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BESEDA

BESEDA

Odnos do
lastnih
delavcev je
srce podjetja
Drage bralke, dragi bralci, lepo
pozdravljeni!

V

si se verjetno strinjamo, da se, ko se
zaposleni v svojem podjetju poËutimo dobro, ta pozitivni odnos prenaša na zunanjo javnost. Pred nami je prva letošnja številka Elektro novic, ki že osmo leto
zvesto zapisuje utrip Elektra Ljubljana. Kot
ste verjetno opazili, se že naslovnica in tudi
sama vsebina internega glasila z letošnjim
letom še bolj usmerjata k interni javnosti, k
zaposlenim, delavcem Elektra Ljubljana.
Potreba po informiranosti je ena temeljnih potreb zaposlenih. Del obvešËanja
svojih zaposlenih, lahko podjetje doseže z
lastnim glasilom. Interno glasilo omogoËa
posredovanje aktualnih novic o delu poslovodstva, meseËnem, periodiËnem, polletnem in letnem poslovanju, delu posameznih delovnih enot, športnega društva,
društva upokojencev, sindikata podjetja, o
zanimivostih iz zunanjega sveta pa tudi posredovanje razliËnih novic iz stroke. Njegov
namen je tudi spoznavanje posameznih oddelkov in posameznikov.
Interno glasilo je živo. Vedno z možnostjo nastajanja novega, boljšega, uporabnejπega, ki naj služi našim resniËnim potrebam po informacijah. Ker si v uredništvu
želimo, da bi bile Elektro novice resniËno
glasilo vseh nas, tudi ob tej priložnosti vabim
k sodelovanju vse, ki vam ni vseeno, ki vas
veseli pisanje, fotografiranje in drugi naËini sodelovanja pri nastajanju vsebine glasila. Dobrodošli so tudi samo vaši komentarji,
mnenja, ideje. Vabljeni, da jih pošljete na

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si oziroma jih posredujete Ëlanom Ëasopisnega sveta vašega OE oziroma DE. Za vaš
odziv se vam že vnaprej zahvaljujem.
Kot sem že omenila, bo rdeËa nit, ki bo
prepletala in povezovala vse letošnje številke glasila, predstavitev delovnih skupin. V
vsaki številki bomo spoznali eno izmed delovnih skupin na posameznih distribucijskih
enotah. Tokrat zaËenjamo z DE Ljubljana
mesto, s Skupino za kable, ki je del Službe za
izgradnjo distribucijskega omrežja.
Še nekaj besed o tokratni vsebini glasila, ki zajema januar, februar in del marca.
Ob rednih dejavnostih Elektra Ljubljana zaposleni z zanimanjem spremljamo projekt
sistemizacije, ki je v sklepni fazi, podpisana
je bila nova kolektivna pogodba, našim odjemalcem smo se prviË predstavili na sejmu.
Tudi novinarjem smo predstavili aktivnosti
Elektra Ljubljna na podroËju obnovljivih virov in uËinkovite rabe energije.

Toliko na kratko. Zahvaljujem
se vsem, ki redno sodelujete z uredništvom, in vas z veseljem vabim k
branju. Želim vam lepe in ustvarjalne pomladanske mesece; in podarjam
vam modro misel neznanega avtorja: “Spreminjati druge je zelo težko,
skoraj nemogoËe. Lahko spreminjamo
druge tako, da spreminjamo sami sebe.
Spreminjati same sebe pa je vendarle
najtežje, mar ne?”
mag. Violeta Irgl,
urednica
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UVODNIK

UVODNIK

Projekt sistemizacije v
sklepni fazi
Spoštovane sodelavke in sodelavci!

Projekt trenutno prehaja v sklepno fazo.
Sredi februarja je bila podpisana nova Podjetniška kolektivna pogodba, ki zdaj predstavlja
pravnoformalni okvir za izvajanje napredovanj, dodeljevanje uspešnosti itd. VeË o projektu lahko preberete med tokratno vsebino.
Vas pa bomo tudi v prihodnje o njem redno
obvešËali.

gotavljanje stalne, zanesljive in kakovostne
dobave elektriËne energije vsem odjemalcem
Elektra Ljubljana. Osnova za pripravo Plana
investicij je bil NaËrt razvoja omrežja za desetletno obdobje na podroËju podjetja Elektro
Ljubljana, ki je bil izdelan januarja 2007 v
višini 45,4 mio EUR in h kateremu je bilo izdano soglasje Ministrstva za gospodarstvo.
Zaradi poveËane potrebe razvoja elektrodistribucijskega omrežja, ki se pojavlja zadnjih
nekaj let in vpliva na vlaganje v primarne objekte distribucijskega omrežja, je na predlog
uprave podjetja nadzorni svet potrdil poveËanje planiranih investicij na 53,7 mio EUR. Za
te objekte je znaËilno, da so izjemno zahtevni
glede umestitev v prostor in za realizacijo zahtevajo velika finanËna vlaganja.

Na svoji zadnji redni seji je Nadzorni
svet Elektra Ljubljana med drugim sprejel
Plan investicij Elektra Ljubljana, d. d., za leto
2008 in se seznanil s poroËilom o oceni poslovanja za leto 2007. Plan investicij za leto
2008 znaša 53,7 mio EUR. Pri pripravi plana
investicij so bila izhodišËa usmerjena v za-

Nadzorni svet se je med drugim seznanil
tudi z informacijo o oceni poslovanja družbe
v letu 2007. Ocenjeni celotni prihodki Elektra
Ljubljana za leto 2007 znašajo nekaj veË kot
284 mio EUR. Podjetje Elektro Ljubljana ocenjuje, da je v letu 2007 posloval z dobiËkom
(pred obdavËitvijo) v višini 594 tisoË EUR.

V

drugi polovici leta 2007 je Elektro
Ljubljana zaËel dejavnost za prenovo
sistemizacije in plaËilnega sistema.
IzhodišËa so bila predstavljena širšemu vodstvu podjetja, Ëlanom vodstva sindikata in
sveta delavcev.

NOVICA

NOVICA

Sodelovanje na
En. konferenci 2008

6

. marca 2008 je v Grand hotelu Union
potekala En. konferenca 2008 - Energetika bo risala prihodnost gospodarstev. S svojim prispevkom Nujnost investicij
v distribuciji je sodeloval tudi predsednik
uprave Elektra Ljubljana, mag. Mirko Mari-
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nËiË. Elektro Ljubljana, kot eden izmed
pokroviteljev poslovnega dogodka, se
je predstavil tudi s svojim promocijskim gradivom.
Violeta Irgl

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si
Realizacija investicij za leto 2007 znaša nekaj
veË kot 42 mio EUR, kar je za 3 mio EUR veË,
kot je bilo naËrtovano.
V prvih mesecih je bil Elektro Ljubljana zelo aktiven tudi pri predstavitvi svojih
dejavnosti na podroËju obnovljivih virov in
uËinkovite rabe energije. Predstavili smo se na
sejmu Dom 2008, ki je potekal na Gospodarskem razstavišËu v Ljubljani, in sicer od 4. do
9. marca. V okviru predstavitve na sejmu je
bila za novinarje pripravljena tudi novinarska
konferenca, kjer je bilo poudarjeno, da podjetje že od leta 1991 svetuje o uËinkoviti rabi
energije in da že vrsto let spodbuja proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov.
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

AKTUALNO

AKTUALNO

Projekt
sistemizacije
Projekt je prešel v sklepno fazo. Sredi februarja je
bila podpisana nova Podjetniška kolektivna pogodba,
ki zdaj predstavlja pravnoformalni okvir za izvajanje
napredovanj, dodeljevanje delovne uspešnosti itd.

N

a podroËju napredovanja, delovne uspešnosti in letnih razgovorov je bilo izvedeno izobraževanje za izvršne direktorje in direktorje, vodje služb OE, vodje
oddelkov na 3. nivoju in vodje služb na DE.
Glavne aktivnosti v zadnjem delu projekta:
• DokonËne razporeditve v povezavi z dokonËnimi PR iz
napredovanja bodo morale biti vnešene v program Mars
v zadnjih dneh marca.
• Nove pogodbe o zaposlitvi bodo razdeljene v sredini
aprila; zaposleni se boste morali v 15 dneh (do 1. 5.) izjasniti o (ne)podpisu pogodbe.
• Prva plaËa, ki bo izvedena po novem sistemu, bo plaËa za
maj; obraËunana in izplaËana bo v zaËetku junija.
Pomembno je, da ste o zakljuËevanju projekta seznanjeni, saj moramo za konec projekta izdelati veË dokumentov (skladno z zakonodajo), ki jih boste prejeli:
• Obvestilo delavcu o nameravani redni odpovedi pogodbe
o zaposlitvi (vroËiti potrebno 8 dni pred vroËitvijo naslednjega dokumenta, tj. odpovedi pogodbe o zaposlitvi).
• Odpoved pogodbe o zaposlitvi (stare, zdaj veljavne).
• Nova pogodba o zaposlitvi.
Kot že povedano, boste pogodbe o zaposlitvi (skupaj
z odpovedjo stare pogodbe o zaposlitvi) prejeli sredi aprila,
obvestilo delavcu o naredbi odpovedovanja pogodbe o zaposlitvi pa 8 dni pred tem.
O vseh teh stvareh bomo oblikovali posebno besedilo,
v katerem bomo pojasnili, zakaj so ti dokumenti potrebni,
kje in na kakšen naËin je doloËeno, da je to treba storiti itd.
To obvestilo vam bomo posredovali v zaËetku aprila in ga
bo vsak prejel osebno.
To je v tem trenutku v strnjeni obliki nekaj aktualnih
stvari iz zadnjega obdobja. V duhu sodelovanja nadaljujemo
projekt, da bi s tem ustvarili Ëim boljše rešitve za sistemizacijo in prenovo plaËnega sistema.
Vincenc Janša
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MESECA
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Aktivnosti Elektra Ljubljana
na podroËju obnovljivih virov
in uËinkovite rabe energije
Skladno z novimi cilji EU, ki jih je marca 2007 doloËil
Evropski svet, naj bi do leta 2020 zmanjšali porabo primarne energije za 20 odstotkov, zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 20 odstotkov in zagotovili 20-odstotni
delež primarne energije iz obnovljivih virov (OVE).

v distribucijsko omrežje. Tako vsem interesentom in potencialnim
investitorjem za gradnjo sonËnih elektrarn ponujamo svetovanja in
tehniËno podporo, ki obsega celoten postopek, tj. od pridobivanja
vse potrebne dokumentacije do same gradnje in vkljuËitve elektrarne v distribucijsko omrežje.

P

Vzporedno z gradnjo objektov za proizvodnjo elektriËne energije iz OVE aktivno delujemo tudi na ozavešËanju svojih odjemalcev v smislu promoviranja Zelene energije, kjer se delež od prodaje
namenja za gradnjo objektov za proizvodnjo elektriËne energije iz
OVE, in z URE, s Ëimer na neki naËin pripomoremo k izpolnjevanju
zahtev EU po zviševanju deleža uporabe obnovljivih virov pri proizvodnji elektriËne energije in uËinkoviti rabi energije.

ri tem je vsaka Ëlanica dobila drugaËne zadolžitve oziroma
zahteve glede na možnosti in sposobnosti investicij, pri Ëemer naj bi bilo breme za doseganje cilja praviËno porazdeljeno po državah Ëlanicah EU. Tako bo Slovenija po predlogu
Evropske komisije morala poveËati delež OVE z zdajšnjih 16 na 25
odstotkov, kar za Slovenijo ni preprost cilj.
Elektro Ljubljana že vrsto let sledi prizadevanjem varovanja
okolja s spodbujanjem uËinkovite rabe energije in proizvodnje energije iz obnovljivih virov. V preteklosti zaradi zakonodaje ni bilo
mogoËe znotraj podjetja za distribucijo elektriËne energije graditi
proizvodne enote in proizvajati elektriËno energijo. Tako je Elektro
Ljubljana osnoval hËerinsko podjetje Male hidroelektrarne Elektro
Ljubljana, katerega osnovna dejavnost je razvoj uporabe obnovljivih virov energije, zlasti proizvodnje elektriËne energije iz malih
hidroelektrarn (mHE). ElektriËna energija je pridobljena iz 100 odstotno obnovljivih virov energije, s Ëimer prispevamo k Ëistejšemu
okolju in boljši kakovosti življenja, saj njena uporaba zmanjšuje
emisijo toplogrednih plinov in poslediËno ohranja naše okolje.

V letu 2007 je skupna proizvodnja elektriËne energije iz OVE
znašala 11.819,31 MWh, od tega pa je le 1.073,94 MWh oziroma
9,09 % prodanih kot Zelena energija.

UËinkovita raba elektriËne energije
ZELENA ENERGIJA: Blagovna znamka za elektriËno energijo, proizvedeno iz obnovljivih in do narave prijaznih virov. Namenjena je vsem gospodinjskim odjemalcem, za njo pa se lahko
odloËijo z naroËilom Zelene oskrbe. Zeleno energijo proizvajamo
v desetih Malih hidroelektrarnah Elektra Ljubljana, d. o. o., ki ne
zahtevajo velikih posegov v prostor in se skoraj zlijejo z naravo
in okoljem. Elektro Ljubljana, d. d., se zavezuje, da bo sredstva
v višini 0,00417/kWh, zbrana iz naslova dobave Zelene energije,

MWh

Trenutno pridobivamo elektriËno energijo s pomoËjo vodne
energije iz desetih hidroelektrarn in s pomoËjo energije sonca v treh
sonËnih elektrarnah. Letos naËrtujemo gradnjo
enote za soproizvodnjo toplotne in elektriËne
energije, ki kot primarno energijo koristi enerProizvodnja el. energije iz OVE in prodaja Zelene energije
gijo lesne biomase, nadgradnjo male HE Za1.600
gradec, tako da se bo letna proizvodnja po1.400
veËala z 800 na 2.500 MWh, ter obnovo še
1.200
treh mHE. V prihodnje prav tako nameravamo
1.000
postaviti nekaj sonËnih elektrarn razliËnih iz800
vedb, kot so integrirane ali pa delno integrira600
400
ne v objekte, postavljene na tleh ...

Proizvedena el.
energije iz OVE
Prodana Zelena
energije

200

6 • elektronovice | marec2008

r
be

r

m
ce

de

em

be

be
no
v

to
ok

be

r

r

t
us
av
g

te
m
se
p

ju
lij

ni
j
ju

aj
m

ril
ap

ec
ar
m

ua
r
br
fe

ur

0

ja
n

Z dosedanjo prakso smo pridobili izkušnje na podroËju projektiranja in tudi na podroËju gradnje in vkljuËevanja samih elektrarn

2007

MESECA

TEMA

Mala hidroelektrarna Zagradec.

namenil za vzdrževanja obstojeËih in gradnjo novih proizvodnih
kapacitet do okolja prijazne proizvodnje elektriËne energije in za
pospeševanje uËinkovite rabe energije. Odjemalci Zelene energije
prejmejo praktiËno darilo in diplomo. V letu 2007 smo celoten triletni priliv naših cenjenih kupcev Zelene energije oplemenitili; še
veË, podvojili smo ga z naslova poslovanja podjetja in ga namenili
ureditvi ribjih stez.
V Elektru Ljubljana, d. d., smo že od leta 1991 aktivni na podroËju svetovanja in uËinkovite rabe energije; lahko reËemo, da je
to že naša tradicija. Že takrat smo zaËeli z izdajanjem svetovalnih
brošur, ki so bile tudi informativnega znaËaja. Izdajali smo jih dobro desetletje.
POSLOVNI KUPCI: Naše aktivnosti temeljijo na segmentaciji naših poslovnih kupcev. Najzahtevnejši so industrijski kupci,
ki imajo svoje energetske službe in strokovnjake, ki zelo dobro
poznajo podroËje elektroenergetike, pa kljub temu sprejemajo
naše svetovanje o trgu elektriËne energije in naše individualno
prilagojene produkte, ki smo jih razvili prav za njihov segment.
Srednji in manjši poslovni kupci pa so dejansko uporabniki naših
standardiziranih produktov: osnovni podatkovni paket, ki ga prejme vsak naš kupec brezplaËno, podatkovni paket Plus, osnovni
svetovalni paket in paketa dostopanja do podatkov o porabljeni
elektriËni energiji. Paketa dostopanja do podatkov sta za veËje
kupce Paket Splet, za srednje in manjše poslovne kupce pa je to
splet.en. Paketi, ki jih nudimo, so s svojim podatkovnim znaËajem
predpriprava za ukrepe in aktivnosti URE. Brez poznavanja svoje
porabe in obstojeËega stanja ni mogoËe sprejemati ukrepov, izboljšave uËinkovite rabe.
GOSPODINJSTVA: Trg za gospodinjstva se je odprl v sredini
leta 2007. Na odprtje smo se v našem podjetju intenzivno priprav-

ljali že skoraj leto dni prej. Tako smo za gospodinjstva pripravili
tematske brošure z nasveti.
»e zaËnemo z brošuro “Nakup varËnih aparatov”, lahko v njej
preberemo vse o energijski nalepki, o ekoroži, druga je “Nasveti za
uËinkovito rabo energije”. V njej svetujemo odjemalcem, kako uËinkoviteje rabiti energijo pri vsakdanjih opravilih v gospodinjstvu.
Tretja knjižica je namenjena razsvetljavi. “Stanje pripravljenosti:
poraba elektrike za - niË!” je še en tematski sklop brošur, kjer pišemo o naËinu delovanja naprav “stand by” v domaËi pisarni, telekomunikacijskih naprav, naprav s podroËja zabavne elektronike,
komunikacij in drugih. Zadnja brošura je na temo sobnih “split”
klimatskih naprav; podaja nekaj osnovni napotkov glede nakupa
in njihove namestitve.
Dodatna storitev za gospodinjske odjemalce: “PoišËi potratneža! Izmerite porabo svojih gospodinjskih aparatov!” V naših informacijskih pisarnah si gospodinjski odjemalci proti plaËilu lahko
izposodijo preprosti merilni set, s katerim izmerijo porabo elektriËne energije posameznih aparatov, ki so na elektriËno napeljavo
prikljuËeni prek vtiËnice. S pomoËjo te storitve lahko ocenijo delež,
ki ga posamezen porabnik elektriËne energije prispeva k skupni
porabi, in poslediËno strošek za elektriËno energijo.
V okviru energetskega svetovanja pa pripravljamo nove storitve: izobraževanje mladine s podroËja uËinkovite rabe energije;
zastavili smo si tudi zahtevno nalogo: razširitev svetovanja tudi na
druga podroËja energetike, tako da bodo vsi naši odjemalci dobili
celovito energetsko svetovanje na enem mestu.

Milan Švajger in mag. Igor Podbelšek
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PODJETJA

SINDIKAT

Nova podjetniška
kolektivna pogodba
V zadnji številki našega glasila
smo predstavili usmeritve in potek
aktivnosti pri sprejemanju nove sistematizacije delovnih mest, ki poteka v
naši družbi. Bistvena sprememba, ki
jo poleg nove organiziranosti družbe uvaja sistemizacija, je nov pristop
doloËanja in vrednotenja posebnih
pogojev dela, ki jih mora poleg vrste in stopnje strokovne izobrazbe za
opravljanje doloËene vrste dela izpolnjevati delavec, ter potrebna znanja
in zmožnosti, na podlagi katerih bo
omogoËeno napredovanje delavca.

novega Zakona o delovnih razmerjih so na
novo usklajeni tudi vsi Ëleni PKP, ki so bili
v nasprotju z novo delavno zakonodajo.

nosti zaposlenih do solidarnostne pomoËi,
jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe
ter višine stroškov za prehrano in nekaterih
drugih povraËil, vezanih na Uredbo o višini
povraËil stroškov in nekaterih drugih prejemkov.

Izvršni odbor sindikata delavcev Elektra Ljubljana se je z upravo družbe pogajal o
vseh predlaganih spremembah novega PKP
in uspel obojestransko v maksimalni meri
zagotoviti kar najugodnejše rešitve. Zato
je sindikat družbe z upravo 15. februarja
2008 podpisal novo podjetniško pogodbo,
ki omogoËa nadaljnji korak v postopku
za sprejetje nove sistematizacije družbe,
obenem pa nas zavezuje na vseh nivojih
uveljavljanja in izvajanja, da poskrbimo za
njeno dosledno spoštovanje.

