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BESEDA

Družbena odgovornost
je pristna ali pa je NI!
Prijazno pozdravljene, drage bralke in bralci,
verjamem in želim vam, da je za vami vsaj del prijetnega dopusta in da z
novo energijo sledite izzivom, ki so pred vami. O zavedanju družbene odgovornosti podjetja, katere pomembni del je tudi skrb za okolje, smo na teh straneh
pisali že veËkrat. Predvsem, ko smo predstavljali posamezne projekte donacij in
pokroviteljstev v okviru meril podjetja.

T

okrat o družbeni odgovornosti razmišljam malo globlje, tam, kjer se
ponavadi ne ustavljamo - pri njenem
izvoru. Cel elektrogospodarski sistem je
v samih koreninah tesno povezan z naravo: v službi Ëloveštva jo izkorišËa - njeno moË in njena bogastva. Do neke mere
posega vanjo in jo spreminja. Vesela sem,
da se Ëedalje veË elektroenergetskih podjetij, med njimi tudi Elektro Ljubljana, zaveda, da se zgolj enostransko izkorišËanje
in nerahloËutno ravnanje, tako v odnosu
do ljudi, kot do narave, na dolgi rok redno
mašËuje. “Šele ko bo izginila zadnja travna
bilka, ko bo posekano zadnje drevo, ko bo
ujeta zadnja riba, ko bo zastrupljenja zadnja reka, bo Ëlovek spoznal, da ne more

jesti denarja,” je bilo že leta 1854 izreËeno
na ameriškem kongresu. Tudi iz teh modrih
besed izhaja prepriËanje, da smo za kakovost našega življenja na planetu Zemlja, za
življenja soljudi, naših zanamcev, živali in
rastlin, soodgovorni vsi, kot posamezniki,
ne glede na stroko, v kateri delamo. PrepriËana sem, da nihËe ne more preložiti deleža svoje odgovornosti v prizadevanjih, da
zaËnemo iskreno iskati naËine, kako lahko
prispevamo h kakovosti življenja že danes,
tukaj in sedaj.
Pomembna je zavest, da v poslovnem svetu velja neke vrste “prostovoljna prisila”, da v svetu razvitih tržnih
odnosov dolgoroËno uspejo predvsem

tisti, ki jim je resniËno mar, ki izhajajo
iz pristne družbene odgovornosti, in to
tudi znajo pokazati drugim.
Prav tukaj se namreË skriva dober obËutek zadovoljstva, tako zaposlenih, kakor tudi vseh, ki so deležni
naših storitev. Naj to kratko razmišljanje zakljuËim kar z naslovom. Družbena odgovornost je pristna, resniËna ali
pa je sploh ni. Njeno nasprotje je zgolj
prazno leporeËje, balast in prikrita manipulacija, ki služi našim interesom in
koristim.
Vsega tega se moramo zavedati, ko
govorimo o tem pomembnem podroËju.
Elektro Ljubljana tudi v letu 2007 dejavno sledi naËelu družbene odgovornosti in nadaljuje z vsemi zastavljenimi projekti ter išËe nove priložnosti,
da se javno izkaže kot družbeno odgovorno podjetje. O enem izmed resniËno
lepih projektov, na katerega je podjetje
še posebno ponosno, lahko preberete
tudi v vsebini številke, ki je pred vami.
Elektro Ljubljana že tretje leto podpira Društvo za pomoË trpeËim in bolnim
- RdeËi noski, ki zagotavlja brezplaËen
program obiskov klovnov zdravnikov
v bolnišnicah. “RdeËi noski - klovni
zdravniki smo zelo veseli, da nas podjetje Elektro Ljubljana, d. d. podpira z
meseËnimi donacijami in nam tako pomaga pri izpeljavi vizit. Verjamemo, da
lahko najbolje svojo hvaležnost izkažemo prav z rednim in kvalitetnim izvajanjem programa v bolnišnicah, za kar pa
se stalno trudimo.” Besede, ki govorijo
same zase!
Vabim vas k branju in sodelovanju in se vam iskreno zahvaljujem za
vašo pripravljenost soustvarjati Elektro novice.

Želim vam lepe in ustvarjalne dni!

mag. Violeta Irgl,
urednica
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Smo v Ëasu
pomembnih sprememb
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Smo v Ëasu veËjih sprememb
v elektrogospodarstvu in elektrodistribuciji. Pomembno je, da podjetja
ostanejo moËna in stabilna, saj bodo
samo taka lahko izvajala svoje poslanstvo. Za kvalitetno oskrbo naših
odjemalcev je potrebno veliko vlaganj v elektroenergetsko omrežje, kar
pa lahko zagotovijo samo kvalitetni
kadri in optimalna organiziranost
podjetja.

D

irektiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 26. junija
2003, o skupnih pravilih za delovanje
notranjega trga z elektriËno energijo, opredeljuje zahtevo po pravni in funkcionalni
loËitvi upravljavcev distribucijskega omrežja
od drugih tržnih dejavnosti, najkasneje do
1. 7. 2007.
Zato je bilo potrebno do 1. 7. 2007 izvesti reorganizacijo distribucijskih podjetij
tako, da bodo izpolnjene zahteve po pravni
loËitvi, kot tudi zahtevi po funkcionalni loËitvi. V ta namen je Ministrstvo za gospodarstvo
predlagalo, da bi za izvajanje GJS SODO Vlada RS ustanovila novo družbo, ki naj bi bila
v stoodstotni lasti države; tej družbi naj bi
Vlada RS tudi podelila koncesijo za izvajanje
GJS SODO. PravoËasna podelitev koncesije je
bila mogoËa samo družbi v taki obliki.
Vlada je sprejela Akt o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo, SODO,
sistemski operater distribucijskega omrežja z elektriËno energijo, d.o.o., z Uredbo o
koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja elektriËne energije, SODO, d.o.o. pa
je podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja za dobo 50 let.
Z uveljavitvijo zakonskih predpisov so
distribucijska podjetja izgubila pooblastilo za
izvajanje GJS SODO, ostajajo pa lastnice distribucijskega omrežja in tudi izvajalke stori-
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tev, za distribucijo elektriËne energije. V ta namen je novoustanovljeno podjetje za izvajanje
GJS, SODO, z distribucijskimi podjetji sklenilo
Pogodbo o najemu omrežja, potrebnega za izvajanje GJS SODO, skladno z doloËili 23.b Ëlena EZ. Sklenilo pa je tudi Pogodbo o izvajanju
storitev, potrebnih za izvajanje GJS.
Na podlagi Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju
storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, bo podjetje Elektro Ljubljana dolžno opravljati vse dejavnosti, ki jih je
opravljalo kot izvajalec javne službe.
S 1. julijem 2007 je vstopil v veljavo
Odlok o prenehanju Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja za prenos elektriËne energije in javnih podjetij za distribucijo elektriËne
energije.
S tem odlokom je podjetje izgubilo status javnega podjetja, Elektro Ljubljana, d. d.
pa je od 13. julija 2007 registrirana v sodnem registru kot delniška družba zasebnega
prava.
Na vse predvidene zakonske spremembe se je družba zaËela pripravljati že v preteklem letu, ko je pripravila notranjo organizacijo poslovanja, ki temelji na zakonskih
spremembah.
Nova organizacijska oblika upošteva
tako predvideno izloËitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja,

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si
kakor tudi popolno odprtje trga z elektriËno
energijo tudi za gospodinjske odjemalce.
Nova organizacija temelji na zahtevno
postavljenem videnju podjetja in opredeljenih strateških usmeritvah za dosego zastavljenih ciljev.
Odpiranje trga za gospodinjske odjemalce s 1. 7. 2007 je zadnja faza odpiranja
trga z elektriËno energijo. Zaradi preteklih
predpisov cen na podroËju dobave gospodinjskim odjemalcem, je prehod v tržne razmere pogojen z doloËeno vztrajnostjo. To
podjetju prinaša priložnosti in tveganja.
Elektro Ljubljana želi uresniËevati
priËakovanja odjemalcev, ustvariti ustrezno razmerje med kakovostjo svojih storitev
in ceno, kar bo omogoËalo stabilno in donosno poslovanje, ohranitev zaupanja oz.
zadovoljstvo odjemalcev ter ustrezno motivacijo vseh zaposlenih.
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

Sprememba naziva podjetja
Elektro Ljubljana
13. 7. 2007 je bil v sodnem registru spremenjen naziv podjetja, ki se po novem glasi:
ELEKTRO LJUBLJANA,
podjetje za distribucijo elektriËne energije, d.d.
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana

skrajšani naziv podjetja:
ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana
Uredništvo
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1. 7. 2007, zgolj lepotna
sprememba, grožnja ali priložnost?
Elektro Ljubljana je s 1. 7. 2007 vstopil v novo obdobje, ki ga bodo zaznamovale tržne sile, grožnje in priložnosti. Podjetju se odpirajo nove možnosti delovanja, ki
imajo tudi veliko pasti. Podjetje bo lahko s pomoËjo jasno
izražene vizije, poslanstva in vrednot postavilo strategijo
in cilje za nove poslovne priložnosti ter jih uresniËilo, Ëe
bo v svoja jadra ujelo tudi cilje, želje in vrednote zaposlenih.

P

rojektna skupina za prilagoditev poslovanja gospodinjskim
odjemalcem po 1. 7. 2007 je, kot smo poroËali že v prejšnjih
številkah Elektro novic, svoje delo razdelila v tri faze. V prvem delu smo analizirali najboljše prakse oskrbovalnih podjetij
pri poslovanju z gospodinjskimi odjemalci na razvitih trgih EU,
v drugi fazi smo analizirali obstojeËe poslovanje Elektra Ljubljana pri poslovanju z gospodinjskimi odjemalci. Povzetka obeh faz
projekta smo predstavili v prejšnjih dveh številkah Elektro novic, v
tokratni pa bomo predstavili tudi rešitve pri poslovanju z gospodinjskimi odjemalci po 1. 7. 2007.
Za gospodinjske odjemalce smo pripravili pristopno izjavo,
kjer odjemalec oz. lastnik merilnega mesta izbere vrsto oskrbe ter
dodatne storitve, kar bo opisano v nadaljevanju. Na podlagi izpolnjene pristopne izjave z gospodinjskim odjemalcem sklenemo

pogodbo o oskrbi ter v primeru nove prikljuËitve in spremembe pogodbenega partnerja tudi pogodbo o dostopu. Sestavni del pogodbe o oskrbi so Splošni pogoji Elektra Ljubljana, d. d. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z elektriËno energijo in Dopolnilni pogoji
Elektra Ljubljana, d. d. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev ter
v primeru izbire dodatnih storitev tudi Pogoji Elektra Ljubljana,
d. d. za dodatne storitve gospodinjskim odjemalcem. Cene oskrbe

in dodatnih storitev smo objavili v Ceniku Elektra Ljubljano za
oskrbo z elektriËno energijo in druge storitve gospodinjskim odjemalcem.
Vsi dokumenti so našim gospodinjskim odjemalcem na voljo
na naši spletni strani. Prav tako smo za gospodinjske odjemalce
pripravili tudi priroËnik ElektriËna energija in dodatne storitve
ter nasvete o uËinkoviti rabi energije, ki smo jih prav tako objavili
na naši spletni strani, kmalu pa bodo odjemalcem na voljo tudi
v tiskani obliki na naših informacijskih oz. sprejemnih pisarnah.
Nasveti o uËinkoviti rabi energije so vsebinsko razdeljeni na veË
sklopov in bomo o njih spregovorili v eni od prihodnjih številk
Elektro novic.
Gospodinjski odjemalci lahko po 1.7.2007 izbirajo med tremi
vrstami osnovne oskrbe, ki so naslednice bivših treh tarifnih stopenj gospodinjskega odjema.
V Osnovno oskrbo I. stopnje so uvršËeni odjemalci z omejevalci moËi 3 kW oz. imajo vgrajene obraËunske varovalke do vkljuËno
1×16A in 1×20A. Odjemalci v tej stopnji obiËajno uporabljajo elektriËno energijo za razsvetljavo in obiËajna gospodinjska opravila.
V Osnovno oskrbo II. stopnje so uvršËeni odjemalci z omejevalci moËi 7 kW oz. imajo vgrajene obraËunske varovalke 1×25A,
1×35A, 3×16A in 3×20A. Odjemalci v tej stopnji obiËajno uporabljajo elektriËno energijo za vsakodnevna opravila v gospodinjstvu,
poleg tega pa moË varovalk omogoËa dodatno rabo elektriËne energije za segrevanje sanitarne vode, pomivanje v pomivalnem stroju,
uporabo sušilnega stroja, namestitev klimatskih naprav.
V Osnovno oskrbo III. stopnje so uvršËeni odjemalci z omejevalci moËi 10 kW oz. tisti, ki imajo vgrajene obraËunske varovalke
3×25A. Takšna moË varovalk poleg uporabe elektriËne energije za
vsa gospodinjska dela omogoËa rabo elektriËne energije v namene
izboljšanja bivalnega okolja v stanovanjih, eno- ali veËstanovanjskih hišah.
Vse vrste osnovne oskrbe vkljuËujejo dobavo elektriËne energije, uporabo elektroenergetskih omrežij in trošarino. Cena osnovne
oskrbe je sestavljena iz:
Stalnega meseËnega prispevka za moË, ki je odvisen od moËi
omejevalca toka oz. od nazivne moËi obraËunskih varovalk
(moË v kW*cena €/kW)
+
Spremenljivega zneska za oskrbo z elektriËno energijo na
podlagi koliËin v Ëasu VT, MT ali ET (poraba v kWh*cena
€/kWh)
=
Osnovna oskrba (skupaj v € brez DDV)
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Odjemalci lahko izbirajo med veËtarifnim naËinom merjenja
oz. obraËunavanja porabljene elektriËne energije, praviloma po veËji (VT) in manjši (MT) dnevni tarifi ter enotarifnim naËinom merjenja oz. obraËunavanja, po enotni dnevni tarifi (ET).
Pogoji za uvrstitev odjemalca v posamezno stopnjo Osnovne
oskrbe ter menjave naËina merjenja, so opisani v Dopolnilnih pogojih Elektra Ljubljana, d. d. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev
z elektriËno energijo.
Za naše obstojeËe kupce Zelene energije in
prihodnje okoljsko ozavešËene kupce smo oskrbo
oblikovali v Zeleno oskrbo. ZELENA OSKRBA JE
»ISTA, OKOLJU PRIJAZNA TER PRIDOBLJENA
IZ OBNOVLJIVIH VIROV ELEKTRA LJUBLJANA,
D. D.
ZELENA OSKRBA je namenjena vsem ozavešËenim odjemalcem, ki jim ni vseeno, v kakšnem okolju živimo in bomo živeli v
prihodnosti.
Zelena energija je proizvedena v Malih elektrarnah Elektra
Ljubljana, d. o. o., ki ne zahtevajo velikih posegov v prostor in se
skorajda zlijejo z naravo in okoljem.
VkljuËuje dobavo elektriËne energije, dodatek za Zeleno energijo, uporabo elektroenergetskih omrežij in trošarino ter je sestavljena iz:
Stalnega meseËnega prispevka za moË, ki je odvisen od moËi
omejevalca toka oz. od nazivne moËi obraËunskih varovalk
(moË v kW*cena €/kW)
+
Spremenljivega zneska za Zeleno oskrbo z elektriËno energijo na podlagi izmerjenih koliËin v Ëasu VT, MT ali ET (poraba v kWh*cena €/kWh)
=
Zelena oskrba (skupaj v € brez DDV)

�
�
�
�

Elektro Ljubljana, d. d. se zavezuje, da bo sredstva v višini
0,00417 €/kWh, zbrana iz naslova dobave Zelene energije, namenila za vzdrževanja obstojeËih in izgradnjo novih proizvodnih
kapacitet okolju prijazne proizvodnje elektriËne energije ter za pospeševanje razumske rabe energije. Odjemalci Zelene energije prejmejo varËno žarnico in diplomo.
Odjemalci Zelene oskrbe prav tako lahko izbirajo med veËtarifnim naËinom merjenja oz. obraËunavanjem porabljene elektriËne energije, praviloma po veËji (VT) in manjši (MT) dnevni tarifi
ter enotarifnim naËinom merjenja oz. obraËunavanjem, po enotni
dnevni tarifi (ET).

)*(�
)*(�
)*(�
)*(�

Za naše gospodinjske odjemalce smo pripravili tudi dve storitvi, povezani z uËinkovito rabo elektriËne energije. Prva storitev, Spremljaj svojo porabo, omogoËa gospodinjskim odjemalcem
spremljanje svoje pretekle Ëetrturne porabe in povezanih stroškov
z izbrano oskrbo preko interneta, storitev, PoišËi potratneža, pa
ugotavljanju stroškov na posameznih uporabnikih znotraj gospodinjstva.
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Opis storitve Spremljaj svojo porabo
Storitev vsebuje namestitev sodobnega elektronskega števca
el. energije, ki beleži Ëetrturno dinamiko odjema elektriËne energije
vašega gospodinjstva in komunikacijskega GPRS modula. S storitvijo se omogoËa zaraËunavanje porabljene el. energije na podlagi
dejanskega meseËnega odjema. Uporabniki storitve lahko stalno
spremljajo svojo porabo in s tem povezane stroške preko posebne spletne aplikacije. Preko sistema daljinskega zajema podatkov
se praviloma enkrat dnevno zagotavljajo Ëetrturni podatki odjema
elektriËne energije za pretekli dan, preko internetne aplikacije.

Opis storitve PoišËi potratneža

Izmerite porabo svojih gospodinjskih aparatov!
Morda se sprašujete, kaj vpliva na višino vaše porabe elektriËne
energije in zakaj je vaš raËun tako visok. Mi imamo rešitev za vas:
pokliËite nas in si za plaËilo izposodite enostavni merilni set, s katerim boste izmerili porabo elektriËne energije posameznih aparatov,
ki so na elektriËno napeljavo prikljuËeni preko vtiËnice. S pomoËjo
te storitve boste ocenili delež, ki ga posamezen porabnik prispeva k
skupni porabi ter poslediËno stroškom za elektriËno energijo.
Nove pogodbe o oskrbi elektriËne energije sklepajo le odjemalci ob novih prikljuËitvah na razdeljevalno omrežje, ob
spremembah Soglasja za prikljuËitev, ob spremembi uporabnika
elektriËne energije, v primeru naroËila oskrbe oz. dodatnih storitev ter ob zamenjavi dobavitelja.
Dela z gospodinjski odjemalci se izvajajo v okviru OE Storitve za uporabnike ter v okviru služb oz. oddelkov za uporabnike v okviru DE. Gospodinjskim odjemalcem smo na voljo v naših
informacijskih toËkah:

Informacijske toËke
Klicni center:

Telefon: 01/430 42 70

Operaterji Klicnega centra so vam na voljo vsak delovnik od 7:30 do 14:30.

