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BESEDA

Vse se ponavadi zaËne
s preprostim pritiskom
na elektriËno stikalo...
Spoštovane bralke, spoštovani
bralci,
1. januarja 1898 je v Ljubljani
prviË zagorela elektriËna luË. Si lahko
predstavljate, da so se mešËani Ljubljane pred 110-imi leti elektrike celo
bali in niso hoteli prikljuËiti svojih

hiš na omrežje? Šele elektriËni tramvaj, nekaj let kasneje, je LjubljanËane
prepriËal, in poraba elektrike se je zaËela veËati.

E

lektrika je v naš vsakdan vnesla utrip
in udobje, ki si ju pred 110-imi leti
sploh ni bilo mogoËe zamisliti. Omo-

goËila je visoko kvaliteto življenja in neverjeten tehnološki razvoj. Naš vsakdanjik
je tako prepleten z elektriËno energijo, da je
že dolgo nazaj postala samoumevna - preprost pritisk na elektriËno stikalo.
Tudi zato je pomembna vsaka priložnost, da se v živahnem poslovnem vrvežu
vsaj za trenutek ustavimo in vsej naši javnosti sporoËimo, da ima tudi elektrika SVOJO ZGODBO in da se v tej zgodbi kolektiv
Elektra Ljubljana trudi kakovostno odigrati
svojo vlogo pri gospodarskem razvoju in
življenju. Spoštljiva 110. obletnica elektrifikacije Ljubljane, ki jo bomo slavnostno
obeležili konec novembra in bo zaznamovala tudi poslovno leto 2008, je zagotovo
pravšnji dogodek.
Še nekaj besed o vsebini, ki tudi tokrat
prinaša veliko novic in zanimivih besedil. V
Uvodniku je predstavljeno poslovanje podjetja v prvih šestih mesecih. Temo meseca in
jedro drugih besedil posveËamo prizadevanjem Elektra Ljubljana za ohranitev okolja
s spodbujanjem uËinkovite rabe energije in
s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
Projekt prenove sistemizacije delovnih mest
in plaËnega sistema v Elektru Ljubljana je
pomemben za kolektiv Elektra Ljubljana. VeË
boste lahko izvedeli med branjem vsebine.
Kot najboljši predlog stalne izboljšave v letu
2006, smo v Elektru Ljubljana izbrali izboljšavo, z naslovom, Preizkus sekundarnih vodov
z novimi orodji za preizkušanje zašËite, sodelavca Aleša Komata. V okvir obeleževanja
110. obletnice elektrifikacije Ljubljane sodi
tudi Muzejska ulica na Kotnikovi, ki bo javnosti slavnostno predstavljena 20. novembra
2007, z vsemi svojimi razstavnimi predmeti.
Toliko na kratko. V Elektro novicah
bomo obeleževanju 110. obletnice elektrifikacije Ljubljane, ob drugih zanimivih temah,
namenili še veliko pozornosti. Zahvaljujem
se vsem, ki ste sodelovali s svojimi prispevki
pri nastajanju vsebine, še posebno vsem Ëlanom »asopisnega sveta Elektro novic.
Želim vam lepe in ustvarjalne dni in
vas vabim k branju in sodelovanju.
mag. Violeta Irgl,
urednica
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Poslovanje Elektra TP Trnovski
pristan
Ljubljana, d.d. v prvem
polletju 2007 V
gle k temu, da so vlaganja v distribucijsko
omrežje in naprave potekala v skladu s terminskim planom za to obdobje, medtem ko
bo pri ostalih vlaganjih v drugem polletju
potrebna veËja intenzivnost.
V prvem polletju leta 2007 se je v
podjetju na novo zaposlilo 24 delavcev,
delovno razmerje pa je prenehalo enajstim
sodelavcem. Število zaposlenih konec junija tako znaša 992 delavcev, kar je 29
zaposlenih manj, kot je naËrtovano število
zaposlenih konec leta 2007.

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

Spoštovane sodelavke in sodelavci!
V prvem polletju 2007 so poslovanje podjetja najbolj zaznamovale
aktivnosti, povezane z reorganizacijo
distribucije in liberalizacijo trga elektriËne energije.

P

oslovanje v prvih šestih mesecih leta
2007 je podjetje zakljuËilo z dobiËkom, v višini 1.599,7 tisoË EUR.

Celotni prihodki Elektra Ljubljana so
znašali 157.247,6 tisoË EUR in so bili višji
od realiziranih v enakem obdobju leta 2006
za 12,5 %. NajveËji delež k celotnim prihodkom so prispevali prihodki iz naslova prodaje elektriËne energije (54 %), sledijo prihodki iz omrežnine (37 %), manj kot 10 %
celotnih prihodkov pa smo ustvarili s prihodki iz izvajanja lastnih investicij, ostalimi poslovnimi in finanËnimi prihodki.
Investicijska vlaganja v vrednosti
16.885 tisoË EUR so v primerjavi z realizacijo v enakem lanskem obdobju višja za
12,3 %. Vremenske razmere so pripomo-
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Naj se ob koncu ustavim še ob nekaterih pomembnih projektih, ki so, oziroma
bodo zaznamovali letošnje drugo polletje. V
drugi polovici tega leta smo zaËeli z aktivnostmi za prenovo sistemizacije in plaËnega
sistema. Verjamem, da bo projekt uspešno
zakljuËen v prvih mesecih prihodnjega leta.
Elektro Ljubljana aktivno deluje v smeri izgradnje objektov za proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov. V oktobru
je bila v sodelovanju s Srednjo šolo tehniških strok Šiška, slovesno odprta sonËna
elektrarna. To pa ni klasiËna fotovoltaiËna
elektrarna, paË pa pravi uËni poligon. Na
objektu so štiri razliËne postavitve fotocelic,
z vso potrebno diagnostiko in meritvami,
ki bodo dijakom in ostalim zainteresiranim
omogoËile nova znanja na tem podroËju.
Kot ste bili že obvešËeni, Elektro Ljubljana aktivno sodeluje tudi v projektu VarËna sijalka v vsak dom. Konec novembra
pa bomo slovesno obeležili 110 let elektrifikacije Ljubljane. VeË o omenjenih projektih
lahko preberete med tokratno vsebino glasila in v prihodnjih številkah.
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

letu 2007 je Elektro Ljubljana obnovil
tudi TP Trnovski pristan, eno od treh
ohranjenih postaj krožnega voda, zgrajenega leta 1925. Danes je objekt opremljen s
sodobno opremo in z elektriËno energijo oskrbuje odjemalce mesta Ljubljana. Zunanji videz
dotrajane strehe in ometa nam vsekakor ni bil
v ponos, zaradi tega smo pristopili k rekonstrukciji objekta. Osnovno pravilo, ki ga je bilo
potrebno upoštevati pri rekonstrukciji, je bilo,
objekt Ëim bolj približati prvotni podobi iz leta
1925. S sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dedišËine RS smo definirali materiale in
barvne odtenke, ki so bili uporabljeni pri izgradnji. Objekt je bil v preteklih obdobjih že
veËkrat adaptiran, vendar ne v skladu z osnov-
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nimi pravili restavriranja. Barvo ometa je Zavod za varstvo kulturne dedišËine doloËil na
osnovi izdelane analize spodnjega odtenka, ki
je pokazala, da je bila postaja v originalu belosive barve. Vogale objekta, obleËene z opeËnato opeko, smo obdržali v originalni obliki, s
tem, da smo deformirane zidake zamenjali s
starimi. Glavno streho smo prekrili z opeËnato
kritino, tipa bobrovec, druge manjše površine
pa smo oblekli z bakreno ploËevino. Okolico
transformatorske postaje smo tlakovali z granitnimi kockami.
Razpoznavni znak objekta je petelinËek, narejen s postopkom napihovanja bakra.
NamešËen je na ležajih tako, da se obraËa v
smeri vetra. Na petelinu je namešËena gravurna tablica, na kateri je napis, ki pa so ga
zunanji vplivi v tem dolgem obdobju tako
moËno naËeli, da ga ni mogoËe prebrati. Po
vsej verjetnosti je zapisano ime mojstra oziroma delavnice, ki je petelina izdelala.
Uroš Jerina

SonËne elektrarne za
Zeleno energijo
Elektro Ljubljana se zaveda
svojega poslanstva tako na poslovnem kot tudi na širšem družbenem podroËju ter s tem namenom
že nekaj let sledi prizadevanjem
ohranitve okolja s spodbujanjem
uËinkovite rabe energije in s proizvodnjo energije iz obnovljivih
virov.

T

renutno dejavno delujemo v smeri zgraditve objektov za proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov energije, s Ëimer bi bistveno
vplivali na okolje oziroma pomagali pri
prizadevanjih zmanjševanja negativnih
posledic dolgotrajne uporabe klasiËnih
fosilnih goriv, tako pa bi neposredno
zmanjšali koliËino zdravju in okolju
škodljivih toplogrednih plinov, kot so
ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov monoksid (N2O), fluoriranov
ogljikovodik (HFC), perfluoriran ogljikovodik (PFC) in žveplov heksafluorid
(SF6) ter zmanjšali koliËino žveplovega dioksida (SO2) in dušikovega oksida
(NOx) v zemeljskem ozraËju.
Poleg pridobivanja elektriËne
energije iz okolju prijaznih hidroelektrarn se v zadnjem Ëasu posveËamo izkorišËanju sonËne energije, za katero
se v 21. stoletju priËakuje tehnološki
preboj. Elektro Ljubljana je prvo med
slovenskimi distribucijskimi podjetji, ki
se je spustilo na podroËje gradnje sonËnih elektrarn. Leta 2001 je finanËno in
tehniËno podprlo gradnjo prve sonËne
elektrarne v Sloveniji, prikljuËene na
distribucijsko omrežje, ki je postavljena
na strehi poslovno-trgovskega objekta,
na Litijski cesti 45 v Ljubljani. SonËna
elektrarna, z moËjo 1,1 kW, je narejena
kot pilotni projekt, ki služi predvsem v
promocijske namene za poveËanje rabe
obnovljivih virov energije, s poudarkom

na možnosti veËjega izkorišËanja solarne
energije. Poleg promocije elektrarna služi
tudi za demonstracijske, raziskovalne in izobraževalne namene.
Leta 2004 je podjetje Elektro Ljubljana sofinanciral tudi manjšo otoËno elektrarno moËi 300 Wp za napajanje planinske
koËe Pri Jelenovem studencu, ki je v lasti
planinskega društva KoËevje. Zaradi velike oddaljenosti ni bilo mogoËe koËe nikoli
napajati iz distribucijskega omrežja. Poleg tega se koËa nahaja v varovanem pasu
hribovja Stojna, ki je v celoti pogozden in
seËnja ni mogoËa. KoËa se je napajala s
pomoËjo agregata, kar je pomenilo veliko
breme za okolje. Da bi zmanjšali negativni
vpliv zaradi hrupa in izpušnih plinov, smo
skupaj s planinskim društvom KoËevje, ki
je tudi lastnik planinske koËe, postavili solarne celice na strehi objekta.

Postavitev sonËne
elektrarne na Srednji šoli
tehniških strok Šiška
Zaradi skupnega interesa sta se Srednja šola tehniških strok Šiška in Elektro
Ljubljana odloËila za izgradnjo sonËne
elektrarne na strehi šole. Tako sta aprila
2007 podpisala pismo o nameri za zgraditev prve nekoliko veËje sonËne elektrarne.
S sonËno elektrarno šola pridobiva najsodobnejši uËni in promocijski poligon v
Sloveniji za podroËje sonËnih elektrarn, kot
enega od perspektivnih obnovljivih virov
energije. Takih poligonov ni veliko tudi izven Slovenije, v Sloveniji pa je to tudi prvi
tovrstni primer. Šola je že pred leti predlagala Centru za poklicno izobraževanje RS
uvedbo modula za usposabljanje odraslih,
ki so konËali vsaj triletni izobraževalni program za poklic elektrikarja. To je doseženo
z uvedbo izbirnega modula v prenovljeni
program elektrikarja, ki je uveden s tem šolskim letom. Tako bo s pomoËjo povezova-
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nja in sodelovanja izobraževalne institucije
in gospodarstva doseženo, da bodo, najprej
za podroËje preprostejšega naËrtovanja,
montaže, zagona, diagnostike in vzdrževanja sonËnih elektrarn, dobili usposobljen
strokovni kader s spriËevalom. Kasneje, z
nadaljnjim razvojem izobraževalnega programa, bodo mlade in odrasle usposabljali
za naËrtovanje in gradnjo tudi zahtevnejših
sistemov sonËnih elektrarn.
V ta namen smo se odloËili za postavitev dveh sonËnih elektrarn z razliËno
tehniËno zasnovo. Prva je postavljena na
južni strani strehe, druga pa na terasi. SonËna elektrarna na strehi je sestavljena iz
126 fotonapetostnih modulov skupne moËi
21,42 kWp, sonËna elektrarna na terasi pa iz
22 fotonapetostnih modulov skupne moËi
vseh treh enot 3,74 kWp. Elektrarna na terasi, namenjena tudi uËnemu programu, je
razdeljena na tri sklope, ki predstavljajo
tri razliËne postavitve sonËnih celic in kot
taka služi za medsebojno primerjavo.
V šoli je z namenom izvajanja uËnega programa opremljena uËilnica z veliko
shemo sonËne elektrarne in z monitorji
za opazovanje delovanja same elektrarne.
Osem manjših monitorjev v realnem Ëasu
primerjalno prikazuje:
- parametre vremena (energijo sevanja
sonca na m2, hitrost vetra in temperaturo na površini fotovoltaiËnega generatorja),
- trenutne vrednosti elektriËnih koliËin
(U, I, P) na enosmernem in izmeniËnem
delu posameznih PV generatorjev ter
- moË in proizvedeno energijo na pragu
elektrarne.
VeËji monitor omogoËa prikaz statistike delovanja generatorjev in elektrarne
s tabelami in grafikoni ter po medmrežju
prikaz vloge sonËne elektrarne v statistiki
Elektra Ljubljana. Po dograditvi daljinsko
vodene kamere na strehi šole bo omogoËal
tudi pogled na posamezni generator, senzor, vreme...
Omenjeni del poligona bo omogoËal
dijakom šole, odraslim udeležencem usposabljanja in drugim obiskovalcem nazoren
strokovni ogled sonËne elektrarne, od fotovoltaiËnega generatorja do prikljuËka na
NN omrežje; seznanitev s funkcijo in zna-
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Slavnostni trak so prerezali: mag. Mirko MarinËiË, Zdravko Æalar in dr. Igor ©alamun.

Ëilnostmi delovanja njenih sestavnih delov;
realni vpogled v delovanje sonËne elektrarne in primerjalno delovanje fotovoltaiËnega
generatorja v razliËnih razmerah preko monitorjev, tudi za potrebe naËrtovanja sonËne elektrarne ter seznanitev s statistiko in
aktualnostjo delovanja sonËne elektrarne
na obmoËju Ljubljane. Dvoosno sledilni,
satelitsko vodeni fotovoltaiËni generator je
tudi odliËen primer mehatronskega sistema,
saj z nosilno mehaniko fotovoltaiËnega generatorja upravlja njegov raËunalnik na
podlagi komunikacije s satelitom. Generator je dostopen na ravni strehi, vsi vitalni deli sistema so lepo vidni, tako da si ga
bodo lahko ogledali tudi dijaki šole programa tehnik mehatronike, tehnik elektronike
in elektroenergetike.
SŠTS Šiška že sedaj sodeluje z veË
kot stotimi osnovnimi šolami Ljubljane in
njene širše okolice, in sicer tako, da za potrebe njihovih projektnih tednov in tehniËnih dni organizira praktiËne delavnice v
lastnih uËilnicah praktiËnega usposabljanja. UËencem in uËiteljem teh šol bo zdaj
omogoËena nova dimenzija delavnic, v okviru katerih bodo lahko, poleg strokovnega
ogleda sonËne elektrarne, preko monitorjev
tabelariËno spremljali “vedenje” doloËenih
elektriËnih koliËin, denimo v urnem obdobju, in sklepali o dogajanju v povezavi z
uro, vremenom, itd. Že navedeni primeri

rabe sonËne elektrarne v uËne namene ponujajo veliko možnosti in imajo izjemen
promocijski naboj za podroËje rabe alternativnih virov energije, šola pa bo v okolju še bolj prepoznavna. V naËrtih šole je,
postopoma postati izobraževalni center za
solarne sisteme za nastajajoËo pokrajino in
tudi širše. Tudi pri tem jim bo zgrajena sonËna elektrarna v veliko pomoË.
Za dobavo potrebne opreme in za
samo izvedbo omenjene sonËne elektrarne
je v sodelovanju z Elektrom Ljubljana poskrbelo podjetje Kon Tiki Solar. Z deli na
sonËni elektrarni so priËeli julija in ju uspešno zakljuËili avgusta. SonËna elektrarna je
31. avgusta zaËela s poskusnim obratovanjem. Glede na dejstvo, da srednja šola v
Šiški uvaja nov poklic solarnega tehnika,
bo šola s postavitvijo take elektrarne dobila
najsodobnejši uËni in promocijski poligon
v Sloveniji za podroËje sonËnih elektrarn,
kot enega od perspektivnih obnovljivih virov. Tako bo na novo vpeljan program dobil
kljuËen uËni pripomoËek ter hkrati mladino
že od mladih nog ozavešËal o uporabi obnovljivih virov energije in ohranjanju kakovostnega in Ëistega okolja.
SonËna elektrarna je bila sveËano odprta 11. oktobra, v okviru praznovanja 60letnice Srednje šole tehniških strok Šiška.
mag. Mia KreËar
Milan Švajger

VE»ERI

ELEKTRINI

Fantom in Evita navdušila
obiskovalce Elektrinih veËerov

2

4. oktobra, ob 19. uri, je v prostorih Mestne elektrarne ljubljanske v prijetnem vzdušju potekal enajsti Elektrin veËer. V
prvem delu veËera je bilo podeljeno priznanje za najboljšo
stalno izboljšavo Elektra Ljubljana, sodelavcu Alešu Komatu, v dru-

gem pa je navdušil nastop Dekliškega pevskega zbora Deorina z
muzikaloma: Fantom iz opere in Evita. Gostitelj veËera je bil tokrat
Vincenc Janša, namestnik predsednika uprave in izvršni direktor
OE skupne storitve. O datumu in programu prihodnjega Elektrinega
veËera boste pravoËasno obvešËeni.
Violeta Irgl

Aleπu Komatu je priznanje podelil Vincenc Janπa.

Dekliπki pevski
zbor Deorina je navduπil goste.

avgust-oktober2007 | Dober tok. • 7

AKTUALNO

AKTUALNO

»asopis Zelena energija Elektra
Ljubljana
Izšla je prva številka Ëasopisa
Zelena energija Elektra Ljubljana!

»

asopis je namenjen ozavešËanju in obvešËanju širše javnosti
o uËinkoviti rabi energije, o obnovljivih virih in storitvah, ki nam lahko
pomagajo pri zmanjševanju stroškov za
elektriËno energijo.
Zasnovan je tako, da ponuja pestre in zanimive vsebine v razliËnih rubrikah, od intervjuja, zanimivih in pomembnih novic, ugodnosti za podjetnike
ter na koncu nekaj razvedrila in zabave.
Del prostora je namenjen tudi oglasnim
sporoËilom naših poslovnih partnerjev
ter prijaznim vabilom, naj nas bralci
obišËejo v informacijskih pisarnah, pokliËejo po telefonu ali pišejo
za brezplaËne
koristne nasvete s podroËja uËinkovite
rabe energije.
V prvi številki
smo bralcem predstavili Zeleno energijo, lastno blagovno
znamko, katere
elektriËna energija
je proizvedena na
okolju prijazen naËin. Intervju smo tokrat
opravili z ministrom za
gospodarstvo, Andrejem Vizjakom, ki je povedal nekaj veË
o zakonodajnih spremembah, ciljih in
možnostih v Sloveniji na podroËju izboljšav uËinkovite rabe energije, napovedal pa je tudi rešitve in nujne ukrepe,
ki nas Ëakajo ob rasti cen energentov v
prihodnosti.
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Bralce je nagovoril tudi predsednik
uprave Elektra Ljubljana, d. d., Mirko
MarinËiË, ki je predstavil spremembe na
podroËju organiziranosti v podjetju, odkar je odprt trg za vse odjemalce elektriËne energije ter poslovne usmeritve,
katerih ukrepi so in bodo sledili željam
odjemalcev s kakovostnimi storitvami.
Ena takih storitev je “Spremljaj svojo
porabo”, ki jo podjetje trži z geslom VeË
kot le dober tok. Predstavljeni so tudi
podatkovni in svetovalni paketi, ki poslovnim odjemalcem omogoËajo celovit
pregled porabe elektriËne energije, stroškov in plaËil.
Na podroËju uresniËevanja družbene odgovornosti do okolja so vkljuËene tri teme. Predstavljena je
akcija “VarËna sijalka v
vsak dom”, ki jo izvaja Elektro
Ljubljana,
d. d., v
sodelovanju s
partnerji
ter sporoËilo
Društva za pomoË
trpeËim in bolnim s simpatiËnim
imenom in izgledom:
RdeËi noski. V Elektru
Ljubljana, d. d. smo
podprli tudi Malo šolo
integralne energetike,
poletni mladinski tabor za
študente slovenskih fakultet.
»asopis Zelena energija so
prejeli vsi odjemalci z distribucijskega podroËja, ki ga z elektriËno energijo oskrbuje Elektro Ljubljana, d. d.
Koordinacijska skupina za poslovanje z
odjemalci

AKTUALNO
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Koristni
nasveti

sode v pomivalnih strojih, pranje in sušenje perila ter kako Ëim uËinkoviteje ravnati
s hladilniki ter zamrzovalnimi skrinjami.
Predstavljenih je nekaj tabel, ki neposredno prikazujejo, kako uporabljati aparate in
kako je mogoËe do prihrankov, Ëe se, ali pa
Ëe se ne upoštevajo naši nasveti.

