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UREDNICE

BESEDA

UREDNICE

BESEDA

Kdor v spremembah
vidi izzive, ZMAGUJE!
Drage bralke in bralci, lepo pozdravljeni,
pred nami je druga letošnja številka internega glasila, ki tudi tokrat
zvesto beleži utrip Elektra Ljubljana. IztekajoËi meseci so bili zaznamovani predvsem z intenzivnimi pripravami na dokonËno liberalizacijo trga
elektriËne energije in s pomembnimi investicijami.

1

. julij se hitro bliža. Po šestih
letih, odkar se je zaËel odpirati
slovenski trg z elektriËno energijo, bodo tržne razmere veljale za vse
odjemalce elektriËne energije. Kot smo
redno poroËali tudi v internem glasilu,
je bila v Elektru Ljubljana ustanovljena Projektna skupina za prilagoditev
poslovanja z gospodinjskimi odjemalci
po 1. juliju 2007, ki jo vodi mag. Gregor BožiË, in tesno sodeluje z Upravo
družbe. VeË o aktualnih dogajanjih na
tem podroËju lahko preberete v vsebini
glasila. Na tem mestu pa naj zapišemo
samo še drzno misel, da so spremembe
vedno tudi priložnosti in izzivi za tiste,
ki so se odloËili, da bodo zmagali!
Vzporednica in temeljni cilj Elektra Ljubljana navkljub vsem spremembam ostaja razvoj energetskega omrežja
in zagotovitev ustrezne koliËine kakovostne elektriËne energije. V petek, 20.
aprila, je Elektro Ljubljana slavnostno
odprl dve pomembni investiciji: nov
sistem vodenja distribucijskega elektroenergetskega sistema in nov distribucijski center vodenja ter novo RTP 110/20
kV Litija.
Odprtje trga elektriËne energije
prinaša tudi loËitev dejavnosti upravljanja distribucijskega omrežja od preostalih tržnih dejavnosti. Tudi v ta namen je
bila v podjetju izvedena reorganizacija.
S 1. januarjem je bila uvedena nova
organizacijska shema Elektra Ljubljana.

V tej številki na kratko predstavljamo
novo organizacijsko shemo na podroËju
Skupnih strokovnih služb.
Izziv, ki je pred vsemi nami, je še
veËja usmeritev k našim uporabnikom.
Na tem podroËju že dalj Ëasa teËejo
številne aktivnosti s ciljem izboljšati
komunikacijske poti in posredovati informacije, ki jih naši odjemalci potrebujejo. Tudi to podroËje je predstavljeno v tokratni vsebini.
Elektro Ljubljana je organizator
XIII. letnih športnih iger EDS 2007, ki
bodo 16. junija 2007, v Novem mestu.
Kot je v vabilu zapisal predsednik uprave, mag. Mirko MarinËiË, se bo Elektro
Ljubljana potrudil ustvariti dobre pogoje za naše skupno druženje. “Zadovoljstvo bo popolno, Ëe bomo poleg
dobrih rezultatov, kjer se bodo izkazali
najboljši športniki vseh distribucijskih
podjetij, videli zadovoljne obraze naših sodelavk in sodelavcev. Športniki
so naši priljubljeni sodelavci, ki s svojo
energijo bogatijo podjetje.”
Vabimo vas k branju in sodelovanju z željo, da bi vsi skupaj v spremembah znali in zmogli videti izzive.
Prijetne in ustvarjalne dni!

mag. Violeta Irgl,
urednica
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UVODNIK

UVODNIK

Izzivi in priložnosti
popolnega odprtja
trga elektriËne energije
Spoštovane sodelavke, sodelavci!
Skladno z obveznostjo Slovenije,
ki je prevzela zakonodajo s podroËja
elektroenergetike in oskrbe konËnim
odjemalcem, se tudi pri nas s 1. julijem odpira trg z elektriËno energijo
za gospodinjske odjemalce.

T

akrat bomo torej vsi odjemalci dobili pravico zamenjati oziroma izbrati
svojega dobavitelja. V Elektru Ljubljana, kot najveËjem distribucijskem podjetju v Sloveniji, imamo pomembno vlogo
pri oskrbi konËnim odjemalcem, svoj trenutni položaj ne želimo le obdržati, temveË
tudi okrepiti. Postajamo tržno podjetje, ki
se tako tudi obnaša v skladu s priËakovanji
naših lastnikov. To zahteva aktivno vlogo
vodstva in vseh sodelavcev v družbi. Vedno bolj postajamo k odjemalcu usmerjeno
podjetje.
Svojo tržno usmerjenost in usmerjenost k odjemalcem bomo izkazovali s svojo
družbeno odgovornostjo, skrbjo za okolje,
skrbjo za zaposlene, trženjem proizvodov
in storitev ter svetovanjem odjemalcem.
Naši proizvodi so povezani z dobavo elektriËne energije, storitve pa s projektiranjem,
izgradnjo, vzdrževanjem, merjenjem, obraËunom ter drugimi storitvami, ki jih nudimo
odjemalcem v povezavi z našimi partnerji.
Nabor vseh proizvodov in storitev v povezavi z aktivnim svetovanjem in koristnimi
nasveti, bomo našim odjemalcem predstavili na enoten in razumljiv naËin.
Sodelovanje in timsko delo s ciljem
zadovoljitve odjemalcev, mora biti naše temeljno vodilo. Usposobljeni, motivirani in
pripadni zaposleni so neusahljiv vir naše
moËi. Vsak zaposleni lahko prispeva k za-
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dovoljstvu odjemalcev s svojim zgledom,
vedenjem, podobo, odzivnostjo, aktivnim
sodelovanjem pri izvajanju storitev za odjemalca, s spoštovanjem rokov, strokovnostjo, inovativnostjo in prilagodljivostjo.
Tega pravzaprav še nismo najbolj vajeni,
prepriËan pa sem, da nam bo trg pomagal
napredovati, strniti vrste pri ustvarjanju
sinergij, izboljšati samopodobo in ugled v
javnosti, kar bo temeljilo na ustvarjanju
zadovoljstva in vrednosti za odjemalce.
Vzporedno z intenzivnimi pripravami na odprtje trga elektriËne energije potekajo tudi druge kljuËne aktivnosti. Konec
aprila je kolektiv Elektra Ljubljana obeležil
dva pomembna dogodka: odprtje novega
sistema vodenja distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES) in novega
distribucijskega centra vodenja (DCV) ter
slovesno odprtje novega tehnološkega objekta v Litiji, razdelilno transformatorske

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

postaje (RTP) 110/20 kV Litija, ki bo dolgoroËno zagotavljala kakovostno oskrbo z
elektriËno energijo na svojem napajalnem
obmoËju. Naj izkoristim tudi to priložnost
in se iskreno zahvalim vsem sodelavcem
Elektra Ljubljana, ki ste z veliko osebno
zavzetostjo prispevali k uspešni realizaciji
obeh, za podjetje zelo pomembnih in zahtevnih investicij.
Vsem skupaj želim uspešno in ustvarjalno
sodelovanje.
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

NOVICA

NOVICA

11. redna skupšËina
Elektro Ljubljana

N

a podlagi 45. Ëlena Statuta družbe Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo elektriËne energije, d. d. je Uprava družbe 8. junija letos sklicala
11. redno sejo skupšËine z namenom spremembe firme ter sprememb in dopolnitev statuta, ki so posledica uveljavitve Energetskega zakona. Elektrodistribucijsko podjetje ne bo veË javno podjetje, zato je potrebno statut uskladiti z Zakonom o
gospodarskih družbah. VeË o poteku skupšËine in sprejetih sklepih bomo poroËali v
prihodnji številki internega glasila.
Uredništvo

AKTUALNO

AKTUALNO

Uvedena nova organizacijska shema (2.del)

PodroËje Skupnih strokovnih služb
OE RaËunovodsko finanËne storitve:
• vodenje stroškovnega raËunovodstva,
• vodenje finanËnega raËunovodstva,
• planiranje, analiziranje in poroËanje za notranje in zunanje uporabnike informacij,
• izvajanje raËunovodskega nadzora.

RA»UNOVODSKO FINAN»NE STORITVE

Oddelek
raËunovodskega
upravljanja

SLUÆBA
STROŠKOVNEGA
RA»UNOVODSTVA

SLUÆBA
FINAN»NEGA
RA»UNOVODSTVA

Oddelek
raËunovodskega
nadzora

OE RaËunovodsko finanËne storitve

OE TehniËna podpora:
• izvajanje naroËil in skladišËnega poslovanja,
• nabava in vzdrževanje voznega parka, graditev in vzdrževanje poslovnih stavb ter poËitniških zmogljivosti, trženje
poËitniških zmogljivosti,
• gradnja, vzdrževanje in vodenje TK omrežja in naprav,
fiksne in mobilne telefonije,
• obvladovanje strojne in programske opreme, obvladovanje IIS in DWH, podpora uporabnikom.

• izvedba in spremljanje postopkov delovnopravne narave,
• koordiniranje in sodelovanje v pravnih postopkih pred
sodišËi in drugimi državnimi organi, ki se nanašajo na
našo družbo,
• priprava materiala, organizacija in izvedba postopkov v
zvezi z upravljanjem družbe, kot so npr. seje nadzornega
sveta, skupšËine delniËarjev itd.,
• odnosi z javnostmi in korporativni marketing,
• udejanjanje poslovne strategije skozi kadrovsko funkcijo,
• naËrtovanje potreb po zaposlovanju,
• organiziranje funkcionalnega izobraževanja,
• prouËevanje varnosti delovnega procesa in izdelava strokovnih podlag za oceno tveganja,
• zagotavljanje izvajanja periodiËnih pregledov delovne
opreme, delovnega okolja in zdravstvenega stanja delavcev,
• spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu, odkrivanje vzrokov zanje in priprava korektivnih ukrepov,
• naËrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
• zagotavljanje vodenja podjetja preko vzdrževanja štirih
standardov kakovosti.
OE Skupne storitve

SKUPNE STORITVE

Kadrovska
sluæba

Oddelek za
pravne
zadeve

Oddelek za
odnose z
javnostmi

Sluæba za
kakovost

Splošna
služba

Projektna
pisarna

TEHNI»NA PODPORA

SLUÆBA ZA
INFORMACIJSKE
STORITVE

SLUÆBA ZA
TELEKOMUNIKACIJSKE
STORITVE

SLUÆBA NABAVE

SLUÆBA REÆIJSKIH
DEJAVNOSTI

Delovna skupina
za koordinacijo procesa reorganizacije

OE TehniËna podpora

OE Skupne storitve:
• vodenje in spremljanje postopkov pri sklepanju zavarovanja premoženja in reševanja, škodnih primerov,
• vodenje dokumentnega sistema,
• sestavljanje pogodb v imenu družbe v civilnopravnih odnosih z drugimi gospodarskimi subjekti in posamezniki,
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AKTUALNO

Nov sistem vodenja distribucijskega
elektroenergetskega sistema in nov
distribucijski center vodenja
V petek, 20. aprila je Elektro Ljubljana sveËano
odprl nov sistem vodenja distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES) in nov distribucijski center
vodenja (DCV). Otvoritve so se med drugimi povabljenimi gosti udeležili: minister, mag. Andrej Vizjak,
direktor Direktorata za energijo, dr. Igor Šalamun in
predsednik Nadzornega sveta Elektro Ljubljana, dr.
Marjan Rihar.

Z obstojeËim sistemom vodenja, ki ga sestavlja pet centrov
vodenja po distribucijskih enotah, in Ëelni DCV s procesnimi
raËunalniki Siemens, je mogoËe nadzirati in voditi razdelilne
transformatorske postaje in razdelilne postaje. Na novem DCV
pa bo mogoËe voditi tudi srednjenapetostno omrežje 20 kV in
10 kV, kar je pomembna razširitev sistema vodenja. Od novega
DCV priËakujemo naslednje pridobitve: poenotenje vodenja
omrežja v družbi, poveËanje zanesljivosti in razpoložljivosti
DEES, hitrejše odpravljanje okvar, zagotavljanje in spremljanje
kakovosti elektriËne energije pri odjemalcih, nadzor obremenitev naprav in vodov, avtomatizacija priprave dokumentov s
predhodnim obvešËanjem odjemalcev, izboljšanje informiranja in boljša odzivnost na telefonske klice odjemalcev ob izpadih, zagotavljanje informacijske podpore vsem udeležencem
v procesu dobave elektriËne energije. Neposredne ekonomske
uËinke novega DCV lahko vrednotimo z naslednjimi kazalci:
zmanjšanje števila in Ëasa izpadov, zmanjšanje izgub v omrežju, zmanjšanje stroškov vzdrževanja, racionalizacija v strukturi
zaposlenih.
Spodbudne besede ministra, mag. Andreja Vizjaka

Nagovor predsednika uprave

K

ot je v svojem nagovoru povedal predsednik uprave, mag. Mirko MarinËiË, sistem vodenja, ki ga je imel
Elektro Ljubljana do sedaj, ni veË ustrezal današnjim
zahtevam. ObstojeËi sistem vodenja s procesnimi raËunalniki
Siemens, zasnovan leta 1977, je vzdržal Ëetrt stoletja le zaradi
stalnih tehniËnih nadgrajevanj, svoje robustne zanesljivosti in
izredno dobrega vzdrževanja, skrajni Ëas pa je bil za korak naprej. “Od novega DCV priËakujemo izpolnjevanje nalog v skladu
s sodobnimi zahtevami, v pogledu nadzora stanja na omrežju
s sprejemanjem informacij in meritev na omrežju, ukrepanja
ob motnjah na omrežju ter evidentiranje kakovosti v pogledu
stalnosti dobave” je poudaril mag. MarinËiË.
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AKTUALNO

AKTUALNO

Tehnološka oprema novega DCV izvajalca Iskra Sistemi,
d.d., s sistemsko programsko opremo PSI AG iz NemËije, predstavlja krono novega sistema vodenja omrežja Elektro Ljubljana, ki ga sestavljajo naslednji gradniki: novi DCV je postavljen
v zgradbo nekdanje stare mestne elektrarne, ki letos praznuje
110. obletnico. Ta tehniËni in kulturni spomenik smo obnovili
in prilagodili za tehnološke potrebe Elektra Ljubljana, dvorana
pa je namenjena kulturni dejavnosti. Nemotenemu delovanju v
vseh razmerah, tudi v primeru prekinitve napajanja iz distribucijskega omrežja, je namenjen sistem neprekinjenega napajanja,
ki ga sestavljajo: agregat, dve akumulatorski bateriji, po dva
usmernika in razsmernika.
V obdobju od leta 2000 do danes smo za potrebe tehnoloških sistemov in poslovnega sistema Elektra Ljubljana zgradili
sodoben digitalni telekomunikacijski sistem. Kapacitete tega sistema, ki presegajo poslovno-tehnološke potrebe Elektra Ljubljana so namenjene trženju. V zadnjih letih smo v ta sistem
investirali okrog 10 mio EUR, za tehnološki sistem bo v uporabi
približno tretjina zmogljivosti tega sistema.
Novemu DCV je bilo potrebno prilagoditi sisteme vodenja v RTP in RP, tako v pogledu poenotenja informacij, kakor
tudi v pogledu naËina komuniciranja. Izgradnja modela omrežja
v DCV je v tesni povezavi z relacijskimi bazami podatkov o
elementih omrežja v integriranem informacijskem sistemu in z
uvajanjem prostorsko informacijskega sistema.
Z izgradnjo razdelilnih postaj v omrežju 20 kV in 10 kV
je bil izvršen prvi korak avtomatizacije tega omrežja, v zadnjih
letih pa smo v to omrežje vgradili okrog 80 vodenih loËilnih
mest. Vzporedno z izgradnjo DCV je potekala tudi izgradnja
klicnega centra. Klicni center je do sedaj predstavljal informacijski center za odjemalce elektriËne energije v pogledu s poslovanjem z energijo, v povezavi z novim DCV pa prevzema tudi
vlogo informacijskega centra o stanju omrežja. Merilni center je
tehnološki del procesa ''merjenje elektriËne energije'', ki omogoËa spremljanje pretokov elektriËne energije iz prenosnega v
distribucijsko omrežje v realnem Ëasu ter spremljanje Ëetrturne
dinamike porabe predane elektriËne energije veËjim konËnim
uporabnikom omrežja.

Slavnostni trenutek

htevam. “Bilo je veliko narejenega, za kar se zahvaljujem Francu Leskovcu ter vsem sodelavcem, ki so vkljuËeni v ta, zares
zahteven projekt, kot tudi dobaviteljem opreme in izvajalcem
del,” je še dodal.
Franc Leskovec in Violeta Irgl

Gostje so si z zanimanjem ogledali novo pridobitev

Procesna oprema je trenutno prilagojena za efektivno
dnevno spremljanje dinamike obremenitve do 10.000 merilnih
mest. Merilni center je v osnovi zasnovan tako, da omogoËa
bodoËo širitev na segment množiËnih uporabnikov omrežja oz.
t. i. široke porabe. V izgradnjo navedenih sistemov smo od leta
2000 do danes vložili okrog 8,5 mio EUR, Ëe pri tem raËunamo,
da je za te tehnološke sisteme namenjena tretjina investicije v
digitalni telekomunikacijski sistem.
V zakljuËku slavnostnega nagovora je mag. MarinËiË poudaril, da se konfiguracija elektroenergetskega omrežja stalno
spreminja, zato je vsak DCV živ sistem, ki se sproti prilagaja za-
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Nova pridobitev
Elektra Ljubljana RTP 110/20 kV Litija
Pozdravni nagovor mag. MarinËiËa

Elektro Ljubljana je odprl nov
tehnološki objekt v Litiji, ki bo dolgoroËno zagotavljal kakovostno oskrbo
z elektriËno energijo na svojem napajalnem obmoËju.