Faks: 01/433-95-12

@
@
@
@

Elektronska pošta:
Internet:

oskrba@elektro-ljubljana.si
www.elektro-ljubljana.si

Informacijske oz.
sprejemne pisarne:
Ljubljana:
• Slovenska cesta c. 58,
vsak dan, razen sobote in nedelje, od 7.30 do 16.30 in ob
petkih od 7.30 do 14.00 ure.
Od 01. julija do 31. avgusta pa v ponedeljek, sredo, Ëetrtek in petek od 7.30 do 14.30 ure in ob torkih, od 7.30
do 16.30 ure.
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• Kotnikova ulica 9,
vsak dan, razen sobote in nedelje, od 7.30 do 14.30 ure.
KoËevje:
• Cesta na Trato 6,
vsak dan, razen sobote in nedelje, od 7.30 do 14.30 ure.

�

@

Novo mesto:
• Ljubljanska cesta 7,
vsak dan, razen sobote in nedelje, od 7.30 do 14.30 ure.
Trbovlje:
• Gimnazijska cesta 25,
vsak dan, razen sobote in nedelje, od 7.30 do 14.30 ure.
Pošta:
Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

Delo bo projektna skupina nadaljevala skladno z namenom
nadaljnje prilagoditve in optimizacije internih procesov oz. del
z odjemalci, skladno z razvojem novih storitev v okviru tima za

razvoj novih proizvodov ter odzivanja na potrebe odjemalcev in
dejavnosti konkurence. O nadaljnjih aktivnostih vas bomo obvešËali v naslednjih številkah Elektro novic.
Pozivamo zaposlene Elektra Ljubljana, ki imate kraj bivališËa izven podroËja Elektra Ljubljana, da se nam pridružite in
postanete naši odjemalci. V ta namen lahko v oddelkih oz. službi
za uporabnike na DE oz. v OE Storitve za uporabnike ter naših informacijskih oz. sprejemnih pisarnah izpolnite pristopno
izjavo. Poslali vam bomo pogodbo o oskrbi in uredili potrebne
postopke za zamenjavo dobavitelja.
Zaposlene-obstojeËe odjemalce Elektra Ljubljana pa vabimo,
da izberete Zeleno oskrbo oz. naroËite dodatne storitve. To storite z
izpolnitvijo pristopne izjave, ki jo prejmete na naših informacijskih
oz. sprejemnih pisarnah. O tem obvestite tudi svoje prijatelje in
znance. Želimo vam DOBER TOK.

Projektna skupina za prilagoditev poslovanja
z gospodinjskimi odjemalci po 1. 7. 2007

NOVICA

NOVICA

Obnovljena
TP Tržaška 74

T

ransformatorska postaja je bila zgrajena leta 1926 v okviru
vrste tovrstnih postaj za razdeljevanje izmeniËnega toka, ki se
je takrat po 27 letih obratovanja z enosmernim tokom pospešeno uvajal v mesto. Po pregledu dostopne literature smo ugotovili,
da gre za edini tako oblikovani objekt transformatorske postaje pri
nas, obenem pa ima objekt vrsto zanimivih arhitekturnih elementov
in posebnosti. Iz navedenih razlogov je bil objekt leta 1988 razglašen
za tehniški spomenik. Vsa dela smo izvajali na podlagi izdelanega
konservatorskega programa in v sodelovanju z Zavodom za varstvo
kulturne dedišËine Slovenije. Obnova transformatorske postaje je rešila objekt pred propadom in omogoËila, da še naprej opravlja svojo
funkcijo. Prihodnjim rodovom bo objekt priËal o strokovnem delu
naših prednikov in dajal znamenit peËat, tako našemu podjetju kot
mestu Ljubljana.
Uroš Jerina
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AKTUALNO

Kako uporabljati
storitev “PoišËi
potratneža”?
Ožja delovna skupina, v okviru katere so potekale
intenzivne priprave na odprtje trga za gospodinjstva, je
poleg konËnih dokumentov pripravila tudi dodatne storitve za gospodinjske odjemalce. Ena izmed njih je tudi t. i.
“PoišËi potratneža”.

V

liËnem paketu so trije kosi indikativnih merilnikov porabe
elektriËne energije. Z njimi lahko izmerite porabo elektrike
na vseh domaËih aparatih, katerih nazivna moË ne presega
3 kW ter so na elektriËno omrežje prikljuËeni preko vtiËnice. Z njimi lahko izmerite porabo elektriËne energije v kWh, trenutno moË
v W ter dobite tudi strošek za porabljeno elektriko v Ëasu meritve.
Lahko izbirate med sprotnim merjenjem, ali pa se odloËite za shranjevalni naËin merjenja. Pri shranjevalnem naËinu se vse izmerjene
vrednosti shranijo in jih lahko dobite tudi po koncu merjenja, pri
obeh naËinih lahko vidite tudi dolžino trajanja meritve. Naprava
ima možnost vnosa cene v Ëasu višje in manjše tarife, kar našim
odjemalcem omogoËa primerjanje stroškov glede na izbrano tarifo.
Uporaba je preprosta, saj lahko odjemalec s preprostim pritiskanjem
tipk opazuje izmerjene veliËine.

Kje vidimo vrednost za naše odjemalce? Za plaËilo, ki znaša 0,20 €
na dan, si lahko izposodijo merilni set, s katerim si istoËasno izmerijo porabo elektriËne energije na razliËnih aparatih. Pozorni morajo
biti le na nazivne moËi aparatov, ki bi jih radi merili, zato ne morejo
izmeriti npr. 80 l elektriËnega grelca sanitarne vode ali termoakumulacijske peËi, ki so neposredno prikljuËeni na omrežje ali pa je njihova
moË prevelika za meritev z našimi napravami. Merilniki niso namenjeni za primerjalno merjenje s števcem. Njihova naloga je ozavestiti odjemalca, da tudi mali gospodinjski aparati ali naprave v stanju
pripravljenosti prav tako rabijo energijo ter da v skupnem tudi tako
porabljena energija ni zanemarljiva. Odjemalci imajo v svoji zavesti
vedno le velike porabnike elektrike, nobene pozornosti pa ne namenijo
desetinam majhnih porabnikov - grelec vode za Ëaj, opekaË, likalnik,
sušilec za lase, mikrovalovna peËica, pekaË kruha, aparat za sladoled,
domaËi kino, projektor, televizorji, komunikacijske naprave, monitorji,
raËunalniki, žarnice, veËdeset halogenskih sijalk in druge.
S pomoËjo te storitve lahko ocenite delež, ki ga posamezen ali
skupek porabnikov elektriËne energije prispeva k skupni porabi ter
poslediËno stroškom za elektriËno energijo.
Uršula Krisper

Kot ste verjetno opazili, smo tej številki
Elektro novic priložili anketo - zakaj?
Želimo razvijati nove storitve pri
dobavi elektriËne energije za gospodinjske odjemalce. Eden izmed prvih
korakov je raziskati, kako in zakaj gospodinjstva rabijo elektriËno energijo.

D

a bi s pomoËjo anketiranja dobili kakovostne rezultate, mora biti vzorec,
to je število “pravilno” izpolnjenih
anket, vsaj 200. Šele na podlagi podatkov o
rabi elektriËne energije bomo lahko pripravili
nove proizvode in storitve elektriËne energije
za naše odjemalce.
Zaposleni v podjetju ste hkrati tudi gospodinjski odjemalci, zato smo se odloËili, da
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v prvi fazi izpeljemo raziskavo trga na podlagi ankete znotraj podjetja.
Zato vas prosimo, da v anketo vpišete
vse vam poznane podatke. »e katerega podatka nimate ali ga ne poznate, ga lahko
izpustite. PrepriËani pa smo, da vam izpolnjevanje ne bo povzroËalo težav, saj v veËini
razpolagate s strokovnimi znanji s podroËja
energetike.
Priloženo anketo tvorita dva lista - razliËni anketi glede na vaše bivališËe:
• pod št. 1 je anketa za tiste, ki živite v
veËstanovanjskih zgradbah
• pod št. 2 za tiste, ki imate individualno
ali vrstno hišo

Obema anketnima listoma so priložena navodila za izpolnjevanje.
Z izpolnjeno anketo boste tudi vi prispevali k raziskavi trga, ki je ena izmed razvojnih faz pri razvijanju novih proizvodov in
storitev. Našemu podjetju pa boste prihranili
del sredstev, ki bi jih sicer morali nameniti
za izvedbo preko pogodbenih partnerjev.
Izpolnjene ankete nam vrnite najkasneje do vkljuËno 14. 9. po notranji pošti, in sicer na naslov “Anketa gospodinjski odjem”,
Uršula Krisper, Slovenska 58, soba 108.
Uršula Krisper

KAKOVOSTI

SISTEM

Sistemi kakovosti
vËeraj, danes, jutri
V Elektru Ljubljana je bila v juniju izvedena “redna” presoja štirih
sistemov kakovosti s strani Slovenskega inštituta za kakovost (SIQ).
V vseh zadnjih letih so nas njihovi
presojevalci v vsaj eni polovici Ëasa
presojali skozi “certifikacijsko” presojo, saj smo vsako leto pridobivali
en ali drug nov standard, oziroma
smo pri že obvladanem sistemu obnovili certifikat po novo izdani inaËici standarda.

T
•

•

•
•

ako je Elektro Ljubljana kronološko
pridobivala naslednje certifikate
kakovosti:
ISO 9001:1994, leta 1999 in potem v
letu 2002 posodobljeno inaËico standarda ISO 9001:2000,
ISO 14001:1997, leta 2004 in potem v
letu 2006 posodobljeno inaËico standarda ISO 14001:2004,
ISO 18001:1999, leta 2005,
ISO 27001:2005, leta 2006.

Presojevalci so na presoji preverjali, kako deluje organizacijsko spremenjen
Integriran sistem kakovosti. Rešitev so
ocenili kot dobro. Potrdili so smiselnost
racionalizacije sistema, ki ga v novi obliki
lahko predstavim z naslednjimi organi:
• kot najvišji organ sistema je definiran Predstavnik vodstva za kakovost
(uprava družbe),
• temu je podrejen Odbor za kakovost
(širši kolegij družbe),
• potem je tu Služba za kakovost, ki
nudi podporo Predstavniku vodstva in
Odboru za kakovost,
• služba za notranjo revizijo je neposredno podrejena Upravi družbe (štabna služba),
• uresniËevanje vsebine standardov v
svoji organizaciji obravnavata Odbor
za kakovost OE (kolegij OE) oziroma
Odbor za kakovost DE (kolegij 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.

pa bo potrebno izvajati že letos jeseni, da
bi jih potem v prvi polovici leta 2008, ko
bo izvedena tudi certifikacijska presoja,
konËali.
Za zakljuËek. Na tem mestu naj se
vsem udeleženim v letošnjo presojo zahvalim za njihovo prizadevnost pri sodelovanju v presoji.

Kaj pa pogled v prihodnost. V tem
trenutku teËe vzpostavljanje popisovanja
vseh procesov v podjetju, in sicer predvsem tistih najbolj aktualnih kot so vsi,
v katerih izvajamo dejavnosti do naših
strank. V okviru teh procesov definiramo
tudi kazalnike, ki dajejo temelj vodstvu
podjetja, da preko teh vzvodov dosega
rezultate, ki so pomembni za nas same
znotraj podjetja.
Eden od dolgoroËnih ciljev na tem
podroËju pa je vzpostavitev uravnoteženega sistema kazalnikov. To orodje na
enem mestu omogoËa ravnateljem (vodstvu podjetja) dosegati poslovno uspešnost podjetja, izboljševanje procesov in
opredeljevanje tudi strateških usmeritev.
Ta sistem pretvarja poslanstvo, vizijo in
strateške usmeritve podjetja v celovito
obvladovanje upravljanja in napovedovanja poslovnih ciljev.
Cilj podjetja je tudi sodelovanje v
tekmovanju za pridobitev Poslovne odliËnosti. Ta cilj ocenjujemo kot nadgradnjo
samih sistemov, hkrati pa je ta cilj tudi
posledica stalnega spremljanja uspešnosti podjetja skozi doseganje rezultatov pri
kazalnikih oziroma izboljševanje rezultatov iz leta v leto.
V drugi polovici 2007 bo objavljen
nov razpis za pridobitev Certifikata “Družini prijazno podjetje”, na osnovi katerega se bo oblikovala druga skupina podjetij, ki se bodo želela dokazati na tem
podroËju. Uprava je vkljuËitev že potrdila, dejavnosti v smislu priprav na presojo

Sistemi kakovosti so orodje, ki ga
zaposleni lahko izkorišËamo, da s svojimi
dejavnostmi na delovnem mestu dosegamo tiste rezultate, ki jih podjetje potrebuje za svojo uspešnost. S skupnimi
moËmi sistem še izboljšujmo, hkrati pa v
njegovem delovanju bodimo tudi dejavni
igralci.
Janez Drnovšek
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Delovanje sistema vodenja varnosti
in zdravja pri delu OHSAS 18001
Sistem vodenja varnosti in
zdravja pri delu v podjetju deluje že od sredine leta 2004.
Z gotovostjo lahko reËem,
da se stanje na tem podroËju vsako leto izboljšuje. Slednje je bilo potrjeno tudi pri zadnji
zunanji presoji s strani SIQ. Pozitivne ugotovitve zunanjih presojevalcev nam veliko
pomenijo, nikakor pa
ne mislimo zaspati na
tako imenovanih lovorikah.

L

etošnja
reorganizacija
in rahla sprememba v
organiziranju sistemov
vodenja kakovosti, našega delovanja ni
okrnila. Z dejavnostmi smo nadaljevali po
zaËrtani poti spodaj omenjenih programov:
1. Program za zmanjševanje tveganj pri delu na višini,
2. Program za zmanjševanje tveganj zaradi sevanja raËunalniških
monitorjev,

3. Program za zmanjševanje tveganj zaradi prisotnosti v cestnem
prometu,
4. Program za zmanjševanje tveganj pri delu v jaških,
5. Program za zmanjševanje tveganj zaradi nastanka obloka na el.
napravah,
6. Program za zmanjševanje tveganj za delo v bližini napetosti.
V prihodnje želimo dati veËji poudarek tudi podroËju obvladovanja obremenitev delavcev in njihovega zdravstvenega stanja.
Vsi zaposleni lahko posredno sodelujete v sistemu preko svojih predstavnikov v svetu, preko predstavnika sveta delavcev, pooblašËenca in skrbnika za vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu
ali neposredno preko oddelka za varnost in zdravje pri delu.
Svoje predloge lahko pošljete v pisni obliki, na obrazcu OB
PKS 021-OP68-01 Prijava prepoznane nevarnosti in tveganja na
delovnem mestu, ali po elektronski pošti. Vsi prejeti pisni predlogi
se bodo na sestankih sveta za vodenje sistema varnosti in zdravja
pri delu obravnavali. DoloËeni predlogi bodo rešeni, odvisno od
problematike in razpoložljivih sredstev, drugo pa nam bo služilo
kot izhodišËe za pisanje novih programov za zmanjševanje tveganj
za prihodnja leta.
Vsi zapisniki sestankov, programi za zmanjševanje tveganj ter
izjava o varnosti z oceno tveganja so vam dosegljivi na K disku v
mapi OHSAS 18001.
Vesna Oman

NOVICA

NOVICA

11. seja skupšËine Elektro Ljubljana

S

kupšËina družbe Elektro Ljubljana, d. d. je na svoji 11. redni
seji, dne 8. 6. 2007, sprejela predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe. Uprava je sklicala skupšËino družbe zaradi
zagotavljanja izpolnjevanja Smernice EU 2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji trg z elektriËno energijo in o razveljavitvi Smernice
96/92/ES, ki v 15. Ëlenu opredeljuje zahtevo po pravni in funkcionalni loËitvi upravljalcev distribucijskega omrežja. Rok, ki je doloËen za
izpolnjevanje te obveznosti je bil 1. 7. 2007. SkupšËina je na seji z
ustrezno veËino, 91,897 % prisotnega kapitala, sprejela spremembe
in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na prilagoditev vsebine novim

pogojem poslovanja in s tem na uskladitev z veljavnimi predpisi. Zahteva manjšinskih delniËarjev za razširitev dnevnega reda s toËko
3. 1. “SkupšËina daje soglasje k pogodbam med Elektrom Ljubljana, d. d.
in družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater distribucijskega omrežja z elektriËno energijo (SODO)” je bila umaknjena, toËka
3. 2. “Za veljavnost vseh pogodb, ki jih bo družba Elektro Ljubljana,
d. d. sklenila z družbo z omejeno odgovornostjo Sistemski operater
distribucijskega omrežja z elektriËno energijo (SODO), je potrebno soglasje družbe Elektro Ljubljana, d. d.”, pa ni bila izglasovana.
Uprava
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Sistem upravljanja varovanja
informacij - ISO 27001 v Elektru
Ljubljana, d. d.
Sredi leta 2006 je podjetje Elektro Ljubljana, d. d. pridobilo certifikat
ISO 27001, s katerim je bila potrjena
usmeritev podjetja k varovanju informacij. Projektna skupina, sestavljena iz zaposlenih v posamezni OE,
je pripravila temelje za sprejetje standarda.

P

rojektna skupina je pripravila popis
informacijskih sredstev, ki so:

- informacijska sredstva v ožjem pomenu
besede (podatkovne zbirke, datoteke,
sistemska dokumentacija, uporabniški
priroËniki, ...);
- dokumenti na papirju (pogodbe, zavarovalne police, ...);
- programska sredstva (aplikacijska programska oprema, sistemska programska
oprema;
- fiziËna sredstva (raËunalniki, elektriËna
napeljava, pohištvo, ...);
- ljudje (uslužbenci);
- storitve (raËunalniške in komunikacijske
zunanje storitve - tudi Informatika Maribor).
Nad omenjenim naborom informacijskih sredstev je bila izvedena analiza
tveganja, kjer so bile za vsako sredstvo
opredeljene ranljivosti (npr. obËutljivost na
vlago, prah, neËistoËo), grožnje (npr. potres) in doloËene skupne ocene tveganja.
Za devet sredstev, ki so dobila oceno veËjo kot 7, so bili izdelani programi z
ukrepi za znižanje tveganja na 6 ali manj.
Lastniki sredstev (izvršni direktorji OE) so s
svojim podpisom potrdili ustreznost ocen.
Na podlagi seznama informacijskih
sredstev je bila izdelana in sprejeta Izjava o

primernosti, ki je krovni dokument sistema.
Izjava je sestavljena iz posameznih nadzornih ciljev standarda, v okviru posameznega
nadzornega cilja pa so informacijska sredstva, na katera se nadzorni cilj nanaša.
Sprejet in potrjen je bil Register zaupnih dokumentov. Na posebnem elektronskem naslovu (varnostni.dogodki@elektroljubljana.si) smo zaËeli zbirati dogodke, ki
bi utegnili povzroËiti ogrožanje varnosti
informacij oziroma neprekinjenost poslovanja. Sprejetih je bilo tudi veË novih
organizacijskih predpisov in navodil, ki so
vkljuËeni v sistem vodenja kakovosti. Izdelali smo dokument, NaËrt neprekinjenega
poslovanja, za celotno podjetje. Opravljen
je bil tudi penetracijski test. Za zaposlene
so bila izvedena izobraževanja, ki so jih
vodili notranji in zunanji izvajalci.