Ožja delovna skupina, v okviru
katere so potekale intenzivne priprave na odprtje trga za gospodinjstva, je
v okviru dodatnih storitev za gospodinjske odjemalce pripravila pet tematskih brošur s podroËja uËinkovite
rabe energije.

Tretja knjižica je namenjena razsvetljavi. Njeno vsebino smo pripravili v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko,
laboratorijem za razsvetljavo in fotometrijo.
V njej seznanjamo odjemalce o razliki med
žarnicami in sijalkami ter katere sijalke so
“varËne žarnice”. Prav tako je opisano, kje in
kako namestiti doloËeno vrsto razsvetljave
ter koliko elektriËne energije lahko prihranimo z namešËanjem varËnih sijalk.

N

amen izdaje brošur je v ozavešËanju odjemalcev o uËinkoviti rabi
energije, ki se priËne že z nakupom
aparata, nadaljuje pa z njegovo uporabo.
Pri tem so nam bila za zgled številna tuja
podjetja, ki imajo dobro razvito svetovanje
gospodinjskim odjemalcem in se zavedajo
pomena ozavešËanja masovnega trga.
V prvi brošuri “Nakup varËnih aparatov” lahko preberemo vse o energijski nalepki. Predstavili smo tudi primere podatkov,
ki jih mora vsebovati energijska nalepka za
pralne stroje, sušilce in pomivalne stroje.
Navedeni aparati spadajo med veËje porabnike v gospodinjstvu, zato naj bodo kupci
še posebej pozorni ali nalepka vsebuje vse
zahtevane podatke. V tej brošuri pišemo
tudi o EKO roži, ki je evropski ekološki
znak. Menimo, da bodo kupci aparatov
s pomoËjo te brošure spoznali pomen
energijske nalepke in bodo pri nakupu novega aparata bolj pozorni na
vsebino energijske nalepke oziroma
bodo od trgovcev zahtevali podatke
o energijski nalepki.

“Stanje pripravljenosti: poraba elektrike za - niË!” je še en tematski sklop brošur,
kjer pišemo o “stand by” delovanju naprav v
domaËi pisarni, telekomunikacijskih naprav,
naprav s podroËja zabavne elektronike, komunikacij in drugih. Naš namen je, da odjemalce seznanimo z nezanemarljivo rabo
elektriËne energije zaradi vedno veËjega števila naprav, ki jih pušËamo v stanju pripravljenosti. Pišemo tudi o dodatnih spodbudah
za presojo ustreznosti elek-

tronske oziroma pisarniške opreme glede na
njeno porabo elektriËne energije. Program,
ki sta ga sprejeli ZDA in Evropska zveza,
ima namen spodbujati uporabo energetsko
uËinkovite pisarniške opreme. Vsi “uËinkoviti” raËunalniki, monitorji, tiskalniki, optiËni
Ëitalniki in fotokopirni stroji bodo tako še
naprej opremljeni s posebno oznako “Energy
Star”, ki jamËi, da naprava izpolnjuje standarde energetske uËinkovitosti.
Zadnja brošura je na temo sobnih
“split” klimatskih naprav ter podaja nekaj osnovnih napotkov v zvezi z nakupom
in z njihovo namestitvijo. Predstavljena je
tudi razlika med klimatsko napravo brez in
z inverterjem, kar ima neposreden vpliv na
porabo elektriËne energije. Inverterske klimatske naprave namreË zvezno prilagajajo
potrebno moË delovanja in so zato energetsko varËnejše od tistih brez inverterja, ki
lahko obratujejo le na polno moË ter imajo
tako le možnost diskretnega uravnavanja.
Brošure si lahko ogledate na naših
spletnih straneh, tiskane pa so, vam in vsem
odjemalcem, na voljo v naših informacijskih
pisarnah.
Koordinacijska skupina za poslovanje z
odjemalci

Druga brošura je “Nasveti za
uËinkovito rabo energije”. V njej svetujemo odjemalcem, kako
uËinkoviteje
rabiti
energijo pri vsakdanjih opravilih v gospodinjstvu. Nasveti so
napisani sistematiËno
po sklopih: kuhanje in
peËenje, pomivanje po-
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VarËna sijalka v vsak dom
Projekt varËne sijalke v vsak slovenski dom poteka v organizaciji petih slovenskih distribucijskih podjetij
(Elektro Ljubljana, d. d, Elektro Celje, d. d., Elektro Gorenjska, d. d., Elektro Maribor, d. d. in Elektro Primorska,
d. d.) ter Holdinga slovenske elektrarne (HSE).

N

amen prizadevanja je vzpodbuditi varËevanje z elektriËno
energijo. Cilj, ki smo si ga zadali je, da sijalke resniËno
dosežejo odjemalca elektriËne energije, ki sijalko namesti
in tako nadomesti klasiËno žarnico z žarilno nitko.
Elektro Ljubljana, d. d. bo med svoje odjemalce
razdelil 279.000 sijalk. »e bodo vse sijalke zasvetile, to
pomeni, da bomo prihranili veË kot 32 GWh elektriËne
energije na leto, kar predstavlja polovico srednje letne
proizvodnje hidroelektrarne MavËiËe na Savi. Naš prispevek torej ni zgolj simboliËen.

Zakaj varËna sijalka?
VarËne sijalke imajo daljšo življenjsko dobo in porabijo petkrat manj elektriËne energije od navadnih žarnic.

Varčna
sijalka
v vsak
dom.

Kot smo že omenili, so sijalke namenjene vsem slovenskim gospodinjstvom. Skupaj bomo razdelili veË kot
700.000 sijalk. »e bomo uporabnike spodbudili, da poleg
podarjene sijalke namestijo še veË sijalk, bo cilj prizadevanja dosežen.
Proizvodnja in distribucijska podjetja želimo s tem prizadevanjem javnosti sporoËiti, da nam ni vseeno za okolje, in da ni
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edini cilj velika potrošnja energije in s tem veËja prodaja elektriËne energije.

Tako na primer 100 W navadna žarnica proizvede
prav toliko svetlobe kot 20 W varËna sijalka. Poleg
tega pretvori navadna žarnica v svetlobo le okoli 10
odstotkov energije (drugo pa v toploto), medtem ko
varËna sijalka kar polovico energije porabi za proizvajanje svetlobe. Pri tem se moramo zavedati, da
100 W žarnica, ki vse leto gori 12 ur na dan, porabi
toliko energije, kot se je sprosti pri zgorevanju 200
kg premoga, zaradi Ëesar se v zrak sprosti 500 kg
škodljivih plinov. Ob nakupu so varËne sijalke sicer dražje kot navadne žarnice, vendar nam bodo
ob pravilni uporabi svetile tudi 8-krat dlje.

»e kupimo varËno sijalko z življenjsko dobo 8 let (kakršna
je tudi podarjena sijalka), se nam bo ob povpreËni uporabi strošek
nakupa povrnil v pol leta, nadaljnjih 7,5 let pa z nakupom ne
bomo imeli nobenega stroška. Tako bomo v primerjavi z uporabo

AKTUALNO
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navadne žarnice prihranili denar. Izberemo pa lahko tudi varËne
sijalke, ki imajo življenjsko dobo 15 tisoË ur ali veË, medtem ko
navadne sijalke v povpreËju svetijo le okoli 1000 ur.

Uporaba varËnih sijalk
VarËne sijalke so obËutljive na pogosto prižiganje in ugašanje, zato so primerne predvsem za prostore, kjer imamo luËi
prižgane tudi veË ur na dan (dnevna soba, kuhinja, jedilnica).
Najkrajši priporoËljivi Ëas med prižiganjem in ugašanjem je vsaj
15 minut.

Varčna
sijalka
v vsak
dom.

Kako do varËne sijalke?
Elektro Ljubljana, d. d. je na hrbtni strani raËuna za porabljeno elektriËno energijo za mesec september objavil kupon, s katerim lahko naši odjemalci el. en. v vseh informacijskih pisarnah
(24 lokacij) prevzamejo svojo sijalko. Prav tako so na kuponu
objavljene vse lokacije in obratovalni Ëasi za prevzem sijalke. Na
zadnji tretjini hrbtne strani raËuna za elektriËno energijo pa so
objavljeni še naslovi lokacij. Vse informacije so tudi na spletni
strani Elektra Ljubljana, d. d. Razdeljevanje sijalk bo potekalo do
konca letošnjega leta.
Ker odziv odjemalcev ni dosegel priËakovanj, smo k raËunu
za mesec oktober dodali obvestilo, da lahko naši uporabniki prevzamejo sijalko s položnico, brez kupona.

Učinkovito darilo.

Z varčno sijalko, ki vam jo podarita Holding Slovenske elektrarne
in vaš distributer električne energije, zamenjajte navadno žarnico.

Bodi učinkovit.

Razdeljevanje varËnih sijalk
Kot smo že zapisali, v Elektru Ljubljana, d. d. poteka razdeljevanje sijalk na 24-ih lokacijah. Delovni Ëas informacijskih
pisarn smo na vseh nadzorništvih poenotili (3-krat tedensko od
8.-12. ure, ob sredah pa še od 14.-16. ure) in o tem obvestili uporabnike. Na sedežih razdeljevalnih enot pa lahko uporabniki sijalke prevzamejo vsak dan v rednem delovnem Ëasu, ob sredah
pa do 16. ure. Iz statistike je razvidna izdaja sijalk po dnevih. Do
petka, 26. 10. 2007, smo razdelili 41.300 sijalk, kar predstavlja
14,8 % vseh sijalk.
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Partnerji v kampanji:

Potrebe po električni energiji vsako leto naraščajo, hkrati pa se povečuje
tudi odvisnost Slovenije od uvoza električne energije. Za zmanjšanje
tega trenda lahko veliko naredimo s pravilno izbiro in uporabo električnih
naprav. Več o tem na www.hse-energija.si.

Investicija v varčno sijalko se povrne v pol leta.

Vse zaposlene v Elektru Ljubljana, d. d., prosim, da v okolju,
v katerem prebivajo, pozovejo sosede, znance, prijatelje, da prevzamejo sijalko. Tako bomo lažje dosegli zadani cilj in dejavno
prispevali k ohranjanju okolja.

Zakaj sijalka in ne žarnica?
Žarnica je elektriËni porabnik, v katerem se elektriËna energija pretvarja v svetlobo in toploto. Pravimo, da žarnica sveti. V
žarnici je tanka žica iz volframa, zvita v vijaËnico. Zaradi upora
žica pri prehodu elektriËnega toka zažari. Žarnice z žarilno nitko
dajejo le 5 % svetlobe, drugih 95 % energije pa oddajo v obliki
toplote. Žarnice na žarilno nitko niso gospodarne. Prvo uporabno
žarnico je razvil Thomas Edison, leta 1879.

2000

Sijalke nimajo žarilne nitke. V stekleni cevi sta dve elektrodi
ter plin pod tlakom. Ko elektrika prehaja skozi plin, ta zažari, pri
Ëemer se steklena cev bistveno manj segreje kot obiËajna žarnica.

1500
1000
500

26.10.2007

25.10.2007

24.10.2007

23.10.2007

22.10.2007

19.10.2007

18.10.2007

17.10.2007

16.10.2007

15.10.2007

12.10.2007

11.10.2007

9.10.2007

10.10.2007

8.10.2007

5.10.2007

4.10.2007

3.10.2007

2.10.2007

1.10.2007

28.9.2007

0

Roman Ponebšek
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Prenova sistemizacije delovnih mest in
plaËnega sistema v Elektru Ljubljana
V drugi polovici tega leta smo
zaËeli z dejavnostmi za prenovo sistemizacije in plaËnega sistema. Sredi
septembra so bila izhodišËa za projekt predstavljena širšemu vodstvu
podjetja, po tistem pa še Ëlanom vodstva sindikata in sveta delavcev. S
temi predstavitvami smo projekt zaËeli tudi formalno izvajati.

- obvladovanje in uporabljanje pri delu
želenih funkcionalnih znanj,
- interdisciplinarnost (veËopravilnost),
- samostojnost pri svojem delu,
- doseganje nadpovpreËne delovne uspešnosti v širšem ocenjevalnem obdobju.

Sistemizacija delovnih
mest
Za prenovo sistemizacije je bilo pomembno, da smo predhodno, v zaËetku
leta, izvedli spremembo organiziranosti
v skladu z zakonodajo in drugimi razlogi, ki so nas k temu vodili. PoslediËno
temu so se spremenile tudi nekatere naloge zaposlenih v službah in oddelkih, kar je
razlog, da sistemizacijo Ëim prej izvedemo.
Je pa hkrati od zadnjih popravkov sistemizacije minilo že veliko Ëasa. Zato se je nakopiËilo veliko nelogiËnosti in nedoslednosti
(neustrezni nazivi in vsebina delovnih mest
itd.), zaradi katerih je bilo delo težje uËinkovito organizirati, delavce pa temu primerno
plaËati.
S prenovo sistemizacije bomo vse te
in še nekatere druge nedoslednosti poskušali odpraviti. Tako bomo postavili trdne
temelje za uËinkovitejše organiziranje dela,
lažje sklepanje pogodb o zaposlitvi, spremljanje strokovnega razvoja zaposlenih, njihovo napredovanje ter še posebno, podali
bomo trdne osnove za doslednejše plaËevanje glede na zahtevnost dela in uspešnost.
Pri tem gre zlasti za tiste, ki opravljajo delo v težkih delovnih pogojih, za vrhunske strokovnjake in deficitarne poklice.
Do zaËetka decembra bo v vseh organizacijskih enotah izveden pregled sedanjih
delovnih mest in glede na organiziranost in
strategijo razvoja podjetja bodo opredeljena nova. Ta delovna mesta bodo na kartici opisana s podatki, ki bodo zagotavljali
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jasno sliko
o delovnem mestu.

Prenova plaËnega sistema
Do konca leta bo v okviru prenove
plaËnega sistema, poleg vrednotenja novih
delovnih mest, pripravljena tudi strokovna
podlaga za vzpostavitev treh “novih” elementov plaËnega sistema, ki so sicer v veljavni Podjetniški kolektivni pogodbi - 110.
Ëlen - že napovedani (a še ne uveljavljeni),
in sicer:
- priloga A za izvajanje sistema napredovanj delavca na delovnem mestu,
- priloga B za izvajanje sistema nagrajevanja na podlagi osebne delovne uspešnosti,
- priloga C za izvajanje sistema nagrajevanja na podlagi uspešnosti poslovanja
podjetja.
Sistem napredovanj delavcev na delovnem mestu bo omogoËal “nagraditi” tiste posameznike, ki izraziteje izstopajo pri
opravljanju svojega dela, kar bo lahko prepoznavno skozi veË meril, kot npr.:

Za sistem nagrajevanja na podlagi
osebne delovne uspešnosti bo prav tako
uporabljeno izhodišËe, ki je že zapisano v
110. Ëlenu Podjetniške kolektivne pogodbe, kjer gre za merila, na osnovi katerih se
lahko ocenjuje delavËevo osebno delavno
uspešnost, in sicer:
• obseg opravljenega dela in doseganje
rokov,
• kvaliteta opravljenega dela,
• prizadevnost in pripravljenost za delo,
• iniciativnost in sposobnost prilagajanja
spremembam,
• sodelovanje s sodelavci.
Merila za ugotavljanje poslovne
uspešnosti in obraËunavanje stimulacij na
teh osnovah bomo oblikovali na podlagi
spremljanja doseganja ciljev iz Letnega gospodarskega naËrta podjetja.

Drugo
Podjetniška kolektivna pogodba (sprejeta v letu 2004) bo osvežena z vnosom v
zadnjih treh letih sprejetih štirih aneksov,
hkrati pa bo spremenjena tudi Tarifna priloga k pogodbi. Med drugim bo v osnovno
bruto plaËo vsakega plaËnega razreda vnesen znesek uskladitve, ki se je zadnja leta
prišteval k plaËi kot dodatek.
Želimo si, da bi bil projekt izveden
Ëim bolje, in da bi bili rezultati osnova za
doseganje veËjega vsestranskega zadovoljstva zaposlenih in poslediËno tudi veËje
uspešnosti podjetja.
Vincenc Janša

KAKOVOSTI

SISTEM

Predstavitev priporoËil
na sistem ISO 9001
Iz nabora priporoËil za sistem
ISO 9001, ugotovljenih na zunanji
presoji, vam bom predstavil nekaj
najaktualnejših. Nekaj priporoËil je
tudi takih, ki bi jih zaposleni morali
uporabljati pri svojem delu, zato zapisano izkoristite in na primeren naËin uporabite pri svojem delu.

Notranje presoje
Notranje presoje za leto 2007 se
izvajajo v Ëasu med septembrom in novembrom. Presojevalci so v Službo za
kakovost poslali poroËila, ki smo jih v
Službi za kakovost preuËili, o

denih rokih bo potrebno zbrati poroËila o
izvršitvi ukrepov.
Zaradi neizvedenih ukrepov iz lanskoletnih notranjih presoj smo bili na zunanji
presoji resno opozorjeni, da je to odstopanje od definiranih pravil v standardih, zato
bodo letošnje notranje presoje, na presoji v
letu 2008, toliko bolj podvržene pregledu s
strani zunanjih presojevalcev.

Kazalniki uËinkovitosti
Pri vseh novo izdanih dokumentih
definiramo kazalnike uËinkovitosti. Zbiranje doseženih

mesecu), na Odboru za kakovost pa bodo
rezultati analizirani in iz ugotovitev bodo
izvedeni ukrepi.

Vzpostavljanje
dokumentiranosti
procesne organiziranosti
podjetja
V programu Aris je vzpostavljena
strukturiranost 13-ih procesnih podroËij,
cca 60-ih poslovnih procesov in cca 200-tih
procesov. Z obvladovanjem vedno veËjega
števila procesov (skozi pripadajoËa navodila)
se bo strukturiranost procesne organiziranosti podjetja razjasnila, nakar bomo lahko
definirane procese, poslovne procese in procesna podroËja zapisali tudi v poslovnik.
Besedilo poslovnika smo po uvedeni
reorganizaciji enkrat že osvežili. Bomo pa
to storili še enkrat, saj bomo vnesli v poslovnik še tiste rešitve, ki so se pri razmejevanju med posameznimi OE-ji vzpostavile
tekom letošnjega leta.
Definirali bomo tudi relacije s SODO,
d. o. o., ki je zaËel z svojim delovanjem s
1. 7. 2007.

Izpolnjevanje obrazcev
Obrazce (npr. evidenËni list o ravnanju z odpadki) je potrebno dosledno izpolnjevati tako, kot to zahtevajo rubrike, ki so
v obrazcu predvidene.

Uporaba znakov na
certifikatih

ukrepih pa se bomo
pogovorili s presojevalcem oziroma presojancem. Ukrepi so definirani na najboljši
možen naËin, zato priËakujemo, da bodo
v realnem Ëasu tudi izvedeni. Ob predvi-

vrednosti
je izvajano preko Službe za kakovost, ki
je pridobila rezultate za vse definirane kazalnike, za obdobje januar - junij 2007 in za
obdobje januar - september 2007.
Rezultate bomo zbrali po koncu
vsakega Ëetrtletja (do 15. v naslednjem

Na treh certifikatih (ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004 in ISO/IEC 27001:2005)
sta poleg oznake IQNet objavljena še
Slovenski akreditacijski znak in Swedacov akreditacijski znak.
Edino na certifikatu za OHSAS
18001:1999 uporabljamo samo IQNetov znak.
Uporabo vseh treh certifikacijskih
znakov na certifikatu za ISO/IEC 27001:2005 bomo morali ob primerni priložnosti nadomestiti s tako inaËico certifikata, kjer bo
uporabljen samo IQNetov znak.
Janez Drnovšek
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Muzejska ulica na Kotnikovi

Ob stoletnici MEL (Mestna elektrarna ljubljanska) smo ta Ëastitljivi
objekt temeljito in strokovno obnovili. Pred tem se je uredilo lastništvo
in tako so bili dani pogoji za obnovo
in zašËito te edinstvene ljubljanske
kulturne dedišËine. Proslavo 100letnice zaËetka obratovanja MEL in
javne elektrifikacije mesta Ljubljana, toËno ob polnoËi 1897 na 1898,
smo v decembru 1997 slovesno
proslavili, podobno kot ob zaËetku
elektrifikacije mesta Ljubljane pred
100 leti.