Nov PKP uvaja tudi dodatek za deficitarnost posameznih poklicev na trgu
delovne sile, vodstveni dodatek, nagrade
za izjemne uspehe in nagrade ob jubilejih
in posebnih delovnih dosežkih. Na podlagi

Jurij Žvan,
predsednik sindikata

Z

ato je bilo treba v podjetniški kolektivni pogodbi (PKP) na novo opredeliti podroËje plaË in ga prilagoditi
novemu modelu sistemizacije. Tu gre za
pomembne spremembe na podroËju nagrajevanja, saj bodo novi kriteriji omogoËali
zaposlenim, da bodo na podlagi dogovorjenih meril lahko napredovali na delovnem
mestu v višje plaËilne razrede oziroma bili
nagrajeni na podlagi osebne uspešnosti.
Pomembne novosti novega PKP so v
tem, da poleg božiËnice doloËajo tudi kriterije izplaËila za poslovno uspešnost in trinajsto plaËo na podlagi uspešnosti poslovanja družbe. Na novo so ovrednoteni tudi
nekateri dodatki za posebne pogoje dela,
kot so povišan dodatek za delo na višini,
za delo v kabelskem jašku in dodatek voznikom amaterjem za prevožen kilometer.
Poleg tega so v nov PKP dodana tudi vsa
doloËila že veljavnih aneksov 1, 2, 3 in 4,
sprejetih na nivoju družbe v preteklosti.
Tako smo uskladitveni znesek iz let
2004 in 2005 vnesli v osnovne plaËe ter
zagotovili naËin usklajevanja plaË vsake 3
mesece v višini 85 % inflacije. Prav tako
smo v PKP dodali doloËila glede upraviËe-
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Mirko MarinËiË, Vincenc Janπa, Mitja Fabjan in Jurij Ævan pri podpisovanju nove PKP.

NOVICA

NOVICA

Novinarska
konferenca o
obnovljivih virih
in uËinkoviti
rabi energije
Elektro Ljubljana že vrsto let sledi prizadevanjem
za spodbujanje uËinkovite rabe energije in proizvodnjo
energije iz obnovljivih virov, je bil glavni poudarek novinarske konference.

K

ot so poudarili zbranim novinarjem na novinarski konferenci 5. marca, ki je potekala v okviru predstavitve Elektra
Ljubljana na sejmu Dom 2008, na Gospodarskem razstavišËu, predstavniki Elektra Ljubljana, mag. Mirko MarinËiË, predsednik uprave, Milan Švajger, izvršni direktor OE Storitve na distribucijskem omrežju in mag. Igor Podbelšek, izvršni direktor OE
Storitve za uporabnike, podjetje že od leta 1991 svetuje o uËinkoviti rabi energije ter spodbuja proizvodnjo elektriËne energije iz
obnovljivih virov. Po krajši predstavitvi podjetja Elektro Ljubljana
in izidov poslovanja v letu 2007 je najprej sledila predstavitev aktivnosti na podroËju obnovljivih virov energije s poudarkom na v
letu 2002 ustanovljenem hËerinskem podjetju Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana, d.d. V okviru predstavitve uËinkovite rabe
energije je bila nato predstavljena Zelena energija, ki je blagovna
znamka za elektriËno energijo, proizvedeno iz obnovljivih in do
narave prijaznih virov. Od leta 2004 je namenjena vsem gospodinjskim odjemalcem. Prav tako so bile predstavljene tematske
brošure z nasveti in dodatne storitve za gospodinjske odjemalce.
Povedano je bilo tudi, da Elektro Ljubljana v okviru energetskega
svetovanja pripravlja tudi nove storitve: izobraževanje mladine
s podroËja uËinkovite rabe energije in razširitev svetovanja tudi
na druga podroËja energetike, tako da bodo vsi odjemalci dobili
celovito energetsko svetovanje na enem mestu. Po predstavitvah
so novinarji strokovnjakom podjetja zastavili še dodatna vprašanja. SodeË po zanimanju novinarjev in objavah v medijih, lahko
reËemo, da je bila prva tovrstna predstavitev dejavnosti Elektra
Ljubljana na podroËju obnovljivih virov in uËinkovite rabe energije zelo potrebna in uspešna.
Violeta Irgl
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Sistem upravljanja varovanja
informacij - ISO 27001 v Elektru
Ljubljana, d. d. - aktivnosti v letu
2007 in naËrti za leto 2008
V zaËetku leta 2007 je bil ukinjen Tim za varovanje informacij;
njegove naloge je v celoti prevzel
novoimenovani Svet za varovanje
informacij (v nadaljevanju SUVI),
ki se je v letu 2007 sešel trikrat.
Na sestankih smo obravnavali aktivnosti na podroËju uporabe standarda ISO 27001.

V

aprilu in maju 2007 smo Ëlani
SUVI ponovno izvedli analizo
tveganja informacijskih sredstev. V prvotni analizi tveganja, ki je
bila izvedena v letih 2005/2006, je bilo
analiziranih in ocenjenih 301 informacijskih sredstev. V analizi, izvedeni leta
2007, so bila nekatera informacijska
sredstva z nizkim tveganjem izloËena
iz analize, vkljuËena pa so bila nekatera nova informacijska sredstva. Celoten
konËni seznam za leto 2007 obsega 313
informacijskih sredstev. Oceno tveganja
7 ali 8 so imela tri informacijska sredstva. Zanje smo imeli “Programe razvoja
in izvajanja varovanja informacij” izdelane že iz predhodne analize. Zaradi prenovljene organizacijske sheme družbe in
novoimenovanih izvršnih direktorjev
smo ažurirali še: katalog ranljivosti in
groženj, seznam informacijskih sredstev,
register zaupnih dokumentov, izjavo o
primernosti in zapisnike o analizi tveganja.
Da bi odpravili neskladja in v vsakodnevni praksi upoštevali priporoËila zunanje in notranje presoje, je ožja delovna skupina pripravila predloge rešitev.
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V letu 2007 je bila izvedena veËina
aktivnosti na programih za varovanje
informacij, med njimi: podpis pogodbe z
Informatiko, d. d., naËrt neprekinjenega
poslovanja, informiranje zaposlenih o
pomembnosti sistema za upravljanje in
varovanje informacij, strokovno usposabljanje zaposlenih in postopki za prenos samostojnih programskih rešitev na
Informatiko, d. d.
Nadaljevali smo z internim izobraževanjem o praksi uporabe standarda
ISO 27001 v podjetju. Na naši intranetni
strani je krajše besedilo o standardu. O
njem smo pisali tudi v internem Ëasopisu.
Uvajati smo zaËeli e-izobraževanje, ki je

namenjeno vsem uporabnikom poslovnoinformacijskega sistema v podjetju.

NaËrti za leto 2008
Za leto 2008 naËrtujemo nadaljnji
razvoj uporabe ISO standarda 27001.
Že od zaËetka leta pripravljamo nadaljnje potrebne aktivnosti na programih
razvoja in izvajanja varovanja informacij. Pomembna aktivnost je tudi izvedba
naËrta neprekinjenega poslovanja.
V aprilu in maju 2008 bomo izvedli
analizo tveganja informacijskih sredstev

NOVICA

NOVICA

ZaËetek gradnje
avtoceste mimo
Trebnjega

in ažurirali posamezne dokumente. Ob
oceni tveganja bomo pregledali programe razvoja in izvajanja varovanja
informacij; za informacijska sredstva
z oceno tveganja 7 ali 8 bomo izdelali
nove programe.
Posebno pozornost bomo namenili Registru zaupnih dokumentov in
z dopolnitvijo OP 38-6.0-03 organizacijskega predpisa za sprejetje, razdeljevanje in oddajanje pošte sistemsko uredili prenašanja dokumentov z
oznako zaupno. Pripravljeno je tudi
pogodbeno doloËilo o varstvu podatkov, kot ga ureja standard ISO 27001.
Zavedamo se, da je pomemben
del izvajanja standarda ISO 27001
ozavešËanje zaposlenih. Uporabniška
navodila za e-izobraževanje smo testirali že lani, nekateri zaposleni pa
so svoje izobraževanje že opravili in
pridobili certifikat. Na podlagi praktiËnih izkušenj smo prenovili uporabniπka navodila in poenostavili dostop do
posameznih sklopov programa. Konec
marca bomo izvedli enodnevno izobraževanje za Ëlane SUVI in kontaktne
osebe doloËene v posamezni distribucijski enoti. NaËrtujemo, da bomo v
celoti e-izobraževanje konËali že v
prvi polovici leta. Nadaljevali bomo
tudi z internimi izobraževanji.

Novico bi lahko objavili tudi v rubriki Saj ni res, pa je! KonËno je
najveËja težava slovenskega avtocestnega programa z vidika umestitve
v prostor rešena. Izvajalci so zaËeli dela na odseku AC Pluska-Ponikve.
Po dolgoletnih pregovarjanjih in prestavljanjih trase iz doline Temenice
na poboËje in spet nazaj so nazadnje padle prve pogodbe.

G

radnjo bodo zaËeli z ljubljanske smeri. V lokacijskem postopku je bila
izbrana varianta, ki poteka po južnem poboËju Temeniške doline. V zaËetnem delu bo treba zgraditi 400 m dolg predor LešËevje. Slednji je prvi
objekt, katerega gradnjo so izvajalci že zaËeli. Kako je z našo udeležbo? Že od
samega zaËetka smo kot upravljavec elektroenergetskega omrežja aktivno sodelovali pri iskanju tehniËnih rešitev, ki bodo poleg sprostitve prostora za gradnjo ceste
zadovoljile tudi razvojne potrebe elektroenergetske oskrbe, ki se kažejo na obmoËju Trebnjega in Mirne PeËi. Dejavni smo tudi v komercialnem smislu. Zgradili
smo transformatorsko postajo s prikljuËnimi kablovodi za zagotavljanje potreb po
elektriËni energiji za gradnjo predora LešËevje, sklepanje posla za prestavitev obstojeËih in gradnjo novih elektroenergetskih vodov in naprav na celotnem odseku
AC Pluska-Ponikve s poslovnim partnerjem Cestno podjetje Ljubljana, d. d., pa je
v sklepni fazi.
mag. Mitja Brudar

NaËrtujemo tudi pregled in prenovo vseh organizacijskih predpisov
in navodil, ki so vezani na izvajanje
ISO 27001 v Elektru Ljubljana, izvedbo
zunanje presoje v podjetju Informatika, d. d., praktiËne nasvete v internem
Ëasopisu, na naši spletni strani ...
Predvsem pa vas vabimo, da na
e-naslov: varnostni.dogodki@elektroljubljana.si pošiljate vprašanja s podroËja varovanja informacij, saj bomo
tako laže razvijali ISO 27001 v Elektru
Ljubljana.

Svet za varovanje informacij
Odsek AC Pluska-Ponikve s predorom LešËevje.
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Elektro Ljubljana
v množiËnih
medijih v letu
2007
Press Clipping, d. o. o., je za podjetje Elektro Ljubljana
izvedel analizo medijskih objav za leto 2007. Leta 2006
smo zasledili 364 objav z geslom Elektro Ljubljana, v letu
2007 pa 162 objav veË - 526 objav. Maja je bilo 27 objav,
aprila pa 28. To sta meseca z najmanjšim številom objav
v letu 2007. Število objav je bilo najvišje konec leta, novembra (82) in decembra (59). Leta 2007 se je tako število
objav z geslom Elektro Ljubljana glede na leto 2006 poveËalo za skoraj 45 %.

stotne toËke, s 5,5 % na 9,7 %. Absolutno število negativnih objav
je z 20 v letu 2006 naraslo na 51 v letu 2007. Negativno konotacijo imajo naslednje tematike: Urad za varstvo konkurence presoja
sum kartelnega dogovora dobaviteljev elektrike (18 objav) in Cena
elektriËne energije za gospodinjstva (9 objav). Druge negativne tematike so imele manjše število objav.
Delež proaktivnih (naËrtovanih) objav se je zvišal za 7,3 odstotne toËke. V letu 2006 so bile 203 naËrtovane objave, v letu 2007
pa 332, kar absolutno pomeni 63-odstotno zvišanje.
V obravnavanem obdobju se je v objavah z geslom Elektro
Ljubljana najveËkrat pojavil predsednik uprave Mirko MarinËiË (47
objav), sledi mu Gregor BožiË (5 objav). Edvard Turk, Marko Piko in
Anton AvËin so se pojavili v 4 objavah.
Leto 2007 je bilo torej intenzivno, saj je državno regulirana
zajezitev cene elektrike, ki je v preteklih letih prispevala k izpolnitvi
kriterijev za prevzem evra, morala popustiti in je sovpadla z neugodno makroekonomsko situacijo in vse bolj zamejenimi energetskimi viri. Pritisk in negativen odziv medijev ter Urada za varstvo
konkurence je zato priËakovan in razumljiv. Inflacija objav gre v
tem primeru z roko v roki z monetarno inflacijo.

Graf 1: Vrednostna struktura publicitete

V

letu 2006 je bilo 312 pozitivnih objav, v letu 2007 pa 428.
To predstavlja skoraj 37,2-odstotno zvišanje absolutnega
števila pozitivnih objav. Jedro pozitivnih objav v letu 2007
tvorijo tematike: Cena elektriËne energije za gospodinjstva (50),
Stara elektrarna (39), Odprtje trga el. energije s 1. 7. 2007 (33), Kad
in Sod prodajata lastniški delež v Elektru Ljubljana (30), Poslovni
rezultat (29), Lastniška struktura (29), Akcija VarËna sijalka (22),
Investicije v omrežje (14) in Sponzorstvo festivala Mladi levi (13).
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Znatno pa se je poveËalo tudi število negativnih konotacij.
Delež negativnih objav se je glede na leto 2006 poveËal za 4,2 od-
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Št. objav

Mirko MarinËiË

47

Gregor BožiË

5

Edvard Turk

4

Marko Piko

4

Anton AvËin

3

Franc Leskovec

3

Igor Podbelšek

3

Miha Klun

2

Miran Novak

2

Vincenc Janša

2

Violeta Irgl

2

Andreja Radovan

1

Boštjan Žumer

1

Damijan Kitak

1

Jasna Žagar

1

Marko Primc

1

Martin Dergan

1

Matjaž GlaviË

1

Milan Švajger

1

Roman Jesenko

1

Uršula Krisper

1

Seja »asopisnega
sveta Elektro novic
Ob izidu vsake številke internega glasila Elektro novice
se na redni seji zberemo Ëlani Ëasopisnega sveta. Na seji Ëlani
sveta kritiËno ocenimo zadnjo številko in podamo svoje ocene
in pripombe, naredimo pa tudi okvirni naËrt Ëlankov in tem
za naslednjo številko glasila.

N

a zadnji lanski seji »asopisnega sveta Elektro novic je bil podan
predlog, da bi se seje v nadalje vršile na posameznih distribucijskih enotah.

Gostiteljica prve letošnje seje Ëasopisnega sveta, ki je bila 24. januarja 2008, je bila DE Ljubljana mesto. »lane je sprejel in pozdravil
direktor enote Roman Jesenko, ki je v kratkem nagovoru predstavil distribucijsko enoto, pohvalno ocenil interno glasilo Elektro novice in prisotnim zaželel še veliko dobrih prispevkov in dobrih številk glasila.
Po konËani seji smo si Ëlani Ëasopisnega sveta, pod vodstvom
Antona AvËina ogledali, ob 110-letnici elektrifikacije Ljubljane odprto
Muzejsko ulico in obnovljene prostore Mestne elektrarne ljubljanske Elektro Ljubljana. Skupaj smo si ogledali tudi Distribucijski center vodenja in prostore Klicnega centra, v katerem je razstavljena tudi zbirka
najstarejših števcev.
Pristno, odkrito in sprošËeno sodelovanje je dober porok za dober
izdelek. Trudimo se, da bi s prispevki in predlogi postalo naše glasilo še
boljše in da bi vi, naši sodelavci, radi prebirali njegovo vsebino.
Marko Piko in Violeta Irgl

Graf 3: Delež naËrtovane in
nenaËrtovane publicitete (N = 526)

37 %
63 %

naËrtovana
nenaËrtovana
Janez Kne, komunikolog
Press Clipping, d. o. o
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Sistem za multimedijsko
predstavitev podjetja in on-line
prikazovanje pretokov el. energije
Spoštovanje in podobo sodobnega distribucijskega podjetja se ustvarja tudi prek njegove javne podobe
in splošni javnosti razumljivi predstavitvi kompleksnejših segmentov
distribucijskega sistema. Idejo o primerni vizualni predstavitvi trenutnih
vrednosti pretokov elektriËne energije
smo gojili in oblikovali že vrsto let.

V

zaËetku leta 2008 pa smo v današnji OE Storitve za uporabnike “konËno” vzpostavili sistem za multimedijsko predstavitev podjetja in on-line
prikazovanje pretokov elektriËne energije. Rešitev omogoËa predstavitev splošnih

Igor Podbelπek in Igor Volf na otvoritvi prvega LCD prikazovanja.

podatkov o podjetju, nudi informacije za naše
stranke in lahko prikazuje trenutno dinamiko
pretokov celotnega ali posameznega segmenta
omrežja in tudi posamezne tipiËne skupine odjemalcev.
Prvo vzroËno celovito rešitev smo vzpostavili na Slomškovi ulici v avli Stare mestne
elektrarne. Slovesno odprtje je bilo sredi decembra, kjer smo predvsem ožjim sodelavcem predstavili in prikazali delovanje in namen sistema.
Postopoma LCD-prikazovalnike namešËamo v
vse reprezentativne prostore v podjetju, kjer je
pogost obisk naših strank. V januarju smo tako
opremili avlo v DE Novo mesto in DE Trbovlje.
Enako se bosta opremili avli DE KoËevje in DE
Ljubljana mesto. Sistem je oblikovan tako, da
lahko na vsaki lokaciji prikazujemo poljubne in
tudi loËene vsebine.
Za delovanje multimedijskega sistema na
vsaki lokaciji potrebujemo LCD-zaslon in procesni raËunalnik. Upravljanje sistema se izvaja
iz Merilnega centra, kjer je namešËen strežnik
za povezovanje med posameznimi sistemi. Na
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Mestna elektrarna

DE Novo mesto

DE Trbovlje

N-3 lokacija

Poslovno IT omreæje

Merilni center
Sistem daljinskega zajema
minutnih vrednosti el. en.

Streænik za nadzor
Multimedijskega sistema

Upravljanje sistema

Baza merilnih podatkov

Shematski prikaz sistema za multimedijski prikaz.

strežniku je centralni sistem za distribuiranje vsebine posamezni lokaciji in orodje za
pripravo vsebine. Za potrebe idejne rešitve
smo morali sami zasnovati vmesnik, s katerim lahko beremo merilne podatke iz sistema daljinskega zajema merilnih podatkov.
Npr. minutni podatki o našem celotnem
prevzemu elektriËne energije se sprotno online prikazujejo na zaslonih. Celotna rešitev
omogoËa, da skrbniki LCD-prikazovalnikov
na posamezni lokaciji lahko sami osvežujejo in spreminjajo prikazane vsebine.
Prikaz na multimedijskem zaslonu ima
dve polji, in sicer je na levi strani prostor
za prikaz poljubnih vsebin, na desni strani
pa je polje za prikaz diagramov dinamike
pretokov elektriËne energije. Na desni strani trenutno prikazujemo diagram dinamike
minutne obremenitve prevzema elektriËne
energije iz prenosnega omrežja, kjer Ëetrturno dinamiko obremenitve omrežja za
pretekli dan primerjamo z minutno obremenitvijo tekoËega dneva. Z zakljuËkom

namestitve ustrezne merilne opreme na
reprezentativnem vzorcu gospodinjskih
odjemalcev bomo v kratkem dodali na prikazovalnike še Ëetrturno dinamiko on-line
obremenitve gospodinjskih odjemalcev.

tudi kot platforma za vzpostavitev zanesljive informacijske infrastrukture na vhodni
podatkovni strani, ki bo omogoËila nudenje
novih storitev podjetja. Z rastjo cen produktov elektriËne energije postajajo spet aktualni programi uËinkovitega obvladovanja koniËne obremenitve in upravljanja s porabo.
V analizi so konkretne možnosti vzpostavitve storitve krmiljenja odjema za posameznega veËjega odjemalca. V naslednjih letih
priËakujemo ponoven interes pri nadzoru in
zmanjševanju porabe jalove energije.

PriËakujemo, da bomo s predstavljeno multimedijsko rešitvijo tudi tako predstavljali svoje podjetje. S pomladjo naËrtujemo prikaz dinamike trenutnih vrednosti
pretokov elektriËne energije tudi na naši
internetni strani. Predvsem takšne predstavitve laiËni javnosti dandanes na najbolj
razumljiv naËin približujejo obratovanje in
razmere na našem distribucijskem sistemu.
Posredno “živo dogajanje na mreži” predstavlja v ozadju kompleksnost celotnega
tehnološkega sistema in obsežno inženirsko
znanje, ki omogoËa zanesljivo obratovanje
in upravljanje celotnega sistema.

Na koncu naj navedemo, da smo na
osnovi domaËega inženirskega znanja in
izkušenj postavili prvo tovrstno spremljanje in prikazovanje minutnih vrednosti
pretokov el. energije na distribucijskem
omrežju v širši regiji, na kar smo še posebno ponosni.

Osnovna rešitev stalnega spremljanja
pretokov elektriËne energije pa ni bila zasnovana le za opisane predstavitve, ampak

Igor Volf in mag. Igor Podbelšek,
OE Storitve za uporabnike
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Skupina za kable - srce enote
Ljubljana mesto

S

kupina za kable je del Službe za izgradnjo distribucijskega
omrežja, ki jo vodi Damijan MikliË, dipl. inž. elektrotehnike,
in ima 30 zaposlenih. Sestavna dela službe sta še skupina
za gradnjo transformatorskih postaj in skupina za gradnjo nizkonapetostnega omrežja. V podporo so jim vodilni delavci službe in
delavci v pripravi dela.