V letu 2007 je bil potrjen nov Svet
za varovanje informacij, ki ga vodi Jure
»ater, izvršni direktor OE TehniËna podpora, v njem pa so Ëlani iz vseh organizacijskih enot. PooblašËenka za varovanje
informacij je Virna Konrad. Prva naloga
sveta za leto 2007 je bila ponovna izvedba
analize tveganja informacijskih sredstev, ki
je upoštevala organizacijske spremembe. V
mesecu maju pa smo uspešno prestali redno presojo sistema.
Od vseh zaposlenih priËakujemo, da
se bodo s sistemom upravljanja varovanja
informacij še naprej seznanjali in tako prispevali k uspešnemu obvladovanju kakovosti v našem podjetju.
Svet za varovanje informacij
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Tradicionalni piknik kolektiva DE
Ljubljana mesto

M

inilo je že šesto leto, ko je kolektiv DE Ljubljana mesto prviË priredil družabno sreËanje na domaËiji upokojenega sodelavca, Rajka Škrabe, v
prijetnem okolju ob Ljubljanici. SreËanja, ki
so postala tradicionalna, so organizirana z

namenom, da se sodelavci v prijetnem druženju in sprošËenem okolju bolje spoznajo,
sprostijo in razvedrijo, saj si s trdim delom
zaslužijo tudi razvedrilo in veselje.
Letošnjega sreËanja se je udeležilo
lepo število sodelavcev, ki so skupaj pre-

živeli lepo popoldne. Za kuhinjo in strežbo
je poskrbel Danilo Kramar, duh po peËenem odojku in divjaËinskem golažu pa je
bil opojno vabljiv.
Marko Piko

NOVICA

NOVICA

110 let MEL in elektrifikacije Ljubljane

K

ot smo že poroËali v našem
internem glasilu, bo Elektro Ljubljana v letošnjem
letu s priložnostnimi dogodki in
promocijo obeležil 110. obletnico
zaËetka delovanja Mestne elektrarne ljubljanske in zaËetka javne
elektrifikacije slovenske prestolnice, ko je v Ljubljani zasvetila prva
elektriËna luË.
Violeta Irgl
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12. redna seja N
skupšËine Elektro
Ljubljana

a podlagi 45. Ëlena Statuta družbe Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo elektriËne energije, d. d. je Uprava družbe, v Ëetrtek, 30. 8. ob 11.
uri na sedežu družbe, sklicala 12. redno sejo skupšËine.
VeË o samem poteku skupšËine bomo poroËali v naslednji številki internega glasila.

Uredništvo

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o omejevanju
porabe tobaËnih izdelkov ter
zagotavljanje spoštovanja zakona zamenjajmo pepelnik s cvetlicami
Od vkljuËno nedelje, 5. 8. 2007, velja
v zadevi navedeni zakon. Po tem zakonu
je med drugim prepovedano kajenje ''v
vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih''.

D

elovni prostor je ''vsak zaprt prostor, ki
je pod nadzorom delodajalca in kjer se
zanj opravljajo dela in storitve''.

Kajenje pa je po zakonu prepovedano ''tudi v prostorih, ki se po tem zakonu ne štejejo za zaprte prostore,
Ëe so del pripadajoËih funkcionalnih zemljišË prostorov,
kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja''.
Zakon dopušËa kajenje le v posebnih kadilnicah, ki
predstavljajo popolnoma nepotrebne stroške in spremljajoËe logistiËne težave, zato se zanje v podjetju ne bomo odloËili. Kot lastnike
certifikatov OHSAS 18001 ter ISO 14001 imamo do varovanja zdravja

zaposlenih ter do okolja še posebno odgovornost, zato ne bomo
iskali vrzeli v definicijah zaprtih ali javnih prostorov, paË pa se
zavežimo, da se na obmoËju lastnine Elektro Ljubljana, d. d. ne
kadi, bodisi v zaprtih ali odprtih prostorih, bodisi v vozilih.
Spoštovanje zakona je dolžan zagotoviti lastnik, najemnik ali uporabnik prostora. V primeru kakršnekoli kršitve zakona je pravna oseba lahko kaznovana z globo od 2000 do
33000 EUR, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo od
400 do 1000 EUR.
Za zagotavljanje spoštovanja zakona prevzemamo vsak na svojem podroËju in obmoËjih dela neposredno odgovornost. Ta odgovornost naj se odraža
najprej do sodelavcev, nato pa tudi do sebe. Zamenjajmo pepelnike s cvetlicami, veË zadovoljstva nam bodo
nudile kot dim, namesto bledih, kadilskih, pa si privošËimo
nasmejane obraze!
Iztok Bartol,
predsednik sveta za ravnanje z okoljem
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Letno poroËilo 2006 bo
izšlo konec avgusta

U

prava družbe je v juliju
imenovala delovno skupino za spremljanje oblikovne in vsebinske izdelave letnega
in okoljskega poroËila 2006. V
sodelovanju z agencijo Pristop,
bo letno poroËilo izšlo predvidoma še v avgustu, ko bo
tudi dosegljivo v Oddelku
za odnose z javnostmi.
Uredništvo

NOVICA

NOVICA

Strokovna ekskurzija v
tovarno LAPP insulators
V dneh od 9. do 11. julija sva se
predstavnika našega podjetja, poleg
predstavnikov ELES-a, Elektra Maribor, ter dobavitelja opreme KosiË, kot
gosta udeležila strokovne ekskurzije

v tovarni LAPP insulators, v mestecu
Wunsiedel v NemËiji. Vzporedno z ekskurzijo so potekali še prevzemni preizkusi za cca. 1700 kosov 110 kV kompozitnih izolatorjev, ki jih je za potrebe

obnov daljnovodov naroËilo podjetje
ELES. Tovarna LAPP, katere lastniki so
AmeriËani, izhaja iz svetovno znane
tovarne porcelana Rosenthal.

P

oleg ogleda same proizvodne linije, kjer so nas prepriËali o kvaliteti
proizvodov, so bile uspešno izvedene geometrijske meritve, ter mehanski
in elektriËni preizkusi nakljuËno izbranih
vzorcev po standardu družine IEC-60. V
slovenskem elektroenergetskem omrežju je
vgrajenih že preko 10.000 kompozitnih izolatorjev tega proizvajalca, od tega cca. 100
v omrežju Elektra Ljubljane. Ker so se novi
izolatorji, narejeni iz steklenih vlaken in
silikonske gume že izkazali s svojimi dobrimi lastnostmi (majhna teža, vodoodbojnost
...), smo prepriËani, da bodo v prihodnosti
kompozitni izolatorji pri gradnji in vzdrževanju VN daljnovodov prevladovali nad
steklenimi izolatorskimi verigami.
Tomaž Pungartnik
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Elektro Ljubljana
v množiËnih
medijih v prvem
polletju 2007

strategije sooËa z novimi razmerami na trgu, ki bodo v prihodnosti
od podjetja priËakovale še veËjo prožnost in naravnanost na potrošnika.

Graf 1: Vrednostna struktura publicitete

Negativne objave se nanašajo
na naslednje teme: regres (4), odjemalci plaËevanje raËunov (3), plaËe (3) ter odprtje trga elektriËne energije
s 1. 7. 2007 (1).
Med naËrtovano publiciteto smo uvrstili 117 objav oz. 54 odstotkov celotne publicitete. V enakem obdobju lani je bilo naËrtovanih 105 objav. Elektro Ljubljana se z realizacijo komunikacijske
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Graf 2: Vrednostna struktura publicitete v prvem
polletju 2007 po posameznih mesecih
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Prva polovica leta je minila v priËakovanju deregulacije trga
elektriËne energije, kar kaže tematska
struktura pozitivnih objav: odprtje trga el. energije s 1. 7. 2007
(23), poslovni rezultati (22),
KAD in SOD prodajata
lastniški delež v Elektru
Ljubljana (12), cena
elektriËne
energije
za gospodinjstva (9),
ustanovitev družbe
SODO (8), lastniška
struktura (7), investicije v omrežje (6),
skupšËina delniËarjev
8. 6. 2007 (6), ter druge
teme, ki so zbrale manj
kot 6 objav.
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Intenzivneje pred odprtjem trga
ress clipping, d. o. o. je za podjetje Elektro Ljubljana izvedlo
analizo medijskih objav za prvo polletje 2007. V tem obdobju je bilo v slovenskih elektronskih in tiskanih medijih
objavljenih 217 objav, v katerih je omenjeno podjetje Elektro Ljubljana, kar je za 45 objav oz. za 26 odstotkov veË kot v enakem obdobju leta 2006. Pozitivno smo ocenili 178 objav, kar je za 35 veË
kot v enakem obdobju leta 2006. Delež pozitivnih objav tako znaša
82 % in je za eno odstotno toËko manjši kot v enakem obdobju leta
2006. NajveË objav je bilo objavljenih v mesecu juniju (58 objav),
najmanj pa januarja (25 objav).
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Graf 3: Delež naËrtovane in nenaËrtovane publicitete
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Janez Kne, komunikolog
Press clipping, d. o. o.
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Elektro Ljubljana tudi na avtocesti
Razdrto - Italija
PriËeli smo z deli za izvedbo
elektroenergetskih vodov ob izgradnji AC H4 Razdrto - meja Italija, pododsek Razdrto - Vipava. To je po
avtocesti Vrba - PeraËica na Gorenjskem že drugi odsek izven oskrbovalnega obmoËja našega podjetja,
pri katerem sodelujemo kot glavni
izvajalec elektroenergetske infrastrukture.

P

ri sami izvedbi bo potrebna dobršna
mera prilagodljivosti ter pripravljenost na hitre in strokovne reakcije

na zaplete. Pogodbo smo sklenili predvsem
zaradi dejstva, da smo se v preteklosti s tem
že dokazali. Z gradnjo smo priËeli junija letos, predvidoma pa bomo z deli zakljuËili
do konca leta 2008. Ta odsek avtoceste velja za gradbeno enega najzahtevnejših, saj
je zanj znaËilno stalno plazenje tal, ki ga
s klasiËnimi postopki ni mogoËe prepreËiti.
Zato bo del ceste drsel skupaj s podlago.
To predstavlja dodatno komplikacijo za vse
izvajalce na trasi. Potrudili se bomo, da se
bomo dokazali in zmagali tudi v takih težkih razmerah ter zadovoljili visoka priËakovanja naroËnikov.

Trenutno smo tako dejavni na treh
krakih slovenskih avtocest. Na dolenjskem kraku so dela na odseku AC Lešnica-Kronovo v polnem teku, podobno lahko
reËemo za dela na Gorenjskem. Skupna
vrednost del na vseh treh odsekih znaša
približno 2.000.000 €. Kandidiramo tudi
na trebanjskem odseku dolenjskega avtocestnega kraka. Ta dela bo investitor DARS
oddal predvidoma letos jeseni.
mag. Mitja Brudar
Aleš Kuhar
Bojan Rode

Vir: www.dars.si
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Izgradnja elektrokabelske
kanalizacije po delu Barjanske ceste
Mestna obËina Ljubljana, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kot
investitor gradnje Barjanske ceste, na odseku od Finžgarjeve do Ziherlove ulice v
Ljubljani, z glavnim izvajalcem SCT, d. d.,
izvaja gradnjo omenjene ceste z vso komunalno in energetsko infrastrukturo.

N

a podlagi dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji Barjanske ceste
med MOL in Elektrom Ljubljana, d. d., ter
pogodbe z izbranim gradbenim izvajalcem, se intenzivno izvaja tudi elektrokabelska kanalizacija
na celotnem obmoËju gradbišËa.
Zaradi rušenja objektov na trasi nove ceste
in izdelave preobremenjenega nasipa, je bilo potrebno v fazi priprave gradbišËa obstojeËe elektriËno omrežje prestaviti v zaËasno traso. ZaËasno
položeni SN kabli se bodo po dokonËanju nove
elektrokabelske kanalizacije nadomestili z novimi.
Elektrokabelska kanalizacija, v skupni dolžini 1240 m, se gradi kot 16 in 20-cevna, poteka pa
preko 19 elektrokabelskih jaškov.
Poleg izredno zahtevne gradnje in usklajevanja vseh udeleženih pri izgradnji ceste in komunalne in energetske infrastrukture, je najveËja
težava izredno kratek rok dokonËanja vseh del,
predvsem na odseku, kjer poteka mestni avtobusni promet. Prav zaradi tega se dela izvajajo dvanajst ur dnevno, vseh sedem dni v tednu. Dodatno
otežujejo dela izredno visoke dnevne temperature,
ki so tudi blizu 40˚C v senci.
Investicija izgradnje elektrokabelske kanalizacije in položitve SN kablov je bila potrjena v
planu investicij razdeljevalne enote Ljubljana mesto za leto 2007, in bo realizirana v znesku približno štiristo tisoË evrov.
Ivo PalandaËiË
Foto: Boštjan Kamin
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Mobbing na
delovnem mestu
Kaj je mobbing? Tako imenovani mobbing oziroma
nasilje (šikaniranje) na delovnem mestu je pojav, kateremu se v zadnjem Ëasu tudi pri nas posveËa vse veËja
pozornost zaradi njegovih izjemno škodljivih posledic za
zaposlene in poslediËno seveda tudi za delodajalca.

G

re za dejanja predvsem psihiËnega nasilja pred katerim ni
imuna prav nobena delovna sredina, zato ga je potrebno
pravoËasno odkriti in prepreËevati, vkljuËno z zmanjševanjem in saniranjem posledic že prizadetih posameznikov. Po definiciji ima mobbing veË razlag:
“Mobbing” razumemo kot razliËne oblike ravnanj delodajalca
ali sodelavcev, ki lahko doloËenega delavca postavljajo v položaj,
ko se mu zlonamerno nagaja in se ga ponižuje tako da to prizadene
njegovo dostojanstvo in osebnost.
“Mobbing” torej lahko povezujemo z zlonamernim nagajanjem ali zapostavljanjem, predvsem pa z nezmožnostjo delodajalca,
da zagotavlja takšno delovno okolje, v katerem zaposleni niso izpostavljeni takemu ravnanju, ki ustvarja zastrašujoËe, sovražne ali
ponižujoËe delovne odnose in okolje.
“Mobbing” je pojav, ki povzroËa škodo, tako delodajalcu kot
delavcu, saj je neposredno povezan s stresom na delovnem mestu in s
tem tudi z delavËevo storilnostjo (stimulacijo) na delovnem mestu.
“Mobbing” povzroËa veliko škodo, tako zaradi izgubljenega
Ëasa, odsotnosti zaradi bolezni, kot tudi zaradi psihiËnih težav in
socialnih stisk.
“Mobbing” ni nekaj novega, vendar se je v zadnjih letih moËno poveËal in zato postal pomembna tema vsakdanjega življenja.
Vse to so razlogi, da je bila s strani sveta delavcev in sindikata
podjetja dana pobuda upravi družbe za sklenitev Dogovora o prepreËevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi. Pobuda še
ne pomeni, da je v naši družbi ta omenjeni pojav že dobil zaskrbljujoËe razsežnosti, Ëeprav brez ustrezne analitiËne raziskave seveda
to ni izkljuËeno. Želimo si zagotoviti takšno podjetniško kulturo, ki
bo temeljila na medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter varstvu
integritete posameznika in osebnega dostojanstva. PriËakujemo, da
bodo taki delovni pogoji predstavljali osnovo za pozitivno delovno
ozraËje na vsakem delovnem mestu, delovno zadovoljstvo in kakovost delovnega življenja zaposlenih, s tem pa tudi za gospodarski
uspeh družbe. Prizadevamo si, da so predlagani preventivni ukrepi
in pravoËasno ukrepanje proti mobbingu kljuË za izboljšanje podjetniške kulture, delovnega ozraËja in za uspešen razvoj družbe.
Pobuda pomeni poziv upravi za vzpostavitev takega celovitega
internega sistema, ki bo imel sposobnost pravoËasnega odkrivanja, prepreËevanja in odpravljanja posledic morebitnih primerov tega pojava.
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Osnovni namen in cilj predlaganega dogovora je:
• poveËati ozavešËenost in razumevanje resnosti težav mobbinga
v delovnem okolju, tako pri delodajalcu kot pri zaposlenih,
• usmeriti pozornost na pravoËasno prepoznavanje tipiËnih znakov in pojavov, ki lahko pokažejo na obstoj mobbinga in
• zagotoviti delodajalcu in zaposlenim ter njihovim predstavnikom naËin za prepoznavanje, prepreËevanje in obvladovanje
težav mobbinga v družbi.
Zato bosta svet delavcev in sindikat družbe za prepreËevanje pojava mobbinga:
• sodelovala pri oblikovanju in uveljavljanju visoke podjetniške
kulture, ustreznih norm ter vrednostnih meril za obvladovanje
mobbinga,
• spodbujala partnersko vedenje na vseh organizacijskih ravneh
družbe,
• sodelovala pri ocenjevanju ogroženosti in oblikovanju preventivnih ukrepov proti mobbingu,
• dvigovala ozavešËenost in jasno razumevanje resnosti težav
mobbinga pri sodelavcih,
• spremljala stanje in razmere na tem podroËju ter na podlagi svojih ugotovitev ali na pobudo zaposlenih zahtevala in se vkljuËevala v razreševanje problematike mobbinga v družbi,
• izobraževala in usposabljala Ëlane za nudenje ustrezne pomoËi
sodelavcem.
Ponujeni Dogovor o prepreËevanju in odpravljanju posledic
mobbinga v družbi vsebuje vse tiste potrebne elemente za vzpostavitev omenjenega sistema v družbi, kot so: naËin prepoznavanja
primerov mobbinga, opredelitve primerov, ki predstavljajo motnje
v delovnem procesu, kršitev delovnih obveznosti in ukrepov za prepreËevanje njihovega nastanka ter postopka za odpravljanje njihovih škodljivih posledic.
NajveËjega pomena pri vsem tem je tudi ustanovitev skupnega odbora za prepreËevanje in odpravljanje posledic mobbinga, ki
bo zadolžen za izvajanje vseh potrebnih dejavnosti na tem podroËju. Predlagamo, da se skupnih dejavnosti v družbi na tem podroËju
lotimo Ëim prej, podlago za zaËetek tovrstnih dejavnosti pa naj
predstavlja prav ponujeni dogovor med upravo, svetom delavcev in
sindikatom podjetja. Zato priËakujemo, da bo uprava družbe našo
pobudo podprla in s podpisom dogovora omogoËila priËetek vseh
potrebnih dejavnosti, ki jih opredeljuje Dogovor o prepreËevanju in
odpravljanju posledic mobbinga v družbi.
Jurij Žvan
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Drago Æagar: Obteženi vodniki

Anton Štimec: A-drog pri jezeru

Tomislav Kump: Mavrica nad gradbiπËem RTP Vrhnika

Naj fotografija 2007

T

okrat smo v uredništvo prejeli fotografije štirih avtorjev. Svoje fotografije so nam poslali: Anton Štimec, Alojz HanËiË, Drago Žagar
in Tomislav Kump. Fotografije so lepe, z umetniškim pridihom.
Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za poslane fotografije. Vabimo tudi
druge sodelavce in upokojence, da s svojimi fotografijami sodelujejo v
našem letošnjem nateËaju za izbor “Naj fotografije leta 2007”.
Uredništvo
Alojz HanËiË: Straæar nad Bohinjem
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Male skulpture
Tomislava Hutarja
ali TOMOV KOTI»EK
Vsak Ëlovek nosi v sebi svojo umetnost, od rojstva do smrti.
Mnogi uspejo to odkriti, drugi uspejo
to narediti.
Tomu je uspelo to celo predstaviti.
Kdo ste?
Sem strojni kljuËavniËar, zaposlen v
DE Trbovlje vse od vajeniških Ëasov. Celo
življenje sem razpet med delom, družino in
uporabno umetnostjo.
Z ženo Marjanco imava hËerko Natalijo, ki ji pogosto Ëuvava vnuka Roka in
vnukinjo Zalo.

direktorju DE Trbovlje za pomoË pri izvedbi razstave.