T

a tehniËni dogodek pa je prinesel takratnemu velikemu županu
Ljubljane, Ivanu Hribarju, tudi težave. Predvsem finanËne, z odjemno in
prenizko ceno elektriËne energije. Župan
Hribar je bil tudi veliki gospodarski strateg in je znal tudi uspešno rešiti te zaËetne težave, da je tako elektrarna lahko
uspešno obratovala v prid mesta Ljubljane vrsto let.
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Ob takratni obnovi elektrarne, leta
1997, ni bilo mogoËe vse predvideti in restavrirati v podrobnosti. Zmanjkalo je Ëasa
in denarja, pa tudi vse zamisli še niso prišle
na dan. Pojavile so se šele po rekonstruiranem objektu, prav vse do današnjih dni.
Že takrat je arhitekt, g. Suhadolc, nakazal
zamisel preureditve prehoda od Slomškove
ulice do dvorišËa Ljubljana mesto na Kotnikovi, med elektrarno in nekdanjimi delavnicami. Zamisel je predvsem temeljila
na tem, da bi Elektro Ljubljana zasnoval
tukaj informacijski center za svoje potrošnike elektriËne energije. To se ni uresniËilo
in prostor je ostal nedotaknjen. Ostalo je
le vprašanje, kako naprej z objektom MEL
in celotno prostorsko ureditvijo tega dela
prostora? Zelo hitro so se našle naslednje
uporabne tehniËne rešitve:
• V objektu elektrarne je Elektro Ljubljana zaËel graditi nov dispeËerski center
vodenja DCV Elektro Ljubljana. Center
je že doživel slavnostno otvoritev, obratuje, stalno pa ga dograjujemo, skladno

s širitvijo distribucijskega omrežja.
• Ministrstvo za kulturo je izvedlo veliko
investicijo z rušitvijo betonskega podstavka za parno turbino in z ureditvijo
nekdanje dvorane “strojnice” v dvorano
za kulturno-umetniške prireditve. To je
seveda takoj odkril Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev
Bunker, ki je svojo dejavnost takoj pogodbeno lociral na omenjeni objekt, ki
še danes deluje na tej lokaciji.
• Elektro Ljubljana je uredil muzej števcev
in v tej dvorani tudi informacijski center
za svoje potrošnike. Tukaj jim prijazno
odgovarjamo na vsa vprašanja in svetujemo o porabi elektriËne energije.
• KAJ PA PREHOD - Slomškova ulica dvorišËe ELM Kotnikova?
Ta je ostal še nedotaknjen in praktiËno
v prvotnem gradbenem stanju. Prostor
je potrebno obnoviti in mu dodati novo
vsebino. Uprava Elektra Ljubljana, s
predsednikom Mirkom MarinËiËem, se
je odloËila za obnovitev tega prehoda
z namenom in imenom. Muzejska ulica

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

ulici vsebino. Ta pa naj bi bila: namestitev
razstavnih predmetov, ki so zgodovinsko
vezani na elektrifikacijsko omrežje Elektra
Ljubljana, v Ljubljani.

Lokomobila
Lokomobila je bila last podjetja Hoja,
od katere je tako zemljišËe kot vse nepremiËnine, na lokaciji Kotnikova, v 80-ih
letih kupil TOZD Elektro Ljubljana mesto.
Lokomobila je bila namešËena na lesnem
obratu podjetja Hoje na Kotnikovi, služila
je za proizvodnjo elektriËne energije in pogonskega vrtilnega momenta za transmisijo lesno-obdelovalnih strojev.

Motor generator
Regulacijski motor generator iz cerkve Sv. Jožefa, ki je služil filmskemu podjetju VIBA film, za snemanje filmov v notranjih filmskih studiih (snemanje naših
filmov Kekec).

Transformatorske postaje
Panoje s prikazom transformatorskih
postaj, ki so zašËitene kot kulturna dedišËina
• TP 7 Klavnica poljanska,
• TP 10 Trnovski pristan,
• TP 17 Tržaška 74.
Muzejska ulica na Kotnikovi bo za
javnost odprta po 20. novembru 2007 z vsemi svojimi razstavnimi predmeti in vredno
si jo bo ogledati. Mi pa bomo še veliko pisali o tehniËnih podrobnostih teh razstavnih predmetov. Tako bomo lahko bralcem
in obiskovalcem približali tehniËno kulturno dedišËino distribucije elektriËne energije
v prestolnici.
PrisrËno vabljeni na ogled MUZEJSKE ULICE NA KOTNIKOVI.

Anton AvËin

Lokomobila pred obnovo.

na Kotnikovi. To muzejsko ulico bomo
uredili po lastnih zamislih.
Na silvestrovo 2007, toËno opolnoËi,
bo natanko110 let od zaËetka obratovanja
MEL.
ELEKTRO LJUBLJANA pa je pravni,
predvsem pa tehniËni naslednik elektroenergetike v Ljubljani že 110 let. Razvojno
pot teh naših 110 let profesionalnega dela
bomo dostojno in delovno obeležili, predvsem pa se še bolj poslovno približali našim odjemalcem in poslovnim partnerjem.
Datum prireditve 110 let zaËetka obratovanja MEL bo 20. novembra 2007.
V letošnjem letu 2007 so se priËela
in dokonËala obnovitvena dela Muzejske
ulice. Gradbeno je bilo potrebno popolnoma obnoviti stare delavnice, od strehe do
hišnih in komunalnih inštalacij. Vse to je
že praktiËno izvedeno, potrebno je še dati

Motor generator med obnovo.
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Anketa o varstvu in zdravju pri delu
Skladno z zahtevami standarda OHSAS 18001 smo v
oddelku za varnost in zdravje pri delu v poletnih mesecih
izvedli anketo zaposlenih. Ciljna skupina so bile delovne
skupine na terenu, torej vsi, pri katerih se pojavlja tveganje, veËje od 4.

Z

odzivom smo bili zelo zadovoljni, saj smo od 450 poslanih
anketnih vprašanj prejeli 219 izpolnjenih anket.

DA
Ali bi vaše delovno mesto
opredelili kot nevarno
za nastanek poškodb in
zdravstvenih okvar?

88.1 %

Ali ste seznanjeni z oceno
tveganja vašega delovnega
mesta?

79 %

Ali ste seznanjeni, koga
je potrebno informirati o
poškodbi pri delu?

95.9 %

Ali menite, da je smiselno,
da podjetje vlaga sredstva
v izboljšanje stanja VZD?

95.4 %

Ali so po vašem mnenju
naši zaposleni zadovoljivo
izobraženi o VZD?

66.7 %

Ali ste sami kdaj
sprožili kakšen ukrep za
izboljšanje stanja VZD
za sebe, za zaposlene ali
obiskovalce?

33.7 %

Ali prijavljate napake,
okvare in nevarnosti na
opremi, delovnem okolju
in pogojih?

95.9%

Ali veste kako bi ukrepali
v primeru požara?

98.2 %

NE

10.5 %

16 %

2.7 %

1.4 %

12.8 %

58.5 %

2.3%

0.9 %

NE VEM

1.4 %

5%

1.4 %

3.2 %

20.5 %

7.8 %

1.8 %

0.9 %

Na katerem delovnem mestu delate?
Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 96 anketiranih, drugi
niso odgovorili.
Elektromonter (76), PomoËnik delovodje (7), Delovodja (7),
Tehnik v obratovanju (2), Vodja nadzorništva (4)
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Kakšne izboljšave predlagate za vaše delovno mesto?
Št.
odgovorov
dopolnitev in nakup opreme, orodja in mehanizacije in posvetovanje s tistimi, ki bodo z njimi
delali pred nakupom in ne kupovanje najcenejših
izdelkov

27

veËje plaËe (os. dohodek)

24

urejenost prostorov za ljudi (sanitarije, sušenje
oblek,...) in opremo (klimatske naprave, kopirni
stroji,...)

13

pomanjkanje orodja in opreme

10

boljša organiziranost dela in Ëim veË opravljanja
dela s stroji (košare, tovorna vozila)

9

pošteno nagrajevanje za opravljeno delo

7

veË dodatnih delavcev za takšen obseg dela

7

zamenjava uniËene opreme

6

boljši avtomobili in ËišËenje le-teh

6

upoštevanje vseh varnostnih ukrepov in ne delati
samo rutinsko

5

boljši odnosi (delavci-delavci, delavci-vodje) ter
manj pritiskov in stresov s strani vodij

5

dodatno izobraževanje-šolanje

5

oprema za avtomobile (nosilci za lestve, kovËki za
orodje, mreže,...)

5

ukinitev mobitelov

4

manj administrativnega dela, veË strokovnega
dela

4

ponovna uvedba pomoËnika dežurnega el. monterja

3

bonificiran delovni staž

3

boljši materiali

3

zmanjšanje norme

2

boljše usposabljanje za nove delovne stroje

2

parkirni prostori

2

KAKOVOSTI
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Anketirance smo prosili za oceno o:
Navedite, po vašem mnenju, tri najveËje nevarnosti-ogrožanja zaposlenih pri izvajanju dejavnosti naše organizacije, ki
ste jih vi prepoznali:
Št.
odgovorov
delo na višini

62

delo pod napetostjo

55

delo v slabih vremenskih pogojih (vroËe, mrzlo,
havarije, noËno delo)

30

udeležba v prometu

13

padci (z višine, zaradi neravnega terena)

11

preobremenjenost, prevelika norma, vedno se
kam mudi

9

stranke (stiki z njimi, grožnje, napadi, tako njih
kot njihovih psov)

8

dvigovanje pretežkih bremen

8

plezanje po starih-slabih drogovih

7

neustrezna oprema in dotrajanost

7

delo ob prometnicah

5

delo z delovnimi stroji

5

stresne razmere

5

delo na strehi

4

postavljanje-menjava drogov

3

plezanje po starih-neuporabnih lestvah

3

dežurstva, nadure

3

neprimerni avtomobili

2

neusposobljenost za delo

2

neorganiziranost podjetja

2

slabo vzdušje v podjetju

2

delo v jašku

2

požar

1

plini

1

neuporaba zašËitnih sredstev

1

1

2

3

4

5

Skrb za varnost
in zdravje pri delu
v podjetju bi
ocenili z

3.2 %

6.4 %

Ravnanje moje
ožje delovne
okolice glede VZD
ocenjujem z

0.4 %

5.5 %

Spodbujanje varnega in zdravega
dela v podjetju bi
ocenili z

2.7 %

8.2 %

OzavešËenost
naših zaposlenih
glede VZD ocenjujem z

0.9 %

11.4 % 29.7 % 40.6 % 17.4 %

28. 3% 42.5 % 19.6 %

32 %

46.6 % 15.5 %

24.7 % 41.1 % 23.3 %

Anketa nam je pokazala, da smo z obstojeËimi programi za
zmanjševanje tveganj na delovnem mestu na pravi poti. Nekaj
predlogov za izboljšave je zelo zanimivih in jih bomo na svetu za
vodenje varnosti in zdravja pri delu obravnavali, ter odloËili, kako
jih udejanjiti.
Glede na to, da je bila anketa anonimna, žal ni razvidno, iz
katere lokacije oziroma nadzorništva so prihajale doloËene ugotovitve in pobude, kar nam bo delo malo otežilo.
Vsem anketirancem se zahvaljujemo za njihov trud ob izpolnjevanju ankete.
Vesna Oman
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Sistem upravljanja
varovanja informacij
- ISO 27001 v Elektru
Ljubljana, d.d.
Povabilo k e- izobraževanju
Elektro Ljubljana, d. d. je v letu
2006 pridobil certifikat za standard ISO
27001. S pridobitvijo tega certifikata je
bila potrjena ustreznost usmeritve podjetja k varovanju informacij pa tudi
temelji organiziranosti upravljanja varovanja informacij.

P

omembno podroËje, ki ga obsega
standard ISO 27001, je izobraževanje
in usposabljanje zaposlenih. Deloma
smo, na predavanjih, preko spleta in Ëlankov
v internem Ëasopisu, zaposlene že seznanili z
osnovami standarda in nekaterimi praktiËnimi rešitvami. Da pa se bodo s posameznimi
podroËji zaposleni še dodatno seznanili, bomo
zaËeli tudi z elektronskim izobraževanjem.
Elektronsko izobraževanje, na kratko
e-izobraževanje, so pripravljali v SIS-u, ob
pomoËi zunanjih sodelavcev. Celotno e-izobraževanje so že testirali predstavniki Sveta za
varovanje informacij, ki so s svojimi predlogi
pomagali k njegovi konËni obliki in vsebini.
E-izobraževanje bo pripravljeno na intranetni strani Elektra Ljubljana, d. d., in sicer
od 15. novembra 2007 dalje. Obsega elektronski teËaj, preko katerega se boste seznanili z
vsebinami standarda. Osrednji del je preizkus
znanja, z imenom “Poskusi kviz zdaj”, ki obsega vprašanja in nabor možnih odgovorov
(a,b,c,d), med katerimi izberete tistega, za katerega menite, da je pravilen. Samo preverjanje
znanja je Ëasovno omejeno, vendar je mogoËe
odgovarjati na vprašanja tako, da veËkrat (ko
vam dopušËa Ëas) odgovarjate in ponovno zaËnete tam, kjer ste predhodno zakljuËili. Na
koncu boste dobili certifikat, ki bo potrdil vaše
znanje s podroËja varovanja informacij.
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V prvih dneh meseca novembra 2007
bomo na vse elektronske naslove poslali
uporabniška navodila. Prosimo vas, da jih
pregledate in se seznanite z izobraževanjem.
Hkrati vas vabimo, da si, glede na vaš delovni
proces, po 15. novembru 2007, vzamete nekaj minut Ëasa, opravite teËaj, se preizkusite
v znanju in pridobite certifikat, kot potrdilo,
da ste opravili teËaj in da poznate nekatere
najpogostejše težave varovanja informacij in
njihove praktiËne rešitve.
Kot uvod k e-izobraževanju pa še eno
izmed vprašanj:

PRENOSNIK STE DALI NA ZADNJI SEDEŽ
AVTOMOBILA. NA SEMAFORJU STE MO»NO ZAVIRALI IN ZASLON PRENOSNIKA
SE JE POŠKODOVAL. S PODATKI RAVNATE PRAVILNO. KAJ BOSTE STORILI?
Poskusil bom delati s poškodovanim zaslonom.
Prenosnik bom nesel k vzdrževalcu opreme in
rekel, da ga je poškodovala stranka.
Prenosnik bom nesel v popravilo sodelavcu,
ki je raËunalniški “guru”.
NiË, ker prenosnika nimam na zadnjem sedežu, ampak je v prtljažniku, kjer mu zaviranje ne škoduje.

Poznate pravilen odgovor?
Da boste z informacijami pravilno ravnali, vas vabimo, da opravite e-izobraževanje, ki bo na intranetni strani po 15. novembru 2007. Že v prvih dneh meseca novembra
pa se boste lahko preko uporabniških navodil,
ki bodo poslana na vse e-naslove, podrobno
seznanili z vsebino in obliko izobraževanja.
Svet za varovanje informacij

Pri presoji, ki so jo izvedli presojevalci v sklopu SIQ-ja (Slovenskega
instituta za kakovost in meroslovje),
dne 28. junija 2007, so bile sprejete
nekatere neskladnosti in priporoËila.
Na vse ugotovljene neskladnosti je
bila SIQ-ju podana obrazložitev, ki je
v skrajšani obliki povzeta v Ëlanku.
Neskladnost πt. 1:
• Niso prepoznavni vsi pomembni okoljski
vidiki (npr. emisija toplogrednih plinov
iz vozil, uporaba SF6 v stikalnih napravah, uporaba oljnih transformatorjev na
obËutljivih lokacijah ipd).
• Niso postavljeni ustrezni okvirni in izvedbeni cilji za zmanjševanje vplivov
na okolje ter programi za izvedbo le-teh
(zamenjava oljnih transformatorjev na
obËutljivih lokacijah se izvaja s “suhimi” kot redno vzdrževanje, ne pa kot
okoljski program).
• Ni jasno doloËenih okvirnih iz izvedbenih
ciljev za zmanjševanje vplivov okoljskih
vidikov na okolje ter postavljenih programov za doseganje izvedbenih ciljev.
• Posredni okoljski vidiki, na katere ima
organizacija vpliv preko izdanih projektnih pogojev in soglasij, še niso ocenjeni
in prikazani v tabeli okoljskih vidikov.

Na omenjene pomanjkljivosti je bil poslan naslednji odgovor:
• Nekateri od navedenih okoljskih vidikov
so prepoznani (na primer uporaba SF6
plina uporaba oljnih transformatorjev).
V procesu prepoznave, obravnave in
seznanjanja so nastala tudi posamezna
navodila, kar pa smo oËitno prehitro razumeli kot dokonËano dejstvo.
• Ugotavlja se, da je nujno opravljati periodiËni pregled tudi že prepoznanih
okoljskih vidikov, kot tudi novo ocenjevanje le-teh, k Ëemer se bo tudi takoj
pristopilo. Enako velja za prepoznavanje novih okoljskih vidikov, ki izhajajo
iz zakonodaje in med drugim tudi iz
priporoËil SIQ-ja. Do sedaj smo kot pomembne okoljske vidike doloËili tiste, ki
jih v postopku ocenjevanja ocenimo s 7
ali veË. Ob ponovnem ocenjevanju bomo
pozorni tudi na to, ali je morda potrebno mejo spustiti na oceno 6 in popravili
organizacijski predpis.
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Pregled dejavnosti v sistemih
kakovosti -sistem ravnanja z okoljem
• Ob letnem in ob Ëetrtletnih planih investicij je potrebno izvršiti še pregled
z zornega kota okoljskih vidikov. V ta
namen bomo k planom dodali posebno
izjavo, da je takšen pregled bil izveden
(velja za zamenjave oljnih transf. s suhimi).
• Ugotavljamo, da naše sledenje sorazmerno zaostaja za obvezujoËo zakonodajo.
Uradni seznam, kakršnega sicer vodimo
do ravni lokalne zakonodaje, vsebuje le
predpise za katere menimo, da sovpadajo
z našimi okoljskimi vidiki, ne evidentiramo pa, kdaj smo novovpisane obravnavali, niti kdaj smo operativno pristopili
k izvajanju potrebnih odzivanj. V smislu
ukrepanja za odpravo neskladnosti in ne
ponavljanja le-te bomo uradnemu seznamu dodali primerne Ëasovne atribute
ter imenovali osebe, ki bodo imele nalogo in odgovornost trajneje spremljati
zakonske spremembe.
• Pregled naših aktualnih Programov za
ravnanje z okoljem je pokazal, da smo
njihovo formo dejansko nepravilno razumeli. Izvedli bomo popravke, ki bodo
sledili logiki: okvirni in izvedbeni cilji

morajo biti predvsem merljivi, programi
za doseganje ciljev pa morajo doloËati
pot, terminski plan in odgovornosti za
realizacijo ciljev.
• Posebno pozornost bomo namenili tudi
“posrednim'' okoljskim vidikom, na katere lahko vplivamo v procesu izdajanja
projektnih pogojev.

Neskladnost št. 2
Sistem loËenega zbiranja odpadkov
v nadzorništvu Bršljin se ne izvaja, saj
so med komunalnimi odpadki pomešani
nevarni odpadki (z olji onesnažene Ëistilne krpe), plastiËna in kovinska embalaža,
kompostirani odpadki.
• Zaradi napaËno doloËenih klasifikacijskih številk ni možnosti loËenega zbiranja posameznih vrst embalaže (npr.
plastiËna embalaža: 20 01 39 namesto
pravilne 15 01 02, lesena embalaža 03
01 05 namesto pravilne 15 01 03 ipd),
se predaja lesena embalaža pod klasifikacijsko številko 03 01 05, ki je napaËno
doloËena že v pogodbi s prevzemnikom
(Surovina).

