomembnih investicij
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Glavna znaËilnost poslovanja
Elekra Ljubljana v preteklih mesecih
je bila aktivna investicijska politika.
Naj na kratko povzamem:
• 23. avgusta je bil obratovanju tudi
simboliËno predan nov RP BTC, ki
za delniško družbo Elektro Ljubljana
pomeni eno izmed prvih pomembnih
naložb za izboljšanje oskrbe slovenske
prestolnice z elektriËno energijo v prihajajoËem obdobju 2006-2016.
• V zaËetku septembra je bila podpisana
pogodba s podjetjem Litostroj ulitki,
d. o. o., o prevzemu v naša osnovna sredstva - prostozraËni del 35 kV
daljnovoda KleËe-Litostroj. S tem so
bile opredeljene možnosti oskrbe obmoËja Litostroja in razvojnih potreb
na tem podroËju z elektriËno energijo
in gradnja naËrtovane RTP 110/20 kV
Litostroj.
• Ob 110. obletnici javne elektrifikacije, ki smo jo sveËano zaznamovali v
septembru, smo odprli nov RTP 110/20
kV Ribnica, in sicer na sodobni tehniËni ravni, hkrati pa je družba s strani
Slovenskega instituta za kakovost in
meroslovje prejela enega izmed dveh
v Sloveniji podeljenih certifikatov
ISO/IEC 27001 (certifikat za uËinkovito varovanje informacij).
• 11. oktobra je bil na slovesnosti položen temeljni kamen za zaËetek gradnje nove razdelilne transformatorske
postaje (RTP) 110/20 Vrhnika, ki bo vir
elektriËne energije odjemalcem na obmoËju obËin Borovnica, Horjul, Vrhnika in na delu obËine Brezovica.
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Naj ob omenjenih investicijah izpostavim še nekatere pomembne poudarke preteklih mesecev: Nadzorni svet
Elektra Ljubljana je dal konec septembra soglasje k notranji organiziranosti
družbe. VeË o novi organiziranosti lahko
preberete znotraj vsebine. Strokovnjaki
Elektra Ljubljana so v preteklem obdobju nadaljevali aktivno sodelovanje pri
pripravi reorganizacije distribucijskih
podjetij v skladu s slovensko in z evropsko zakonodajo. V septembru smo v
Mestni elektrarni ljubljanski gostili ministra za kulturo.
Da bi se približevali svojim odjemalcem, je bil sprejet sklep o prehodu
izvajanja prikljuËkov na OE DEE. Naša
želja je, da bi bila nadzorništva oblikovana tako, da bi uËinkovito nudila storitve vzdrževanja omrežja, izgradnje prikljuËkov ter dober servis za odjemalce in
prihodnje uporabnike elektroenergetskih
omrežij. Vodja nadzorništva mora biti v
odnosu do odjemalca zaupanja vreden
sogovornik, proces pa mu mora to omogoËati. Kot podporo izvajanju procesa so
pomoËniki izvršnega direktorja OE DEE
prejeli tudi potrebna finanËna in druga
pooblastila, ki bodo na Ëim bolj enoten
naËin prenesena na izvajalce v procesu.
Naj na kratko omenim še poslovanje v prvih šestih mesecih. Prvo polletje
letošnjega leta je podjetje konËalo uspešno. Dosežen je bil pozitivni poslovni
izid v višini 639,3 mio SIT, ki je presegel
lanskoletni izid v istem obdobju, in sicer za 228,3 mio SIT. Celotni prihodki
so dosegli 33.502,2 mio SIT in so bili za
5,1 % višji od lanskoletnih v istem obdobju. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo odjemalcem razdeljenih

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

1.840,2 GWh elektriËne energije, skupaj
z izgubami v višini 142,4 GWh so bile
potrebe preskrbovalnega podroËja v višini 1.982,7 GWh za 5,3 % višje kot v
istem obdobju lanskega leta, kar potrjuje dinamiko narašËanja porabe zadnjih
let. V istem obdobju je Elektro Ljubljana
prodal 1.664,8 GWh elektriËne energije, kar je veË od realizirane prodaje v
istem obdobju predhodnega leta, in sicer
za 3,1 %. V letu 2006 podjetje naËrtuje
9.309 mio SIT naložbenih vlaganj. Ob
polletju je bila realizacija letnega naËrta
naložb 38,7-odstotna. Skupne realizirane naložbe so znašale 3.601,5 mio SIT.
NajveËji realizirani delež, 73,1 %, predstavljajo naložbe v distribucijsko omrežje, vlaganja v distribucijske naprave so
bila 18,5-odstotna, v druge naložbe pa
8,4-odstotna.

mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

AKTUALNO

AKTUALNO

PoËastitev 110. obletnice
elektrifikacije

Trenutek slavnostne otvoritve

Elektro Ljubljana je ob 110. obletnici javne elektrifikacije prejel certifikat in napovedal nadaljnje naložbe v nove razdelilne transformatorske postaje
(RTP) kot vir napajanja v distribucijskem elektroenergetskem omrežju.

2

7. septembra 2006 je Elektro Ljubljana ob poËastitvi jubileja odprl
nov RTP 110/20 kV Ribnica, in sicer
na sodobni tehniËni ravni, hkrati pa je s
strani Slovenskega instituta za kakovost
in meroslovje prejel enega izmed dveh v
Sloveniji podeljenih certifikatov ISO/IEC
27001 (certifikat za uËinkovito varovanje
informacij).
Elektro Ljubljana z elektriËno energijo napaja dobro tretjino distribucijskih
odjemalcev v Sloveniji, to je 275.000 tarifnih odjemalcev in 30.000 odjemalcev, ki
so upraviËeni kupovati elektriËno energijo
na trgu. Prek distribucijskega elektroenergetskega omrežja Elektra Ljubljana se letno
od prevzemnih mest na prenosnem omrežju (RTP 110/20, 10, 35 kV) do uporabnikov
tega omrežja prenese 3.587 GWh. Skupna
maksimalna obremenitev Elektra Ljubljana
na prevzemnih mestih je 620 MW.
V primerjavi z letom 1896, natanËneje z 19. novembrom pred 110 leti v KoËevju,

ki ga štejemo za zaËetek javne distribucije
in dostave elektriËne energije na podroËju
Elektra Ljubljana, to pomeni izreden napredek v zagotavljanju kakovosti življenja
ljudi. V takratno elektriËno omrežje je bilo
namreË vgrajenih 106 lesenih drogov, dol-

go je bilo slabe 4 km, razsvetljava pa je
imela vsega skupaj 700 žarnic.
110. obletnico javne elektrifikacije
smo poËastili s slavnostnim odprtjem novega 110/20 kV RTP Ribnica. Ta daljinsko
vodena razdelilna transformatorska postaja, ki napaja skupno 40 odstotkov obmoËja
distribucijske enote KoËevje, pomembno
izboljšuje kakovost dostavljene elektriËne
energije v pogledih ravni napetosti in zanesljivosti. Druga pomembna vloga tega
RTP pa je zagotavljanje ustrezne rezerve
napajanja za celotno obmoËje.
V svojem nagovoru je predsednik
uprave, mag. Mirko MarinËiË, poudaril
pomen naložb: “Skrbno spremljamo rast
porabe elektriËne energije, ki zadnjih 5 let
realno znaša veË kot 4 odstotke, zato naËrtujemo gradnjo novih elektroenergetskih
objektov in obnovo obstojeËih. V okviru
razvoja distribucijskega omrežja v 10-letnem obdobju letno naËrtujemo vlaganja v
razvoj omrežja okoli 9 milijard SIT”.
Poleg RTP Ribnica gradimo tudi RTP
Litija in RTP RadeËe s prikljuËnimi daljnovodi 110 kV, dograjujejo RTP Polje in novo
distribucijsko središËe vodenja. Pripravljamo dokumentacijo za gradnjo naslednjih
razdelilnih transformatorskih postaj: RTP
110/20 kV Vrhnika - za ta objekt smo gradbeno dovoljenje že pridobili, RTP 110/10,
20, 35 Litostroj, RTP 110/20, 10 kV Toplarna, RTP 110/20,10 kV Trnovo, RTP 110/20

Gostje so si z zanimanjem ogledali nov RTP Ribnica
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kovosti in si pridobili certifikat ISO 9001/1994, dve leti kasneje smo prejeli ISO
9001/2000, v letu 2004 smo za uvedbo
sistema ravnanja z okoljem pridobili ISO
14001, v letu 2005 pa certifikat OHSAS
18001 za sistem varnosti in zdravja pri
delu. Ob prejemu je mag. MarinËiË povedal: “Vsi štirje uvedeni standardi sistema
kakovosti v naše podjetje so integrirana
celota in osnova za vstop v krog podjetij,
ki si prizadevajo pridobiti republiško priznanje 'poslovne odliËnosti'”.

Služba za odnose z javnostmi
Program je bil zanimiv in pester
kV Mengeš, RTP 110/20 kV Vodenska (Trbovlje), RTP 110/20 kV IvanËna Gorica.
Pripravljamo dograditve in rekonstrukcije:
RTP 110/10, 20 kV ViË, RTP 110/20 kV Gotna vas, RTP 110/35, 10, 20 kV Hrastnik, RTP
110/20 kV Trebnje, RTP 110/20 kV Cerknica
in RTP 110/20 kV Žiri.
NaËrtujemo tudi naložbe v napajalno
omrežje 110 kV, in sicer: južna ljubljanska
zanka 110 kV (ViË-Trnovo-Polje), DV 110
kV Grosuplje-IvanËna Gorica-Trebnje, DV
110 kV Potoška vas-Vodenska-Hrastnik,
DV 110 kV Bršljin-Gotna vas in KB in DV
110 kV Šiška-Litostroj-KleËe.
Delež naËrtovanih naložb v objekte
110 kV znaša okoli 34 % predvidenih vlaganj v naËrtu razvoja omrežja v 10-letnem
obdobju, delež naložb v srednje- in nizkonapetostno omrežje ter transformatorske
postaje znaša okoli 43 %, delež vlaganj v
druge tehnološke sisteme pa znaša 23 %.
Letno v Elektru Ljubljana zgradimo
okoli 100 transformatorskih postaj 20/0,4
kV in 10/0,4 kV ter temu obsegu ustrezno
omrežje srednje in nizke napetosti.
Na slavnostni prireditvi je bil Elektru Ljubljana podeljen tudi certifikat ISO/
IEC 27001 za sistem varovanja informacij, ki je nov v vrsti že prejetih certifikatov. ZaËetki uvajanja sistemov kakovosti
v Elektru Ljubljana namreË segajo v leto
1999, ko smo uvedli sistem vodenja ka-
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Na poti k poslovni odliËnosti

NOVICA

NOVICA

Mag. Marija Bezovšek Ëlanica nadzornega sveta
Na podlagi sklepa skupšËine z dne 31. 8. 2006 je bila za novo Ëlanico nadzornega sveta Elektra Ljubljana, d. d., s strani predstavnika kapitala imenovana mag.
Marija Bezovšek.
Violeta Irgl

AKTUALNO

AKTUALNO

Nova razdelilna
postaja (RP) BTC
23. avgusta je bil obratovanju tudi simboliËno predan
nov RP BTC, ki za delniško družbo Elektro Ljubljana pomeni
eno izmed prvih pomembnih naložb za izboljšanje oskrbe
slovenske prestolnice z elektriËno energijo v prihajajoËem
obdobju 2006-2016.

P

o analizah odjema elekriËne energije, poraba elektriËne energije v slovenski prestolnici in okolici v zadnjih petih letih narašËa vzporedno s porastom BDP (4 odstotke letno). Vsako leto
v Ljubljani za prikljuËitev na omrežje zaprosi nad 2.000 novih odjemalcev. Zaznati je tudi velik porast zazidalnih obmoËij v Ljubljani
in njeni okolici.
Z naložbo - novim RP BTC - v vrednosti 168 mio SIT se poveËuje
prenosna zmogljivost distribucijskega elektroenergetskega omrežja, zagotovljena bosta rezervno napajanje in veËja spremenljivost obratovanja. Zagotovljena pa bo seveda tudi veËja kakovost elektriËne energije
v smislu kontinuitete dostave na tem obmoËju, kjer sta se v zadnjih
petnajstih letih razvili živahni storitvena in proizvodna dejavnost.
Po besedah dr. Igorja Šalamuna, direktorja direktorata za energijo, sta z gradnjo RP BTC omogoËena nadaljnji razvoj in še veËja
konkurenËna sposobnost gospodarstva oziroma energetska podpora
gospodarstvu na tem obmoËju. Prav tako je poudaril, da je v Ljubljani,
kot eni izmed prestolnic držav EU, nujno potrebno posebno pozornost
nameniti zagotavljanju prenosne zmogljivosti omrežja in kakovosti
elektriËne energije z ustreznim vzdrževanjem in dograjevanjem tega
omrežja, za kar je seveda treba zagotoviti ustrezna sredstva.
Vlaganja v razvoj elektroenergetskega omrežja v Elektru Ljubljana
so v zadnjih desetih letih v stalnem porastu, vendar kljub temu še vedno
niso sorazmerna s porastom porabe in z zahtevano kakovostjo elektriËne
energije v slovenski prestolnici. Na Ëasovni naËrt gradnje elektroenergetskih objektov pomembno vplivajo dolgotrajni postopki umešËanja
v prostor. Študije razvoja elektroenergetskega distribucijskega omrežja
na obmoËju mesta Ljubljana pa kažejo na nujnost gradnje novih povezav 110 kV, ki bodo omogoËile dvostransko napajanje obstojeËih in
predvidenih razdelilnih transformatorskih postaj (RTP), potrebna je tudi
pospešena obnova omrežja 10 kV v povezavi s poveËanjem zmogljivosti
tega omrežja s prehodom na omrežje 20 kV.
Zasledovanje zastavljenih ciljev delniške družbe je naËrtovano
v desetletnem naËrtu razvoja distribucijskega elektroenergetskega
omrežja 2005-2014, ki ga je potrdila tudi Vlada RS. Trenutno so v
teku dograditev RTP Polje in gradnji RTP RadeËe ter Litija. V pripravi
so RTP Vrhnika, Mengeš, Litostroj in dograditev RTP ViË. Pripravlja pa
se tudi naložbena dokumentacija za vode 110 kV Polje-ViË, LitostrojKleËe, Šiška-Litostroj in Grosuplje-Trebnje.
Služba za odnose z javnostmi

Nov RP BTC

Objekt je odprt

Ogled RP BTC
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Elektro Ljubljana zaËel gradnjo
razdelilne transformatorske
postaje Vrhnika
nih veË kot 300 soglasij za prikljuËitev. Na
distribucijsko elektroenergetsko omrežje je
trenutno prikljuËenih okoli 10.200 tarifnih odjemalcev in 1.200 odjemalcev, ki so
upraviËeni kupovati elektriËno energijo na
trgu.
V letih pridobivanja lokacije in
upravne dokumentacije za nov RTP
Vrhnika so bili zgrajeni številni elektrodistribucijski objekti za zagotavljanje
preskrbe narašËajoËih potreb po elektriËni energiji na tem obmoËju iz sosednjih
obmoËij, npr: RP 20 kV Kozarje in povezovalni vodi 20 kV med žirovskim ter
vrhniškim obmoËjem.