Katere so vaše življenjske vrednote, ki
jim sledite?
Vera v Ëloveka in vera v delo.
Simona Grobin in Tomislav Hutar

Ali ste umetnik?
Umetniška žilica oz. želja po izražanju me je pripeljala v društvo RELIK (revirski likovniki). Pod taktirko akademskega
slikarja Leopolda HoËevarja in mentorja
Miloša VastiËa so nastajala dela, ki so v veselje meni in mojim bližnjim.

Kam uvršËate svoja dela?
Poskušal sem se v razliËnih materialih lignit (plastike), slikanje, oljna tehnika
(akti, tihožitja); s slikanjem z enamelnimi
laki (sonËni zahodi).
V iskanju neËesa novega sem odkril
izziv v obdelavi plemenite kovine.
Unikatne izdelke sem predstavil kot
neko celoto mojega poskusa umetniškega
izražanja v tem materialu. Izdelke malih
skulptur sem predstavil na prvi samostojni razstavi v Delavskem domu v Trbovljah.

Komu gredo zahvale?
Hvaležen sem vsem, ki so me vzpodbujali in spremljali na moji umetniški
poti, posebej še akademiku Zoranu PozniËu za njegovo vzpodbudo k razstavi
in njeno postavitev. Hvaležen sem tudi
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Tomislav Hutar in
njegova jeklena telesa
Tomislav Hutar, rojen 15.1.1951 v Trbovljah, zaposlen v Elektro Ljubljana, DE
Trbovlje kot gospodar, je tekom let pridobil visoke strokovnosti pri delu, kar tudi
zelo uspešno in dosledno izvaja na delovnem mestu. Ima pa “Tomo”, kot ga kliËemo, tudi druga znanja in sposobnosti. Je
Ëlan Relika že od leta 1971 dalje. Osnovno
likovno izobrazbo je pridobil na teËajih
akademskega slikarja Leopolda HoËevarja, mentorja Relika do leta 1975. Dodatna
znanja je pridobil tudi v likovni delavnici,
pod vodstvom Miloša VastiËa. Kar nekaj
let je sodeloval s svojimi likovnimi deli na
vseh skupinskih razstavah Ëlanov Relika v
raznih krajih Slovenije.

T

svoje izdelke vlaga ne samo znanje temveË tudi
srËnost. Izjemno pa nas je naš “Tomo” presenetil
z razstavo jeklenih teles, kar smo si lahko ogledali v Delavskem domu Trbovlje. Ogledali smo si
plastike iz nerjaveËega jekla, ki so zadnjih šest
let nastajale pod rokami samouka - ljubiteljskega
kiparja. Na razstavi smo si lahko ogledali in obËudovali 42 plastik iz odpadnega materiala. Vsak
od razstavnih predmetov je izdelek zase - pravi unikat. Ta abstraktna vitka graciozna telesa
iz jekla upodabljajo veliko vrednost in izražajo
srËnost vsekakor pa nam je ta razstava pokazala, kaj zmore navdušeni amaterski umetnik.
»lanek o tej razstavi smo si lahko prebrali tudi
v Ëasopisu Delo, dne 20. 6. 2007. Zapisala ga je
novinarka, P. Malovrh.

omo je dejaven na veË podroËjih likovnega
ustvarjanja. Zanima ga slikanje z oljem,
kiparjenje v lesu in lignitu, eksperimentira s slikanjem z enamelnimi laki, rezbari pa tudi
reliefe. Pri svojem delu neizmerno uživa in v

Vsekakor našemu Tomu Ëestitamo!

Irena PotoËnik

Elektro Ljubljana prejel posebno
priznanje za pomoË PGD DobrniË
Ena od nalog Oddelka za odnose z javnostmi je tudi sprejemanje in reševanje prošenj za pokroviteljstva in donacije. Med prosilci
so pogosto tudi prostovoljna gasilska društva, ki na terenu izvajajo
humano delo in pomagajo krajanom pri raznih težavah. Gašenje
požarov ter preventivne dejavnosti na podroËju požarnega varstva

so zelo pomemben dejavnik, saj je
pomembna vsaka minuta, kadar
zagori.

P

rostovoljno gasilsko društvo DobrniË je v mesecu juniju praznovalo svojo 80. obletnico. Ob tej
priložnosti so izdali zbornik društva
ter 24. 6. priredili gasilsko veselico, na
kateri so zaslužnim Ëlanom podelili pri-

znanja in odlikovanja, pokroviteljem pa
so se zahvalili s posebnimi zahvalami.
Posebno zahvalo je prejela tudi naša
družba. Zaradi službene zadržanosti
predsednika uprave je v imenu družbe
zahvalo za pomoË in podporo društvu
prevzel predstavnik Oddelka za odnose
z javnostmi, Marko Piko.
Marko Piko
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Novosti pri razdeljevalnih
transformatorjih
Dandanes je velika veËina razdeljevalnih transformatorjev zalita v tekoËi dielektrik. Starejši razdeljevalni transformatorji, izdelani do sredine 70-ih let, so bili izvedeni s
konzervatorjem. Dielektrik je bilo mineralno olje, silikonsko
olje ali askarel. Razvoj tehnologije za izdelavo transformatorskih kotlov z valovito steno je sredi 70. let botroval širši
uporabi hermetiËnih transformatorjev, to je razdeljevalnih
transformatorjev brez konzervatorja.

Z

animivo pa je, da so se v slovenskem prostoru “prijeli” hermetiËni transformatorji le do moËi 250 kVA, kar nekako ustreza
meji postavitve transformatorskih postaj na drogu. Število
hermetiËnih transformatorjev veËjih moËi je zgolj simboliËno. Razdeljevalni transformatorji nad 250 kVA, ki jih danes naroËajo slovenska
elektrorazdeljevalna podjetja, so “klasiËni” transformatorji s konzervatorjem, zaliti v mineralno olje ali okolju prijazen organski ester,
drugje uporabljajo striktno hermetiËne.

V smislu zmanjšanja stroškov ter varnega dela pri vzdrževanju
transformatorjev ter s tem poveËanja stopnje zanesljivosti dobave
elektriËne energije, se bodo izvedle naslednje izboljšave na razdeljevalnih transformatorjih (slika 2), za kar imamo podporo tudi pri
drugih slovenskih distributerjih.
Izboljšave so naslednje:
• hermetiËno izvedbo razdeljevalnih transformatorjev, moËi do
1000 kVA,
• integralno zašËito hermetiËnih transformatorjev nad 400 kVA
• izvedbo visokonapetostnih prikljuËkov z izoliranimi kabelskimi
prikljuËki.
HermetiËne transformatorje se do vrha napolni z dielektrikom,
ki je lahko mineralno olje ali organski ester. S postopkom polnjenja
pod vakuumom se zagotovi, da v transformatorju ni zraka. Spremembo prostornine dielektrika, zaradi nihanja temperature v obratovanju
transformatorja ali zaradi izpostavljenosti nizkim temperaturam, prevzame elastiËna stena kotla.

Z izjemo transformatorskega kotla, ki je izdelan z valovito steno, je vsa druga zunanja oprema ostala praktiËno enaka (slika1):

Slika 2: Nov transformator z integralno zašËitno napravo

Slika 1: Stara izvedba transformatrja

Kot na primer:
• za prikljuËek na srednjenapetostno in nizkonapetostno mrežo so
na pokrovu porcelanasti skoznjiki,
• za nadzor ravni dielektrika je na konzervatorju kazalec olja brez
elektriËnih kontaktov,
• za zašËito aktivnega dela skrbi plinski rele,
• za prepreËitev vdora vlage v izolacijski sistem transformatorja skrbi sušilec zraka,
• za termiËno zašËito skrbi kontaktni termometer z dvema kontaktoma.
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Velika prednost hermetiËnih transformatorjev pred “konzervatorskimi” je, da ni treba vzdrževati sušilca zraka, po drugi strani pa je
onemogoËen stik dielektrika z zrakom, zaradi Ëesar je bistveno upoËasnjeno staranje izolacijskega sistema transformatorja in poslediËno
daljša priËakovana življenjska doba transformatorja.
Možnost okvare na distribucijskih transformatorjih lahko razdelimo v dve skupini:
• okvara tesnilnega sistema transformatorja, zaradi Ëesar pride do
iztekanje dielektrika ali vdora vlage v transformator;
• okvara v navitjih transformatorja, zaradi Ëesar pride do razvoja
plinov oziroma hitrega dviga tlaka v kotlu transformatorja.
Za varno obratovanje morajo biti transformatorji primerno zašËiteni. K standardni zašËiti hermetiËnih transformatorjev sodi var-
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• kontaktnega termometra (spremljanje temperature dielektrika in sprožitev alarma/izklopa pri nevarnem pregrevanju transformatorja).
ZašËita hermetiËnih transformatorjev z integralno napravo je
popolnoma enakovredna klasiËni zašËiti transformatorjev s konzervatorjem.
Velika prednost hermetiËnih transformatorjev je tudi, da praktiËno ne potrebujejo rednega vzdrževanja. Ob rednem letnem nadzoru
je potreben samo:
• pregled prikljuËkov in tesnjenja transformatorja,
• na deset let pa pregled dielektriËne trdnosti olja.

Slika 3: DrugaËni polno izolirani VN in NN prikljuËki

nostni oddušnik, ki pri nenadnem povišanju izenaËi notranji tlak z
zunanjim in prepreËi plastiËno deformacijo kotla. Transformatorjem
nad 400 kVA pa je smotrno vgraditi podobno zašËito, kot je v navadi pri distribucijskih transformatorjih s konzervatorjem: kazalec olja,
plinski rele in termometer.
Dobavitelji zašËitne opreme so razvili napravo, ki združuje vse
zašËitne elemente za zašËito hermetiËnih transformatorjev v enem
ohišju, ki se preprosto vgradi na pokrov transformatorja. V tako imenovani integralni zašËitni napravi so združene naslednje funkcije:
• plinskega releja (detekcija sprošËenega plina oziroma obËutnega
znižanja ravni dielektrika),
• varnostnega oddušnika(zašËita pri hitrem poveËanju tlaka v transformatorju) in

HermetiËni transformatorji imajo, v primerjavi s klasiËnimi,
nekoliko manjšo tlorisno površino, vendar obËutno manjšo višino.
Posebej se prednost manjše višine pokaže v kombinaciji z izolirano
izvedbo visokonapetostnih prikljuËkov.
Izolirani kabelski prikljuËek nadomešËa obiËajne porcelanske izolatorje. Namesto teh na pokrov transformatorja vgradimo posebne skoznjike (slika 3), na katere se s pomoËjo kabelskega adapterja prikljuËi
visokonapetostni kabel. Tako izvedeni kabelski prikljuËek zavzame na
pokrovu transformatorja zelo malo prostora. Celoten sklop je napetostno
izoliran, tako da ni treba upoštevati varnostnih napetostnih razdalj.
Zaradi manjših dimenzij je omogoËena vgradnja tudi na mestih,
kjer primanjkuje prostora, posebej, kadar je zaradi razširitve treba v
obstojeËi prostor vgraditi transformator veËje moËi.
Boris Sterle
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UËenci osnovne šole Loka iz »rnomlja
na obisku v mali elektrarni PreËna

O

snovna šola Loka iz »rnomlja že dolgo vrsto let obiskuje malo
elektrarno Luknja v PreËni. Tudi v letošnjem letu, 5. junija, so
prišli na obisk uËenci Ëetrtih razredov devetletke s svojimi uËiteljicami. Marko Piko je uËencem na njim razumljiv naËin predstavil, kako
in v kakšnih elektrarnah se proizvaja elektriËna energija, kako potuje
po vodnikih do uporabnikov in kako je treba z njo ravnati. Po krajšem
predavanju pred elektrarno in ogledu fotografij, so si uËenci pod strokovnim vodstvom Marka Pika ogledali elektrarno in se spoznali z delovanjem naprav v njej. UËenci zmeraj z velikim zanimanjem spremljajo
predstavitev, kajti ob nazornem prikazu delovanja si dosti lažje ustvarijo
sliko o delovanju elektrarne in o energiji, brez katere si danes ne moremo
zamišljati normalnega življenja.
Violeta Irgl
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Simonov zaliv
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.

vodnem toboganu. Skrbne in ustvarjalne animatorke bodo otroke
kratkoËasile z igricami v poletnem klubu za otroke “Mini Izola”.
Starejši bodo lahko uživali v dolgih sprehodih po sprehajalnih poteh v
lepo urejenem parku ali ob morju vse
do središËa Izole. Za prijetno poËutje
bo poskrbela ugodna morska mikroklima in plavanje v morju poleti, ter v bazenu z ogrevano morsko vodo pozimi.
Za rekreacijo je organizirana jutranja
gimnastika v bazenu. Zanimivi bodo tudi panoramski izleti z barko
ali z avtobusom v okoliške kraje.
Mladi bodo najverjetneje obiskali
koncerte, ki jih prirejajo na hotelski plaži,
ali pa se bodo zabavali v bližnjem zabavišËu pozno v noË. V Ëasu poletnih poËitnic
se bodo lahko udeležili zanimivih poletnih
prireditev v Izoli.

P

redstavili vam bomo naše poËitniške zmogljivosti v Simonovem zalivu, ki so odliËno letovišËe za družinske in dejavne
poËitnice. Simonov zaliv v Izoli se nahaja v bujnem mediteranskem zelenju, v neokrnjenem kotiËku slovenske obale na kraju,
kjer je bilo v rimskih Ëasih pristanišËe Haliaetum. Ostanki pomola
z mozaiki so skriti pod morjem, ob moËni oseki pa jih lahko obËudujemo še danes.
Naselje Simonov zaliv ima vse, kar je potrebno za prijetne
poËitnice v vsakem letnem Ëasu in za vsakogar.
Ljubitelji športa imajo na razpolago veË športnorekreacijskih zmogljivosti: od pešËenih tenis igrišË, igrišËa za
mini-golf, igrišË za “beach-volley” na
plaži, do izposoje manjših plovil. Izolska marina pa je oddaljena od plaže le
nekaj minut vožnje s kolesom.

Družine z otroki se bodo poËutile
prijetno na plaži v zalivu s položnim
dostopom do morja in naravno senco
v akacijevem gozdiËku. Otrokom pa
ne bo dolgËas, saj se bodo lahko igrali
v peskovniku in skakali na trampolinu
ali se vedno znova spušËali po velikem
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Izola, eno izmed najmanjših slovenskih mest, pa prevzame vsakogar,
ki se sprehodi po njenih ozkih kamnitih
ulicah v starem delu mesta in si ogleda
njene slikovite znamenitosti. Povezanost z morjem se Ëuti vsepovsod. NiË
Ëudnega, saj je bila Izola, danes vse bolj
poznan letoviški kraj, nekoË Ëisto pravi
otok, kot je za vedno zapisano v njenem imenu.

Kratek opis objektov
Elektro Ljubljana, d. d., ima v Simonovem zalivu 7 poËitniških objektov, od tega 1 stanovanje, 2 apartmaja in 4 garsonjere. V
letošnjem letu smo v vseh objektih namestili klimatske naprave in
tako omogoËili bolj kakovostno bivanje v njih.
Apartma št. 56

Apartma št. 55
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Apartma 55 je v pritliËju, medtem ko je apartma 56 v prvem
nadstropju. Oba apartmaja sta namenjena za 4 osebe. V vsakem je
kuhinja z dnevnim prostorom, spalnica ter sanitarije. Garsonjere so
namenjene za noËitev treh oseb. Garsonjeri št. 61 in 62 sta pritliËni,
medtem ko sta garsonjeri št. 63 in 64 v 1. nadstropju. Vsaka od njih
ima dnevni prostor, kuhinjo ter spalni prostor.

Peljete se mimo poËitniškega tabora
do križišËa in mimo bencinske postaje.
(glej sliko)

Pri naslednjem križišËu peljete naravnost. (glej sliko)

Garsonjera št. 61

Garsonjera št. 62

Peljete se mimo Spara in pri križišËu
zavijete desno, v smeri center oz. Simonov Zaliv. (glej sliko)

Peljete naravnost. (glej sliko)

Stanovanje je na Morovi 25D, ki je v bloku, in sicer v 2. nadstropju. Stanovanje ima dnevni prostor, kuhinjo, spalnico, v kateri
je zakonska postelja ter pograd in sanitarije.
Na križišËu nato zavijete levo. (glej sliko)

Stanovanje

Dnevi prostor

Na vhodu v Simonov zaliv je v Ëasu sezone parkiranje plaËljivo. Koristnikom
apartmajev ni potrebno plaËati parkirnine, saj imamo svoje parkirne prostore.
Zapeljete naravnost Ëez parkirišËe do
restavracije. (glej sliko)
Za restavracijo ostro zavijete na parkirišËe, kjer parkirate vozilo. (glej sliko)

Opis poti
Iz glavne ceste zavijete desno, proti
mestu Izola. (glej sliko)

Povzpnete se po stopnicah. Naše poËitniške zmogljivosti so v drugi vrsti. (glej
sliko)
VIRI:
http://www.sansimon.si/ in Arhiv SRD
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Z ladjico po
Ljubljanici
Vsakdanje delo in zelo hiter ritem življenja je vzrok,
da se sodelavci v posameznih službah komaj še poznamo.
Vsakodnevne komunikacije potekajo preko elektronske
pošte, telefonskih pogovorov, za osebne stike pa ponavadi
preprosto primanjkuje Ëasa.