Podani odgovor je naslednji:
Ugotovitve, zapisane v 2. neskladnosti so zagotovo vsaj delno povezane z
neustreznim hranjenjem zaradi napaËnega oznaËevanja, vsaj delno pa gre vzroke
iskati in pripisati v neprimernem ravnanju
posameznikov. Primer, kot ga je opazila izkušena presojevalka, glede klasifikacijskih
številk pa kaže, da je potrebno biti še posebej buden tudi glede skupin, kamor posamezen odpadek spada, zaradi Ëesar bomo
izdali bolj zavzeto navodilo, kot je zgolj
“Klasifikacijski seznam odpadkov OB KUD
042-OP64-02”.
Neskladnost v smislu neustreznih
ravnanj bomo odpravili z dodatnimi in bolj
jasnimi navodili posameznikom.
Hkrati je bilo izdanih veË priporoËil,
ki jih je svet za ravnanje z okoljem obravnaval in bodo upoštevana pri nadaljnjem
delu sveta.

Iztok Bartol, Milan Mlakar
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Aleš Komat - prejemnik priznanja in
nagrade za najboljšo stalno izboljšavo
Kje in kdaj ste se rodili?
V Ljubljani, 27. 5. 1971.

Vaša izobrazba ter kje in kdaj se je zaËela vaša delovna kariera?
Šolanje za inženirja elektroenergetike
sem zakljuËil leta 2005, trenutno pa se dodatno izobražujem na smeri informatika.
Svojo delovno kariero sem zaËel že davnega leta 1999.

Kdaj ste se zaposlili v Elektru Ljubljana
in na katerem delovnem mestu?
Moja prva zaposlitev je bila prav na
Elektru Ljubljana, zaËel pa sem kot monter
na omrežju.

Prosim, opišite nam na kratko vaše
sedanje delovno mesto in delovne naloge?
Trenutno sem zaposlen kot referent za
zašËito in obratovalne meritve. Naloge, ki
jih opravljam, pa so predvsem preizkušanje
SN in VN zašËitnih naprav in pa preizkušanje novih objektov in rekonstrukcij, kar je
še posebej zahtevno, saj je potrebno zagotoviti nemoteno oskrbo, brez prekinitev.

Ste nagrajenec za najboljšo stalno izboljšavo v letu 2006. Od kod pobuda
za pripravo predloga izboljšave? Je to
vaš prvi dosedanji predlog?
Izboljšava kot taka je nastala v Ëasu
mojega študija, skupaj s spoznavanjem
novih instrumentov in možnosti njihove
uporabe. Kasneje sem na pobudo sodelavcev rešitev poslal kot predlog za izboljšavo.
Izboljšava je prva, ki sem jo poslal, ni pa
edina, ki se mi plete po glavi.

Prosim za vaš kratek opis nagrajenega
predloga v kontekstu pomena za poslovanje Elektra Ljubljana.
Predlog predvsem pomeni veËjo zanesljivost in nezmotljivost pri preizkušanju
sekundarnih sistemov, kjer je vsaka napa-
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ka lahko kritiËna za ljudi in opremo, kakor tudi za zanesljivost dobave elektriËne
energije.

Vaše mnenje, kako bi podjetje še
lahko spodbudilo svoje zaposlene k veËjemu številu predlogov
izboljšav kot je vaša?
Rešitev je vsekakor v spodbujanju inovativnosti in idejnih
rešitev. Za doloËene težave pa
bi se lahko odprle delavnice,
kjer bi se nanizali predlogi. Izkoristili bi lahko portal na intranetu, ki je idealen medij za
kaj takega, vendar kot vidim,
je sedaj pogosto namenjen bolj
samemu sebi.

S Ëim se ukvarjate v prostem
Ëasu?
V prostem Ëasu se še dodatno izobražujem, kolikor pa je Ëasa, predvsem
ob koncih tedna, pa se malo ukvarjam tudi
s skupinskimi športi in z nedeljskimi izleti.

Katerim vrednotam sledite v življenju?
Moto, ki mi je zelo pri srcu se
glasi :”It's nice to be important, but
it's more important to be nice.”

Aleš Komat in
Violeta Irgl
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Najboljša stalna
izboljšava v letu 2006
- kratka predstavitev
Kot najboljši predlog stalne
izboljšave v letu 2006 je bila izbrana izboljšava pod številko 8/2006,
z naslovom, preizkus sekundarnih
vodov z novimi orodji za preizkušanje zašËite, ki jo je podal
Aleš Komat, zaposlen v oddelku
za zašËito in obratovalne meritve
v organizacijski enoti Obratovanje
in razvoj razdeljevalnega omrežja.

Utemeljitev predloga:
V izboljšavi je predstavljena zasnova hitrega in natanËnega preizkušanja tokovnih in napetostnih sekundarnih
tokokrogov s pomoËjo novih orodij. Tak
pristop nam obËutno skrajša Ëas preizkušanja in poveËa natanËnost doloËanja napak. Uporabljena instrumenta sta
bila Omicron CMC256/6, ki je služil kot
veËfazni generator sinusnega in intermitentnega žagastega signala in Fluke
Scopemeter 199B, ki je bil uporabljen
kot instrument za preverjanje pravilnosti
signalov.
Po vsaki novogradnji oziroma obsežnejši rekonstrukciji razdelilnih transformatorskih postaj, je potrebno izvesti
nadzor pravilnosti povezav sekundarnih tokokrogov tokovnih in napetostnih
merilnih transformatorjev.
Kombinacija Scopemetra in Omicrona je idealno orodje za preizkušanje
zašËite, polaritete in pravilnosti izvedbe
sekundarnega ožiËenja merilnih
transformatorjev. S pomoËjo Omikrona generiramo
prekinjeni žagasti signal razliËnih sekvenc
po fazah. To nam
omogoËa doloËitev
pravilnega faznega zaporedja, po

obliki žagastega signala pa lahko sklepamo o pravilni usmerjenosti sekundarnega voda. Vse signale lahko s pomoËjo
Scopemetra spremljamo in jih ovrednotimo kot pravilne, ali pa kot napaËne.
Opisana metoda v veliki meri skrajša
Ëas izvedbe preizkusov pravilnosti ožiËenja sekundarnih tokokrogov merilnih
transformatorjev, druga, še pomembnejša lastnost merilne metode pa je,
da med samim preizkusom ni potrebno
prekinjati sekundarnih tokokrogov.
Predlagana stalna izboljšava nam
ponovno potrjuje, kako se prepletajo
energetika, elektronika in raËunalništvo, v skupno, zelo uporabno vedo.
Zato se moramo zavedati, da nam ozko
znanje enega podroËja veË ne zadostuje. Združevanje znanj z veË podroËij
pa nam odpira nove merilne metode in
postopke z namenom skrajšanja posameznih vrst preizkusov in poveËanja
kvalitete izvedenega dela. Ta metoda
nam tako prihrani Ëas merjenja tudi do
80 % in obenem omogoËa samostojno
delo enega samega merilca. S pomoËjo
te metode in prikazanih scenarijev nam
je omogoËeno preprosto doloËanje napak, hkrati pa lahko opustimo nevarno
primarno preizkušanje, ki je nevarno za
osebje in opremo.
Komisija za izbor najboljπe stalne
izboljπave v letu 2006
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“LuË naj
gori - 110 let
svetlobe v
prestolnici”

V

sklopu priprav praznovanja 110 let elektrifikacije Ljubljane sodi tudi priprava igrano- dokumentarnega filma. OdloËitev uprave je bila odloËna: film naj bo profesionalno dovršen, kvaliteten in
odraz tega obdobja. Dogovor je bil, da bo sodelovanje
potekalo med RTV Slovenija - izobraževalni program
in Elektrom Ljubljana, d. d., izvajalec pa produkcijska
hiša Casablanca. Skupaj smo angažirali vse najboljše,
ker so naše želje in zahteve presegale dosedanja razmišljanja in priËakovanja. Režiser Igor PediËek, scenarist Tomaž Letnar in delavci Elektra Ljubljana smo
vkljuËili svojo ustvarjalnost, eni profesionalno drugi
požrtvovalno. Po trdem in odgovornem delu vseh sodelujoËih posebno predsednika delovne komisije Elektra Ljubljana, Vincencem Janšo smo pripravili film:
“LuË naj gori - 110 let svetlobe v prestolnici”.
Še na kratko o vsebini filma: uvodni nagovor v
filmu poda Maks Babuder na temo kaj pomeni elektriËna energija. Tadej Brate predstavi zaËetek elektrifikacije Ljubljane ter graditev MEL, Anton AvËin predstavi
lik župana Ivana Hribarja, ki je bil prvi slovenski župan
v Ljubljani. Mitja Vidmar opozori na odloËenost ljubljanske inteligence za ohranitev Univerze v Ljubljani,
Andi Ciuha predstavi povezanost treh generacij družine Ciuha z MEL, akademska slikarka Marjanca Jemec
BožiË pa predstavi nekdanjo uporabo elektrike. Anton
Ogorelec je bil prvi elektro praktikant v MEL, Peter Košir, ki je bil delavec v MEL v filmu predstavi tudi vesele
prigode zaposlenih. Gustav Erklavec, nekdanji dolgoletni direktor Elektro Ljubljana mesto in Anton Berdajs
pokažeta na naše delo v letu 1991, to je Ëas in pripravo
na vojno za Slovenijo. Zgodbo zakljuËita Ludvig Sotošek, ki je dal in realiziral pobudo za obnovitev ob
100 letnici MEL in predsednik uprave Elektra Ljubljana,
Mirko MarinËiË, ki odloËno zakljuËi film.
Gledanost filma je bila po prvih podatkih RTV
Slovenija, Službe za kontrolo 6.7 %, kar predstavlja
izreden dosežek in precej veË kot je bilo priËakovani
(pribliæno 5.5 %).
Zahvala gre vsem sodelujoËim pri pripravah in
pri sami izvedbi filma.
Anton AvËin
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So-proizvodnja
elektriËne energije in
toplote v stanovanjski
hiši - zakaj pa ne ?
Primer hiπne enote mikro so-proizvodnje.

Ob visokih cenah energentov
ter ob predvideni nadaljnji rasti
cen le-teh, se avtomatiËno pojavi
vprašanje, kako prihraniti? Letni
strošek za ogrevanje prostorov/
sanitarne vode v stanovanjski hiši
je namreË v zadnjih letih postal
precejšnje breme za marsikateri
družinski proraËun. Glede na to,
da tudi cene na trgu z elektriËno
energijo vztrajno rastejo, se soproizvodnja elektriËne energije in
toplote izkaže kot odliËna rešitev.

Z

amisel je naslednja; zakaj bi primarni energent rabili le za ogrevanje prostorov in sanitarne
vode, Ëe lahko proizvajamo elektriËno
energijo in s preostalo toploto segrevamo tudi prostore ter sanitarno vodo.
Glede na trenutno stanje tehnologije, razvejanosti plinskega omrežja
in ekološke sprejemljivosti zemeljskega
plina je optimalna rešitev za so-proizvodnjo elektriËne energije in toplote v
stanovanjskih hišah prav plinski motor
(mikro enote, P < 50 kW). V tem primeru se za proizvodnjo elektriËne energije
uporabi od 15 do 25 odstotkov primarne energije, 70 odstotkov se pretvori v
toplotno energijo, ki jo uporabimo za
ogrevanje prostorov in sanitarne vode,
5 do 15 odstotkov pa predstavljajo izgube.
Na podlagi predhodno pridobljenega statusa kvalificiranega proiz-
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vajalca lahko proizvedeno elektriËno
energijo prodamo izbranemu trgovcu z
elektriËno energijo po dogovorjeni tržni ceni oziroma jo porabimo za lastne
potrebe, viške pa prodamo sistemskemu
operaterju po vnaprej doloËeni odkupni ceni. Premija iz naslova kvalificirane proizvodnje je vkljuËena v omenjeni
odkupni ceni. Za proizvedeno kWh iz
sistema za so-proizvodnjo toplote in
elektriËne energije za neposredno prodajo izbranemu trgovcu z elektriËno
energijo oziroma lastni rabi premija ni
predvidena.

merna je tudi zelo nizka odkupna cena
kWh, ki je 7 EURc/kWh. Obravnavana
tehnologija je v Sloveniji še sorazmerno nova, zato je tudi zakonodaja na tem
podroËju pomanjkljiva. Glede na smernice EU in dejavnosti pristojnih pa lahko priËakujemo, da se bo odkupna cena
oziroma premija za proizvedeno kWh iz
so-proizvodnih sistemov vsekakor povišala (na 10-12 EURc/kWh). Ob trenutnih cenah na trgu elektriËne energije pa
je predvidena tudi rast cene elektriËne
energije za konËnega odjemalca (gospodinjstva).

Seveda je potrebno za zgoraj navedeno predhodno pridobiti vso ustrezno dokumentacijo in temu primerno
urediti tudi merilno mesto.

»e povzamem enega izmed ponudnikov teh naprav v Sloveniji, lahko
z napravo za so-proizvodnjo iz 1 m3
zemeljskega plina proizvedemo 3 kWh
elektriËne energije in hkrati 6 kWh toplotne energije, ob tem pa smo upraviËeni plaËila trošarin in takse v višini
0,0291 EUR/m3 porabljenega zemeljskega plina. Ob višini investicije med
15.000 in 20.000 EUR za klasiËno stanovanjsko hišo, letnem prihranku med
1.000 - 2.000 EUR ob trenutno zelo
nizkih odkupnih cenah za kvalificirano
proizvodnjo kot tudi elektriËne energije
za konËnega odjemalca (gospodinjstva)
lahko ugotovimo, da Ëaka mikro enote
za so-proizvodnjo svetla prihodnost.

Ob primerjavi s sodobnimi plinskimi kotli, ki dosegajo izkoristke celo do
90 %, kot so tudi izkoristki obravnavanih enot za so-proizvodnjo elektriËne
energije, se poraja vprašanje ekonomske upraviËenosti le-teh. Ekonomsko
upraviËenost investicije slednjih v
veliki meri doloËa prav cena elektriËne energije za konËnega odjemalca
in odkupna cena elektriËne energije iz
naslova kvalificirane proizvodnje. Pozabiti pa ne smemo tudi na oprostitev
plaËila trošarin in CO2 takse za porabljeno gorivo.
V okviru trenutno veljavne zakonodaje mikro so-proizvodna enota spada v
skupino industrijskih toplarn. Temu pri-

Klemen Hrovat

AKTUALNO
JAVNOSTMI

AKTUALNO
ODNOSI Z

Elektro Ljubljana
tudi letos
krepi medijsko
identiteto
V obdobju januar-september 2007 je bilo v slovenskih
elektronskih in tiskanih medijih objavljenih 343 objav, od
tega najveË v juniju (58) in marcu (46), kar je za 71 objav
veË kot v enakem obdobju leta 2006. Pozitivno smo ocenili
288 objav, kar je za 60 objav veË kot lani. Delež pozitivnih
objav tako znaša 84 % in je podoben letu 2006.
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Graf 1: Vrednostna struktura publicitete (N = 343)

naËrtovana

P

ozitivno publiciteto smo razvrstili v naslednje tematike: odprtje trga el. energije s 1. 7. 2007 (33 objav), KAD in SOD prodajata lastniški delež v Elektru Ljubljana (30 objav), poslovni
rezultati (27 objav), lastniška struktura (14 objav), pokroviteljstvo
Festival Mladi levi (13 objav), akcija VarËna sijalka (10 objav), cena
elektriËne energije za gospodinjstva (10 objav), ustanovitev družbe
SODO (10 objav) ter investicije v omrežje (8 objav).

45 %
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Graf 2: Delež naËrtovane in nenaËrtovane publicitete
(N = 343)
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število objav

V prvih devetih mesecih
2007 smo negativno ocenili 17
objav (ena veË kot lani), ki
smo jih uvrstili v tematike: regres (4 objave),
plaËe (3 objave), odjemalci - plaËevanje
raËunov (3 objave),
odjemalci (pritožbe,
pohvale, vprašanja)
(3 objave), investicije v omrežje, omrežje - drugo (1 objava),
lastniška struktura (1
objava), odprtje trga el.
energije s 1. 7. 2007 (1 objava) ter pokroviteljstvo Festival
Mladi levi (1 objava). Delež negativnih objav znaša 5 % in je za 0,9 manjši
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190 objav smo uvrstili med naËrtovane, kar predstavlja 55,4 %
celotne publicitete. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2006, se
je število naËrtovanih objav poveËalo za 25, hkrati pa se je delež
naËrtovanih objav znižal za 5,3 odstotnih toËk.

Graf 3: Vrednostna struktura publicitete prvih devet mesecev 2007 (N = 343)
Janez Kne, komunikolog
Press clipping, d. o. o
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Eksplozija v kabelskem jašku
20. avgusta 2007 smo v dopoldanskem Ëasu prejeli klice naših odjemalcev o moËnem poku na lokaciji ViËa - DE Ljubljana mesto. Prejeli
smo tudi klic razburjene odjemalke
iz neposredne bližine eksplozije, kar
nam je izjemno pomagalo pri samem lociranju okvare. Ob prihodu
na lokacijo okvare so bile vidne posledice moËne detonacije.

V

kabelskem jašku je bila ''razmrcvarjena'' spojka, ki je zaradi
sile padla s stojke na tla. UniËena spojka je bila tipa KS - 64 na zemeljskem kablovodu tipa IPO14 3x150
mm2, RTP13 ViË K22 - TP0540 FAGG,
Jamova. Po jašku so bile razmetane tudi
tri kabelske spojke, prav tako tipa KS64,
ki so padle s stojk. Še dodatna oteževalna
okolišËina je bila voda, ki priËa o moËvirnati zgodovini naše prestolnice. Pokrov
kabelskega jaška je zaradi nadpritiska ob
eksploziji vrglo nekaj metrov od kabelskega jaška. Ob dogodku smo imeli obilo
sreËe, da ni bilo povzroËene materialne
škode našim odjemalcem ali celo poškodovanih mimoidoËih.
Zaradi okvare je bila prekinjena dobava elektriËne energije širšemu krogu
odjemalcev na podroËju ViËa. Brez vira
elektriËne energije so ostale štiri transformatorske postaje. Zaradi lokacije okvare

Poškodba na 10kV KB spojki KS-64.

v bližini RTP-ja, se je motnja prenesla
preko energetskega transformatorja tudi
na druge izvode, kar so odjemalci zaznali
kot upad napetosti.
Odpravljanje okvare pa je zahtevalo
dodatne zavarovalne ukrepe, in sicer izklop preostalih sedmih kabelskih vodov,
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ki so potekali preko kabelskega jaška. Še
posebno zaradi obstojeËih, prav tako dotrajanih spojk v kabelskem jašku, kjer se
je izvajalo popravilo okvarjenega voda
in ki bi lahko bile vzrok nove okvare.
V mnogih primerih pa ni mogoËe izklopiti sosednjih kabelskih vodov, ker le-ti
mnogokrat predstavljajo odcep istega izvoda, kar poslediËno pomeni dolgotrajno
prekinitev dobave širokemu krogu naših
odjemalcev, najmanj vsaj za Ëas odpravljanja okvare. Iz spodaj priložene slike je
razvidno delovišËe z izredno težkimi in

Primer delovnih razmer v kabeljskem jaπku.

celo nevarnimi pogoji za delo. Vendar se
okvare, predvsem zaradi požrtvovalnosti
delovnih ekip, kljub slabim pogojem za
delo, odpravljajo uspešno in predvsem
hitro.
Iz opisa dogodka in iz priloženih
slik je razvidno slabše stanje velikega
dela naše kabelske kanalizacije. Zaradi
pomembnosti stanja kabelske kanalizacije iz naslova zanesljivosti dobave elektriËne energije našim odjemalcem, širitve
razdelilnega omrežja, kot temelj našega
delovanja in konec koncev tudi možnosti trženja našega energetskega postroja,
smo se odloËili za zajeten projekt obnove
kabelske kanalizacije. Del projekta je zamenjava obstojeËih srednjenapetostnih
vodov. Merila za zamenjavo so navedena v analizi našega srednjenapetostnega
omrežja, izdelana pred leti znotraj službe vzdrževanja (po novem SDO - služba
distribucijske operative). Tako se glede

Primer kabelskega SN voda iz leta 1928, ki πe
obratuje.

na starost kablovoda, število spojk, kot
kritiËnih toËk obratovalnega stanja, in v
usklajevanju s službo SDI, izvajajo projekti zamenjav posameznih srednjenapetostnih vodov. Omeniti je potrebno, da
je v zadnjem Ëasu vsekakor eno glavnih
meril primernost kablovodov za prehod
na 20kV napetostni nivo.
V zadnjih letih smo dodelali strategijo odpravljanja okvar. Za razliko, da
v primeru okvare izloËimo okvarjeno
spojko ali poškodbo in zamenjamo samo
krajši del kablovoda med jaški, težimo k
zamenjavi kabelskega voda v Ëim daljšem
obsegu. Cilj oziroma optimalna rešitev
je zamenjava okvarjenega starega voda
med dvema sosednjima transformatorskima postajama.
Na osnovi uspešnega usklajevanja
in odliËnega sodelovanja služb SDI, SDO
in IZG, smo se v letošnjem letu odloËili in
tudi realizirali sedem zamenjav kablovodov, kot posledice okvar. Tudi v primeru
okvare, opisane v uvodu, smo pristopili k
reševanju na enak naËin. Uspeli smo obnoviti preko 500 m srednjenapetostnega
izvoda. Zamenjali smo starejši kablovod
IPO14 3x150mm2 z XHE 49 3x1x240
mm2. Sama investicija pa je znašala preko 40.000 EUR, kar je bilo zagotovljeno
iz sredstev nenaËrtovanih investicij.
V preteklosti so se projekti v zvezi
s kabelsko kanalizacijo izvajali kratkoroËno, problematiki kabelske kanalizacije
se je posveËalo premalo pozornosti! Z zagotovitvijo zadostnih finanËnih sredstev
bomo lahko odloËno pristopili k zamenjavi srednjenapetostnih kablovodov in
rekonstrukciji naše kabelske kanalizacije,
kot enega od najpomembnejših elektroenergetskih postrojev naše prestolnice.
Anton Strelec
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Odkritje doprsnega kipa prof. dr.
Marjanu Plaperju
V sredo, 29. 8. 2007 je bil pred
poslovno stavbo DE Novo mesto odkrit doprsni kip velikemu slovenskemu raziskovalcu elektroenergetskih omrežij, prof. dr. Marjanu
Plaperju.