Trenutek pred polaganjem temeljnega kamna

Mag. Mirko MarinËiË, predsednik uprave Elektra Ljubljana, in župan ObËine Vrhnika, dr. Marjan Rihar, sta v sredo, 11. oktobra, na slovesnosti položila
temeljni kamen za zaËetek gradnje nove razdelilne transformatorske postaje
(RTP) 110/20 Vrhnika, ki bo vir elektriËne energije odjemalcem na obmoËju obËin Borovnica, Horjul, Vrhnika in na delu obËine Brezovica.

S

pridobitvijo gradbenega dovoljenja je Elektro Ljubljana pristopil h
gradnji RTP 110/20 kV Vrhnika. Postopki pridobivanja zemljišËa, ustreznega
za gradnjo tega prednostnega objekta,
in upravne dokumentacije so z razliËnimi zapleti in ovirami potekali vse od leta
1994.
Na novi energetski objekt težko Ëakajo tako obstojeËi kot tudi novi odjemalci
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elektriËne energije. Na širšem obmoËju Notranjske je po zastoju rasti porabe elektriËne energije v obdobju 1988-1995 poraba
ponovno rasla s smernicami rasti 2,4 % v
letih 1995-2000, in smernicami rasti 4,3 %
v zadnjih petih letih.
Na obmoËju Cerknice, Logatca in Vrhnike rastejo številne poslovno-industrijske
cone. Na napajalnem obmoËju novega RTP
Vrhnika je bilo v zadnjih letih letno izda-

Kljub navedenim prizadevanjem pri
odjemalcih elektriËne energije južno in
vzhodno od Vrhnike kakovost elektriËne
energije v pogledu ravni napetosti ni v
okviru standardov, oba daljnovoda 20
kV, po katerih se Vrhnika napaja iz RTP
Logatec, sta namreË polno obremenjena.
V takih razmerah odjemalcem elektriËne
energije v prihodnje ne bi bilo mogoËe
izdajati soglasij za prikljuËitev. Gradnja
RTP Vrhnika je torej nujna.
Nov RTP Vrhnika bo zgrajen na
severnem robu mesta Vrhnika v bližini
nekdanje vojašnice in bo prikljuËen na
obstojeËi daljnovod DV 110 kV KleËeLogatec z dvosistemskim prikljuËnim
DV 110 kV dolžine 1.450 m. Nov RTP
bo sestavljalo stikališËe 110 kV nadzemne izvedbe z dvema DV-poljema in
s tremi transformatorskimi polji ter v
tej fazi gradnje z dvema transformatorjema TR 110/20 kV moËi 31,5 MVA. V
zidanem delu RTP bo stikališËe 20 kV. V
nadstropju objekta bo stikališËe 20 kV
z oklopljenimi izvleËljivimi celicami, ki

UREDNICE

BESEDA

NOVICA

NOVICA

bo v celoti prevzel dozdajšnje napajanje po daljnovodih 20 kV RTP
Logatec, polovico obremenitev DV
20 kV iz smeri RTP Žiri in okoli
1/3 obremenitev DV 20 kV iz smeri
RTP »rnuËe. Z gradnjo RTP Vrhnika
se bo bistveno izboljšala kakovost
dostavljene elektriËne energije odjemalcem, zmanjšalo število izpadov, podana pa bo tudi možnost
prikljuËevanj novih odjemalcev na
omrežje. Z gradnjo RTP 110/20 kV
Vrhnika se bodo izgube elektriËne
energije v omrežju 20 kV zmanjšale
za približno 1,2 MW, kar pomeni 85
mio SIT letnega prihranka.

Temeljni kamen je poloæen
bodo sestavljale enojne zbiralnice, deljene v 4 sektorje.
RTP 110/20 kV Vrhnika bo prevzel
svoje optimalno napajalno obmoËje,
tako da bodo izgube elektriËne energije v
omrežju 20 kV Ëim manjše. RTP Vrhnika

Predvidena naložbena vrednost novega RTP 110/20 kV z vkljuËitvami v omrežje znaša 1.493 mio
SIT. RTP Vrhnika je prioritetni objekt v naËrtu razvoja za desetletno
obdobje, v katerem so na obmoËju
Elektra Ljubljana predvidena vlaganja v distribucijsko elektroenergetsko omrežje okoli 9 milijard SIT
letno.

Služba za odnose z javnostmi

Gostje so z zanimanjem prisluhnili nagovorom

Ukinitev
blagajn
Obvestilo
Na blagajnah Elektra Ljubljana bodo lahko odjemalci poravnavali svoje obveznosti le še do
konca leta 2006, saj bomo z dnem
31. decembra 2006 ukinili naše
blagajniško poslovanje.

O

b koncu leta bomo ukinili blagajne na upravi v Ljubljani, v
Novem mestu, KoËevju in v Trbovljah. Od 1. januarja 2007 naprej tako
ne bo veË mogoËe plaËevanje raËunov
za elektriËno energijo, soglasja, za prispevke in podobno.
V prihodnje bodo lahko naši odjemalci plaËevali raËune na eni izmed
enot banke, hranilnice oziroma pošte,
prek trajnega naloga (trajnik), ki pomeni
eno cenejših in najbolj praktiËnih oblik
plaËevanja. Banka, ki jo za to odjemalec pooblasti, na doloËen datum izvede
prenos sredstev z raËuna odjemalca na
raËun za plaËilo elektriËne energije. Za
odprtje trajnika potrebuje odjemalec
transakcijski raËun pri banki, zadnji še
neplaËan raËun za elektriËno energijo in
osebni dokument. Druge sodobne možnosti so: spletno, elektronsko, mobilno
in telefonsko plaËevanje ter plaËevanje
prek banËnega avtomata.
Kljub ukinitvi blagajniškega poslovanja bomo seveda tudi po 1. januarju 2007 na vseh naših informacijskih
mestih na Upravi v Ljubljani ter na DE
Ljubljana mesto, DE Ljubljana okolica, DE Novo mesto, DE KoËevje in DE
Trbovlje še vedno na voljo za ureditev
spremembe plaËnika, lastnika ali naslova, naroËanje odklopa in priklopa
odjemnega mesta, zmanjšanje moËi
glavnih varovalk, za reklamacije in za
uskladitve raËunov ter svetovanje.
OE DTO
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Nova organiziranost
Elektra Ljubljana
Znano je, da sta pomembena pogoja za popolno odprtje trga z elektriËno energijo nediskriminatoren
dostop in enakopravna obravnava
vseh udeležencev na trgu z elektriËno
energijo.
NOVA ORGANIZACIJSKA SHEMA ELEKTRA LJUBLJANA
UPRAVA DRUÆBE 1

Sekretariat druæbe
9

983

Svetovalci
Notranja revizija

STORITVE ZA UPORABNIKE
1+1
68 (15)

SKUPNE STORITVE 1+1
36 (10)

OBRATOVANJE IN RAZVOJ
DO 1+1
101 (21)

RA»UNOVODSKO FINAN»NE
STORITVE 1+1
47 (10)

STORITVE NA DO 1+1
646 (631)

TEHNI»NA PODPORA 1+1
54 (13)

NAKUP IN PRODAJA EE 1+1
21 (3)

MHE d.o.o.
4

Slika 1

T

o je skladno s slovensko zakonodajo
in evropskimi smernicami mogoËe
doseËi le z ustrezno loËitvijo dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja od trgovanja z elektriËno
energijo in drugih tržnih dejavnosti. Tako
so organizacijski ukrepi v sedanjih elektrodistribucijskih podjetjih nujni že zaradi
same uskladitve sedanje organiziranosti z
zahtevami nove zakonodaje.
»eprav bo Vlada RS, ki po energetskem zakonu odloËa o organizaciji SODO
(sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja), po aktualnem predlogu ustanovila en SODO za celotno obmoËje RS, bodo
sedanja distribucijska podjetja ostala lastniki distribucijskega omrežja in tudi izvajalci dejavnosti (po pogodbi), ki se financira iz omrežnine. Prav zato bo moralo biti
njihovo poslovanje in izkazovanje poslov-

10 • elektronovice | poletje-jesen2006

nih dogodkov tudi v prihodnje pregledno
in skladno z usmeritvami in zakonom.
Poleg zakonskih okvirov pa smo pri
izdelavi predloga organizacijske sheme
upoštevali tudi sledeËe cilje:
• preglednost in zakljuËenost posameznih
podroËij dela,
• zmanjšanje števila organizacijskih enot
in s tem lažje upravljanje procesov,
• racionalizacijo materialnih in kadrovskih
virov,
• veËjo uËinkovitost izvajalskih enot,
• enotno tržno naravnano organizacijsko
kulturo,
• moæno nadaljnjo pravno delitev po funkcionalnih enotah,
• moæno horizontalno širitev dejavnosti.
Slika 1 prikazuje zgornji nivo organizacijske strukture, ki ga sestavlja Uprava družbe na strateškem nivoju in sedem
organizacijskih enot (OE) izvršilnega nivoja. Te so:
• Storitve uporabnikom,
• Obratovanje in razvoj distribucijskega
omrežja,
• Storitve na distribucijskem omrežju,
• Nakup in prodaja elektriËne energije,
• TehniËna podpora,
• RaËunovodsko finanËne storitve in
• Skupne storitve.
Pri oblikovanju organizacijskih enot
smo posebno pozornost posvetili ugotavljanju virov financiranja posamezne organizacijske enote, poteku finanËnega toka, in ugotavljanju rezultatov poslovanja posamezne
organizacijske enote.
Uspešnost poslovanja posamezne
organizacijske enote se bo ugotavljala loËeno, v zakljuËnem raËunu pa bodo rezultati
poslovanja prikazani na nivoju podjetja.

Seja
nadzornega
sveta Elektra
Ljubljana, d.d.
9. redna seja NS Elektra
Ljubljana je potekala 27. septembra na DE KoËevje. Naj tukaj za
vas izpostavimo nekatere aktualne vsebine:

N

adzorni svet je soglasno sprejel ugotovitveni sklep, da je
bila na podlagi sklepa skupšËine z dne 31. 8. 2006 za novo Ëlanico
nadzornega sveta s strani predstavnika kapitala imenovana mag. Marija
Bezovšek. Nadzorni svet je soglasno
sprejel podatek o poslovanju družbe v
prvem polletju leta 2006 in podatek o
nakupu elektriËne energije za gospodinjstva z izgubami v omrežju za leto
2007. Nadzorni svet je dal prav tako
na podlagi 41. Ëlena Statuta Elektra
Ljubljana, d. d., soglasje k notranji
organiziranosti družbe. Soglasno je bil
sprejet tudi rebalans gospodarskega
naËrta za leto 2006. Nadzorni svet se
je med drugim seznanil tudi s podatkom o gibanju plaË in izrabi delovnega Ëasa v družbi v letih 2004-2005 in
prvi polovici leta 2006.
Violeta Irgl

Karol Juvan,
svetovalec uprave

Predsednik NS dr. Marjan Rihar

UREDNICE
AKTUALNO
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Daljnovod 35 kV:
KleËe-Litostroj podpis pogodbe
Pogajalski skupini, ki sta bili imenovani v mesecu
marcu na podlagi doseženega dogovora med predsednikom uprave Elektra Ljubljana, mag. Mirkom MarinËiËem,
in direktorjem podjetja Litostroj ulitki, d. o. o., mag. Miroslavom Gnamušem, sta izpeljali pogajanja, ki so omogoËila podpis pogodbe o ureditvi razmerij med podjetjema.

S

pogodbo Elektro Ljubljana v svoja osnovna sredstva prevzema prostozraËni del 35 kV daljnovoda KleËe-Litostroj, opredeljene so možnosti oskrbe podjetja Litostroj ulitki z elektriËno energijo po zgrajenem naËrtovanem RTP 110/20 kV Litostroj,
ravno tako so zaËasno urejeni odnosi do odjemalcev na zaokroženem gospodarskem kompleksu.
Pogajanja so bila posledica zaËrtane naložbene politike, ki za
zagotavljanje oskrbe s kakovostno elektriËno energijo odjemalcev
na podroËju Litostroja predvideva gradnjo RTP 110/20 kV Litostroj
in pripadajoËih vodov 110 kV.

Iz arhiva dokumentov je razvidno, da je Elektro Ljubljana že
leta 1980 iskal rešitve za potrebe napajanja takratne tovarne Litostroj, predvsem predvidene talilne peËi. Na podlagi dogovorov je bilo
leta 1981 izdano soglasje za prikljuËek talilne peËi moËi 15 MVA na
elektroenergetsko omrežje. V soglasju je bilo kot pogoj za napajanje
doloËeno tudi, da se del obstojeËega DV 35 kV nadomesti z novim
dvosistemskim daljnovodom, grajenim za napetost 110 kV. Istega leta
je bila sklenjena pogodba, s katero sta se takratna Elektro Ljubljana
in ZPS Titovi zavodi Litostroj dogovorila, da Litostroj rekonstruira
daljnovod in ga preda Elektru Ljubljana, le-ta pa krije razliko med
stroški gradnje daljnovoda 35 kV in daljnovoda 110 kV na delu, ki bo
grajen za napetost 110 kV. Dogovor o gradnji daljnovoda 110 kV je
tako sledil dolgoroËnim naËrtom, ki so že takrat predvideli ukinitev
napetostne ravni 35 kV in gradnjo industrijskega RTP 110/10 kV. Žal
iz neznanega vzroka pogodba takrat ni bila realizirana.
S steËajem Litostroja in propadanjem podroËja v 90. letih se je
gradnja industrijskega RTP in potrebnih napajalnih vodov odmikala
v prihodnost, sama ideja pa kljub temu ni zastarala. S ponovnim
razcvetom podroËja Litostroja so kakovostno napajanje, loËeno od
napajanja 35 kV talilne peËi, najprej potrebovali veliki odjemalci,
kot sta Litostroj EI in TCG Unitech. Zdaj na to podroËje, v nove objekte, ki jih gradi Imos, prihajajo manjši odjemalci. S tem so izËrpane
zmogljivosti obstojeËega RTP 110/10 kV Šiška. V preteklih letih je bil

Ogled na terenu
izveden prehod železniških napajalnih postaj (ENP), ki so se napajale po 35 kV iz RTP KleËe in Medvode na napajanje z 20 kV, zaËela pa
se je tudi dogradnja RTP 110/10 KV Polje s transformacijo 110/20 kV.
To bo v prihodnjih letih omogoËilo dokonËno ukinitev napetosti 35
kV na obmoËju Ljubljane in sprostitev zdajšnjih transformatorskih
polj 110/35 kV v RTP KleËe za naËrtovane vode 110 kV.
Tako so stari naËrti postali ponovno aktualni in v teku je pridobivanje dokumentacije za gradnjo RTP 110/20 kV Litostroj s pripadajoËimi napajalnimi vodi. S podpisom pogodbe in predajo daljnovoda
bo mogoËe del daljnovoda, ki je že grajen za 110 kV, uporabiti kot
napajalni vod, tako kot je bilo naËrtovano. V okviru novega RTP bo
predviden tudi prostor za transformacijo 110/35 kV, ki bo po ukinitvi
ravni 35 kV v RTP KleËe potrebna za napajanje talilne peËi.
Tako kot že velikokrat, bo tesno sodelovanje Elektra Ljubljana
z odjemalci prispevalo k premišljeni gradnji omrežja, zagotavljanju
ustreznih zmogljivosti omrežja za obstojeËe in nove odjemalce ter
k izboljšanju kakovosti napajanja. Tokrat so to predvsem zdajšnji
in prihodnji odjemalci na podroËju Litostroja, Šiške in deloma Bežigrada.
Matjaž Osvald,
izvršni direktor OE DEE

Mag. Mirko MarinËiË in mag. Miroslav Gnamuπ ob podpisu pogodbe
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Pokablitev obstojeËih DV 2 x 35 kV
Potoška vas-Litija, Sava in DV 2 x
20 kV Potoška vas-Podvine, Izlake
2 in Gorica
V petek, 18. 8. 2006, je bila na
pobudo predsednice KS Franc FarËnik
Štefke Suša priložnostna slovesnost
ob krajevnem in obËinskem prazniku
obËine Zagorje ob Savi ter preureditvi
prostovodnih izvodov 35 in 20 kV v
kabelsko izvedbo.

zašËitno vrvjo Je 1 x 50 mm2, ki sta bila
zgrajena v neposredni bližini stanovanjskih objektov. Dolžina demontirane trase
znaša 260 m. KonËna toËka trase kablovodov je na dveh nadomestnih stebrih, na
stojnih toËkah SM 11 A ter SM 4 A, katera
sta zgrajena v neposredni bližini obstojeËih
stebrov. Kot konËna stebra sta bila izbrana
stebra Z 4 K.
Vzporedno s temi deli je bil položen
kablovod 20 kV Gorica, ki je bil nujno potreben zaradi zanesljivejšega obratovanja
napajalnega obmoËja Zagorja.
Za kabelski del so uporabljeni kabli
35 in 20 kV XHE 49 A, prereza 3 x (1 x
150 mm2). Dolžina položenih kablov znaša
370 m. »e to pretvorimo v celotno dolžino
kablov, znaša cca 5.600 m.