P

o tem, ko so pred tremi leti objektu
postavili temeljni kamen, smo 20.
aprila doËakali slavnostno otvoritev
nove RTP 110/20 kV. PrizorišËe dogajanja
je bilo postavljeno v okolje nadzorništva
Elektra Ljubljana v Litiji, Ëigar zaposleni so
se ob tej priložnosti izkazali v vlogi odliËnih gostiteljev.

letos obeležujemo tudi 50-letnico priklopa
prvih 18 transformatorskih postaj na prvo
RTP Litija. Za izvedbo projekta, katerega
vrednost je ocenjena na 2,6 mio evrov, se
je zahvalil vsem sodelavcem, kot tudi projektantom, dobaviteljem in izvajalcem.
V tej fazi izgradnje bo napajanje RTP
Litija še vedno potekalo po napajalnih daljnovodih 35 kV iz smeri Zagorje, toda po
novih transformatorjih, ki so prirejeni za
napajalno napetost 35 kV in 110 kV. Odjemalci lahko v tej fazi priËakujejo bolj
stabilno obratovanje z manj prekinitvami
Slavnostni razrez

Lepo vreme je narekovalo še lepše
vzdušje med prisotnimi, ki so se pustili
presenetiti programskemu izboru organizatorjev. Osrednji trenutek otvoritve objekta,
slavnostni razrez, so naznanili Zasavski
rogisti, medtem ko so drugi del kulturnoumetniškega programa popestrili pevci okteta Valvasor iz Litije. Da je duh J. V. Valvasorja še vedno prisoten v teh krajih, pa nas
je spomnila tudi spremljajoËa scena.
»e smo sledili govornikom, je izgradnjo novega objekta narekovala nenehna rast
odjema elektriËne energije in nove zahteve
po kvalitetni oskrbi odjemalcev elektriËne
energije. Kot je nadaljeval predsednik uprave Elektra Ljubljana, mag. Mirko MarinËiË,
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napajanja. Po izgradnji DV 110 kV Trbovlje
- Litija - BeriËevo, ki jo do leta 2010, naËrtuje operater prenosnega omrežja Elektro
Slovenija, bo objekt lahko obratoval v naËrtovani zmogljivosti, ki bo zadostovala za
nekaj desetletij na širšem obmoËju Litije in
Šmartnega.
Na slavnostni otvoritvi je bila poleg
predstavnikov Elektra Ljubljana ter lokalne oblasti, župana Litije, Francija Rokavca,
prisotna tudi eminenca slovenske politiËne
in gospodarske javnosti, minister za gospodarstvo, mag. Andrej Vizjak, ob njem pa še

AKTUALNO

NOVICA

NOVICA

AKTUALNO

Novi
diplomanti na
enoti Ljubljana
mesto
dr. Igor Šalamun, direktor Direktorata za energijo RS.
Nov objekt v Litiji je del intenzivne investicijske politike Elektra
Ljubljana, ki teži k uravnoteženemu
gospodarskemu razvoju v Sloveniji
in tako sledi evropskim smernicam.
Kot je med drugim povedal mag.
Vizjak, elektriËna energija z odpiranjem trga vedno bolj dobiva znaËaj
tržnega blaga, ki bo bolj kot kadarkoli ovrednotena tudi po kakovosti.
Glede na to se lahko strinjamo, da je
investicija pomembna pridobitev za
odjemalce elektriËne energije Litije
s širšo okolico, predvsem v industrijsko obrtnih obmoËjih, ki bodo
pridobila boljšo kakovost elektriËne
energije, predvsem v pogledu stalnosti oz. zanesljivosti dobave. Iz

trenutno štirih izvodov: Kostrevnica, Šmartno, Litija mesto in Zapodje, bo omrežje razdeljeno na devet
izvodov, v konËni fazi pa bodo tudi
trenutni napajalni vodi iz Potoške
vasi in Trbovelj predstavljali le 20
kV rezervne napajalne izvode.
Že v današnji postavitvi 20 kV
stikališËa je nekaj rezervnih celic,
prostorska konfiguracija pa dopušËa
postavitev še dveh sektorjev in tretjega energetskega transformatorja.
Energetskega primanjkljaja se nam
torej ni bati desetletja. Zaslepljeni
od sonca, ne besed, si želimo, da bi
prihodnost uresniËila tudi te napovedi.

Diplomanti Višje strokovne šole ICES, Izobraževalni center energetskega sistema, zaposleni na DE Ljubljana mesto, ki so diplomirali v spomladanskem roku tega leta, so nam
priredili prijetno pogostitev.

O

b domaËi kapljici smo Ëestitali in nazdravili
štirim novim inženirjem elektroenergetike:
- Mitji Kuzmi,
- Mirku Vidrihu,
- Jožefu Wolfu in
- Robiju Zalarju.

Iskrene Ëestitke vsem štirim sodelavcem. Verjamemo, da bodo dodatna strokovna znanja in usposobljenost uspešno uporabili na delovnem mestu, v
dobro njih samih, prav tako pa tudi v dobro družbe
Elektro Ljubljana d. d.
Alenka Kušar

Andreja Radovan

Ogled pod strokovnim vodstvom Iztoka Bartola

Mirko Vidrih

Robi Zalar

Mitja Kuzma

Joæef Wolf

Foto: Janez Pirnovar
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Intenzivne priprave na popolno
odprtje trga (nadaljevanje)
V prejšnji številki Elektro novic smo vas seznanili z
vsebino prvega sklopa intenzivnih priprav na popolno odprtje trga, v kateri smo povzeli pregled praks, izkušenj in
trendov pri poslovanju oskrbovalnih podjetij z gospodinjskimi odjemalci na razvitih trgih EU.

V

Ëasu do izida te številke je projektna skupina že predstavila in uspešno zakljuËila drugi sklop priprav, ki obravnava
analizo obstojeËega stanja poslovanja z gospodinjskimi odjemalci. Povzemamo vsebino sklopa.

Analiza poslovanja Elektro Ljubljana, d. d. z
gospodinjskimi odjemalci
Gradivo obsega analizo Elektra
Ljubljana pri poslovanju z gospodinjskimi odjemalci. Analiza obsega
zunanje in notranje dejavnike
poslovanja.
Pri zunanjih dejavnikih upošteva veljavno
zakonodajo v Sloveniji
pri dobavi gospodinjskim odjemalcem. Pri
Zakonodaji analizira
energetsko in splošno
zakonodajo za zašËito
potrošnikov. Pri zunanjih dejavnikih upošteva še socio-demografske in ekonomske
znaËilnosti, ki vplivajo
na rast gospodinjskega
trga v Sloveniji.
Med pomembne zunanje
dejavnike štejemo konkurenco,
ki jo podrobno analiziramo. Pri tem
so zajeta vsa obstojeËa delujoËa podjetja na slovenskem elektroenergetskem trgu.
Ocena konkurenËnosti posameznih podjetij je
izdelana po merilih konkurenËnosti podjetja v ožjem
smislu ter po merilih tržnih dejavnikov. Rezultat analize konkurence kaže priËakovan razvoj trga in bolj enakopraven položaj podjetij
v tekmi za odjemalce.
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Med kljuËne zunanje dejavnike štejemo razmere na energetskem trgu. Obstajajo še velike rezerve za preglednost in likvidnost
trga na debelo v Sloveniji.
VeËji del analize obsega poglobljeni pregled notranjih dejavnikov, ki vkljuËuje:
- oblike razËlenitve gospodinjskih odjemalcev iz obstojeËih baz
podatkov ter raziskave o zadovoljstvu gospodinjskih odjemalcev;
- obstojeË nivo razvitih produktov;
- možnosti nakupa elektriËne energije ter oblikovanje prodajnih cen za gospodinjske odjemalce z upoštevanjem obstojeËe
strukture cen in odjema gospodinjskih odjemalcev ter gibanja
cen na trgu na debelo;
- scenarije, ki so bili v reguliranem sistemu pod nadzorom Vlade RS;
- obstojeËe tržne poti in opis aktivnosti;
- obstojeËe aktivnosti pri tržnem komuniciranju.
Elektro Ljubljana je z novo organiziranostjo zaokrožil kljuËne
funkcije na podroËju merjenja, obraËuna, plaËevanja in storitvenega oz. klicnega centra. Opis obstojeËih funkcij, analiza njihove
uËinkovitosti ter kakovosti dajejo jasno sliko o trenutnem stanju in
oceno objektivnih zmožnosti v sedanji obliki poslovanja.
Elektro Ljubljana je zaradi dolgega preteklega obdobja regulacije cen in pritiska po znižanju stroškov poslovanja, obsojen na trenutno prisilno vlogo cenovnega vodje, ki na trgu zadovoljuje predvsem odjemalce, ki so pripravljeni sprejeti nizek
nivo storitev v zameno za nizke cene. To je tudi jasno znamenje
in izhodišËe za morebiten drugaËen položaj Elektra Ljubljana v
smislu ponudbe dodatnih storitev, seveda v pogojih sprostitve
cen in okrepitve virov, posebno na segmentu storitvenega (klicnega centra) centra.
Kazalci klicnega centra Elektra Ljubljana kažejo na problematiko informacijskih rešitev, ki se odraža v velikem številu uporabljenih aplikacij s strani operaterjev, v nepraktiËni razvrstitvi aplikacij
ter obËasno poËasnem delovanju baz ERC in lokalne raËunalniške
mreže. Statistika klicev v klicnem centru kaže na velik poudarek
sporoËanju števËnih stanj in izvedbi nadzornega obraËuna, kar pomeni kar 50-odstotno zasedenost kapacitet klicnega centra.
Pri plaËevanju se kaže še znaten potencial za poveËanje števila odjemalcev, ki bi želeli plaËevati preko trajnika.

NOVICA

NOVICA

Stroškovni vidik analize Elektra
Ljubljana, v primerjavi s sorodnimi oskrbovalnimi podjetji v EU,
kaže na optimizacijo stroškov,
ki izhaja iz razliËnosti zahtev
okolja. Sorodna oskrbovalna
podjetja v EE poslujejo v pogojih odprtega trga z elektriËno energijo, ki ima za posledico višje zahteve odjemalcev
in veË stikov. Analiza Elektra
Ljubljana prikazuje nižje povpreËne stroške poslovanja kot odraz
regulirane dejavnosti. Elektro Ljubljana, kljub bistveno nižjim stroškom v
pogojih reguliranega trga, še zadovoljuje potrebe gospodinjskih odjemalcev. Z odprtjem trga in razvojem konkurence lahko priËakujemo bistveno višje zahteve in priËakovanja
odjemalcev, kar bo poslediËno zahtevalo strateški položaj Elektra
Ljubljana glede razmerja kakovosti storitev in cene.

Krvodajalstvo,
najvišja stopnja
solidarnosti in
humanosti

Iz evidenc evidentiranih stikov z odjemalci v IIS je razvidna
analiza posameznih aktivnosti v okviru posameznih lokacij in s
tem organiziranost procesov v družbi.

okratne humanitarne akcije se je udeležilo 82 delavcev
našega podjetja, ki so nesebiËno darovali svojo kri zato,
da bi pomagali pri reševanju življenj ljudi in prispevali
svoj delež pri zagotavljanju zadostne preskrbe s to dragoceno
življenjsko tekoËino. Zavedamo se, da je lahko vsakdo med
nami danes ali jutri potencialni prejemnik krvi, zato si lahko
pomagamo le ljudje med seboj. “»lovek Ëloveku kri daje“ je
bil tudi tokat moto naše akcije in opomin, da smo lahko tudi
mi jutri potrebni takšne pomoËi že zaradi narave našega dela.
Dajanje krvi je izraz zavezanosti solidarnosti do soËloveka
in temelji na naËelu globokega humanizma, prostovoljstva,
brezplaËnosti in anonimnosti.

Analiza informacijskega sistema ter pregled uporabljenih
aplikacij po prodajnih poteh prikazuje veliko zahtevnost razmejitve dejavnosti ter vzpostavitve preglednega in enotnega pogleda
na odjemalca.

Aktivnosti pred 1. julijem 2007 so že v teku
Opisani prva in druga faza projekta sta osnovi za pripravo
predloga preoblikovanja poslovanja z gospodinjskimi odjemalci.
Tretja faza, preoblikovanje poslovanja, je še v teku in bo predvidoma potekala še do konca letošnjega leta ter še v prvi polovici
naslednjega. V uvodnem delu tretje faze projekta smo pripravili
osnovne rešitve pri sklepanju pogodb z gospodinjskimi odjemalci
po 1.7.2007. Pripravili smo tudi splošne in dopolnilne pogoje za
vrste oskrbe ter dodatne storitve ter pripadajoËi cenik oskrbe in
storitev. Odjemalcem je bilo prav tako tudi že poslano Obvestilo o
pogojih dobave po odprtju trga elektriËne energije za gospodinjstva, s 1.7.2007, ustrezno pa so bile dopolnjene tudi internetne
strani. Že na vstopni strani naših internetnih strani http://www.
elektro-ljubljana.si/ se lahko seznanite z vsebinami, ki jih za gospodinjstva prinaša odpiranje trga. Odjemalcem so na voljo vsi
dokumenti, od pogodbe, do splošnih in dopolnilnih pogojev, skupaj s cenikom. Pripravljena so tudi najbolj pogosta vprašanja, ki
jih bomo sproti posodabljali. V splošnem pa ostajajo pogoji dobave v cenovnem smislu nespremenjeni, v veljavi ostajajo cene,
ki jih je s 1.4.2007 potrdila Vlada RS.

Za Ëloveški organizem je kri nenadomestljivo
zdravilo, zato smo se tudi letos odzvali povabilu ObmoËnega združenja rdeËega križa Ljubljana in organizirali krvodajalsko akcijo, ki je bila izvedena v mesecu aprilu.

T

Elektro Ljubljana že vrsto let sodeluje z OZRK Ljubljana
pri organizaciji krvodajalskih akcij zato ni nakljuËje, da je letos, ob 140 letnici krvodajalstva v Sloveniji, prejela posebno
priznanje rdeËega križa.
Gre za priznanje in zahvalo podjetju, ki podpira to aktivnost in zagotavlja ugodne pogoje ter razmere za zdravje,
varnost in kakovost življenja vseh, pomoËi potrebnih, ljudi.

Jurij Žvan

Projektna skupina za prilagoditev poslovanja
z gospodinjskimi odjemalci po 1. juliju 2007
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Nova organiziranost
integriranega sistema
kakovosti
V integriran sistem kakovosti so
vkljuËeni: sistem vodenja kakovosti
ISO 9001, sistem ravnanja z okoljem
ISO 14001 (RO), sistem varnosti in
zdravja pri delu OHSAS 18001 (VZD),
sistem upravljanja varovanja informacij ISO 27001 (UVI).

N

ajvišji organ integriranega sistema
je Predstavnik vodstva za kakovost
(uprava družbe). Temu je podrejen
Odbor za kakovost (širši kolegij), ki obravnava vsebino, povezano z navedenimi sistemi (standardi), predvsem skozi odloËanje
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o nekaterih temeljnih dokumentih sistemov:
okoljsko poroËilo, okoljski vidiki in programi,
ocena tveganja, izjava o varnosti, seznam informacijskih tveganj, izjava o primernosti itd.
Služba za kakovost nudi podporo Predstavniku vodstva in Odboru za kakovost. Služba
za notranjo revizijo je neposredno podrejena Upravi družbe (štabna služba) in deluje s
stališËa zakonitosti, strokovnosti (spremljanje
obvladovanja tveganja, kazalcev uËinkovitosti ipd.), notranjih pravil, etiËnosti, in varovanja informacij ter navodil lastnikov.
UresniËevanje vsebine standardov
obravnavajo Odbor za kakovost OE (kolegij

OE), ki ga vodi izvršni direktor OE oziroma
Odbor za kakovost DE (kolegij DE), ki ga
vodi direktor DE. Odbor za kakovost in odbor za kakovost OE sta bila v integriran sistem vkljuËena že prej, na nivoju DE pa sta
dva dosedanja Tima na DE preoblikovana
v en organ, v Odbor za kakovost DE.
Pri ravnanju z okoljem, varnosti in
zdravju pri delu in pri upravljanju varovanja informacij je vzpostavljen Svet, za vsakega od sistemov posebej. Za vsak sistem
sta imenovana Skrbnik in PooblašËenec.
Skrbnik za RO je Izvršni direktor OE OR,
pooblašËenec je Direktor DE KoËevje. Skrbnik za VZD je izvršni direktor OE SDO, pooblašËenec je Vodja oddelka za varnost in
zdravje pri delu. Skrbnik za UVI je Izvršni
direktor OE TP, pooblašËenec pa Vodja notranje revizije.
V dosedanji organiziranosti je bil pri
prvih dveh sistemih imenovan tudi Tim na
upravi oziroma pri Sistemu varovanja informacij Tim za varovanje informacij. Po

NOVICA

NOVICA

odloËitvi ožjega kolegija se namesto
Sveta in Tima, od reorganizacije podjetja naprej, organizira le Svet. S to odloËitvijo so avtomatiËno prenehali delovati dosedanji timi.
Svet je sestavljen tako, da so v
Svetu, poleg skrbnika (predsednik Sveta) in pooblašËenca (namestnik predsednika Sveta) imenovani tudi Ëlani. »lan
sveta je posameznik, ki na svojem podroËju v okviru sistema vodi program
izboljševanja stanja. Dodatno je lahko
kot Ëlan imenovan tudi nekdo, ki lahko
kot vodja oziroma zaposlenec oddelka/
službe znatno pripomore k delovanju
Sveta. Pri RO in pri VZD je v Svetu tudi
direktor vsake Distribucijske enote. Pri
Svetu UVI pa je poleg treh vodij programov, ki vsak prihajajo iz svoje OE, v
svet uprava imenovala še po enega Ëlana iz vsake od preostalih štirih OE.
Organiziranost integriranega sistema kakovosti je zgolj temelj, ki nam
zaposlenim omogoËa, da lahko s svojim
delom dosegamo cilje, ki jih od nas zahtevajo standardi kakovosti. Zaposleni
smo tudi tisti, ki lahko s svojimi pobudami poganjamo kri po naših sistemih, saj
vzpostavljena organiziranost omogoËa,
da pobude prihajajo preko Odborov za
kakovost DE na Odbor za kakovost oziroma na posamezen Svet.
Janez Drnovšek

Devetošolci iz StopiË
V RTP 110/20 kV
Gotna vas

Elektro Ljubljana že vrsto let
uspešno sodeluje z osnovnimi šolami na podroËju splošnega znanja o
elektriki ter predstavitvami poklicev elektro stroke ter tako pomaga
uËencem k lažji odloËitvi in izbiri.