V

OE Skupne storitve smo se tako dogovorili, da se lepo Ëetrtkovo popoldne, 28. junija, po konËanih službenih obveznostih, odpravimo na krajši potep z ladjico po Ljubljanici.
Zbrali smo se v Trnovskem pristanu ter se vkrcali na ladjico. Popeljali smo se proti »rni vasi in ob prigrizku in prijetnem klepetu
spoznavali Ljubljanico in njene bregove tudi iz malo drugaËnega
zornega kota, kot smo ga vajeni. Popeljali smo se tudi proti mestnemu jedru, pod ljubljanskimi mostovi in med mojstrovinami arhitekta PleËnika, vse do Zmajskega mostu. Vzdušje na ladjici je bilo

i
OBVESTILA
Oddelek poËitniških zmogljivosti se je
preselil na novo lokacijo, in sicer v poslovne prostore podjetja, Slovenska cesta 58
- vložišËe.
Telefonska številka ostane nespremenjena, in sicer 01/230 43 45. V primeru pošiljanja dokumentov pa uporabljajte
novo telefaks številko: 01/230 43 43.
Za vse dodatne informacije vam je na
voljo Valentina PetriË.
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prav prijetno, zakljuËili pa smo ga ob kavici in sladoledu v gostišËu
Livada.
Ko smo se razšli, smo bili vsi enotnega mnenja, da taka sreËanja zbližujejo sodelavce in v veliki meri pripomorejo k boljšemu
poslovnemu sodelovanju in s tem tudi k boljšemu uspehu pri delu.

NOVOSTI
V tem letu imamo kar nekaj novosti
na Oddelku poËitniških zmogljivosti. Ena
od njih, so vsekakor, URADNE URE, ki veljajo od 16. julija 2007. S tem želimo omogoËiti boljši stik s koristniki in hitrejšo odzivnost na njihova povpraševanja. Za dvig
napotnice in kljuËev, ter za informacije o
prostih terminih, vam je Oddelek poËitniških zmogljivosti na voljo od ponedeljka
do petka, od 8. do 10. ure in od 12.30 do
14.30 ure.
V preteklem letu je bilo podanih veliko predlogov s strani koristnikov poËitniških objektov. Po konËani poletni sezoni
2006 smo se odloËili za realizacijo enega
od njih. Zasledili smo, da ste za veliko pomanjkljivost naših zmogljivosti na obali
navajali vroËino in neznosno bivanje v
njih. Tako smo se lotili projekta dobave in
montiranja klimatskih naprav v poËitniških
objektih. Namestili pa smo jih v:

Marko Piko

• Portorožu (vsi trije apartmaji) in Simonovem zalivu (v stanovanju, oba apartmaja in v štirih garsonjerah) ter
• Barbarigi (vsi štirje apartmaji), Pagu Gajac (oba apartmaja) in Lošinju.
Klimatske naprave so kombinirane, tako da vas bodo v poletnih mesecih
hladile, v zimskem Ëasu pa grele. Prosimo
vse koristnike, da pred uporabo klimatskih naprav skrbno preberete navodila o
uporabi in se jih tudi držite. Po konËanem
korišËenju pa preverite, Ëe je klimatska
naprava ugasnjena. S tem bomo bistveno podaljšali življenjsko dobo klimatskih
naprav.
V »ateških toplicah vas bo v objektih
št. 76, 165, 168 in 170 na vidnem mestu
priËakala destinacijska kartica ugodnosti
“Po deželi CviËka in BizeljËana.” Poleg kartice je priložen seznam ponudnikov, kjer
lahko koristite kartico.
Oddelek poËitniπkih zmogljivosti
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Strokovna ekskurzija OE Izvajanje
vzdrževanja in gradenj
KonËno je prišel dogovorjeni
Ëetrtek, 7. junij, dan strokovne ekskurzije za OE Izvajanja vzdrževanja
in gradenj. V ne preveË lepem jutru, dež nam je moËil dežnike, smo
se ob 7. uri zjutraj zbrali v avtobusu pred poslovno stavbo Elektra
Gorenjska.

P

ot nas je vodila naprej proti Novemu mestu, do vasice PreËna, kjer
smo si ogledali malo hidroelektrarno (mHE) Luknja. Tam sta nas že Ëakala
Marko Piko, referent za odnose z javnostmi
in moj prijatelj Dušan Pavlin. Oba sta zapo-

slena v Elektru Ljubljana. Marko Piko nas
je prijazno prevzel in nas peljal po gozdni
poti do omenjene mHE Luknja. Med tem
nam je povedal vse zgodovinske zanimivosti te male vasice. Po strmem klancu smo
prišli do jase v gozdu, pred nami pa so se
pokazali slapovi in naša mala elektrarna.
Marko nam je zelo slikovito in zavzeto
zaËel pripovedovati o zanimivi zgodovini
mHE Luknja.
ZaËetki elektrarne segajo v davno
leto 1908, kjer si je poleg takratne žage
in mlina podjetni kljuËavniËarski mojster,
Josip KošiËek, zamislil tudi elektrarno, s

katero bi poleg svojih obratov elektrificiral tudi Novo mesto. V kletnih prostorih
si je najprej montiral turbino, moËi 100
KM, ki je gnala generator 50 kVA, 3000
V ter 50 Hz frekvence. V zaËetku je bila
elektrarna namenjena predvsem za razsvetljavo. Zaradi industrializacije je bila
vse veËja potreba po elektriki, zato je novi
lastnik, Vinko Bon, z drugimi investitorji obnovil elektrarno. Nova elektrarna je
zaËela obratovati leta 1920. MoË dvojne
Francisove turbine je bila 200 KM, generator je bil moËi 110 kVA, napetost 3000
V ter 50 Hz frekvence. Elektrarna je bila
leta 1951 s 3 kV daljnovodom vkljuËena
v RTP Bršljin. Elektrarna je bila zaradi
pogostih okvar in dotrajanosti leta 1972
ustavljena. Po daljši prekinitvi je bila leta
1985 zakljuËena rekonstrukcija elektrarne.
V tem obdobju je elektrarna obratovala
dobro, razen težav s pomanjkanjem vode.
PovpreËna letna proizvodnja elektriËne
energije je bila med 250 in 300 tisoË kWh.
Poleti 1999 je v elektrarno udarila strela in
požar je naredil veliko škodo. Po ponovni
obnovi je bila leta 2000 elektrarna spušËena v obratovanje in obratuje še danes.
Po zanimivem ogledu mHE PreËna
in kratki malici, se nam je že mudilo na
Kolpo. Tam smo v soncu in ob dobri hrani ter pijaËi zakljuËili zanimiv, predvsem
pa pouËen in zelo dejaven športni dan.
Rudi Ogrinc,
Elektro Gorenjska, d.d.
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RDE»I NOSKI klovni zdravniki
gredo na turnejo
“SreËa je otroški nasmeh” pravimo klovni zdravniki,
ki že Ëetrto leto pod umetniškim vodstvom ustanoviteljice
društva in hkrati edine slovenske diplomirane klovnese,
Eve Š. Maurer, tedensko obiskujemo bolne otroke na ljubljanski PediatriËni kliniki (na oddelkih: nevrologija, hemato-onkologija, nefrologija in dializa). Lani avgusta smo
zaËeli redno obiskovati bolne otroke v Splošni bolnišnici
Maribor, septembra pa bomo obiskali tudi otroke v vseh
drugih slovenskih bolnišnicah z otroškimi oddelki.

K

er je cilj našega programa obiskati vsakega hospitaliziranega otroka v Sloveniji in mu tako pomagati premagati strah
in krajšati Ëas, ki ga mora preživeti v bolniški postelji, in ker

smo uspeli zbrati dovolj sredstev za ta podvig, bomo RdeËi noski
odšli na turnejo po vsej Sloveniji.
Turneja bo potekala od 4. do 27. septembra 2007. V tem Ëasu
bodo klovni zdravniki opravljali vizite po bolnišniËnih oddelkih in
poskrbeli, da bo tudi tamkajšnjim bolnim otrokom lepo. Nasmehe
bomo prinesli tudi na obraze zdravnikov in drugega bolnišniËnega
osebja ter med obiskovalce bolnišnice.
RdeËi noski - klovni zdravniki smo zelo veseli, da nas podjetje
Elektro Ljubljana, d. d. podpira z meseËnimi donacijami in nam tako
pomaga pri izpeljavi vizit. Verjamemo, da
lahko najbolje svojo hvaležnost izkažemo
prav z rednim in kvalitetnim izvajanjem
programa v bolnišnicah, za
kar pa se stalno trudimo.
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BrezplaËni okulistiËni pregledi
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Pred dnevi je podjetje Elektro
Ljubljana, d. d. sklenilo dogovor o sodelovanju z Optiko KrstiË za opravljanje brezplaËnih okulistiËnih pregledov.

B

rezplaËni okulistiËni pregledi so namenjeni vsem zaposlenim v Elektro
Ljubljana, d. d. ter njihovim najožjim družinskim Ëlanom (otroci ter zakonski partner).
Vsak posameznik, ki se bo prijavil na
okulistiËni pregled, bo prejel darilni bon za
20-odstotni popust za nakup vseh optiËnih
izdelkov in storitev.
Osnovni okulistiËni pregled zajema:
prvi pregled, pregled refrakcije, doloËitev
dioptrije, predpis oËal, predpis pripomoËkov za branje, preventiva za zašËito pri
delu z raËunalnikom, raËunalniška tonometrija, pregled oËesnega ozadja.
Optika KrstiË vsem svojim strankam
ponuja brezplaËno izdelavo oËal, pripadajoËi etui, krpico, Ëistilo in enoletno garan-

cijo ter brezplaËna popravila pri njih kupljenih oËal.
Na okulistiËni pregled se prijavite
sami, na št: 01/ 426-18-18 ali 01/ 24618-19 ali po elektronskem naslovu: optika.
krstic@siol.net, da si glede na vaš razpoložljivi Ëas rezervirate ustrezen termin. Pri
prijavi sporoËite, da prihajate s podjetja
Elektro Ljubljana, d. d..
Lokacije optike KrstiË:
Tržaška 15
1000 Ljubljana
Trgovski center E.LECLERC
JurËkova c. 225
1000 Ljubljana
OptiËni salon - pasaža MAXIMARKET
Trg republike 1
1000 Ljubljana
Vesna Oman
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BodoËi elektrotehniki
V družinskem krogu je bila izražena “velika” želja obiskati Mestno elektrarno ljubljansko - MEL. O tej elektrarni, ki predstavlja prvovrsten spomenik tehniËne mestne
dedišËine mesta Ljubljana, je toliko slišati, da je kar samoumevno - to je treba vedeti.

D

ano obljubo otrokom, polno priËakovanj, moraš izpolniti.
To je tudi prva šola poštenih medsebojnih odnosov. Dogovorili smo se, da bodo otroci 2. A in 2. B razreda OŠ
Valentina Vodnika obiskali Mestno elektrarno Ljubljana.
Danes so otroci vseh starosti obremenjeni z vsemi mogoËimi
zunajšolskimi obveznostmi in dejavnostmi, tako da nimajo praktiËno prostega Ëasa za otroška vesela doživetja. »e pa se ponudi priložnost doživeti nekaj, kar ni vsakodnevna obveznost, so pa takoj
“zato”. Dogovorjeno in brez posebnih priprav so nas obiskali otroci
omenjenih razredov OŠ Valentina Vodnika. Vajeni smo maloštevilnih skupin, sedaj pa kar naenkrat avtobus, poln otrok in veliko
otroškega živžava. ZaËetno preseneËenje nas ne preseneti, vendar,
kar smo obljubili, bomo tudi izvedli. Najprej smo zaËeli z zunanjim
ogledom; boginja “Elektrika”, pa visok dimnik in vse drugo se jim
je zdelo tako veliko. Sledi ogled notranjih prostorov in obstojeËih
razstavljenih naprav. NihËe ne more verjeti, da so take naprave
že nekoË bile v Ljubljani in to že pred 110-imi leti. Preseneti jih

dejstvo, da so sami LjubljanËani znali zgraditi tako elektrarno. Mi
pa smo jih morali opozoriti, da brez truda in težav ni prave poti do
uspeha in konËnega cilja. V sam ogled Mestne Elektrarne smo na
koncu vkljuËili šolarjem prijetno toËko; “zapeti” je treba eno pesem,
in to v veliki dvorani, vsem na oËeh. Velika dvorana je zelo akustiËna, prijetno odmeva in pevski zbor se lahko izkaže. Vsaka skupina
zapoje znano pesem, ki si jo sama izbere. Tokrat smo se odloËili le
za slovensko in evropsko himno, ki so ju otroci lepo zapeli. Celoten
obisk smo zakljuËili v sindikalni dvorani, v zares prijetnem vzdušju.
Tudi neprijetnim vprašanjem smo bili izpostavljeni, in sicer: “Kako
pa te elektrika ubije?” Preprost odgovor: “Poglejte, vsi smo živi,
zdravi in z veseljem delamo svoj poklic.”
To jih je pomirilo in spoznali so, da je tudi to poklic prihodnosti, na katerega je treba misliti in biti pozoren. Otroška nestrpnost je
že naznanila, da je Ëas zakljuËka obiska blizu, kar smo oboji takoj
razumeli. Medsebojno smo se poslovili v prijetnem spominu in v
upanju, da se še vidimo.
Upam, da smo tem mladim nadebudnežem prikazali nekaj
novega v njihovem radovednem otroštvu, da se bodo še vrnili, da
bodo ponosni na svoje mesto in prebivalce, ki so po hudem potresu,
leta 1895, zmogli veliko volje in truda, da so elektrificirali mesto
Ljubljana, da to delo še danes obËudujemo in ga nadaljujemo.
Anton AvËin
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Iskrenost je stvar odloËitve
Lepo bi bilo, Ëe bi Ëlovek zmogel
biti vedno iskren. »e bi lahko vedno
bil to, kar je.

laži, nismo daleË od velikih - takih, ki lahko povsem uniËijo zaupanje, partnerstvo,
prijateljstvo, ...

V

Zakaj ne povemo po
resnici?

si ljudje si želimo zaupnih in ljubeËih odnosov, v katerih bomo
lahko iskreni drug z drugim. Od
kod potem izvira potreba po pretvarjanju,
ki ga v naših medsebojnih odnosih ni tako
malo?
»e nam je zaradi tega toliko do pristnih medsebojnih odnosov, kaj nas vendar sili v to, da se vedemo neiskreno do
drugih ljudi?
Morda je odgovor v tem, da smo se
tako nauËili in da drugaËe ne znamo živeti. Priznajmo si, da je bilo pretvarjanje
v otroštvu za marsikoga izmed nas edini
naËin, da smo psihiËno preživeli.
»ista resnica je, da je biti povsem
iskren zelo težko in nemalokrat škodljivo. Kako bi namreË bilo, Ëe bi prijateljico
iskreno pozdravili “zelo si se postarala!”.
Takšne misli je vsekakor taktno zadržati
zase, na vprašanje, ali je bolje molËati ali
izreËi nedolžen, Ëeprav lažen kompliment,
pa so odgovori razliËni in so še najbolj
odvisni od vzgoje in zgledov iz otroštva.
Gre namreË za temeljno
iskrenost med ljudmi,
ki so v razliËnih
odnosih. Nekateri pravijo,
da s tem, ko
privolimo
v drobne

Razlogov je veliko: želja po ugajanju, prizadevanje, da bi bližnjim prihranili razoËaranje, ker bi jih resnica
utegnila prizadeti, koristoljubje in v najmraËnejši obliki hotenje, da bi nekoga
prizadeli. Psihologi pravijo, da želja po
prikrivanju ali izkrivljanju resnice Ëloveku ni prirojena. Kljub temu se prve
laži pojavijo takoj, ko otrok spregovori.
Strah ter pomanjkanje samozavesti in
samospoštovanja so korenine, iz katerih
rastejo laži. V svoje življenje vnašamo
imaginarne lastnosti, dogodke in dejanja,
ker se bojimo, da bomo taki, kot smo, za
šefe, znance, celo prijatelje in starše nezanimivi in dolgoËasni. Pri tem obzirnem
in brezobzirnem preoblikovanju resnice
vËasih pozabimo biti iskreni do sebe in
se sooËati z resnico.
Na vselej vroËe vprašanje, koliko laži
smo - moralkam navkljub - vendarle pripravljeni tolerirati (pri sebi in pri drugih),
bi se veËina najbrž strinjala, da je meja
tam, do koder laž resniËno nikomur ne naredi škode in seveda,
dokler nas samih ne spravi
na slab glas. Med ljudmi, ki
obvladajo te strategije, velja, da je laž prepriËljiva,
Ëe jo izgovorimo, kot da
je Ëista resnica. Toda to
ni povsem dovolj. Izjave
morajo biti resniËne, prepriËljive in preproste, poleg tega ne smejo vkljuËevati
drugih oseb.
»e preveË usmerjamo svojo pozornost navzven, v to, kaj o nas menijo
drugi, zanemarimo posluh za svoje duševno poËutje. »eprav se zdi, da nas pretvarjanje na eni strani varuje, se na dru-
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gi strani z njim odreËemo tudi samemu
sebi.
Prvi korak je, da se zavestno odloËimo za iskrenost. VËasih se nam zdi, da
bomo lažje rešili spor, Ëe se malo zlažemo.
Vendar, Ëe namesto pri laži, vztrajamo pri
resnici, in se spopademo s posledicami,
bomo odkrili, da vsakokrat postanemo
moËnejši in stabilnejši, kot pa Ëe se zatekamo k lažem.
Drugi korak je, da namesto na reakcijo drugih, bolj postanemo pozorni na to,
kar se v stiku z ljudmi dogaja v nas samih.
Naša Ëustva in misli naj nam postanejo
dragocena informacija, ki nas obvešËa o
našem stanju.
Tretji korak je, da sprejmemo dejstvo, da vsak Ëlovek sam odloËa o tem,
kako se bo odzval. Ves Ëas imejmo v zavesti, da za svoje vedenje odgovarjamo mi,
vedenje drugih v odnosu pa je njihova in
ne naša odgovornost. Iskrenost je kot luË,
ki nam omogoËa, da sebe in druge vidimo v bolj pravi podobi. OmogoËa nam, da
imamo ob sebi ljudi, ki so z nami zaradi
nas samih, ne pa zaradi naše “umetne”
ljubeznivosti.
In kaj storiti, kadar vam kdo odkrito
pove nekaj o vas, kar vas prizadene? Vedno si vzemite Ëas! Ne odzovite se takoj,
ne napadalno in ne z obrambo. Zavedajte
se, da je to zelo pomemben, Ëeprav težak
trenutek, za oba. Nekdo je zmogel toliko
moËi in poguma, da vam je iskreno povedal, kako vas doživlja in najbrž mu
ni bilo lahko. »e se odzovete z jezo ali
z izgovarjanjem, mu s tem sporoËate, naj
vam v prihodnje ne pove resnice. »e pa
si vzamete Ëas za razmislek, si pridobite
možnost, da odgovorite na sporoËilo in ne
na prinašalca. In Ëe takšno sporoËilo vzamete resno, bodo ljudje okoli vas vedeli,
da cenite resnico, pa Ëeprav je boleËa za
vas.