I

z RTP Potoška sta na zahodni strani potekala dva dvosistemska daljnovoda. To
sta DV 2 x 35 kV RTP Potoška vas-Sava
in Litija ter DV 2 x 20 kV RTP Potoška vas,
Izlake 2 in Podvine. Trasa daljnovodov je
potekala iz RTP prek vrtov, križala regionalno cesto Trbovlje-Zagorje in šla mimo
stanovanjskih hiš prek obmoËja Gorice v
smeri Podvin.
Zaradi pobude krajanov, ki stanujejo
v neposredni bližini daljnovodov, smo se
odloËili, da del, ki poteka v mestnem naselju, podzemno kabliramo. ZaËetna toËka
preureditve so vodne celice v RTP Potoška
vas. Demontirana sta bila dva dvosistemska jambora, z vodniki 3 x 120/21 mm2,
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Kablovodi so bili vgrajeni v že predhodno zgrajeno kabelsko kanalizacijo od
RTP Potoška vas do regionalne ceste Zagorje-Trbovlje. Nova kanalizacija se je
zgradila pri preËkanju regionalne ceste
Trbovlje-Zagorje. Od tu naprej kablovodi
potekajo v kabelskem jarku vse do projektiranih konËnih toËk.
Postopek pridobivanja dokumentacije, projektnih pogojev in lokacijske informacije se je zaËel v mesecu septembru
2004. Pridobili smo služnostne pogodbe z
lastniki zemljišË. Za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI smo povabili k oddaji ponudbe veË projektantskih firm, kot
najugodnejši so bili Elektroservisi, d. d.
Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije je bila sklenjena 2. 2. 2005 (z rokom

izdelave 2. 4. 2005). Vendar je izdelovalec
deloma upraviËeno zamujal z dostavo dokumentacije. Po pridobitvi vseh soglasij na
projektne pogoje smo na UE Zagorje ob
Savi pridobili gradbeno dovoljenje 16. 12.
2005.
PredraËunska vrednost celotnega objekta znaša 67,089.493,00 SIT. Izvajalec del
je bilo podjetje Elektroservisi, d. d., ki je
dela konËal v sredini meseca avgusta.
Poleg omenjenega smo na pobudo
krajanov in obËine uredili tudi pot ob ograji stikališËa 110 kV.
Ob kulturnem programu so na slovesnosti spregovorili župan obËine Zagorje ob
Savi, Matjaž Švagan, predstavnik krajanov,
in predsednik uprave, mag. Mirko MarinËiË.
Ob koncu je sledil stisk rok za obojestransko zadovoljstvo ob omenjeni naložbi.
Alojz Primon

UREDNICE
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Zelena energija
Zelena energija je poseben produkt Elektra Ljubljana, d. d., ki ga
ponujamo našim gospodinjskim odjemalcem. Pod tem imenom se skriva
blagovna znamka našega podjetja.
Kaj pravzaprav pomeni Zelena energija? To je elektriËna energija, ki je
pridobljena iz okolja prijaznih in obnovljivih energetskih virov.

P

oglavitna znaËilnost je, da jih tudi
v daljšem Ëasovnem obdobju skoraj
ne moremo izrabiti in so zato skoraj
neizËrpni. V naravi je teh virov zelo veliko,
vendar pa je njihova izraba vezana na kraj,
kjer so razpoložljivi, kar nemalokrat predstavlja oviro. Njihova energetska moË je v
veËini primerov majhna, uporabljene tehnologije pridobivanja elektriËne energije so

do okolja prijazne in sprejemljive, stroški
proizvodnje nizki, naložbeni stroški pa visoki. Proizvedene koliËine in cena tako pridobljene energije niso konkurenËne proizvodnji v velikih elektrarnah, toda dejstva o
vse bolj omejenih koliËinah fosilnih goriv
in njihovih negativnih vplivih na okolje so
nas pripeljala do spoznanja, da moramo
razmišljati tudi za prihodnost. Tako ostaja
edina izbira pridobivanje energije iz obnovljivih virov. K obnovljivim prvotnim
virom sodijo voda, biomasa, bioplin, sonËna in vetrna energija, energija plime in
oseke ter geotermalna energija.
V Sloveniji najveËji delež elektriËne
energije iz obnovljivih virov pridobimo iz
hidroelektrarn. Tudi naše podjetje v okviru hËerinske družbe Male hidroelektrarne

Elektro Ljubljana, d. o. o., proizvaja in prodaja elektriËno energijo. Vseh deset elektrarn ima že od maja leta 2002 status usposobljenega proizvajalca, ki jim omogoËa
prejem enotne letne premije za lastno rabo
ali prodajo.
Lahko se pohvalimo, da smo z zelo
enostavnim oglaševanjem Zelene energije
na zadnjih straneh raËunov do zdaj pridobili 326 kupcev. To dokazuje, da postajajo
slovenski odjemalci vedno bolj okoljsko
ozavešËeni. V prihodnje si želimo pridobiti Ëim veË novih kupcev in v sodelovanju
z drugimi distribucijskimi podjetji razširiti
blagovno znamko po vsej Sloveniji, za kar
upamo, da nam bo kmalu tudi uspelo. Naše
sporoËilo pa je naslednje: Bodimo tudi zaposleni v Elektru Ljubljana v zgled in se
odloËimo za nakup Zelene energije.

Urπula Krisper
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Obvladovanje tveganja
- ocena tveganja

ima bistveni pomen kultura prepoznavanja,
merjenja in obvladovanja tveganja na vseh
ravneh podjetja. Pri obvladovanju tveganja
je poudarek na temeljni nalogi komuniciranja z zaposlenimi. V zaËetni fazi informiranja in izobraževanja zaposlenih o tveganjih, ki jim je podjetje izpostavljeno; v
konËni fazi naËin za obvladovanje in vzdrževanje vzpostavljenega sistema tveganja.
Z notranjimi in zunanjimi presojami ter
notranjo revizijo vseh poslovnih procesov
v našem podjetju, s priporoËili in z ukrepi, z
merjenjem in opredeljenimi kazalniki uspeha so delno že vzpostavljeno zajemanje dogodkov tveganja.

Kako pojmujemo tveganja
v podjetju

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

Sistem obvladovanja tveganja se
je v podjetju izraziteje izpostavil na
delovni skupini za koordinacijo procesa reorganizacije, ko je prouËevala
in upravi predlagala naËela za: poslanstvo, vizijo in strateške usmeritve
podjetja. Predhodno sem se sreËal s
tveganji pri oceni tveganja za uvedbo
Sistema varnosti in zdravja pri delu,
OHSAS 18001 in uvedbi sistema varovanja informacij, ISO 27001 v podjetje, kjer standard zahteva oceno
tveganja.

V

zdajšnem Ëasu proces obvladovanja tveganja vedno bolj postaja
sestavina vseh podjetniških funkcij
in procesov, zato ga podjetja vkljuËujejo v
obvladovanje poslovne strategije, operativni nadzor poslovanja, finanËno upravljanje
in v odnose znotraj podjetja.

Zgodovina obvladovanja
tveganja
ZaËetki obvladovanja tveganja segajo na teoretiËni ravni v 60. in 70. leta, na
operativni ravni pa konec 80. let prejšnjega
stoletja v ameriških podjetjih. Devetdeseta
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leta so prinesla poglabljanja in spremembe v odnosih do tveganja. V podjetjih so
zaËeli podrobneje analizirati tveganja nepriËakovanih posledic sprejetih poslovnih
odloËitev. Danes je že v številnih evropskih
in slovenskih podjetjih obvladovanje tveganja sestavni del vodenja podjetja. Podjetja v ta namen vzpostavljajo sistem notranjega nadzora in poroËanja o tveganju ter
poudarjajo pomen obvladovanja tveganja.
Sistem obvladovanja tveganja organizirajo
kot integriran sistem ocenjevanja in nadzora tako pri strateškem kot pri operativnem odloËanju, v tesni povezavi ali bolje
v integraciji z že vzpostavljenim sistemom
kakovosti, Ëe je v podjetju vzpostavljen, kar
velja tudi za naše podjetje.

Integracija obvladovanja
tveganja s Sistemom
kakovosti
Literatura in praksa kažeta, da je proces obvladovanja tveganja dodatni zagon
dejavnosti obvladovanja Sistema kakovosti
v podjetju oz. Ëe je tako dogovorjeno, njegov integralni del. DolgoroËno obvladovanje tveganja v podjetju je najbolje uvesti
kot naËin poslovanja podjetja, pri Ëemer

Pojem tveganje se uporablja v podjetju v razliËnih zvezah:
tveganje kot priložnost, tveganje kot
nevarnost ali grožnja in tveganje kot porazdelitev negotovosti. Tveganja se v podjetju
pojavljajo kot dogodki na poti za dosego in
uresniËitev poslovnih ciljev. Pot je Ëasovno
opredeljena. Kako obvladati tveganja na tej
zaËrtani poti, pa je skupek razliËnih prouËenih in zapisanih scenarijev.
Vodstvo podjetja mora razumeti
tveganja kot nevarnost oziroma grožnjo.
Pri tem imamo v mislih negativne vplive
vseh mogoËih dogodkov: velike poškodbe
na omrežju, nedobavljena el. energija odjemalcem, nesreËe pri delu, odpovedi na
tehniËnih in poslovnih informacijskih sistemih, kraje, zlorabe, tožbe finanËne izgube, slab odnos z odjemalci in dobavitelji ter
izguba ugleda podjetja. Cilj obvladovanja
tveganja je predviden scenarij zmanjšanja
možnosti nastopa nezaželenega dogodka
oz. predhodnega opozarjanja javnosti na
nezaželen dogodek.
Pojem tveganja kot priložnost je zajet
v predpostavki, da obstaja povezava med
tveganjem in donosnostjo. PoslediËno veË
tveganja lahko pomeni veËjo donosnost
ali pa veËjo izgubo. Cilj obvladovanja tveganja zagotavlja pri najvišjem mogoËem
tveganju prilagojena donosnost. V našem
podjetju se ta kaže v najveËji mogoËi meri
pri trgovanju z elektriËno energijo, v manj-

KAKOVOSTI

SISTEM VODENJA

ši meri pri storitvah na omrežju in likvidnostnih teæav podjetja.

Kako obvladujemo
tveganja v podjetju
Zakaj nas je tako strah tveganja in
negotovosti?
NapaËna odloËitev ni trajna, saj jo
vedno lahko popravimo. ZavlaËevanje odloËitev pa pomeni trajne izgube, ki jih ni
mogoËe povrniti. Zaradi slednjega je treba
v podjetju izoblikovati poslovno kulturo oz.
etiko, ki jo je najlaže opisati s tremi gesli:
radovednostjo (uËenjem), vzroËnostjo (delavnostjo) in s pooblašËanjem (zaupnostjo). NajveËja prednost, ki jo lahko dosežejo zaposleni, je prepriËanje, da pri svojem
vsakdanjem delu razmišljajo o tveganjih
samodejno. To razmišljanje mora za dosego
stanja, ko zaposleni poznajo tveganja in se
zavedajo njegovih negativnih ter pozitivnih
posledic, preprosto postati del procesa vodenja kakovosti. Ko se takšno stanje vzpostavi, se zaposleni tveganja ne bojijo veË.
Še veË, zavestno so pripravljeni prevzeti veË
tveganja, saj ga znajo obvladati.
Podjetje ima pri vzpostavitvi sistema
tveganja sicer veË možnosti, najpogostejši
je klasiËni: uprava podjetja prinese odloËitev za izdelavo projekta OBVLADOVANJE TVEGANJA, izbere projektni ekipo
in zunanjega svetovalca. Projekt uvajanja
se zaËne. Sledi izobraževanje zaposlenih
neposredno na delavnicah in posredno z
ustreznimi informacijskimi sredstvi. Sistem
je treba v konËni fazi uvajanja ustrezno dokumentirati in po uvedbi stalno vzdrževati
ter dopolnjevati.
Upravljanje s sistemom obvladovanja
tveganj se z dodatnimi zadolžitvami in s
pooblastili v našem podjetju lahko prenese
na vzpostavljene organe sistema vodenja
kakovosti, v katerih sodelujejo ekipe za kakovost, odbori za kakovost OE in odbor za
kakovost s predstavnikom vodstva za kakovost.
Posameznik v organizaciji naj bi natanËno vedel, kaj doloËa njegov uspeh glede
tveganja in kakšni so popravni ukrepi pri
neljubem dogodku. Zaposleni, ki o dejavnikih uspehov in tveganju stalno razmišljajo,
bodo na spremembe takoj pozorni in bodo
o njih poroËali svojemu vodji oz. ekipi, zato

bodo lahko ukrepali hitro in uËinkovito ter
poveËali možnost uspešnega delovanja sistema tveganja.
Z uvedbo sistema obvladovanja tveganja pridobimo naslednje prednosti pred
konkurenËnimi podjetji, in sicer:
• poveËujemo preglednost poslovanja,
• krepimo upravljavski nadzor med tveganji,
• izboljšujemo komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi, nadzornim svetom, delniËarji, uporabniki in dobavitelji,
• izboljšujemo razumevanje vpliva poslovnih odloËitev in z njimi povezanega
tveganja na vrednost podjetja,
• omogoËamo podjetju lažji vstop na druga podroËja in uvajanje novih izdelkov v
podjetje,
• zmanjšujemo Ëas in energijo v “gašenje
požarov” pri izvajanju projektov, strateških in operativnih,
• poveËujemo verjetnosti uspešnih izvedb
prenov in sprememb poslovanja,
• poveËujemo osredotoËenosti na ustrezno
izvedbo “pravih stvari”.