U

Ëenci osmih razredov devetletke
dolenjskih osnovnih šol so že kar
nekaj let redni obiskovalci elektroenergetskih objektov Elektra Ljubljana. Pri urah fizike jim profesorji predstavijo nekaj osnovnih pojmov o elektriki,
kako to dejansko izgleda v praksi pa je
na šolski tabli težko pojasniti. Ob naravoslovnih dnevih osnovne šole v dogovoru z vodstvom družbe organizirajo
obiske energetskih objektov.
Zadnje dni v marcu so uËenci
osnovne šole iz StopiË obiskali razdelilno transformatorsko postajo v Gotni vasi pri Novem mestu. Pred samim

ogledom sem uËence seznanil s pravili
vedenja med obiskom, kajti naprave v
obratovanju predstavljajo, ob neupoštevanju pravil, veliko nevarnost. Z uËencu
smo si ob razlagi ogledali najprej 110
kilovoltno stikališËe, nato prostore z
napravami v 20 kilovoltnem stikališËu
in komandni prostor. UËencem so bile
predstavljene tudi nevarnosti pri delu.
Prikazana so jim bila zašËitna sredstva
ter njihova uporaba.
Glede na to, da se bodo morali
uËenci kmalu priËeti odloËati za izbiro
poklica oziroma nadaljnjega izobraževanja, je beseda tekla tudi o poklicih,
zaposlovanju in štipendiranju. UËencem
sem predstavil tudi poklice v elektroenergetiki, še posebej pa je dal poudarek
poklicu elektromonterja, za katerega je
vse manj zanimanja.
Marko Piko
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Stalne izboljšave v
letu 2006

nadzorništva ter porabe delovnega Ëasa od
delovišËa in nazaj z upoštevanjem možnosti nedostopnosti števca. Predlogu, pa je
tudi dodano, da se na raËunih za elektriËno
energijo doda obvestilo o zamenjavi števca.
Predlog je bil sprejet kot idejna rešitev.

Stalne izboljšave so del integriranega Sistema kakovosti (vkljuËuje standarde Sistema vodenja kakovosti po ISO 9001, Sistema ravnanja z okoljem po
ISO 14001, Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po OHSAS 18001 in
Sistema upravljanja varovanja informacij po ISO 27001), ki zajema vse procese
v Elektru Ljubljana. Temu primerne so njihove vsebine, ki so zelo pesto obarvane ter se pojavijo na vseh podroËjih v podjetju.

Stalna izboljšava št. 4: Predlog se
nanaša na izboljšan postopek daljinskega
odËitavanja, ki bi omogoËal prednostno izdajo raËuna kupcem z daljinskim odËitavanjem ter pošiljanje raËunov po elektronski
pošti kupcem, ki bi si to želeli, ali, pa omogoËil kupcu izraËunati in uskladiti njegove
obveznosti do dobavitelja za pretekli mesec. Predlagani predlog se dotika podroËja
upraviËenih odjemalcih, ki sta ga podala
Dane Klepec in Nataša BlažiË Turk. Predlog
ni bil sprejet.

V

letu 2006 je bilo prejetih devet stalnih izboljšav, ki so bile obravnavane na Odboru za kakovost skladno
z organizacijskim predpisom OP 25. Sedem
predlogov je bilo sprejemljivih za izvedbo
ter temu primerno tudi nagrajenih. Skupna višina nagrad za navedene predloge, pa
je bila v vrednosti 300.000 SIT neto. Dva
predloga izboljšav nista bila primerna za
izvedbo.
Kratko vsebino obravnavanih stalnih
izboljšav, ki so si Ëasovno sledile, pa si poglejmo še vsebinsko:
Stalna izboljšava št. 1: Predlog se
nanaša na optimizacijo pri izbiri transformatorja, ki poleg obstojeËih kriterijev
(starost oziroma obraba transformatorja ter
potreba po veËji instalirani moËi) upošteva

še razliko izgub med starim in novim transformatorjem. Predlog je podal Anže BoštjanËiË ter je bil sprejet kot idejna rešitev.
Stalna izboljšava št. 2: Predlog se
nanaša na uporabo varovalnih loËilnikov
proizvajalcev, ki omogoËajo zmanjšanje
možnosti sluËajnega dotika delov pod napetostjo. Z vgradnjo takih loËilnikov, naj bi
se po predlagateljevem mnenju nevarnost
dotika delov pod napetostjo zmanjšala ali
celo odpravila. Predlog, katerega je posredoval Anton Rogina je bil sprejet kot idejna
rešitev.
Stalna izboljšava št. 3: Predlog se
nanaša na izboljšan izraËun normativov
vzdrževanja pri zamenjavi števcev, kjer naj
bi upošteval še oddaljenost lokacije dela od

Stalna izboljšava št. 5: Predlog se
nanaša na podaljšanje obratovalne dobe
Ni-Cd baterij za roËne UKV radijske postaje
MAXON SL 500 in SL70E ter s tem izboljšanje zanesljivosti baterije. To dosežemo
s predelavo polnilca baterij MAXON CA
1225 in baterije MAXON SA 1170. Predlog
je podal Brane Rihar, ki je bil sprejet kot
idejna rešitev.
Stalna izboljšava št. 6: Predlog se
nanaša na dopolnitev Navodila za obvešËanje odjemalcev v primeru planiranih del
na DEES (NA UDO 084-7.2-01). Po mnenju
predlagatelja naj vsebina navodila doloËa
minimalne vsebine obvestila in izdelava
takšne aplikacije na portalu DEE, da bo
samo enkrat vneseno obvestilo dostopno
in dostavljeno vsem v verigi obvešËanja ter
Službi za odnose z javnostmi. Predlog je
podal Anton Rogina, ki pa ni bil sprejet.
Stalna izboljšava št. 7: Predlog se
nanaša na zmanjševanje koronskih izgub
in s tem delnih praznitev ter radijskih motenj na podpornih kompozitnih izolatorjih
z glavo iz kovinskega materiala, ki ga je
podal Boris Sterle ter je bil sprejet kot idejna rešitev.
Stalna izboljšava št. 8: Predlog se
nanaša na merilno metodo, ki omogoËa
hitro in uËinkovito preizkušanje tokovnih
in napetostnih tokokrogov s pomoËjo upo-
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rabe sodobnih merilnih naprav. Metoda
omogoËa prihranek Ëasa do 80 % in samostojno delo enega samega merilca, obenem
pa enostavno doloËanje napak, hkrati pa
lahko opustimo nevarno primarno preizkušanje, ki je nevarno za osebje in opremo.
Predlagatelj je Aleš Komat, katerega predlog je bil sprejet kot idejna rešitev in je v
izvajanju.
Stalna izboljšava št. 9: Predlog se
nanaša na raËunalniško aplikacijo izdelano v VISUAL BASIC-u za potrebe izdelane
baze podatkov o transformatorskih postajah, transformatorjih in nizkonapetostnem
omrežju. Predlog je podal Bogdan StanišiË
ter je bil sprejet in je že realiziran.
Vsem predlagateljem stalnih izboljšav
se zahvaljujemo za sodelovanje.
Jani Škrbec,
referent za kakovost

NOVICA

NOVICA

Elektro Ljubljana organizator XIII.
letnih športnih iger EDS 2007

1

6. junija 2007 bo Elektro Ljubljana
gostil in organiziral XIII. letne športne igre slovenskih elektrodistributerjev v Novem mestu. Naj ob tej priložnosti
navedemo besede v vabilu vsem udeležencem iger predsednika uprave, mag. Mirka
MarinËiËa: “Ko smo ob naËrtovanju letošnjih letnih iger distribucijskih podjetij tehtali argumente za doloËitev lokacije iger,
je prevladalo mnenje, da se je Dolenjska
že izkazala pri organizaciji podobnih do-

godkov. Nekaj let nazaj nas je namreË že
gostila pri zimskih igrah. Zato vas tudi letos prisrËno vabim v dolenjsko metropolo,
v središËe Novega mesta, kjer bomo v prijateljskem vzdušju preverili našo športno
pripravljenost. Predvsem pa stavimo na
prijetno druženje v prijaznem, športu naklonjenem okolju. Potrudili se bomo ustvariti dobre pogoje za naše skupno druženje.
Zadovoljstvo bo popolno, Ëe bomo poleg
dobrih rezultatov, kjer se bodo izkazali najboljši športniki vseh distribucijskih podjetij, videli zadovoljne obraze naših sodelavk
in sodelavcev. Športniki so naši priljubljeni
sodelavci, ki s svojo energijo bogatijo podjetje. Biti športnik pomeni biti predan ko-

lektivu, biti delaven, odloËen in vztrajen.
Seveda cenimo vaše rezultate, cenimo pa
tudi vašo trdno voljo, ki je potrebna za številne treninge in vedno novo dokazovanje,
kot tudi željo in pripravljenost, da zastopate barve podjetja. Še posebej plemenita
lastnost športnikov je prijateljsko prenašanje porazov in spoštovanje boljših od
sebe. Razen tega je pri njih opaziti veËjo
povezanost z okoljem, zaradi Ëesar so lahko
tudi dobri ambasadorji elektrogospodarstva
v slovenskem prostoru.V priËakovanju prijetnega druženja vas lepo pozdravljam.”
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik organizacijskega odbora
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Elektro Ljubljana
v množiËnih
medijih v prvem
Ëetrtletju 2007
Podobno kot lani, mirno in brez
posebnosti
V prvem Ëetrtletju 2007 so bile
v slovenskih elektronskih in tiskanih medijih objavljene 104 objave, v katerih je omenjeno podjetje
Elektro Ljubljana, kar je za 14 objav veË kot v enakem obdobju leta
2006.

P

ozitivno smo ocenili 77 objav, delež
pozitivnih objav tako znaša 74 % in
je za 8,2 odstotnih toËk nižji kot v
enakem obdobju leta 2006.
Pozitivno publiciteto smo razvrstili v naslednje tematike:
poslovni rezultat (9), cena elektriËne energije za gospodinjstva
(8), ustanovitev družbe SODO (8), lastniška struktura (6), odjemalci - plaËevanje raËunov (6), akcija ugasnimo luË za 5 minut
(5), omrežje - težave zaradi snega in ledu (4), prenovljeni prostori
Elektra Ljubljana na Vrhniki ter druge teme (4).
V 1. Ëetrtletju 2007 smo negativno ocenili 5 objav, ki smo
jih uvrstili v tematike plaËe (3) in odjemalci - plaËevanje raËunov
(2). 22 objav smo ocenili nevtralno, najveË, 17, smo jih uvrstili v
tematiko omrežje - težave zaradi snega in ledu.
Graf 1: Vrednostna struktura publicitete
nena Ë
1,9%

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

DE KoËevje ima
novo telefonsko
centralo
V DE KoËevje je namešËena nova telefonska centrala z
IP telefonskimi aparati. S tem pa so se spremenile tudi vse
telefonske številke na sedežu DE, Cesta na Trato 6, 1330
KoËevje. Bistvena pridobitev nove centrale je v tem, da
smo sedaj vsi delavci na sedežu DE neposredno povezani s
telefonsko centralo Elektro Ljubljana, d. d.

T

o pomeni, da lahko sodelavce, na Slovenski 58 in 56 ter
Kotnikovi 9 in Slomškovi 18, pokliËemo direktno v internem prometu samo z njihovo 4-mestno interno številko.
Enako seveda velja tudi obratno za klice iz obeh navedenih lokacij
v Ljubljani na DE KoËevje.
Druga bistvena pridobitev pa je v tem, da ima sedaj vsak sodelavec svojo direktno telefonsko številko, kar je pomembno tako za
klice v internem prometu znotraj Elektra Ljubljana kot tudi za zunanje uporabnike naših storitev, ki pogosteje komunicirajo z isto
osebo in jo lahko pokliËejo direktno brez posredovanja receptorja.
Nova klicna številka za DE KoËevje je sedaj 01/230-46-00 oz.
za klice iz Slovenske 56 in 58 ter Kotnikove in Slomškove, v internem prometu, 46-00. Na tej številki se oglasi receptor in posreduje
klic do želene osebe. V primeru, da želite poklicati direktno, npr.
tajništvo DE, pa pokliËete samo interno številko 46-14.
Za klice iz DE Trbovlje, DE Novo mesto ali posameznih nadzorništev pa je potrebno poklicati celotno klicno številko in sicer
01/230-46 00 ali pa direktno posameznega sodelavca 01/230-XXXX ( interna številka ).
Interni imenik za DE KoËevje bo dodan k Internemu telefonskemu imeniku Uprava, DE LO , DE LM, ki se nahaja na x:\izmenjava\Data\_Telefonski Imeniki\Imenik.xls kot poseben dodatek in
se bo tudi sproti ažuriral s strani službe za TK storitve.

na Ë
2,9%
nena Ë
4,8%
nena Ë
16,3%

na Ë
44,2%

pozitivno 85,7 %
nevtralno 8,8 %

Od 18. 5. 2007 pa so spremenjene tudi telefaks številke:
Telefaks na recepciji DE : 01/230-46-01
Telefaks pri direktorju DE : 01/230-46-02
Telefaks Center vodenja : 01/230-46-03
Telefaks nadzorništvo KoËevje : 01/230-46-04
Telefaks za skladišËe in avtomobilski park : 01/230-46-05

negativno 5,5 %

nena Ë
29,8%

Telefonske in telefaks številke naših nadzorništev Ribnica,
Dobrepolje in izpostave v KoËevski Reki, pa so do nadaljnjega
ostale nespremenjene.

N=104

Janez Kne, komunikolog
Press clipping, d.o.o
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Komuniciranje z našimi uporabniki
Elektro Ljubljana oskrbuje z elektriËno energijo preko
300.000 uporabnikov. Poleg tega
je zadolžena za razvoj in obratovanje distribucijskega omrežja
na podroËju tretjine slovenskega
ozemlja (oskrbujemo 6.166 km2,
celotno ozemlje Slovenije meri
20.273 km2).

K

er je elektriËna energija nepogrešljivo blago, si uporabniki
želijo biti informirani, bodisi o
stanju na elektriËnem omrežju, ali o
postopkih za prikljuËitev na elektriËno
omrežje in seveda o uporabljeni elektriËni energiji in s tem povezanimi spremembami plaËnikov, stanjem števca...
KoliËina in vsebinska pestrost
vprašanj je sorazmerna številu uporabnikov in tudi velikosti oskrbovanega
podroËja. Komunikacijske poti uporabnikov so razliËne, in sicer pisno preko
standardne pošte, preko svetovnega
spleta, preko elektronske pošte, ustno
preko telefonskih klicev v klicni center
in osebno v informacijskih pisarnah.
Ker si želimo uporabnike kar najbolje
informirati, bomo v OE SU zajeli najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo
na naših komunikacijsko-informacijskih toËkah in jih objavili na spletu in
obËasno tudi na zadnji strani raËuna
za elektriËno energijo. Velik pomen
pripisujemo tudi interni obvešËenosti
zaposlenih, ki smo nenazadnje tudi
uporabniki, zato bomo o najpogostejših vprašanjih poroËali tudi v našem
glasilu.
Ker se odprtje trga z elektriËno
energijo hitro približuje (1. 7. 2007),
smo uporabnikom na zadnji strani raËuna za elektriËno energijo (zapadlost
15. 6. 2007) postregli z nekaterimi najpogostejšimi vprašanji in pripadajoËimi
odgovori.
Ste opazili zadnjo stran raËuna?
»a ne, vam ponujamo priloænost tukaj.

Elektro Ljubljana d.d.
ZELENA ENERGIJA
Slovenska cesta 58

Dober tok... za gospodinjstvo na dolgi rok

1516 LJUBLJANA

âe Ïelite postati kupec zelene energije, odreÏite zgornji del, ga opremite z znamko in vrnite na na‰ naslov.

Dobava elektriãne energije za gospodinjske odjemalce po 1. 7. 2007, ko se trg z elektriãno energijo
odpre za vse odjemalce.
»ODPRTJE TRGA Z ELEKTRIâNO ENERGIJO« je izraz, ki polni ãasopisne strani, odjemalce pa postavlja pred dilemo, kako ukrepati v novi
situaciji, saj nakup elektriãne energije ni preprosta stvar. Elektriãna energija je nepogre‰ljivo blago in nihãe si ne zna veã predstavljati
Ïivljenja brez njega. Ker si v Elektro Ljubljana Ïelimo, da bi tudi vnaprej ostali partnerji, smo za vas pripravili nekaj najpogostej‰ih vpra‰anj
v zvezi z odprtjem trga z elektriãno energijo. Na‰e naãelo je: ozave‰ãen kupec najbolj‰i kupec.
V ãem se za gospodinjske odjemalce spremeni stanje glede dobave
elektriãne energije po 1.7.2007?
S 1.7.2007 se za gospodinjske odjemalce odpira trg z elektriãno
energijo. To pomeni, da si lahko prosto izbirajo dobavitelja elektriãne
energije ter izberejo sebi najbolj ustrezno ponudbo.
Ali se bo elektriãna energija s 1.7.2007 podraÏila in za koliko?
Ob odprtju trga z elektriãno energijo za gospodinjske odjemalce s
1.7.2007, se cena za elektriãno energijo ne bo spremenila. Ostala
bo nespremenjena do nadaljnjega.
Ali moram zaradi odprtja trga z elektriãno energijo skleniti novo
pogodbo o dobavi elektriãne energije?
Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o naãinu
izvajanja gospodarske javne sluÏbe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omreÏja elektriãne energije in gospodarske javne
sluÏbe dobava elektriãne energije tarifnim odjemalcem (Ur.l.RS ‰t.
23/07) gospodinjskim odjemalcem ni potrebno sklepati nove pogodbe
o dobavi elektriãne energije. Na podlagi 16. ãlena omenjene Uredbe
se ‰teje, da ima gospodinjski odjemalec sklenjeno veljavno pogodbo
o dobavi in o dostopu do distribucijskega omreÏja za nedoloãen ãas
pod pogoji, o katerih ga je obvestilo podjetje, ki ga je oskrbovalo z

elektriãno energijo do 1.7.2007, ãe se odjemalec ni odloãil za
zamenjavo dobavitelja.
Ali lahko ostanem brez elektriãne energije, ãe ne podpi‰em
pogodbe o dobavi elektriãne energije?
Vsi odjemalci, ki so 1.7.2007 Ïe prikljuãeni na distribucijsko omreÏje,
imajo sklenjeno pogodbo o oskrbi z elektriãno energijo za nedoloãen
ãas, in ne morejo ostati brez elektriãne energije, ãe se drÏijo doloãil
pogodbe. Novo prikljuãeni odjemalci bodo morali na podlagi
veljavnega Soglasja za prikljuãitev na distribucijsko omreÏje, z
izbranim dobaviteljem elektriãne energije skleniti pogodbo o oskrbi
z elektriãno energijo, ki je predpogoj za prikljuãitev na distribucijsko
omreÏje.
Odjemalcem, ki brez lastne krivde ostanejo brez dobavitelja elektriãne
energije, mora na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah
uredbe o naãinu izvajanja gospodarske javne sluÏbe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omreÏja elektriãne energije
in gospodarske javne sluÏbe dobava elektriãne energije tarifnim
odjemalcem (Ur.l.RS ‰t. 23/07), SODO zagotoviti dobavo elektriãne
energije po javno objavljenem ceniku.

POSTREZITE SI Z INFORMACIJAMI
Na na‰i spletni http://www.elektro-ljubljana.si si lahko pridobite ‰e veã informacij v zvezi z odprtjem trga z elektriãno energijo. Ravno tako vam
bomo z informacijami postregli osebno v na‰ih informacijskih pisarnah ali po telefonu v klicnem centru.