•
•
•
•
•
•

izdelava NN prikljuËkov,
pregledi kabelskih kanalizacij,
izdelava SN in NN kabelskih spojk,
pomoË pri zamenjavi transformatorjev in NN plošË,
revizije TP,
odprava napak (defektov) na SN kablih.

Eden veËjih projektov v preteklem letu je bila interpolacija
TP Tehnološki park Brdo v SN zanko Elektra Ljubljana, kjer je bilo
položenega okoli 20 tisoË metrov kabla. Trenutno skupina dela na
gradnji kablovoda, ki je potreben pri soinvesticijski gradnji Garaže
Metelkova, kjer bosta zgrajeni dve novi transformatorski postaji. S
tega delovišËa je tudi to fotografsko gradivo.

Skupina pri vleki kabla: Miha Obrstar, Ilija LekiË, Dejan PopoviÊ, Primož
BenËina, Gorazd Strelec, Dušan Žunec.

Skupina za kable ima sedem delavcev:
• Delovodja skupine: Dušan Žunec, po poklicu elektrikar energetik.
• PomoËnik delovodje skupine: Primož BenËina, elektrotehnik
energetik.
• Samostojni elektromonterji:
Ilija LekiË, skupinovodja v elektroenergetiki,
Miha Obrstar, elektrikar energetik,
Gorazd Strelec, elektrikar energetik.
• Samostojni delavec KV: SreËko SeËnik, preoblikovalec in spajalec kovin (med slikanjem je bil na bolniškem dopustu).
• Tehnik v operativi: Dejan PopoviÊ, elektrotehnik energetik.

VeËina dela se opravi za potrebe lastnih investicij na enoti
Ljubljana mesto in potrebe investicij uprave. Delo na trgu se izvaja v obliki polaganja NN kabla in izdelavi prikljuËkov. Glede na
specifiko dela skupina priskoËi na pomoË tudi drugim DE. Takšen
je bil tudi predlog direktorja enote Romana Jesenka, da se skupina
specializira za polaganje kablov in temu podobna dela. Plezanje po
drogovih pa se prepusti skupinam drugih enot, saj na obmoËju DE
Ljubljana mesto zaradi specifike terena (urbano okolje) ni veliko
drogov in delavci niso veË tako vešËi plezanja. Poleg tega skupina
izvaja dela za tuje naroËnike tudi na podroËjih zunaj Elektra Ljubljana.
V preteklem letu je skupina dobila nov delovni stroj - napravo
za vleko kablov-vitel Bagela KW 4000. S tem smo razbremenili sta-

Ob delu se dodatno izobražuje delovodja skupine Dušan Žunec, za poklic delovodja v elektroenergetiki, v okviru zavoda ICES.
Delavci so v veËini usposobljeni za delo z verižno motorno žago,
delo na višini, za delo z avtodvigalom in imajo razliËna dovoljenja
za vožnjo motornih vozil kategorij B, C in E.
Dejavnosti skupine so:
• Polaganje nizkonapetostnih (NN) in srednjenapetostnih (SN) kablov,
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Naprava za uvleko kabla; Miha Obrstar nadzoruje potek dela.

TO SMO MI
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ro napravo za vleko kablov Jakob Thaler, ki je bil nabavljena leta
1980, in ob okvari novega še vedno zagotovili nemoten delovni
proces oziroma ob potrebi delujeta oba.
Prikaz postopka dela pri uvleki kabla v obstojeËo kabelsko
kanalizaciijo:
1. Faza - priprava in zavarovanje delovišËa na vsej trasi in postavitev mehanizacije (vleËna naprava in prikolica z bobnom kabla).

3. Faza - demontaža opušËenih kablov in oznaËitev novopoloženih
kablov - Gorazd Strelec pri delu.
V letu 2007 je bila podana tudi zahteva po elektromotorni
kabelski prikolici, s pomoËjo katere bi delo v skupini olajšali glede
samega polaganja in izvleka kablov.

Vodja službe pravi, da bo skupina za kable glede na naravo
dela, tj. vedno veË interpolacij TP, dotrajano omrežje, prehod na
20 kV omrežje v mestu Ljubljana, še bolj zasedena in se bo morala
še kadrovsko okrepiti. Ker se tudi na drugih distribucijskih enotah
vedno veË omrežja umešËa v kabelsko kanalizacijo, bo verjetno potrebno, da tudi druge enote oblikujejo podobne skupine.

Delavcem skupine želimo uspešno delo tudi za naprej.

Damijan MikliË in Alenka Kušar
Foto: Marko Piko
2. Faza - uvlek jeklene vrvi v kanalizacijo in zaËetek vleke kabla
- Miha Oberstar pri nadzoru vleke kabla.
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DUŠAN ŽUNEC vodja skupine za kable
Vodja službe Damijan MikliË pa poudari Dušanovo izredno pripadnost podjetju. Prav nikoli ni bil problem priti na delo
v izrednih razmerah ali zaradi potreb ostati
na delovnem mestu dlje Ëasa. Njegova druga izredna kvaliteta je ta, da kot delovodja
skupine opravlja brez odpora in negodovanja tudi strokovno manj zahtevna in težka
dela, npr. delo v jašku, Ëe je potrebno zaradi potreb delovnega procesa v posameznem
trenutku.

Dušan, kako to, da si se odloËil za zaposlitev na Elektru Ljubljana oziroma
še prej, kako to, da si se odloËil za poklic elektrikarja?

Dušan pri nadzoru poteka dela.

“Ponosen sem, da vodim tako
odliËne može!”

D

ušan Žunec, letnik 1974, po poklicu
elektrikar energetik, naj omenim,
da je šolanje konËal s prav dobrim
uspehom, je v DE Ljubljana mesto zaposlen
že od leta 1992. To je bila njegova prva zaposlitev, takoj po šolanju. Podjetju je ostal
zvest vse do danes. Pri nas je bil zaposlen
tudi njegov oËe, prav tako v skupini za kable, zato mu odloËitev za podjetje ni bila
težka.
Direktor enote Roman Jesenko pove,
da je Dušanova poudarjena kvaliteta sposobnost obvladovati skupino delavcev in
jih ustrezno voditi in usmerjati, tako da so
zadovoljni z odnosi med seboj in z delom
ter da so doseæki njihovega dela takšni,
kot jih kot delodajalec od njih tudi priËakuje.
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“Kaj posebnega težko povem; pri
štirinajstih letih moraš sprejeti odloËitev za vse življenje. V tistem Ëasu so bili
po srednjih šolah že informativni dnevi,
ogledal sem si Gimnazijo Moste na Zaloški cesti, kjer se je takrat izobraževalo tudi
po programu elektrikar energetik; odloËitev je padla. Deloma je bila odloËitev tudi
posledica oËetove izbire, saj je tudi on
delal kot elektrikar na Elektru Ljubljana
mesto. Danes mi ni žal; delo v tem poklicu
mi je v veselje in menim, da sem se kar
prav odloËil.”

Kakšni so tvoji spomini na zaËetke dela
pri nas? Ti je v spominu ostal kakšen
zanimiv dogodek?
“Spomini niso tako rožnati; že po
treh mesecih sem si poškodoval levo roko
z vejnikom, pretrgal sem si kito. Okrevanje
je bilo kar dolgotrajno, v službo me ni bilo
celotne tri mesece. Tako so mi tudi pripravniški staž podaljšali, vendar se je potem vse
sreËno konËalo.
Moj mentor je bil Drago MuhviË,
izpit sem uspešno opravil aprila 1993,
in sicer pred komisijo, ki ji je predsedoval Anton AvËin, Ëlana pa sta bila moj
mentor in Vitomir Rupnik. Sprejet sem bil
v delovno razmerje za nedoloËen Ëas. V

septembru sem bil vpoklican v Slovensko
vojsko, kjer sem preživel šest mesecev,
nato pa bil ponovno razporejen na delovno mesto KV-elektromonter v službi za
obratovanje, tudi v skupini za kable, saj
je bila v tistem Ëasu skupina za kable del
Službe za obratovanje. V letu 1996 sem
napredoval na delovno mesto samostojni
elektromonter, v letu 2002 pa postal pomoËnik delovodje. Takrat je bil delovodja
skupine Aleš Grobovšek.”

Po desetih letih dela si napredoval
na delovno mesto delovodja skupine.
Kako si sprejel ta izziv? Kako se poËutiš na tem mesu?
“Po odhodu prejšnjega delovodja na
drugo delovno mesto v takratni Službi za
razvoj sem na prigovarjanje nadrejenih in
sodelavcev prevzel to delovno mesto. Na
delovnem mestu se poËutim prav dobro.
V zadovoljstvo sta mi sodelovanje s sodelavci v skupini in dobro opravljeno delo.
Poseben izziv mi je bilo dokazati posameznikom, da sem sposoben skupino delavcev
dobro voditi!

Kakšni so odnosi s sodelavci v skupini?
“Odnosi so dobri. Tako vidim jaz, je
pa to bolj vprašanje za moje sodelavce!”

S kakšnimi težavami se sreËujete pri
delu?
“Tudi težave imamo, vendar se trudim, da jih rešimo sami med seboj, brez
vpletanja nadrejenih. To nam kar uspeva.
V skupini imam pomoËnika, ki je po poklicu elektrotehnik, tri samostojne elektromonterje, tehnika v operativi in samostojnega KV-delavca. Delo ob tako izobraženih
delavcih, ki se zavedajo svoje odgovornosti
za delo v skupini in do delodajalca, nujno
poteka kakovostno.”

Imaš kakšen predlog za izboljšavo, se
ti zdi, da bi kakšno delo lahko opravili
bolje, na drug naËin ...?
“Ko sem v letu 2003 prevzel vodenje
skupine, smo zaËeli uvleko treh kablov v
eno cev. Prej smo umešËali po dva kabla
v eno cev. V urbanem okolju, kjer je pomanjkanje prostora veliko, predstavlja to
pomemben prihranek prostora. Seveda je

NOVICA

NOVICA

bil to strokovni prispevek celotne skupine
za kable.”

Dušan, vpisal si se tudi na izredni študij po programu delovodja v elektroenergetiki; kako to, da si se odloËil za
to? Kaj ti pomeni šolanje?
“»e sem Ëisto iskren, vpisal sem se, ker
sem se moral. Na delovnem mestu delovodje se zahteva peta stopnja izobrazbe, ki pa
je jaz še nimam. Šolanje mi je v veselje pa
tudi v neko breme, saj moram vsak petek
in soboto v šolske klopi. Zdi se mi, da bo
“vikend” spet postal “vikend” šele potem,
ko bo to za menoj. Ker se šolam uspešno,
bo to kmalu, še v tem letu!”

Dušan, želimo ti uspešno delo
tudi vnaprej; vodenje skupine šestih
sodelavcev predstavlja resen izziv,
ki si ga ti uspešno opravil. Še tako
naprej! Vsej skupini, zlasti pa tebi
kot vodji, želimo vse dobro na delovnem mestu in Ëim veË delovnih
dni z ugodnimi vremenskimi razmerami.
Dušan Žunec in Alenka Kušar
Foto: Marko Piko

Dušan kot delovodja daje navodila ekipi pri delu.

Elektro Ljubljana
se je predstavil na
sejmu Dom 2008

E

lektro Ljubljana, d. d., se
je na sejmu Dom 2008, ki
je potekal na Gospodarskem razstavišËu v Ljubljani od
4. 3. do 9. 3., predstavil s svetovanjem o uËinkoviti rabi energije
in s spodbujanjem proizvodnje
elektriËne energije iz obnovljivih
virov. V ospredju so bili Ëista in
do okolja prijazna energija, znana pod blagovno znamko Zelena
energija, ter dodatne storitve, povezane z energetskim svetovanjem.
Predstavljeni sta bili storitvi “PoišËi
potratneža” in “Spremljaj svojo porabo”. Obiskovalcem so strokovnjaki
Elektra Ljubljana osebno svetovali in
odgovarjali na vprašanja. Za vse obiskovalce so bile pripravljene tudi informacije o postopkih prikljuËevanja
odjemalcev na elektrodistribucijsko
omrežje in ponudbe o izvajanju
elektriËnih prikljuËkov. VeË o dogajanju na samem razstavišËnem
prostoru Elektra Ljubljana bomo
poroËali v prihodnji številki.
Violeta Irgl
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Sodelovanje v programu
“DrugaËe o poklicih”
V Elektru Ljubljana na vseh preskrbovalnih podroËjih primanjkuje
elektrikarjev energetikov. Da bi poveËali zanimanje za ta poklic, Elektro
Ljubljana s predstavitvijo poklica
elektrikar energetik in drugih poklicev v elektrostroki že nekaj let aktivno sodeluje v programu “DrugaËe o
poklicih” z Zavodom IZIDA.

O

snovni cilj programa “DrugaËe o
poklicih” je uËencem zakljuËnih
razredov osnovnih šol, ki so pred
poklicno odloËitvijo, približati poznavanje
poklicev in dejavnosti tako, da se z njimi
seznanijo neposredno v delovnih okoljih ali
pa posredno, na predavanjih in razgovorih
s strokovnjaki. UËenci tako dobijo koristne
informacije o poteku dela, njegovih slabostih in o prednostih, ki so jim v pomoË pri
nadaljnjem poklicnem odloËanju.
V okviru programa, ki ga izvaja Zavod IZIDA po naroËilu Zavoda RS za zapo-
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slovanje, je bila v februarju na osnovni šoli
Narodnega heroja Maksa PeËarja v »rnuËah za 7. razrede devetletke izvedena predstavitev poklica elektrikar energetik. Poklic
elektrikarja energetika je predstavil Marko
Piko iz Oddelka za odnose z javnostmi.

•
•
•

Predavanja se je v veliki šolski predavalnici v dveh skupinah udeležilo 78
uËencev. UËencem je bil z besedo in s sliko
predstavljen poklic elektrikarja energetika.
•
Predstavitev je vsebovala naslednje
toËke:
• opis opravil in delovnih nalog (kaj delavec obiËajno dela, delovna podroËja,
delovni pripomoËki, materiali, dokumenti);
• narava dela (delavni Ëas, kje delajo,
ali so v kraju, kjer so zaposleni, na veË
krajih, kako naporno je delo, koliko zaslužijo, kakšne so možnosti zaposlitve);
• potrebna znanja, spretnosti in vešËine za
opravljanje poklica (stopnja izobrazbe,

psihofiziËne sposobnosti, zdravstveno
stanje, interesi in osebnostne lastnosti);
pogoji za delo (razmere za delo, nevarnosti, poškodbe pri delu, zašËita);
sorodni poklici (primerjava sorodnih
poklicev, npr. fotograf in kamerman);
možnosti nadaljnjega izobraževanja
(predstavljene so bile možnosti, ki jih
za nadaljnje izobraževanje nudi Elektro
Ljubljana v okviru svojih izobraževalnih
programov);
možnosti štipendiranja in zaposlitve po
konËanem šolanju.

UËenci so z zanimanjem spremljali
predstavitev. Postavljenih je bilo kar nekaj
vprašanj, na katera so dobili odgovore, najpogostejša vprašanja pa so bila postavljena
glede osebnih dohodkov.

Marko Piko

ZANIMIVOSTI
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Energetska izraba deponijskega plina
Pri odlaganju odpadkov so vsi biološko razgradljivi
odpadki podvrženi procesu naravnega gnitja, pri katerem
pri anaerobnih1 pogojih kot stranski produkt nastane t. i.
deponijski plin, ki ga lahko uporabimo za soproizvodnjo
toplotne in elektriËne energije.

nebja. Zato se danes trudimo Ëim bolj zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Iz odlagališË izhajata dva pomembna toplogredna plina:
ogljikov dioksid in metan. Metanu s sežiganjem izdatno zmanjšujemo potencial segrevanja, zato je pomembno, da deponijski plin
zajamemo in sežgemo ter po možnosti energetsko izrabimo.

T

Deponijski plin je sestavljen pretežno iz metana in ogljikovega dioksida in ga je zaradi eksplozijske in požarne nevarnosti treba
kontrolirano zajemati in termiËno obdelati. Tako se poleg zagotovitve veËje varnosti zmanjša tudi emisija toplogrednih plinov.

o dosežemo tako, da pokrijemo odpadke in s pomoËjo nadzornih cevi odsesavamo plin, ki ga lahko potem po potrebi sproti porabljamo ali pa ga skladišËimo. S tem dosežemo
enakomerno dobavo energije in ekonomiËno izrabo.

Nastanek

250 m3/t v 20 letih (iz gospodinjskih odpadkov)

Sestava

Metan

50-60 %

CH4

Ogljikov dioksid

30-40 %

CO2

Dušik in drugi plini

Do 10 %

N2

1

2

Energetsko
izkorišËanje

9

6

40 % ElektriËna energija
60 % Toplotna energija

5
4

3

6

8

Legenda:
1. Deponija
2. Plinske sonde (trnovi)
3. Cevi za zbiranje odpadne vode
4. Plinski kolektor
5. Kompresor za plin
6. Visokotemperaturna bakla
7. Kogeneracijski motor
8. Transformatorska postaja
9. Vod tople vode
Dandanes je prevladujoË naËin ravnanja s komunalnimi odpadki na žalost še vedno odlaganje na deponijah, ki pa v veliko primerih ne izpolnjujejo tehniËnih niti okoljevarstvenih zahtev
in so zato potencialna nevarnost za okolje in ljudi. Iz odloženih
organskih (biološko razgradljivih) odpadkov na odlagališËih se zaradi anaerobne presnove sprošËa metan, ki je zelo uËinkovit toplogredni plin.
NarašËanje koliËine odpadkov povzroËi poslediËno narašËanje
koncentracije toplogrednih plinov v zemeljski atmosferi. Ta pa je
odgovorna za postopno segrevanje zemlje in spreminjanje pod-

S katalitskim sežigom2 je mogoËe razgraditi tudi druge komponente deponijskega plina (ogljikove, dušikove in žveplove spojine ...), ki sicer nastopajo v manjših koliËinah, vendar kljub temu
lahko obËutno prispevajo k onesnaženosti ozraËja.
»e se odloËimo za ta naËin izrabe plina, je nekako najbolj smiselno uporabiti mobilne enote za soproizvodnjo toplotne in elektriËne energije. Za ta naËin izrabe uporabljamo plinske turbine, ki ne
zahtevajo veliko gradbenih del in ki jih lahko po izteku nastajanja
metana na deponijah preprosto odpeljemo na drugo lokacijo.
Kurilna vrednost deponijskega plina znaša približno polovico
vrednosti zemeljskega plina. Ali povedano drugaËe: za nadomestitev 1 m3 zemeljskega plina potrebujemo 2 m3 deponijskega plina.
1 tona deponiranih gospodinjskih odpadkov proizvede v obdobju
20 let približno 100 - 200 m3 uporabnega deponijskega plina. Ta
vrednost pa je moËno odvisna od vrste deponiranih odpadkov.
Edina slabost, ki jo odkrijemo pri proizvodnji elektriËne energije iz deponijskega plina, je potreba po kopiËenju velike koliËine
odpadkov, kar pa v Sloveniji ni nobena težava, saj še nimamo nobene sežigalnice odpadkov.
Rok Obreza
1. Anaerobni pogoji - proces gnitja poteka brez prisotnosti kisika.
2. Katalitski sežig se od klasiËnega razlikuje predvsem v daljšem kontaktnem Ëasu gorenja in od
150 do 200 °C višji temperaturi katalitskega sežiga, posledica Ëesar je bistveno manjša vsebnost
organoklornih in dušikovih spojin v dimnih plinih.
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Nevarno spomladansko požiganje
»eprav obstaja v spomladanskem
Ëasu velika požarna ogroženost narave, o Ëemer veËkrat svari Republiška
uprava za zašËito in reševanje in izdaja tudi odloke o prepovedi kurjenja
suhe podrasti, trave in odpadkov v
naravi, so travniški požari še vedno
del našega vsakdana. Neodgovorni so
posamezniki, kot da se ne zavedajo,
kako neprijetne posledice nepremišljeno požiganje lahko prinese.

A

li pa se tega celo zelo dobro zavedajo in požigajo ravno zato. Storilce je
namreË izjemno težko odkriti; tako
so inšpektorji za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesreËami pa tudi gozdarske in
kmetijske inšpekcije brez moËi. Prav tako
verjetno tudi policija, saj se požigi izvajajo
na samem in brez priË, poostren nadzor pa
je zaradi obširnosti obmoËij težko izvedljiv.
Zanimivo je tudi, kako napaËna prepriËanja
imajo posamezniki, ki so prepriËani, da s požiganjem delajo dobro delo, saj naj bi se tako
površine “pognojile”. Seveda je to tako daleË
stran od resnice, da bolj ne more biti. S požiganjem se uniËuje povrhnjica zemlje, torej
rodovitni del; uniËene so koreninice pa tudi
mikroorganizmi, ki rahljajo zemljo. Tako na
pogorišËih še najveËkrat bujno uspevajo potem samo še razliËni trdovratni pleveli, nekoristne ostre trave in pa visoka praprot.

zlobe smo se z nevšeËnostmi zaradi kurjenja v naravi v sredo, 20. februarja, sooËali
tudi v našem podjetju. Podtaknjen ogenj za
naseljem Željne pri KoËevju je v noËi s torka na sredo zajel tudi koridor s tremi daljnovodi 20 kV. Ker so plameni pri požiganju
suhe trave in podrasti lahko visoki tudi dva
metra in veË, ni prav niË Ëudnega, da so se
vneli tudi leseni drogovi. In posledice?
Motena dobava elektriËne energije
zaradi okvar, motenj in preventivnih izklopov.
Na DV 20 kV StrelišËe se je zaradi zoglenelosti zgodil padec dveh drogov. Okvara

MoËno ožgan drog na DV Koprivnik.
Padec ožganega droga.

je nastala ob 6.43; mesto z okvaro je bilo
lokalizirano precej hitro, že ob 7.05. DV napaja nekaj primestnih naselij pa tudi del mesta z nekaj obËutljivimi odjemalci, na primer
banko. Z breznapetostnim stanjem je bilo
tako za krajši Ëas prizadetih 19 distribucijskih (20/0,4 kV) transformatorskih postaj, za
daljši Ëas pa nekaj deset odjemalcev.
Da ni bilo okvar še veË, gre zahvala
nadzornikom Nadzorništva KoËevje, ki so
ob prihodu na kraj takoj ugotovili, da je
poleg padlih drogov tik pred padcem še en
drog na drugem daljnovodu, na tretjem pa
tudi eden zelo moËno ožgan in potreben
hitre zamenjave.