Poslovni cilji podjetja in
obvladovanje tveganja
Jasno opredeljeni poslovni cilji so
temeljni pogoj za prepoznavo in ovrednotenje tveganja in ukrepanje. Opredelitev ciljev vodstvu podjetja omogoËa prepoznavo
dejavnikov tveganja, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena sama izpolnitev ciljev in
sprejem morebitnih ukrepov za zmanjšanje
tveganja.
Strateški cilji poslovanja podjetja so po
navadi stabilni, medtem ko se podjetja z izbiro strateških usmeritev in delnih ciljev poslovanja prilagajo spremembam v notranjem
in zunanjem okolju. Vodstvo podjetja mora
pri izbiranju strateških usmeritev za doseganje strateških ciljev prepoznavati tveganja in
posledice izbire strateških usmeritev.
Dobro opredeljeni poslovni cilji so razumljivi in merljivi. Za uspešno obvladovanje tveganja morajo biti zaposleni na vseh
organizacijskih ravneh seznanjeni s tistimi
delovnimi cilji poslovanja, na doseganje
katerih lahko vplivajo. Vsi zaposleni morajo poznati cilje poslovanja in naËin merjenja izpolnjevanja zadanih ciljev.

Poslovne cilje podjetja lahko tudi v
našem podjetju delimo z vidika obvladovanja tveganja na cilje pri poslovanju, cilje
pri komuniciranju in cilje izpolnjevanja zakonskih predpisov. Med cilje pri poslovanju
uvršËamo tiste cilje, ki merijo uspešnost in
uËinkovitost poslovanja podjetja, kamor
sodijo: dobiËkonosnost, rast podjetja in
viri podjetja, ki obenem opredeljujejo tudi
poslanstvo podjetja. Med cilje pri komuniciranju sodijo cilji, ki merijo zanesljivost
komuniciranja in spoštovanje notranjih
predpisov, zlasti z notranjimi uporabniki informacijskih predpisov z zaposlenimi, nadzornim svetom, s svetom delavcev, sindikatom in z zunanjimi uporabniki informacij
(odjemalci, uporabniki storitev, dobavitelji,
okolje). Med cilje izpolnjevanja zakonskih
predpisov uvršËamo cilje, ki merijo spoštovanje vseh zakonskih in podzakonskih
aktov, pravilnikov, standardov in podobno,
ki jih je podjetje zavezano spoštovati.

ZakljuËek
PrepriËan sem, da je za vzpostavitev
sistema obvladovanja tveganja že prišel Ëas
tudi za naše podjetje. To nam kažejo primeri zahtev po opredelitvi ocene tveganja
za doloËene že vzpostavljene sisteme kakovosti v podjetju na eni strani, na drugi
pa razgovori in poizkusi opredelitve odgovornosti pri veËjih tveganjih, kot so dnevni
nakupi elektriËne energije in še bi se kaj
našlo.
Obvladovanja tveganja v podjetju se
je treba lotiti sistematiËno, predano in postopno, zlasti na dejavnostih, ki pomenijo
najveËjo ranljivost za podjetje, v prepriËanju, da z uvedbo sistema obvladovanja
tveganja izboljšamo poslovanje podjetja.
Ker imamo že vrsto let vzpostavljen sistem
vodenja kakovosti, bi bilo smiselno v obstojeËi sistem združiti še sistem obvladovanja tveganja.
Ne glede na odloËitev o uvedbi predlaganega sistema obvladovanja tveganja v
podjetje pa naj bo naša prioriteta še vedno
poslovna odliËnost. Obvladovanje tveganja
naj bo le nadgradnja sistema kakovosti.

mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

poletje-jesen2006 | Dober tok. • 15

UREDNICE
INFORMACIJ

BESEDA
VAROVANJE

Sistem varovanja upravljanja
informacij, standard ISO 27001
Elektro Ljubljana, d. d. je letošnjo poletje postal lastnik certifikata ISO 27001, ki ga SIQ podeljuje podjetjem,
ki imajo svoje poslovanje usklajeno z zahtevami tega
standarda.

P

o certifikacijski presoji, meseca junija, smo nadaljevali s
svojimi aktivnostmi. V Ëasu od 20. julija 2006 do 08. avgusta 2006 smo v posamezni OE organizirali sestanke, ki so
se jih udeležili izvršni direktorji in nekateri drugi zaposleni v OE
ter mag. Janez Hostnik, svetovalec uprave za kakovost in Virna
Konrad.
Mag. Janez Hostnik je prisotne na sestankih seznanil, da je
bil skladno z navodilom za klasifikacijo in ravnanje z informacijami, NA KUD 154-OP58-01, pripravljenim v okviru standarda
ISO 27001, sprejet register zaupnih dokumentov.

NOVICA

NOVICA

Vabilo
Spoštovani upokojeni sodelavci in sodelavke!

V

abimo vas na prednovoletno sreËanje upokojenih
sodelavcev Elektra Ljubljana, ki se bo letos odvijalo v prostorih Mestne elektrarne ljubljanske, tj. na
Slomškovi cesti 18 v Ljubljani, in sicer v sredo, 6. decembra
2006, ob 13.00 uri.
Ker je bila skupna volja, da letos sreËanje organiziramo
loËeno po enotah, je tokrat vabilo namenjeno upokojenim sodelavcem Uprava, DE Ljubljana okolica in DE Ljubljana mesto.
Vsi boste o Ëasu in kraju sreËanja
pravoËasno obvešËeni.
Služba za odnose z javnostmi

Lastniki sredstev posameznega OE (izvršni direktorji) so v
registru že opredelili, za kakšno vrsto informacije gre, in oznaËili stopnjo zaupnosti. Vsa sredstva oziroma iz njih izvedeni dokumenti z oznako ZAUPNO ali INTERNO, morajo biti ustrezno
oznaËeni s priloženo štampiljko. Na sestankih smo se dogovorili,
da sredstev, ki so dobila oznako INTERNO, zaradi praktiËnosti ne
bomo posebej oznaËevali.
Vsa sredstva, opredeljena z ZAUPNO, bomo oznaËevali z
oznako ZAUPNO, pri Ëemer bomo upoštevali pravila za uporabo
oznake ZAUPNO:
• Za dokumente v papirni obliki velja, da se z ZAUPNO oznaËi
celoten dokument ali le del dokumenta. Oznaka ZAUPNO mora
biti v desnem zgornjem kotu, pod oznako pa podpis pooblašËene osebe, ki je zaupnost opredelila.
• Za dokumente v informacijski obliki velja, da se že v programu
zagotovi oznaËitev z oznako ZAUPNO. Zaupnost pri uporabi
posamezne aplikacije je zagotovljena z dodeljenimi aplikacijami, ki jih za vsakega zaposlenega podpiše pooblašËena oseba v
posameznem OE.
Pri razpošiljanju in uporabi dokumenta z oznako ZAUPNO
je treba zagotoviti, da bodo uporabljeni samo za namene, ki izhajajo iz dokumenta, in da bodo dostopni samo ljudem, ki jim je
dokument namenjen. Zaupnost dokumenta se lahko tudi prekliËe,
in sicer tako, da lastnik sredstva nad oznako ZAUPNO navede
besedo PREKLIC, vpiše datum in se podpiše.
Poleg sredstev, ki so že navedena v registru zaupnih dokumentov, imajo v posamezni OE še nekatera druga sredstva, ki
jih bomo v popis sredstev vkljuËili kasneje, pripravili ustrezno
analizo tveganja in oznaËili zaupnost.
Konec avgusta 2006 smo na rednem sestanku vodij skupin
za odjemalce DE Ljubljana okolica predstavili osnovne znaËilnosti
ISO 27001 in s tem ponovno zaËeli izobraževanja na tem podroËju.
O izvedbi izobraževanja v posamezni OE vas bomo sproti
obvešËali, že zdajj pa vas vabimo, da se nanj odzivate v Ëim veËji
meri.

Služba za varovanje informacij
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Analiza
medijskih objav
Elektra Ljubljana
v prvih devetih
mesecih

(1 objava), odklopi iz omrežja (1 objava), cena elektriËne energije za
gospodinjstva (1 objava) ter cena elektriËne energije (1 objava).
165 objav smo uvrstili med naËrtovane, kar predstavlja 61 %
celotne publicitete. V primerjavi z istim obdobjem leta 2005 se je
število naËrtovanih objav poveËalo za 74 (81,3 %), delež naËrtovanih objav pa se je zvišal za 26 odstotnih toËk.
V obravnavanem obdobju so si lahko odjemalci in bralci
ustvarili izrazito pozitivno predstavo o Elektro Ljubljana. Vendar
pa tematike v negativni publiciteti kažejo na konkretne težave, ki
nastajajo pri odjemalcih.
na Ë
1,5%

nena Ë
4,4%

nena Ë
10,3%

na Ë
59,2%

nena Ë
24,6%

Elektro Ljubljana krepko poveËal število naËrtovanih
objav

pozitivno 83,8 %
nevtralno 10,3 %
negativno 5,9 %

P

ress clipping, d. o. o. je za podjetje Elektro Ljubljana izvedel
analizo medijskih objav za obdobje od januarja do vkljuËno septembra 2006. V tem obdobju je bilo v slovenskih
elektronskih in tiskanih medijih objavljenih 272 objav, od tega najveË v avgustu (49) in juniju (46), kar je za 13 objav veË kot v istem
obdobju leta 2005.
Pozitivno smo ocenili 228 objav, delež pozitivnih objav tako znaša 83,3 % in je za 43,3 % odstotnih toËk višji kot v istem obdobju leta
2005. Število nevtralnih objav pa se je zmanjšalo za 56 (66,7 %).
Pozitivno publiciteto smo razvrstili v sledeËe tematike: poslovni izid (29 objav), investicije v omrežje v Ljubljani in okolici
(18 objav), investicije v omrežje (razno 16 objav), Mirko MarinËiË
- novi predsednik uprave Elektra Ljubljana (15 objav), razpis za
predsednika uprave (11 objav) in nov RTP v Ribnici (8 objav).
V prvih 9. mesecih leta 2006 smo negativno ocenili 16 objav, ki
smo jih uvrstili v tematike: odjemalci - pritožbe (7 objav), priklop na
omrežje (4 objave), lastniška struktura (1 objava), investicije v omrežje

Graf 1: Vrednostna struktura publicitete (N = 272)
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Graf 2: Delež naËrtovane in nenaËrtovane publicitete (N = 272)
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Graf 3: Vrednostna struktura publicitete v prvem polletju 2006 po posameznih
mesecih (N = 272)
Janez Kne, komunikolog
Press clipping, d. o. o.
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Varnost mladih delavcev
V vseh državah Evropske unije
se je 20. junija zaËela preventivna
kampanja “Varen zaËetek”, s katero
si prizadevamo mladim zagotoviti
varen in zdrav zaËetek poklicne poti.
Kampanja bo dosegla vrh med evropskim tednom varnosti in zdravja
pri delu, ki bo od 23. do 27. oktobra
2006.

V

zrok za preventivno kampanjo so
številne poškodbe mladih. Po evropskih statistiËnih podatkih je pogostost poškodb pri delu med delavci, ki so
stari med 18 in 24 let, za 50 % višja kot
pri drugih starostnih skupinah. K tako pogostim nezgodam zagotovo prispeva tudi
pomanjkanje ustreznega nadzora. Mladi
pri delu niso seznanjeni s svojim delovnim
mestom, z delovnim okoljem in s tveganji,
povezanimi z njimi. Zaradi neizkušenosti
se verjetno ne zavedajo tveganj in jim ne
namenjajo zadostne pozornosti.
»eprav je veËino nezgod na delovnem
mestu mogoËe prepreËiti, so mladi vendarle izpostavljeni nevarnostim nezgod, celo
s smrtnim izidom. Zaradi dela je lahko
ogroženo tudi zdravje mladega Ëloveka v
prihodnosti. Na primer, Ëe so na delovnem
mestu izpostavljeni snovem, ki povzroËa-
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jo alergije, moËnemu hrupu ali Ëe morajo
delati v težavnih in prisiljenih držah. Pomembnosti preventivnega ravnanja in
usposabljanja v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu torej ne gre podcenjevati.
Nekaj vprašanj, ki naj bi jih mladi zastavili svojemu nadrejenemu:
• Katere nevarnosti in tveganja so prisotni
pri mojem delu?
• Bom imel usposabljanje za varno delo?
• Kaj moram storiti za svojo zašËito? Ali
moram nositi varovalno opremo?
• Kaj moram storiti v nujnih primerih?
Bom imel usposabljanje v zvezi s tem?
• Koga lahko vprašam za pojasnila v zvezi
z varnostjo pri delu? Kako naj poroËam
o nezgodi pri delu, zdravstvenih težavah
ali Ëe opazim, da je kaj narobe?
• Kaj naj naredim, Ëe se poškodujem? Kdo
je Ëlovek, ki nudi prvo pomoË?
Najpogostejše nevarnosti, ki pripeljejo do nezgode:
• Zdrsi in spotiki - najpogostejši vzrok
nezgod v neurejenih prostorih, kjer dela
veliko ljudi, so posledica razlitij, na tleh
ležeËih kablov ali poškodovanih tal.
• Stroji in oprema - veliko nezgod je posledica slabega vzdrževanja, pomanjkanja varoval, pomanjkanja usposabljanj
in izpadov elektriËne energije, ki lahko
povzroËijo opekline, požare ali smrtne
poškodbe Ëloveka, ki poskuša popraviti stroj, ne da bi ga izkljuËil ali izklopil
elektriko. Nevarni stroji so lahko v kuhinjah restavracij kot tudi v tovarnah.
• Dvigovanje bremen, ki so težka ali nestabilna - dvigovanje bremen na nepravilen naËin; roËno premešËanje bremen,
ker ni na voljo pripomoËkov, kot so voziËki.
• PonavljajoËe se hitro delo, zlasti v prisiljeni drži ali neudobnem položaju in
z nezadostnim številom odmorov - to
lahko povzroËi boleËine in poškodbe mišic in sklepov (kostno-mišiËna obolenja).
Tovrstni primeri so montažno delo za tekoËim trakom, delo na blagajnah ali delo
za raËunalnikom.

• Hrup - izpostavljenost prevelikemu hrupu lahko povzroËi okvaro vašega sluha.
Okvare se morda ne zavedate, saj se sluh
slabša postopoma. Okvara sluha pa je
lahko trajna in nepopravljiva.
• Kemikalije - to so obiËajno Ëistila, barve in prah, tudi hlapi. Uporaba kemikalij
pri delu lahko povzroËi alergiËne kožne
odzive s trajnimi poškodbami, kroniËno
astmo, oblike raka ali poškodbe zarodka.
Kemikalije lahko prizadenejo jetra, živËni sistem in kri.
• Stres - vzrok je lahko organizacija vašega dela, na primer: pretirane delovne
obremenitve, nejasnosti glede odgovornosti, preveË pritiska. Stres je lahko posledica ustrahovanja s strani nadrejenih
in sodelavcev.
• Nasilje - vkljuËuje besedno nasilje in
fiziËne napade. Nikakor ga ne sprejmite
kot “sestavni del” svojega dela.
• Delovno okolje - neprijetnosti zaradi
vroËine ali mraza in resne težave zaradi
skrajnih temperatur, razsvetljave itd.
Mladi delavci imajo tako kot vsi delavci tri pomembne varnostne pravice:
1. pravico do obvešËenosti;
2. pravico do sodelovanja;
3. pravico do zavrnitve dela, pri katerem
niso zagotovljeni ustrezni varnostni pogoji.
Imajo pa ravno tako obveznosti, med
drugim:
1. da delajo varno;
2. da poroËajo o nevarnostnih;
3. da uporabljajo ali nosijo varovalno opremo.