Informacijske toãke:
KLICNI CENTER: 01/430 42 70 vsak delovnik od 7.30 do 14.30

ELEKTRONSKA PO·TA: oskrba@elektro-ljubljana.si
INFORMACIJSKE PISARNE:
LJUBLJANA

■ Slovenska cesta 58, vsak delovnik od 7.30 do 16.30 ure in

KOâEVJE
NOVO MESTO
TRBOVLJE

ob petkih od 7.30 do 14.00 ure. Od 01. julija do 31. avgusta
pa v ponedeljek, sredo, ãetrtek in petek od 7.30 do 14.30
ure in ob torkih od 7.30 do 16.30 ure.
■ Kotnikova ulica 9, vsak delovnik od 7.30 do 14.30 ure.
■ Cesta na Trato 6, vsak delovnik od 7.30 do 14.30 ure.
■ Ljubljanska cesta 7, vsak delovnik od 7.30 do 14.30 ure.
■ Gimnazijska cesta 25, vsak delovnik od 7.30 do 14.30 ure.

Opomba: Stanje ‰tevca za uskladitev upo‰tevamo
le, ãe ga sporoãite med 1. in 15. v mesecu. Vsi
zapadli raãuni morajo biti poravnani! Stanje ‰tevca
je ob delovnikih upo‰tevano ‰e isti dan, ãe je
sporoãeno do 14. ure, sicer pa naslednji delovni
dan. Banka bo pri odjemalcih, ki imate odprte
trajnike, v primeru sporoãanja po zadnjem
delovnem dnevu, do vkljuãno tretjega v mesecu,
za morebitno premalo zaraãunano elektriãno
energijo, bremenila va‰ raãun ‰ele v naslednjem
mesecu.

Roman Ponebšek
Zadnja stran raËuna
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Prenova raËuna
za elektriËno
energijo
S 1. 7. 2007 se odpira trg z elektriËno energijo.
V želji po veËji razumljivosti in preglednosti raËuna za
elektriËno energijo smo se odloËili, da prenovimo tudi
raËune za gospodinjske odjemalce. RaËune za druge odjemalce bomo prenovili do konca leta 2007.
Bistvene novosti v primerjavi z dosedanjimi raËuni so:
• Operiramo samo s ceno paketa, ki vsebuje uporabo omrežij, energijo, dodatek za zeleno oziroma modro energijo,
v kolikor ima odjemalec tak paket oskrbe in trošarino.
Struktura paketa je prikazana v posebni tabeli, s katero zadostimo zakonskim zahtevam po prikazu zneska za
omrežnino in energijo. Morebitne dodatne storitve in popusti so prikazani posebej.
• Zaradi veËje preglednosti smo posebej poudarili bolj pomembne dele raËuna tako, da smo jih osenËili.
• Na vsakem raËunu je naveden mesec rednega letnega obraËuna za posameznega odjemalca.
Na sliki 1 je prikazan vzorec raËuna za predvideno porabo
za koledarski mesec - akontacije (v pogovornem jeziku pogosto
uporabljamo tudi izraz obrok) za gospodinjskega odjemalca.
IzraËun akontacije je narejen na podlagi povpreËnih dnevih

koliËin predhodnega obraËunskega obdobja, števila dni ter cene
za paket oskrbe (vse cene na vzorcih so izmišljene).
Pri izpisu posebne položnice se upošteva tudi morebiten
saldo v dobro (dobroimetje), ki se odšteje od zneska raËuna, na
položnico pa se izpiše samo morebitna razlika (Ëe je saldo v
dobro manjši od zneska raËuna), Ëe je saldo v dobro veËje od
zneska raËuna, je položnica prazna.
Na prvo akontacijo po rednem letnem obraËunu se prišteva
tudi saldo obraËuna (premalo zaraËunano). Podatek o prištetem
raËunu na posebno položnico se izpiše v vrstico pod tabelo za
obraËun DDV-ja.
Redni letni obraËun se izvaja enkrat letno, ko se popiše
stanje števca. V Elektro Ljubljana popisujemo stanja za letni obraËun v mesecih: januar, februar, marec, april, maj, junij (odjemalci zelene energije), september, oktober in november, s tem da
so odjemalci Ëim bolj enakomerno razdeljeni med mesece.
Posebnost obraËuna je v tem, da se ob vsaki spremembi
cene s pomoËjo linearne interpolacije oceni stanje števca na dan
spremembe cene in obraËuna koliËine tako ugotovljene porabe
po takrat veljavni ceni.
V tabeli, obraËun DDV-ja, ugotavljamo saldo obraËunskega
obdobja, to je razliko med porabljeno elektriËno energijo v € in
že zaraËunano elektriËno energijo v €. Saldo obraËunskega obdobja prikažemo v vrstici, premalo (ali preveË) zaraËunano.
Na sliki 2 je prikazan vzorec letnega obraËuna za gospodinjskega odjemalca.

Obdobje
Obdobje
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IzraËun

IzraËun
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Struktura
Struktura
paketa
paketa
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DDV-je
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Slika 1
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Priloga k obraËunu je prikaz bremenitev (izstavljenih
raËunov) in plaËil za obraËunsko obdobje. Prikaz služi kot
pomoË odjemalcu in referentu pri kontroli plaËil in pri komunikaciji med njima. V prikazu so zajeta vsa plaËila, ki
so knjižena na odjemnem mestu v trenutku izdelave obraËuna.
Saldo dolga ali dobroimetja obraËunskega obdobja je
lahko:
• enak saldu obraËunskega obdobja, Ëe so vsi izstavljeni raËuni tudi plaËani;
• razliËen od salda obraËunskega obdobja, v kolikor
bodisi ni plaËan kakšen izstavljen raËun ali pa ima
odjemalec dobroimetje (saldo v dobro).
V kolikor ima odjemalec saldo v dobro (dobroimetje),
se mu izpiše tudi, da bomo dobroimetje upoštevali pri naslednjih akontacijah.

TP/K Podgorska
ObmoËje dela Podgorske ulice v KoËevju leži na
idiliËnem jugozahodnem delu KoËevja, neposredno
pod pogorjem Stojne. Skozi to obmoËje poteka tudi
KoËevska planinska pot do dveh najbolj obiskanih vrhov Stojne, to je Fridrihštajn (z razvalinami gradu) in
Mestni vrh (s planinsko postojanko KoËa pri Jelenovem studencu).

T

a del KoËevja je napajan preko jamborske transformatorske postaje DINOS KoËevje, ki je napajana preko 20
kV DV Podgorska. Tudi velik del NN omrežja je izveden
prostozraËno.

V obvestilu odjemalca, v primeru rednega obraËun,
obvešËamo, kako bomo raËun-obraËun upoštevali na naslednjem raËunu za predvideno dobavo elektriËne energije
(akontaciji).
»e je obraËun izdelan na zahtevo stranke, ki je sporoËila stanje števca, je namesto obvestila priložena posebna položnica.
Na sliki 3 je prikazana priloga k obraËunu.

Prikaz bremenitev
Prikaz
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obraËunskega
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Saldo
dolgaaliali
preplaËila
preplaèila
obraËunskegaobdobja
obdobja
obraèunskega

Obvestilo
Obvestilo

Že nekaj Ëasa je bila JTP Podgorska predvidena za umik,
saj kot taka estetsko ne sodi v tak prostor, poleg tega pa je že
precej dotrajana (Al) in potrebna obnovitve. Konec leta 2006 pa
je ObËina KoËevje v neposredni bližini TP zgradila novo otroško
igrišËe in nam na ta naËin dala še en razlog veË, da TP umaknemo in EE omrežje pokablimo. Omenjena investicija je bila umešËena v zadnje Ëetrtletje leta 2006, ravno sedaj, ko to berete, pa
je investicija zakljuËena. Postavljena je nova TP/K DINOS KoËevje, tipa IMP 6/24 (kompaktna kabelska TP v ploËevinastem
ohišju). Ob zamenjavi TP je bil pokablen del 20 kV DV Podgorska in velik del NN omrežja. Na obmoËju “bivše” TP tako ni
ostalo niË nadzemnega. S tem smo rešili veË težav. Obnovili smo
TP, estetsko polepšali okolico in otroci se lahko varno igrajo. Kot
naslednja poteka investicija izdelave projektne dokumentacije
za pokablitev nadaljnjega dela 20 kV DV Podgorska vse do TP
StrelišËe, v dolžini približno 700 m, v letu 2008 pa bomo pokablili še del 20 kV DV Podgorska, od TP Dinos do TP Marof.
Projektant: Ivan Kobe, inž. el.
Izvajalec: Služba za izgradnjo DE KoËevje
Gr. dela: Bernard KRNC, s. p.

Slika 3

Marija Košir
Borut »esnik
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Prenovljen vhod
in avla na DE
Trbovlje
V ponedeljek, dne 7. maja 2007, je bila v Trbovljah, v
zgodnjih popoldanskih urah, kratka slavnostna otvoritev prenovljenega vhoda in avle poslovne zgradbe DE Trbovlje.

O

tvoritev smo zaËeli z glasbeno toËko, ki jo je izvedel na
klavirski harmoniki naš sodelavec, Andrej Potrbin. Nato je
predsednika uprave, mag. Mirka MarinËiËa, izvršne direktorje uprave in navzoËe sodelavke in sodelavce, pozdravil in nagovoril direktor DE Trbovlje, Anton Razpotnik.
Sledil je nagovor predsednika uprave, Mirka MarinËiËa. Trak
sta pred vstopom navzoËih, ob navzoËnosti predsednika uprave in
asistenci tajnice, Jožice Zupanc, prerezala, Anton Razpotnik in Jure
»ater izvršni direktor OE TehniËna podpora.
Prepotrebna prenova vhoda in avle poslovne stavbe sedeža
DE Trbovlje odslej nudi lep in prijazen dostop za zaposlene, predvsem pa za odjemalce elektriËne energije, ki bodo imeli urejen dostop do sprejemne informacijske pisarne. Projektno dokumentacijo

Slavnosni razrez

za izvedbo prenove je izvedlo podjetje ID - INTERIER DESIGN Novo
mesto, d. o. o. Poleg preurejene recepcije, preurejen vhod s posebej
rezerviranim in oznaËenim parkirnim prostorom za invalide, nudi
ustrezen in varen dostop za invalidne osebe.
Ob tem gre zahvala zaposlenim na sedežu DE Trbovlje, in sicer
posebej za razumevanje in potrebno sodelovanje v Ëasu, ko so se
obnovitvena dela izvajala, še posebej pa vodstvu podjetja, ki je investicijo vkljuËilo v plan investicij in zagotovilo potrebna finanËna
sredstva.
Posebna zahvala gre tudi novemu gospodarju DE Trbovlje,
Tomislavu Hutarju, ki je ves Ëas prenavljanja spremljal in nadziral
delo ter pri delu tudi aktivno sodeloval. Tomislav Hutar je tudi Ëlan
kulturnega društva Zasavje Trbovlje Relika. Na razstavah obËasno
sodeluje s svojimi risbami in fotografijami. Tudi v naši prenovljeni
avli si lahko kakšno ogledamo.
Irena PotoËnik

Skupinski posnetek za arhiv Elektra Ljubljana
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Janez Forte,
tri desetletja v
Elektru Ljubljana
Kako bi se na kratko predstavili?
“Sem Janez Forte, doma iz Litije, kjer sva si z ženo Melito
ustvarila prijeten dom. Opravljam naloge vodje nadzorništva v Litiji, kjer skrbimo za nemoteno dobavo elektriËne energije za 6.000
odjemalcev. Na tem delovnem mestu imam opravka z raznovrstnim
delom, tako, da je vËasih zelo pestro, ob havarijah pa tudi precej
naporno.”

Pred novo RTP Litija

Kako je potekala vaša delovna kariera?
“V teh dneh praznujem lep jubilej - 30 let dela v našem podjetju, Elektro Ljubljana. Pred tremi desetletji sem priËel delati v
službi razvoja pri nestorju projektantov, Janezu Justinu, ki je nam,
mladim projektantom, dal veliko prepotrebnih izkušenj in napotkov
za uspešno projektiranje.
Po skoraj desetih letih dela v službi razvoja sem zamenjal delovno mesto in odšel v obratovanje na mesto vodje investicijskega
vzdrževanja Dolenjske. To je bil za tiste Ëase velik izziv in upam,
da sem ga uspešno sprejel. Hotel sem, da vidim, kako naši projekti
tudi dejansko živijo na terenu. Sem eden izmed redkih, ki mu je
bila dana možnost, da sem objekte projektiral, gradil in sedaj jih
tudi vzdržujem.”

Kako preživljate prosti Ëas?
“Prosti Ëas preživljam doma, kjer se veliko ukvarjam z vrtnicami, sadjarstvom in mojim pasjim prijateljem Floydom. Zakaj
se ukvarjam z vrtnicami? Ker so to zelo plemenite cvetice; vsaka
ima svoj pomen in svojo zgodbo. Zanimivo je, kakšno vodilo imajo
vrtnice: v življenju se je potrebno za ideale boriti, tako kot vrtnica
ne dopusti, da jo z golimi rokami odtrgaš, ker se s trnjem bori za
življenje. Tudi življenjska doba vrtnic je zelo dolga.

V druæbi s psom Floydom

Imam tudi preko 30 razliËnih dreves; to so predvsem hruške,
jablane, marelice, Ëešnje in križanca med hruško in jabolko (naši).
Tako da prostega Ëasa ni veliko, Ëe pa ga kaj ostane, ga porabim za
uËenje kitare. To je moj novi hobi.”

Katerim vrednotam sledite v življenju?
“V življenju najbolj cenim poštenost in zaupanje; to sta vrlini,
ki v sodobnem Ëasu vedno bolj bledita, kar pa ni v redu, ker se s
tem siromaši tudi naša duhovnost.”

Janez Forte in Violeta Irgl

“Imam tudi preko 30 razliËnih dreves.”
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Mozart v Mestni elektrarni
ljubljanski

Na sam veËer zaËetka pomladi smo snovalci Elektrinih veËerov z velikim veseljem, na jubilejnem desetem Elektrinem veËeru, gostili Ëlane Komornega orkestra Tartini ter združena mešana pevska zbora
Orglarske šole iz Novega mesta in Mešani pevski
zbor Sv. Jakob iz Vavte vasi, s programom Wolfanga Amadeusa Mozarta: Simfonijo št. 40 v gmolu, KV 550 in Krönungsmesse K 317.

Z

desetim Elektrinim veËerom se je priËela tretja sezona
kulturno-umetniških veËerov, ki jih Elektro Ljubljana
prireja v Mestni elektrarni ljubljanski že od leta 2005.
Med velikim številom zadovoljnih obiskovalcev je veËer navdušil tudi veleposlanika Republike Avstrije, Valentina Inzka.
Kot je poudaril gostitelj veËera, Roman Jesenko, direktor distribucijske enote Ljubljana mesto, je deseti Elektrin veËer popolnoma uspel. Naj na tem mestu omenimo, da Mestna elektrarna ljubljanska, ki v svoje okrilje prijazno sprejema umetnike in ljubitelje
umetnosti, ob koncu letošnjega leta praznuje svojo Ëastitljivo,
110. obletnico.
Violeta Irgl
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Dnevi energetikov v Portorožu
2. in 3. aprila 2007 so se v Portorožu odvijali, v organizaciji Ëasopisne hiše Finance, dnevi slovenskih energetikov. Elektro Ljubljana, d. d. se je v dogajanje vkljuËila kot
pokrovitelj s svojim predstavitvenim prostorom.

O

tvoritvena govora sta imela dva ministra, in sicer
Janez Podobnik in mag. Andrej Vizjak. Slednji je
poudaril, da je cilj v uËinkovitejši rabi energije, saj
standarda prebivalstva, ki je tesno povezan z rabo energije,
ne gre zmanjševati.
VarËevanje in racionalna raba energije, zmanjševanje
toplogrednih plinov in proizvodnja energije iz obnovljivih
virov so v splošnem podroËja, ki so jih v svojih predstavitvah
predstavljali avtorji referatov iz številnih podroËij. Že preproste metode (zamenjava razsvetljave, regulacija porabe energije
glede na tehnološki proces, kogeneracija, regulacija komprimiranega zraka ...), ki imajo za cilj zmanjševanje stroškov proizvodnje, poslediËno prispevajo k energetski uËinkovitosti industrijskih
objektov in postrojev. Organizatorji z nagradami vzpodbujajo
podjetja k racionalni rabi energije, tako je letos pridobila naslov
energetsko uËinkovitega podjetja Predilnica Litja.
Tudi Elektro Ljubljana, d. d. se aktivno vkljuËuje v projekte za uËinkovitejšo rabo energije preko obvešËanja in svetovanja
uporabnikom. V svojih malih elektrarnah proizvajamo elektriËno
energijo (OVE-obnovljivi viri energije), katero prodajamo kot zeleno energijo in s tem spodbujamo uporabnike h korišËenju okolju
prijazne energije.

vir: predavanje dr. Peter Novak

NOVE TEHNOLOGIJE-SOLARNI DIMNIK 200MW
1 x 200 MW solarni dimnik; potrebna površina 5000 x
5000 m, višina dimnika H = 1000 m - za Slovenijo neprimerna
tehnologija, ker ni ustreznega prostora - uporabno v pušËavah.
V primerjavi z našimi najveËjimi proizvodnimi enotami NEK
moË na pragu je 696 MW, TEŠ moË na pragu je 683 MW.

Kljub dejstvu, da velja zakon o ohranitvi energije, torej energije ne moremo porabiti, lahko jo le uporabljamo, je koliËina uporabljive energije omejena. Poleg razvoja naprav z dobrimi izkoristki
(uËinkovita raba energije) predstavljajo izziv strokovnjakom tudi
nove tehnologije pridobivanja energije, predvsem iz obnovljivih virov. Splošen izziv prebivalstva pa je v umni rabi energije, torej tudi
v varËevanju; vprašajmo se, kolikokrat bi lahko kakšno pot opravili
peš namesto z avtomobilom ...

ENERGETSKA BILANCA SLOVENIJE
Slovenija se bliža potrebni primarni energiji 300 PJ/a (peta
Joula/leto- peta=predpona 1015-biljarda)
Cilj: 20% OVE v letu 2020 pomeni najmanj 60PJ/a
Sedaj imamo cca 16 PJ/a OVE
PoveËanje: ~ 400%

Vir: dr. Peter Novak

Roman Ponebšek
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SreËanje druπtva vinogradnikov
Elektra Novo mesto

Udeleæba vinogradnikov je bila velika

16. marca je bilo v veliki sejni
dvorani organizirano že 21. tradicionalno sreËanje vinogradnic in vinogradnikov Elektra Novo mesto, z
ocenjevanjem vin in družabnim sreËanjem.