Ogenj je zajel koridor z daljnovodi.

Zaradi nevednosti oziroma nepremišljenosti, Ëe je požiganje suhe trave ušlo nadzoru ali pa zaradi objestnosti in morda celo
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Padec droga tudi na DV KoËevska Reka.

S takojšnjimi preventivnimi odklopi in z vzpostavljenim prenapajanjem je
bila odpravljena nevarnost daljših izpadov
oskrbe z energijo, šlo pa je za minute. Samo
delo pa s tem seveda ni bilo konËano. Kot

Ostanek droga.

se dogaja pogosto, so okvare nastale na
terenu, kamor ni mogoËe dostopati s kamionom. Vse delo je bilo tako opravljeno
s pomoËjo traktorja in pa seveda roËno. To
pa pomeni doloËen Ëas; zadnja dela so bila
konËana do 12.15.
Samo upamo lahko, da se kaj podobnega ne bo spet kmalu ponovilo. Zdi pa se
mi, da je to bolj jalovo upanje. Vsako leto
na lokalnem radiu poslušamo nasvete in

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

dvajsetkrat. To obmoËje je v neposredni
bližini RTP 110/20 kV KoËevje, kjer potekajo številni daljnovodi. Na obmoËju je veliko suhe trave, nizkega grmovja, posušene
praproti. Tudi v preteklih letih so bile že
težave zaradi podtikanja požarov v bližini
RTP KoËevje. Videti je, da je ozavešËenost
še sorazmerno nizka. Kot kaže, bi bile le
ustrezne kazni tiste, ki bi odvrnile požigalce. Verjamem, da bi tisti, ki je povzroËil
opisani požar, dvakrat premislil, preden bi
ponovno požigal, Ëe bi moral plaËati vse
stroške, ki jih je ob tem utrpelo naše podjetje, pa tudi posredne, torej tiste zaradi nedobavljene elektriËne energije.

ObmoËje v bližini RTP 110/20 kV KoËevje.

svarila pred kurjenjem v naravnem okolju, tudi prepovedi so pogosto aktualne, a
gasilci imajo kljub naštetemu polne roke

dela. V preteklem letu so samo na obmoËju opušËenega rudnika oziroma njegovega “dnevnega kopa” intervenirali veË kot

Toni Štimec
Fotografije: Vinko Vidmar
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Izšla knjiga Zgodovina
slovenskega elektrogospodarstva

K

onec preteklega leta je izšla knjiga Zgodovina slovenskega elektrogospodarstva. Izid knjige pomeni konec obsežnega in pomembnega
dela pod vodstvom uredniškega odbora
iz vrst predstavnikov Elektrotehniške

zveze Slovenije. 20. decembra je bila v
dvorani Elektra Slovenija razširjena seja
uredniškega odbora in po njej predaja
prvih izvodov knjig. Izid knjige pomeni pomemben prispevek pri ohranitvi
zgodovine razvoja elektroenergetskega
sistema zadnjih trideset let in kot je v
predgovoru zapisal predsednik ElektrotehniËne zveze Slovenije dr. Ferdinand
Gubina: “Knjiga naj bi služila tudi kot
napotilo za nadaljnji uspešni razvoj
elektroenergetskega sistema v obdobju
novih tehnologij in za izboljšanje kakovosti dobavljene elektriËne energije
našim odjemalcem s ciljem njegovega
uravnoteženega razvoja.”
Violeta Irgl
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i
ANKETA
V Ëetrti številki Elektro novic smo priložili nagradni
vprašalnik o korišËenju bivalnih avtomobilov in mobilnih
hišic. V predhodni številki Elektro novic smo sporoËili nagrajence vprašalnika o korišËenju bivalnih avtomobilov in
mobilnih hišic, zdaj pa je Ëas tudi za izsledke same ankete.

D

o vkljuËno 30. 11. 2007 je v Službo režijskih dejavnosti prispelo 188 izpolnjenih anket, tj. od 18,69 % vseh zaposlenih
v Elektru Ljubljana, d. d. Od tega jih je 91,49 % sodelovalo
v nagradni igri, medtem ko je 8,51 % anketirancev anketo oddalo
nepodpisano.

Vrednosti so izražene v %
December 2007
brez odgovora

0,53 %

nikoli

1,06 %

veËkrat

3,19 %

od 5- do 7-krat

2,13 %

od 3- do 5-krat
od 1- do 2-krat

Izmed 188 anketirancev jih je 17,02 % preživelo poËitnice v
bivalnem avtomobilu, preostalih 82,98 % anketirancev ni koristilo
bivalnega avtomobila. Razlogi nekorišËenja so predvsem v previsoki ceni najema bivalnih avtomobilov, drugi najveËkrat omenjeni razlog pa je predvsem v slabem poznavanju naËina najema
bivalnih avtomobilov. V grafu so prikazani najveËkrat omenjeni
razlogi.

Vrednosti so izražene v %
December 2007
Naslednji graf prikazuje deleže, kolikokrat letno bi najeli bivalni avtomobil. Anketiranci so najveËkrat obkrožili odgovor od
1-krat do 2-krat letno. Naj omenimo, da je 85,64 % anketirancev
odgovorilo o najemu bivalnega avtomobila v obliki vikendpaketa.

drugo

2,56 %

brez odgovora

2,56 %

61,54 %

previsoka cena najema bivalnih avtomobilov

nikoli slišal za tovrstno poËitnikovnje

0,64 %

slabo poznam naËin najema bivalnega
avtomobila
tovrstno dopustovanje mi ni všeË
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27,56 %

5,13 %

15,96 %
77,13 %

Na vprašanje, koliko ste pripravljeni odšteti za najem bivalnega avtomobila, je veËina obkrožila odgovor od 50,60-60,60 €,
in sicer kar 78,72 % vseh anketirancev. 14,36 % anketirancev je za
najem pripravljeno odšteti 70,70-80,30 €, medtem ko jih je 3,72 %
pripravljeno za najem odšteti 80,40-90,70 € in 1,06 % anketirancev
bi za najem plaËalo 100,80-110,20 €. Na vprašanje ni odgovorilo
2,13 % anketirancev.
Anketirance je najbolj prepriËal integrirani bivalni avtomobil,
saj se je pri vprašanju, kateri tip bivalnih avtomobilov bi najeli, za
njega odloËilo 38,83 %. Takoj za njim mu sledi alkovni bivalni avtomobil z nastreškom, tj. 21,28 % anketirancev, nato polintegriani
bivalni avtomobil s 15,43-odstotnim deležem, 14,36 % anketirancev je izbralo bivalni avtomobil na osnovi predelanega kombiniranega vozila. Za pick up pa se je odloËilo 2,13 % anketirancev. 7,98
% anketirancem je vseeno, kateri tip bivalnega avtomobila bi najeli,
saj je za njih prvo vodilo predvsem cena najema.
V mobilni oziroma premiËni hiški bi letovalo 82,45 % vseh
anketirancev, medtem ko 17,55 % anketirancev nima želje preživeti
dopusta v njem. Slednji so podali tudi vzroke, zakaj. Najpogostejši
odgovori so bili: “Ker dam veliko na udobje.”, “Premalo udobja.”,
“Podobno preživljamo dopust zadnja leta.”, “Tako dopustovanje mi
ne ustreza.” in “Si premalo agilen.”.
Na spodnjem grafu je prikazano, koliko so anketiranci pripravljeni plaËati za eno noËitev v mobilni hiški.
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Vrednosti so izražene v %
December 2007

brez odgovora
50,10-55,40 €
39,50-48,60 €

»e bi imeli anketiranci na izbiro dve možnosti za letovanje,
bi se jih 75 % odloËilo preživeti svoj dopust v bivalnem avtomobilu, medtem ko bi se za dopust v mobilni hiški odloËilo 22,34 %
anketirancev.
Na koncu naj omenimo, da se 71,38 % vseh anketirancev strinja, da bi morale biti cene najema objektov za zunanje koristnike
višje kot za notranje koristnike (zaposleni v Elektru Ljubljana, d. d.).

9,04 %
1,06 %
5,85 %

31,20-37,65 €

18,09 %

25,40-28,90 €

65,96 %

Vaši odgovori, za katere se vam iskreno zahvaljujemo, nam
bodo koristno vodilo pri nadaljnjem delu. Vsem, ki so poslali izpolnjen vprašalnik, pa se še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje.
Sluæba reæijsih dejavnosti
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Obvestila
Zime je konec in na vrata trka pomlad, s tem pa tudi
razpis za prvomajske poËitnice, ki je bil objavljen v zaËetku marca. Termin je razdeljen na dva dela, in sicer 26.
4.-30. 4. 2008 in 30. 4.-4. 5. 2008. Prijava na razpis je
bila poslana po vseh lokacijah Elektra Ljubljana, d. d., na
oglasne deske in po e-pošti. Na podlagi prijav bo izvedeno
toËkovanje po kriterijih, ki so opisani v OP o korišËenju
poËitniških kapacitet. V razpis so zajete tudi kapacitete
v hrvaškem primorju, ki jih sicer od jeseni do pomladi ni
mogoËe koristiti.

V

se koristnike poËitniških kapacitet Elektra Ljubljana, d. d.,
obvešËamo, da je kajenje v poËitniških kapacitetah prepovedano!

»lani športnega društva Elektra Ljubljana, d. d., imajo v zdravilišËu Terme Krka v Dolenjskih toplicah 50-odstotni popust pri korišËenju njihovih bazenov in savn v paketih Laguna in Oaza. Popust
lahko uveljavljate ob predložitvi kartice ŠD in osebne izkaznice. Za
veË informacij si oglejte spletni strani:
http://www.terme-krka.si/si/dolenjske/wellness/balnea/laguna/
http://www.terme-krka.si/si/dolenjske/wellness/balnea/oaza/

»lani sindikata ZSSS lahko s kartico ugodnosti koristite ugodnosti razliËnih ponudnikov, tj. v sklopu naših poËitniških kapacitet
v Bovcu in PodËetrtku, in sicer:
ATC KANIN BOVEC, Blagajna žiËnice Kanin, 5230 BOVEC,
šport in rekreacija nudi 10 % popusta za celodnevne smuËarske
vozovnice.
TRAFT, Trg golobarskih žrtev 18, 5230 BOVEC; šport in rekreacija ponuja:
• 15 % popusta za rafting;
• 15 % popusta za canyoning;
• skupine nad 20 ljudi imajo 20 % popusta.
TERME OLIMIA, Zdraviliška 24, 3254 POD»ETRTEK; zdravilišËe ponuja:
• 20 % popusta za kopanje (ponedeljek-nedelja);
• 10 % popusta z fitnes (ponedeljek-nedelja);
• 10 % popusta za masaže, kopeli, obloge (ponedeljek-Ëetrtek);
• 10 % popusta za prebivanje v hotelu Breza (razen v Ëasu novega
leta).
Služba režijskih dejavnosti

marec2008 | Dober tok. • 25

KOTI»EK

PO»ITNI©KI

PoËitniški objekt Kranjska Gora
V že tradicionalni rubriki poËitniške kapacitete smo se odloËili, da
vas seznanimo s Kranjsko Goro, ki je
priljubljeno zimsko in poletno turistiËno središËe. Dan lahko preživite na
snežnih strminah, si ogledate, kako
to poËno profesionalni smuËarji na
Pokalu Vitranc, ali pa ste del obËudovalcev smuËarskih poletov v Planici. Ko spomladansko sonce pobere
še zadnje krpe snega in se pokrajina
odene v zeleno, pridete na vrsto ljubitelji narave, gora in tišine. »udovita panorama ter bogata kulturna
in naravna dedišËina Zgornjesavske
doline ponujata neštete priložnosti za
izlete.

po urejenih sankaških progah, kamor vas
bodo popeljali s terenskimi vozili.
Pozimi se lahko lepot Zgornjesavske
doline naužijete tudi s pomoËjo tekaških
smuËi. Urejenih prog za tek na smuËeh je
kar za 40 kilometrov. Te vas popeljejo iz
Kranjske Gore mimo Podkorena, vse do
meje z Italijo ali pa proti Planici in v dolino
Tamarja. Vsi ljubitelji adrenalina, narave in
malo drugaËne zabave bodo prišli na svoj
raËun, Ëe se bodo odloËili za turno smuËanje. V Kranjski Gori najdemo najbolj priljubljene turnosmuËarske cilje v Sloveniji,
kot so smuk z Mojstrovke, Kotovega sedla
(Jalovec), izpod Kriške stene ali za Cimrom.

tiste, ki ste željni poËitka. PoboËja, po katerih se pozimi spušËate s smuËmi, tudi poleti
ne samujejo.
Prelepe gore so raj za pohodnike in
plezalce. Morda si boste zaželeli zahtevnejši gorski vzpon ali prijetno vožnjo s kolesom po 140 km oznaËenih poteh.
Pohodništvo je najpogostejša oblika
aktivnih poËitnic. Možnosti je dovolj, od
sprehajalnih poti v izjemnem naravnem
okolju, primernih za otroke, družine in za
vse tiste, ki želijo obËudovati naravne lepote brez velikega truda, do zahtevnih planinskih tur, za katere so potrebne izkušnje,
primerna oprema in gorski vodnik.
Za vse vrste kolesarjev ponujajo raznovrstne ture in lepe izlete, od zahtevnih,
ki jih zanima velika višinska razlika in težavnost vzpona in spusta, do izletnikov, ki
se radi s kolesom peljejo in uživajo v lepih
razgledih in pokrajini, ki jih obdaja.
Vsi adrenalinski navdušenci ste vabljeni, da svoje spretnosti preizkusite v kolesarskem parku.

K

ranjska Gora je središËe Zgornjesavske doline, ene najlepših alpskih
dolin. Razvila se je v pomembno
turistiËno-športno regijo, najbolj znano
po tekmah svetovnega pokala v alpskem
smuËanju in poletih na planiški velikanki.
Tukaj imate na enem mestu zbrane lahke,
srednje in tudi težke proge, tako da vsakdo
lahko najde nekaj zase. Lahko pa se odloËite za organiziran spust s sanmi v soju bakel

V Kranjski Gori je mogoËa tudi izposoja motornih sani, kjer se lahko odpravite
z vodnikom ali brez raziskovat lepote narave. Lahko pa si sani izposodite in se peljete
nekaj krogov v prav za ta namen ograjenem prostoru na zaËetku Kranjske Gore.

Kranjska Gora pa vas ne bo navduševala le pozimi, ko se prelevi v svetovno
znano zimskošportno središËe, ampak Ëez
vse leto. Ponuja se nešteto možnosti za
otroke, družine, športnike ali pa samo za
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V naËrtu je tudi poligon, na katerem
se bodo ne najbolj izkušeni lahko brez skrbi
uËili osnov vožnje “freeride”. Poudarek bo
na ovirah, primernih za uËenje kolesarskih
vešËin, ki bodo narejene v nekaj težavnostnih nivojih. Narejene bodo tako, da se bo
vsak lahko preizkusil na njih in poËasi prišel na najzahtevnejše. Odprt bo tudi nov
del gozdne proge, na kateri bo zrasel nov
odsek “north shore”. Proga “freeride” naj bi
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postala nekakšno “otroško igrišËe” za kolesarske navdušence.
Poletno sankališËe se razprostira po
poboËju proge Vitranc 1. Proga je dolga kar
1.500 m in ponuja drzne spuste pa tudi ležerno vožnjo; popeljete se lahko sami ali s svojim malËkom. Poleg poletnega sankališËa in
kolesarskega parka (nad gostišËem Bedanec)
se nahaja BedanËeva drËa, po kateri se spustite z zraËnimi blazinami. Na zaËetek tobogana
vas pripelje tekoËi trak, potem pa se z zraËno
blazino spustite po 70 metrov dolgi progi.

posebno mesto tipiËne slovenske jedi. Gostinske storitve poleg gostiln z družinsko
tradicijo, ki s pristnimi domaËimi jedmi
ohranjajo okus domaËnosti in identiteto
alpske pokrajine, opravljajo nove gostilne
in družinski penzioni, v katerih znajo prisluhniti raznovrstnim željam gostov.
Sredi te raznolike ponudbe pa so tudi
naši apartmaji v Savskem naselju in »iËarah.
Hišo, v kateri so štirje apartmaji, najdemo na odcepu z glavne ceste za bencinsko
postajo. Vsak apartma sestavljajo predsoba,
kopalnica, kuhinja in soba s štirimi posteljami. Klet je preurejena v skupni prostor.

Pot do apartmaja v »iËarah pa je naslednja:
peljete se mimo bencinske Ërpalke.

Ko pripeljete do križišËa, zavijete desno, nato
pa sledite prometnemu znaku za »iËare.

»e prihajate iz Ljubljane, se peljete po
glavni cesti do Kranjske Gore. Ko se pripeljete v Kranjsko Goro, za bencinsko Ërpalko
zapeljete desno (glejte sliko).

Pripeljete se do treh stanovanjskih blokov
in pri drugem zavijete levo.

Otroci bodo navdušeni nad svetom
znanih zgodb. ObišËejo lahko KekËevo in
Škratovo deželo, se spustijo po poteh Triglavskih pravljic ali pa se družijo s severnimi jeleni in doživijo pravljico v živo. Med
šolskimi poËitnicami za otroke in družine
pripravljajo KekËeve dneve, namenjene zabavi in ustvarjanju.
Na odcepu zavijete levo (glejte sliko).

Ko vstopite v stavbo, na stopnišËu levo stopite Ëez nihajna vrata. Apartma je na koncu hodnika desno.

Za tiste, ki radi preizkusite sreËo na
igralnih avtomatih, sta v Kranjski Gori
igralnica in igralni salon z množico avtomatov, igralnih miz in seveda z blešËeËim
zabavnim programom.
Kakovostni oddih ponujajo razliËni
wellness programi. Na voljo so vam hotelski bazeni, bazen za otroke, whirpool,
turška in finska savna, infra savna, solariji,
masaže in kozmetiËni saloni.
V Zgornjesavski dolini imajo pestro
kulinariËno ponudbo, v kateri zavzemajo

Parkirate vozilo in kljuËe apartmaja prevzamete pri sosedih.

VHOD
PARKIRI©»E
VIRI:
http://www.kranjska-gora.si/
http://www.kr-gora.si/
http://www.sednjek.si/
Fotografije: Arhiv SRD
Služba režijskih dejavnosti
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Dedek Mraz je
obdaril otroke
Otroci zaposlenih delavcev v DE
Novo mesto so imeli tako kot vsako leto do zdaj v decembru obdaritev
Dedka Mraza v KC Janeza Trdine v
Novem mestu.

A

nimatorka predstave je otroke na zaËetku lepo pozdravila, jim povedala,
da je Dedek Mraz na poti, in da jim
bo Ëas krajšala s pripovedovanjem pravljice
o Bobku in barËici.
Otroci so ob zelo lepi pravljici uživali,
saj jih je pripovedovalka s svojim zavzetim
pripovedovanjem kar vživela v pravljico.
Otroke je pripravila, da so poklicali
Dedka Mraza in mu zapeli pesmico Zima,
zima bela.
Nato so otroci posamiËno prihajali po
darila, ki so bila zelo domiselna, zato so jih
bili otroci še toliko bolj veseli.

Pravljica o Bobku in barËici
Besedilo Anje Štefan je izvirna in kakovostna revitalizacija slovenske ljudske
pravljice po znanem motivu.
DeËek Bobek sprejme v Ëoln veË živali,
od katerih vsaka nekaj zna in naj bi prispevala k prijetnemu izletu. Toda medved je prevelik in barËica se prevrne. V tem trenutku
se pravljica odmakne od znanega ljudskega
motiva oziroma ga avtorica izvirno nadgradi: živali namreË s skupnimi moËmi zgradijo
veËjo barko, ki je dovolj velika za vse.
Pravljica opozarja na vrsto vrednot,
predvsem pa spodbuja solidarnost. Po tem
sporoËilu je ne le univerzalna, ampak tudi
blizu otrokovim priËakovanjem. Jezik je
ustrezen in Ëeprav se spogleduje z “ljudskim”, je sodoben in blizu otrokovemu dojemanju.