Jolanda Štukelj
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13. športne igre EDS
Kot je v nagovoru omenil predsednik uprave Elektra Ljubljana, mag.
Mirko MarinËiË, so športniki naši priljubljeni sodelavci, ki s svojo energijo
bogatijo podjetje. Biti športnik pomeni biti predan kolektivu, biti delaven,
odloËen in vztrajen. S trdno voljo in
številnimi treningi je športnik vedno
pripravljen na nove izzive, nova dokazovanja in je vedno pripravljen zastopati barve podjetja.

Š

podjetij Slovenije. Tekmovanja so bila organizirana v dvanajstih športnih disciplinah,
ki so bile razporejene po razliËnih športnih
objektih v Novem mestu in bližnji okolici.
Vsa prizorišËa so bila v bližini glavnega
prireditvenega šotora in se je dalo z malo
dobre volje vsa obiskati kar peš. Najbolj
oddaljeno prizorišËe je bilo Gaberje, kjer
je bilo organizirano kolesarsko tekmovanje
na kronometer. Tekmovanja so potekala v
pravem športnem vzdušju.

e 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.

Rezultati so se sproti raËunalniško obdelovali in so bili obiskovalcem iger kmalu
po konËanih tekmovanjih v posameznih
disciplinah na ogled na velikem platnu v
prireditvenem šotoru. Na velikem platnu so
bile tudi istoËasno predvajane fotografije in
videoposnetki iz posameznih prizorišË.

16. junija so bile v športnih objektih
v Novem mestu in bližnji okolici uspešno
izpeljane 13. letne igre elektrogospodarskih

Razglasitev rezultatov je bila kmalu
po konËanih tekmovanjih v prireditvenem
šotoru. Podeljena so bila priznanja in me-

dalje najboljšim športnikom v posameznih
športnih disciplinah, najboljšim ekipam v
skupni razvrstitvi pa pokali.
Športniki Elektra Ljubljana so se zelo
dobro odrezali in tako osvojili v skupni
razvrstitvi odliËno 1. mesto. Svojo zmago
in osvojitev prehodnega pokala so v športnem duhu tudi buËno proslavili.
Po konËanih uradnih razglasitvah je
sledila predaja zastav športnih iger EDS
organizatorjem 14. letnih iger, Elektru Maribor, ki bodo organizirali športne igre na
prizorišËih v Murski Soboti.
Veselo druženje se je ob dobri glasbi
ansambla Ptujskih 5 in Rebeke Dremelj nadaljevalo v pozne veËerne ure.

Marko Piko

maj-julij2007 | Dober tok. • 31

SVETA ©PORTA

NOVICE IZ

Rezultati naših športnikov na
Letnih športnih igrah EDS
KROS

TENIS

Kros ženske - Elektro Ljubljana, 2. mesto
Kategorija A - ženske nad 45 let
6. HoËevar Mojca
»as: 7:09:06
8. Zadnikar Tonka
»as: 7:48:05
12. LebeniËnik Nina
»as: 9:03:03

Tenis ženske - Elektro Ljubljana, 2. mesto
Nastopili so:
KrušiË Adriana, KrušiË Stanka

PRIZORIŠ»E: Športni park Portovald Novo mesto

Kategorija B - ženske od 35 do 44 let
3. Oblak Nataša
»as: 6:04:03
5. Lampe Mojca
»as: 6:31:04
7. Flajs Anita
»as: 7:11:04

PRIZORIŠ»E: Športni park Portovald Novo mesto

Tenis moški - Elektro Ljubljana, 1. mesto
Nastopili so:
Železnikar Ivan, Sili Edi, Kobal Alojz

KOLESARJENJE

PRIZORIŠ»E: Gaberje pri Novem mestu

Kategorija C - ženske do 34 let
2. MušiË Nina
»as: 5:48:09
8. Podbevšek Urška
»as: 6:58:09
12. Pristovnik Romana »as: 9:16:04

Kolesarjenje Ženske - Elektro Ljubljana, 1. mesto
Kategorija A ženske do 45 let
1. MušiË Nina
»as: 04:58,77
4. Švajger Nina
»as: 05:28,52
6. Buh Cveta
»as: 05:43,43

Kros moški - Elektro Ljubljana, 3. mesto
Kategorija D - moški nad 60 let
6. GašperiË Stane
»as: 5:55:05
7. BarliË Edi
»as: 6:10:03
9. Ožbolt Ivan
»as: 7:31:00

Kategorija B ženske nad 45 let
1. KlemenËiË Bernarda »as: 05:27,67
4. Zadnikar Tonka
»as: 06:27,38
8. HoËevar Mojca
»as: 06:52,89

Kategorija E - moški od 50 do 59 let
3. Leskovec Dane
»as: 10:22:01
6. Kristan Janez
»as: 11:42:08
8. ŠÊepanoviÊ Milan
»as: 12:11:02

Kolesarjenje moški - Elektro Ljubljana, 3. mesto
Kategorija C moški do 45 let
7. »esnik Borut
»as: 13:04,37
11. Grabrijan Damjan »as: 14:18,52
12. Jakovac Bogdan
»as: 14:28,47

Kategorija F - moški od 40 do 49 let
2. FilipiË Matjaž
»as: 9:05:00
5. Kump Tomo
»as: 9:50:01
6. Berdajs Robert
»as: 9:58:01
Kategorija G - moški od 30 do 39 let
3. Majerle Dušan
»as: 8:39:00
6. JanËiË Sebastjan
»as: 8:52:00
10. BenËina Primož
»as: 9:26:01
Kategorija H - moški do 29 let
4. Jakovac Bogdan
»as: 9:15:00
9. »esnik Borut
»as: 9:57:09
12. Berdajs Jože
»as: 11:14:01
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Kategorija D moški nad 45 let
4. Kump Tomo
»as: 09:41,45
5. Leskovec Dane
»as: 09:46,20
10. Poje Drago
»as: 10:55,02

NAMIZNI TENIS

PRIZORIŠ»E: Športni dvorana Marof - Novo mesto
Namizni tenis ženske - Elektro Ljubljana, 1. mesto
Nastopili so:
Oblak Nataša, Hostnik Darja
Namizni tenis moški - Elektro Ljubljana, 3. mesto
Nastopili so:
GašperiË Stane, JegliË Robi, »uk Janko
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STRELJANJE

PRIZORIŠ»E: Športni dvorana Marof - Novo mesto

BALINANJE

PRIZORIŠ»E: BalinišËe Drska pri Novem mestu
Elektro Ljubljana, 4. mesto

Streljanje ženske - Elektro Ljubljana, 4. mesto
6. Frank Aleksandra
148 krogov
12. MiheliË Blanka 110 krogov
13. Košljar Štefka 96 krogov
Streljanje moški - Elektro Ljubljana, 2. mesto
2. Novak Miran
355 krogov
12. Žvan Jurij
313 krogov
11. Puglej Stanko 315 krogov

ODBOJKA

PRIZORIŠ»E: Športni dvorana Marof - Novo mesto
Odbojka ženske - Elektro Ljubljana, 2. mesto
Ekipo so sestavljali:
Blatnik Ksenija, Žagar Jasna, Mes Damjana, CindriË Klavdija, Lunder Lea, Hribar Marjana, Oman Vesna, Malovrh JegliË Vesna

Nastopili so:
Hribar Ivan, RavËar Rado, Švajger Milan, Ožbolt Ivan

ŠAH

PRIZORIŠ»E: Športni park Portovald Novo mesto - sejna

dvorana
Elektro Ljubljana, 1. mesto
Nastopili so:
Janša Vincenc, Podkoritnik Stane, Rode Bojan, Wagner Andrej

KOŠARKA

PRIZORIŠ»E: Športna dvorana Osnovne šole Drska pri
Novem mestu
Elektro Ljubljana, 3. mesto

Odbojka moški - Elektro Ljubljana, 3. mesto
Ekipo so sestavljali:
Osvald Matjaž, Drolec Matjaž, Kitak Damjan, MikliË Damjan, Strelec Tone, Urh Mojmir, StepanËiË Boris, Pograjec Aleš

Ekipo so sestavljali:
PaniË Vito, Žagar Vili, Romozi Željko, ZupanËiË Damjan, Poglajen
Sebastjan, Bartelj Ludvik

KEGLJANJE

PLEZANJE NA DROG

PRIZORIŠ»E: KegljišËe Kavarna in pizzerija Novo mesto
Kegljanje ženske - Elektro Ljubljana, 1. mesto
1. Hace Tatjana
264 podrtih kegljev
2. Bajde Lojzka
250 podrtih kegljev
Kegljanje moški - Elektro Ljubljana, 2. mesto
2. Lekše Robert
538 podrtih kegljev
6. Pavlin Jaka
518 podrtih kegljev
15. Orehek Martin 469 podrtih kegljev

MALI NOGOMET

PRIZORIŠ»E: IgrišËe centra srednjih
šol na Drski pri
Novem mestu
Elektro Ljubljana, 2. mesto
Ekipo so sestavljali:
Hoda Egon, JanušiÊ Bojan, Platiša Matjaž,
Borštner Bine, Ponikvar Igor, PetriË Marko,
MarjetiË Borut, Božjak Matjaž, Praznik Boris

PRIZORIŠ»E: Športni park Portovald Novo mesto
Elektro Ljubljana, 4. mesto
Ekipo so sestavljali:
Duša Janez, Kosman Sergej, Gnidovec Drago, Trontelj Boštjan, Zore
Rok, Cetinski Marko

SKUPNA EKIPNA RAZVRSTITEV:
Mesto:

Ekipa:

ToËke:

1.

Elektro Ljubljana

70

2.

Elektro Maribor

66

3.

Elektro Celje

55

4.

Elektro Primorska

53

5.

Elektro Gorenjska

41

Za izjemen uspeh in osvojeno prvo mesto na športnih igrah elektrorazdeljevalnih podjetij Slovenije vsem športnikom iskreno Ëestitamo.
Marko Piko
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Informacijsko - telekomunikacijska
podpora na XIII. letnih športnih
igrah elektrodistribucije Slovenije
Tako kot pri vsaki organizaciji veËjih dogodkov, se tudi
organizatorji športnih sreËanj
potrudimo in poskušamo v organizaciji implementirati izkušnje
tehnoloških rešitev, ki jih že sicer
uporabljamo pri svojem rednem
delu.

T

okratne letne igre distributerjev, ki
so bile 16. 6. 2007 v Novem mestu, v
organizaciji Elektra Ljubljana, d. d.
in njihovega športnega društva, temu
pritrjujejo. Poleg velikih logistiËnih zahtev organizatorjev glede prostora, obiËajno se zbere veË kot 500 udeležencev
na eni sami lokaciji, se pri organizaciji
sreËamo z veËnim vprašanjem, katere
tehnologije uporabiti za nemoteno izvedbo iger.
Informacijska podpora je bila do
sedaj veËinoma omejena na samo žrebanje udeležencev po posameznih disciplinah, na dan samega tekmovanja pa
je bilo potrebno obdelati rezultate in vse
skupaj potem natisnjeno, v obliki biltena, razdeliti med udeležence iger. Ob
tem je vedno nastajala težava sprotnega
obvešËanja udeležencev o dogajanju na
samih prizorišËih.
Informacijski center je bil pri tokratnih igrah združen s PRESS centrom,
kjer je skupaj dejavno sodelovalo sedem
strokovnjakov s podroËja informatike,
za samo konfiguracijo omrežja pa sta
poskrbela dva sodelavca iz službe za
telekomunikacije. Usklajevanje teh dveh
strok je v luËi organizacijskih sprememb
v podjetju potekalo neproblematiËno;
obe namreË sodita v OE TehniËna podpora.
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PRESS center je tako poleg ekipe
informatikov vseboval še dva sodelavca,
ki sta celotne igre dokumentirala: fotograf in snemalec s kamero.
Na predhodnih sreËanjih celotne
ekipe, sam zaËetek priprav sega že v
zgodnje pomladanske dni, ko se nam še
ni bilo potrebno ukvarjati z moteËo vroËino, so bile postavljene visoke zahteve
glede uporabe tehniËnih rešitev. Vse zamisli so bile obravnavane na sestankih
ekipe, testiranja mogoËih rešitev pa smo
izvedli v samih poslovnih prostorih na
obstojeËi infrastrukturi podjetja. Dva
tedna pred igrami smo prej navedeni
strokovnjaki opravili še zadnji tehniËni
ogled po posameznih prizorišËih in takrat so bile na skupnem sestanku tudi
sprejete dokonËne odloËitve.
OdloËili smo se za novosti, ki v
glavnem temeljijo na tehnologiji, ki jo
poznamo pri svojem rednem delu, nadgradili pa smo jo z video tehniko, s katero se na tovrstnih družabnih sreËanjih
nismo še nikoli ukvarjali. Za potrebe iger
smo zasnovali in postavili sodobno oblikovano spletno stran.
Prva je ugledala luË sveta internetna stran www.elektro-ljubljana.si/letneigre, kjer so bile sproti objavljane vse
potrebne informacije v zvezi z igrami.
Objavljene so bile seveda tudi lokacije
posameznih tekmovališË, skupaj z zemljepisnimi koordinatami, za imetnike
avtomobilskih navigacij, ki so že postale
skorajda obvezni del opreme sodobnih
vozil. Kot pomembno tehnološko novost podobnih portalov je potrebno vsekakor omeniti opcijo SMS info, kjer se
je bilo mogoËe naroËiti na storitev SMS

obvešËanja o dogodkih in športnih izidih, najbolj zanimiva in temu primerno
tehniËno zahtevna pa je ta opcija bila
ob koncu tekmovanj, ko so naroËniki v
obliki SMS sporoËil prejemali izide posameznih disciplin TAKOJ, ko so le-ti
postali uradni.
Naša želja je bila, da s posameznih
prizorišË, ki so bila razporejena po Novem mestu, na prireditveni prostor prinesemo živo sliko. Za samo izvedbo smo
želeli uporabiti obstojeËe lastne optiËne
povezave po Novem mestu, ker pa na
samem prizorišËu iger le-teh ni na razpolago, smo morali dodatno vzpostaviti
tudi brezžiËne povezave. Ekipa za telekomunikacije je poskrbela za varno “dostavo” interneta na zadnjo lokacijo, kjer
so bile optiËne povezave, potem pa se
je bilo potrebno odloËiti, kako izvesti
brezžiËno povezavo do prizorišËa. Priznati moram, da smo se na sami lokaciji sreËali s kar nekaj težavami zaradi
konfiguracije terena in mrežnih ograj
igrišË, ki onemogoËajo zadovoljiv prehod radijskega signala, zato je bilo potrebno vgradi vmesne dejavne Ëlene. Na
prizorišËu in športni dvorani Marof pa
smo morali položiti tudi zaËasno Ethernet ožiËenje.
V prireditvenem šotoru smo ob odru
postavili projekcijsko kocko z moËnim
projektorjem, ki je zagotavljal kvalitetno projekcijo tudi ob najveËji zunanji
svetlobi. Za projekcijsko izvedbo smo se
odloËili zaradi tehniËnih zahtev, saj smo
želeli na najpreprostejši naËin prikazovati video vsebine v ustreznem Ëasu, rezultate že obdelanih disciplin, hkrati pa
ponuditi gledalcem tudi sveže fotografske utrinke s tekem.

VEDETI

DOBRO JE

TP Kettejev drevored

Medmreæje

©portna dvorana Marof

Kaj je bil rezultat uporabe
vseh prej navedenih tehnologij?
V prireditvenem šotoru na
mestnem stadionu je bilo mogoËe
hkrati v živo spremljati dogajanje
na najpomembnejših tekmovalnih
prizorišËih, na sami podelitvi priznanj in pokalov so ob podelitvah
posameznih disciplin na projekciji
bili uradni rezultati aktualne podelitve, za boljšo predstavo pa je
bila vsakokratna podelitev popestrena s fotografskimi utrinki tekmovanja, za katerega je trenutno
potekala podelitev. Za tehnološko
popestritev naj omenim, da smo
na posebej za igre pripravljeni internetni strani (www.elektro-ljubljana.si/letneigre), omogoËili tudi
prenos ogleda prizorišËa v živo,
kar je bil tudi svojevrsten izziv in
dosežek hkrati.

TP Portovald

Press center

Morda za bežnega opazovalca predstavljene rešitve niso pretirano zahtevne, zato moram na tem
mestu omeniti, da je veËji del vseh
rešitev in izvedb zaradi siceršnjih
obveznosti sodelavcev služb za
informacijske storitve in telekomunikacije, moral biti testiran in
pripravljen izven delovnega Ëasa.
Glede na to, da je bil motiv zaradi
novih rešitev velik, so posamezni
sodelavci bili dejavni tudi v Ëasu
svojega dopusta.
Naj na tem mestu vsem sodelavcem iz OE še enkrat izrazim
iskreno pohvalo za vložen trud in
inovativnost. PrepriËan sem, da bo
tokratna izkušnja dobrodošla tudi
pri našem rednem delu in naši vse
veËji prisotnosti na trgu telekomunikacij.

Prireditveni šotor

Mitja Fabjan
s sodelavci iz OE TehniËna podpora

Shema: informacijsko-telekomunicijska podpora na πportnih igrah EDS
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Študentke in študenti na
poËitniškem delu - EVA SE»NIK
Družba Elektro Ljubljana že veË
let nudi študentkam in študentom pa
tudi dijakinjam in dijakom, zlasti štipendistom družbe in otrokom zaposlenih, možnost dela med poËitnicami.
Delo je koristno tako za izvajalce, ki
si pridobijo delovne navade, spoznajo,
kaj to sploh pomeni - hoditi v službo
oziroma na delo, pridobijo si dodatna
finanËna sredstva, na drugi strani pa
Elektro Ljubljana kot delodajalec premosti obdobje poËitniških mesecev, ko
je velik del zaposlenih na zasluženem
poletnem dopustu in bi lahko prihajalo do zastojev pri delu.

Z

lasti tam, kjer je delavke oziroma delavce nujno nadomestiti (tajništva,
telefonska centrala, povsod tam, kjer
delo ne more Ëakati, da se delavec vrne).
Tako tudi na razdeljevalni enoti Ljubljana mesto vsako leto nadomešËamo predvsem delavke v tajništvih, obiËajno pa
študenti opravljajo tudi druga dela, ki jih
zaposleni ne uspejo opraviti v okviru rednega dela (na primer urejanje arhiva, razliËna obsežna dodatna dela, ki se pojavijo
obËasno, ...). Tako bo v letošnjem poletju
delo na enoti dobil študent, štiri študentke
in dva dijaka. Le eden od teh bo po zakljuËenem šolanju postal elektrikar. Preostale so
in bodo izvajale dela v administraciji (tajništva, vložišËe, arhiv), eden pa pomaga v oddelku za investicije, kjer praktiËno nepretrgano potrebujemo figuranta, eden je izvajal
pomožna dela v skupini.
Letos se nam je ponovno pridružila
tudi gospodiËna Eva SeËnik, hËerka sodelavca Pavla SeËnika, delovodje skupine za
izgradnjo transformatorskih postaj in neËakinja SreËka SeËnika, samostojnega KV
delavca v skupini za izgradnjo KB, oba
sta delavca Službe za izgradnjo distribucijskega omrežja.
Eva je študentka Pedagoške fakultete
v Ljubljani. Z delom je priËela že bo koncu
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meseca junija, trenutno izvaja dela v tajništvu Službe za dokumentacijo in investicije.
Eva je delovna in natanËna študentka, delo
opravlja z veseljem. Enako vesela in razpoložena mi je odgovorila na nekaj vprašanj in
se predstavila.