V

oceno je bilo prinesenih 58 vzorcev
vin, od tega 28 belih, 16 rdeËih in
14 vzorcev cviËka. Vina je tokrat
ocenjevala pet-Ëlanska komisija, katero je
vodil priznani enolog Brane Granda iz Mirne PeËi. Na osnovi ocen sta rezultate raËunalniško obdelala Marko Primc in Toni
Cugelj ter izdelala tabele z rezultati, ki so
bile sestavni del biltena.

SreËanje je s svojim obiskom poËastila CviËkova princesa leta 2006, Barbara
Kramar z Velikega Kala pri Mirni PeËi, ki je
vse prisotne lepo pozdravila ter povedala
nekaj besed o vinu.
Naj povzamem nekaj njenih besed:
“Kultura vina je bila prisotna pri Ëloveku
že stoletja pred našim štetjem in ni zgolj
nakljuËje, da so jo oznanjali že stari EgipËani, stari Grki, Rimljani ter drugi, ohranila
pa se je vse do danes.
Že Homerjevi junaki so pili vino z
zbranostjo, spoznali njegov izvor, starost ...
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Ocenjevalna komisija je
imela teæko delo

Alkaj pa je dejal: “Ne sadi nobenega
drevesa, dokler nisi sadil vinograda.”
Tudi v stari GrËiji so nemalokrat dejali, da ljubijo staro vino in nove pesmi.
Vino je poleg kruha postalo simbol
življenja in je edina pijaËa, ki jo izbiramo,
vse druge naroËamo. Vino je Ëudovit del
narave, opevano od pesnikov, oboževano
od umetnikov in spoštovano od zrelih
omikanih ljudi. Naj zakljuËim z rekom,
da vino zbuja navdih, Ëudovito ustvarjalnost, daje Ëloveku moË najti samega
sebe, da je do sveta moËan in prisrËen. Upam, da ob pitju ne boste uživali
samo ob vinu, temveË tudi ob odkritju
kakšne nove misli.
CviËkova princesa je skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije, Branetom
Grando in predsednikom društva vinogradnikov Elektra Novo mesto, Zvonkom
»ampo, podelila tudi priznanja in diplome,
najboljšim trem v posameznih kategorijah
pa poleg priznanja še praktiËne nagrade.
Predsednik ocenjevalne komisije,
Granda, je v kratkem nagovoru prisotne
seznanil s samim naËinom ocenjevanja ter
vina ocenil kot zelo dobra, nekatera celo
vrhunska. Granda je poudaril, da je Elektro
Ljubljana, DE Novo mesto edino podjetje
na Dolenjskem, ki je svoje vinogradnike

Priznanja
je podelila cviËkova princesa

združilo v društvo, ter že 21 let prireja odliËno organizirano lastno ocenjevanje vin,
ki bi bilo lahko za vzor tudi drugim.
Med gosti na sreËanju vinogradnikov
je bil tudi namestnik predsednika uprave
Elektra Ljubljana, Vincenc Janša, ki je pohvalnim besedam Grande dodal, da so taka
in podobna sreËanja zelo dobrodošla, saj
pozitivno prispevajo k dobrim odnosom
zaposlenih in tudi upokojenih delavcev.
Marko Piko
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PoËitniški objekt Bovec
Elektro Ljubljana ima razporejene poËitniške zmogljivosti po naslednjih lokacijskih sklopih: Gorski kraji, Predgorje, Toplice in Primorje (slovensko, hrvaško). Zaposlenim
je na voljo 49 poËitniških objektov od tega 34 objektov v
Sloveniji, drugo pa v hrvaškem primorju.

pa vam bo služila kot pomoË pri premagovanju brzic in tolmunov.
Od aprila do oktobra veliko ljubiteljev muharjenja preizkuša sreËo
in svoje znanje ribolova na reki SoËi. Soška postrv, kraljica sladkovodnih voda, ki je ime dobila prav po reki SoËi, je najveËji magnet
za ribiËe celega sveta. Marsikomu se nasmehne sreËa v obliki ulova
trofejne lepotice, prav vsi pa odhajajo domov polni vtisov prelepe
pokrajine, Ëiste reke in svežega gorskega zraka. Preko Kanina je
potekala znamenita soška fronta, katere ostanke si lahko v poletnih
mesecih ogledate prav od blizu. Kljub zobu Ëasa so na Kaninu še
vedno vidni strelni jarki, kaverne, bunkerji in vojaške poti.

O

dloËili smo se, da vas bolje seznanimo z Bovcem, ki je znan
predvsem kot destinacija za aktivne, tako poleti kot pozimi.

Bovec je mesto in središËe obËine Bovec. Leži pod južnim poboËjem Rombona, na najvišji soški terasi, ob severnem robu Bovške kotline. Poleg Rombona kotlino obdajajo še, na jugu Polovnik,
na vzhodu JavoršËek, na severovzhodu pa Svinjak in visokogorsko
kraško Kaninsko pogorje.

Rafting na SoËi

Le malokatera pokrajina ponuja v poletnem Ëasu toliko razliËnih možnosti za športno udejstvovanje kot je Bovško. Turist lahko
uživa prav v vseh dimenzijah: v vodi, na zemlji in zraku. Mehkoba
zelenih planot, mraËne sence sotesk in številnih slapov, igriv ples
barv v globokih tesneh, kamnite Ëipke kraškega sveta, prekrasni
razgledi, ki segajo do morja in oËaka Triglava. Njegova specifiËna
lega in dolina, odprta proti morju, mu dajeta še poseben Ëar in tisto
raznolikost, kakršno le stežka najdemo drugje v svetu.
V poletnih mesecih, ko na Kaninu ni snega, pa ponuja Kanin
izhodišËe za lepe gorske ture. Z gondolsko žiËnico vas pripeljejo do
zgornje postaje, od koder imate prosto pot do vrha Kanina, koËe
Petra Skalarja, vrha Prestreljenika, itd. Za tiste, ki jim je adrenalin
pisan na kožo, pa je na voljo rafting, soteskanje, jadralno letalstvo,
bungee jumping ipd. Za tiste, ki jim je rafting premalo razburljiv,
pa priporoËam reËni bob (hydrospeed). ObleËeni boste v debelejšo
neoprensko obleko, ki vas bo varovala pred hladom reke, s plavutkami na nogah boste pridobivali hitrost in krmarili, plavalna deska

ReËni bob

V Bovcu in vsej dolini SoËe, ki je že sicer znana predvsem kot
destinacija za aktivne, obstaja tudi pozimi cela paleta alternativnih
možnosti, od prijaznih sprehodov in kolesarjenja v dolini, do bolj

marec-april2007 | Dober tok. • 25

ZMOGLJIVOSTI

PO»ITNI©KE

razburljivega zimskega raftinga ali raftinga na snegu ter izletov s
pasjo vprego.
Kanin je edino smuËišËe v Sloveniji, kjer smuËarski tereni
presegajo višino 2000 m. SmuËarska sezona traja od decembra do
prvomajskih praznikov. Kanin je pravo visokogorsko smuËišËe, visoko nad gozdno mejo v resnem alpskem okolju. Zaradi velike višine, proge ne zaledenijo, temveË nudijo uživaško smuko na suhem
snegu veËji del zime. Posebna odlika Kanina je njegova sonËna lega
in fantastiËni pogledi, tako daleË v osrËje Alp, kot v Sredozemlje.
Ob dobri vidljivosti lahko s prostim oËesom preštevamo velike ladje
v Tržaškem zalivu. V dolini, na drugem bregu lepotice reke SoËe,
samo dober sprehod daleË od Bovca, leži vas »ezsoËa z dodatnim
smuËišËem. Ena izmed posebnosti Bovca je tudi možnost smuËanja
v treh deželah - na smuËišËih Sella Nevea (25 km) in Trbiž (30 km)
v Italiji ter Arnoldstein (45 km) v Avstriji. Vsak gost s tedensko
kaninsko smuËarsko karto ima pravico smuËati na teh smuËišËih
dva dni brez doplaËila.

V prelepi pokrajini se nahaja naš apartma in sicer v Kaninski
vasi. »e prihajate iz smeri Ljubljana - Kranjska Gora - Bovec, vas
pot pripelje preko gorskega prelaza VršiË v Bovško dolino.
Pri odcepu za Bovec zavijete desno (glej sliko).

Pot nadaljujete do centra mesta in pred avtobusno postajo
zavijete desno (glej sliko).

SMER PRIHODA

AVTOBUSNA
POSTAJA
SmuËišËe Kanin

Prihod iz smeri <Ljubljana - Tolmin - Bovec> pot vas pelje
mimo mosta na soËi do Tolmina in naprej do Bovca. Pri odcepu za
Bovec zavijete levo (glej sliko)!

Izlet s pasjo vprego
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Pot nadaljujete do centra mesta in za avtobusno postajo zavijete levo (glej sliko)!

RECEPCIJA

AVTOBUSNA
POSTAJA

Takoj nato zavijete desno (glej sliko)!

Pot nadaljujete naravnost mimo pošte in cerkve (glej sliko)!

Zapeljete se do konca bloka in parkirate vozilo (glej sliko)!

Pot nadaljujete mimo stanovanjskih hiš (glej sliko)!

VHOD V
GARSONJERO

PARKIRNI
PROSTORI

Kratek opis apartmaja
Garsonjera se nahaja v Kaninski vasi, in sicer v I. nadstropju,
št. 17. V garsonjeri je kuhinja z dnevno sobo, raztegljivi trised in
kopalnica. Na hodniku pa je ograjen prostor za shranjevanje smuËi.
Od centra ste oddaljeni cca. 5 minut hoje.

Pripeljete se do recepcije v kaninski vasi, kjer z napotnico
prevzamete in vrnete kljuËe od apartmaja in za recepcijo zavijete
levo (glej sliko)!

V Bovcu lahko doživite vsak dan drugo dogodivšËino, vsak
dan druženje z drugimi prijaznimi vodniki in aktivnega dopusta
bo, kot bi mignil, konec. Ostali pa bodo nepozabni spomini na eno
najlepših slovenskih alpskih dolin - Bovško.
Služba režijskih dejavnosti
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ZašËita pred elektriËnim udarom
v nizkonapetostnih napeljavah
(novosti v standardih)
Pri naËrtovanju elektriËne napeljave je potrebno upoštevati lastnosti
razpoložljivega napajanja, vrsto napeljevalnega sistema, okoljske razmere, dostopnost elektriËne opreme,
izbiro zašËitnih naprav itd.

P

ri tem naj bo v vidu zašËita živali,
ljudi in imetja, kakor tudi pravilno
delovanje napeljave za celotno dobo
uporabe. Omenjena merila zelo natanËno
obravnavajo slovenski standardi o nizkonapetostnih napeljavah.
Pomemben ukrep je zašËita pred elektriËnim udarom.
To temo obravnavajo standardi:
• SIST EN 61140
ZašËita pred elektriËnim udarom-Skupni vidiki za napeljavo in opremo.
• SIST IEC 60364-1
Nizkonapetostne el.napeljave-1.del:
Temeljna naËela,ocenjevanje splošnih
znaËilnosti, definicije
• SIST IEC 60364-4-41
Nizkonapetostne napeljave-4-41. del:
ZašËitni ukrepi-ZašËita pred elektriËnim
udarom
• SIST IEC 60364-5-53
Nizkonapetostne napeljave-5-53.del:
Izbira in namestitev elektriËne opremeLoËevanje, stikanje in krmiljenje
IEC sedaj prenavlja celotno zbirko
standardov o nn napeljavah, enako velja
tudi za CENELEC.
Nova pri vsem tem je drugaËna zasnova obravnavanja tematike, kot je bila
doslej.
Standard SIST EN 61140 in SIST IEC
60 364-1 sta temelja standarda celotne
zbirke, ki obravnavata n.n. napeljave.
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NajveËjo pozornost zašËiti pred elektriËnim udarom posveËa SIST IEC 603644-41.
Celotno tematiko pa zaokrožuje SIST
IEC 60364-5-53, ki med stalno tematiko
opisuje naprave za zašËito v primeru okvare.

TEMELJNE ZAHTEVE
V elektriËnih napeljavah se lahko pojavijo naslednje nevarnosti:
- tok elektriËnega udara,
- previsoke temperature, ki lahko povzroËijo opekline,požar in druge poškodbe,
- vžig možne eksplozivne atmosfere,
- podnapetosti, prenapetosti in elektromagnetni vplivi, ki lahko povzroËijo ali
se kažejo kot poškodba ali škoda,
- prekinitve napajanja, kakor tudi varnostnega napajanja,
- oblok, ki lahko povzroËi slepoto, velik
pritisk, kakor tudi strupene pline,
- mehansko gibanje elektriËne opreme.
Z ozirom na zgoraj navedeno, oba
temeljna standarda s podroËja el.napeljav
postavljata zahteve, ki jih morajo elektriËne napeljave izpolnjevati.
Med te zahteve sodi tudi zašËita pred
elektriËnim udarom.

SIST IEC 60364-1
Naslov standarda je: Nizkonapetostne elektriËne napeljave - 1. del: Temeljna
naËela, ocenjevanje splošnih znaËilnosti,
definicije.
Standard splošno definira obseg podroËja nizkonapetostnih elektriËnih napeljav, zelo bežno govori o zašËiti pred elektriËnim udarom, ki jo podaja kot osnovno

zašËito pri normalnem obratovanju naprav
in napeljave ter kot zašËito ob okvari.
Osnovna zašËita predstavlja ukrep, s
katerim se prepreËuje dotik delov napeljave, ki so pod napetostjo. ZašËita ob okvari
predstavlja ukrep, s katerim se v primeru
okvare, ko izpostavljeni prevodni deli pridejo pod napetost, prepreËi nevarnosti. Pojem osnovna zašËita je do sedaj poznan
kot zašËita pred neposrednim dotikom,
pojem zašËita ob okvari pa kot zašËita
pred posrednim dotikom.
Za izbiro zašËite pred elektriËnim
udarom moramo pri napeljavi poznati
tudi sistem ozemljitve. Ponovno opazimo razliko med novimi slovenskimi in
JUS standardi, ali natanËneje med SIST
IEC 60364 - 1 in JUS N.B2.730. Omenjeni JUS definira TN, TT in IT sisteme kot
napajalne sisteme v nizkonapetostnih
omrežjih, SIST IEC 60364 - 1 pa pove,
da so to tipi ozemljitvenih sistemov
nizkonapetostnih elektriËnih napeljav.
Standard namreË opisuje ozemljitvene sisteme v napeljavah tako izmeniËne, kakor
tudi enosmerne napetosti. ElektriËni udar
lahko nastane tako v enosmernih napajalnih sistemih, Ëe se pojavi napetost dotika,
višja od 120 V, v izmeniËnih napajalnih
sistemih pa, Ëe se pojavi napetost, višja
od 50 V.

SIST EN 61140
Naslov standarda je: ZašËita elektriËne napeljave - 4-41. del: ZašËitni ukrepi
- ZašËita pred elektriËnim udarom.
Kot smo že omenili, ima vsebina tega
standarda osnovo v standardu SIST EN 61140, ki je temeljni varnostni standard.

NOVOSTI

TEHNI»NE

IEC je standard izdal decembra
2005, v slovensko standardizacijo pa je
bil sprejet septembra 2006. To je že peta
izdaja standarda, ki se kar precej razlikuje od predhodnih, vsekakor pa tudi
od splošno poznanega standarda JUS
N.B2.741, standard, ki ga uporabljamo
v Sloveniji, je v skladu z ekvivalentnim
IEC standardom, a je bil objavljen leta
1989.
Vsebina slovenskega standarda je razdeljena na veË poglavij. Uvodoma standard
pojasni, da se vsebina nanaša tako na enosmerne napajalne sisteme brez valovitosti,
kakor tudi na sisteme, napajane z izmeniËno napetostjo.
ZašËita pred elektriËnim udarom
mora biti prilagojena tako, da predstavlja
tudi kombinacijo ukrepov za osnovno zašËito in neodvisno zašËito ob okvari. Druga možnost je povišan zašËitni ukrep, ki
zajema hkrati osnovno zašËito in zašËito
ob okvari. ZašËitne ukrepe je potrebno
uskladiti z zunanjimi vplivi na napeljavo
in z ozirom na izbiro in namestitev elektriËne opreme.
Standard obravnava naslednje zašËitne mere:
- samodejni odklop napajanja,
- dvojna ali ojaËana izolacija,
- elektriËno loËevanje napajanja enega
porabnika,
- mala napetost (SELV in PELV).
Standard navaja še ukrepe:
uporaba ovir,
postavitev zunaj dosega rok,
neprevodni prostori,
lokalna izenaËitev potencialov brez povezave z zemljo,
- elektriËna loËitev za napajanje veË kot
enega porabnika.
-

Zgoraj navedeni ukrepi naj se uporabljajo le, kjer z napravami in napeljavo
rokujejo strokovno usposobljene osebe.
Za posebne napeljave ali lokacije je
potrebno dodatno predvideti še mere, Ëe jih
zahtevajo drugi standardi.

ZAŠ»ITNI UKREP: samodejni
odklop napajanja

šËitnem ukrepu. ZašËito ob okvari daje
dodatna izolacija. Standard podaja tudi
drugo možnost, hkratne zašËite z uporabo aparatov razreda II ali z ojaËano izolacijo. Ker je v tem primeru elektriËna oprema namešËena v zašËitnih okrovih, mora
biti stopnja zašËite vsaj IP xxB ali IP 2x.
Okrovi morajo biti preskušeni, zdržati
morajo predvidene mehanske, elektriËne
in termiËne obremenitve, ne smejo ovirati
delovanja aparatov, ki jih šËitijo in skozi
okrov ne smejo prehajati deli, ki bi vanj
lahko vnesli tuj nevarni potencial.

ZašËita s samodejnim odklopom napajanja je zašËitni ukrep v primeru okvare.
V pogojih normalnega obratovanja napeljave predstavljajo zašËito pred elektriËnim
udarom izolacija delov pod napetostjo, kakor tudi pregrade in pokrovi.
Pri uporabi ukrepa samodejnega odklopa napajanja mora v okviru okvare zašËitna naprava samodejno odklopiti napajanje šËitnega tokokroga v predpisanem Ëasu.
Standard v tabeli podaja najdaljše izklopne
Ëase, v odvisnosti od izbranega ozemljitvenega sistema napeljave. Predvideni Ëasi so
navedeni za konËne tokokroge napeljave,
kjer nazivni tok ni veËji od 32 A
Sistem

50 V <U0 ≤ 120 V
s

Prevodni deli v notranjosti izoliranega okrova ne smejo biti povezani z
zašËitnim vodnikom. Izpostavljeni prevodni deli in mehanski povezovalni deli
elektriËnih aparatov ne smejo biti pove-

120 V < U0 ≤ 230 V
s

a.c.

d.c.

a.c.