Jakob Jordan in Jolanda Štukelj
Foto: Matej Jordan

Foto: Igor Lapajne

RdeËi noski spet na turneji

T

e dni smo RdeËi noski, klovni zdravniki, ponovno na turneji po slovenskih
bolnišnicah. Obiskali bomo otroke, ki
so hospitalizirani v 12 slovenskih bolnišnicah, in tiste, ki ležijo na drugih oddelkih v
sklopu ljubljanskega KliniËnega centra, kar
pomeni vsega skupaj 23 obiskov. Želja, da
obišËemo prav vse, se nam je tako spet iz-
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polnila. Vendar to še ni vse. Od aprila naprej nas boste lahko na PediatriËni kliniki v
Ljubljani sreËali dvakrat tedensko. Obdržali
bomo namreË dozdajšnji redni program na
hematoonkološkem, dializnem, nevrološkem in na nefrološkem oddelku, ki jih obiskujemo ob sredah, dodali pa bomo Ëetrtkove vedre obiske še na oddelkih v zgornjih

nadstropjih PediatriËne klinike: pulmološki,
gastroenterološki, alergološki in endokardiološki oddelek ter pedopsihiatrija. Ko smo
dobili dovolj sredstev za širjenje programa,
smo vsi skupaj skakali v zrak in se pulili za
to, kdo bo lahko hodil še na te oddelke. Se
vidi s slike, a ne?
Hvala Elektru Ljubljana, ker je naš
dolgoroËni donator. Vedenje, da bo z nami
veË let, nam omogoËa zagotavljanje rednih
programov v daljšem obdobju, kar prinaša
tudi boljše uËinke programa pri otrocih.
mag. Livija Rojc
Štremfelj

UPOKOJITVE

UPOKOJITVE

VEDETI

DOBRO JE

Janez Žumer,
upokojenec DE
Ljubljana mesto

BrezplaËni
okulistiËni pregledi
tudi v Mestni optiki

Na zadnji delovni dan pred božiËnimi prazniki
smo se poslovili od dolgoletnega sodelavca Janeza
Žumra iz Polja pri Vodicah. Na enoti je opravljal
dela vratarja dolgih 19 let.

Namenjeni so vsem zaposlenim v Elektru Ljubljana, d. d.,
in njihovim najožjim družinskim Ëlanom (otroci in zakonski
partner).

J

anez se je na Elektru Ljubljana mesto zaposlil sredi leta
1988. Po osnovnem poklicu je sicer kmet in skupaj s
soprogo in tremi otroki vodi veËjo kmetijo, vendar si
je želel dodatnih delovnih izzivov pa tudi finanËnih virov.
Kot pravi, je bil pri Elektru vseskozi zadovoljen, in sicer s
sodelavci in tudi z nadrejenimi, predvsem pa z delom. “Pri
Elektru sem preživel velik del svojega življenja in na vsa ta
leta imam lepe spomine!” so bile njegove besede.
Iskrene Ëestitke z dobrimi željami za naprej mu je izrekel direktor enote Roman Jesenko in mu ob tem izroËil
spominsko uro. Vemo, da mu ne bo krojila Ëasa, tako je bilo
tudi do zdaj; vËasih pa je le treba vedeti, koliko je ura in biti
toËen. No, saj ne da bi Janez imel tovrstne zagate! Naj te
spominja na dolga leta, preživeta s sodelavci na Elektru!
Dragi Janez! Želimo ti veselo tretje življenjsko obdobje, veselja v družini, da bi zemlja dobro rodila in da bi vse
vremenske nevšeËnosti obšle tvoje rodno Polje.

V

Mestni optiki vam poleg brezplaËnih okulistiËnih pregledov
nudijo tudi:

• 20 % popusta na vso ponudbo iz programa optiËnih pripomoËkov;
• 10 % popusta na kontaktne leËe in tekoËino za njihovo vzdrževanje;
• dodatne ugodnosti za imetnike Mercator Pika kartice:
- posebne meseËne ponudbe,
- možnost plaËila na veË obrokov.
Mestna optika razpolaga z moderno
opremljenimi ambulantami za doloËanje
refrakcije v vseh poslovnih enotah. Nudijo
preglede za doloËene dioptrije za korekcijska oËala in kontaktne leËe.
V Ljubljani se opravljajo pregledi
vsak dan od ponedeljka do petka:
med 9.00 in 12.30 uro
in med 15.30 in 17.30 uro.
Strankam se ni treba predhodno najaviti.

“Kakor boš sejal, tako boš žel!”
(slovenski pregovor)
Alenka Kušar
Foto: Zvonko Vugrinec

V preostalih poslovnih enotah zunaj Ljubljane
potekajo pregledi obiËajno enkrat tedensko ob predhodni
najavi.
Nam najbližje poslovalnice Mestne optike:
Ljubljana, Kongresni trg 9
01-251-41-56
Ljubljana Šiška, Ljubljanske brigade 8 01-518-53-96
Domžale, Cesta talcev 4
01-724-42-16
Kamnik, Kovinarska c. 36
01-839-51-86
Kranj, Jenkova 2
04-202-26-76
Novo mesto, Livada 8
07-393-02-68
Brežice, Center Intermarket
07-496-67-66
Celje, Opekarniška 9
03-491-18-05
VeË informacij dobite na spletni strani http://www.mestna-optika.si.
Vesna Oman
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Muzejska ulica
V elektrogospodarstvu zelo spoštujemo svojo tehniËno
tradicijo, ponosni smo na svojo ustvarjalnost, delavnost,
rezultate in ideje, ki so dosežek našega dela. VeËinoma
smo tu zaposleni z dolgim delovnim stažem, zato imamo
možnost pokazati svoj ustvarjalnost. Svoje spoštovanje do
tradicije in stroke smo v Elektru Ljubljana veËkrat izkazali,
predvsem z zaznamovanjem zgodovinskih dogodkov zaËetkov elektrifikacije na svojih ozemeljskih obmoËjih.

kovana, izvirna in takoj se je oprijela. Ob urejanju in pripravi objekta MEL za 110-letnico zaËetka obratovanja elektrifikacije mesta
Ljubljana se je uprava Elektra Ljubljana, d. d., odloËila za dokonËno
idejo ureditve Muzejske ulice na Kotnikovi. Ta ideja je bila tudi dokonËno ustvarjena in danes imamo Ëudovito Muzejsko ulico.
Kdo so ustvarjali to Muzejsko ulico na Kotnikovi:
• Strateške ideje in pobuda: predsednik uprave Elektra Ljubljana,
d. d., Mirko MarinËiË,
• predsednik organizacijskega odbora Vincenc Janša,
• naËrt arhitektonske ureditve je bil zaupan Janezu Rošu, univ.
dipl. inž. arh. Tloris, d. o. o.,
• vodenje operative gradbeništvo FlorjaniË, Podbelškova ulica 38,
Novo mesto,
• prevozi Jože »rtaliË, Prevozi težke opreme,
• restavriranje lokomobile, Stanislav Grubar, s. p., Šentjernej,
• restavriranje motor generatorja, Janez Vrhovec, s. p., Ljubljana,
• strokovno vodstvo, ideje kulturne dedišËine je vodil mag. Tadej
Brate,
• sodelavci Elektra Ljubljana so se zelo izkazali, projektni tim za
pripravo 110-letnice MEL in drugi sodelavci DE LM ter službe za
režijske dejavnosti.
Kaj pa je obseg Muzejske ulice na Kotnikovi - prostor od
Slomškove do Kotnikove ulice ob MEL z razstavljenimi stroji.

Slovesnost ob odprtju zaËetka delovanja dizel agregata (1925).

T

ako smo praznovali zaËetek elektrifikacije v distribucijski enoti
Elektro KoËevje (1896), zlasti tradicionalno poudarjamo zaËetek elektrifikacije v Ljubljani (1897/1898). Praznovali smo že:
60-, 100- in 110-letnico obstoja Mestne elektrarne ljubljanske
(MEL). Konec lanskega leta, ob proslavi 110-letnice MEL, pa smo se
izkazali z novo idejo: ustvarili smo Muzejsko ulico na Kotnikovi.
Od skromnih zaËetnih razmišljanj je nastal spoštovanja vreden objekt, ki ga mnogi radi ali ne radi obËudujejo. ZaËetek razmišljanja o
obnovitvi in spremembi namembnosti se je porajal že ob stoletnici
MEL. MEL bo potrebno po obnovitvi uporabljati in predstavljati doloËene prostore. Arhitekt Suhadolc je že predstavljal zamisel o pokritju prehoda med Slomškovo in Kotnikovo ob MEL. Vendar je ta
ideja za doloËen Ëas zastala, graditi sta se zaËela le nov dispeËerski
center in klicni center za poslovanje z uporabniki v samem objektu
MEL. Po osebnem mnenju avtorja tega Ëlanka, je to izredno dobra
odloËitev in bo treba te ideje o koristni uporabi MEL še dopolnjevati
in razvijati. Povsem novo idejo pa predstavlja ureditev službenega
prehoda ob MEL med Slomškovo in Kotnikovo v pravo veliËastno
Muzejsko ulico na Kotnikovi. Povsem nova ideja pa predstavlja še
poseben izziv za nas, ljubljanske elektrotehnike, in sploh za celotno Slovenijo za ohranitev elektrotehniËne kulturne dedišËine. To
izvirno pobudo in idejo je prvi “patentiral” in predstavil predsednik
uprave Elektra Ljubljana, Mirko MarinËiË. Ideja je nova, nepriËa-
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Pogled na Muzejsko uliceo na Kotnikovi.

LOKOMOBILA je energetski pretvornik, ki je bil nameπËen
v lesnoindustrijskem podjetju Hoja. ZemljišËe podjetja Hoja z vso
opremo in objekti pa je leta 1972 kupil Elektro Ljubljana, TOZD
Elektro Ljubljana mesto. Bilo je sosedno zemljišËe in kot naroËeno
za nakup. Zadnji direktor Hoje na Slomškovi je bil Janez Šemrl,
direktor, ki je izvedel nakup za Elektro Ljubljana, pa je bil Gustav
Erklavec. Elektro Ljubljana je seveda takoj zaËel uporabljati objekt
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Lokomobila.

za svoje namene, na lokomobilo pa so nekoliko pozabili, kar jo je
seveda ohranilo do današnjih dni. Namen uporabe lokomobile je
bil kurjenje lesnih odpadkov v kurišËu. KurišËe je bil sestavni del
parnega kotla, para pa je služila za pogon parnega batnega stroja.
Silo pare tega stroja so uporabljali za pogon prek vrtilnega kolesa
(vztrajnik), kateri je gnal transmisijski prenos. Na ta transmisijski
prenos pa so bile prikljuËene stružnice za obdelavo lesa. V letu
1965 so na to lokomobilo namestili asinhronski stroj, ki je lahko
služil za motor ali generator. Lesno podjetje Hoja je s prenehanjem
svoje dejavnosti na Slomškovi leta 1972 kompletno opustilo vso
energetsko aktivnost. To je tudi pomenilo, da je bil pozneje podrt
Hojin dimnik; objekti so služili drugemu namenu, zemljišËe je še
do danes nedotaknjeno, lokomobila, perfektno obnovljena, pa bo
krasila Muzejsko ulico na Kotnikovi. Je namreË eden najlepših primerkov lokomobile v Sloveniji.

tlobne moËi je bila potrebna velika amperaža enosmernega
toka do 4.000 A. Zato je bil potreben motor 6 kV, ki je gnal
enosmerni generator, ta pa je pri svoji moËi, nizki napetosti, proizvajal velike enosmerne tokove. Generator je proizvod
podjetja SIEMENS - SCHUCKERT iz leta 1930 in je služil nemški filmski proizvodnji vse do leta 1945. Spomnimo se filmskih posnetkov olimpijade iz leta 1936 in znane filmske snemalke Leni Rifenstahl. Po koncu vojne leta 1945 so nastopile
reparacije in te naprave so priπle najprej v Košutnjak Beograd,
od tu pa v Ljubljano po zaslugi Emilije KosiË SosiË. Emilija je
danes najstarejša elektrotehnica v Sloveniji, stara prek 90 let.
V filmskih studijih Triglav filma, pozneje Viba film, so posneli
prvi barvni film na Balkanu, tj. Dalmatinska svatba. Mi pa se
bomo gotovo spomnili filmov Kekec, Vesna, Na svoji zemlji.
Pozneje je nastopila druga tehnika snemanja in so nekoliko
pozabili na to staro preizkušeno tehniko. Po denacionalizacijskih postopkih pa je Viba film v cerkvi sv. Jožefa prenehala
filmsko dejavnost in preselila svojo dejavnost v Stegne, Šiška.
Elektro Ljubljana je po zaslugi patra jezuita Bena Lavriha prevzel vso elektriËno opremo, kar je je bilo v trafopostaji in v
prostorih za elektroenergetiko. Elektroenergetski pretvornik je
obnovil in danes je razstavljen v Muzejski ulici na Kotnikovi.
Posebna zanimivost v tradiciji elektrotehnike je ta, da je to
transformatorsko postajo Viba filma perfektno montiral delovodja Elektra Ljubljana mesto Alojz Pirnovar. Direktor je bil v
tem Ëasu Janez Primc, vodja obratovanja pa Ivan Tome, sošolec gospe Emilije iz Srednje tehniËne šole. Demontažo opreme
v TP089 Zrinjskega 9 Viba filma pa je vodil Janez Pirnovar,
vnuk dobrega mojstra Alojza Pirnovarja. Vnuk se seveda ni
tako izkazal kot dedek, Ëeprav je izkazal delovne vrline, je pa
posnel in dokumentiral celoten potek del. Gospod Primc pa
ima tudi naslednike v našem podjetju. Vse to je dokaz slovenske elektrotradicije in smisla za elektrotehniko.

TEHNI»NI PODATKI LOKOMOBILE
Leto izdelave: 1926 (1924)
Proizvajalec: Heinrich Lanz-Mannheim
Konstrukcija: kotel na lesne odpadke - parni batni stroj, mehanski
prenos prek vztrajnika na transmisijo
Kotel: 1924, 10 atm, 850 l/uro
MoË asinhronskega stroja: 64 kW
Obnovitvena dela je perfektno izvedel Janez Vrhovec, s. p.,
Ljubljana.
ENERGETSKI PRETVORNIK MOTOR GENERATOR
Energetski pretvornik je bil last Viba filma, montiran pa
je bil v prostorih cerkve sv. Jožefa na Zrinjskega ulici. Namen
uporabe je bil proizvodnja velikih enosmernih tokov, potrebnih za reflektorje z oglenimi elektrodami. Bil je namešËen ob
trafopostaji (TP089 Zrinjskega 9) Elektra Ljubljana mesto. Tu
je imel Viba film svoje studije za snemanje filmov v notranjih
prostorih. Postopek pa je bil naslednji: za dosego velike sve-

Motor generator.
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TEHNI»NI PODATKI
MOTOR:
Napetost: 6 kV
MoË: 425 kW
Frekvenca: 50 Hz
ENOSMERNI GENERATOR: 120 V, 3.000 A
Motor generator je obnovil Stanislav Gruber, s. p., Šentjernej.

Spoštovane sodelavke in sodelavci! Vabljeni na ogled
Muzejske ulice na Kotnikovi in izkaz spoštovanja do naše
kulturne elektrotehniËne dedišËine.
Tako je Zavod RS za varstvo kulturne dedišËine iz Ljubljane
že v zaËetku januarja 2008 obiskal Muzejsko ulico na Kotnikovi.
Seveda je bil to vljudnostni obisk, ki ga je organiziral in vodil mag.
Tadej Brate. Taki “vljudnostni” obiski so vedno strokovno kritiËni,
najbolj odkriti in nihËe niË ne prikriva; odkrito izpostavi svoje kriti-

Emilija KosiË SosiË in Anton AvËin ob motorgeneratorju.

Ëne misli. Direktor Zavoda dr. Robert Piskar je izkazal zaËudenje in
vso pohvalo ideji ter ureditvi Muzejske ulice. Seveda smo mi te pohvale z veseljem sprejeli, kar pa pomeni, da moramo še v prihodnje
pridno vzdrževati ta objekt in ohranjati svojo kulturno dedišËino.
Anton AvËin

ZANIMIVOSTI
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Gradnja TP/K 2 x 1000
kVA Kolektor KoËevje

V oktobru 2007 so se v Elektru
Ljubljana, d. d., DE KoËevje oglasili vodilni možje podjetja Kolektor iz
Idrije z novico, da so odkupili del nekdanje tekstilne tovarne Aviotex in
da nameravajo s 1. januarjem 2008
zagnati lastno proizvodnjo v povsem
novi tovarni Kolektor KoËevje, d. o. o.
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V

novem podjetju bodo na treh linijah v letu 2008 in še treh dodatnih
predvidoma v letu 2009, proizvajali
komutatorske motorje. Deklarirana je bila
najveËja elektriËna moË podjetja, in sicer 1,3
MW po zagonu vseh 6. linij. Za potrebe napajanja podjetja Kolektor KoËevje, d. o. o., je
bila zgrajena nova kabelska transformator-

ska postaja 2 x 1000 kVA. TP/K je vzankana
v SN sistem na kablovod Rudnik, vgrajena
sta dva transformatorja s po 1000 kVA.
Podjetji Elektro Ljubljana, d. d., DE
KoËevje in Kolektor group, d. d., Idrija sta
se dogovorili, da bo Elektro Ljubljana, d.
d., financiral in zgradil SN dovod/odvod (v
dolžini okoli 50 m) ter SN vodni celici v
novi TP, Kolektor group, d. d. pa financiral,
Elektro Ljubljana pa zgradil samo TP/K z
vso preostalo opremo. Kolektor group se je
tudi zavezal, da bo postal naš odjemalec na
SN omrežju. Projektno dokumentacijo smo
izdelali skupno s projektantskim podjetjem
Kolektor group. Roki so bili zelo kratki, saj
je bil preizkusni zagon podjetja predviden
že za december 2007.
Vsa dogovorjena dela so bila izvedena
v roku, tako da TP obratuje od 1. decembra
2007, prav tako pa je podjetje Kolektor KoËevje, d. o. o., že uspešno zagnalo proizvodnjo in postalo odjemalec elektriËne energije
Elektra Ljubljana, d. d., na SN nivoju.
Borut »esnik
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Energija si, bodi
uËinkovit
S skupnimi moËmi lahko zmanjšamo porabo energije.
V Evropi se poraba elektriËne energije vsako leto
dvigne za okoli poldrugi odstotek, v Sloveniji pa kar za od
3 do 5 odstotkov. To je posledica vse veËje porabe elektriËne energije v industriji pa tudi v gospodinjstvih, ki porabijo kar dvakrat veË elektriËne energije kot povpreËno evropsko gospodinjstvo. Posledice veËanja porabe pa niso le
dvig stroškov na položnicah, dodatne investicije v gradnjo
elektrarn in poveËevanje odvisnosti od držav, ki prodajajo
viške elektriËne energije, ampak to poveËuje tudi onesnaženost okolja. Desetletja izpušËanja emisij toplogrednih
plinov se kažejo v obliki skrb vzbujajoËih podnebnih sprememb, ki smo jim priËa po vsem svetu.