Kako to, da si se odloËila za delo v naši
družbi?
Prvo leto sem zaprosila za študentsko
delo, ker sem kot otrok zaposlenega imela
`šanse`, da me vzamejo, potem pa sem se
privadila na vrsto in naËin dela, pa še prevoz sem imela urejen iz domaËe Dobrove
do Elektra. Seveda sem delala tudi v drugih
podjetjih, vendar mi je tu še najbolj všeË, pa
še kolektiv je super! Najboljše pa so tako in
tako malice.

Kako ti je delo všeË, kaj poËneš?
Bila sem že na veË razliËnih delovnih
mestih, vedno pa v pisarni za raËunalnikom.
Kako mi je delo všeË, je pa zelo relativna
stvar. Ker si študentje ne moremo ravno
izmišljevati kaj želimo poËeti, sem lahko
presreËna, da se hladim pod klimo
in sedim na udobnem
stolu. Je pa res,
da si nikakor

ne predstavljam, da bi to morala poËeti celo
življenje. Škoda bi mi ga bilo presedeti pred
ekranom. Zato se trudim, da bi se izuËila in
usposobila za prostorsko bolj svoboden poklic.

Že v preteklih letih si delala pri nas kje vse, kaj ti je najbolj ostalo v spominu?
Huu, delala sem v tajništvu Službe za
izgradnjo DO, pa dve leti v sprejemni pisarni
enote, trenutno delam v tajništvu Službe za
dokumentacijo in investicije, vrnem pa se še
v tajništvo Službe za distribucijsko operativo, kjer sem letošnje poËitniško delo tudi zaËela. Najbolj se spominjam majcene nesreËe,
ko sem delala v sprejemni pisarni, pri gospe
Nadi. Krvavo je potrebovala študentko, ker
je družba z nekim podjetjem sklepala kar
velik posel. Teden ali dva sva urejali papirje,
jih nosili v podpis in drugo. Papirjev je bilo
toliko, da sva imeli spravljene kar v škatli.
Na dan, ko bi moral uslužbenec tega podjetja odnesti dokumente, pa me je gospa Nada
prosila, Ëe lahko zalijem rože. Tako nesreËno
sem prijela zalivalko, da se je voda zlila naravnost na pomembne papirje! Lahko si
predstavljate, kako sva hiteli
sušit vse liste in poskušali rešiti, kar
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se je rešiti dalo. Najinih genialnih rešitev
sušenja papirja raje ne povem, sva pa, hvalabogu, rešili vse. Vsakemu se lahko zgodi!

Kako si zadovoljna s plaËilom in v kašne
namene boš uporabila prislužene evre?
Prvi dve leti sem bila s plaËilom zadovoljna, ampak le zato, ker še nisem vedela,
da bi bilo lahko tudi boljše! Letos pa sem
zelo zadovoljna, saj se je plaËilo bistveno
poveËalo, v primerjavi s prejšnjim letom;
veË si študent ne more zaželeti. Evre bom
bolj težko prihranila za težke Ëase oziroma
za grajenje samostojne prihodnosti, ker si,
kar si želim, privošËim kar sproti. Saj veste, kakšne smo punce. Poleg tega si želim
še na poËitnice, nekaj dni ob Ëistem morju,
veliko zapravim tudi za moj hobi (risanje,
slikanje), pojavijo pa se tudi stroški, ki se
kopiËijo vsak mesec vsakemu navadnemu
smrtniku. Še dobro, da mi resniËno ni potrebno plaËevati vsega sami, ampak so tu še
moji dragi starši.

Sicer si študentka, kaj študiraš, kaj priËakuješ od študija in nadaljnjega življenja?
Ja, sem študentka, ampak ne Ëisto
prava ... Na fakulteto sem vpisana le zaradi
statusa, ker še vedno naivno upam, da bom
sprejeta na želeno fakulteto (likovna smer
na pedagoški fakulteti). Bolj kot raËunanje,
pedagogika, pisanje ali kakšno drugaËno
intenzivno razmišljanje, me zanima umetnost. Na žalost pa profesorjem veliko pomeni le nadarjenost, drugim, ki upravljajo ta
sistem (izobraževalni), pa so še vedno bolj
pomembne toËke. Hmmm ... kaj priËakujem? Še vedno mislim, da bom naredila en
faks, z levo roko, Ëe se da (leviËarji imamo
prednost), potem pa bo treba poiskati redno
zaposlitev s stalnim parkirnim prostorom.
Drugo pa se mi zdi še tako daleË, da nima
smisla delati naËrtov.

Lahko poveš nekaj besed o vaši družini!
Lahko. Smo šestËlanska družina. Otroci smo stari od pet do dvajset let. Sem najstarejša. Razširjeni smo po celi Dobrovi in

okolici, znani smo po vseh slovenskih obmoËjih, ljudi okužimo predvsem s svojo
simpatiËnostjo in smislom za humor. Imeli
so nas Ëast spoznati tudi na Elektru, kjer se
nekateri že bojijo, da ne bodo preživeli invazije Ëlanov družine SeËnik.

Še zakljuËna beseda za bralce Elektro
novic?
Prihajamo v miru, ne bomo zavzeli
Elektra.
Tako se nam je na zanimiv in nekoliko
drugaËen (morda mladostniški) naËin predstavila študentka Eva.
Njej in vsem drugim študentkam, študentom in dijakinjam, dijakom, ki prve ali
pa tudi že nadaljnje delovne izkušnje nabirajo v naši družbi, želimo prijetno delo,
polno novih izkušenj in spoznanj. Naj v
svet ponesejo svetlo luË o družbi Elektro
Ljubljana.
Alenka Kušar in Eva SeËnik

NOVICA

NOVICA

Odkritje doprsnega kipa
prof. dr. Marjana Plaperja

O

d prvih zaËetkov, pred 110-imi leti, do
danes, je elektrotehniËna stroka prehodila strmo pot. Kot povsod v znanosti so imeli tudi v tej stroki kljuËni pomen
pogumni in odloËni posamezniki. Eden takih
je bil prof. dr. Marjan Plaper, ki je svoje življenjsko delo posvetil elektroenergetiki.
Prof. dr. Marjan Plaper je leta 1943 našel
delo pri obËinskem podjetju za razdeljevanje
elektiËne energije v Novem mestu, ki ga lahko štejemo za predhodnico današnjega Elektra
Ljubljana oziroma DE Novo mesto. Poleg vsega teoretiËnega znanja je tako že zelo zgodaj
dodobra spoznal in tudi preizkusil delo v praksi. V enem od svojih intervjujev je povedal:
“Zaposlenih nas je bilo pet in smo opravljali

vsa monterska dela v mestu in okolici. Dobro
se spominjam, ko je bilo treba odËitavati elektriËne števce na drogovih, kako je bilo težko
priti nanje, Ëe niso bile prave plezalke, Ëe je
bil predebel ali pa pretanek drog. Pomagal sem
monterjem pri elektrotehniËnih delih. Takrat
sem teoretiËno delo preizkusil v praksi.”
Prof. dr. Marjan Plaper je bil elektroenergetik, znanstvenik, doktor znanosti, publicist, zaslužni profesor. V Elektru Ljubljana
smo poËašËeni in ponosni, da bo prav njegov
doprsni kip stal pred našo poslovno stavbo v
Novem mestu, kraju njegovega rojstva. SveËani dogodek bo 29. 8. 2007.
Violeta Irgl
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Prijazni do
okolja
Velike bele ptice, na dolgih rdeËih nogah ter z dolgim ostrim kljunom so bile do nekdaj zelo poznane
le na podroËju Štajerske in Prekmurja. Rade gnezdijo na visokih
izpostavljenih delih, od koder imajo
dober pregled nad svetom, saj njihovemu izostrenemu oËesu ne uide
noben mrËes ali glodalec.

T

ako so si za svoja gnezdišËa te
ptice izbrale tudi elektriËne drogove. V zadnjih letih so si te ptice
- štorklje - svoja gnezda postavile tudi
na drogovih obvodnih in moËvirnih po-

droËij preskrbovalnega podroËja Elektra
Ljubljana, predvsem na Dolenjskem, pa
tudi na Ljubljanskem barju.
Glede na to, da štorkljam pri gradnji
gnezd pride prav vse, kar lahko najdejo v
naravi, je prihajalo do kratkih stikov na
elektriËnem omrežju. Da je Elektro Ljubljana ostala prijazna do teh ptic in jih ni
pregnala iz svojih gnezdišË, jim je v Ëasu
njihove odsotnosti gnezda prestavila na
iste drogove, le na posebno prirejene
podstavke.
Štorklje so zelo zanimive in snažne ptice. Njihova gnezda so vedno Ëista, saj oba starša redno odstranita vse
odpadke in tudi vse fiziološke potrebe
opravljata izven gnezda. Prehranjujejo
se z mrËesom in manjšimi glodalci, ki
jih s svojim izredno izostrenim vidom
hitro najdejo. Štorklja znese štiri jajca,
ki jih izmenoma valita oba starša. Ko se
mladiËi zvalijo, jih pridno varujeta in
hranita. »e je hrane dovolj ostanejo in
preživijo vsi mladiËi, Ëe pa hrane primanjkuje, postopoma starša odstranita
najšibkejše mladiËe. MladiËi zelo hitro
rastejo in po osmih do devetih tednih
že pridno letajo. Po selitvi v južne kraje, kamor odletijo konec septembra ali
v oktobru, se spomladi spet vrnejo na
svoja stara gnezdišËa, prav tako pa se
v bližino gnezdišËa vraËajo tudi njihovi
otroci.
Marsikdo od nas se še zelo dobro
spomni, da so nam stari starši govorili, da
štorklje prinašajo otroke. Glede na to, da
gnezdijo na drogovih elektriËnih vodov,
in Ëe trditev, da nosijo otroke še drži, bo
med v prihodnje prinesenimi otroki tudi
kak ELEKTROMONTER.
Naša sodelavka, mag.Violeta Irgl, je
v knjigi Žuborenje Slovenije, med drugimi soavtorji v kratkem proznem delu Štorklje se vraËajo v Prlekijo - zapisala
tudi naslednje vrstice:
“Ptici sta poËasi zleteli v veliko
gnezdo in me radovedno opazujeta. Ne
vem, ali je res ali se mi je samo zazdelo, da sta mi navihano pomežiknili. Nasmehnem se, sreËna. PoËasi se v meni
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naseljuje spokojen mir in jasna misel mi
bo še dolgo prijetna družabnica: kakšno brezmejno veselje in obenem kakšno
ËujeËno odgovornost nam prinašajo te
prijazne sostanovalke - naši beli angeli
- ko se vsako leto znova in znova vraËajo nazaj v svoja gnezda in našim oËem
podarjajo najbolj skrivnostne trenutke
svojega življenja.”

Marko Piko

KADROVANJE

KADROVANJE

V preteklih mesecih 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 KoËevje

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

BILJANA KNEŽEVI∆

dipl.ekonomistka

SSS, Služba režijskih dejavnosti

ALEŠ ZAKONJŠEK

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Trbovlje

MATJAŽ KRAMARI»

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Novo mesto

BOJAN BREGAR

sklad. manipulant

Storitve na DO, DE Trbovlje

DUŠAN STRNAD

samostojni elektromonter

Storitve na DO, DE KoËevje

ROBERT ZORKO

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

SSS, Skupne storitve

STOJAN ŽIBERT

prenehanje

Storitve na DO, DE Novo mesto

PRIMOŽ GRDADOLNIK

prenehanje

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

STANISLAVA LESJAK

upokojitev

Obratovanje in razvoj EE, Uprava

MARINKA ŠEŠKAR

upokojitev

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

STANKO PATE

upokojitev

Storitve na DO, DE Novo mesto

ANTON ROGINA

upokojitev

Storitve na DO, DE Novo mesto

JANEZ GOSAR

upokojitev

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

DUŠAN PIRŠ

upokojitev

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

Umrli so upokojenci: Alojz KRVINA, Ivan BOGŠA, Alojz LEBENI»NIK, Franc OBLAK, Alojz KREŽE in upokojenka Minka BERANEK.
Nevenka IvanËiË
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Jubilantje
Letošnje poletje so praznovali oziroma praznujejo življenjske jubileje naši upokojenci:

JULIJ 2007
70. rojstni dan
1. Pavel TREVEN

Ljubljana

80. rojstni dan
1. Lidija BITENC

Ljubljana

V juliju je praznoval svoj 91. rojstni dan, gospod Vinko LUKAN»I», iz
Žirov. Želimo mu vse dobro in veliko zdravja.

Kako Ëas neusmiljeno beži nas spomnijo tudi prijetni trenutki, ko nas združijo razliËni življenjski jubileji. Tako smo se v Ëetrtek, 5. julija 2007, v popoldanskem
Ëasu sreËali sodelavci in prijatelji našega delovodje
skupine za izgradnjo, Ilije TomiËa. Pravzaprav nas je
združil on osebno s prijaznim povabilom na skupno
praznovanje ob njegovem življenjskem jubileju.
brali smo se v prijetnem okolju gozdnatega poboËja
Stojne pri gozdarski koËi Fridrihštajn, pod istoimenskim
vrhom, ki je tudi zelo priljubljena toËka vseh pohodnikov in ljubiteljev narave. Ob prihodu nas je priËakal okusen
pasulj, ki ga je, seveda kot specialist za te zadeve, pripravil
slavljenec osebno. Sodelavec Štefan KersniË pa je med tem
na ražnju spekel slastnega mladega odojka. Slavje smo nato
nadaljevali ob prijetnem družabnem balinanju, dobri kapljici
ter klepetu in obujanju spominov iz preteklosti, s skupno ugotovitvijo, da se poleg formalnih službenih vezi med sodelavci

80. rojstni dan
Ljubljana

SEPTEMBER 2007
70. rojstni dan
1. Jože RODI»

ILIJA TOMI»
- sreËanje z
Abrahamom

Z

AVGUST 2007
1. Ludvik VADNJAL

JUBILANTJE

JUBILANTJE

Straža

80. rojstni dan
1. Stanka REHBERGER

Ljubljana

2. Slavko KASTELIC

IvanËna Gorica

»lanica DUEL

V tem mesecu bo praznoval svoj 93. rojstni dan, gospod
Ludvik ŽITKO, iz Podlipe. Naj ga še naprej spremlja zdravje, sreËa
in zadovoljstvo.
Obema slavljenkama in slavljencem želimo sreËe, zdravja,
osebnega zadovoljstva in naj bodo njihove življenjske poti obsijane samo s soncem in drobnimi, lepimi doživetji.
Jožica Krašovec

V SPOMIN

V SPOMIN

V spomin gospodu
Letošnja pomlad se je prevesila v poletje, ko je
Ëlane Društva upokojencev Elektro Ljubljana dosegla
žalostna vest, da je umrl gospod Franc Oblak, vodja
Službe obratovanja Elektro Ljubljana okolica, najstarejši Ëlan našega društva.

D

ecembra 2006 je Uprava Elektro Ljubljana organizirala
prijetno sreËanje za njegov 95. rojstni dan. IzreËenih
je bilo veliko iskrenih Ëestitk in želja, vse najboljše,
predvsem pa dobrega zdravja.
Osebno se je udeležil letošnjega sedmega letnega zbora
našega društva, ki je bil dne 27. februarja 2007. Bil je izredno
dobro razpoložen, vesel je bil sreËanja z bivšimi sodelavci.
Vsi smo mu Ëestitali za minuli rojstni dan in zapeli “Kolkor
kapljic ...” Deležen je bil burnega ploskanja. Žal pa je bilo to
sreËanje zadnje.
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spletejo tudi pristni prijateljski odnosi, ki omogoËijo tudi boljše sodelovanje pri izpolnjevanju vsakodnevnih delovnih dolžnosti.
Ilija je v Elektro KoËevje prišel kot štipendist, leta 1974, in se
usposobil za poklic elektromonterja ter svojo poklicno pot priËel,
kot je bila to ustaljena praksa za vse zaËetnike, v takratni gradbeni
skupini, leta 1977. Po pridobitvi nekajletnih delovnih izkušenj je bil
prerazporejen v skupino za vzdrževanje, v nadzorništvu KoËevje. V
želji in z namenom, da bi spoznal še druge plati poklica elektrikarja,
je leta 1982 za nekaj Ëasa odšel od nas in si poiskal delo vzdrževalca
elektroenergetskih naprav v drugih koËevskih podjetjih. OËitno pa
je tudi pri njem obveljal rek “prvega ne pozabiš nikoli”, saj se je leta
1987 ponovno vrnil nazaj v Elektro KoËevje. Ob tem se je odloËil
tudi izpopolniti svoje znanje in tako leta 1991 ob delu zakljuËil izobraževanje za poklic elektrotehnik-energetik. Na podlagi pridoblje-

nih delovnih izkušenj in v skladu s kadrovskimi potrebami je bil leta
1994 razporejen na delovno mesto pomoËnika delovodje in takoj
naslednje leto na delovno mesto delovodja skupine za izgradnjo.
Med sodelavci velja za vedrega, poštenega in doslednega sodelavca, ki se ne ustraši novih izzivov, obenem pa se zna tudi poveseliti s sodelavci in prijatelji.
Ilija, hvala za povabilo in prijetno druženje. Iskreno ti želimo vse najlepše v nadaljnjem življenju, še na mnoga zadovoljna in
zdrava ter delovno uspešna leta.