TN

0,8

*

0,4

TT

0,3

*

0,2

* - pri napajanju z enosmerno malo
udarno napetostjo so izklopni Ëasi doloËeni
z drugimi zahtevami, ne zaradi elektriËnega udara.
Seveda, kot do sedaj lahko za napajalne tokokroge predvidimo daljše izklopne
Ëase, kot so navedeni v zgornji tabeli. V TN
ozemljitvenem sistemu je lahko predviden
najdaljši izklopni Ëas 5 s, v TT sistemu pa 1
s. Posamezne specifiËne zahteve napajalnih
sistemov glede na vrsto ozemljitvenega sistema zahtevajo izvedbo zašËitne ozemljitve oziroma zašËitne izenaËitve potencialov.
Tako morajo biti hkrati dostopni prevodni
deli povezani na isti ozemljitveni sistem.
Pri izvedbi zašËitne izenaËitve potencialov
je potrebno povezati kovinske prevodne
dele z zbiralko za izenaËitev potencialov in
ozemljitvenim vodnikom.

d.c.

230 V < U0 ≤ 400 V
s
a.c.

d.c.

5

0,2

0,4

0,07

U0> 400 V
s
a.c.

d.c.

0,4

0,1

0,1

0,2

0,04

0,1

zani z zašËitnim vodnikom razen, Ëe to
ni predvideno pri zahtevah za posamezno
opremo.

ZAŠ»ITNI UKREP: elektriËna
loËitev
Z omenjenim ukrepom zagotavljamo osnovno zašËito z osnovno izolacijo
delov pod napetostjo, kakor z okrovi in
pregradami. ZašËito ob okvari se doseže
z elektriËno loËitvijo tokokroga od drugih tokokrogov in od zemlje. Tako loËeni
tokokrogi naj bodo prikljuËeni na loËen
napeljevalni sistem. Pri uporabi omenjenega ukrepa napetost loËenega tokokroga
naj ne preseže 500 V.
Vir:
Referat-VI: Kotnikovi dnevi, marec 2007
Boris Sterle

ZAŠ»ITNI UKREP: dvojna ali
ojaËana izolacija
Osnovna izolacija zagotavlja ukrep
osnovne zašËite pri obravnavanem za-
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Evro v žepu: danes ali raje jutri?
Spoštovani bralci, se vam ne zdi, da v zasebnem življenju te
dileme ni? Imate tudi vi obËutek, da imamo v poslovnem življenju
vËasih težave pri odgovoru na to vprašanje? Idejo in povod za pisanje sem dobil v primeru iz poslovne prakse našega podjetja, in sicer
s podroËja izvajanja objektov za naroËnike izven podjetja.
Kadar govorimo o denarnih odloËitvah, nam je v pomoË lepo
število metod. Na primeru bom uporabil metodo neto sedanje vrednosti, ki najbolj realno meri poslovne odloËitve z vidika donosnosti.
Poskušal bom prikazati, kako premiki denarnih tokov na Ëasovni
premici vplivajo na realno vrednost.

predpostavimo tudi, da raËuni v plaËilo zapadejo takoj po izstavitvi
in so takrat tudi plaËani.
NaËeloma imamo za zaraËunavanje opravljenih storitev naroËniku dve možnosti.
1. Z vsako situacijo pokrijemo stroške, ki so nastali v tekoËem
mesecu, razliko do pogodbene oz. obraËunske vrednosti pa zaraËunamo s konËno situacijo. IzraËun neto sedanje vrednosti je prikazan
v tabeli 2.
Tabela 2: IzraËun denarnih tokov in neto sedanje vrednosti
projekta po razliËici 1
SEPT

Vsak projekt spremlja poleg tehniËne dinamike tudi dinamika
toka denarja, ki je sestavljen iz prilivov (prejetih zneskov) in odlivov (izdanih plaËil). Za potrebe Ëlanka lahko potek izvedbenega
dela projekta poenostavimo v naslednje korake: v prvi fazi naroËimo material. Po dobavi materiala dobavitelj izstavi raËun, ki v doloËenem roku zapade v plaËilo. Nabavljeni material nato vgradimo
z lastnim delom in storitvami lastnega avtomobilskega parka. Pri
izvedbi si pomagamo s poslovnimi partnerji, ki nam za opravljene storitve izstavijo raËun z dogovorjenim rokom zapadlosti. Naše
podjetje za opravljene storitve naroËniku, v skladu s pogodbo, izstavi raËun z dogovorjenim plaËilnim rokom. Dela lahko v odvisnosti od tehniËne dinamike projekta izvajamo tudi veË mesecev,
obiËajno pa glavnino dela opravimo v enem mesecu.
Poglejmo si hipotetiËen primer. Vrednost projekta izražam v
denarnih enotah (d.e.), za boljši obËutek bom za vrednost ene vzel
(1/239.64) €, kar je enako natanko enemu (pokojnemu) SIT-u. Z
naroËnikom smo sklenili pogodbo za 40.000.000 d. e.. Struktura
vrednosti je prikazana v naslednji tabeli:

A (prihodki)
NPV

WACC

5.804.098 0.00833

Vrednost

Strošek materiala

20.000.000 d.e

Strošek lastnega dela

8.000.000 d.e.

Strošek avtomobilskih voženj

2.000.000 d.e.

Strošek tujih storitev

4.000.000 d.e.

Prispevek projekta za kritje fiksnih
stroškov in dobiËka podjetja

6.000.000 d.e.

SKUPAJ

40.000.000 d.e.

Z deli smo priËeli in zakljuËili npr. v mesecu septembru, takrat
so nastopili tudi vsi stroški materiala, dela in storitev avtomobilskega parka. Izvajalec tujih storitev nam je raËun za opravljeno delo izstavil novembra, konËni obraËun pa smo z naroËnikom
opravili v mesecu decembru istega leta. Zaradi lažjega razumevanja
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30.000.000

B (stroπki)

-30.000.000

NCF (A-B)

0

0

NOV

DEC

4.000.000 6.000.000

0 -4.000.000

0

0 6.000.000

0

Vir: lastni izraËun
NCF - Net Cash Flow = neto denarni tok
NPV - Net Present Value (neto srednja vrednost) = vsota diskontiranih neto
benarnih tokov projekta
WACC - Weighted Average Aost of Capital = cena dolæniπkega in lastniπkega
kapitala uporabljena kot diskontni faktor; v naπem primeru 10% na letni stopnji

2. Vsa opravljena dela zaraËunamo v celoti takoj, ko so opravljena. Pri tem se zavedamo, da stroški v vseh mesecih posebej ne
bodo pokriti s pripadajoËimi prihodki (v našem primeru v mesecu
novembru). V tej varianti smo že prvi mesec zaraËunali veliko veËino pogodbene vrednosti, za mesec december pa po opravljenem obraËunu še razliko. IzraËun denarnih tokov in neto sedanje vrednosti
je prikazan v tabeli 3.
Tabela 3: IzraËun denarnih tokov in neto sedanje vrednosti
projekta po razliËici 2

Tabela 1: Struktura pogodbene vrednosti projekta

Vrsta

OKT

SEPT
A (prihodki)
NPV

WACC

39.500.000

B (stroπki)

-30.000.000

6.003.519 0.008333 NCF (A-B)

9.500.00

OKT
0

NOV

DEC
0 500.000

0 -4.000.000

0

0 -4.000.000 500.000

Vir: lastni izraËun

Pri metodologiji doloËitve neto denarnih tokov je v našem primeru kar nekaj poenostavitev, a slednje ne vplivajo na vsebinsko plat.
Razlika neto sedanjih vrednosti med obema primeroma znaša
199.420 d.e. Z naložbenjem razlike med septembrskima neto denarnima tokovoma po stopnji donosnosti 10%, bi jo dejansko tudi realizirali. Je razlika velika ali majhna? Enaka je približno eni bruto plaËi
samostojnega elektromonterja v našem podjetju, ki mora pošteno
oddelati svoje ure, da jo zasluži. Spomnim se primera, ko me je predstavnik naroËnika Adria-Mobil, za katerega smo izvajali dela po po-
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godbi, poklical, in želel pojasnilo v zvezi z opravljeno in zaraËunano
storitvijo, v višini 7.000 SIT, pa je šlo za nekaj desetmilijonski posel.
S takim naËin poslovanja se izkazuje težnja podjetja po racionalni in
uËinkoviti rabi virov, ki jih ima na voljo za opravljanje svoje dejavnosti. Ne gre torej zgolj za razliko v absolutnem ali pa relativnem
smislu, temveË tudi za poslovno in organizacijsko kulturo podjetja.
Nauk zgodbe? Povedano velja za vse poslovne dogodke podjetja, ki so povezani, na eni strani z denarnimi odlivi in s prilivi, na
drugi. Vse prilive je potrebno Ëim bolj približati sedanjosti, odlive

pa odmakniti v prihodnost. Seveda je potrebno pri tem spoštovati
poslovno etiko, zakone in pravila dobre poslovne prakse.
Za zakljuËek se zdi primerna misel dekana Ekonomske fakultete v Ljubljani, prof. dr. Maksa Tajnikarja, ki nam je na predavanjih dejal, da so poslovne vede v bistvu ena sama zdrava kmeËka
logika. Po domaËe reËeno: zaslužiti Ëim prej, plaËati Ëim kasneje,
vmes pa denar naložiti na banko.

Konferenca Sindikata
Elektro Ljubljana
2. aprila 2007 je potekala konferenca sindikata Elektra Ljubljana, ki
je bila sklicana z namenom obravnave poroËila o delu Sindikata delavcev
energetike v preteklem letu in sprejema programa za naslednje leto.
Konference se je na povabilo udeležil
tudi predsednik uprave, mag. Mirko MarinËiË, ki je v uvodu predstavil poslovanje družbe
v preteklem letu in podal bistvene znaËilnosti
plana za leto 2007. Ocenil je, da je dosedanje
sodelovanje s sindikatom družbe dobro in izrazil priËakovanje, da bomo skupnimi napori
uspeli izpolniti skupna priËakovanja.

PoroËilo o delu SDE v preteklem letu
je podal predsednik sindikata podjetja, Jurij
Žvan. PoroËilo obravnava delo in rezultate
na vseh nivojih sindikalnega organiziranja in
je razdeljeno na podroËja: kolektivnega dogovarjanja in izvajanja doloËil panožne pogodbe, obravnave ekonomskega in socialnega
položaja delavcev ter notranje organiziranosti sindikata. V poroËilu o delu SDE so kritiËno navedeni razlogi, zaradi katerih nismo
uspeli v celoti realizirati zastavljenih ciljev.
Skupna ocena je, da je tudi v bodoËe skrb
za socialno in ekonomsko varnost Ëlanov in
vseh zaposlenih v energetiki naša trajna naloga, ki je pa je žal nenehno izpostavljena
pritiskom in poskusom zmanjševanja delavËevih doseženih pravic. Posebna aktivnost je
bila usmerjena predvsem na podroËje preoblikovanja družb znotraj elektrogospodarstva.
Ustanovitev SODA, ki je bila sprejeta s strani
vlade v marcu 2007, bo gotovo imela izjemen
pomen za nadaljnje delovanje obstojeËih distribucijskih podjetij in s tem poslediËno tudi
vpliv na socialno varnost zaposlenih ter število delovnih mest. Distribucijska podjetja
bodo izgubila pooblastila za izvajanje GJS
SODO, druga pa bodo lastniki distribucijskega omrežja in tudi izvajalci storitev, povezanih z razvojem, vzdrževanjem in distribucijo elektriËne energije. Zato bomo pozorni
pri sprejemanju pogodbenih obveznosti med
SODO in obstojeËimi distribucijskimi družbami. Konferenca sindikata družbe je obra-

mag. Mitja Brudar

vnavala tudi predlog plana aktivnosti SDE za
naslednje leto in ga v celoti podprla.
V zvezi z delom sindikata družbe so
bili predstavljeni doseženi rezultati. Tako je
bila podana ocena, da smo bili uspešni pri
dogovorih o višini nekaterih izplaËil, ki izhajajo iz kolektivne podjetniške pogodbe in
ugotovitev, da se le-ta v celoti izvaja. Skupaj
s svetom delavcev smo dali soglasje k novi
organiziranosti naše družbe, ob zagotovilu,
da bodo vsem zaposlenim zagotovljena delovna mesta in podprli prizadevanja uprave
k poveËanju števila zaposlenih na ogroženih
delovnih mestih. Zagotovili smo, da je bila v
plan za tekoËe leto vkljuËena tudi zahteva po
novi sistematizaciji. Namen nove sistematizacije je doloËiti naËela in cilje za oblikovanje poslovnega procesa, nove opise delovnih
mest, naËin razporejanja delavcev, merila za
horizontalno in vertikalno napredovanje ter
nagrajevanje na podlagi osebne uspešnosti
delavca. ObstojeËa sistematizacija izvira še iz
Ëasov prve organiziranosti, iz leta 1991/1992
in ni primerljiva z novo organiziranostjo in
opisi delovnih mest. Pripravili smo tudi nekaj
dodatnih predlogov za spremembo PKP, s katerimi želimo dodati nekatere nove kriterije
povraËil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davËno osnovo
kot so nagrade za 40 let delovne dobe in višina nekaterih solidarnostnih pomoËi. Pogajanja so v teku in upamo, da nam bo uspelo.
Letošnje leto je predkongresno leto, kar
pomeni, da bodo drugo leto spomladi nove
volitve za Ëlane IOS sindikata družbe, zato
je prav, da že zaËnemo razmišljati o novem
vodstvu sindikata za naslednji mandat.
Jurij Žvan,
predsednik sindikata

Jurij Ævan in mag. Mirko MarinËiË
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Naj T
fotografija
2007

udi v letošnjem letu nadaljujemo
z rubriko Naj fotografija. Tokrat
smo prejeli v objavo dve fotografiji avtorjev Antona Štimca in SreËka CikaËa. Ponovno vas vabimo, da
nam posredujete vaše posnetke in vam
želimo veliko navdiha in mirno roko.
Uredništvo

ObËine Trebnje, Šentrupert in
Mokronog-Trebelno so 29. marca, v
sodelovanju z ObmoËnim zavodom
za zaposlovanje Novo mesto, pripravile informativni posvet, namenjen
iskalcem zaposlitve in delodajalcem,
ki pokrivajo obmoËje Upravne enote
Trebnje. Namen posveta je bil predstaviti gospodarski razvoj in zaposlitvene možnosti v omenjenih obËinah.

U

deležba je bila velika, prav tako
zanimanje, kar je potrdilo veliko
število udeležencev tako s strani
iskalcev zaposlitve, kot tudi predstavnikov
gospodarstva.

Anton ©timec: ©tirje v vrsti

V letošnji suhi in topli zimi, ko je
veËina že zamenjala oblaËila, smo doËakali nekaj zimskih dni. Zimsko idilo je
pokvaril elektriËni mrk, ki ga je povzroËilo obilno sneženje, predvsem pa moker
in težak sneg. Meteorologi so sicer napovedovali sneg do nižin, vendar pa je bila
intenzivnost in koliËina snega obilnejša
od napovedi.

K

er je bil sneg priËakovan, so bile vse
službe Elektra Ljubljana v pripravljenosti, vendar pa se je veËina okvar zgodila
v vsega nekaj urah, zato ni bilo možno vseh
okvar odpraviti sproti. Tako so se prehodne
okvare najprej pojavile na podroËju Hrastnika,
sledili pa sta podroËji Litije in IvanËne gorice.
Okoli 16. ure so se na podroËju Hrastnika
pojavile prve trajne okvare - pretrgani vodniki,
padci drevja na DV itd. Na drugih podroËjih pa
se je glavnina okvar zgodila med 19. in 24. uro.
Prišlo je do izpadov celotnih napajalnih
podroËij Grosuplje, ViË, Litija, Zidani most,
Cerknice in Logatec, kot posledica izpadov na

SreËko CikaË: Pregreti vodniki
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Informativni posvet o zaposlovanju
na podroËju upravne enote Trebnje
Posveta so se udeležili župani vseh
treh obËin, ki so predstavili svoje programe
in plane razvoja gospodarskih dejavnosti
in s tem tudi potrebe po novih delovnih
mestih in zaposlovanju. Plane in razvojne programe ter zaposlitvene možnosti so
predstavili tudi predstavniki gospodarstva.
Skupna ugotovitev posveta je bila, da
je poleg brezposelnosti velika težava zaposljivost posameznih skupin in izobrazbenih
profilov. Poudarjeno je bilo tudi, da je ob
osnovnem poklicu dodatno izobraževanje
in usposabljanje zelo dobrodošlo.
Najbolj primanjkuje delavcev brez
poklica, gostinskih delavcev, avtoprevoznikov in delavcev v kljuËavniËarstvu.

Z namenom pojasnitve težave pomanjkanja elektromonterjev na podroËju
Elektra Ljubljana, ki z elektriËno energijo oskrbuje podroËje Dolenjske, sem se
kot predstavnik naše družbe udeležil tudi
sam.
V nekaj besedah sem predstavil
družbo, kadrovsko strukturo in potrebe po
kadrih, še bolj podrobno pa poklic elektromonter - energetik, za katerega je zanimanja vse manj. Predstavljene so bile dobre
in slabe lastnosti elektromonterskega poklica, katerega se ljudje najbolj spominjajo po monterjih v gumijastih škornjih, z
lopatami in piknami na ramenih. Delovni
pogoji elektromonterjev so se z napredkom

tehnologije spremenili na bolje, saj so težka fiziËna dela nadomestili tehnika, stroji
in specialna orodja. Z dobro in kvalitetno
zašËitno opremo, rednim izobraževanjem
ter strogim upoštevanjem varnostnih pravil so se bistveno zmanjšale tudi nevarnosti ter s tem možnosti poškodb in nesreË.
Morda bodo podobna sreËanja vsaj
malo pripomogla k boljšemu poznavanju
in veËjemu zanimanju za izobraževanje in
delo v elektroenergetiki.
Marko Piko

PoroËilo o okvarah in motnjah, v
dneh od 19. do 21. marca 2007
prenosnih VN napravah. VeËina izpadov je
bila kratkotrajnih.
Daljši izpadi celotnega napajalnega
podroËja so bili na podroËju IvanËne Gorice
in RadeË. S popravili pa so imeli veliko dela
tudi na podroËju Domžal, Kamnika, Vrhnike, Cerknice, Zagradca, KoËevja, Novega
mesta, Izlak in Trbovelj. Zaradi težavnosti
terena in ponavljajoËih se okvar je preko
noËi ostalo okoli 100 transformatorskih postaj brez elektriËne energije.
Naslednji dan popoldne je sneženje
ponehalo in delavci so lahko odpravile vse
okvare na srednjenapetostnem omrežju, do
veËera pa tudi veËino napak na nizkonapetostnem omrežju.
V dveh dneh je prišlo do okvare na 44
srednje-napetostnih vodih, s trajnimi izpadi

pa je bilo prizadetih okoli 80.000 odjemalcev. Skoraj na vseh podroËjih, ki jih napaja
Elektro Ljubljana pa je prihajalo do prehodnih okvar v omrežju.
Ocenjene škode na omrežju
je bilo za okoli 575.000 €, najveË pa na podroËju DE Ljubljana
okolica (350.000 €).
Na žalost je bilo zimske idile hitro konec, sneg je
skopnel v nekaj dneh, za njim
pa je ostalo podrto drevje in
“pokrpano” elektroenergetsko
omrežje.