V

se to lahko v veliki meri omilimo z uËinkovito rabo energije. Holding slovenske elektrarne (HSE) je zato v zaËetku
leta 2006 dal pobudo za kampanjo, s katero bi uporabnike
elektriËne energije ozavešËali o veËanju porabe elektriËne energije
in jih hkrati izobraževali o možnostih varËevanja in uËinkovitega
ravnanja z energijo. Tako je pred dvema letoma v sodelovanju z
agencijo za integrirano komuniciranje Informa Echo stekla prva
vseslovenska kampanja Energija si, bodi uËinkovit.
Ena izmed akcij znotraj kampanje je bila tudi VarËna sijalka
v vsak dom, v kateri so svoje moËi združili HSE, vseh pet slovenskih distributerjev elektriËne energije in podjetje ZEOS, ki skrbi
za loËeno zbiranje in recikliranje elektronske opreme. Skupaj so
slovenskim gospodinjstvom do zdaj razdelili okoli 600.000 varËnih
sijalk; tako so želeli pokazati, da lahko prav vsak posameznik s preprostimi ukrepi pripomore k zmanjšanju porabe elektriËne energije.
»e bi vse podarjene varËne sijalke zamenjali z navadnimi žarnicami, bi namreË lahko prihranili skoraj toliko energije, kot je v enem
letu proizvede HE MavËiËe.
Z zabavnim izobraževanjem do
spremembe navad
Ker ljudje težko spreminjamo življenjske navade, je kampanja Energija si,
bodi uËinkovit zasnovana na
zabavnih, a hkrati izobraževalnih nasvetih. Posredujejo
jih risani liki, ki se pojavljajo
v oglasih in promocijskih gradivih pa tudi na spletni strani
www.hse-energija.si. Na njej
je mogoËe najti koristne infor-

macije za uËinkovito rabo
elektriËne energije, konkretne usmeritve, kam po
nakup energetsko varËnega gospodinjskega aparata
v okviru Akcij ugodnih
nakupov, in izobraževalna
raËunalniška igra Preden
grem, pozabiti ne smem
ipd., ki na domiseln naËin
opozarja, koliko energije
porabijo elektriËni aparati v stanju pripravljenosti
(“stand by”).
Tik pred koncem leta 2007 je v okviru kampanje kot poslovno
darilo HSE izšla knjiga Energija si ali Štromberk prevzame pobudo. Nasmejane karikature kampanje so se namreË preselile v svojo
vas, ki so jo ustvarjalci zgodbe poimenovali Štromberk. O njenih
prebivalcih, ki se ukvarjajo s preveliko porabo elektriËne energije, teËe zabavna izobraževalna ilustrirana zgodba, ki jo je napisal
pisatelj in humorist Branko Gradišnik, za ilustracije pa je poskrbel
Zvonko »oh (tudi avtor ilustracij za oglase).
Mreža družbene uËinkovitosti Sinergija
Cilj celotne kampanje je postopno spreminjanje potratnih porabniških navad, zanj pa je potrebno dolgotrajnejše, tudi veËletno
delovanje. Da bi lahko zagotovili trajen potek raznovrstnih aktivnosti, ki promovirajo energetsko uËinkovite izdelke, tehnologije in
druge možnosti energetske uËinkovitosti, je snovalec kampanje agencija Informa Echo - že prvo leto k sodelovanju povabil vrsto
slovenskih organizacij in podjetij.
Do zdaj se je v kampanjo Energija si, bodi uËinkovit z raznovrstnimi aktivnostmi povezalo 23 organizacij in podjetij, tj. podpornikov kampanje, med katerimi je tudi Elektro Ljubljana. Tako
je nastala mreža družbene koristnosti Sinergija. V preteklih dveh
letih je celotno kampanjo financiral HSE, Ëlani mreže pa so sodelovali pri izvajanju aktivnosti, v prihodnje pa bodo lahko tudi Ëlani
prevzeli ali razvili samostojne aktivnosti znotraj kampanje. Nad
mrežo bedijo svetovalci - Varuhi energije, ki pomagajo z nasveti, s predlogi in z
usmeritvami, zaradi usklajenega delovanja vseh Ëlanov mreže Sinergija pa
je agencija Informa Echo pripravila
tudi NaËela sodelovanja, v katerih
so doloËena pravila delovanja
mreže družbene koristnosti Sinergija.

Tatjana Šeneker
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Indikatorji prikaza delovanja
nadtokovnih zašËitnih naprav
V spodnjem opisu so predstavljene razliËne oblike
prikazovanja stanja (indikacije) zašËitnih naprav. Dele ali
sklope, ki prikazujejo, ali je neka naprava vkljuËena ali izkljuËena, imenujemo indikatorji. Zaradi velike raznolikosti
so v nadaljevanju opisani v praksi najpogosteje uporabljeni sistemi indikacije, od najpreprostejših mehanskih do
zahtevnejših elektronskih.

Z

nano je, da se v elektroinštalacijah uporabljajo zašËitne naprave razliËnih vrst, in sicer glede na pogoje vgradnje, namen inštalacije, nazivne vrednosti itd. Te naprave razvršËamo v naslednje skupine:
• Taljive varovalke,
• stikalne kombinacije z varovalko,
• inštalacijske odklopnike,
• tokovna zašËitna stikala.

Standardizirane barve indikatorjev za nazivne toke kot smo
omenili že na zaËetku:
2A - ROŽNATA,
4A - RJAVA,
6A - ZELENA,
10A - RDE»A,
16A - SIVA,
20A - MODRA,
25A - RUMENA,
35A - »RNA,
50A - BELA in
63A - BAKRENA.
Pri NV-taljivih vložkih je indikator vËasih obarvan rdeËe, veËinoma pa ga predstavlja kar plošËica iz vzmetnega jekla.

Zakaj opazovati stanje zašËitnih stikalnih naprav?
Naloga zašËitnih naprav v elektroinštalacijah je izklop tokokroga, v katerem se pojavi napaka. Vzdrževalec mora Ëim prej
ugotoviti, kje je napaka, jo odpraviti in zašËitno napravo vrniti
v stanje delovanja. Ob uporabi taljivih varovalk mora zamenjati taljivi vložek, ob uporabi odklopnikov pa mora tega ponovno
vklopiti.

Dvignjena indikatorska vzmet je
znak, da je NV taljivi vloæek prekinjen.

Kako vzdrževalec ugotovi, da je zašËitna naprava odklopila
tokokrog z napako?
Standardne in že dolgo znane rešitve so:
Taljivi vložki imajo indikator stanja v obliki plošËice, ki ob
pregoretju taljivega vložka spremeni svoj položaj in tako pokaže,
da je treba taljivi vložek zamenjati.
Indikatorska vzmet v mirovnem poloæaju
pri celem NV taljivem vloæku.
Nekaj primerov:

Barva indikatorske znaËke oznaËuje
tudi naziv tok taljivega vloæka.

Slika 1: Indikatorji D inDO

Prekinjen taljivi vloæek - brez
indikatorske znaËke.

Slika 2: NV obiËajni indikator
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Poloæaj vklopnega gumba je povezan z
barvo indikatorja:
“ON” = RDE»A barva, “OFF” = ZELENA.

NVOOC talilni vloæek s
standardnim indikatorjem NI VIDEN

Slika 3: Gumb z oznako I-O, barvna oznaka na gumbu, barvna zastavica na EFI in ETIMATU
KeramiËna osnova

Medlega

Taljivi element, privarjen na
Cu kontaktne noæe

NVOOC talilni vloæek s
SREDI©»NIM
INDIKATORJEM

NVOOC talilni vloæek s
KOMBINIRANIM
INDIKATORJEM

Slika 7: Slika NV loËilnika s taljivimi vloæki

KremenËev pesek

Aluminijast pokrov z indikatorsko vzmetjo
(lahko je tudi iz izolacijskega materiala)
Vijaki za pritrditev pokrova
na keramiËno osnovo.

Slika 4: Sestavni deli NV 00C

S posebno obliko steklene plošËice je zagotovljeno, da
ob prekinitvi taljivega vloæka izpade iz leæišËa.
Slika 8: Slika središËnega indikatorja, primerjava z obiËajnim

Indikatorska vzmet je hkrati na zgornjem pokrovu in sega
tudi do izvrtine keramiËni osnovi na Ëelni strani.

Kovinski rogelj je izoliran
od delov pod napetostjo.
Slika 5: Al-pokrov in ISO-pokrov
Indikatorska æica je povezana z indikatorsko
vzmetjo in jo dræi v poloæaju mirovanja.

Slika 6: Bliænje slike standardnega indikatorja v prerezu

Slika 9 a: Prikaz ETI izvedbe NV KOMBI

Slika 9 b: Slika NV KOMBI v prerezu, pregorjen

Stanje inštalacijskih odklopnikov in tokovnih zašËitnih stikal
pa je mogoËe ugotoviti glede na položaj vklopnega gumba in s
pomoËjo posebne zastavice, ki v dveh barvah (zeleni in rdeËi) kaže
stanje stikalnega mehanizma v odklopniku.

ri, dokler ne najde tiste naprave, ki je odklopila tokokrog z napako. Zato je bilo treba poiskati boljše in hitrejše naËine iskanja
odklopljene zašËitne naprave.

Vse omenjene možnosti pa imajo svojo slabost. Vzdrževalec
mora fiziËno pregledati vse varovalke in odklopnike v stikalni oma-

Boris Sterle
Vir: katalog Eti
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Elektru Ljubljana imamo trenutno
(januar 2008) od 1.007 zaposlenih
devetnajst pripravnikov (1,9 %), od
tega so štirje zaposleni na enoti Ljubljana
mesto: elektrikar energetik, elektrotehnik
energetik, dipl. inž. el. in univ. dipl. inž.
elektrotehnike.

Pripravništvo v Elektru
Ljubljana - Marko
Papež, pripravnik
elektrikar energetik

Zakon o delovnih razmerjih v Ëlenih od 120 do 124 doloËa osnove za izvajanje pripravništva, podrobnosti pa
naj po zakonu doloËi poseben zakon ali
kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Pripravništvo je mogoËe opravljati
tudi prostovoljno. V Elektru Ljubljana
smo, skladno s standardom kakovosti
ISO 9001 in z doloËili Podjetniške kolektivne pogodbe Elektra Ljubljana (PKP),
ki obravnava tudi podroËje pripravništva, izdelali in
sprejeli Navodilo

PKS 049, s katerim je doloËen postopek
izvedbe pripravništva. Pripravništvo lahko traja od 6 do 12 mesecev, odvisno od
stopnje izobrazbe pripravnika; na predlog mentorja se lahko skrajša za najveË
polovico Ëasa. Delo pripravnika spremlja
in usmerja mentor, ki mora imeti najmanj enako stopnjo izobrazbe, isti poklic
in isto stroko, z vsaj tremi leti delovnih izkušenj. Mentorja in
Komisijo za izvedbo

Eden izmed pomembnih elementov uspešnega kadrovanja in ustvarjanja delovne kariere je tudi ustrezen
naËin uvajanja, spremljanja in usmerjanja dela zaËetnikov pripravnikov.

V

pripravniškega izpita imenuje predsednik
uprave družbe. Mentorju pripada nagrada v višini 10 % njegove plaËe za vsak
mesec pripravništva. Med pripravništvom
pripravnik prejema 70 % plaËe delovnega
mesta, za katero se usposablja, kot to doloËa Ëlen 122 PKP.
Tako smo na enoti Ljubljana mesto
29. januarja 2008 izvedli pripravniški izpit
za sodelavca Marka Papeža, ki je po poklicu elektrikar energetik. Marko je opravljal
šestmeseËni pripravniški staž pod vodstvom
mentorja Dušana JanËarja, inž. elektroenergetike. Na izpitu se je izredno izkazal
s svojim poznavanjem organizacije podjetja in tudi s strokovnim znanjem. Komisija
pod predsedstvom Antona AvËina, je bila
navdušena tudi nad njegovim dnevnikom
pripravništva in posebno nalogo, ki jo je
izdelal z naslovom: “Ocena stanja v TP 207
Novakova ulica 5”.
Marka, zdaj že delavca s sklenjeno
pogodbo za nedoloËen Ëas, sem povabila
na kratek pogovor, v katerem nam je zaupal nekaj zanimivosti o sebi in svojem
delu ter interesih, ki jih ima.

Marko, pri nas si zaËel delati v avgustu kot pripravnik po poklicu elektrikar energetik, Ëeprav si imel že dobrih
sedem let delovnih izkušenj. Kako to?

Mentor Dušan
JanËar in
pripravnik Marko Papeæ.

36 • elektronovice | marec2008

“Že od malega je bila elektrika moja
želja, da se z njo sreËam. Želja je bila Ëedalje moËnejša in vpisal sem se v šolo za
elektroenergetika, Ëeprav sem bil že izuËen
mizar.”
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Kako je potekalo tvoje šolanje za elektrikarja?

“Velik del prostega Ëasa ponovno preživim v šolskih klopeh in ob uËenju, del pa
je vsekakor namenjen športu, s katerim
vzdržujem ustrezno psihofiziËno formo
za uspešno delo v službi in osebnem
življenju.”

“S kar nekaj leti delovnih izkušenj kot mizar sem se v letu 2005
lotil izrednega šolanja ob delu za
elektroenergetika. Vse izpite sem
tekoËe opravil v prvem roku.
UËenje mi je bilo v veselje,
zlasti ob misli, da bom lahko
delal v poklicu, ki si ga od nekdaj želim.”

Kaj ti najveË pomeni v življenju?
“Izpolnjevanje ciljev in zadovoljstvo tistega, ki z menoj diha.”

Kakšne so tvoje misli in obËutki po pol leta dela in zakljuËenem pripravništvu?
“Mislim, da sem naredil lep
korak v novi smeri. V prihodnje bo
vsak moj korak prav tako aktiven, kot
je bil prvi dan. Zavedam se, da se moram
še veliko nauËiti.
Tega pol leta je minilo zelo hitro;
spoznaval sem novo delovno okolje, podjetje, sodelavce in konkretno delo. Osebno
se zelo potrudim. Moj cilj je postati samostojni elektromonter, ki bo znal delati, pomagati in prenašati znanje in izkušnje tudi
na sodelavce.”

Kako je potekalo sodelovanje z mentorjem?
“Sodelovanje z njim je potekalo zelo
dobro. Mentor gospod Dušan JanËar me
je veËkrat obiskal na terenu, mi posredoval
svoje ugotovitve in mnenja ter me tudi teoretiËno dobro pripravil. Tako tudi na izpitu
nisem imel težav.”

Kakšni so odnosi s sodelavci in z nadrejenimi?
“Moj odgovor na to vprašanje bi bil:
“Kdor pokaže voljo do dela in malo razume
stvari, nima težav.”
“Posebej pa moram poudariti dober
odnos in dobro spremljanje delovodje Marjana Raduha in njegovega pomoËnika Romana Škoda. Vseskozi uspešno usmerjata
in dopolnjujeta moje delo.”

Še kakšno sporoËilo za naše
bralke in bralce ...
“Želim vam prijetne pomladne
dni, naj tudi vas kdaj kolo ponese v daljave - ali pa tudi kaj drugega.”

SmuËanje na Krvavcu.

Marko Papež in Alenka Kušar
Foto: Uroš Jerina in zasebni arhiv

deve, Alenko Kušar, in z vodjo službe za
distribucijsko operativo Urošem Jerino. Doživel sem topel sprejem in zanimivo predstavitev podjetja.”

Se nameravaš še izobraževati?
Pri zagovoru svojega pripravniškega dnevnika in naloge
si se izredno izkazal. Tudi
pohvala nadrejenega ni
izostala.
“Izobraževal
se
bom še naprej, in sicer
v šoli in tudi na delovnem mestu. Sicer pa
sem se že vpisal na
srednjo tehniËno šolo,
ker želim pridobiti izobrazbo po programu
elektrotehnik energetik.”

Se ti zdi, da si se pravilno odloËil?

Nam lahko poveš še kaj
o sebi, o konjiËkih; vem,
da si bil kar aktiven kolesar.

“Delo je zelo raznoliko, odnos s sodelavci pa zelo dober, zato ne dvomim o
pravilnosti odloËitve.”
“Spominjam se lepega prvega stika z
vami, s sodelavko v oddelku za splošne za-

“Vsako leto me na kolo posadijo topli sonËni žarki, pozimi pa se
ukvarjam z dvoranskimi športi pa tudi smuËam rad. Ne poznam poležavanja pred televizorjem in igranja raËunalniških igric.”

Oddih med kolesarjenjem v Gameljnah pod
Šmarno goro.
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Tudi elektrodistributerji
lahko uveljavljajo status
vojnega veterana
Zakon o vojnih veteranih je bil
sprejet leta 1995 ter nato dopolnjevan v letih 1999, 2003 in 2006. Državni zbor pa je 31. maja 2006 potrdil
uradno preËišËeno besedilo Zakona
o vojnih veteranih, ki je objavljen v
Uradnem listu RS, štev. 59, z dne 8.
6. 2006.

Z

akon o vojnih veteranih - uradno preËišËeno besedilo v sedmi
alineji 2. Ëlena, toËka j, doloËa,
da je vojni veteran tudi oseba, ki je kot
obveznik delovne dolžnosti v podjetjih za distribucijo elektriËne energije
dejansko izvajal naloge po odloËitvah
republiške koordinacijske skupine in
koordinacijskih podskupin, skladno s
smernicami Predsedstva Republike Slovenije o ukrepih za pripravljenost.

saj gre veËinoma za delavce iz skupin
za vzdrževanje in intervencije na posameznih nadzorništvih, ter delavce v
DCV in CV. Seznami so bili narejeni
za vsako distribucijsko enoto posebej
in posredovani Ministrstvu za obrambo ter v vednost direktorjem distribucijskih enot. Velja poudariti, da so bili
seznami delavcev narejeni samo kot
pomoË upravnim enotam pri obravnavi posameznega zahtevka in nikakor
ne pomenijo že priznavanje kakršnega
koli statusa za posameznega delavca.
Za dejansko priznanje statusa
vojnega veterana mora skladno z zakonom vsak posameznik osebno podati
zahtevo za priznanje statusa in vpis v
evidenco vojnih veteranov na upravni
enoti glede na sedež stalnega prebiva-

zija, ki jo opravi Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v šestih mesecih po prejemu odloËbe v revizijo. Po
opravljeni reviziji odloËbe vpiše upravna enota po uradni dolžnosti to osebo
v evidenco vojnih veteranov, pri Ëemer
revizija zadrži izvršitev odloËbe.
Zakon zagotavlja vojnim veteranom med drugim tudi plaËilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne
vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, in pravico
do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja ter povraËila potnih stroškov pri
uveljavljanju te pravice ob pogojih in v
obsegu, predpisanih za vojne invalide.
Pravice po Zakonu o vojnih veteranih lahko vojni veterani uveljavlja-

Glede na navedeno doloËbo zakona je Ministrstvo za obrambo, Sektor
za civilno obrambo, zaprosilo podjetje Elektro Ljubljana, d. d., za pripravo
seznama delavcev, ki so v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v obdobju
od 26. 6. do 18. 7. 1991 kot obvezniki
delovne dolžnosti v Elektru Ljubljana,
d. d., dejansko izvajali naloge v osamosvojitveni vojni pri obrambi Republike Slovenije.
Ker pisnega gradiva o aktivnostih naših delavcev dejansko ni, saj
so se naloge opravljale glede na ustne
odredbe in navodila nadrejenih, so bili
seznami delavcev narejeni izkljuËno na
podlagi izpovedi takratnih sodelavcev
in njihovih nadrejenih. Pri tem so sodelovali pretežno vodje vzdrževanja,
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lišËa. Ob tem je treba navesti tudi dve
priËi, ki bosta v postopku, ki ga na prvi
stopnji vodi pristojna upravna enota,
potrdili dejansko delovanje posameznika v konkretnih nalogah.

jo po dopolnjenem 50. letu starosti ali
prej, Ëe so trajno popolnoma nezmožni
za delo.

Po 28. Ëlenu Zakona o vojnih veteranih je za odloËbo, s katero se prizna
status vojnega veterana, obvezna revi-

Branko Volf

NOVICA

NOVICA

Prenova Nadzorništva KoËevje
Elektro Ljubljana, d. d., je v novembru preteklega leta v izredno kratkem Ëasu konËal prenovo stavbe
Nadzorništva KoËevje, Cesta na Trato 6. Adaptacija je
bila opravljena istoËasno z gradnjo toplotne postaje in
prikljuËka na daljinsko ogrevanje, vezano na sistem
javnega ogrevanja na lesno biomaso.

P

renova je potekala skladno s terminskim naËrtom, in sicer
od 3. oktobra do 15. novembra 2007. Izvajalec del v zvezi
z rekonstrukcijo stavbe je bilo podjetje Montaža Škerjanec,
d. o. o., zamenjavo pisarniške opreme je opravilo podjetje Mizarstvo FlorjanËiË, s. p., sistem centralnega ogrevanja in hlajenja pa je
opravila družba Kovinar KoËevje, d. d. Dela so potekala skladno s
projektom, ki ga je izdelala projektantska organizacija Studio Pan,
s. p. Koordinacijo dela investitorja pa so izvajali služba za režijske
dejavnosti in predstavniki DE KoËevje.
Branko Volf

NOVICA

NOVICA

Naši najmlajši
so uživali in se
veselili

V

soboto, 23. februarja, smo bili sodelavci Elektra Ljubljana in naši najmlajši prijazno povabljeni na brezplaËen
ogled otroških predstav gledališËa Unikat z zaËetkom
ob 15. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana. Sledile
so si naslednje predstave: Gremo na vlak, PravljiËna ura babice
Pra, ki sploh ne priËakuje tigra ... Jaka in sraka, Halo, RdeËa
kapica?, Od kod si, kruhek? V odmorih med predstavami so
bile v preddverju animacije za otroke, po zadnji predstavi pa še
druženje ob torti. Naj se tudi na tem mestu zahvalimo Zavodu
Bunker in gledališËu Unikat za lepo in pozorno gesto.
Violeta Irgl

november-december2007
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Izbor naj
fotografije
leta 2007
Leto se je izteklo, z njim pa se je iztekel
tudi nagradni nateËaj za izbor naj fotografije
leta 2007. Na nateËaj smo prejeli fotografije
šestih avtorjev. Fotografije so poslali: Alojz
HanËiË, Anton Štimec, Drago Žagar, Dušan
JanËar, SreËko CikaË in Tomislav Kump. Tako
kot lani je tudi letos uredništvo preseneËeno
nad skromnim odzivom.

3. mesto: SreËko CikaË - LuË
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V

V zaËetku marca smo v Oddelku za odnose z
javnostmi s pomoËjo sodelavcev prispele fotografije
ocenili in izbrali najboljšo. Fotografije je ocenjevalo
devet po starosti, spolu in po izobrazbeni strukturi
razliËnih ocenjevalcev, ki se tudi sami ljubiteljsko
ukvarjajo s fotografiranjem. Po svojem okusu so razporedili in ocenili fotografije.
Naj razkrijemo še zmagovalne tri fotografije.
• Tretje mesto je zasedla fotografija z naslovom
“LuË” avtorja SreËka CikaËa,
• drugo mesto fotografija z naslovom “Obteženi
vodniki” avtorja Draga Žagarja,
• Naj fotografija leta 2007 pa je fotografija z naslovom “Pregreti vodniki” avtorja SreËka CikaËa.