S

lavnostni govorniki; Andrej Sever,
predsednik elektrotehniËnega društva Dolenjske, prof. dr. Maks Babuder, direktor Elektroinštituta Milan Vidmar,
dr. Jure Zupan, minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo in mag. Mirko MarinËiË, predsednik uprave Elektro Ljubljana,
d. d.
Pobuda za postavitev doprsnega kipa
je prišla s strani upravnega odbora elektrotehniËnega društva Dolenjske, Bele krajine
in KoËevske, kar je Elektro Ljubljana, d. d.
takoj sprejel in tudi finanËno podprl.
Prof. dr. Marjan Plaper je bil po rodu
NovomešËan, bil je ugleden elektroinženir
in znanstvenik elektroenergetskih omrežij.

Rojen je bil 25. 8. 1918 v Novem
mestu, kjer je leta 1938 tudi maturiral. Po
maturi se je vpisal na elektrotehniški oddelek tehniške fakultete ljubljanske univerze.
Zaradi vojne je moral prekiniti študij, leta
1942 je bil za 6 mesecev interniran v Italijo. Po vrnitvi v domovino se je zaposlil v
obËinskem podjetju za distribucijo elektriËne energije v Novem mestu. V tej službi je
ostal do osvoboditve. V zaËetku leta 1946
je nadaljeval s študijem in še istega leta je
postal zaËasni asistent na elektrotehniËnem
oddelku Tehniške fakultete v Ljubljani. V
maju 1953 je promoviral na SAZU-ju za
doktorja tehniških znanosti.
Sodeloval je pri skoraj vseh povojnih
znanstvenih in strokovnih publikacijah
prof. Milana Vidmarja. Pomagal mu je pri
izdelavi osnutkov za prve veËje transformatorje za zagrebško tovarno transformatorjev Rade KonËar.
Od leta 1956 je sodeloval pri doloËanju glavnih parametrov jugoslovanskega

omrežja najvišje napetosti in pri izkazovanju optimalne konfiguracije tega omrežja.
VeË let je potreboval, da je dokazal potrebnost po izgradnji 220 kV daljnovodov in
povezav s sosednjimi državami.
Po njegovih predlogih je bilo zgrajeno
220 kV omrežje v Sloveniji ter zašËitne vrvi
na teh daljnovodih. Dopolnil je zamisel
prof. Milana Vidmarja o homogenih aluminijastih vodnikih z vodniki iz ustrezne
aluminijske zlitine.
Prof. dr. Marjan Plaper je deloval v
mnogih mednarodnih strokovnih organizacijah - odborih, ki so se ukvarjali s prenosom elektriËne energije.
Elektroinženirji in tehniki Slovenije
so ga spoštovali kot velikega strokovnjaka,
zato je bil v letu 1984 tudi izvoljen v izvršni odbor Elektrotehniške zveze, kasneje pa
je bil tudi njen predsednik.
Prof. dr. Marjan Plaper je umrl leta
2003.
Odkritja doprsnega kipa se je udeležila tudi družina dr. Plaperja, žena in otroci.
Poleg družine so bili vabljeni številni ugledni znanstveniki, profesorji, župani,
politiki, predstavniki dolenjskega gospodarstva ter številni domaËi in tuji udeleženci mednarodnega simpozija ISH.
Otvoritev je spremljal bogat kulturni program; sodelovali so uËenci glasbene
šole Novo mesto, na citre sta bili odigrani
slovenska in evropska himna, odigrane pa
so bile tudi skladbe, ki so bile profesorju
Paplerju najbolj všeË. Vabljeni so z zanimanjem poslušali pozdravne govore odliËnih
govornikov.
Po otvoritvi je bil v Dolenjskem muzeju organiziran sprejem pri županu Mestne
obËine Novo mesto. Vabljeni so si ogledali
arheološke zbirke v muzeju, nato pa je sledila predstavitev dolenjskega “posebneža”,
cviËka.
Jolanda Štukelj

Andrej Sever, dr. Jure Zupan, prof. dr. Maks Babuder, mag. Mirko MarinËiË
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PoËitnice malo drugaËe
Ali ste za pustolovšËino? Obožujete potovanja in užitek ob misli, da
se vam vsako jutro odpre nov pogled
skozi okno? Potem imam odgovor za
vas, “sodobni nomadi”, kakor si radi
pravijo ljudje, ki potujejo z bivalnimi
avtomobili po svetu. Za vse tiste, ki
jim vožnja ni v užitek, pa so na voljo
mobilne hišice.

mov. V evropskem prostoru so prve bivalnike uporabljali artisti v zgodnjem srednjem
veku, kasneje pa potujoËe družine ciganov.
Skupna jim je konjska vprega, samo oprema in razporeditve na starih vozovih so bile
prilagojene razliËnim uporabnikom in skupinam. Nekateri so že takrat imeli loËen kotiËek za kuhanje in kot, kjer se je zveËer leglo
k poËitku.

B

ivalni avtomobili so pri nas, tako kot
tudi drugod po Evropi, vedno bolj
priljubljena vrsta poËitniških vozil.
Po podatkih ECF (European Caravan Federation) je prodaja v preteklih letih rasla v
vseh evropskih državah, po 8 do 10 odstotni
skupni stopnji rasti. V prvem polletju 2007
se je prodaja bivalnih avtomobilov v Sloveniji zvišala kar za 88 odstotkov.

menjeni mlajšim parom, seveda pa so zaradi
svojih manjših zunanjih mer primerni tudi
za tiste, ki jih je strah voziti veËje tipe bivalnih avtomobilov.
Snemljive bivalne kabine za poltovornjake: po domaËe pick-up. Kabine, ki jih
je preprosto namestiti in sneti s poltovornjaka, nudijo udobje bivalnega avtomobila,
hkrati pa uporabnikom omogoËajo poveËano
mobilnost, saj imajo osebni avtomobil vedno
na razpolago. Na voljo so številni modeli, v
katerih bo brez težav lahko prenoËevala tudi
štiriËlanska družina.

Kaj to je?
Bivalni avtomobil je v osnovi posreËen
križanec med lahkim gospodarskim vozilom
in poËitniško prikolico. Je nekakšno mobilno domovanje in hkrati pomeni tudi naËin
življenja. Z najemom bivalnega avtomobila
lahko odpotujete tja, kamor želite. Niste omejeni na eno lokacijo, temveË lahko potujete
iz kraja v kraj brez toËno doloËenega cilja, in
sicer na morje, sejme, športne prireditve in
v razliËne kraje. Z njim si lahko omogoËite
svobodo gibanja in udobje doma in hkrati si
lahko prilagodite tempo potovanja po svojih
željah. Za kakšen dan se lahko z bivalnim
avtomobilom tudi ustavite, da zaËutite utrip
in gostoljubnost domaËinov. Prednosti bivalnega avtomobila so: udobni so za veËje
število potnikov, imajo veliko prostora za
prtljago in drobnarije, imajo prostorno kuhinjo in sanitarni prostor.

Bivalni avtomobili iz
davnih Ëasov
To so bili predvsem pokriti vozovi,
vpeti v konjsko vprego. Bivalnike so potrebovali staroselci, ki so se selili z družinami
iz enega konca Amerike na drugi konec. Teh
prizorov smo vajeni iz ameriških vestern fil-
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Vir:arhiv Avtobivak.

Bivalni avtomobili danes

Alkovni oziroma bivalni avtomobili
z nadstreškom: so najbolj priljubljena vrsta bivalnih avtomobilov. Razlog za najveËjo razširjenost tega tipa vozila je v njihovi
družinski zasnovi, ki pri nekaterih modelih
vkljuËuje tudi sedem ležišË. Dimenzijsko se
zaËno pri dobrih petih metrih, brez težav pa
presežejo tudi osem in veË metrov.

Danes poznamo pet osnovnih tipov bivalnih avtomobilov, in sicer:
Bivalni avtomobili na osnovi predelanega kombiniranega vozila: so najbolj
preprosti. Njihova glavna prednost je v njihovih kompaktnih zunanjih merah, gibËnosti pri uporabi in dokaj nizki porabi goriva.
Tovrstni bivalni avtomobili so po veËini na-

Polintegrirani bivalni avtomobili so
najbolj priljubljeni med starejšimi kupci bivalnih avtomobilov, ponavadi pa se v njih
vozita le dva. Najbolj razkošni in seveda tudi
najdražji bivalni avtomobili pa so integrirci,
ki so namenjeni najbolj zahtevnim uporabnikom.

ZMOGLJIVOSTI

PO»ITNI©KE

Najbolj priljubljena osnova za bivalne
avtomobile je še vedno Fiat ducato, na drugem mestu pa je Mercedes sprinter. Proizvajalci bivalnih avtomobilov pa se odloËajo
še za Ford transit, Iveco daily, Volkswagen
transporter, v zadnjem Ëasu pa je zelo priljubljen tudi Renault master.

Tudi pozimi
Tudi pozimi je lahko bivalni avtomobil
izvrstna možnost za preživljanje poËitnic.
Sodobni bivalni avtomobili so namreË bogato opremljeni in ponujajo potnikom vse
potrebno udobje. Seveda je pozimi poseben
poudarek namenjen ogrevanju; tako so številni bivalni avtomobili že opremljeni ne
le s peËjo, s katero ogrevamo tako zrak kot
vodo, temveË tudi s talnim gretjem, kar je
v zimskih razmerah izredno uporabno. Izolacija bivalnih avtomobilov je že nekaj let
na zelo visoki ravni, zelo uporaben je tudi
prtljažni prostor, veËinoma dostopen tudi iz
bivalnega dela. Seveda pa je treba pozimi
po vsaki uporabi izpustiti vodo iz napeljav,
uporabljati drugaËno zmes plina (Ëisti propan), biti pozoren na stanje akumulatorja in
podobno.
Od zimskih potovanj ljudi obiËajno odvraËajo vremenske razmere in temu ne gre
oporekati - pozimi moramo voziti še bolj
zbrano. VeË pozornosti moramo zato nameniti naËrtovanju poti, prouËiti razmere in
možnosti zimskega taborjenja. Nujen pogoj
so seveda zimske pnevmatike, sicer pa se
bodo za zimsko popotovanje odloËili predvsem tisti, ki želijo doživeti Ëar popotniškega
življenja pozimi, in tisti, ki jih težje vozne
razmere ne spravijo v slabo voljo. Najboljše
zagotovilo za prijetno zimsko potepanje z
bivalnim avtomobilom pa je zagotovo dobra družba.
Za nakup bivalnega avtomobila je primeren katerikoli Ëas v letu, saj ga lahko uporabljamo vsak dan in vse leto. OdloËitev za
nakup pa je seveda odvisna od potreb in želja posameznika. Ker gre za razmeroma drag
nakup, se odloËitve o tem ne sprejemajo po
trenutnem navdihu, z danes na jutri. Pri na-

kupu je tako pomembno dejstvo, koliko dni
na leto bomo preživeli v bivalnem avtomobilu - Ëe se na dopust odpravimo enkrat, je
morda bolj smiselna izposoja. Pred nakupom
bivalnega avtomobila si je pametno podoben model, kot vas zanima, sposoditi, in tako
preveriti, Ëe je to prava izbira za vas, in seveda tudi, Ëe vam tako preživljanje prostega
Ëasa sploh ugaja. Prav tako je bolje, da se
odloËate za najem in ne za nakup novega
bivalnega avtomobila v primeru, da ga nameravate uporabljati le v Ëasu poletnih poËitnic. Vse veË je tudi ljudi, ki se odloËajo za
izposojo bivalnega avtomobila. Zato so roki
tudi precej zasedeni in je treba pot naËrtovati že kar nekaj mesecev vnaprej. Pri izposoji
je tudi pomembno, da se prepriËamo o pravilnem delovanju potujoËe hišice.
Ob poveËanem zanimanju Slovencev
za bivalne avtomobile se pojavljajo tudi nekatere težave, povezane z uporabo le-teh. Pri
nas se namreË nikakor ne moremo pohvaliti
z ustrezno infrastrukturo, ki je namenjena
uporabnikom bivalnih avtomobilov in poËitniških prikolic. Tu mislim predvsem na
pomanjkanje ustreznih postajališË, kjer bi se
sodobni nomadi lahko oskrbeli s svežo vodo
in kjer bi lahko izpraznili posode z odplakami. Prav tako nam obËutno primanjkuje
primernih mest za prenoËevanje. Tu ne mislim na kampe, temveË na ustrezna oznaËena
mesta, kjer se da s poËitniškim vozilom prespati. Nekaj svetlih toËk sicer je, prostora za
napredek pa je še zelo zelo veliko. Za zgled si
lahko vzamemo, na primer, ureditev tovrstne
problematike v Italiji in Avstriji. Zgolj informativno naj povem, da so organizatorji svetovnega prvenstva v nogometu, leta 2006,
posebno pozornost namenili uporabnikom
bivalnih avtomobilov in poËitniških prikolic,
saj so v bližnji okolici vseh nogometnih stadionov, kjer so bile odigrane tekme, pripravili velike površine, namenjene samo njim.

Koristne povezave za
naËrtovanje potovanja:
• Vremenske razmere za Slovenijo: Agencija RS za Okolje: http://www.arso.gov.
si/vreme/napovedi%20in%20podatki/
• Stanje na slovenskih cestah: AMZS:
http://www.amzs.si/
• Stran, iz katere si lahko naredite naËrt
potovanja: Via Michelin:

http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/tpl/hme/MaHomePage.htm
• Portal, kjer dobite vse informacije o izbrani destinaciji: Lonely Planet
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/europe
• Evropski kampi
http://www.eurocampings.net/

Mobilne hišice
Mobilne hišice ali premiËne hiše uporabljamo v veË namenov ali kot poËitniški
objekt ali pa kot dodatni bivalni objekt. Kot
trajni bivalni objekt so primerne za vikende ali kot zaËasni objekt v primeru naravnih nesreË, kmeËki turizem. VeËina v Evropi
proizvedenih mobilnih hišic pa je namenjenih poËitniški uporabi, in sicer v marinah,
zdravilišËu, hotelsko-apartmajskih naseljih,
predvsem pa v kampih.
Med najveËje posamiËne kupce se uvršËajo specializirani tour operaterji, predvsem
britanski, nizozemski in francoski, ki svoje
hišice postavljajo v stotine kampov po Evropi in jih sami tržijo.
Aktualna problematika v hrvaških
kampih je splošno znana. Vendar pa je že nekaj kampov na jadranski obali sprejelo novodobne pavšaliste, ki so na zakupljeno parcelo
raje postavili mobilno hišico. Le-ta, v primerjavi s poËitniško prikolico, namreË, nudi
bistveno veËjo bivalno površino in udobje za
enako ali celo nižjo ceno. Ker je na kolesih,
je torej brez tovornega vozila mobilna tudi
znotraj kampa. Tudi registracije, v nasprotju
s prikolico, mobilna hišica ne potrebuje, saj
na cesti ni vozna samostojno. Vendar pa morajo biti parcele dodatno utrjene in nadstandardno opremljene z individualnimi priklopi
na elektriko, pitno vodo in kanalizacijo.
Sluæba reæijskih dejavnosti

LITERATURA IN VIRI:
- Avto-dom, revija za kamping, karavaning in prosti
Ëas, julij - september
- Življenje v gibanju, Mobilne stanovanjske enote
Adriadom, Adria Mobil 2007
- http://www.camping-simuni.hr/index.php?opt=content&id=136&lang=SLO
- http://www.avtodom-revija.si/
- http://www.sunlife.si/index.php?kat=hisice&stran=hisice&lang=slo
- http://www.adria-plus.si/si/adriadom/splosno/
- http://www.e-c-f.com/statistics/statistics.php
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Sanacija temeljev Delavci DE
Trbovlje
- novi
vozniki C
kategorije

V juliju 2007 smo na DE Ljubljana okolica uspešno izvedli sanacijo
stojnih mest št. 6 in 7 na DV »rna,
odsek Šimnovec, ki se je izvajala na
nedostopni višini 300 do 350 m, nad
spodnjo postajo gondolske žiËnice na
Veliko Planino.

skader, d. o. o.) priËel z izvajanjem druge
faze, s sanacijo temeljev.

Sanacija temeljev

S temeljev je bil najprej odstranjen
vidno poškodovani beton do zdrave podlage, namešËena je bila armatura in izdelan
je bil opaž. Posebnega projekta - naËrta za
betoniranje - ni bilo; betoniranje se je izvajalo po terminskem planu. Pri vnašanju betona v opaž je bilo poskrbljeno, da ni prišlo
do segregacije betona in drugih sprememb.
Vgrajeni beton je bil izdelan po posebej
pripravljeni recepturi (komponente betona
je izdelalo podjetje TKK Serpenica), za zagotovitev zahtevanih lastnosti betona.
Razen vlaženja betona z vodo, negovanje vgrajenega betona ni predstavljalo veËjih težav. Izvedena je bila preiskava
tlaËne trdnosti vgrajenega betona. Ocena
dosežene marke betona MB 40, je izpolnjevala zahtevani MB 30.
Poleg sanacije temeljev je bila izvedena tudi utrditev poboËja, ki je bila prav
tako nujno potrebna.

T

ežavo pri stojnih mestih oziroma stebrih so predstavljali temelji, ki so bili
po nekaj desetletjih služenja vidno
poškodovani ter nestabilnost terena, ki je
prav tako botrovala nastanku poškodb na
stiku temelj - zemlja. Dodatne obremenitve
na steber je predstavljala tudi jeklena vrv, ki
je vršela na razpetini, v dolžini cca 500 m,
in je bila v neugodnih vremenskih razmerah izpostavljena razliËnim pritiskom vetra,
teži snega in poslediËno tudi temeljev.
Dela so bila izvedena v dveh fazah. V
prvi fazi del (pripravljalna dela) je bil zaradi varnega leta helikopterja izveden posek
gozda blizu stojnih mest, izdelan pa je bil
tudi plato za deponijo materiala. V Ëasu
transporta materiala s helikopterjem, na
pripravljen plato, je bilo izvedeno breznapetostno stanje na DV 20 kV »rna, odcep
Šimnovec (za nemoten in varen potek del).
Po transportu materiala, je izvajalec (Ka-
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Utrditev celine je zajemala odstranitev
slabo nosilnih tal (humus, pesek, ...), vrtanje vrtin, vgradnjo sider z vbrizgavanjem
cementne suspenzije v zemljišËe in obložitev s skalami. Z izvedbo kamnite obloge
- zidu, smo poboËje ojaËali in zašËitili pred
ponovnim zdrsom.
Planirana sanacijska dela na temeljih
stojnih mestih, št. 6 in št. 7, na daljnovodnem odseku Šimnovec, so bila uspešno
zakljuËena v kratkem Ëasu, v okviru planirane vrednosti investicije in opravljena
kakovostno.
Klavdija CindriË

D

a se delo lahko hitreje in lažje
opravi v delovnih skupinah, je
potrebno tudi kakšno dodatno
znanje. Predstavljamo vam delavce DE
Trbovlje, ki so ob koncu avgusta 2007
opravili izpit, na podlagi 20. Ëlena Pravilnika o vozniškem izpitu, za voznika “C”
kategorije. Potrdilo Andreju Bregarju,
Antonu Šunti in Mateju Troštu je podelila izpitna komisija Republike Slovenije,
Upravna enota Trbovlje, izpitni center
Trbovlje. Na sliki vidimo v ozadju lepotca, ki ga s svojim znanjem obvladajo. Vsi
trije so se pridno uËili in kot pravijo, obvladajo teorijo in prakso. Zavedajo se, da
se je potrebno nenehno usposabljati. S
svojim pridobljenim znanjem bodo lahko
pomagali k hitrejši in pravoËasni izvedbi
del.