DELU

VARNOST PRI

Vloga mentorjev in
nadzornikov
Nadzornik ali mentor ima v veË pogledih pomembno vlogo pri zagotavljanju
varnosti in zdravja mladih pri delu:
• zagotavlja, da se izvajajo varne delovne
prakse;
• pojasnjuje njihov pomen;
• daje dober zgled;
• pomaga spodbujati kulturo varnosti;
• nagrajuje varno obnašanje.
Vloga mentorja je še posebej, da skrbi
za mladega Ëloveka, za katerega je odgovoren in ga vodi.
Mentorstvo vkljuËuje:
• pouËevanje mladih o pravilnem naËinu
opravljanja dela, s Ëimer bodo pridobili
temelje za svojo prihodnjo poklicno pot;
Ëe mentor pri delu uporablja bližnjice,
mladi ne bodo pridobili znanja in spretnosti za reševanje težav;
• spodbujanje mladih, da sodelujejo, postavljajo vprašanja o tveganjih in varnostnih ukrepih na delovnem mestu, razpravljajo in poroËajo o vseh nevarnostih,
ki jih vidijo; njihovo željo, da bi izpolnili
priËakovanja, je treba koristno usmeriti;
• zagotovitev, da je prav, da reËejo “ne”, Ëe
ne vedo zagotovo, kaj naj storijo;
• poudarjanje nujnosti nošenja ustrezne
varovalne opreme in uporabe pravilnih
varnostnih ukrepov;

• dodelitev nalog v skladu s posameznikovimi sposobnostmi in zagotavljanje neposrednega nadzora, dokler ni sposoben
samostojno opravljati nalog;
• preverjanje njegovega razumevanja pravilnega postopka in potrebnih varnostnih ukrepov;
• opazovanje njegovega dela in po potrebi

•
•

•

•
•

ponovitev prikaza za izboljšanje razumevanja;
obvešËanje in pouËevanje o dobri praksi;
izvajanje praktiËnega prikaza pravilnega
postopka, po potrebi naj se prikaz izvede
poËasi;
obvešËanje mladih o tem, kje lahko dobijo pomoË/nasvete, ko ste odsotni, in kaj
naj naredijo, Ëe so v negotovosti;
spodbujanje, podpiranje, pospeševanje in
usmerjanje;
nadzorovanje, organiziranje in po potrebi kaznovanje.

stopke, da varujejo sebe in svoje sodelavce.
Delo ni igra.
Vesna Oman Rode,
Sluæba za varnost in zdravje pri delu
Viri:
Bilten evropske agencije za varnost in zdravje pri delu FACTS 61, FACTS 62, FACTS 63,
FACTS 64, FACTS 65, FACTS 66
Dodatne informacije so vam na voljo na spletni
strani agencije:
http://ew2006.osha.eu.int/ in na spletni strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Vloga staršev
Nekaj namigov, kako lahko kot starši
pomagate svojim otrokom:
• pogovarjajte se z otroki o njihovem poËitniškem delu, honorarnem delu ali o izbiri delovnega mesta za usposabljanje;
• pozanimajte se, kakšno delo bodo opravljali;
• vprašajte jih, kakšnega usposabljanja so
bili deležni, kakšen je nadzor nad njimi
oziroma izvajanjem njihovega dela. Povejte jim, naj se ne bojijo prositi za usposabljanje in pomoË, preden zaËnejo uporabljati opremo ali preden se lotijo nove
naloge;
• redno se pogovarjajte z njimi o njihovem
delu. Spodbujajte jih, naj se pogovarjajo
z vami o kakršni koli težavi, na katero
naletijo v zvezi z delom;
• opozorite svoje otroke na nevarnosti samotnega ali noËnega dela;
• spodbujajte svoje otroke, da postavljajo
vprašanja, poišËejo pomoË, Ëe so negotovi glede naËina dela, in da nemudoma
sporoËijo kakršno koli nevarnost, poškodbo ali bolezensko stanje, pa Ëe se zdi
še tako nepomembno;
• poudarite, da se lahko v zvezi z vprašanji, ki se tiËejo varnosti, obrnejo na predstavnika za varnost in zdravje pri delu ali
predstavnika sindikata;
• o vseh teh vprašanjih se pogovarjajte
tudi z drugimi starši.

NOVICA

NOVICA

Vabilo
Spoštovani sodelavci in sodelavke!

T

udi letos vas ob koncu leta vabimo na prednovoletno sreËanje, ki bo v prostorih Mestne
elektrarne ljubljanske, tj. na Slomškovi cesti 18 v Ljubljani. Zbrali se
bomo v Ëetrtek, 14. decembra 2006,
ob 15.00 uri. Vabilo je namenjeno
zaposlenim na lokacijah v Ljubljani.
Služba za odnose z javnostmi

Prevelika vnema, da bi mladi izpolnili priËakovanja ali negotovost, jih lahko
ovira. Pogovarjajte se z njimi o njihovih
pravicah, o nujnosti, da delajo varno ves
Ëas in da vedno spoštujejo varnostne po-

poletje-jesen2006 | Dober tok. • 19

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Dan kolektiva
Ribnica, 23. september 2006

Z

adovoljni smo, da lahko vtise s sreËanja zaposlenih strnemo
na skupni imenovalec: bilo je lepo, za marsikoga nad priËakovanji. Veliko nas je, ki se strinjamo, da je dogodek uspel.
Tudi zaradi lepega vremena, pa barvitega tamkajšnjega okolja, kjer
smo lahko aktivno preživeli Ëas v družbi številnih sodelavcev Elektra Ljubljana.
Pester program je prispeval k razposajenemu vzdušju prisotnih, ki smo se kmalu po prihodu na posestvo Ugar udeležili družabnih aktivnosti.
Na razliËnih lokacijah ribniškega obmoËja so se nekateri odloËili za ogled muzejskih zbirk v ribniškem gradu ter ŠkrabËeve domaËije, rojstne hiše jezikoslovca patra Stanislava Škrabca.
Ena izmed poti je vodila tudi do romarske cerkve pri Novi Štifti,
ki sodi med najlepše slovenske kulturne spomenike, ter ponorne
jame Tentera na ŽlebiËu. Arheologi menijo, da je bila tu prva
predzgodovinska naselitev ribniške doline. Na obisku pri ribniških
rokodelcih pa smo lahko ob predstavitvi nastajanja suhorobarskih
in lonËarskih umetnin obËudovali njihove roËne spretnosti in jim
prisluhnili v posreËeni ribniški govorici.
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Po vrnitvi na osrednje prizorišËe dogodka se je program nadaljeval v tekmovalnem vzdušju. Sledila je namreË že tradicionalna
igra “plezanje na drog”, kjer so Ëestitke za prvo mesto prejeli sodelavci DE Ljubljana okolica. V sklopu programa je bila posebna
pozornost namenjena vsem sodelavcem, ki so za 20 let dela v elektrogospodarstvu iz rok predsednika uprave, mag. Mirka MarinËiËa,
prejeli simboliËno priznanje. Zadovoljni smo bili tudi s pogostitvijo, prikrajšani pa niso bili niti najveËji plesni navdušenci, ki so se
sprostili v ritmu “muzike za ples”.
Prav je, da na tem mestu še enkrat Ëestitamo sodelavcem DE
KoËevje, ki so najbolj bdeli nad celotnim dogajanjem in se izkazali
kot odliËni gostitelji.
Bravo, za vse nas!
Andreja Radovan,
Služba za odnose z javnostmi
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Seja Ëasopisnega sveta Naš stik
Ob izidu vsake nove številke glasila elektrogospodarskih podjetij Naš
stik se na redni seji zberemo Ëlani Ëasopisnega sveta. Na seji Ëlani sveta kritiËno ocenimo zadnjo številko glasila
in podamo svoje pripombe, naredimo
pa tudi naËrt in razporeditev tem ter
Ëlankov za naslednjo številko glasila.

O

rganizacijo seje Ëasopisnega sveta, ki
ga sestavljajo predstavniki posameznih elektrogospodarskih podjetij v
Sloveniji, prevzame eden izmed Ëlanov sveta
in sejo organizira na podroËju svoje delovne
organizacije.
Organizator oktobrske seje Ëasopisnega sveta je bil Elektro Ljubljana, ki si je
za kraj izvedbe seje izbral Dolenjsko. Seja
je bila v prostorih upravne stavbe distribucijske enote Novo mesto, kjer je zaradi
odsotnosti namestnika izvršnega direktorja Edvarda Turka, Ëlane Ëasopisnega sveta
sprejel vodja rednega vzdrževanja na DE
Anton Rogina. NavzoËim je opisal podroËje
in delo na obmoËju DE Novo mesto ter jih
seznanil s posebnostmi in z zanimivostmi
distribucije elektriËne energije na obmoËju
Dolenjske in Bele Krajine.

»lani
Ëasopisnega
sveta Naπ stik
na seji na DE
Novo mesto

Po konËani seji smo si Ëlani Ëasopisnega sveta pod strokovnim vodstvom Marka
Pika ogledali malo elektrarno Luknja v PreËni, ki kljub svoji Ëastitljivi starosti še vedno
obratuje in proizvaja elektriËno energijo.
Uspešen delovni dan smo Ëlani Ëasopisnega sveta, kljub hudemu nalivu in slabim vremenskim razmeram, konËali v prijetnem okolju vinogradov nad PreËno, kjer nas
je pozdravil namestnik predsednika uprave,
Vincenc Janša.
Pristno, odkrito in sprošËeno sodelovanje je dober porok za dober izdelek, kar
mislimo, da glasilo Naš stik tudi je.

Violeta Irgl in Marko Piko
Na ogledu MHE PreËna
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Sergej Kosman: “Kolikor
dobrega boš naredil,
toliko dobrega se ti bo
vrnilo!”
Kako bi se na kratko
predstavili kot Sergej
Kosman?
“Po poklicu sem elektrikar energetik, star sem 30
let, rojen v Ljubljani in že
od majhnega živim v KoËevju, ki ga ne zamenjam
za noben drug kraj, saj je
obkrožen z gozdovi, ki jih
naravnost obožujem. Ljubim naravo in iskrene ljudi,
veliko Ëasa posveËam tudi
športu. Nisem še poroËen in
nimam otrok”.

Na katerem delovnem mestu delate?
Katere so vaše delovne naloge?
“Delam na delovnem mestu pomoËnika delovodje v skupini za nizkonapetostno
omrežje. Kot pomoËnik veliko pomagam
delovodji skupine pri naËrtovanju dela, saj
imamo tudi po veË gradenj skupaj, to pa
zahteva veliko usklajevanja med kooperanti, nakup materiala.”

Kdaj se je zaËela vaša delovna kariera?
“Kot pripravnik sem 18. 10. 1994 zaËel
delati v DE KoËevje, v skupini za investicije.
SËasoma sem pridobil nova znanja in opravil
tudi nekaj izpitov: od vožnje kamiona do rovokopaËa. Seveda pa je bil veËji del omejen
na montersko delo. Po osmih letih dela v KoËevju sem se odloËil spremeniti delovno okolje in odšel v Ljubljano, kjer sem še danes.”

Delo je dinamiËno in pestro
leta se rekreativno ukvarjam s fitnesom, ki
pri meni deluje kot varovalka ali ventil, in
kjer sprošËam stres. DrugaËe pa tudi smuËam, drsam, teËem, rolam. Ostali Ëas, ki mi
preostane, namenim svojim prijateljicam
in prijateljem.”

Katerim osebnostnim vrednotam sledite
v življenju?

Med sodelavci
šaljivci. Navdušilo me je predvsem terensko
delo, saj nisem Ëlovek, ki bi lahko presedel
osem ur za raËunalnikom. Že kot otrok sem
rad rinil prste v nos, no, pa tudi v vtiËnico
sem znal marsikaj poriniti, tako, da me je
enkrat elektrika skoraj ubila. Od takrat sem
vedel, kaj hoËem postati, mož, ki se mu bo
elektrika pustila “šlatati”.

“Rad imam zaupne, vredne, poštene
in iskrene ljudi, zato tudi sam sledim tem
vrednotam. V mojem življenju drži filozofija: “kolikor dobrega boš naredil, toliko
dobrega se ti bo vrnilo”, skratka, za vsako
rit raste palica, pa tudi za mojo .... HA, HA,
HA ...”
Sergej Kosman in Violeta Irgl

Kaj vas pri delu najbolj veseli in kakšne
spremembe bi si želeli v vašem delovnem
okolju?
“Veseli me dinamiËnost pri delu, delo
z ljudmi in skupinsko delo. Ker pa sem v
enoti inženiringa že trinajsto leto, si želim
v enoto za redno vzdrževanje, da bi spoznal tudi njihov naËin dela in se po možnosti še dopolnil z znanjem.”

Kako preživljate prosti Ëas?
Kaj vas je navdušilo za delo v elektroenergetiki?
“Redna plaËa, regresi, božiËnice in
kup nadur - ha, ha ... monterji smo tudi

“Moj prosti Ëas je zelo omejen, saj
iz službe, ki je oddaljena šestdeset kilometrom, pridem pozno domov, zato vsak
prosti trenutek porabim za šport. Že dolga

Fitnes: volja velja!
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Polux - naprava za merjenje
mehaniËne trdnosti lesa
Elektro Ljubljana, d. d., ima v uporabi 97.631 lesenih drogov za nadzemne vode (od tega 15.251 na SN in
82.380 na NN), ki gredo neposredno v zemljo, ter 42.515
lesenih oporišË v betonskih klešËah (od tega 32.395 na SN
in 10.120 na NN). Tako veliko število kaže, da je poznavanje trenutnega stanja drogov pomembno pri strategiji
upravljanja omrežja.

Z

novo objektivno tehnologijo merjenja lahko poveËamo kakovost nadzora stanja lesenih drogov.
Polux je naprava za merjenje mehaniËne trdnosti lesa,
ki oceni, v kakšnem stanju je drog (ali je varen za uporabo); poslediËno oceni tudi njegovo preostalo življenjsko dobo. Tehnika merjenja je drogu neškodljiva, saj je pri postopku merjenja zelo majhna
verjetnost nastanka razpok v lesni sestavi.
Meritve na drogovih, ki so v uporabi, opravljamo zaradi:
• varnosti vzdrževalnega osebja;
• zanesljivosti omrežja (oz. dostave elektriËne energije zlasti upraviËenim odjemalcem);
• optimizacije stroškov vzdrževanja.
S povezavo raËunalniških programskih paketov (K-Store, Picom, Picus) zajamemo vse potrebne podatke za drogove doloËenega
voda. Enostaven za uporabo Polux preskrbi takojšnje izsledke glede
varnosti in vzdrževanja pregledanega droga.

Drogovi najbolj propadajo na prehodu v zemljo

Polux je dosežek 6-letnih raziskav Swiss Federal Instituta of Technology, French National Power Company in Swiss Power Companies.

Zanesljivost in staranje lesenih drogov
Kljub kemiËnemu postopku (impregnaciji) drogovi skozi Ëas
izgubljajo svojo mehaniËno trdnost. Na proces staranja uËinkujeta
dva naravna pojava.
Prvi uËinkuje zaradi vremenskih vplivov (sonce, dež, veter,
sneg) ali vlažnosti (izmenjevanje vlaženja in sušenja). Da minimiziramo uËinke slednjega procesa, je odloËilnega pomena izbira oz.
nakup kakovostnega lesa pred samo postavitvijo droga v zemljo.
Pri neustrezni kakovosti lesa in nepravilnem ali nezadostnem sušenju se proces takega staranja izkaže kot trhel drog. To fazo imenujemo normalno staranje.
Drugi tip staranja ali nenormalna faza staranja nastane zaradi
bioloških uËinkov. Tu minimiziramo uËinke z izbiro ustrezne impregnacijske metode in s pravilnim vzdrževanjem. Prvi tip staranja povzroËi
razpoke na drogu. V razpokah je nezašËiten les izpostavljen tako vplivom ozraËja kot glivam in plesni. Ker kemiËna zašËita ne more kljubovati biološkim vplivom, se mehaniËna odpornost droga hitro zmanjša.
Drugi primeri nenormalnih mehanizmov staranja lahko prispevajo k hitrejši zamenjavi z novimi drogovi. Takšni primeri so
mehaniËne poškodbe z vozili ali živalmi (žolna, Ërvi ...).