2. mesto: Drago Žagar - Obteženi vodniki

se prejete fotografije so izvirne, izrazne in
lepe, tako da je bilo delo ocenjevalcev precej
težko, ocene pa so si bile precej enotne.

Podoben razpis naËrtujemo tudi letos in glede
na to, da je v Elektru Ljubljana kar nekaj sodelavcev,
ki se tudi ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo, priËakujemo veË sodelovanja.
Druga letošnja številka Elektro novic bo izšla
predvidoma v mesecu maju.
Vabljeni k sodelovanju.
Marko Piko
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1. mesto: SreËko CikaË - Pregreti vodniki

Vsem fotografom, ki so se udeležili našega nateËaja, še posebno SreËku CikaËu, iskreno Ëestitamo
in želimo še veliko lepih posnetkov.

Janko Hribar - Proti nebu

Anton Štimec - Med smreËicami
Ana GerËar - Skozi lino

Naj fotografija
2008

SreËko CikaË - Ko posije luna

Tokrat smo v uredništvo prejeli fotografije štirih avtorjev.
Svoje fotografije so nam poslali Ana GerËar, Anton Štimec, Janko
Hribar in SreËko CikaË. Fotografije so lepe in z umetniškim navdihom. Avtorjema fotografij se zahvaljujemo za poslane fotografije.
K sodelovanju vabimo tudi vse druge sodelavce in upokojence, da
s svojimi fotografijami sodelujete v našem letošnjem nateËaju za
izbor “Naj fotografija leta 2008”.
Uredništvo
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VEDETI

DOBRO JE

Manipulacija
med spoloma
Moški in ženski pogled na svet je
razliËen. Nismo si razliËni le po spolu,
ampak po najbolj bistvenem, tj. naËinu razmišljanja, razliËnem pogledu
na enak položaj.

Povsem obiËajno je, da se med
partnerjema obËasno pojavljajo nesoglasja in vzorci vedenja, s katerim eden izmed
partnerjev vedno doseže tisto, kar bi rad.

Nadzor

P

ogosto smo jezni na partnerja. Obsojamo ga za neprijetna dejanja, ki
nam jih ne naredi namenoma, ampak le tako, kot najbolje ve in zna. Spoznati moramo resnico; naš partner ne more
razmišljati in Ëutiti enako kot mi. Na nobeni stopnji našega izobraževanja nas ne
nauËijo osnovnih praktiËnih vidikov drugaËnosti med spoloma. Veliko jih poizkuša
s partnerjem manipulirati in si ga podrediti.
V zdravem razmerju je pomembno sprejemati prijatelje drugega partnerja, podpirati
sanje, pogovarjati se o težavah in spoštovati mnenja drug drugega.
Nasilnež poizkuša manipulirati z
žrtvijo ob soËasnem ohranjanju razmerja.
MogoËih je veliko naËinov. Lahko se razjoka pred oËmi partnerja, prosi za odpušËanje, kupuje darila ali pripravlja žrtvam romantiËna preseneËenja. Pogosto govorijo,
da brez partnerja ne morejo živeti. Žrtev se
lahko moËno zmede, misleË “Kako je lahko
nekdo tako ljubeË in prijazen, ravna z menoj pa ravna tako grdo?”
Poskus manipulacije se kaže v osamitvi in ljubosumnosti, oddaljitvi od prijateljev z nadlegovanji, grožnjami ali s
fiziËnim nasiljem. Pogosto partner žali
in izsiljuje. Oblike spolnih zlorab vkljuËujejo obtoževanje žrtev nezvestobe,
vztrajanje na nezaželenem dotikanju,
zavrnitvi zašËite pri spolnih odnosih in
posilstvih. Žrtvam lahko prepreËujejo izhode iz stanovanja, pretepanje in grožnje
z orožjem.
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Nadzor se lahko pojavi že na samem
zaËetku partnerskega razmerja, a je tako
neviden, da se ga žrtev niti ne zaveda. Postopoma postaja nadzor vedno bolj moteË,
ko partner neprestano kritizira in partnerki
sporoËa, da takšna kot je, ni dovolj dobra in
bo on povedal kakšna mora biti.

Neprestane zahteve
Zahteve partnerja po pozornosti, ljubezni ali po spolnosti se nikoli ne prenehajo, ženske niso pomembne, saj je v tem odnosu pomemben le on. Ženska se v takem
odnosu slabo poËuti, saj spozna, da v njunem odnosu ni prostora za njene potrebe,
Ëustva, misli.

Pasti
Ta naËin je tako neopazen in prikrit,
da ga žrtev veËkrat sploh ne zazna. Moški z manipulativnimi igricami doseže, da
se ženska odzove, nato pa nanjo prenese
vzrok za prepir.

IzloËanje in poniževanja
PsihiËno nasilen moški potrebuje obËutek, da je vreden veË kot njegova partnerka in to svojo potrebo zadovoljuje tako,
da partnerke ne upošteva in na vse mogoËe
naËine razvrednoti njena prizadevanja. Tako
poËasi ruši samospoštovanje partnerke.

Tihi dnevi
Kaznovanje s tišino je moËno orožje.
Neznosna napetost, ki jo povzroËa partnerjevo vedenje (molk), pri ženskah povzroËi
obËutek nemoËi, zapušËenosti, frustracije
in strahu. S takim vedenjem moški sporoËa

partnerki, da ni vredna njegove pozornosti.
Po navadi ženska pristopi k dejanjem, da se
“tihi dnevi” konËajo.

Gospodar
Partner je prepriËan, da se mora celotno življenje v družini vrteti okrog njega in
da mu “njegova” ženska potrpežljivo streže
kot “gospodarju hiše”. Ženska je v njegovih
oËeh vredna le toliko, kolikor uspešno in
hitro streže njegovim potrebam. »e pa tega
ne zmore ali noËe, je niËvredna, lena, neumna in zlobna.

Lastnik
Želja po lastnini je lahko na zaËetku
zelo prikrita. Kaže se celo kot zanimanje za
vsa podroËja življenja ženske, ki lahko to
na zaËetku jemlje celo kot pozitivno stran.
Nedolžno vedenje lahko kmalu postane
dušeËe, izbruhi ljubosumja so Ëedalje pogostejši. Ženska se zaËne v odnosu poËutiti
kot objekt in ne kot enakovreden partner.
»eprav so oblike psihiËnega nasilja
tako raznolike in vËasih nerazpoznavne,
je njihov namen vedno enak: uveljavljanje
nadzora nad vsemi podroËji življenja ženske, jo s tem popredmetiti kot lastnino in
dokazati moË in avtoritativo nad žensko.
Prav tako se v življenju družine zrcali tudi ekonomsko nasilje. Ženske tovrstno
nasilje precej hitro opazijo, a se ravno tako
hitro z njimi tudi “sprijaznijo”. Ko postane partnerski odnos nevzdržen, je ravno
ekonomska neenakost ženske tista, ki ji v
najveËji meri prepreËuje, da bi tak odnos
zapustila.

NOVICA

NOVICA

Kaj vse je lahko ekonomsko nasilje?
1. »e moški popolnoma prevzame nadzor nad družinskimi prihodki, ženski
doloËi vsoto denarja, ki ga lahko porabi za gospodinjstvo (hrana, položnice, otroci ...) in ji odredi “žepnino”.
2. Ženska je zaposlena in naËelno svobodno razpolaga s svojimi dohodki,
a je samo po sebi umevno, da vse
svoje dohodke porabi za gospodinjstvo. V nasprotju s tem so dohodki
moškega samo njegova domena, z
njimi po navadi kupuje nepremiËnine in vrednejše premiËnine (nakup
avtomobila) ter plaËuje veËje družinske izdatke (poËitnice, izleti ...), za
kar od družine priËakuje izkazovanje
hvaležnosti.
3. »e je ženska brezposelna ali gospodinja, jo moški veËkrat kaznuje tako,
da ji ne da denarja za stroške gospodinjstva.
4. Moški ne plaËuje preživnine za skupne otroke.
Posledica ekonomskega nasilja je,
da si ženska zaradi svoje “ekonomske
šibkosti” (pomanjkanja denarja) ne upa
zapustiti nasilnega partnerja. Skrbi jo,
kako bo plaËala sodne stroške (razveza
zakonske zveze, tožba za delitev skupnega premoženja) in kako bo sama preživljala družino.
Ali vam ljudje, ki so za vas pomembni:
1. Pretijo, da vam bodo otežili življenje,
Ëe jim ne boste ustregli?
2. Kar naprej pretijo, da bodo prekinili
odnos, Ëe jim ne boste popustili?
3. Povedo ali namigujejo, da se bodo
zanemarili, si škodovali ali padli v
depresijo, Ëe jim ne boste ustregli?
4. Vas obdajajo s priznanjem, Ëe jim
popustite in vam ga odtegnejo, kadar
jim ne?
5. Uporabljajo denar kot orožje za dosego cilja?

Dedek Mraz v Trbovljah
decembra 2007
Predsednica Sindikata Elektro
Ljubljana, d. d., DE Trbovlje je v
decembru 2007 v Domu Svobode
organizirala prireditev za Dedka
Mraza za otroke naših zaposlenih.

N

a prireditvi je bila organizirana
lutkovna igrica, ki so jo izvedle
vzgojiteljice Vrtca Center Za-

gorje.

Po igrici jih je obiskal Dedek Mraz
in jim podelil darila. Sledila je še mala
pojedina. Seveda so bili otroci obvešËeni, da Dedek Mraz obišËe le pridne in
dobre otroke. Vsi navzoËi otroci, starši,
stari starši in znanci so se veselili. Med
malimi radovedneži in nadobudneži bo
mogoËe tudi kaj prihodnjih elektrikarjev.
Prikupne radovedneže je strokovno fotografiral Marko Piko.
Zelo smo mu hvaležni.
Irena PotoËnik

»e ste na eno samo vprašanje odgovorili pritrdilno, vas Ëustveno izsiljujejo.
Viri: internet
Jolanda Štukelj
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UPOKOJITV

UPOKOJITVE

UPOKOJITVE

Alojz Homšek upokojenec DE Trbovlje

Stanka
Žabkar upokojenka
DE Trbovlje
Vsako poslavljanje je predvidoma muËno in nelagodno. Ni pa nujno, da je tako! Veliko lepih besed in
smeha pa obujanja spominov na lepe
Ëase na enoti Trbovlje smo slišali v
petek, 11. januarja, ko smo se sreËali v pisarni direktorja distribucijske
enote, da bi se prijateljsko poslovili
od naše sodelavke Stanke Žabkar,
referentke za soglasja.

Dopolnil je 40 let pokojninske
dobe. Že od 1. avgusta 1966 je delal
na Elektru Ljubljana, takrat sicer v DE
Trbovlje. Kot nam je povedal njegov
sodelavec Bojan NikoliË, je z Alojzem
Homškom zaËel delati v skupini za
RTP v jeseni leta 1995.

V

tem Ëasu je Bojan svoje znanje ob
mentorstvu Homška izpopolnil. Še
danes je vesel, da je lahko z njim
sodeloval, kajti veliko ga je nauËil. Bil je
dober elektrikar, saj je dolga leta popravljal
energetske transformatorje, elektromotorje,
vezal plošËe za TP-je. Bojan ga je velikokrat
lahko vprašal o elektromehaniki in Alojz je
vedno našel pravi naËin in Ëas, da mu je to
obrazložil ali pokazal na praktiËen naËin.
Bojan poudarja, da se mu zdi, da pri nas
manjka takšen odnos med sodelavci, saj se
z delom in znanjem izpopolnjujemo.
Bojan pravi, da je resnica, da je bilo z
Alojzom Homškom kakovostno in prijetno
delati in upa, da bo to znanje in naËin lah-
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ko uporabil tudi sam in ga prenašal naprej
tudi drugim delavcem.
Naj dodamo še besede Antona Razpotnika, direktorja DE Trbovlje: “Na DE
Trbovlje si stalno prizadevamo za ustrezen odnos do dela in prenos strokovnega
znanja med sodelavci. Nedvomno je Alojz
Homšek, ki je bil mojster za RTP in RP in
ki je izhajal iz nekdanje elektrokovinske
delavnice (EMD) Trbovlje, stroko dobro obvladal in jo tudi znal vzorno prenesti na
svoje mlajše sodelavce.”
Spoštovani Alojz, veliko sreËnih dni
v tvoji zasluženi novi vlogi upokojenca ti
želi tvoj kolega Bojan in seveda tudi mi,
sodelavci z DE Trbovlje.

Imamo te v lepem spominu in vedno boš dobrodošel na enoti Trbovlje.

Bojan NikoliË, Irena PotoËnik
Fotografiral: Bojan NikoliË

U

vodne in poslovilne besede je podal Anton Razpotnik, direktor DE
Trbovlje, s katerim je Stanka Pra-

TVE

UPOKOJITVE

UPOKOJITVE

Peter
Kozina

nËiË kar nekaj let sodelovala v okviru Službe za razvoj. V imenu kolektiva ji je izroËil
spominsko uro. Želimo, da se ob vsakem
pogledu nanjo spomni na Ëas, ki ga je prebila pri nas, in upamo, da so ji nanj ostali le
lepi spomini. Alojz Primon, vodja Službe za
razvoj, je izrekel pohvalo, da je bila pri delu
ves Ëas zelo vestna in dosledna.
Stanka je med drugim povedala, da
je ponosna, ker je lahko opravljala delo v
Elektru v Trbovljah. »eprav je zaradi bolezni delala skrajšani delovni Ëas, se ni pustila
usodi. Na delovnem mestu je vztrajala do
izpolnitve pogojev za upokojitev.
Stanke se bomo prijetno spominjali in
upamo, da se bomo videli tudi na sreËanju
upokojencev konec leta 2008 in še dolga
leta vnaprej. Vsi navzoËi smo se strinjali,
da bo vedno dobrodošla v Elektru, pa tudi
Ëe pride samo na kavico in kratek klepet.
Draga sodelavka Stanka, da ne boš,
kot poËnejo drugi upokojenci, za pozdrav
odgovarjala “nimam Ëasa”, te prosimo: “Le
vzemi si Ëas, pojdi kamor želiš iti, s komer želiš iti, ker imaš le eno življenje!”
Irena PotoËnik
Foto: Alojz Primon

Z iztekom koledarskega
leta 2007 se je konËala plodna
in ustvarjalna delovna kariera
našega sodelavca Petra Kozine
(1947), univ. dipl. ekon. Ob tej
priložnosti se mu iskreno zahvaljujemo za ves trud in znanje,
ki ju je prispeval k uspešnemu
poslovanju podjetja v preteklih
desetletjih.

Z

a to priložnost smo na kratko
pripravili povzetek temeljnih
prelomnic v njegovem strokovnem delovanju.

je postal vodja Službe prevzema in
prodaje.

1984-1990 (Energetika)
Peter Kozina je leta 1966 konËal Tehniško šolo za elektrostroko v
Ljubljani. Leta 1974 se je usmeril na
študij ekonomije in konËal Višjo ekonomskokomercialno šolo v Mariboru
in leta 1983 nato še diplomiral (univ.
dipl. ekon.).

1966-1970
Peter Kozina se je kot elektrotehnik zaposlil leta 1966 na delovnem mestu projektant. Leta 1970 je
opravljal referentska dela v obratovanju, nato pa je vodil RTP Logatec.

1973-1978
Leta 1973 je bil imenovan za
vodjo investicijskega vzdrževanja
za podroËje Notranjske in nato še za
vodjo investicijskega sektorja tozd.

1978-1984
Leta 1978 je prenehal delo v
Elektru Ljubljana in se zaposlil v PAP
Ljubljana kot svetovalec direktorja.
V letu 1979 se je ponovno zaposlil v
Elektru Ljubljana kot vodja konzumne službe Ljubljana mesto. Leta 1983

Leta 1984 je prenehal delo v
Elektru Ljubljana in se zaposlil v
Energetiki kot namestnik finanËnega
direktorja.

1991-2007
Leta 1991 se je ponovno zaposlil na Elektru Ljubljana in bil imenovan za direktorja konzumnega
sektorja oziroma izvršnega direktorja
OE DTO. Leta 2007 je bil Peter Kozina
imenovan za svetovalca uprave za
podroËje dela z uporabniki.
Peter Kozina je imel v Elektru
Ljubljana zelo uspešno in strmo kariero. V vseh teh letih (33) se je izkazal
za zelo sposobnega na razliËnih delovnih podroËjih. Delal je na podroËju elektrotehnike in ekonomije. Njegova sposobnost se kaže tudi v tem,
da je bil kar polovico (16 let) svoje
delovne kariere v Elektru Ljubljana
zaposlen kot direktor konzumnega
sektorja.

Alenka Pretnar
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KADROVANJE

KADROVANJE

Kadrovanje v letu 2007
Na dan 31. 12. 2007 so bili v družbi 1.004 zaposleni, kar je 25 zaposlenih veË v primerjavi
z 31. 12. 2006.

dec. 06

jan. 07

feb. 07

mar. 07

apr. 07

maj. 07

jun. 07 jul. 07

avg. 07

sep. 07

okt. 07

nov. 07

dec. 07

V preteklih mesecih smo zaposlili sodelavce:
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA ENOTA

JERNEJ BRENCE

tehnik v operativi

SDO, DE Ljubljana okolica

MIHA KRŽIŠNIK

univ. dipl. inž. el.

ORDO, Uprava

DANIJEL FLAJŠMAN

KV-elektromonter

SDO, DE Novo mesto

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:
IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA ENOTA

ANTON AVSEC

upokojitev

SDO, DE Novo mesto

PETER KOZINA

upokojitev

SSS, Uprava

EDVARD KRHIN

upokojitev

SDO, Uprava

IVANKA SLOVŠA

upokojitev

SDO, DE Ljubljana mesto

STANISLAVA ŽABKAR

upokojitev

SDO, DE Trbovlje

IVAN JALOVEC

upokojitev

SDO, DE KoËevje

DRAGO JEVŠEK

upokojitev

SDO, DE Novo mesto

BRANISLAV KASTELIC

upokojitev

SDO, DE Ljubljana okolica

ALOJZ HOMŠEK

upokojitev

SDO, DE Trbovlje

NINA MUŠI»

za doloËen Ëas

SSS, Uprava

ANTON VINKOVI»

prenehanje

ORDO, Uprava

PETER RUDOLF

prenehanje

SDO, DE Ljubljana okolica

DAVID OSOLIN

za doloËen Ëas

SDO, DE Ljubljana okolica
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PovpreËna starost zaposlenih je 40,8 let. V družbi je
834 (83,1 %) moških in 170
(16,9 %) žensk.

G

lede na stopnjo strokovne
izobrazbe imamo na dan
31. 12. 2007 1,9 % zaposlenih z magisterijem, 13,4 % z visoko
izobrazbo, 15,3 % z višjo, 35,9 % s
srednjo, 26,7 % s kvalificirano, 3,1
% s polkvalificirano in 3,3 % z nekvalificirano izobrazbo.
V preteklih mesecih so umrli naši upokojenci: Anton Sebasu,
Stanislav VršËaj, Marko Vincelj,
Justina Kavšek, Jože Šurca, Andrej
Wagner, Ivo Funkel, Ivan Gostej,
Edvard NagliË in Ivan Sodec.

Alenka Pretnar

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

Jubilantje
Letošnjo pomlad bodo praznovali svoje okrogle življenjske
jubileje:

MAREC 2008
70. rojstni dan
1. STANISLAV DOBROVOLJC Ljubljana

Ëlan DUEL

2. ALBIN ROVŠEK

Ljubljana

Ëlan DUEL

3. ALOJZ STRUNA

Dobrova

Ëlan DUEL

4. MILAN ZUPAN»I»

Litija

Ëlan DUEL

APRIL 2008
60. rojstni dan
1. ALOJZ HOMŠEK

Zagorje

2. RUDOLF DEŽELAN

Novo mesto

3. MARIJA KURALT

Ljubljana

Ëlanica DUEL

4. ALENKA PETKOVŠEK

Ljubljana

Ëlanica DUEL

S

lavljenkam in slavljencem želimo zdravja, sreËe in osebnega zadovoljstva. Naj bo vsak dan, posebej pa rojstni
dan, obsijan s toplimi sonËnimi žarki in okrašen z drobnim pomladanskim cvetjem.
Velja pa za vse:

70. rojstni dan
1. ANTON BERDAJS

Ljubljana

2. ALOJZ GRADIŠAR

KoËevje

3. NADA TROJAR

Ljubljana

Ëlan DUEL

Vsak si mora vzeti Ëas,
da mirno obsedi in opazuje,
kako se spreminja listje,
tudi Ëe ostane kaj nepostorjeno.
(Elizabeth Lawrence)

80. rojstni dan
1. GILDA PLEVAN»

Jožica Krašovec

Trbovlje

Zahvala O

b izgubi oËeta in polbrata se v imenu družine FilipiË iskreno zahvaljujeva vsem sodelavcem, sodelavkam
in nekdanjim sodelavcem za izreËeno sožalje, podarjeno cvetje in sveËe ter gmotno

pomoË. Še enkrat hvala vsem, ki ste se nam
pridružili ob njegovem zadnjem slovesu.