Martin Drgan

VEDETI

DOBRO JE

Poklicno izgorevanje
Katero vprašanje si uspešni
ljudje zastavijo vsako jutro? Kolikokrat pridete na delo v najboljši
možni mentalni kondiciji, 100-odstotno pripravljeni na nove izzive,
veseli in ponosni na to, da imate
zahtevno službo? In kolikokrat se
vam zgodi, da priËnete delovni dan
z zadržki, z nekaj slabe volje, morda
z mislijo na neprijetno opravilo, ki
je pred vami? Kakšni so ponavadi
vaši sodelavci?

V

današnjem hitrem tempu življenja je na vsakem koraku navzoËa podoba idealnega, uspešnega
mladega Ëloveka, ki mu gre vse od rok.
Vse cilje, ki si jih je postavil, doseže zato,
ker je zdrav, lep, vitek, uspešen, sposoben in sploh sreËen, brez zapletov. Hiter
tempo življenja mu ne dela težav, stres
obvladuje z levo roko in je pri tem ves Ëas
v odliËni formi.
Tudi mi se trudimo doseËi idealizirano podobo okolja, a tega ne zmoremo. Od
nenehnega truda smo izËrpani in zdi se,
da smo sooËeni s pretežkimi izzivi, da bi
jih s svojimi sposobnostmi dosegli. Tako
nastopi stres kot posledica porušenega
ravnovesja med zahtevami življenja, na
eni strani, in našimi sposobnostmi, na
drug strani.
Posameznik ima v življenju veË
vlog. V zasebnem življenju smo možje
in žene, smo starši našim otrokom, otroci
našim staršem, smo bratje ali sestre, prijatelji in sosedje. Na delovnem mestu smo
nadrejeni, sodelavci in podrejeni. Družbene norme od nas priËakujejo popolnost
v vseh teh vlogah in v vseh naenkrat.
Posledica tega je preobremenjenost in z
njo povezan stres, ki ga opredeljuje veË
definicij. Skupni imenovalec teh definicij
je, da stres nastopi, ko posameznik ni veË
kos zahtevam.
Vse veË od nas zahteva tudi delovno mesto, na katerem preživimo veËino
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našega Ëasa in je tako postalo naš drugi
dom. Ujeti smo v vzorec družbe, ki ji najveË pomeni moË denarja in ugled. Tako
smo na eni strani pahnjeni v iluzijo fiziËnega udobja, ki nam ga navidezno zagotavlja delovno mesto in s tem namenom
poskušamo ugoditi vsem zahtevam, ki se
priËakujejo od nas pri delu. Na drugi strani smo psihiËno preobremenjeni in nismo
veË kos zahtevam, ki se od nas priËakujejo. Posledice tega so prve poveËane odsotnosti z dela
zaradi resniËnih
obolenj, kasneje
pa tudi navideznih. To poveËuje
stroške podjetja.
V nas se prepletajo telesne in
psihiËne posledice
stresa, ki sËasoma
postanejo sekundarni
vir stresa. Vse bolj postajamo razosebljeni in
otopeli do sebe, okolice
in delovnih nalog. Dela
ne opravljamo kvalitetno
in uËinkovito, odmikamo
se od njega ter delovne
naloge prelagamo na sodelavce. Zaradi preobremenjenosti postanemo nepazljivi,
nagnjeni k veËjim poškodbam pri delu, zamujamo na
delovno mesto, postanemo neodgovorni ter nedisciplinirani.
Takšnih težav z zaposlenimi si
podjetje ne more privošËiti, saj preveË
vplivajo na poslovanje in konkurenËno
uveljavljanje podjetja.
Poklicna izgorelost najpogosteje doleti najbolj prizadevne ljudi; prav zaradi marljivosti in pripravljenosti za delo
dobivajo na delovnih mestih Ëedalje veË
nalog, zato morajo biti dolge ure skoncentrirani in imajo manj Ëasa za odmor.
Tisti, ki na prvo mesto postavljajo pri-

Ëakovanje in potrebe drugih ter odrivajo
svoje oz. so do sebe zelo zahtevni, so se
sposobni izËrpati do konca. Te lastnosti
so skoraj praviloma privzgojene, ko starši
otrokom že od malega vcepljamo miselnost, da štejeta le delo in požrtvovalnost.
Že vzgojeni smo tako, da si prizadevamo
za zunanje priznanje, osebne potrebe pa
dobivajo negativen predznak.
Izgorelost povzroËi izbruh telesne
izËrpanosti, kroniËno utrujenost in številne psihosomatske motnje oz.
bolezni kot so ne-

speËnost,
želodËne in prebavne
težave, glavoboli, boleËine po vsem
telesu, predvsem križu in hrbtu, zvišan
ali znižan krvni tlak, upad ali Ëezmerno
poveËanje telesne mase. V Ëustvenem doživljanju se pojavi osiromašenje empatije
do ljudi, za katere delajo, žalost, obup,
obËutje nemoËi, Ëustvena neodzivnost,
izoliranost in distanciranost. Ljudje postajajo razdražljivi, nezadovoljeni, nerazpoloženi, polni tesnobe, bojazni in
paranoidnosti. Stanje izËrpanosti lahko
privede do resnih fiziËnih, psihiËnih, psi-
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Bojan Jakob Žezlina
- upokojenec

hofiziËnih in psihosocialnih motenj - v
najhujših primerih do srËnega infarkta,
možganske kapi ipd..
Zdravniki in psihologi ugotavljajo,
da so tovrstne motnje povezane s pomanjkanjem samozaupanja, samozavesti
in samospoštovanja, s pretirano ambicioznostjo, s perfekcionizmom in v veËini primerov tudi s Petrovim naËelom.
Slednje pomeni, da skuša posameznik, ko se znajde na
koordinatah, ki jih ni zmožen
obvladati, svojo nesposobnost kompenzirati ali vsaj
Ëim bolj spretno prikrivati
z garanjem - pri tem pa v
njegovem organizmu prej
ali slej pride do preobremenjenosti in poslediËno
do kratkega stika.
NajuËinkovitejši preventivni ukrep
pred sindromom izgorelosti je sprememba odnosa do
dela, do delovnega
okolja in sodelavcev, pa tudi in
predvsem do samega sebe. Zaposlene je zato
treba nauËiti,
kaj, koliko in
kako delati.
»lovek se mora opazovati in si znati prisluhniti. Vsakdo namreË dobro ve, kaj in koliko zmore, kdaj
ima dovolj in kdaj je prekoraËil svoje
meje.
Kdor meni, da za družino in razvedrilo nima veË prostega Ëasa, mora takoj
temeljito pregledati svoj dnevni program.
»lovek, ki ga življenje peha v stres, veliko tvega. Tega se mora zavedati vsakdo,
kdor misli, da so zaloge njegovih moËi
neizËrpne.

Jolanda Štukelj

12. aprila 2007 smo izvedli
primopredajo poslov in osnovnih
sredstev z dolgoletnim sodelavcem, Bojanom Jakobom Žezlino.

B

ojan Jakob Žezlina, po izobrazbi delovodja v elektroenergetiki, je napolnil polnih 40 let
delovne dobe. Prvo sreËanje z delavci
in podjetjem Elektro Ljubljana mesto
pa sega celo v leto 1962, ko je v mesecu avgustu sklenil UËno pogodbo
s takratnim Komunalnim podjetjem
za razdeljevanje elektriËne energije
Elektro Ljubljana mesto, za izobraževanje, za poklic - elektroinstalater in
instalater svetlobnih napisov elektrotehniËne obrti. Po zakljuËenem šolanju
in opravljenem zakljuËnem izpitu se je
kot kvalificiran elektroinstalater zaposlil v podjetju s 1. novembrom 1965 in
ostal zvest podjetju, kot že reËeno, vse
do upokojitve.
Njegova prva zaposlitev je bila
v servisni enoti, na delovnem mestu
elektroinstalaterja, s pridobivanjem
izkušenj in samostojnosti pri delu pa
je kmalu postal samostojni elektromonter. V letu 1970 je bil razporejen
v konzumno službo, kjer je delal, ob
upoštevanju mnogih reorganizacij,
vseskozi. V letu 1976 je zakljuËil izobraževanje ob delu in si pridobil poklic
- delovodja v elektroenergetiki, dve
leti kasneje je bil premešËen na delovno mesto prevzemnika. To je bila tudi
njegova zadnja razporeditev na delovno mesto.
45 let je dolgo obdobje. Dragi
Bojan, želimo ti mehak prehod iz aktivnega v upokojensko obdobje. Upamo, da se nas boš spominjal v dobrem,
tako kot se te bomo tudi mi. Hvala ti

za vse plaËane in neplaËane ure, ki si jih
poklonil podjetju. Hvala ti za zvesto in
dobro opravljanje delovnih nalog.
Še na mnoga leta v upokojenskem
stažu. Naj ti bo družina opora, ki jo Ëlovek potrebuje v trenutkih preizkušenj.

“Ljudje žive v zavetju drug drugega.”
(Irski pregovor)
Alenka Kušar
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KADROVANJE v
pomladnih mesecih
V pomladnih mesecih leta 2007 smo zaposlili sodelavce:
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA ENOTA

BRANKO KAMBI»

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Novo mesto

MARKO LAVRI»

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Novo mesto

JANEZ DRNOVŠEK

vodja sluæbe za kakovost

SSS, Skupne storitve

LEA LUNDER

tehnik za dokumentacijo

Obratovanje in razvoj DO, uprava

STOJAN ŽIBERT

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Novo mesto

ROBERT KRALJ

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

FRANC ŠIVEC

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

DARJAN HORVAT

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

JANEZ SEVER

KV delavec

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

SONJA KAV»I»

univ. dipl. ekonomist

SSS, RaËunovodsko finanËne storitve

ALEKSANDER RAUTOVI∆

samostojni elektromonter za mrežo

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

IVAN JANEŠ

KV elektromonter

Storitve na DO, DE KoËevje

ROBERT PANAJOTOV

tehnik za dokumentacijo

Storitve na DO, uprava

MIHA STROHSACK

univ. dipl. inž. el.

Storitve za uporabnike, uprava

GREGOR PUCIHAR

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

TINE ŠTEBLAJ

dipl. inž. el.

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

SILVIJA PREMRL

dipl. ekonomistka

SSS, Skupne storitve

ANDREJ PE»AN

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

BORIS STEPAN»I»

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:
IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA ENOTA

MILAN PADAR

smrt

Storitve na DO, DE KoËevje

MARTIN MATJAŠI»

prenehanje

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

PETER KEC

prenehanje

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

MATEJ LAMPRET

prenehanje

Skupne storitve, pravna služba

Umrli so upokojenci Alojz KRVINA, Ivan BOGŠA, Alojz LEBENI»NIK in upokojenka Minka BERANEK.
Nevenka IvanËiË
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Milan Padar ( 1959 - 2007 )
Dne 2. aprila 2007 smo sodelavci DE KoËevje nenadoma onemeli ob vesti, da smo izgubili dolgoletnega
sodelavca Milana Padarja. Odšel je od nas in kar najbolj
boli, odšel je brez slovesa. Zgodaj se je poslovil od nas in
niËesar ne vemo o cilju njegovega zadnjega potovanja.

O

b vesti o nepriËakovanem slovesu Ëloveka, ki nam je bil
dolga leta blizu, se zdrznemo in v trenutku zavemo Ëloveške krhkosti in minljivosti. Naše življenje nikakor ni veËno,
kot si morda vËasih domišljamo in dopovedujemo. Naši prijatelji
so darilo, pravzaprav posojilo, ki ga lepega dne ne bo veË.
Milan si je prostovoljno izbral drugaËno življenje. Takšno, ki
je nam še neznano. Mi, ki mu nismo sledili, zato, ker naš Ëas še ni
prišel, vsega tega ne moremo doumeti in ta žalostni dogodek nas
je vse presenetil. Onemeli smo; naša srca so polna žalosti. Ob bridki uri slovesa smo bili Milanu najbližji. Morda pa bi on trenutke
naše bližine potreboval pogosteje; Ëe bi bili vedeži, bi seveda to
že zdavnaj ugotovili. Toda, kako težko se ozremo sami vase - še
toliko težje pa se vživimo v soËloveka.
Milan se je leta 1977 izuËil za elektromonterja za omrežja
in napeljave in se istega leta tudi zaposlil v Elektru KoËevje, kot
elektromonter v tedanji gradbeni skupini. V želji po obogatitvi
svojega znanja je leta 1982 zakljuËil izobraževanje za poklic delovodja v elektroenergetiki in še naprej delal v skupini nadzorništva Dobrepolje na vzdrževanju in zagotavljanju nemotenega

obratovanja elektroenergetskega
omrežja.
Zgradil si je tudi svoj dom,
v katerem pa žal ni doËakal, da bi
ga delil še z nekom, ki bi mu bil v
oporo na njegovi življenjski poti.
V svojem osemindvajsetletnem delu, ki ga je Milan v celoti
posvetil našemu podjetju, je nesebiËno pomagal vsakomur, ki ga je
vprašal za nasvet ali pa mu potožil o svojih težavah. Znal je pozorno
prisluhniti in za vsakogar je našel razumevanje in toplo besedo. Žal
pa je premalokrat potožil o svojih težavah in dilemah v življenju.
V celoti se je posvetil zgolj svojemu delu pri izgradnji, obnovi in vzdrževanju elektroenergetskega omrežja. Delo je opravljal strokovno in odgovorno. Kot takšen je bil s svojimi bogatimi
izkušnjami na podroËju distribucije elektriËne energije tudi svetel
vzgled mlajšim sodelavcem.
V imenu kolektiva Elektro Ljubljana, DE KoËevje, Milanovih
nekdanjih sodelavcev in prijateljev, želim izreËi še zadnjo zahvalo
za njegovo zgledno izpolnjevanje delovnih dolžnosti in za neomajno zvestobo.
Ostal nam boš v lepem spominu.
Branko Volf s sodelavci DE KoËevje

Zahvala
Ni smrt tiso, kar nas loËi,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi moËnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in Ëas.
Mila KaËiË

I

skreno se zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem Elektra Ljubljana za izkazano
soËutje in pomoË ob tragiËni izgubi dragih
staršev in sestre.
Marko Blatnik
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Pomladna potepanja
Po obali
Prvi pomladanski izlet smo naËrtovali v tople kraje. Dva dni pred odhodom je
bilo vreme še lepo, primerno za potepanje
po naši obali. A glej ga zlomka, vremenska
napoved je bila vsak dan bolj primerna za
Ëas sredi zime in ne za zadnji zimski dan,

ko smo bili dogovorjeni, da se podamo na
obalo. Vso zimo ni bilo snega, danes pa,
“pol metra - da te kap”. Vendar “korajža”
velja, in odpeljali smo se na morje. Med
potjo do obale se je vreme spreminjalo iz
minute v minuto - dež, megla, snežinke kot
“rjuhe”, pa zopet snežinkice, dež ... spremenili smo naËrt in si ogledali Pomorski muzej

v Piranu. Med ogledom se je vreme
spremenilo, nehalo je deževati, veseli smo vzeli pot pod noge in se ob
obali sprehodili iz Pirana v Portorož
in skozi tunel stare železniške proge prišli v Strunjan, kjer nas je Ëakal avtobus. Kljub spremenljivemu
vremenu smo preživeli lep dan. Še
vedno je po dežju posijalo sonce in
tudi tokrat se ni izneverilo.
Zvonka Osredkar

Po Koroški
Cilj našega naslednjega potepanja je bila
Koroška. Potovali smo Ëez Trojane, skozi Velenje in kmalu prispeli v Legen, kraj, tri kilomtre
pred Slovenj Gradcem, in si ogledali cerkev sv.
Jurija. Zanimiva je zaradi arheoloških najdb - temelji starejšega svetišËa in ostanki staroslovanskih grobov, ki jih lahko opazuješ skozi steklena
tla. Po ogledu smo se odpeljali v Slovenj Gradec,
ki je od leta 1989 mesto Glasnik miru. Ogledali
smo si mestno jedro - grad Rotenturn, cerkev sv.
Elizabete, ki jo je leta 1251 dal sezidati Bertold
Andeški in jo posvetil svoji neËakinji, zavetnici revnih in ubogih. Ogled smo nadaljevali pred
nekdanjo mestno hišo - rotovžem, v kateri sta