Irena PotoËnik

ZANIMIVOSTI
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Naj
fotografija
2007

T

okrat smo v uredništvo prejeli fotografije dveh
avtorjev. Svoje fotografije sta nam poslala Anton
Štimec in SreËko CikaË. Fotografiji imata tokrat
umetniški pridih. Avtorjema se zahvaljujemo za poslane
fotografije. K sodelovanju v našem letošnjem nateËaju za
izbor “Naj fotografije leta 2007” vabimo vse sodelavce in
upokojence.
Uredništvo

Anton ©timec: Svetilka pred mostom

SreËko CikaË: LuË
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Nova generacija 20 kV stikalnih
blokov tipa RMU
Na trgu se je pojavila nova generacija RMU stikalnih blokov, ki s svojo
velikostjo ter funkcijo konËno izpodriva
stikalne bloke SF6 s plinom (zaradi spornega plina SF6 ter smernice o zmanjševanju emisij TGP), ki jih uporabljamo kot
primarne stikalne elemente v montažnih
postajah za zunanje in notranje posluževanje.

tako, kot se dogaja v praksi. Pogonski mehanizem ne potrebuje nikakršnega mazanja, kar še
poveËuje obratovalno varnost. Ker vzdrževanje
ni potrebno, se z uporabo sistema Xiria znatno
zmanjšajo stroški pregledovanja in vzdrževanja,
brez vpliva na obratovalno varnost distribucijskega omrežja. Zmanjševanje stroškov ob visoki
obratovalni varnosti in zanesljivosti pa je temeljna zahteva prostega trga z elektriËno energijo.

T

Varnost pri posluževanju

i bloki so primerni za napetosti do 24 kV
in se odlikujejo po visoki stopnji obratovalne zanesljivosti.
Stikalni bloki so zelo kompaktni, dobavljajo se v izvedbi s tremi ali štirimi celicami.
Primarni deli bloka in pogonski mehanizmi so zaprti v popolnoma zaprtem, zatesnjenem ohišju, ki šËiti sistem pred vplivi iz okolja.
V proizvodnem programu lahko izbiramo med dvema osnovnima izvedenkama celic:
• Vakuumsko loËilno stikalo za kabelske vode.
• Vakuumski odklopnik za zašËito transformatorja in kabelskih
povezav.

Obe izvedbi sta znotraj posameznega bloka dobavljivi v poljubnih kombinacijah in vrstnem redu.
Tak blok je zelo dovršeno konstruiran in sodoben sistem.
Na primer, pri razvoju sistema so se namerno odloËili za zašËito z odklopnikom v kombinaciji z elektronskim relejem. Rele je
tako nastavljen, da sledi izklopni karakteristiki VV varovalke.
To je moderna, varna in spremenljiva rešitev v primerjavi s
klasiËno zašËito z varovalkami.
Tako je tudi omogoËena preprosta uporaba takih stikalnih
sistemov v avtomatiziranih distribucijskih omrežjih. Te posebne
lastnosti zagotavljajo, da je taka stikalna naprava za uporabo preprost sistem, ki se dovršeno odziva na spreminjajoËe se zahteve pri
razdeljevanju elektriËne energije.

Brez vzdrževanja
Vsi primarni deli pod napetostjo in pogonski mehanizmi so
namešËeni v popolnoma zatesnjenem ohišju, kar prepreËuje dostop
vlage in drugih okoljskih vplivov. Stikalni mehanizem je konstruiran
z minimalnim številom sestavnih delov in je posebej namenjen stikalnim operacijam po daljših Ëasovnih obdobjih nedejavnosti - natanko
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Pri stikalnih operacijah in vzdrževalnih delih na kabelskih mrežah je vitalnega pomena nedvoumen prikaz stanja stikalnih aparatov. Ko gre
za varnost osebja, pri tej stikalni napravi ni niËesar prepušËeno nakljuËju. Taka naprava je opremljena z nadzornimi
okenci, ki omogoËajo viden nadzor nad loËilno razdaljo med kablom
in zbiralkami. Vidna, kratkostiËna ozemljitev se izvede preko loËilnega
stikala ali odklopnika. Konstrukcija sistema temelji na popolnoma zatesnjenem kovinskem ohišju v kombinaciji z enofazno izolacijo vseh
primarnih delov pod napetostjo. S tem je na minimum zmanjšana
nevarnost notranjih okvar in zagotovljena visoka stopnja varnosti in
obratovalne zanesljivosti. Ohišje, testirano v laboratorijih KEMA, je
odporno na elektriËni oblok in zagotavlja dodatno zašËito osebju.

Smeri razvoja stikalnih naprav pri
razdeljevanju elektriËne energije
ElektriËna energija je postala nepogrešljiv del moderne družbe. Zanesljiva in trajna oskrba z elektriËno energijo postaja iz dneva
v dan pomembnejša. Varnost in zanesljivost igrata pri tem glavno
vlogo. Kot posledica prostega trga z energijo je elektriËna energija
vedno bolj komercialni proizvod z vsemi posledicami.
Pri vlaganjih v distribucijsko omrežje se vedno veËja pozornost posveËa skupnim stroškom tekom celotne življenjske dobe, ki
so pri tej napravi minimalni.

Kompaktna izvedba
Ta naprava je po velikosti ena najmanjših RMU enot svoje vrste. Visoka stopnja kompaktnosti je posledica kombinacije tehnologij pri nadzoru elektriËnega polja, kakovostna izolacija in uporaba
izjemno kompaktnih vakuumskih stikal. Majhne prostorske zahteve
ponujajo prihranek pri naËrtovanju novih zgradb, kakor tudi pri
rekonstrukcijah obstojeËih transformatorskih postaj.

NOVOSTI

TEHNI»NE

Pripravljenost za avtomatizacijo

Osnovni tehniËni podatki

Ta stikalna naprava je v celoti pripravljena za uporabo v popolnoma avtomatiziranih omrežjih. Na voljo so razne opcije, glede na
zahtevano stopnjo daljinske signalizacije in daljinskega vodenja.
Te opcije so modularne in se lahko hitro in preprosto dodajo k
osnovnim variantam naprave. S tem tak sistem omogoËa nadaljnji
razvoj na podroËju daljinskega vodenja in avtomatizacije.

Splošno

»isto in okolju prijazna
Taka naprava je izdelana izkljuËno iz okolju prijaznih materialov. Izolacijski medij je Ëist, suh zrak, stikalni medij je vakuum.
Enoto je po izteku življenjske dobe lahko odstraniti, saj so uporabljeni materiali jasno oznaËeni in se lahko ponovno uporabijo. Tako
se olajša reciklaža in zmanjšajo se znatni stroški zaradi ekoloških
taks pri odstranitvi.

UPORABA
Enote takih stikalnih blokov se uporabljajo v kompaktnih
transformatorskih postajah za razdeljevanje elektriËne energije in
v napajalnih postajah v industriji.

n.pr.: 3 celice, dimenzije (mm):1110x1305x 600, masa: 350 kg.
Maksimalna obratovalna napetost k V:
Zdržna atmosferska udarna napetost kV:
Zdržna izmeniËna napetost kV:
Nazivna frekvenca Hz:
Odpornost na elektriËni oblok kA-s:

24
125
50
50/60
6-1

Zbiralke
Nazivni tok A:
Nazivni kratkotrajni zdržni tok kA-s:
Nazivni temenski zdržni tok kA:

630
16-1
40

Odklopnik
Nazivni tok A:
200
Nazivni odklopni tok k A:
16
Vklopna zmogljivost k A:
40
Nazivni kratkotrajni zdržni tok(1) kA-s:
16-1/0.6
(1) Vrednost je odvisna od tipa kabelskih skoznikov.

LoËilno stikalo
Nazivni tok A:
Nazivni izklopni tok pri cos phi = 0.7 A:
Vklopna zmogljivost kA:
Nazivni kratkotrajni zdržni tok kA-s:

630
630
40
16-1
Boris Sterle

NOVICA

NOVICA

Seja Ëlanov »asopisnega O
sveta glasila Naš stik

b izidu vsake nove številke glasila elektrogospodarskih podjetij, Naš stik, se na
redni seji zberemo Ëlani Ëasopisnega
sveta. Na seji ocenimo zadnjo številko in podamo svoje ocene ter pripombe. Organizacijo seje
Ëasopisnega sveta prevzame predstavnik enega
od podjetij elektrogospodarstva, ki sejo organizira na svojem podroËju. Organizator oktobrske
seje Ëasopisnega sveta je bil Elektro Ljubljana,
na podroËju DE KoËevje. »lane Ëasopisnega
sveta je pozdravil in nagovoril namestnik predsednika uprave Vincenc Janša, ki je navzoËim
predstavil tudi kljuËne projekte v poslovanju
podjetja. Po konËani seji je bil za Ëlane Ëasopisnega sveta, pod vodstvom direktorja distribucijske enote KoËevje, Milana Mlakarja, organiziran
pohod po koËevskem pragozdu. Pristno, odkrito
in sprošËeno sodelovanje je porok za dober izdelek, kar glasilo slovenskega elektrogospodarstva, Naš stik, zagotovo tudi je.
Violeta Irgl in Marko Piko
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NAŠIH SODELAVCEV

ŠPORTNI IZZIVI

Sebastjan JanËiË

Naš 38-letni delavec, Sebastjan JanËiË, je velik ljubitelj
gora in narave. Kadar se odpravi
v okoliške hribe, mu dela družbo njegov pes haski, kadar pa se
odpravi kam dlje, pa si mora poiskati drugo družbo ali pa se odpravi kar sam.

I

ma tudi hËi in sina, ki ga bosta
drugo leto julija verjetno kar precej pogrešala, saj se bo Sebastjan
za en mesec odpravil v Kyrgyzstan,
kjer namerava osvojiti 7134 m visok
Pik Lenin. Pik Lenin je elegantna gora
v gorstvu Pamir, z dostojno višino, ki
sega nad 7000 metrov nadmorske višine. S svojo ogromnostjo je visoka
snežna pregrada zalajskega hrbta in je
s 7134 metri najvišji vrh tega podroËja.
Pik Lenin se ponaša tudi z možnostjo
smuËanja z vrha gore, kar omogoËa
stalna snežna odeja. Že lansko leto julija so se Sebastjan JanËiË, Boris Kerle,
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Milan Mlakar, Toni Lekše in Gregor
BožiË (uslužbenci Elektra) odpravili na
Pik Lenin, a zaradi slabega vremena
(premoËan veter) niso osvojili vrha.
Drugo leto se Sebastjan ponovno odpravlja na Pik Lenin in upa na ugodnejše vremenske razmere in osvojitev
vrha, sedemtisoËaka. V svoji pohodniški karieri je osvojil že najvišje vrhove
Afrike - Kilimanjaro (5895), Evrope Elbrus (5643) in Amerike - Aconcaguo
(6962). V alpinistiËnem svetu je že od
leta 1989, opravljenih pa ima kar preko 700 plezalnih tur. Pleza tako v kopni skali, kot tudi v zimskih razmerah.
Omembe vredni so tudi: zimski vzpon
preko severne triglavske stene, zimsko
solo preËenje Kamniško - Savinjskih
Alp. Preplezane pa ima tudi 3 ledene
smeri na 3798 m visokem Grossglocknerju.

Nina Verdel in Irena PotoËnik

ZANIMIVOSTI
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Sejem solarne
tehnologije v Freiburgu
620 razstavljavcev iz 30-ih
držav, na 34.000 m2, 32.000 obiskovalcev iz skoraj 100 držav, to so
konËni podatki letošnjega sejma,
INTERSOLAR, v Freiburgu (NemËija). Sejem INTERSOLAR je potrdil
svojo vlogo v Evropi vodilnega
sejma na podroËju fotovoltaike,
solarno-termalne energije ter solarne arhitekture, na katerem pa
je letos moËno prevladovala fotovoltaika.

Š

tevilo razstavljavcev in obiskovalcev je presenetilo tudi organizatorje, saj je sejem INTERSOLAR
na dozdajšnji lokaciji dosegel prostorski
vrh. Zaradi predvidene nadaljnje rasti
sejma, 30 % na leto, so morali za leto
2008 poiskati novo lokacijo. Tako bo
naslednji INTERSOLAR v dneh od 12. do
14. junija 2008 na novem sejmišËu, v
nam precej bližnjem Münchnu, ki sejmu
omogoËa nadaljnjo prostorsko in vsebinsko širitev.

na država pri gradnji solarnih sistemov.
Inovativno okolje, dinamiËen trg, Ëut za
racionalnost in Ëisto okolje ter nenazadnje državna podpora solarnim projektom so idealni pogoji za razvoj sejma
INTERSOLAR. Izjemni rezultati sejma so
vsekakor odsev dogajanj na nemškem
solarnem trgu. Na sejmu nas je presenetil podatek, da je bilo leta 2006 v
NemËiji zgrajenih okoli 220 000 novih
solarnih sistemov (fotovoltaiËnih elektrarn za 750 MWp) v skupni vrednosti
5 milijard €, izvoz nemške solarne industrije pa je presegel 1 milijardo €. V
letu 2007 priËakujejo rast izvoza na 1,5
milijarde €, število zaposlenih v solarni
industriji pa naj bi se do leta 2012 podvojilo in doseglo število 90.000.

Kjer smo obiskovalci lansko leto parkirali, je bilo letos
postavljenih 6 montažnih dvoran.

SonËne celice.

D. O.

V sejemskih dneh se je v Freiburgu odvijalo tudi 15 razliËnih simpozijev, konferenc in delavnic s podroËja
solarne energije. Pomemben je bil tretji forum PV, na katerem so predavatelji iz številnih držav predstavili razliËne raziskave in tehnološke inovacije
s podroËja fotovoltaike. Foruma se je
udeležilo 319 udeležencev iz kar 42ih držav.

Veliko proizvajalcev je razstavljalo prosojne
PV module.

4. forum PV bo organiziran tudi v
Münchnu, leta 2008, s še bolj razširjenim programom.
Da dosega INTERSOLAR v NemËiji
takšen razvoj, za vse, ki spremljamo in
poznamo dogajanja na podroËju solarne
energije, ni niË nenavadnega. NemËija
je že vrsto let v svetovnem merilu vodil-

Solarna razsvetljava ima velik potencial - prihaja njen Ëas.

Fasade, prekrite s fotovoltaiËnimi moduli, niso v
Freiburgu nobena redkost.
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Sistem stalnega nadzora kakovosti
elektriËne energije

Postavitev sistema

Omara stalnega nadzora kakovosti
elektriËne energije s štirimi merilnimi
registratorji (primer RTP Šiška).

Reference = 04/07/2007 11:26:56.477
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E

lektriËna energija mora biti tako kot vsako tržno blago deklarirana s svojo kakovostjo. V ta namen služi t. i. “Izjava o
skladnosti/neskladnosti” kakovosti s sprejetimi zahtevami produktni standard SIST EN 50160, ki v okviru standardov elektromagnetne združljivosti (EMC), predstavlja najnižjo dovoljeno kakovost elektriËne energije na enotnem evropskem trgu.
Usmeritve regulatorja, ki med drugim bdi nad stanjem KEE
posameznega sistemskega upravljavca, so izražene zelo jasno. Po
konËanem prehodnem - regulativnem okvirju za elektroenergetska
omrežja (2006-2008), sledi postopno povezovanje (nagrajevanje/
penalizacija) višine omrežnine s pomoËjo kazalcev kakovosti napajanja. Tako so v pripravi ustrezni mehanizmi primerjave med posameznimi podjetji ter sistemski kazalci za posamezno komponento
KEE. Ti bodo vkljuËeni v proces izraËuna omrežnine. Pridobljeni
merilni podatki s pomoËjo stalnega nadzora KEE, se uporabljajo
tako za potrebe lastnih poslovnih (tehnoloških) procesov, kot za
potrebe zunanjih institucij.
V tem smislu je potrebno vzpostaviti stalno spremljanje - monitoring kakovosti napetosti na zbiralkah VN/VN in VN/SN razdelilnih transformacijskih postaj, na meji med prenosnim in distribucijskim omrežjem, ter na toËkah povezav prenosnega omrežja s
sosednjimi sistemi. Potrebno je vzpostaviti tudi mehanizme periodiËnega preverjanja stanja kakovosti elektriËne energije. Zadnji rok
izvedbe je 01. 01. 2008 (Ëlen 113, Uredba SPDO, Ur. l. 117/02).

KEE namešËenih v posameznem elektroenergetskem objektu, je z razvojem sistema
vztrajno narašËalo. Sprotni
pripravi projektne dokumentacije je vzporedno sledila
nabava drobnega el. montažnega materiala za opremo
omar (sponËni elementi, avtomati, konverterji, modemi,
ožiËenje ...). Vsa potrebna
el. monterska dela pri sami
montaži in zagonu sistema
so bila opravljena brez zunanjih izvajalcev, torej v lastni
režiji. Kmalu so se pojavile
tudi potrebe po nakupu el.
montažnih omar neposredno
pri proizvajalcu, izdelane po
lastnih specifikacijah.
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Podjetje mora imeti zagotovljen nadzor kakovosti
vhodnih surovin in preko medfaznega - vmesnega nadzora tudi ustrezen nadzor na izhodu. Govorimo o nadzoru
kakovosti elektriËne energije (v nadaljevanju KEE) v procesu od prevzema, do razdeljevanja kupcem - uporabnikom.
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V drugi polovici leta 2002 smo v našem podjetju priËeli s prvo
fazo vzpostavitve stalnega nadzora KEE na vseh toËkah povezav s
prenosnim omrežjem in s sosednjimi distribucijskimi omrežji.
Vodilo pri vzpostavitvi sistema je bilo postaviti tehniËno merilno zadovoljiv sistem, s Ëim nižjimi stroški realizacije, v predpisanem Ëasovnem okvirju in z željo po zagotovitvi nadzora KEE
nad Ëim širšim delom omrežja Elektra Ljubljana. Projekt je bil predhodno podprt z ustreznim elaboratom in sprejet na nivoju uprave.
Do sredine leta 2004 so bili pokriti vsi zbiralni 110 kV sistemi
tistih RTP-jev, ki mejijo na prenosno omrežje. Sledila so el. montažna dela naprav stalnega nadzora na SN nivoju zbiralk RTP-jev
in posameznih (kritiËnih) RP-jev. Število merilnikov - analizatorjev
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»asovni zapis trifaznega upada napetosti s soËasnim potekom toka.

TehniËne rešitve so bile usklajene predhodno z drugimi razdeljevalci (GIZ SODO, Delovna skupina za KEE), kar nam omogoËa
primerljivost, izmenjavo podatkov in izkušenj. Poenoten je bil naËin zajemanja podatkov, uporabljena enotna merilna metoda - SIST
EN 61000-4-30, postavljeni so merljivi kazalci in konËna oblika
letnega poroËila o stanju KEE - napetosti.
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Sistem nadzora KEE na omrežju Elektra Ljubljane trenutno zajema 80 merilnih mest z daljinskim prenosom in možnostjo daljinskega parametriranja, kar predstavlja najveËji sistem stalnega nadzora v
Sloveniji. Skupaj z drugimi slovenskimi distributerji je bilo v teh letih
vzpostavljenih preko 240 merilnih mest stalnega nadzora KEE, kar je
po neuradnih podatkih zagotovo najveËji sistem stalnega nadzora v JV
delu Evrope. V Franciji imajo primerljiv sistem (z enakimi merilniki)
stalnega nadzora KEE, ki trenutno pokriva okvirno 1.500 merilnih toËk
omrežja oziroma v Belgiji okoli 500 merilnih toËk omreæja.
KonËno število merilnih instrumentov, ki bi nam zagotavljali zadosten vpogled na stanje KEE na nivoju VN/SN vseh RTP-jev ter na lokacijah bolj oddaljenih/problematiËnih RP-jih, bo zajemal predvidoma
okoli 100 merilnih mest. ZakljuËek projekta je predviden v letu 2008.
V smislu Ëim bolj celovitega obvladovanja pridobljenih podatkov, prehaja težišËe izgradnje sistema v drugo - “mehkejšo” fazo
(SW), kar pomeni zagotovitev ustreznejše programske podpore od
obstojeËe. Gre za željo po Ëim veËji prilagodljivosti, avtonomiji in
avtomatizaciji razliËnih postopkov obdelave obstojeËe baze podatkov (lastni kazalci, lastna poroËila, filtri po želji). Prvi koraki v
smeri omenjene informacijske nadgradnje so že storjeni, upamo le
na uspešno in Ëim hitrejšo realizacijo.
Pri nadzoru in kasnejši analizi izmerjenih vrednosti posamezne znaËilnosti napetosti, gre za razmeroma velike koliËine podatkov, saj opisujemo dogodke in stanja sistema z mnogimi parametri (dolgotrajno beleženje parametrov, snemaje dogodkov ...), ki
so zabeleženi s sorazmerno visoko resolucijo. V tem smislu so za
komunikacijo izbrane obstojeËe optiËne komunikacijske povezave s
pripadajoËo terminalsko opremo. Ozko grlo na komunikacijski poti
predstavlja tako le vmesnik, vgrajen na analizatorju, saj so hitrosti
prenosov v omrežju obiËajno znatno višje (ali pa vsaj tako dobre)

od zmogljivosti vmesniških vrat. Uporablja se TCP/IP protokol prenosa, analizatorji pa so z ustreznimi pretvorniki komunikacijskih
signalov, fiziËno prikljuËeni na Intranet distribucijskega podjetja.