Težave obstojeËih preverjanj stanja
drogov
Vidni nadzor lesenih drogov in vËasih tudi z izkustveno uporabo krampa je lahko vprašljiv zaradi poteka biološkega gnitja v
notranjosti droga, kar lahko moËno oslabi statiËne razmere droga
in je povsem nevidno od zunaj.
DoloËene metode temeljijo na individualni (s pomoËjo zvoka)
ali primerjalni oceni, ki pa ne pove niËesar o preostalem varno uporabnem Ëasu niti poteku mehaniËnih lastnosti droga skozi Ëas.

Metoda merjenja
Dve sondi malega premera na razdalji 20-25 mm s pomoËjo teleskopske roËice potisnemo 40 mm v notranjost droga. Sila
vdiranja doloËi posebno težo lesa (glede na nacionalni standard
posamezne države). Potem merimo vlažnost lesa, in sicer 40 mm v
notranjosti droga. S slednjima parametroma dobimo izsledek o trenutnem stanju droga in za koliko Ëasa bo drog varen za uporabo.
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Da izmerimo osnovna parametra pri kritiËni vrednosti na kraju, kjer gre drog v zemljo ali deluje najveËji navor, je treba:
• za posebno težo: meritev sile, ki je potrebna za vdor v drog z
dvema sondama malega premera. Najbolj ranljiv del droga je na
višini do 20 cm nad tlemi ali pri zgornjem vijaku, tj. zaradi navora in nepodprtosti droga

nesejo v dlanËnik, nam programski paket Picus pokaže, v kakšnem
stanju je drog in Ëez koliko Ëasa bo potreben naslednji nadzor. Na
drog se nabije oznaËevalnik o naslednjem nadzoru. »e meritev izvajajo 3 ljudje, testiranje traja približno 3 minute.

• za vlažnost lesa: meriti na obmoËju, kjer je najintenzivnejše biološko gnitje. Pri kritiËni vsebnosti vlage lesa (60-80 %) se zagotovo pojavi biološko gnitje. Mikroorganizmi uporabljajo vodo
in kisik za razkroj lesa. Proces je najintenzivnejši pri tleh, ker se
vlaga steka proti tlom.
Vsaka naprava je podprta s svojim programskim paketom in
umerjena glede na nacionalne standarde obmoËja, kjer testiramo.
Za uporabnike na terenu so izsledki jasno in pregledno podani
z barvnimi diodami. Polux preverja stanje lesa na podlagi vrste lesa
(smreka, kostanj), pokrajine, kjer je drevo raslo (popravek varnostnega faktorja), in glede na postopek zašËite lesa ter ravnanja z njim
(sušenje - sprememba vlage v lesu).

NaËini merjena
Izsledki so jasno podani tudi za uporabnika na terenu. Dve
barvni skali luËk pokažeta, v kakšnem stanju je drog, kar zadeva
njegovo trenutno varnost in preostalo življenjsko dobo.
Prva prikazuje varnostno lestvico:
• rdeËa luË kaže, da je drog v zelo slabem stanju;
• utripajoËa rdeËa luË kaže, da je drog v slabem stanju;
• utripajoËa zelena luË kaže, da je drog dokaj varen;
• zelena luË kaže, da je drog varen za vsako uporabo.

Potek merjenja

Varnost in življenjska doba drogov
Varnost drogov doloËajo mehaniËne lastnosti. Zapisane so v
nacionalnih standardih, ki so prilagojeni podnebnim razmeram.
Polux oceni mehaniËne lastnosti prek sile vdiranja sond v notranjost droga.
Spremembo podatkov so pridobili s poizkušanjem veliko testov pri prelomu drogov v razliËnih državah.

Druga prikazuje trajnostno lestvico (oziroma življenjsko dobo):
• rdeËa luË kaže, da je drog treba zamenjati;
• utripajoËa rdeËa luË kaže, da je drog treba zamenjati v 2-3 letih;
• utripajoËa zelena luË kaže, da droga ni treba zamenjati vsaj 5 let;
• zelena luË kaže, da droga ni treba zamenjati vsaj 10 let.

Življenjsko dobo drogov lahko doloËimo s kombinacijo izsledkov: tj. sila vdiranja sond in relativna vlažnost lesa v notranjosti
droga. Izsledki o trajnosti drogov podajo varnostni Ëas oziroma obdobje, ki zagotavlja varno uporabo. Ko se varnostni Ëas izteËe, je
treba ponovno opraviti meritev, da se doloËi novo stanje droga (ali
se varnosti Ëas podaljša ali pa je potrebna zamenjava).

Potek merjenja

Vzdrževanje in transport naprave Polux

Pri postopku merjenja potrebujemo 2 ali bolje 3 izvajalce. »e
imamo drog v betonskih klešËah, potrebujemo 2 Ëloveka, da napravo s posebno obvezo pritrdita na drog, kot kaže slika 1. Napravo
namestimo, kjer je najveË možnosti, da bo nastal zlom. Pri betonskih klešËah je to pri zgornjem vijaku, kjer je najveËja sila vrtilnega
momenta. NamešËeno napravo prižgemo, prek bluetootha vzpostavimo komunikacijo z dlanËnikom in potegnemo roËico, kot kaže
slika spodaj. Za vsak drog potrebujemo 2 meritvi, z vsake strani po
eno, nato pa vzamemo njuno povpreËno vrednost.

Polux ne potrebuje veliko vzdrževanja. Naprava je vodoodporna. BrenËaË nas opozori, Ëe se je poškodovala sonda ali Ëe se
med izvajanjem meritev zgodi kaj nepriËakovanega. Viden indikator (luËka) nas opozori, ali se je poškodovala izolacija sonde. V
notranjosti naprave je priložen par rezervnih elektrod.

V tem Ëasu tretji Ëlovek vnese želene podatke o drogu v dlanËnik in ga vidno pregleda ter poslika. Ko se podatki Poluxa pre-

Darko Krnjak,
Sektor vzdrževanja

Polux je ergonomiËen, robusten in enostaven za uporabo na
terenu. Na voljo je tudi nahrbtnik za hranitev in prenašanje na
težavnem terenu.
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Izbor naj fotografije leta 2006

V

uredništvo smo v poletnih mesecih prejeli
fotografije
sodelavca
Antona Štimca in SreËka CikaËa. Objavljeni posnetki ujetega sonca, lepo prelivajoËih se
barv in izžarevanje topline naj
v prihajajoËih hladnih jesenskih
dneh lepo ogrevajo tudi vaše
domove. Tudi tokrat bodo fotografije v izboru za najfotografijo leta. Vabimo vas, da nam tudi
za naslednjo novoletno številko,
ki bo izšla v mesecu decembru,
pošljete svoje posnetke.

Uredništvo
Anton Štimec: Ujeto sonce

Anton Štimec: SonËni vzhod
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SreËko CikaË: ÆareËa krogla

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

SreËko CikaË: Skozi pajËevino

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Kam bomo letos še potovali?
Program potepanj po naši lepi deželi do konca leta 2006:
• 11. november 2006: pohod od Litije do »ateža - prijave bomo
zbirali 30. oktobra in 2. novembra 2006
• 14. november 2006: Ormož - martinovanje - prijave bomo zbirali
30. oktobra in 2. novembra 2006
Prijavite se lahko na dan prijav do 11. ure na tel. št. 01 519 80 36 pri
Zvonki Osredkar, in sicer do zasedbe avtobusa. Udeležba na pohodu
bo na lastno odgovornost.
Upravni odbor
Društva upokojencev Elektra Ljubljana
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NOVICE

KADROVSKE

KADROVANJE v juliju, avgustu in septembru 2006
V poletnih mesecih smo zaposlili naslednje sodelavce:
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA ENOTA

IGOR LAVRI»

tehnik za dokumentacijo

TKS, uprava

SIMON BUGER

univ. dipl. inž. el.

DEE, DE Trbovlje

NINA MUHVI∆

tajnica direktorja sektorja

DEE, DE Ljubljana mesto

MARKO ANDREJAŠ

tehnik v operativi

INŽ, DE Trbovlje

DAMIR STARE

dipl. inž. elektrotehnike

SSS, uprava

IGOR MALINOVSKI

KV-elektromonter

INŽ, DE Ljubljana mesto

GREGOR GORIŠEK

KV-elektromonter

INŽ, DE Novo mesto

BRANKO ŠPERNJAK

KV-elektromonter

DEE, DE Ljubljana mesto

DEMŠAR MIHA

tehnik obratovanja

DEE, DE Ljubljana okolica

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje naslednjin sodelavcem:
IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA ENOTA

MATEJ ŠPEC

prenehanje

INŽ, DE Novo mesto

ŠTEFAN »AJKO

smrt

DEE, DE Trbovlje

BORUT MATEKOVI»

upokojitev

DEE, DE Novo mesto

FRANC STRMLJAN

upokojitev

SSS, DE Trbovlje

JOŽE DOLES

upokojitev

DTO, DE Ljubljana okolica

DANIJEL KLEPEC

upokojitev

PUO, DE Novo mesto

PETER UŠTAR

upokojitev

DEE, DE Ljubljana mesto

GREGOR GRKMAN

prenehanje

SSS, uprava

ANTUN MESAREK

upokojitev

DEE, DE Ljubljana mesto

OSTOJA LJUBOJEVI»

upokojitev

DEE, DE Ljubljana mesto

MARTIN ADAMLJE

upokojitev

DEE, DE Ljubljana mesto

JUBILANTJE

JUBILANTJE

Letošnje poletje so praznovali svoje okrogle obletnice rojstva naši upokojenci:

JULIJ 2006
80. rojstni dan
1. Branko BRUDAR

Novo mesto

2. Ivan DRNOV©EK

Trbovlje

»lan DUEL

90. rojstni dan
1. Vinko LUKAN»I»

Žiri

Vinku LukanËiËu za njegov jubilej namenjamo posebne Ëestitke in obËudovanje za njegov izreden spomin na vso prehojeno življenjsko pot ter
optimizem, s katerim pokonËno stopa v naslednje desetletje. Vse lepo.
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V preteklih mesecih so umrli upokojenka Rezka
GregorËiË in upokojenci Franc JeriË, Dušan Burja,
FranËišek Fišter in Dušan ŠuštaršiË.

Popravek
V prejšnji številki glasila novic Elektra je bilo
med podatki o kadrovanju nepravilno zapisano,
da je Mihi Žagarju prenehalo delovno razmerje po
lastni volji. Podatek se pravilno glasi, da je Mihi
Žagarju prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za
doloËen Ëas.
Za napako se opraviËujem.
Nevenka IvanËiË

V SPOMIN

V SPOMIN

Dušan ŠuštaršiË
(1925-2006)
Dušan ŠuštaršiË, neutruden
ustvarjalec in neizprosno predan inženirski stroki, je tragiËno obËutenje
življenja okusil že v dijaških letih
v rodnem Mariboru, ko je moral s
starši med vojno pobegniti v Ljubljano, da bi se izognil izselitvi. Od tu
pa po spletu okolišËin v internacijo
v Gonars. Po vrnitvi se je zaposlil
na železnici ter nadaljeval prekinjeno šolanje na klasiËni gimnaziji. Po
previharjenju povojnih tegob je leta
1954 tudi diplomiral na elektrofakulteti v Ljubljani.

Z

znanjem in izkušnjami s podroËja
projektiranja elektroenergetske infrastrukture se je leta 1965 zaposlil
v Elektru Ljubljana in se v službi razvoja
objektov VN med prvimi ukvarjal s prehodom napetosti 35 kV na 110 kV. Bil je
med zagovorniki gradnje daljnovodov 110
kV in razdelilnih transformatorskih postaj
110/10 kV in 110/20 kV. S svojimi izkušnjami pri naËrtovanju, projektiranju in vo-

denju gradnje je pripomogel, da je Elektro
Ljubljana prvi v slovenski distribuciji zaËel
graditi napajalne vode 110 kV in uvedel
neposredno transformacijo 110/10 kV in
110/20 kV. Kasnejše sistemske študije naËrtovanja omrežja in postrojev so takšno
usmerjenost in odloËitev potrdile. Naši
usmeritvi so nato sledila še druga distribucijska podjetja. Za ta zahtevni proces je
Dušan ŠuštaršiË vodil pripravo naložbenotehniËne dokumentacije, skrbel za upravna
dovoljenja in nadziral gradnjo nekaterih
najpomembnejših objektov 110 kV. Med
pospešeno industrializacijo do leta 1990,
ko je bila potreba po objektih 110 kV najmoËneje izražena, je bilo zgrajenih prek 20
objektov 110 kV. Vsi ti objekti so pomembne oskrbne toËke na preskrbovalnem obmoËju Elektra Ljubljana.
Kot zavzet in odgovoren vodja tega
programa je svoje znanje in izkušnje prenašal na sodelavce, ki so bili vpeti v ta
proces, zavedajoË, da je to opravilo potrebno in odgovorno delo.

Iz želje po izzivu, ki ga nudi delo
v zvezi z dostavo elektriËne energije porabnikom, je leta 1982 za krajši Ëas prevzel vodenje “konzumne službe Elektra
Ljubljana”.
Ob reorganizaciji podjetja leta 1990
je bil Dušan ŠuštaršiË imenovan za direktorja sektorja razvoja. To delo je opravljal
vse do odhoda v pokoj leta 1995. V tem
obdobju se je posebej posveËal naËrtovanju in gradnji distribucijskih objektov
vseh napetostnih ravni, zagotavljanju pogojev za gradnjo in optimalni organiziranosti. Strokovnost, izkušenost, preudarnost in delavnost so bile njegova odlika.
Tudi po odhodu v pokoj mu usoda
ni bila naklonjena. Hudo bolezen, neprestano trpljenje in boleËine je mirno ter
vdano prenašal. V upanju, da se kmalu
spet snidemo, je za vedno zapustil naše
vrste.
Dušan ŠuštaršiË je bil strokovnjak
za naËrtovanje in gradnjo distribucijskih
objektov, delaven in skromen ter priljubljen med sodelavci. Predan stroki in svoji
družini.
Spominjamo se Te s ponosom!
Tvoji sodelavci

AVGUST 2006

SEPTEMBER 2006

60. rojstni dan

60. rojstni dan

1. Slavka »ERNUTA
2. Marjan DOB»NIK

Log pri Brezovici

»lanica DUEL

Zagorje ob Savi

3. Jernej KOS

Litija

4. Bernardka NOVAK

Videm - Dobrepolje

5. Ludvik ZALETELJ

Zagradec

»lan DUEL

»lan DUEL

1. Edvard-Dušan BOHINC

Vodice

2. Darinka STANJKO

Ljubljana

»lanica DUEL

80. rojstni dan
1. Mara LUŽNIK

Grosuplje

V septembru 2006 pa je 92. rojstni dan praznoval Ludvik Žitko z
Vrhnike in tudi njemu posebej iskrene Ëestitke.

70. rojstni dan
1. Ludvik BRATELJ

Novo mesto

»lan DUEL

2. Ivan STARC

©kofljica

»lan DUEL

Vsem slavljenkam in slavljencem iskrene Ëestitke in še veliko
zdarvih, sreËnih, zadovoljnih let, obsijanih s soncem.