Po Pliskini poti
Tokrat smo odšli na pot “Po kraški
uËni poti”. Brez skrbi, nismo hodili s knjigo v roki. Pot, dolgo šest km, nam je predstavil Janez Weilgoni, ki jo je že veËkrat
prehodil. S pohodom smo zaËeli v vasi Pliskovica. Kmalu smo prišli na kolovoz. Pot
nas vodi mimo vinogradov in Ëebelnjaka.
Ob poti so še vidna zavetja-staje, kamor
se je v slabem vremenu zatekla drobnica.
Ob poËivališËu je prikazano smolarjenje - z
zarezovanjem v debla borov so pridobivali
borovo smolo. Na travniku smo si ogledali
pastirsko hiško, grajeno iz kamna, na suho,
brez malte. Travnik je okrašen z raznobarvnim cvetjem, katerega imena niti ne vemo,
ali pa ima vsaka cvetka vsaj dve imeni.
Pogled na to barvno razkošje je Ëudovit.
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Med potjo naletimo na traso vodovoda iz
1. svet. vojne, nedaleË od njega pa je nekoliko mlajši vodovod. Pot je nato speljana
mimo ruševin vojaške kapele, zgrajena je
bila med 1.svet. vojno ob vojaški bolnišnici. Na tem delu poti je bilo zaledje soške
fronte. Na poti do vasi Pliskovica opazimo
vrtaËe - doline z ravnim, obdelanim dnom.
Te vrtaËe je oblikovala voda ob ponikanju
v podzemlje. Kmetje so te doline zapolnili s
kamenjem in nanosili zemljo. Tako so dobili njive, zavarovane pred burjo. Pri cerkvi
sv. Tomaža, na najvišji toËki poti, nedaleË
od Pliskovice, stoji tristoletna lipa. Samo še
kratek postanek v vinotoËu in pot je konËana. Ni pa še konec izleta. »aka nas še
kosilo v Štanjelu in nato ogled Štanjela,
enega najbolj slikovitih in najstarejših naselij na Krasu. Sprehodili smo se po gradu

in si ogledali Ëudovit Ferrarijev vrt,
delo arhitekta Maksa Fabjanija. Janez nam je tudi pojasnil, zakaj, od
kod ime Pliska. Vas Pliskovica naj bi
dobila ime po ptici pliski - pravijo ji
tudi bela pastirica. ZnaËilnost ptice
je pliskanje ali udarjanje z repom ob
tla, kar ji daje živahen videz. Tako
naj bi pastirji najbolj živahne ovce
in koze poimenovali Pliske in zato
je oznaka-kažipot na Pliskini poti
podoba ovËke.
Preživeli smo Ëudovit dan v
naravi in spoznali, da tudi kamenje
(Kras) skriva svojo zanimivo zgodbo. Janez, v imenu vseh udeležencev, hvala za lep izlet.
Zvonka Osredkar

UPOKOJITVE

UPOKOJITVE

Franc RUS - upokojenec
Dne 1. februarja 2007 je bilo
v DE KoËevje opravljeno simbolno dejanje slovesa ob odhodu v
pokoj našega dolgoletnega sodelavca Franca Rusa, ki je sklenil
svoje aktivno delo v naši DE, z
31. 01. 2007, kot elektromonter
na skladišËu drogov.

danes Galerija likovnih umetnikov in Koroški
pokrajinski muzej. Na trgu pred muzejem stoji
“Venetski konj” Oskarja Kogoja. Vrnili smo se
v avtobus in se odpeljali v Mežico, kjer so nas
pred vhodom v rov že Ëakali “knapi” v svojih
tradicionalnih uniformah. Razdelili so nam zašËitna oblaËila in Ëelade, moške so opremili še
z rudarskimi svetilkami. S pravim rudarskim
vlakom smo se odpeljali v podzemlje Pece in si
v muzejskem delu rudnika ogledali prikaz kopanja svinËeve rude. Delo rudarjev res ni lahko.
Po dveh urah, preživetih v podzemlju, smo bili
veseli, da smo zopet uzrli ljubo sonce. Ogledali
smo si še muzejsko zbirko in se nato odpeljali v
Kotlje, na kosilo.
Zvonka Osredkar

O

b tem se mu je za uspešno in
prizadevno delo zahvalil direktor DE KoËevje, g. Milan
Mlakar, in mu izroËil spominsko uro,
z željo, da bi mu še dolgo merila Ëas,
katerega si bo poslej v celoti razporejal
po lastnih željah.
Rodil se je 28. 12. 1947, v Slovenski vasi pri Stari Cerkvi, kjer si je
ustvaril družino in topel dom in kjer
živi še danes. Prve delovne izkušnje si
je pridobil v podjetju Trgopromet KoËevje, nadaljeval v KemiËni tovarni v
KoËevju ter nato v raznih organizacijskih oblikah pri Kmetijsko gozdarskem
podjetju KGP v KoËevju, pretežno kot
gozdni delavec. Leta 1976 pa se je zaposlil v Elektru KoËevje kot delavec v
gradbeni skupini, kjer je sodeloval pri
gradnji DV, NN omrežij ter transformatorskih postaj. V želji po napredovanju
in pridobivanju novih znanj je že leta
1978 opravil strokovno usposabljanje za opravljanje minerskega dela v
gradbeni stroki. S tem je priËel opravljati zahtevna in tudi nevarna miner-

ska dela pri kopanju jam za drogove,
kar je pomenilo olajšanje dela pri izkopih in tudi spremembo tehnologije
izvajanja zemeljskih del. Kasneje se je
usposobil tudi za delo z lahko gradbeno mehanizacijo, katero je uporabljal
pri vrtanju lukenj za miniranje. Zaradi
stalnega dela na terenu in s tem povezanimi težavami z zdravjem je bil leta
1989 razporejen za vodenje skupine na
skladišËu drogov, kjer je s skupino sodelavcev opravljal ËišËenje in pripravo
kostanjevih drogov za armiranje in
vgradnjo na terenu. Ob tem je opravil
tudi teËaj za upravljanje stolpnega žerjava, katerega je uporabljal pri vsakdanjem delu. Ker se je s spremembo
tehnologije in uvedbo jelovih drogov
obseg dela na skladišËu drogov bistveno zmanjšal, je poleg tega opravljal
tudi dela vzdrževanja zelenic in drugih
površin na sedežu DE KoËevje, vse do
zaslužene upokojitve.
Dragi Franci. V tridesetih letih,
kolikor smo skupaj sodelovali, se je
zgodilo veliko dobrega in tudi kaj slabega. Toda v spominu nam ostanejo le
dobre stvari. Naj se ti še enkrat zahvalimo za vse in ti želimo prijetne dni
v jeseni življenja, z željo po ponovnih
snidenjih ob kavi in klepetu, o tem in
onem.
Branko Volf

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

Zme
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Kam in kdaj?
Program aktivnosti za prvo polletje
JUNIJ

Prijave

12. 6. 2007

Bolnica Franja

izlet - pohod

4. in 5. junij 2007

28. 6. 2007

SreËanje upokojencev Slovenije

izlet

18. in 19. junij 2007

AVGUST
14. 8. 2007

Prijave
»rnuËe-Rašica-Dobeno-Mengeš

20., 21. 8. 2007 Peca

trening

6. in 7. avgust 2007

pohod - 2 dni na trening pohodu

SEPTEMBER

Prijave

4. 9. 2007

GEOS VaËe -Zasavska gora

pohod

27. in 28. avgust 2007

25. 9. 2007

Avstrijska Koroška

izlet

10. in 11. september 2007

OKTOBER
16. 10. 2007

St
pa arejš
mož r se i za
“Ob reË dolg kons
ko ujam e ženi: oËasi. ki
Pa
igr sva b spom
Jaz ajva se ila še ine n
del bom kot n mlad a let
zve na tis šel na ekoË. a. Daj a,
t
va,
“V Ëer pri i zid k ulico
d
r
Mo edu!” i na z ot v m in se
ž
m
je
la
u
se u se je p dejal enek.” dosti, seti p
sed opo a že
a
»ak el na ldan na.
a
o
noË l je, Ëa zid ko dprav
t
k
il
doË in kon al, priš v mlad v mes
aka
el je ih Ë to i
Ë
n
o
l
kreg . Je
jutr veË asih n
z
.
e
a
“Za l ženo en je o o, tod r, za n
kaj
:
dše a že jim
l do ne
nek
nisi
?
mov ni
priš
“Ke ”
in
l
a n
rm
a z
la!” e m
meama
ni p
usti
-

rih n
šti esa iku
sk dn
h,
tre ves ho
or
m
po ura n na :
a
ž
i
i
tip ga eni rav še n
e
p
e
a
ž
p
rn ji
a
id
Pr bu svo e, p daj
z
h
k
e
k
Ë
a
dn ov kov ila,
m
a
m
do led ko
g
j
za ma
O
“ ?!?”
je

ist
m
ti
Op

Prijave
Jelenov žleb

pohod

NOVEMBER

1. in 2. oktober 2007
Prijave

10. 11. 2007

Litija - »atež

pohod

5. in 6. november 2007

13. 11. 2007

Martinovanje - Bela krajina

izlet

5. in 6. november 2007

Za pohode oz. izlete se lahko prijavite na dan prijav do 11. ure, na telefonsko št. 01 519 80 36
Zvonka Osredkar, do zasedbe avtobusa. Udeležba na pohodih - izletih je na lastno odgovornost,
predvsem na pohodih priporoËamo primerno obutev in opremo. Odhodi na izlete oz. pohode so ob
7. uri s parkirišËa Tivoli.
Društvo upokojencev
Elektro Ljubljana

Jubilantje
V letošnjih pomladnih mesecih, okrašenih s cvetjem in obsijanih s toplim soncem, so praznovali naši upokojenci:

APRIL 2007
60. rojstni dan
1. Jožef ROBNIK

Golnik

70. rojstni dan
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1. Franc BARLI»

Zagorje ob Savi

2. Andrej Bernard MAYER

Ljubljana

3. Viktor ŠPRAH

Ljubljana-»rnuËe

JE NEKAJ RESNICE

V VSAKI ŠALI

no

ael na Uporakvumenv
a
upisirca in orasdbeno d n najmo“-Ni
a
n l g
i
i:
Ëji prav
Jav edved, irje za
jve
n

i
p
m
na zaj i
Tud
t pa
je
do
a
i: “
Gre ureja
ker asa n
v
a
,
r
p
to
ed
jË
e
in
eno .
edv eka
vrn
rne
jo opi m Ëez n
i
v
c
alu akoj
o
ta vst ride
m
r
t
k
t
i
h
o
v
i
p
se
pra Ënem
Prv ši, pa
pa
se
a
”
j
,
.
z
e
a
o
n
l
ic
Ën spe
Ata in
ko
li
ene
u gre lis o.”
ose “Lah
res
i
s
in
p
l
o
m
:
h
»opovi.
odita
ta
spe
ga
arn
avi
po
Pa sine
aša
Dru i ni u v pis in pr
ki gre m
pozdra
vpr
n
i
”
e
j
ri:”
e
r
?
r
v
imo.
i
i tipa,
m tji g
elo
ovo ta
p
pap
g
“Kdo p
s
e
d
i
r
o
li
T sem
a je bil
to u
mis
no
to?” se
z v diti!” je pa va.
“To je
nos in za oji
Ëudi oË
o
i
d
a
eden o
t
p
r
ka.
g ako
im
a
d tistih
no
uga
Mamo
“K no dr a jim pisar o sam
okoljev
zmeraj
s
p
a
e
r
v
s
Ë
tv
s
a
prašuje
l
enikov.
govori
, ali je
Ose ridem tam p lci!”
sin.
zrak Ëis
P
o
t?”
si soš

»istoËa

od-

Logika
Blo

ndinka
vpraša
London
kolegic
o: “Kaj
ali Lun
a?”
je dlje
Blondin
ka odv
rne: “H
od tuka
aloooo
j vidiš
! A lah
London
ko
ali kaj!
”

Intenzivni
oddelek
bolnišnice

Na intenzivnem oddelku bolnišnice
so pacienti vedno umirali v isti postelji in sicer vsako nedeljo, ob 11. uri,
ne glede na njihovo zdravstveno stanje.
Zdravniki so bili Ëedalje bolj zaskrbljeni,
saj niso vedeli, kaj povzroËa smrti, nekateri pa
so ugibali, ali gre mogoËe za nadnaraven pojav.
Skupina zdravnikov se tako nekega dne odloËi, da bodo ugotovili, kaj se v
resnici dogaja, zato se v nedeljo, nekaj minut pred 11. uro, skupaj z medicinskimi sestrami zberejo pred oddelkom, da bi rešili fenomen.
Nekateri držijo v rokah lesene križe, drugi Biblijo, da bi se zavarovali pred zlom.
Ko ura odbije enajst, se nenadoma pojavi Jožica Novak, nedeljska Ëistilka, stopi v
sobo, izklopi sistem, ki ohranja pacienta pri življenju, in vklopi sesalec.
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MAJ 2007

JUNIJ 2007

60. rojstni dan

70. rojstni dan

1. Nevenka BER»I»

Ljubljana

70. rojstni dan
1. Alojz DOLENC

Vrhnika

Ëlan DUEL

2. Ante KNEZ

KoËevje

Ëlan DUEL

80. rojstni dan
1. Janez KON»AN

Grosuplje

Ëlan DUEL

V mesecu maju posebej Ëestitamo gospodu Antonu TOMLJU iz Mengša,
saj je dopolnil 92 let.
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1. Janez SELAN

Ljubljana

2. Miha VRESK

Dol pri Litiji

Ëlan DUEL

80. rojstni dan
1. Jože GRA»NER

Trbovlje

Ob koncu meseca junija, letos, praznuje naš upokojenec, Anton
KRAVCAR, iz Ljubljane, verjeli ali ne, dopolnil bo 97 let in je najstarejši
upokojenec. Veliko zdravja, sreËe in osebnega zadovoljstva mu želimo.
Jubilantki in vsem jubilantom želimo veliko zdravja, sreËe, zadovoljstva in naj bo njihova bodoËnost obsijana s soncem in lepimi doživetji.
Jožica Krašovec
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

Del stavbe Del praπiËje
na zemlji
glave

Prebivalci
Iberskega
polotoka

Makedonsko moπko
ime

Veznik

Kemijski
simbol za
Kobalt

Anton
Nanut

Kos
sukanca

solata iz
peËenih
paprik

Kemijski
simbol
za Radij

Nasprotje
pravice
Dræava na
bliænjem
vzhodu
Elektro
Slovenija
Poliamidno
vlakno
SESTAVIL
TONI

Æivinozdravnik
Uporaba
nasilja
Izrastek na
celici
Nizozemsko
mesto

Barva koæe,
polt
Tuje æensko
ime
(Igralka
Sommer)

Srebrn
novec v
starem
Rimu

Glavno
mesto
Saudove
Arabije

Televizija

Glavno
mesto
Senegala
Sl. igralec
(Primož)

Cepinov
zob, okel
(nareËno)

ZvijaËa, trik
Mesto v
starem
Zgornjem
Egiptu

Pokrajina v
Ekvator.
Gvineji
Arabski
izraz za
sina
Kemijski
simbol za
Cirkonij

Skrajni
konec
potoka

Gorske reπ.
sani

Komat Aleš

Okrajšava
za kilovolt

Zadnjik

Del knjige,
zvezka

Kos, del
(starinsko)
Dušan
Marin

Hribovje
v zahodni
Evropi

Oseba
iz grπke
mitologije

Svetniški
sij, gloriola
(oblak)

Popularen
glasbeni TV
kanal

Anton
Janša

Krajši naziv
za Estonca

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebancu Francu Planku, ki bo prejel praktiËno nagrado. Prosimo,
da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico in pošljete do vkljuËno 30. junija 2007, 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. Urejanje in izbor fotografij: Marko Piko. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Delo tiskarna, d.d. Lektoriranje:
Pliberšek izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.
»lani Ëasopisnega sveta internega glasila Elektro novice: Klemen Hrovat, Vincenc Janša, Erika Kobe, Uršula Krisper, Alenka
Kušar, Nataša Oblak, Marko Piko, Roman Ponebšek, Irena PotoËnik, Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jani Škrbec, Jolanda
Štukelj, Branko Volf.
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ZA DUŠO

ZA DUŠO

Vse

M

Neke nedelje je gospod Turini poklical Tomaža in ga pogledal v oËi: “Ti si zares krasen otrok! Bi šel živet v najin dom? Nekaj
Ëasa bi bil pri nama v reji, ampak midva te želiva posvojiti. Kot
pravega sina. Kaj praviš?”
Tomaž je obnemel. Imeti oËeta in mamo kot vsi otroci. “Oh,
da, gospod!” je zamrmral.
Naenkrat je sreËa izginila iz njegovih oËi. »e bi on odšel, kdo
bi skrbel za malega šepavega Leona?
“Jaz ... se vam zahvaljujem, gospod,” je rekel. “Vendar ne
morem iti!” In preden je gospod lahko videl njegove solze, je stekel stran.
»ez nekaj Ëasa ga je gospod prišel iskat z eno od prostovoljk.
Tomaž je ravno pomagal Leonu pri obuvanju posebnega Ëevlja.
Gospod je pogledal Tomaža: “Zaradi njega nisi hotel
iti živeti z nama, sinko? ” “No, jaz ... jaz sem vse, kar on
ima,” je odvrnil otrok.

ali šepavi Leon in Tomaž sta istega dne prišla v sirotišnico, nekaj mesecev po rojstvu. Prostovoljke so bile
zelo dobre do njiju, malo manj pa otroci v šoli, ki sta
jo obiskovala.
Pogosto so bili precej nasilni do sramežljivega Leona, Tomaž
pa jih je znal umiriti, ker je bil moËan in pameten deËek: najboljši
v šoli in najhitrejši na dvorišËu.
Tomaž je bil tisti, ki je pomagal Leonu in bil vedno ob njem.
Tolažil ga je, Ëe ga je bilo strah.
Na sprehodih je bil vselej ob njem. Igral se je z njim, da se
ne bi Ëutil zapostavljenega. Pripovedoval mu je smešne zgodbice,
da sta pokala od smeha.
V sirotišnico so pogosto prihajali pari, ki so hoteli spoznati
otroke in so jih vozili na kosilo v restavracije, ker so jih želeli
posvojiti. NihËe se ni zanimal za Leona, in Tomaž si je vedno kaj
izmislil ali pa je poËel neumnosti, samo da ne bi šel ven. To je naredil samo dvakrat, z gospodom Turinijem in njegovo ženo Ano.

Vir: Bruno Ferrero, Najlepši nasmeh

Lepa misel
Vse kar lahko storiš ali o
Ëemer sanjaš, da lahko narediš,
poskusi narediti. V drznosti je genialnost, je moË in Ëarovnija.
ZaËni zdaj!

Darovati

Goethe

P

o cesti sta hodila mama in otrok. Otrok je imel v
roki Ëokolado. Šla sta mimo ženice, ki je stegovala
roko proti mimoidoËim. Ob njej je Ëepel umazan deËek, zavit v razcapana in zanj prevelika oblaËila. Otrok, ki je
držal mamino roko, se je ustavil in gledal deËka. Potem je
pogledal Ëokolado, ki jo je držal v roki, in mamo, kot da bi
prosil za dovoljenje. Mama je prikimala in otrok je stegnil
roËico proti ciganËku ter mu dal Ëokolado. Nato je, skakljaje ob mami, odšel.
Neki mimoidoËi, ki je vse videl, je rekel mami:
“Zdaj pa mu boste gotovo kupili drugo Ëokolado, mogoËe še veËjo?” Mama je preprosto odgovorila: “Ne.”
“Ne? Zakaj?” “Zakaj? Kdor daruje, se odpove.”
Vir:Bruno Ferrero, Najlepši nasmeh
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