Dejanska vrednost sistema se mora
potrjevati v uporabnosti

Sistem stalnega nadzora omogoËa vpogled v trenutno stanje
in v zgodovino vseh glavnih merljivih znaËilnosti napetosti (trenutno jih je osem) po SIST EN 50160 na nivoju RTP-jev in veËjega
dela RP-jev. SoËasno z napetostjo lahko analiziramo tudi efektivne
vrednosti toka in poslediËno s tem tudi izvedene parametre (komponente moËi s pripadajoËimi faznimi koti med njimi).
Sistemski upravljavec omrežja se je do nedavnega zanašal le
na veË ali manj grobo statistiko izpadov zaradi delovanja avtomatike in zašËite, da o kratkotrajnih upadih in trenutnih prenapetostih
na doloËenih delih omrežja, ali na prevzemno prodajnih mestih z
uporabniki, niti ne govorimo.
PrviË v zgodovini je tako mogoËe analizirati posamezne dogodke
ali dogodke širšega obsega (npr. razne havarije, obilno sneženje, ...) s
prikazom celotne slike dogajanja el. parametrov opazovanega omrežja.
S pomoËjo vzroËno - poslediËne korelacije, ki ga omogoËa sinhronizirani sistem nadzora KEE, lahko sklepamo o izvorih (vzrokih) in o obsegu
posameznega dogodka. V tem smislu pridobijo posamezni dogodki in
havarije, ki so zabeleženi v DCV-ju, bistveno širšo in popolnejšo sliko.
PoroËila lahko opremimo s trenutnimi vrednostmi parametrov, z amplitudami dogodkov in z informacijo o obsegu posledic (upadi napetosti/
prenapetosti), ki so Ëasovno vezane na posamezni dogodek v omrežju.
Ne smemo pozabiti, da je današnja tehnika, predvsem v industrijskih
obratih (krmilniki, avtomatika ...), še kako obËutljiva na npr. kratkotrajne/prehodne upade napetosti reda nekaj deset
%, v Ëasu trajanja samo parih period. Prav tako
pa opažamo, da se težišËe pritožb odjemalcev seli
prav na omenjeni segment parametrov KEE.
Medsebojna Ëasovna in amplitudna primerjava nivojev periodiËnih motenj kot so fliker
(utripanje, migotanje), harmonske komponente
napetosti, medharmoniki ..., omogoËa sklepanje
o izvoru le-teh. Pomembno je sprotno ugotavljanja trenda posameznega parametra in s tem
predËasna napoved kritiËnih stanj.
Stalni nadzor je izredno pomemben v
luËi optimiziranja obratovanja in energetskega
razvoja omrežja. Trendi gibanja posameznega
parametra KEE širšega obsega omrežja, v povezavi s smernicami energetskega naËrtovanja,
poslediËnega razvoja in sanacije omrežja, so
izjemnega pomena. Omenjeni nadzor omogoËa
pridobivanje praktiËnih podlag za predvideno
uvajanje naËrtovanih nivojev motenj v razdeljevalnem omrežju in v povezavi s smernicami
energetskega naËrtovanja, postopno izboljševanje nivoja KEE posameznih (“problematiËnih”) delov omrežja. Nivo naËrtovanja motenj
NaËelna shema sistema stalnega nadzora kakovosti elektriËne energije v distribucijskem omrežju.
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je namreË tisti nivo, na katerega sist. upravljavec naËrtuje omrežje po
merilih, ki upoštevajo že obstojeËe motnje in tudi predvidene motnje
v omrežju. Dolgoletno izvajanje nadzora nad posameznimi, predvsem periodiËnimi parametri, omogoËa ugotavljanje tendence spreminjanja parametrov KEE. NaËrtovanje nivoja motenj v prihodnosti,
z upoštevanjem poveËanega odjema, ob uËinkovitem energetskem
naËrtovanju, lahko v veliki meri prepreËi prekomerno in neobvladljivo poslabšanje KEE. Sem štejemo nenazadnje tudi možnost predhodne pripravljenosti na sooËanje z oËitki odjemalcev.
Stalni nadzor ima pomembno mesto tudi v luËi predvidenih
pogodbenih razmerij. Zahtevnost oskrbe s kakovostno elektriËno energijo se spreminja z vsakim odjemalcem. V tem smislu so
predvidena individualna pogodbena razmerja z naslova kakovosti elektriËne energije. Odjemalcem z bistveno višjimi zahtevami
od tistih, ki jih zagotavlja sprejeta standardizacija, omogoËamo
vzpostavitev pogodbenega odnosa s tega naslova. Govorimo o
individualni oziroma pogodbeni kakovosti elektriËne energije,
kjer s partnerskim združevanjem interesov, ter s tem povezanimi
sredstvi, dosežemo željeni nivo kakovosti elektriËne energije. Za
relativno “varno” sklepanje pogodbenih razmerij, pa bi bila potrebna veËletna registracija stanja KEE na prevzemno predajnih
mestih zainteresiranih odjemalcev. Tako bi bilo potrebno Stalni
nadzor posamiË razširiti tudi na prevzemno - predajna mesta zainteresiranih odjemalcev.
Stalni nadzor je neizogiben v luËi zahtevanega poroËanja zunanjim institucijam (pristojno ministrstvo, pristojni regulator). Sem

štejemo poroËanje o stanju KEE v smislu primerljivosti in transparentnosti stanja KEE posameznega sistemskega upravljavca. V bližnji
prihodnosti bodo prav ti kazalniki stanja KEE, pridobljeni s pomoËjo
sistema stalnega nadzora, pomembno vplivali na prihodke z naslova
regulirane višine povraËila za uporabo omrežja.

Prihodnost sistema stalnega nadzora
Velike koliËine pridobljenih podatkov niso v nikakršno korist,
Ëe upravljavec ni v “kondiciji” z njimi oziroma jih ne obvladujemo
zadosti. ObstojeËa programska oprema ima žal veliko pomanjkljivosti. V teku je tako priprava odprte internetne programske aplikacije,
ki bi v okviru integriranega informacijskega sistema služila celostni
podpori obvladovanju KEE. Gre za programsko podporo, ki bo med
drugim omogoËala izvajanje potrebnih “post procesing funkcij”, kot
so avtomatska izdelava poroËil in izraËuni kazalcev. Sem spada tudi
povezava v smislu integriranega informacijskega sistema z drugimi
bazami podatkov v podjetju. Potreben je prehod na bistveno višji
nivo obvladovanja trenutne baze podatkov KEE (QIS3CSDB, CS-Client Server). V merilno - tehniËnem smislu je tako sistem usmerjen
v odprtost ter možnost razširitve strojne in programske opreme. S
takšno usmeritvijo želimo zmanjšati odvisnost od enega samega proizvajalca in poveËati spekter uporabljenih merilnih analizatorjev ter
programskih orodij.
mag. Peter Bergant

NOVICA

NOVICA

Podelitev jubilejnih nagrad
Šestega septembra 2007 smo se v sejni sobi zbrali z namenom, da delavcem, ki so 20 let zaposleni v Elektru Ljubljana, DE Elektro Novo mesto, podelimo jubilejne nagrade.

Z

brali smo se ob prigrizku in kavi, ter obujali spomine na pretekle dni. Jubilanti so bili zelo veseli pozornosti, ki jim je bila
izkazana, zato so se tudi z veseljem postavili pred objektiv
in nastala je naslednja spominska slika. Dobitniki plaket za 20 let
so AdlešiË Igor, AnderliË Franc, Berkopec Robert, Fabjan Mitja, Hrlec Veljko, Kocjan Janez, Kuplenk Anton, SlapniËar Damjan, Weiss
Roman, BlažiË Milena, Brinovec Bogdan, Debevc Jože, Drenovec
Marjan, Gabrijel Tomaž, Hegediš Oto, KoËevar Andrej, Kranjc Drago,
Mervar Vera, MikliË Monika, Pavlin Dušan. Nekateri od imenovanih
so prejeli plaketo za dvajset let že na dnevu podjetja v Ribnici.
Jolanda Štukelj
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Fotoreportaža z odprave okvare
na DV 110 kV KoËevje - Hudo

V

remenske ujme, ki so v torek, 18. septembra povzroËale številne nevšeËnosti po vsej državi, niso prizanesle niti našim
napravam. Na koËevskem resda ni bilo tako hudo kot v
nekaterih drugih krajih, a vendarle smo doživeli kar nekaj okvar
oziroma motenj na elektroenergetskem omrežju. Najtežja okvara
je nastala zveËer, ob 21.13, na 110 kV daljnovodu KoËevje - Hudo,
kar je imelo za posledico tudi nekajminutni elektriËni mrk za RTP
KoËevje.

Še podnevi se je težko znajti, kaj šele ponoËi.

ca in RTP Grosuplje. Iz zapisa delovanja zašËitnih naprav v RTP
KoËevje je bilo moË ugotoviti, da je okvara nastala cca 8 km od
RTP KoËevje, v smeri Novega mesta. Vendar pa nadzorniki nadzorništva KoËevje v noËnem Ëasu, ko je vidljivost v globokem
gozdu enaka niËli, teren pa je skrajno neugoden, niso uspeli najti
mesta z okvaro.
Dostop z mehanizacijo je nemogoË.

Jambor DV 110 kV KoËevje - Hudo.

Dežurni dispeËer v DCV Ljubljana je takoj odredil iskanje
mesta z okvaro, kajti prekinjena je bila dolenjska 110 kV zanka,
kar pomeni zgolj enostransko napajanje RTP KoËevje, RTP Ribni-
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Skozi gošËavo na traso.

To jim je uspelo šele naslednjega dne zjutraj, ko so obenem tudi
sporoËili, za kakšno vrsto okvare gre. Posledica neurja, ki je divjalo
prejšnjo noË, je bil padec drevesa na daljnovod, ob tem pa je prišlo
do pretrganja faznega vodnika. Da bi bila težava še veËja, je okvara
nastala na podroËju, kjer je dostop z mehanizacijo nemogoË.
Skupina pri delu.

Ker se mi priložnost za ogled nastale okvare na daljnovodu ne
ponudi prav pogosto, sem se odloËil, da si kraj ogledam. Še posebej,
ker je to v “domaËih” gozdovih, kjer se pogosto “potepam”. Potem,
ko mi je vodja nadzorništva, g. Drago Žagar, natanËno opisal, kako
Od višine se NE zvrti.

priti do mesta z okvaro, sem se odpeljal po cesti proti Novemu mestu.
Kakšen kilometer pred naseljem Stari log je bila ob cesti na koliËku
oznaka, kje z glavne ceste zaviti v gozd. Za oznako so poskrbeli fantje iz skupine Marjana Drolca, ki so bili vpoklicani iz Ljubljane zaradi odprave okvare. Moram priznati, da bi bilo moje iskanje brez te
oznake zelo oteženo, saj je na tej cesti kar nekaj odcepov z gozdnimi
cestami. Po nekaj sto metrih vožnje po makadamu pustim avtomobil
na gozdnem obraËališËu, kjer so parkirana že nekatera vozila našega
podjetja. To bo to, si mislim in se odpravim peš po kolovozu naprej.
Ta pelje vedno globlje v gozd in ko po cca 300 metrih naletim na
dva kombija, vem, da sem že blizu. Veselo naprej po kolovozu - in

Pretrgan vodnik.
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Sam se skorajda izgubim podnevi, ob danih smernicah, kako je
šele tistim, ki vËasih ponoËi išËejo mesto z okvaro? Tega jim pa res
ne zavidam. Kakorkoli že, kmalu naletim na Difenderja, ki je “prioral” dokaj visoko po stezi, ki je bila nekoË vlaka. Ampak naprej je
bilo treba pa peš - do vrha vzpetine oziroma trase ne pride nobeno
terensko vozilo. Še kakšnih 200 m, pa sem na trasi. Tu je že prisotna
skupina Marjana Drolca; dva od fantov visita privezana visoko na
jamboru in dokazujeta, da se od višine pa vendarle ne zvrti (ali pa
vsaj ne vsakomur).

Luknja v tleh in stopljen vodnik.

po kakšnih 400 prehojenih metrih dospem do vasi. Strela, to pa ne
bo v redu. Na sreËo je signal mobitela na tej toËki prisoten (del Suhe
krajine, prav tu v bližini, namreË ni pokrit s tem signalom). PokliËem
spet vodjo nadzorništva, ki je medtem že na trasi, in ko mi pove,
kje sem verjetno zgrešil, se odpravim nazaj. Spet do obeh kombijev,
potem pa levo navzgor po spolzkem listju v strmino, Ëez gošËavo in
med skalovjem. No, si mislim, zdajle mi je odveË prenašati še fotoaparat in kamero; kako je šele fantom, ki nosijo s seboj material in
orodje, agregat na primer?
Nov vodnik.

Odprava okvare tokrat v lepem vremenu.

Drugi so angažirani z delom na tleh, torej s spajanjem vodnika.
Kar pa tu, na tem neravnem terenu, sredi gošËave in med samim skalovjem, ko moraš presneto paziti, kam stopiš, sploh ni lahko delo.
Ogledam si posledice okvare. Strgan vodnik, še posebej zanimiva je ožgana podrast, pa luknja v zemlji, pa stopljen aluminij.
Ja, ko 110 kV “zašmelca” po tleh, pa res ni šale. Pomislim, kako
bi se poËutil kakšen gobar, ki bi bil morda blizu v trenutku nastanka
okvare. Ampak, saj sem, gor, v to divjino, niti gobarji verjetno ne zaidejo. KveËjemu kakšen medved, saj je tu praktiËno njegova dnevna
soba. Ti kraji so namreË poznani po medvedih.
Fantje so kljub težjim pogojem dela dobro razpoloženi. Eden od
monterjev prinese kolut z vodnikom, ki ga bo treba zamenjati, drugi
zažene agregat, tretji pomaga monterjema na jamboru, ki sta medtem že odpela vodnik z izolatorja in ga spustila. Vsakdo je zadolžen
za nekaj in spajanje se lahko priËne.
Še uro, dve, in delo bo konËano ter daljnovod priklopljen. Zagotovljena bo veËja zanesljivost napajanja, kar je najbolj pomembno. Monterji so še vedno dobro razpoloženi, kljub napornemu delu.
Morda zaradi sonca, ki je vseskozi prijetno grelo - vËasih morajo podobna dela opraviti v precej slabših vremenskih razmerah, pogosto v
blatu, snegu, dežju in vetru, kajti okvare se dogajajo prav takrat. Vsaj
kar se tega tiËe, so imeli tokrat veË sreËe.
Toni Štimec
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V preteklih mesecih smo zaposlili sodelavce:
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA ENOTA

JANKOVI∆ PETER

elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

PAPEŽ MARKO

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

PRA»EK ALEN

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

SRAKAR IGOR

tehnik za dokumentacijo

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

BREGAR DEJAN

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

FERFILA TINE

dipl. inž. el.

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

FRKAL ROBERT

samostojni elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

GRAŠI» KLEMEN

univ. dipl. ekonomist

Storitve za uporabnike, Uprava

HAUPTMAN MILAN

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

LUŠIN TONE

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

NAROBE ALEŠ

voznik tovornega vozila

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

OSOLIN DAVID

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

OŠLAJ ALEN

KV elektromonter

Storitve na DO, DE KoËevje

PAPAREVI∆ DEAN

tehnik v operativi

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

PIVK ROK

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

PRITERŽNIK ANDREJ

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

SMOLI» MITJA

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Novo mesto

ŠIFRER DAMJAN

tehnik za dokumentacijo

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

ZABRET MIHA

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

GRILJ DEJAN

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

GRUDEN MATEJ

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

INDIHAR EMIL

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

KLU»AR ROK

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

MEHLE MILAN

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

MIHELI» JERNEJ

dipl. inž. el.

Obratovanje in razvoj DO, Uprava

JE NEKAJ RESNICE
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ROGEL MARJAN

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Trbovlje

SVETLIN PETER

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

ŠLEBIR ERIK

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

ZAJEC MARKO

KV elektromonter

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:
IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA ENOTA

MATJAŽ OSVALD

prenehanje

Skupne strokovne službe, Uprava

MIRAN BERGINC

upokojitev

Skupne strokovne službe, Uprava

ALOJZ BEŠTER

upokojitev

Obratovanje in razvoj DO, Uprava

MILENA BLAŽI»

upokojitev

Skupne strokovne službe, DE Novo mesto

TOMO NAGODE

prenehanje

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

BOJAN RODE

upokojitev

Storitve na DO, Uprava

BOJAN-JAKOB ŽEZLINA

upokojitev

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

MARJAN OVEN

upokojitev

Storitve na DO, Uprava

MIRAN NOVAK

prenehanje

Skupne strokovne službe, Uprava

ZORAN ŠTEPIC

prenehanje

Nakup in prodaja EE, Uprava

ANICA KNEZ

prenehanje

Obratovanje in razvoj DO, Uprava

MARKO HORVAT

prenehanje

Nakup in prodaja EE, Uprava

LUDVIK BARTELJ

prenehanje

Nakup in prodaja EE, Uprava

MITJA KOSIRNIK

prenehanje

Obratovanje in razvoj DO, Uprava

DARJAN HORVAT

prenehanje

Storitve na DO, DE Ljubljana okolica

JANEZ ŽUMER

upokojitev

Storitve na DO, DE Ljubljana mesto

Umrli so upokojenci: Janez Andrenšek, Bogo Košir in Slavko KavËiË.
Nevenka IvanËiË
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VEDETI

DOBRO JE

Stvari o katerih se v
službi ne govori

tev je dobro držati jezik za zobmi in ni dobro
insistirati v svojih stališËih.

3. Seksualno življenje
Zakaj se ne bi pogovarjali o svojem
seksualnem življenju? Ne gre za to, da je to
generalno prepovedana tema, vseeno pa naj
privatno življenje ostane med partnerjema. Še
tako liberalni sodelavci se poËutijo nelagodno, ko jim sodelavec odkriva intimne epizode
iz svoje spalnice.

4. Težave z zakoncem,
otroci ali starši

Obstajajo teme, za katere v službi
preprosto ni prostora, ker se ti bo malenkost, ki jo razkriješ slej ko prej lahko
mašËevala, kajti razliËni ljudje imajo
razliËna stališËa.

O

govarjanje v delovni sredini in razkrivanje osebnih stvari vodijo v samouniËenje. Odpovedi sicer ne bomo
dobili, si jo bomo pa zaželeli tisti trenutek, ko
nas bodo sodelavci zaËeli provocirati in izkorišËati naše zaupanje.
Delovna sredina ni prostor, kjer moraš
iskati najboljše prijatelje, sestavljajo jo rivalstvo, tekmovanje, povišice in zavist. V nekem
trenutku stopiš nekomu na žulj, pa si bo zaželel mašËevanja, lahko pa nekomu postaneš
stalen trn v peti zaradi nesprejetja tvojih stališË in prepriËanj.

Gripa

»

eprav so zime zadnja leta mile, jih z
radostjo priËakujemo, saj nam prinašajo tudi radosti zimskega športa in
obËudovanje snežne beline. Pri tem pa kar
pozabljamo na neprijetnosti kot so prehladna
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Kaj vse lahko privede v neprijeten položaj oziroma katere so tiste teme, ki se jim je
v službi dobro izogniti.

1. Religija
Svojega verskega prepriËanja ne izražaj,
prav tako ne svojega mišljenja o drugih religijah. To je osebna stvar posameznika, na
katero je vsak zelo obËutljiv. Sodelavci zares
ne želijo slišati, da se ne strinjaš z njihovim
religioznim prepriËanjem, ali da verjameš, da
je tvoja vera tisto, v kar bi morali verjeti vsi.