Tvoji sodelavci in prijatelji.
Branko Volf

Francu Oblaku
Življenjepis gospoda Oblaka je podrobno nanizan v številki 5,
letnik 2006, Ëasopisa Elektro Novice.
Na njegovo poslednjo pot so ga na njegovo željo pospremili v
družinskem krogu na Podgorsko pokopališËe pri Kamniku.
V Podgorju je živel preko 60 let. Tu si je ustvaril dom, družino
in pustil najlepše, najžlahtnejše spomine svojim najdražjim.
Bil je velik, odloËen, pokonËen mož, ki je v življenju vedel, kje
mu je mesto. Njegov prodoren, glasen, razigran smeh je vsakemu
znal pritegniti nasmeh na lice.
Želimo, da vsi, ki smo ga poznali, ohranimo gospoda Oblaka
v spominu takšnega, kot smo ga sreËevali, z njim sodelovali in
tako, kakor ga je vsak izmed nas obËutil, kakor se je vsakega od
nas dotaknil.
Miren in lep poËitek, gospod Oblak.
Društvo upokojencev
Elektro Ljubljana
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Ptuj, najstarejše
slovensko mesto

O

dloËili smo se, da obišËemo Ptuj - naše najstarejše mesto. Arheološke najdbe kažejo, da so prvi prebivalci na grajskem griËu
bivali že ob koncu kamene dobe. Sledili so jim Rimljani, ki so

na griËu postavili utrdbo in baziliko. V 11. stoletju je zaËela nastajati
srednjeveška utrdba. Takrat so imeli grad v lasti salzburški nadškofi.
Grad so dali v zakup gospodom Ptujskim - plemiËem, ki so se izkazali v
bojih z Ogri. Gospodje Ptujski so grad upravljali kar tri stoletja. V tem
Ëasu so ustanovili minoritski in dominikanski samostan. Lastniki gradu
so se veËkrat menjali. Zadnji lastniki so bili Herbersteini (1873-1945). Po
vojni je bil grad nacionaliziran in preurejen v muzej. Danes je na gradu
(muzeju) veË stalnih zbirk. Ogledali smo si Zbirko pustnih mask (kurenti),
Zbirko fevdalne stanovanjske kulture, Zbirko glasbil in Zbirko orožja. Na
gradu je tudi GrafiËni kabinet Franceta MiheliËa in Grajska galerija. Po
ogledu gradu smo si ogledali še stari del mesta. ZaËeli smo na Mestnem
trgu, kjer stoji Florjanov spomenik, na Slovenskem trgu je Orfejev spomenik, ki so ga v srednjem veku uporabljali kot sramotilni steber - pranger. Blizu Orfejevega spomenika stoji mestni stolp iz leta 1376, ki so ga
obnovili po velikem požaru leta 1705. Najimenitnejša ptujska hiša stoji
na Mestnem trgu - novi ptujski magistrat, kjer je še danes sedež ObËine
mesta Ptuj. Sprehodili smo se po mostu Ëez Dravo in tako zapustili Ptuj.
Odpeljali smo se na Ptujsko Goro in si ogledali gotsko romarsko cerkev
Marije zašËitnice s plašËem - to je najbolj znamenita cerkev v ptujski
okolici. Zgradili so jo na 352 m visokem griËu v Halozah, okrog leta
1140. Po ogledu nas je v Majšperku Ëakalo kosilo in nato pot domov.
Zvonka Osredkar

Gora Oljka

V

torek nam vreme ni bilo preveË naklonjeno, a smo kljub temu dosegli
svoj cilj - 734 m visoko goro Oljko.

»ez Trojane smo se pripeljali do Šempetra in zavili proti Polzeli, kjer smo usmerili
korak proti gori Oljki, ki smo jo vsakokrat,
ko smo potovali proti Štajerski, opazovali od
daleË. Pot nas je peljala skozi Podvin pri Polzeli, nekateri so šli mimo cerkve sv. Miklavža
na Vimperku, drugi skozi naselje Kopank,
kjer stoji rojstna hiša slovenske pesnice Neže
Maurer, in nadaljevali vzpon mimo kužnega
znamenja iz 17. stoletja, v naselju DobriË. Po

T

dobri uri in pol zmerne hoje smo bili na vrhu
gore Oljke. Sonce je prebilo sive oblake in
nam polepšalo dan. Do kosila smo si ogledali
cerkev sv. Križa, ki je dobila ime po sliki F.
Berganta, na kateri je upodobljen Kristus na
Oljski gori. Posebno zanimiv je glavni oltar,
na katerem je tabernakelj z mizo, okoli katere sedijo apostoli pri zadnji veËerji. KljuËar nam je odprl tudi podzemno - 750 let
staro svetišËe, kjer se nahaja božji grob. Po
ogledu svetišËa nas je v planinskem domu
Ëakalo okusno kosilo. Dobro podprti smo se
odpeljali v Šempeter in si ogledali podzemno jamo “Pekel”. NiË peklenskega ni v njej
- samo lepote, ki jih je oblikovala narava, in
so enkratne. Z malo domišljije vidiš krastaËo,
cvetaËo, blejski grad, goloba in ... NajveËja
znamenitost jame je s štirimi metri vodne-

Pot ob žici

udi letos smo se Ëlani Društva upokojencev Elektro Ljubljana
udeležili pohoda “Pot ob žici”. Vreme je bilo primerno za hojo,
v prijetnem klepetu smo se korak za korakom bližali cilju -
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ga padca najvišji podzemni slap v Sloveniji.
Z eno besedo, Ëudovita jama. Tudi na poti
domov nas je moËil dež, vendar nam lepih
vtisov z izleta ni spral.
Zvonka Osredkar

Prešernovemu trgu, kamor smo prihajali udeleženci pohoda in tudi
tekmovalci teka trojk. Za razpoloženje na prireditvenem prostoru
so skrbeli pevci in glasbeniki. Nekaj Ëasa smo spremljali razglasitev
rezultatov, nato smo se poslovili z željo, da se tudi prihodnje leto
udeležimo pohoda. Nasvidenje na 52. pohodu. SreËno.
Zvonka Osredkar
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T

Bolnica Franja

okrat smo se odpeljali v Cerkno. Za nekatere (tiste, ki so pred
“nekaj” leti obiskovali šolo v Cerknem) je bil to “izlet” v mlada
leta, drugi smo z veseljem prisluhnili njihovim spominom in
dodali kakšno “okroglo” na njihov raËun. V Cerknem smo se sprehodili do nekdanje πole Elektro gospodarstva Slovenije, in si ob poti
ogledali spomenik NOB, nekaj deset metrov naprej pa doprsni kip
in spominsko plošËo dr. FranËišku Borgiu-Sedeju - goriškemu nadškofu. Po ogledu Cerknega smo se odpeljali v Dolenje Novake in v
soteski Pasice obiskali eno redkih še ohranjenih partizanskih bolnišnic, ki so delovale med drugo svetovno vojno in tudi najbolj znano
partizansko bolnišnico “Bolnico Franjo”, ki je v soteski delovala od
leta 1943 do leta 1945. Ime je dobila po zdravnici, dr. Franji BojcBidovec. Po skrbno urejeni, varni poti (v vojnem Ëasu so ranjence
zaradi varnosti, veËinoma nosili po potoku »erinšËica, ki teËe skozi
sotesko) smo prišli do bolnišniËnega kompleksa trinajstih barak. Kustosinja Pokrajinskega muzeja iz Cerknega nam je predstavila delo-

SreËanje
upokojencevMaribor 2007

L

etošnje sreËanje upokojencev Slovenije je bilo v Mariboru. V
hladnem jutru smo se odpeljali na sreËanje, kjer nas je priËakal
lep sonËen dan. Razpoloženje je bilo primerno prireditvi, kjer se
sreËujejo znanci z vseh strani, nekateri se vidijo enkrat na leto - prav
na sreËanju upokojencev. Po kulturnem programu smo se odpeljali v

vanje bolnišnice med vojno, nato smo si ogledali posamezne barake.
Bolnišnica je letos dobila znak evropske kulturne dedišËine. Od nekje
so se pripodili Ërni oblaki in vso svojo vsebino zlili prav nad sotesko. Vsi premoËeni smo se vrnili v avtobus in se odpeljali na kosilo.
Medtem je spet posijalo sonce in veselo razpoloženi, polni zanimivih
vtisov smo se vraËali proti domu.
Zvonka Osredkar

mariborski Mestni park in si ogledali akvarij in terarij. V akvariju smo
si ogledali vodno floro in favno. Na ogled je veË kot 120 vrst razliËnih
rib. Od eksotiËnih akvarijskih ribic do zelo nevarnih južnoameriških piranj. NiË manj nevarni in eksotiËni niso plazilci v terariju. Poleg najbolj
strupene kaËe-afriške mambe, so na ogled tudi kobra, klopotaËa, udav,
krokodili, legvani, kameleoni in še veliko zanimivih, lepih in nevarnih
plazilcev. Po ogledu smo se sprehodili po Mestnem parku do treh ribnikov in uživali v lepo urejenem okolju. Po sprehodu smo se odpeljali v
Slovenske Konjice na kosilo. V prijetni družbi nam je dan hitro minil in
ob slovesu smo si zaželeli nasvidenje jeseni.
Upravni odbor želi vsem Ëlanom prijetne poËitnice z željo, da si
naberete novih moËi in se jeseni spet Ëili in zdravi podamo raziskovat
našo lepo domovino. S R E » N O !
Zvonka Osredkar

Pokal in medalja na športnih igrah

V

maju so potekale Rekreacijske
športne igre upokojencev ljubljanske pokrajine. Udeležili so
se jih tudi nekateri naši Ëlani-športniki.
Tekmovali so v veË disciplinah in dosegli
lepe rezultate. Še posebno sta se potrudila Stanislav GašperiË in Marijan Perhaj.
V namiznem tenisu sta prejela pokal za
osvojeno ekipno tretje mesto, Stane pa

še medaljo za osvojeno tretje mesto posamiËno. Vsem udeležencem iger Ëestitamo, še posebno obema prejemnikoma
priznanj. Naj zgledi vleËejo. MogoËe bo
prihodnje leto veË priznanj.
»estitamo!
Zvonka Osredkar
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Kam in kdaj?
Program dejavnosti:
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

Prijave

16. 10. 2007

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 - SemiË

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

JE NEKAJ RESNICE

V VSAKI ©ALI

Moški in ženske na
sprošËen naËin ...
“Žena že na dvajset korakov opazi,
da imam na plašËu las blondinke,
toda pri parkiranju obvezno podrsa
ob garažna vrata.”

“Sicer pa je povsem logiËno, da so
ženske pametnejše od moških. Samo
pomislite - njihovi najboljši prijatelji
so diamanti; moškemu pa je najboljši
prijatelj pes.”

Da bi ji dokazal svojo ljubezen, se je
povzpel na najvišjo goro, preplaval
je najveËji ocean in prehodil najbolj
neobljudeno pušËavo. Toda ona ga je
zapustila - ker ga nikoli ni bilo doma.

“NekoË kar šest mesecev nisem spregovoril s svojo ženo. Nisem je hotel
zmotiti sredi stavka,” se je šalil neki
humorist.

Koliko moških je potrebno, da zamenjajo toaletni papir v stranišËu? Ni
znano. Se še ni zgodilo!

Zakaj je Mojzes štirideset let taval po
pušËavi? Zato, ker ni hotel vprašati
za pravo smer.
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Nekateri moški so prepriËani, da se
starševstvo konËa z oploditvijo.
Žena je rekla možu: “Danes sem veliko
razmišljala o najinem vËerajšnjem prepiru in ugotovila, da je bilo vse skupaj
trapasto. Še posebno vse tisto, kar si
rekel ti!”

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Kot velja sedaj že triletna tradicija za prvi vikend v juniju, smo se
sodelavke in sodelavci DE KoËevje, v
petek ,1. junija, v popoldanskem Ëasu,
zbrali na tradicionalnem sreËanju pri
poËitniškem domu Elektro Ljubljana
na Travni Gori.

S

reËanja organiziramo na pobudo takratnega pomoËnika izvršnega direktorja OE DEE in sedanjega direktorja
DE, Milana Mlakarja. Za njegovo pobudo
smo mu vsi hvaležni, saj nam tako mnenja
udeležencev kot sama udeležba na sreËanjih
dokazujejo, da so takšna druženja pozitivna
in dobro sprejeta med zaposlenimi.
Zbralo se nas je skoraj dve tretjini zaposlenih, kar nas obvezuje, da takšna sreËanja ohranimo tudi v prihodnje. Posebno pa
smo bili veseli, da smo v svoji sredini lahko
gostili predstavnika uprave družbe, izvrš-

Za nekatere moške je monogamija nekaj, iz Ëesar delajo pohištvo.
Kakšna je razlika med erotiko in
pornografijo? Erotika je, Ëe uporabite samo perje, pornografija
pa, kadar uporabljate celo “kokoš”.

Tradicionalni - 3.
piknik delavk in
delavcev DE KoËevje
nega direktorja OE Skupne storitve, Vincenca Janšo, ki se mu ob tem zahvaljujemo
za njegovo udeležbo in ga seveda že sedaj
vabimo tudi na prihodnje sreËanje. Zahvala
pa velja tudi neutrudnim organizatorjem in
dobrim gostiteljem iz nadzorništva Ribnica,
pod vodstvom Bojana Pintarja, ki so nam
pripravili vse potrebno za prijetno druženje.
Ob prihodu sta nas priËakala topel in soËen
golaž, ki ga je tudi letos pripravil Marko Ilc,
in pa seveda nepogrešljiv pasulj, ki ga je,
tako kot v prejšnjih letih, pripravil Ilija TomiË. »eprav je sprva kazalo na slabo vreme,
saj je v KoËevju tik pred odhodom deževalo, in so skrbni organizatorji pripravili vse
potrebno tudi za takšne razmere, nas je ob
prihodu prijetno razveselilo in pozdravilo
sonce, dobra volja in prijetno razpoloženje.
Za slednje je s svojo frajtonarico dodatno
poskrbel tudi Tomaž Štimac. Po topli predjedi smo okusili tudi slastno peËenega mla-

dega odojka in jagenjËka ter malo kasneje
tudi dobrote z žara, za katere pa je poskrbel
Bojan Pintar. Druženje smo nato v prijetnem okolju poËitniškega doma nadaljevali
z družabnim balinanjem ter si v prijetnem
in sprošËenem klepetu povedali kakšno hudomušno in veselo, za kar med delovnim
Ëasom paË ni dovolj Ëasa ter se med seboj
spoznali tudi v nekoliko drugaËni luËi, saj
se na takšnih sreËanjih ljudje sprostijo in
pokažejo tudi svojo vedrejšo plat.
Hvala vsem, ki ste se trudili z organizacijo in izvedbo, obenem pa hvala tudi
vsem, ki ste se sreËanja udeležili z željo, da
bi nas bilo na prihodnjih sreËanjih morda
še nekoliko veË.
Branko Volf

Moški nenehno Ëakajo na idealno žensko, toda pri tem se ponavadi zgolj postarajo.
Kako ugotovite, ali je moški pripravljen na seks? Po tem, da
diha.
Po poroki moški ve o svoji ženski
vse, kar je hotel vedeti, in nima
veË nobene potrebe po dolgih
pogovorih.

Vir: Kako sva si razliËna, Allan in
Barbara Pease
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

Del stavbe na
zemlji

Nasprotje
pravice

Ostanek kart
po delitvi

Dræava na
bliænjem
vzhodu

Trik,
zvijaËa

Elektro
Slovenija

Republiπki
center

Poliamidno
vlakno
SESTAVIL
TONI

Æivinozdravnik

Barva koæe,
polt

Reka v ©vici,
krajπa oblika

Risto Savin

Izrastek na
celici

Vzklik pri
bikoborbi

Nizozemsko
mesto

Grπka Ërka

Pospeπenost,
pospeπitev

LavriË
Andreja

Manjπe
naselje pri
KoËevju

Naprava nad
πtedilnikom

Eden od
starπev, ata

KraljeviË
iz epa Mahabharata

Slavina
pesem

Organ voha

Pripovedna
pesnitev
Sorodnica,
ujna

Lahka
dvosedeæna
koËija

Predmet za
igro

Kratica
slovenske
politiËne
stranke
Turk
Renato

Toplotna
turbina z
generatorjem

Æensko ime,
tudi Beti

Uporaba
nasilja

JanËar
Nada

SESTAVIL
TONI

Kemijski
simbol za
Radij
Prostor za
Juæno-ameriorgle in pevπka kukavica
se v cerkvi

Kratica za
element
Reka v
Sibiriji

Italjanski
pisatelj
(Umberto,
ime roæe)

Del telesa,
zgornja
okonËina

Najmanπa
Ëloveku podobna opica

Moπko ime,
hokejist
MuriË

Anton
Janπa

Danilo
Osovnikar

Potomci
Nizozemcev
v Afriki

Kazalni
zaimek

Visoka igralna karta

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebancu Igorju Jeretu, ki bo prejel praktiËno nagrado. Prosimo, da
geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico in pošljete vkljuËno do 28. septembra 2007, na naslov: Elektro
Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Oddelek 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: Tiskarna Oman. Lektoriranje:
Pliberšek izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.
»lani Ëasopisnega sveta internega glasila Elektro novice: Janez Drnovπek, Klemen Hrovat, Vincenc Janša, Erika Kobe, Uršula
Krisper, Alenka Kušar, Nataša Oblak, Marko Piko, Roman Ponebšek, Irena PotoËnik, Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jolanda Štukelj, Branko Volf.
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ZA DUŠO

ZA DUŠO

Kdo je
P
pravzaprav
zmagovalec
v tej zgodbi?

red leti se je na Posebni olimpijadi v Seattlu udeležilo tekmovanja na sto metrov devet telesno
ali mentalno invalidnih tekmovalcev.
Po znamenju za start so se vsi pognali
naprej, da bi na koncu zmagali. Samo
manjši fantek je padel na asfaltu, se nekajkrat prevrnil in zaËel jokati. Drugih
osem je zaslišalo fantov jok. UpoËasnili
so tek in pogledali nazaj. Potem so se
vsi obrnili in se vrnili na start. Vseh
osem. Deklica z downovim sindromom
se je nagnila nadenj in ga poljubila. Rekla je: “Zdaj bo boljše.” Potem se je vseh

devet prijelo za roke in so prišli skupaj
do cilja. Vsi na stadionu so vstali in kar
nekaj minut navdušeno ploskali.
Tisti, ki so to videli, še danes pripovedujejo, kaj se je zgodilo. Zakaj? Ker
globoko v sebi vemo, da v življenju šteje vse kaj drugega kot zmaga na tekmi.
Šteje pomoË, s pomoËjo katere zmaga
drugi, Ëetudi to pomeni, da moramo zaradi tega upoËasniti svoje delovanje in
spremeniti smer.
Vir: Za Vami! Ali skromni ljudje lahko
uspejo? Roger Fritz

»IGAV SEM?
V rodnem mestu sem opazoval
delavce, ki so podirali hišo.
KliËoË “Zdaj!”, “Pazi!” in “Bo že šlo!”
so zanihali gred in stena se je zrušila.
Preddelavca sem vprašal:
“So ti možje enako spretni kot tisti,
ki jih uporabljate za gradnjo hiš?”
Zasmejal se je in rekel: “Ne, seveda ne!
Za podiranje zadostujejo navadni neuki delavci;
v enem ali dveh dneh lahko podremo,
kar so gradbeniki gradili dolga leta.”
Ko sem odhajal proË, sem pomislil:
“Katero od obeh vlog si izbiram?
Sem graditelj, ki skrbno dela,
meri življenje z metrom in kotnikom?
Ali svoja dejanja usmerjam
po dobro pripravljenem naËrtu
in si potrpežljivo prizadevam?
Ali pa sem uniËevalec, ki postopa po mestu,
zadovoljen s svojim uniËevalnim delom?'

Lepa misel

K

adar hoËemo ustvariti nekaj velikega,
moramo tudi sanjati in ne le delovati;
treba je verjeti in ne samo naËrtovati.
Anatole France

Bom tisti, ki podira,
in brezskrbno postopa naokrog?
Ali pa bom skrben graditelj,
ki si bo prizadeval izboljšati svojo skupnost.
Samo zato, ker sem paË tukaj.
neznani avtor
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