80. rojstni dan
1. Alojz SUPAN

Trbovlje

2. Miljutina ŠPACAPAN

Ljubljana

»lanica DUEL

Jožica Krašovec
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VEDETI

DOBRO JE

Na zdravje - z vinom
»lovek in vino sta v posebnem odnosu. Naj ne bi bila
v konfliktu, ampak v sožitju. Toda tudi Ëlovek je, kakor
vino, po svoje muhast in nepredvidljiv. Zato nastaja med
njima poseben odnos, ki terja nenehno pozornost, sicer se
razmerje v tem odnosu podre in obema gre slabo: Ëloveku
in vinu. »lovek mora vino uživati, kajti to je temeljno poslanstvo vina, da je Ëloveku v užitek, veselje. »lovek pa je
odgovoren za to, da pri tem ostane.

Ž

e Hipokrat, utemeljitelj grškega zdravilstva (460-377), je zapisal, da je vino za Ëloveka Ëudovita pijaËa pri dobrem in
slabem zdravju, Ëe ga ta pije preudarno in v koliËini, ki je
prilagojena posamezniku.
Ko dvignemo kozarec vina, pogledamo sogovornika v oËi in
iskreno reËemo: “Na zdravje!”. To pomeni, da mu želimo iskreno
dobro. Po izroËilu je tako, da je vse, kar je v zvezi z vinom, usmerjeno k dobri želji, na prvem mestu pa je med vrednotami zdravje.
Vino je življenje, simbol življenjske radosti, ne bolezni in nesreËe.
Pijmo z dobrim namenom, ne na silo, škoda je vina za trmo in jezo.
Uživajmo ga v sprošËenosti in iskreno, radovedno in z užitkom.
»eprav je mednarodna konvencija v Bruslju leta 1902 prepovedala uporabljati izraz vino za zdravilo, da ne bi s tem izrazom bolnika zapeljali k prekomernemu uživanju, pa se v okvirih
uradne medicine priporoËa uživanje vina: pri zmanjšanem teku in
slabi prebavi, pri slabokrvnosti, zlasti zaradi pomanjkanja železa,
pri debelosti oz. kot del shujševalne diete, kjer del ogljikovih hidratov v dnevnem obroku hrane nadomestimo z vinom, nadalje,
pri povišanih mašËobah, kot sredstvo za uniËevanje bakterij idr. Že
v antiki in srednjem veku je vino veljalo kot pomembno razkužilo
higiensko oporeËne vode. Louis Pasteur je vino imenoval za najbolj
higieniËno pijaËo.
Zanimivo je, da se starejši ljudje raje odloËajo za rdeËa vina.
Razlika je v kemiËni sestavi slednjega. RdeËe vino vsebuje veË bioelementov, vitaminov, taninov, ima pa tudi nižje kisline.

“Sv. Martin - ko se mošt
spremeni v vin”
Sv. Martin Tourski je bil rojen
okoli leta 316 v Sabarii, v današnjem
Sombotelu na Madžarskem, umrl pa
je 8. novembra 397 v Toursu v Franciji. Ker je bil pogreb 11. novembra,
je na ta dan tudi njegov god, in ne
na dan smrti.
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Velja za enega najpomembnejših zavetnikov vinogradnikov,
ki ga Ëastijo v Evropi, predvsem v njenem srednjem in južnem delu.
Med njegovim godovanjem se mošt spreminja v vino in v zvezi s
ËašËenjem sv. Martina so se v veliko deželah razvile razliËne oblike
praznovanja. Pri nas so to martinovanja. V deželah, kjer sv. Martin
ni zavetnik vinogradnikov, ga Ëastijo zaradi drugih vsebin, najveËkrat je to dan za plaËilo za celoletno delo pri hiši.
Toda vedeti moramo, da sv. Martin ni krstitelj vina in gre za
izmišljotino organizatorjev martinovanj, da lahko delajo predstavo
po svoje, najveËkrat slabem okusu paËenja in nepotrebne maškarade. Po starem obiËaju je na martinovo gospodar zbral ob sodu v
kleti svoje domaËe in delavce, ki so pomagali med letom v vinogradu. Iz soda je z natego (posebna naprava - vËasih je bila to buËa,
s katero vleËejo vino iz odprtine na vrhu soda) potegnil vino v
steklenico in pri tem dejal: “Vlival sem te kot mošt, zdaj te jemljem
iz soda kot vino. Bogu v Ëast in nam v veselje!”.
Mošt (lat. izvora, “mustus” pomeni mlad, svež) je zanimiva
pijaËa, ki jo je vredno poskusiti. Sveto pismo ga omenja kot pijaËo,
ki so jo morali piti za kazen, ker je motna. Veliko ljudje ga ne mara
ravno zato, ker ni bister kot vino in je še “živ”, poln snovi, ki se na
poti do vina izloËijo.
Martinovanje je praznik, ko se jesenski darovi kot sad celoletnega dela sreËajo tudi z bistrenjem mošta v vino. KulinariËni odtenki so odvisni od okolja, tradicije in gospodarske možnosti, ki so
tradicijo ustvarile. Novi Ëasi prinašajo z novimi vrednotami iz kulture prehranjevanja in pitja tudi na to podroËje novosti, ki jim kaže
prisluhniti.
Za konec pa še stara legenda, ki pouËuje, da ni lepo ali celo pametno odklanjati zadnjega kozarca. Tako govori o tem, kako je rabelj
na smrt obsojenemu ponudil za izpolnitev zadnje želje še kozarec
vina, pa ga je obsojenec odklonil. Ko je že visel, se je izza vogala
na konju pripodil sel z oprostilno sodbo, vendar je bilo že prepozno.
»e bi si obsojenec vzel toliko Ëasa, da bi popil vino, bi
ostal živ.
Andreja Radovan
Vir: Drago Medved, Sto resnic o vinu
(Mohorjeva založba, 2001)
Vino ne pozna sramu, okrog hodi
tudi brez srajce in hlaË. (nizozemski
pregovor)
Kdor pije vino, ne pozna njegove
škodljivosti, kdor ga ne pije, ne pozna
njegove koristnosti. (japonski pregovor)

JAVNOSTMI

ODNOSI Z

Predstavitev
poklicev v
elektroenergetiki
V prvih letih in v zaËetkih elektrifikacije je bilo delo
elektrikarjev težko. Njihovo delo se je opravljalo roËno,
oprema, s katero so zjutraj odhajali na delo, pa je predstavljala lopato, kramp in pikne. Prevozna sredstva so
bila v tistih Ëasih zelo redka, že kolo je bilo prava redkost
in veliko udobje. Tako se je dela elektrikarjev oprijel priokus težavnosti in umazanosti, kar se v nekaterih primerih odraža še tudi v današnjih dneh.

Z

a poklice v elektroenergetiki je zanimanje iz leta v leto
manjše in le s težavo se kdo odloËi za poklic elektrikarja.

V sodelovanju z informacijskim, s svetovalnim in z izobraževalnim centrom Izida ter zavodom za zaposlovanje iz
Ljubljane uËencem, ki pokažejo zanimanje za tovrstno delo,
v Elektru Ljubljana predstavimo poklice v elektrogospodarstvu. UËenci osmih razredov devetletke imajo možnost, da se
prek svojih uËiteljev in zavoda dogovorijo za sestanek, kjer se
uËencem skozi prijeten pogovor in s fotografijami prikažejo
ter opišejo dela in poklici v elektroenergetiki. Skozi pogovor
lahko uËenci dobijo predstavo tako o delu, kot tudi možnostih

izobraževanja, seznanijo pa se tudi z varnostnimi pravili za
varno delo in možnostmi izobraževanja. Skozi odkrit in duhovit pogovor uËencem predstavimo tudi lepe strani poklicev in
jih poskušamo navdušiti za nadaljnje izobraževanje v elektrotehniËnih vedah.
V oktobru so bili na obisku uËenci osmega razreda devetletke iz Osnovne šole Primoža Trubarja iz Velikih LašË, ki s
tovrstnim naËinom uËence seznanja o poklicih; pri tem sodeluje
že od samega zaËetka. UËenci, ki jih redno gostimo, so z velikim zanimanjem spremljali krajše uvodno predavanje. UËenci
so imeli pripravljenih precej zanimivih vprašanj. Pozdravil jih je
tudi namestnik predsednika uprave, Vincenc Janša. Poudaril je,
da imajo poklici v energetiki lepo prihodnost in velike možnosti
napredovanja, da so to poklici, kjer ni dolgËasa, saj se vedno
kaj dogaja.
Po veË kot uro dolgem prijetnem druženju so se uËenci upam - z dobrimi vtisi poslovili. Zaželel sem jim veliko uspeha
na njihovi nadaljnji izobraževalni poti.

UËenci vedno z zanimanjem prisluhnejo

Marko Piko,
Služba za odnose z javnostmi
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Minister za kulturo
na obisku v Mestni
elektrarni ljubljanski
V sredo, 20. septembra 2006, je bil na povabilo najemnika prostorov
MEL - Bunker, zavoda za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, katerega direktorica je Nevenka Koprivšek, na delovnem sreËanju minister za
kulturo, dr. Vasko Simoniti. Šlo je za obisk vlade osrednjeslovenske regije, v
okviru katerega se ministri posveËajo projektom posebnega pomena oziroma
se sreËujejo z izbranimi izvajalci, ki delujejo v javnem interesu. Na sreËanju
sta bila prisotna tudi predstavnika lastnika prostorov, tj. Elektro Ljubljana, d.d.,
in sicer predsednik uprave, mag. Mirko MarinËiË, in izvršni direktor OE UDO,
Milan Švajger.

P

ogovori so bili plodni in uspešni, zazrti v prihodnost. Elektro
Ljubljana, Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za okolje in prostor ter MOL
so z najemnikom prostorov, zavodom

Milan Švajger, mag. Mirko MarinËiË, Nevenka
Koprivšek, dr. Vasko Simoniti, Uroš KorenËan

Bunker, sklenili petletno najemno pogodbo, ki se bo iztekla 31. julija 2008.
Stara mestna elektrarna, imeniten tehniËni spomenik, oživljen s sodobnimi
vsebinami gledališËa in plesa, predstavlja edinstven primer uspešnega
sodelovanja gospodarstva in kulture.
Vse stranke so ugotovile, da spoj energije in umetnosti bogati utrip našega
mesta; želijo si podaljšanje pogodbe.
Vse to pa je odvisno od odloËitve o
nadaljnjih izvedbah naËrtov Elektra
Ljubljana v tem kraju - predvidena je
gradnja poslovnega in stanovanjskega
objekta ter vgradnja tretjega transformatorja v Center RTP, ki je v neposredni bližini objekta MEL in ki je
izrednega strateškega pomena za napajanje prestolnice.
Ob tej priložnosti so si prisotni
ogledali tudi RTP Center. Podana je bila
razlaga zaprtega stikališËa 110 kV in
njegova funkcija ter pomembnost zaradi preskrbovanja ožjega mestnega jedra
z elektriËno energijo.
Minister je bil navdušen nad ogledom, sreËanje pa se je konËalo v prisrËnem vzdušju.

Pogovori so potekali v prijetnem vzduπju
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Alenka Kušar

Vinko LukanËiË je bil rojen 16.
7. 1916 v RaËevi 15 pri Žireh. V
družini so bili trije otroci. Družina
je bila revna in Vinko, kot najstarejši otrok, je moral pri desetih letih od doma. Kot pastir je najprej
služil v Rovtah, kasneje pa tudi kot
hlapec.

D

ružino LukanËiË sta leta 1925
in 1926 prizadeli hudi poplavi.
Voda jim je odnesla vso zemljo,
jim podrla tudi kozolec, ki je služil za
streho. Leta 1928 so zaËeli gradnjo nove
hiše, v katero so se vselili leta 1928. Po
oËetovi smrti leta 1933. so ostali sami mati s tremi otroki v nedokonËani hiši,
brez zaslužka za preživetje in z dolgovi.
Po odsluženju vojaškega roka stare jugoslovanske vojske v Kraljevici se
je 15. aprila 1938 vrnil domov. Delo je
dobil pri Kranjskih deželnih elektrarnah, kjer so delali 20 kV daljnovode za
potrebo gradnje tako imenovane Rupnikove linije, ki je gradila velike bunkerje v bližnji in daljni okolici. Seveda
je bilo zaslužka bolj malo . Bližala se
je druga svetovna vojna in mlade fante
so veËkrat klicali na orožne vaje, seveda brez kakršnega koli plaËila. Prišlo je
leto 1941. Na Rupnikovi liniji so bila
dela ustavljena. Gospod Vinko veËkrat
pove, da ni bilo Ëasa oprati niti orodja. Rekli so: vse pusti in takoj domov.
Zavladalo je brezdelje, sredstev za preživetje pa je bilo bolj malo. Leta 1941
se je poroËil. Z ženo, ki mu s svojimi 86
leti še danes dela družbo, sta vzgojila
8 otrok.
Med 2. svetovno vojno je stara
jugoslovanska vojska okupatorjem ob
umiku za seboj porušila vse mostove; lesene je požagala, kamnite ali betonske pa
zminirala. Žiri so najprej zasedli Italijani. Bili so slabi gospodarji, zato je nekaj
takratnih žirovskih mož odloËilo, da bo
bolje, Ëe bodo Žiri pod nemško upravo.
In tako je tudi bilo. S prihodom Nemcev
so zaËeli poprav1jati mostove, zaËel se je
pouk v osnovni šoli, delovala je obËinska
uprava in tako so domaËini spet dobili

E

Vinko LukanËiË - devet desetletij
življenjskih izkušenj in modrosti
lažje, saj je moped pomenil pomembno
pridobitev pri delu. Najprej ga je dobil
“rajonski monter”, Ëez nekaj let pa tudi
on, kot njegov pomoËnik. Na moped so
naložili ves material in orodje za delo.
Naložil ga je toliko, da se mu je enkrat
celo prelomil na polovico. Še lažje je bilo
delo, ko so se po takratnih nadzorništvih
pojavili prvi kombiji in drugi službeni
avtomobili.
Od upokojitve, 1. novembra 1972.
1eta, se drži bolj doma. Vinko je prava
zakladnica spominov. Le vprašajte ga,
kako je bilo na Norveškem. Do dne natanËno vam bo povedal, kdaj so se vkrcali na ladjo, kako so pod napetostjo 20
kV priklopili zidan TP GodoviË, kako so v
Cerknici skoraj podrli vrtiljak in še veliko
drugega. Vzemite si Ëas in ga obišËite.
delo. Ker so živeli ob meji med Italijo in
NemËijo, so tudi na veliko tihotapili. Pri
tem so ga Nemci ujeli in zaprli.
V nemško vojsko je moral 7. maja
1943. Poslali so ga na Norveško, od koder se je vrnil 22. oktobra 1945. leta
in se 1. novembra še istega leta zaposlil pri takratnem Elektru. Za službo je
moral imeti kolo. Bil je Ëas gradnje in
obnove domovine. Delal je kot delovodja skupine za investicije. Pomagali
so po vseh takratnih rajonih vse do Iga.
Zelo dobro sta mu ostala v spominu brata Oven. Tone Oven je bil “rajonski” na
Igu, Jože pa na Brezovici. Pri takratnem
delu pa je bila še ena velika težava, hrana. Delali so vse dni, veËkrat laËni kot
siti, pili pa so vodo iz potoka. »e jim je
kakšna mama skuhala krompir, so se ga
zelo razveselili. Domov se je vraËal le
ob koncu tedna, ko je razmišljal, kako
bi obnovil in poveËal dom za svojo številno družino. Tako je ob nedeljah delal
doma, v ponedeljek pa spet na kolo in

na delo v Cerknico, na Otave ali pa samo
do PodpeËi, kot sam pravi. S prihodom
mopedov je življenje postalo nekoliko

Franci LukanËiË

Elektro Ljubljana “se spomni” vseh “visokih jubilantov”
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ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Iskrena hvala, dragi
sodelavci!