2. Politika
Še eno obËutljivo podroËje je politika,
ljudje pa so pripravljeni zaradi razliËnih politiËnih prepriËanj na vse. Posebno v Ëasu voli-

obolenja; predvsem je to gripa. Gripa je specifiËna nalezljiva bolezen, ki hitro prehaja od
Ëloveka na Ëloveka. Epidemije se zato širijo s
hitrostjo današnjega prometa. Med delovnimi
ljudmi lahko povzroËijo kar veliko izgub delovnih ur. Bolezen se zaËne naglo, z mrazenjem,
temperatura hitro naraste na 39 stopinj Celzija
in tudi veË. Bolnik se poËuti slabo, bolijo ga
vsi udje, muËi ga suh kašelj in glavobol. Tako
stanje traja od 4 do 7 dni. Nato se bolezen

V primeru, da tarnaš o svojih zasebnih
težavah, lahko šef ali sodelavci pomislijo, da
te domaËe težave “vleËejo” od dela v službi,
hkrati pa daš vedeti, kje si ranljiv.
Tudi najbolj banalen prepir s partnerjem, ki ga razkriješ ob pitju kave, bo lahko
nekdo razumel kot krizo v zakonu, ter bo
vsak tvoj korak pripisal težkemu obdobju, v
katerem si.

5. Cilji v karieri
»e govoriš o tem, da z nekega delovnega mesta želiš priti na višje, bo izzvalo
povsem utemeljen sum tvojih nadrejenih
in sodelavcev, ki se bodo spraševali o tvoji
lojalnosti. Vsi težijo k boljšemu delovnemu
mestu, zato si zamisli, da vsi zaËnejo javno
govoriti o svojih željah, da komaj Ëakajo
na boljše plaËano delovno mesto. »e želiš
napredovati znotraj organizacije, pusti, da o
tem govori tvoje delo.
Nikakor in nikoli ne smeš govoriti z
vsakim, ki te je voljan poslušati. Ali želiš izzvati zavist pri sodelavcih? Raje postopaj poËasi in zanesljivo.

konËa, Ëe se ji ne pridruži kakšna komplikacija. Rekonvalescenca je vËasih tudi pri navidez
lažji gripi dolga, to je znak, da gripa Ëloveka zelo prizadene. Pri mlajših otrocih in pri
starejših lahko preide v pljuËnico. Zdravje je
naše bogastvo, zato moramo zanj skrbeti prej,
preden ga izgubimo. Proti gripi se lahko pravoËasno zašËitimo s cepljenjem.
Irena PotoËnik

VEDETI

DOBRO JE

6. Težave z zdravjem
Prav tako v službi ne govori o svojih
težavah z zdravjem. HoËeš ali ne, zgodbe se
širijo, zato se bo zaËelo sumiti, da nisi sposoben opravljati svojega dela. »e gre za resno
bolezen in boš z delovnega mesta dalj Ëasa
odsoten, se o tem pomeni s svojim predpostavljenim. Nikomur pa ni potrebno povedati
o podrobnostih zdravstvenega stanja.
Ogovarjanju se v delovni organizaciji ne
da izogniti. »im se sreËata dve osebi in omenita koga, ki ni zraven, je to že ogovarjanje.
Razlika je le v tem, kako nekoga ogovarjaš.
Velikokrat se zgodi, da svoje stiske zaupaš sodelavcu, ki se nam zna smehljati v

obraz in mi mislimo, kako nas razume. Potem
pa se zgodi, da nam ta ista oseba zasadi nož
v hrbet zato, da bi pridobil toËke zase. »ista
manipulacija. In Ëe se v neki sredini, ki se sicer dobro razume, najde samo ena taka oseba,
je lahko zelo hudo.
Samo za dobrim konjem se dviguje
prah - pravi pregovor. Hinavci in podrepniki
budno bdijo nad življenjem ter delovanjem
svojih bližnjih in komaj Ëakajo, da lahko o
tem kaj povedo.
Poleg tega, da so govorice in pripombe
veËinoma neosnovane in preprosto nesramne,
se zgodi, da po nekem Ëudnem spletu okolišËin spet pridejo na ušesa tistega, komur naj bi
bile namenjene, ker “Ëez 7 let se vse izve”. Res
je. VeËno niË ne ostane skrito. Najbolj smešno

je to, ko kdo reËe “Veš, jaz pa res ne maram,
da mi kdo govori za hrbtom, tako kot to recimo poËne Pepca. Veš, kaj mi je zadnjiË rekla
o Francki?” ... Halo.
Nenapisano pravilo je, da kdor ogovarja in kleveta druge pred tabo, poËne enako s
tabo pred drugimi.
Ogovarjanje je eden od najhujših grehov. Kako veliko zlo je in kako hudo je, vedo
samo tisti, ki ga doživljajo. Res, zdi se zelo
nedolžno, prazne besede. Pa ni tako. PovzroËajo veliko notranjo boleËino in povzroËajo
posledice. V bistvu zlo zaradi ogovarjanja ni
niË manjše od kraje ali prešuštvovanja. V sebi
nosi nevošËljivost. O tej temi pa bomo razpravljali v naslednjem Ëlanku.
Jolanda Štukelj

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

Jubilantje
Jesen vstopa v deželo s svojo barvitostjo z zadnjimi toplimi
sonËnimi žarki; prehitro se bo prelila v zimo. Naši jubilantje bodo
vseeno praznovali svoje življenjske jubileje:

Zahvala

O

b smrti oËeta se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem DE Novo mesto, nadzorništvu Trebnje in predsedniku uprave za izreËena sožalja ter podarjene sveËe. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Dean VerbiË

OKTOBER 2007

DECEMBER 2007

70. rojstni dan

60. rojstni dan

1. Karolina BEZLAJ

Ljubljana

2. Cecilija RAHNE

Ljubljana

1. Franc RUS

Stara Cekev

»lanica DUEL

70. rojstni dan

80. rojstni dan
1. Rafael ŠUŠTAR

Ljubljana

2. Katica WEIS

Ljubljana

3. Marija KOGOJ

Ljubljana

1. Ivan LOBODA

2. Janez JAMNIK

Ljubljana

»lanica DUEL

80. rojstni dan
1. Franc SMOLI»

Ljubljana

2. Helena BOBI»

Izlake

1. Franc JERAJ

Novo mesto

»lan DUEL

Slavljenkam in slavljencem želimo vse lepo, zdravja, sreËe, zadovoljstva
in lepega praznovanja v krogu svojih najdražjih.

60. rojstni dan
Ljubljana

»lan DUEL

80. rojstni dan
»lanica DUEL

NOVEMBER 2007
1. Barbara HOFBAUER

Domžale

»lan DUEL

Jožica Krašovec
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Peca (2126m)

T

udi letos smo osvajali visoke gore. Tokrat je bila naša žrtev Peca oziroma njen najvišji vrh - Kordeževa glava, ki
je z 2126-imi m druga najvišja gora severnih Karavank.
Vreme nam ni bilo naklonjeno, vendar se nismo ustrašili in
upali smo, da se bo zvedrilo. Po vsakem dežju posije sonce; tudi
tokrat je bilo tako, vendar šele naslednji dan. Težki, sivi oblaki
so se podili po nebu levo in desno in zakrivali naš cilj. Oskrbnik v “Domu pod Peco” nam ni vliv optimizma. Po daljšem
premisleku, ko smo si že ogledali jamo Kralja Matjaža, ki spi
pod Peco, in po obisku razgledne toËke na Mali Peci, od koder,
resnici na ljubo, zaradi megle nismo videli drugega kot samo
najbližje grmovje malin, smo se odloËili, da poskusimo, oboroženi z dežniki in anoraki, doseËi cilj. Uspelo nam je. Do veËera
smo se vrnili z gore in zadovoljni z doseženim odšli k poËitku.
Zgodaj zjutraj nas je zbudilo zlato sonce. Narava je bila umita
in gore na dlani. Ni nam bilo žal, da smo priËakali jutro v gorah. Po zajtrku smo krenili v dolino in uživali v lepotah narave,
ki se nam je oddolžila za deževni dan. Na povratku so na svoj

Zasavska gora
(849 m)

Ž

al nas je na prvem jesenskem pohodu spremljal dež, a smo
kljub temu dosegli zastavljeni cilj - vrh Zasavske gore. No,
ne tako hitro, kot sem napisala. Šli smo korak za korakom.
Najprej na izhodišËe - trg VaËe nad Litijo, nato vas Klenik, kjer je

raËun prišli tudi gobarji. Zadovoljni, da nam je uspelo, smo si v
Ljubljani zaželeli “nasvidenje”.
Zvonka Osredkar

sredi vasi postavljena velika kopija vaške situle, ki nas opomni, da
smo morda na najbogatejšem arheološkem podroËju v Sloveniji.
Dosedanje najdbe priËajo o tem, da je bilo obmoËje naseljeno že
pred 2500 leti. Ob premišljevanju, kaj vse se še skriva pod površjem njiv, mimo katerih pelje markirana pot, pridemo do vasi
Vovše, kjer se na koncu vasi zaËne gozdni kolovoz. PoËasi se zaËnemo vzpenjati proti vrhu. Po dobri uri hoje pridemo do planinskega doma. Mokri od dežja se v domu uredimo in okrepËamo. Po
krajšem poËitku se odpravimo v kapelo, kjer nam župnik predstavi zgodovino kraja. Izvemo, da je obzidje okrog cerkve, ki stoji
na razglednem hribu, iz Ëasov taborov, ki so varovali ljudi pred
turškimi vpadi. Gora je odigrala pomembno vlogo tudi v kasnejši
zgodovini. Pred cerkvijo stoji spomenik padlim v prvi svetovni
vojni. PoËasi in previdno, ker so tla razmoËena, se vraËamo v dolino, kjer nas Ëaka avtobus in se odpeljemo v GEOSS - v Spodnji
Slivni, kjer so geodeti na sedlu (644,842m) pod goro Slivno izmerili
geometriËno središËe Slovenije. Postavljeno je kvadratno obeležje
iz pohorskega kamna. Na stranskih ploskvah kvadrata so vklesani:
državni grb, obris Slovenije in napis GEOSS, prva kitica državne
himne, geografska vzhodna dolžina 14° 48 55,2 in 46° 07 11,8
severne širine in geodetske koordinate za doloËanje položaja. V
podstavek so vklesane štiri strani neba. Obeležje dopolnjuje steber
z datumoma osamosvojitve Slovenije in sprejema v ZN, drog s
slovensko zastavo in lipovo drevo. ObmoËje je parkovno urejeno.
Po ogledu smo se odpeljali v HotiË na kosilo. Medtem je sonce pregnalo dež in izlet smo zakljuËili vedro razpoloženi.
Zvonka Osredkar
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Jelenov
žleb

T

orek, 16. oktober je bil dan, naroËen
za pohod. Po rahlo meglenem jutru v
Ljubljani, se je, ko smo se pripeljali
na Travno gor, naredil lep sonËen dan, kot
smo si ga lahko samo želeli. Ker so poti po
dolenjskih griËih in gozdovih precej zavite in skrite, smo prosili gospoda Jožeta in
Zvoneta - planinca (Ëlana PD Ribnica), ki
sta v teh gozdovih kot doma, da sta nas
vodila do Ogence - partizanske bolnišnice,
kjer je bilo izdanih in ubitih trinajst partizanov. V skalovju, nad breznom, kamor so
mrtve zmetali, je urejen spominski prostor.
Z Ogence smo pot nadaljevali po gozdnih
poteh. Pod nogami je šelestelo listje, skozi
deloma gole vejevje nas je grelo jesensko
sonce, uživali smo v prekrasnih jesenskih
barvah in v lahkotnem klepetu prišli do
Jelenovega Žleba, kjer je partizanska voj-

ska 26. marca 1943 premagala mnogo
moËnejšo italijansko in tako dosegla najveËjo zmago partizanov nad okupatorjem
v osrednji Sloveniji. Od leta 1958 stoji na
tem mestu spomenik. Odpeljali smo se v
Ribnico, na kosilo, po kosilu pa smo si v

ribniškem gradu - muzeju ogledali razstavo
o obrteh na ribniškem in zanimivo razstavo
o Ëarovnicah. Po ogledu muzeja nas je pot
vodila domov.

kulturne dedišËine, našli tudi model Narodne
in univerzitetne knjižnice iz Ljubljane. Med
množico modelov je bilo lepo videti tudi model, ki predstavlja nekaj domaËega. Pot smo
nadaljevali do Vrbskega jezera in si ogledali
cerkvico Marije ob Vrbi ter nadaljevali pot

do Korenskega sedla, kjer smo spet stopili na
domaËa tla. Po veËerji pri “Trebušniku” smo
se polni zanimivih vtisov vraËali proti Ljubljani, kjer smo si zaželeli “nasvidenje”.

Zvonka Osredkar

Avstrijska
Koroška

C

ilj jesenskega izleta je bila Avstrijska
Koroška. V Avstrijo smo stopili na
mejnem prehodu Jezersko in nadaljevali pot skozi Železno Kaplo in Velikovec.
Ogledali smo si grad Ostrovica (Hochsterwitz) - zaradi turških upadov so iz gradu
naredili trdnjavo in kasneje orožarno. Skozi
grajske sobane, kjer je razstavljeno raznovrstno orožje, nas je vodil koroški Slovenec
in tako smo se spoznali tudi z nam zanimivo slovanšËino koroških Slovencev. Z gradu
se odpeljemo do vojvodskega prestola na
Gosposvetskem polju, kjer so naši predniki
ustoliËevali karantanske kneze. V Celovcu
smo si ogledali nekaj znamenitosti in se odpeljali v Minimundus (svet v malem), kjer
smo med 146 modeli svetovnih zanimivosti

Zvonka Osredkar
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

Del stavbe
na zemlji

SESTAVIL
TONI

SoËutni,
usmiljeni
ljudje

Strokovn.
za
antropologijo

Legendarni
brazilski
nogometaπ

SESTAVIL
TONI

Nasprotje
pravice

Ostanek
kart po
delitvi

Vnema,
elan

Dræava na
bliænjem
vzhodu

Trik,
zvijaËa

Stara
židovska
meniška
skupnost

Elektro
Slovenija
Poliamidno
vlakno

Republiπki
center

Konec
polotoka

Apoteka

LošËilo
Meteja
MiklavËiË

Glavni
πtevnik

Kazalni
zaimek

Kovica
(ljudsko)

Luka v
Izraelu

Znan
hrvaπki otok

Daljπe
Ëasovno
obdobje

»eπki
skladatelj
Pletena
posoda

Skupek
izrojenih
malignih
celic

Viπji
sodnik pri
muslimanih

Ime
Ëebelarja
Janπe

Matoπ Tina

BodeË
plevel

Pregovor
Tropska
papiga

Morska riba
v obliki
romba
RazliËna
πumnika
Nezavedno
(po Jungu)

»asovna
enota
United
Nations
Drug izraz
za niËlo

Krajπa
oblika
imena
aristotel

Simbol za
Renij
Boj dveh
oseb

Velika kaËa
Darilo

Sorodstvo

Ivan
Prijatelj

Reæiser
Kurosawa
Orehek
Valter
Mehiška
den. enota

Pokrivalo
po noši
Star Slovan
Drugi izraz
za »E
Staroæid.
kralj

Poldrag
rumenorjav
kamen
Angleπko
svetlo pivo

Kartaginski
vojskovodja

Del obraza

Priprava
na jahalnih
škornjih

Ime pesnika
Grudna

Pritrdilnica,
tudi JA

Zemljiški
Izrastek na
gospod v
glavi
stari TurËiji

Eden od
grških
junakov pri
Troji

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki Mariji Urankar, ki bo prejela praktiËno nagrado. Prosimo,
da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico in pošljite vkljuËno do 3. decembra 2007, na naslov: Elektro
Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Oddelek za odnose za 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. 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

Nekomu lahko
spremeniš življenje

N

ekega dne, ko sem bil v prvem letniku srednje šole, sem videl fanta
iz mojega razreda iti domov. Ime
mu je bilo Kyle. Videti je bilo, da je nesel
domov vse knjige. Mislil sem si: ''Zakaj bi
kdo nesel vse svoje uËbenike domov v petek? Res mora biti piflar.'' Sam sem imel kar
lepo naËrtovan vikend (žurke in nogometna tekma z mojim prijatelji jutri popoldan),
zato sem skomignil z rameni in šel naprej.
Ko sem hodil, sem videl, da gre proti temu
fantu skupina otrok. Tekli so k njemu, mu
podrli vse knjige na tla in ga spotaknili, da
je padel v blato. Njegova oËala so poletela,
in videl sem, ko so pristala v travi, okrog
10 Ëevljev od njega. Pogledal je gor in videl
sem to obupno žalost v njegovih oËeh. V
srcu sem Ëutil z njim. Zato sem tekel do
njega in medtem, ko se je plazil po tleh
in iskal oËala, sem videl solzo v njegovih
oËeh. Ko sem mu podal oËala, sem rekel:
''Tisti fantje so bedaki. Res bi morali odrasti.'' Pogledal me je in rekel: ''Hej, hvala!''
Na njegovem obrazu je bil velik nasmešek.
To je bil eden tistih nasmeškov, ki izkazujejo resniËno zahvalo. Pomagal sem mu pobrati knjige in ga vprašal, kje živi. Kot se je
izkazalo, je živel blizu mene, zato sem ga
vprašal, zakaj ga nisem prej videl. Rekel je,
da je pred tem hodil v privatne šole. Prej
se ne bi nikoli družil s kakim fantom, ki
je hodil v privatno šolo. Vso pot do doma
sva šla peš in pomagal sem mu nesti nekaj knjig. Izkazalo se je, da je kar zanimiv
fant. Vprašal sem ga, Ëe bi hotel z mojimi
prijatelji igrati nogomet. Rekel je, da želi.
Družili smo se cel vikend in bolj, ko
sem spoznaval Kyle-a, bolj mi
je bil všeË, in moji prijatelji so

bili enakega mnenja. Prišel je ponedeljek
zjutraj in tam je bil Kyle spet z ogromnim
kupom knjig. Ustavil sem ga in rekel: ''Ti
si boš pa res natreniral mišice s tem kupom knjig, ki jih nosiš vsak dan!'' Samo
smejal se je in mi dal polovico knjig. Skozi
naslednja štiri leta sva z Kyle-om postala
najboljša prijatelja. Ko sva bila v zadnjem
letniku, sva zaËela razmišljati o faksu. Kyle
se je odloËil za Georgetown in jaz za Duke.
Vedel sem, da bova vedno prijatelja, da
kilometri ne bodo nikoli težava. On je želel biti
zdravnik, jaz pa sem ciljal v poslovne vode z
nogometno štipendijo. Kyle je bil zadolžen
za poslovilni govor v našem razredu. Ves Ëas
sem ga dražil, da je piflar. Moral je pripraviti
govor za maturo. Tako vesel sem bil, da ni
bilo treba meni iti na tisti oder in govoriti.
Na dan mature sem videl Kyle-a. Videti je bil
Ëudovito. On je bil eden tistih, ki so res našli
sami sebe skozi srednjo šolo. Malo je ''napolnil'' svojo postavo (z mišicami) in zelo dobro
je bil videti v oËalih. Imel je veË zmenkov kot
jaz in dekleta so ga oboževala. Kako sem bil
vËasih ljubosumen. Danes je bil eden tistih
dni. Videl sem, da je nervozen zaradi svojega govora. Zato sem ga lopnil po hrbtu in
rekel: ''Hej, veliki mož, odliËen boš!'' Pogledal me je z enim tistih pogledov (hvaležnih)
in se nasmejal. ''Hvala,'' je rekel. Ko je zaËel
svoj govor, se je odkašljal in priËel. ''Matura je Ëas, ko se zahvalimo vsem tistim, ki so
nam pomagali skozi tista težka leta. Svojim
staršem, uËiteljem, bratom, sestram, mogoËe
trenerju, ampak

najbolj svojim prijateljem. Tukaj sem, da vam
povem, da je biti nekomu prijatelj, najveËje
darilo, ki ga lahko date neki osebi. Povedal
vam bom zgodbo.''
Samo gledal sem svojega prijatelja v
neveri medtem, ko je razlagal zgodbo o prvem dnevu najinega sreËanja. »ez vikend
se je nameraval ubiti. Govoril je o tem,
kako si je izpraznil omarico, zato da njegovi mami kasneje ne bi bilo treba tega
poËeti in nositi domov vseh njegovih stvari. Globoko me je pogledal in mi namenil
majhen nasmešek. ''Hvala bogu, bil sem
rešen. Moj prijatelj me je rešil pred neizgovorljivim.'' Slišal sem vzdih, ki je potoval
skozi množico medtem, ko nam je ta Ëeden,
popularen fant razlagal o svojem najšibkejšem trenutku. Videl sem njegovo mamo in
oËeta, kako me gledata in se mi smejeta s
tistim enakim hvaležnim nasmeškom.
Šele takrat sem dojel globino vsega
tega. Nikoli ne podcenjuj moËi tvojih dejanj. Z enim majhnim dejanjem lahko nekomu spremeniš življenje. Na bolje ali na
slabše. Bog nas ''daje'' v naša življenja, da
vplivamo drug na drugega na nek naËin.
IšËite Boga v drugih.
Vir: Internet

Lepa misel

Š

ele ko Ëlovek duhovno zraste,
si lahko privošËi najveËje bogastvo - skromnost.
R. Kerševan