ZANIMIVOS

ZANIMIVOSTI

Martin
Adamlje,
upokojenec
V sredo, 6. septembra, nas je
nekdanji sodelavec Martin Adamlje,
delovodja v elektroenergetiki, povabil na prijetno druženje v gostilno
Štern, da na primeren naËin poËastimo njegov odhod med upokojence.

Z
Kot je že navada na distribucijski enoti Ljubljana mesto, smo tudi letos
na prijetno sreËanje povabili sodelavce, ki so se v tem letu upokojili: Martina
Adamljeta, Janeza Jamnika, Ostojo LjubojeviÊa, Antuna Mesareka in Petra
Uštarja, ki pa se sreËanja, žal, iz osebnih vzrokov ni mogel udeležiti.

P

ovabili smo jih v prijetno okolje
gostilne in plesnega kluba PeËariË
na Vrhovcih. PomoËnik izvršnega
direktorja OE DEE za obmoËje Ljubljana
mesto, Roman Jesenko, se jim je v svojem
imenu in imenu vseh delavcev enote zahvalil za dolgoletno predano in uspešno
delo. Ob tej priložnosti so jim bile izroËene spominske ure.
Dejansko vsi so pri Elektru Ljubljana
mesto delali 40 let, kjer je bila njihova prva
zaposlitev. Le Martin Adamlje je prvo leto
delovne izkušnje nabiral pri obrtniku, pri
stavbnemu kleparju. Ostoja LjubojeviË, Antun Mesarek in Peter Uštar so prišli v podjetje kot usposobljeni delavci - elektroinštalaterji, Janez Jamnik in Martin Adamlje pa
sta izobrazbo pridobila z izobraževanjem
ob delu. Prvi je postal monter elektriËnega
omrežja in inštalacij, drugi pa delovodja v
elektroenergetiki. Ob delu se je dodatno izobraževal tudi Antun Mesarek, ki je pridobil poklic delovodje v elektroenergetiki.
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Vsi so se z veseljem spominjali starih Ëasov, ko je bil naËin dela popolnoma
drugaËen, odnosi med sodelavci pa so se
z leti in raznovrstnimi spremembami tudi
nekoliko spremenili. Vsekakor je res, da
se dobremu, vestnemu in poštenemu delavcu tudi danes ne more slabo goditi.

brala se nas je prijetna drušËina sodelavcev službe za vzdrževanje VN,
in sicer na Ëelu z Radom GlaviËem
in s Tomažem Pungartnikom. Tam so bili
tudi sodelavci distribucijske enote Ljubljana mesto, in sicer na Ëelu z Romanom
Jesenkom, pomoËnikom izvršnega direktorja OE DEE na obmoËju Ljubljana mesto.
Želeli smo še enkrat seËi v roko Martinu
in mu izreËi zahvalo za ves njegov trud
ter vloženi napor v vseh dolgih, skoraj 39
letih dela pri Elektru Ljubljana. Obenem
smo mu vošËili vse najboljše za 58. rojstni
dan, ki ga je praznoval prav na nedeljo
pred tem. Da bi se nas ob pogledu nanjo
vsakodnevno spominjal, smo mu za slovo in predvsem zahvalo izroËili Ëudovito
sliko Cerkniškega jezera s pogledom na
Triglav.

Vsem zgoraj imenovanim dragim in
spoštovanim sodelavcem iz srca privošËimo veselo, polno, toplo, pa seveda dolgo
jesen življenja. Naj vas obdajajo dobri in
iskreni prijatelji ter zavest, da ste v teh
40 letih naredili veliko dobrega tudi za
družbo Elektro Ljubljana.
Kadar pa vas pot vodi mimo poslovne stavbe na Kotnikovi ulici, dobrodošli na klepet in kavico.
“Ljudje žive v zavetju drug drugega.”
(irski pregovor)
Alenka Kušar,
v imenu vseh delavcev DE Ljubljana mesto

Med sodelavci

OSTI

NOVICA

ŠPORTNA

Triglav 2006
Martin Adamlje (levo) ob prejemu darila
sodelavcev
Martin je prišel v podjetje v mesecu avgustu leta 1966; delati je zaËel
kot delavec na omrežju, skoraj dve leti
delovnih izkušenj si je pred tem nabral
pri mojstru LavriËu na Zaloški cesti, ki
se je ukvarjal s stavbnim kleparstvom.
Po odsluženi vojašËini je v letu 1969
nadaljeval delo kot delavec v obratovanju. Ker je bil priden, natanËen in
vreden zaupanja, je kmalu postal pomožni elektromonter. Z dodatnim izobraževanjem si je v letu 1972 pridobil
izobrazbo elektromonter, v letu 1982
pa si je pridobil izobrazbo delovodja v
elektroenergetiki. Razporejen je bil na
delovno mesto mojster za elektroenergetske postroje, kjer je ostal vse do upokojitve. Skrbel je za elektroenergetske
postroje, predvsem RP in RTP, in sicer
na obmoËju Ljubljana mesto, po zadnji
reorganizaciji pa je priskoËil na pomoË
tudi na drugih podroËjih Elektra Ljubljana, Ëe je bilo treba. Sodelavci ga poznamo kot vestnega, delavnega in zanesljivega delavca. Bil je tudi previden
in natanËen, kar je bilo pri njegovem
delu tudi povsem razumljivo. “Sinonim
za varnost,” je ob neki priložnosti izjavil Anton AvËin. V zadnjem letu pred
upokojitvijo je doživel veËjo nesreËo v
RTP ViË, ki pa se je kljub svoji velikosti
in moËi kar sreËno iztekla.

Med 27. in 28. avgustom se je odvijal 14. tradicionalni pohod na Triglav.
Letošnji vzpon se je zaËel v dolini Vrat prek Praga, StaniËeve koËe do doma na
Kredarici (2515m), kjer smo tudi prespali.

P

o dokaj obetavnem jutru se je kasneje vreme nekoliko poslabšalo, vendar ne toliko, da bi oviralo normalno
hojo. Ali, kot temu reËemo, dežja ni bilo
niti za “eno srajco”.
Ko smo prispeli do doma na Kredarici, so se megle, ki so zakrivale sam vrh
Triglava, razpodile; tisti najvztrajnejši so se
podali na vrh še isto popoldne.
Naslednje ponedeljkovo jutro se je
pokazalo z vsem svojim sijajem lepote in
pogled na vrh Triglava je bil enkraten.
Odhod na vrh Triglava in spust prek
doma Planika, Konjskega sedla v dolino

Krme do ŽelezniËarskega doma sta potekala v prelepem sonËnem vremenu.
Vseh 35 udeležencev pohoda je zadovoljnih zapustilo dolino Krme. S prvimi
dežnimi kapljami so se podali proti domu
z lepimi obËutki o dveh prekrasnih dnevih,
ki so jih preživeli pod našim najvišjim vrhom.
Nasvidenje prihodnje leto.

SreËo Grkman,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana

Dragi Martin, želimo ti sreËe in
zdravja, prijetno druženje z družino in
nekdanjimi sodelavci v društvu upokojencev ter nešteto plesnih korakov ob
Ëudovitih melodijah.
Sodelavci DE Ljubljana mesto

Zadovoljni udeleæenci pohoda
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UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

Grmada
Dan po prazniku smo se dobili
v Tivoliju in se odpeljali do motela
Medno, kjer so nekateri pustili avtomobile, nato pa smo v krajši koloni nadaljevali vožnjo do zaselka
Žlebe. Vzeli smo pot pod noge in
usmerili korake proti cilju. Kar nekaj Ëasa smo hodili po poti z zanimivim imenom, tj. “Pot roparskih
vitezov”, ki nas je mimo kužnega
znamenja in cerkvice sv. Marjete v
Žlebeh pripeljala do sv. Katarine,
od koder smo nadaljevali pot skozi naselje Topol in naprej do 899
m visoke Grmade v Polhograjskem
hribovju.

K

er je bil to trening, t. i. priprava
za dvodnevni pohod v visokogorje, smo bili skoraj vsi bolj previdni
in se nismo preveË naprezali. Na koncu
smo bili vsi zadovoljni, nihËe ni ostal pod
Grmado, vsem je uspelo priti na vrh gore,
kjer smo uživali v krasnem razgledu po
bližnji in daljni okolici. Po krajšem poËitku, okrepËani z malico iz nahrbtnika, smo
previdno sestopili in se po isti poti vrnili

do avtomobilov. Zadovoljni z opravljeno
potjo smo se poslovili z željo, da se sreËamo na pohodu v visokogorje.
Žlebe so zanimiv kraj, saj o njem
pripovedujeta vsaj dve legendi. Ena govori o tem, da so na Hatenbergu živeli
roparski vitezi. Zadnja dva, Jakob in
Marjeta, sta se pokesala za grehe svojih
prednikov in dala zgraditi cerkev sv. Jakoba na Petelincu in cerkev sv. Marjete
v Žlebeh. Ob gradnji cerkve sv. Marjete
je nastala zgodba o velikem jeterbenškem

Kriška gora (1471m)
Po dvomeseËnih poËitnicah smo
spoËiti in polni moËi krenili na prvi
pohod. Nismo bili skromni. Lotili smo
se kar 1471 m visoke Kriške gore v
Kamniško-Savinjskih Alpah.

G

ora je za TržiËane in okoliËane
kultna, kot sta Šmarna gora in Jošt
za LjubljanËane oziroma KranjËane. Goro smo osvojili po “Strmi poti”, tako
je oznaËena na kažipotu, mi bi dodali še
'zelo', saj smo 'grizli' kolena, pot pa je tudi
precej skalnata. Vmes smo se veËkrat ustavili in zajeli sapo. Ko smo prišli na vrh, se
nam je odprl Ëudovit pogled na Šmarjetno
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goro, Jošt in Porajce, Tolsti vrh in StoržiË
sta se skrivala v megli.
Po krajšem poËitku, ko smo pojedli
malico iz nahrbtnika, se vpisali v knjigo

zakladu, ki ga še vedno išËejo. Druga
zgodba govori o požrešnem zmaju, ki
je vsak dan od vašËanov zahteval
pitano tele in sod vina. Ko je nekoË kmetu poginilo tele, je zmaj
zahteval njegovo hËer. VašËani
so zmaja ukanili in mu podtaknili
poginulo tele, napolnjeno z živim
apnom. Ko je zmaj pojedel tele in se
napil vina, je poginil. Toliko o zgodbi o zmaju in zakladu v Žlebeh.
Zvonka Osredkar

obiskov in naredili spominski posnetek, smo
se poËasi odpravili v dolino. Pot navzdol je
bila nekoliko lažja, vendar previdnost ni
bila odveË, saj se je rado prožilo kamenje.
SreËno smo prišli v dolino. Vsi smo bili veseli in zadovoljni sami s seboj, saj smo sebi
dokazali, da še nismo za staro šaro.
Vsi ste zmagovalci, še posebej tisti, ki
ste pot premagali kljub zdravstvenim težavam. »estitam!
Ko smo se vsi zbrali na avtobusu, smo
se odpeljali na kosilo, kjer je predsednik
vošËil gospe Miljutini za visok jubilej, vsi
pa smo ji zapeli in zaželeli veliko zdravja.

Zvonka Osredkar
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Ko so bili vsi na tem našem
dragem planetu mrtvi in so
Ëakali za vstop v nebesa, se je
pojavil Bog in rekel:
“HoËem, da se moški postavite v 2 vrsti. Ena vrsta
bo za moške, ki so glava družine, druga vrsta pa za
moške, ki so podrejeni ženam. Ženske pa naj se zglasijo
pri sv. Petru.”
Kmalu žensk ni bilo veË in nastali sta 2 vrsti.
Vrsta podrejenih moških je bila kilometre dolga, v
vrsti glav družin pa je stal samo eden.
Bog je rekel:
“Vas, podrejene, bi moralo biti sram. Ustvaril
sem vas za glave družine. RazoËarali ste me.
Izmed vseh vas je samo eden izpolnil moja priËakovanja. UËite se od njega. Povej jim, sin moj,
kako ti je uspelo, da si
edini v tej vrsti?”
Moški odgovori:
“Ne vem, žena mi
je rekla, naj stojim
tukaj.”
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

Spor med
državnimi
organi

SESTAVIL
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Mesto v
Ukrajini

Mesto v
Belgiji

»eË TonËka Æensko ime

Kanon

Ælahtni plin

Izdelki iz
zlata

Bivπa ang.
princesa

Hrvaπko
moπko ime

novice
ELEKTRO

Prerijski
volk

Dalmatinsko
æensko ime

Zahodna
vojaπka
zveza

Æidovsko
moπko ime

Eden od
naËinov
zaznavanja

Ljubica
Vesel

Rus Igor

Ustanovitelj
Perzije

Tone TomπiË

Oranje
Mlada
kravica

Japonska
luka

Star Slovan

Staro ime za
apnenec

Slavna
(potopljena)
ladja

Nada Skok

Reka v
J. Ameriki
Osebni
zaimek

Met pri
JUDU

Leonard Orr

Zdravilni
sok iz
Polinezije

Igra na
sreËo

Ægana
pijaËa iz
palme in
riæa

Reka v
Mongoliji in
Sibiriji

Povrπinska
mera
Osebni
zaimek

Med veliko prispelimi pravilnimi rešitvami nagradne križanke je bil izžreban Jože Gorenc, ki bo prejel praktiËno nagrado. »estitamo.
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico in pošljete do vkljuËno 7. decembra na naslov:
Elektro Ljubljana, d. d., uredništvo Elektro novic, Služba za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 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. Uredniπtvo: Andreja
Radovan, Marko Piko. Fotografije: Marko Piko. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Delo tiskarna, d.d. Lektoriranje: Pliberšek izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.
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ZA DUŠO

ZA DUŠO

Orel ali kokoš?
“Nekdo je našel orlovo jajce in ga položil v gnezdo
domaËe kokoši. Mladi orliË se je izlegel skupaj z zarodom
pišËancev in skupaj z njimi zrasel. Vse svoje življenje je
orel delal to, kar so delali pišËanci, prepriËan, da je eden izmed njih. Brskal je po zemlji za Ërvi in žuželkami. Kokodakal
je, razprostiral krila in letal le nekaj Ëevljev nad zemljo. Leta so
minila in orel se je zelo postaral. Nekega dne pa je nad seboj zagledal mogoËno ptico na jasnem nebu. Lahkotno je drsela med zraËnimi
tokovi in komaj kdaj zamahnila s svojimi moËnimi zlatimi krili. Stari orel
je gledal vanj s strahospoštovanjem: “Kdo je to?” je vprašal.
“To je orel, kralj ptic,” mu je dejal sosed.
“On pripada nebu, mi pripadamo zemlji - mi smo kokoši.” Tako je orel
živel in umrl kot kokoš, ker je mislil, da to je.”
Vir: odlomek iz Predgovora - Zavedanje, Anthony de Mello

Misel
Še eno življenje? Ne, dovolj je eno
življenje za tiste, ki znajo življenje
živeti.
R. Kerševan

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