Matjaž FilipiË ml. in Matjaž FilipiË
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ELEKTRA LJUBLJANA

ŠPRTNO DRUŠTVO

Aktivnosti v prvih mesecih
Leto 2008 je že v polnem teku in
tudi Ëlani športnega društva ne sedimo križem rok. Upravni odbor se redno sreËuje z zastopniki podružnic, kjer
skupaj pripravljamo vse potrebno za
organizacijo posameznih dogodkov.

N

ajprej smo oblikovali naËrt dela
društva za leto 2008, kamor smo
uvrstili vse “klasiËne” prireditve in
nekaj množiËnih rekreativnih prireditev, katerih se nameravamo udeležiti kot ekipa ŠD
Elektro Ljubljana. Zaradi zelo slabih snežnih razmer v letošnji zimi nam še ni uspelo
organizirati predvidenega smuËarskega izleta, se pa dogovarjamo, da bi ga izvedli v
zaËetku marca.
V januarju je bilo vse podrejeno pripravam na XV. Zimske športne igre EDS,
katere so bile v organizaciji Elektra Celje
izvedene 2. februarja 2008 na Golteh. Tako
smo na istem smuËišËu izvedli izbirne tekme
v veleslalomu in na podlagi izidov sestavili
ekipo. Enak postopek je veljal za smuËarske
teke, kjer je bila izbirna tekma izpeljana na
Rogli. IstoËasno je bil na Rogli organiziran

Veleslalom skupno

tudi teËaj smuËarskega teka, ki je bil zelo
dobro obiskan, zato predvidevamo organizacijo še enega teËaja, o katerem boste obvešËeni po standardni poti - prek oglasnih
desk.

zmago zagotovili z velikim naskokom v veleslalomu. Kljub temu gre vsa zahvala vsem
nastopajoËim, ki so se borili za Ëim boljši
izid po svojih najboljših moËeh.

Kot je bilo že omenjeno, smo se v zaËetku februarja udeležili Zimskih športnih
iger EDS, kjer smo tako kot prejšnja leta
napadali prvo mesto v skupni razvrstitvi.
»eprav smo imeli obe ekipi popolni in so vsi
prišli skozi cilj, nam je na koncu zmanjkalo nekaj toËk. Tako so veliki prehodni pokal
prejeli Ëlani ekipe Elektra Gorenjska, ki so si

Ne preveË razoËarani zaradi drugega
mesta in ob dejstvu, da je bila pustna sobota, smo se ob hrani in pijaËi ter glasbi in
pustnih maskah prijetno zabavali.
Na zadnjem sestanku UE ŠD pa smo že
pripravljali naËrte za prihodnje obdobje. Kot
reËeno, nameravamo organizirati smuËarski
izlet, teËaj smuËarskega teka in smuËarski
tekaški maraton. Predvidevali smo tudi ude-

Veleslalom

SmuËarski tek

Uvrstitev

Tekmovalec

Uvrstitev

Tekmovalec

8

Adriana KrušiË

4

Mojca HoËevar

10

Olga Gindiciosi

5

Tonka Zadnikar

12

Bernarda KlemenËiË

7

Bernarda KlemenËiË

3

Nataša Oblak

1

Nataša Oblak

4

Mojca Lampe

6

Anita Flajs

5

Darja Škaper

8

Cveta Buh

11

Helena Jelka Urh

3

Mojca Lampe

14

Romana Pristovnik

5

Vesna Oman

Tone Avsec

8

Urša Podbevšek

6
279

10

Boris GregorËiË

3

Ivan Ožbolt

Elektro Celje

260

11

Bojan Rode

7

Jože »uËnik

Elektro Ljubljana

219

SreËo Komatar

9

Stane GašperiË

Elektro Primorska

192

Elektro Maribor

148

Elektro Gorenjska

Teki skupno

8
10

Dušan Marin

3

Dane Leskovec

12

Ivan Hribar

9

Edi BarliË

2

Jaka Pavlin

13

4

Edo Sili

1

Toni Lekše

7

Jožko Kocjan

4

Tomo Kump

5

Jože Berdajs

10

6

Dušan JanËar

Ivan Železnikar

Elektro Gorenjska

292

Iztok Turk

2

Matej Fele

Elektro Celje

250

12

Boris Praznik

6

Bogdan Jakovac

Elektro Ljubljana

214

3

Matjaž FilipiË

8

Jože Berdajs

Elektro Primorska

161

5

Klemen GrašiË

1

Gorazd Berginc

Elektro Maribor

157

6

Matjaž Lesjak

4

Jaka Pavlin

7

Klemen GrašiË
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ležbo na Pokljuškem maratonu, ki pa je bil
v tem tednu zaradi slabih snežnih razmer
odpovedan.
Seveda se še vedno redno odvija zimska rekreacija, o kateri dobite veË podatkov
pri športnih poverjenikih.
Glede na to, da so ob izidu Ëlanka
šolske poËitnice že mimo, upam, da ste jih
prijetno preživeli s svojimi bližnjimi. Vsem
skupaj pa želim, da bi izkoristili še kakšen
sonËen dan za obisk katerega izmed bližnjih smuËišË oziroma se predajali stvarem,
ki so vam najljubše.

Športni pozdrav!
Igor »uËnik,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana

Veleslalom skupno

Podjetje

1. mesta

2. mesta

3. mesta

Skupaj toËk

Elektro Gorenjska

4

8

2

529

Elektro Celje

3

2

6

511

Elektro Ljubljana

5

3

4

474

Elektro Primorska

3

2

2

353

Elektro Maribor

1

1

2

305

JE NEKAJ RESNICE

V VSAKI ŠALI

Zakonski

Mož se zveËer vrne iz službe.
Na mizi ga Ëaka listek: “Ma
ma je bolna, odpeljala sem
se k njej.”
Mož vzdihne in stopi k hla
dilniku, da bi si pripravil kaj
za pod zob, na hladilniku pa
listek: “Hrana je pripravljen
av
hladilniku, grej jo le tri min
ute v mikrovalovki.”
NaroËeno - storjeno.
Po veËerji razmišlja, kaj bo
poËel, gre v spalnico in na postelji najde listek:
“Sanjaj o meni!”
Možu je listkov dovolj.
Lepo se obleËe in ko hoËe obu
ti “nobl” Ëevlje, najde v ene
m
Ëevlju listek:
“KAM PA KAM?!!”

Zavaro
vanje
“Žena
!” spo

roËi m
“danes
ož, ko
sem bi
se vrn
l v zav
življen
e iz slu
aroval
jsko za
žbe,
nici in
varova
tolarje
sklenil
nje za
v!”
dvajse
“Super
t milij
! Zdaj
onov
ti pa n
ko ma
e bo v
lenkos
e
t obisk
Ë treba
ovati z
za vsa
dravni
ka!”

a jeeËerih še
g
a
l
di ob v ”
Odvaratvoj moražti naokro!g”?

Na novo poroË
ena
Komaj poroËe
na

Magda se pr
itožuje
prijateljici:
“Odkar sem
poroËena, m
e Aleš še ni
poljubil!”
“BrezËutnež.
LoËi se od njeg
a!”
“Saj nisem po
roËena z njim
! PoroËena
sem z Juretom
!”

vrla
“M kolov
se je i?”
vadi
d
o
o
o
n
k
ga
ved
ga,
, si t
sem
sem : “Peter
o
j
t
“Ne, pa?”
s
a
l
povr
o
raša
ime
“Kak j noËi za som vp
ndar
a
l
a
e
g
k
v
e
e
m
j
“N
beËi
ožu
z lju
um
m.”
nil, razume Mojem
ne?
“Ne
o da
“Kak .”
dan
Bog

PreseneËenje
“Želim

bombonjero z
najboljšimi Ëo
koladnimi bom
boni za mojo že
no.”
“Torej jo želite
presenetiti?”
“Vsekakor jo bo
m. Ona namre
Ë priËakuje, da ji bo
m kupil avto.”
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Osmi zbor Društva upokojencev
Elektra Ljubljana
Osmi zbor Društva upokojencev je odprl predsednik Jože Bergant. Vse prisotne je toplo pozdravil.
Predlagal je izvolitev delovnega predsedstva zbora. Za
predsednika zbora DUEL je bil izvoljen Alojz SemiË,
za Ëlana delovnega predsedstva Zvonko »ampa in Peter Kališnik, za zapisnikarja Justi Kuder, za overovitelja zapisnika Marija Struna in Štefanija Roblek.

Z

minuto molka smo poËastili spomin na umrlega predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška, vseh
umrlih Ëlanov društva in umrlih upokojenih delavcev
Elektra Ljubljana.
Predsednik Jože Bergant se je zahvalil gostom, ki so se
odzvali vabilu; posebej smo bili veseli predsednika uprave
Elektra Ljubljana, Mirka MarinËiËa, ki je pozdravil vse prisotne in poudaril, da je vesel, da z Elektrom Ljubljana ohranjamo
dobre odnose. Povedal nam je za procese dela, ki se intenzivno
dogajajo v Elektru Ljubljana: uspeli so se notranje preoblikovati in hkrati ohraniti aktivno in vodilno vlogo v celotnem
elektroenergetskem sistemu; elektrika je prviË po 110 letih postala tržno blago, ustanovljena je organizacijska enota Storitve za uporabnike, na podroËju investicij nameravajo realizirati
veliko ciljev, med drugim prehod na 20 kV na obmoËju mesta
Ljubljana in ga povezati z okolico Ljubljane, odprta je pisarna
Elektro svetovanje. Skratka, Elektro Ljubljana je optimistiËno,
razvojno naravnan. Pohvalil je aktivno delo društva in nam
zagotovil ustrezno finanËno podporo tudi v prihodnje.
V naši sredini smo toplo pozdravili tudi zunanje goste iz
Elektra Gorenjske in iz Mestne zveze Ano Tominšek, ki nam je
povedala, da sta naša krovna organizacija in MZ dosegla, da se
je izboljšal položaj upokojencev z najnižjimi dohodki, da imamo upokojenci poraËun pokojnin, ki ga prej ni bilo, opozorila
je na podroËje zdravstvenega varstva in na projekt “Starejši
za starejše” ter na pomanjkanje “domskega varstva”. Zaželela
nam je veliko uspeha, krepkega zdravja in poËutja in da bomo
še naprej tako aktivni v okviru našega društva.
Predsednik Jože Bergant je podal poroËilo o aktivnostih
društva v letu 2007. Povedal je, da smo uspešno izpeljali vse
zadane aktivnosti, da smo bili organizator z našimi jubilanti,
z osamljenimi in bolnimi, bili dejavni na športnorekreacijskem
podroËju (balinanje, kegljanje, pikado, namizni tenis), imeli
smo nekaj uspelih pohodov (npr. Pliskovica, Zasavska goraGeoss-VaËe, ki nam bo ostal v spominu tudi po namakanju
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z neba). Izleti pa so sploh naša glavna dejavnost. Med bolj
uspešne letošnje izlete štejem ogled Mežice, obisk najstarejšega mesta Ptuj, ogled bolnice Franje in “kasarne”, kjer se nas
je kar nekaj uËilo Ohmov zakon, nadalje avstrijska Koroška z
ogledom gradu Hochosterwitz, knežjega prestola, kjer smo zaËutili Ëas, ki je res že zgodovina; Minumundus je vedno vreden
ogleda kot tudi Gospa Sveta. »e se ozrem v našo “društveno
zgodovino”, naj omenim le nekatere: ŽiËka kartuzija s Slovenskimi Konjicami, splavarjenje po Dravi, malica v Koprskem
zalivu, pohod na Slavnik, Golico, Ratitovec, »eška koËa ... Dobrodošli so predlogi Ëlanov, ki jih pridno zapisuje naša Zvonka. Skušali bomo organizirati tudi kakšen piknik, ki ga bomo
popestrili z igrami, primernimi našim letom.
Veste, da je smisel našega društva druženje, druženje in
še enkrat druženje. Seveda pa ne smemo pozabiti obiskovati
naših bolnih Ëlanov in se s skromno Ëestitko, ki jo pošlje naša
Jožica, spomniti okroglih obletnic naših Ëlanov.
Sprejeli smo finanËno poroËilo in poroËilo Nadzornega
odbora za leto 2007 in naËrt aktivnosti ter finanËno ovrednotili naËrt za leto 2008, ki so ga podali: blagajniËarka Zdenka
Kotnik, predsednik NO Peter Bernik in predsednik Jože Bergant. Predsednik je pohvalil vzorno sodelovanje z Elektrom
Ljubljana in se zahvalil upravi podjetja za vso njihovo pomoË
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in finanËna sredstva, ki jih mi še oplemenitimo s svojimi prispevki na naših sreËanjih, za objavo naših prispevkov v Elektro novicah in za vsakoletno silvestrovanje, ki ga organizira
Elektro Ljubljana za vse upokojence. V leto 2008 stopamo s
311 Ëlani, kar pove, da smo uspešni, saj je naše vrste zapustilo
malo Ëlanov.
Predsednik Jože Bergant se je zahvalil upravnemu odboru za vso pomoË, ker smo le z njegovo pomoËjo spet tu,
skupaj. Skratka, delo naših Ëlanov UO in NO je korektno in
požrtvovalno, žrtvujejo veliko svojega Ëasa in energije, da so
zastavljene aktivnosti tudi realizirane v dobrobit številnim
Ëlanom društva. V svojem imenu in imenu vseh Ëlanov se zahvaljujemo vodstvu in Ëlanom kolektiva Elektra Ljubljana za

razumevanje, donatorska sredstva, ki nam omogoËajo naša
druženja in delovanje društva. Hvala tudi udeležencem izletov
in pohodov, ker s tem dokazujete, da je naše delo potrebno.
Ugotovili smo, da je današnji osmi zbor društva sklepËen,
saj je bilo prisotnih 161 Ëlanov. Ker smo izËrpali uradni del
zbora, je predsednik Društva upokojencev Elektra Ljubljana,
Jože Bergant vse prisotne povabil, da nadaljujemo naše sreËanje z neuradnim druženjem.

Justi Kuder
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Po JurËiËevi poti
Tudi letos smo se udeležili pohoda “Po JurËiËevi
poti”, poti, ki so jo pred petnajstimi leti, ob 150 letnici pisateljevega rojstva, prviË organizirano prehodili
in s tem poËastili njegov spomin.

P

ot se zaËenja v starodavni Višnji Gori, kamor je JurËiË
kratek Ëas hodil v šolo. Iz Višnje Gore do planote Polževo se pot strmo vzpenja, kjer vrh Polževske planote s
cerkvijo sv. Duha doseže najvišjo toËko pohoda - 630 m. Sledi
samo še spust skozi vas Male Vrhe, mimo razvalin gradu Roje
in ribnika Laškovec, mimo cerkve sv. Janeza Krstnika in vasi
Oslica, kjer za ovinkom že slutimo cilj - Muljavo in JurËiËevo
domaËijo, ki je preurejena v muzej. Po krajšem poËitku in
ogledu zanimivosti se nekateri podamo še na drugi del poti,
tj. na Krko, kamor je JurËiË zaËel hoditi v šolo.
Pot je bila zelo lepa, saj nam je bilo vreme res naklonjeno, še posebej, Ëe vemo, da je vse okrog deževalo; nam je bil
pa veter najveËja nadloga. Uživali smo v šelestenju listja pod
nogami in ob prvih znanilcih pomladi: od trobentic, telohov,
zvonËkov, kronc, jetrnika, podleska do pomladne rese, marjetic in še kaj. Pomlad trka na vrata. V prijetnem klepetu in

dobro razpoloženi smo prišli na Krko, kjer smo se “vkrcali” na
avtobus in se odpeljali na zasluženo kosilo in potem poËasi
proti Ljubljani, kjer smo si zaželeli “Na svidenje” na Katarini.

Zvonka Osredkar
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Kam in kdaj?
NaËrt aktivnosti Društva upokojencev Elekra Ljubljana za prvo
polletje 2008
MAREC
25. 3. 2008

Prijave
Katarina nad Ljubljano

pohod

APRIL
8. 4. 2008

17. in 18. 3. 2008

Prijave
Kokoš na Primorskem

pohod

MAJ

31. 3. in 1. 4. 2008

Prijave

6. 5. 2008

AjdovšËina

izlet

21. in 22. 4. 2008

10. 5. 2008

Pohod okrog Ljubljane

pohod

Prijava na startu - ob 8. uri
pri “CviËku” v Kosezah

JUNIJ

Z

ima se poËasi, a gotovo poslavlja. »as je, da zaËnemo
naše “delo”. Za lažjo odloËitev, kdaj se nam boste pridružili,
preglejte naËrt aktivnosti za prvo
polletje in pokliËite na dan prijav
do 11. ure, in sicer na telefonsko št.:
01/ 519 80 36, Zvonko Osredkar, do
zasedbe avtobusa. Udeležba na pohodih - izletih je na lastno odgovornost. PriporoËamo primerno obutev
in opremo, še posebno na pohodih.
Odhodi na izlete oziroma pohode so
ob 7. uri s parkirišËa Tivoli.

Upravni odbor
Društva upokojencev
Elektra Ljubljana

Prijave

10. 6. 2008

Trenta

izlet

2. in 3. 6. 2008

26. 6. 2008

SreËanje upokojencev Slovenije

izlet

16. in 17. 6. 2008

PredprazniËno sreËanje zaposlenih
na DE Ljubljana mesto
Kot je že tradicija, smo se na zadnji delovni dan pred
božiËnimi in novoletnimi prazniki zaposleni na enoti dobili
na priložnostni malici in klepetu. Ohranjamo smer, ki jo je
pred leti zaËel naš nekdanji direktor Mirko MarinËiË, zdaj
predsednik uprave družbe. Veseli smo, da se ob prazniËnem
vzdušju dobimo, poklepetamo in si zaželimo sreËe in zdravja,
v prihajajoËem letu pa seveda tudi veliko delovnih uspehov.
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P

risotne je pozdravil direktor enote Roman Jesenko, nanizal
nekaj uspehov in dosežkov dela iztekajoËega se leta. Poudaril je pomen skupnega dela, stremljenja k istim ciljem. K
temu pripomore tudi nova organiziranost enote, ki je zaživela po
1. januarju 2007; prav tako ustrezno vodenje enote in odgovornost
vsakega posameznika za dosežke svojega dela.

NOVICA

NOVICA

Novoletno sreËanje upokojencev
DE Novo mesto
Novoletno sreËanje za naše upokojence je
bilo organizirano v gostilni Dežmar v Novem
mestu, in sicer 11. 12. 2007.

Ž

e drugo leto zapored smo se odloËili, da organiziramo silvestrovanje v omenjeni gostilni,
prviË zaradi lepega ambienta in pogostitve,
drugiË pa zaradi ustrezne lokacije.
Letos se je sreËanja udeležilo veË kot 40 upokojencev od skupno 75. NavzoËe je v imenu uprave družbe pozdravi direktor DE Novo mesto, Edvard
Turk. V nagovoru je navedel nekaj podatkov o spremembah v poslovanju družbe, govoril pa je tudi o
pomembnih investicijah, ki so se izvajale v tem letu.
Vsem prisotnim je zaželel veliko zdravja in osebnega
zadovoljstva.
Nadalje je sreËanje popestril oktet Lipa, ki je doživeto zapel nekaj domaËih pesmi in mi z njimi.
Bilo je lepo, zabavali smo se v prijetnem druženju in padla je odloËitev, da naredimo skupno “gasilsko” sliko.
Pri odhodu so upokojenci vsi v en glas zatrdili,
da drugo leto spet pridejo.
Jolanda Štukelj

V nadaljevanju smo se poslovili od našega dolgoletnega sodelavca Janeza Žumra in podelili plakete za 20-letno delo v Elektru
Ljubljana sodelavcem enote, ki jih niso uspeli prevzeti na sreËanju
delavcev v Ribnici (junij 2006). To so bili: Anton Dolenec, Šahin
PašagiÊ, Andrej Rošer, Marko Šubic, MomËilo VrziÊ in SreËo Železnik. Iskrene Ëestitke!
Na svidenje v decembru 2008.
LABOR OMNIA VINCIT IMPROBUS.
(Vztrajno delo premaga vse.)
Publij Vergilij Maron

Alenka Kušar
Foto: Zvonko Vugrinec
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

Del stavbe
na zemlji

Glavno
mesto
Francije

SESTAVIL
TONI

Okrogel
prostor za
nastope

Ocet

Italjanski
pisatelj
Umberto,
(ime roæe)

Himalajska
koza

Vrsta poštne
pošiljke

PristanišËe
v »ilu
Delovno
podroËje
ministra
Del imena
Grm s trdim
kolesarske
lesom
dirke

Pogost
veznik
Gerbec
Damjan
Varjeno
mesto

Zoran
Artnak

Stara mama

SESTAVIL
TONI

Pripadnik
Žensko ime germanskega plemena

Odposlanstvo

Kanal za
instalacije

Izvir
Virna
Konrad

Grška Ërka
Nabiralka
biserov

Deveti
mesec
muslim.
leta

Fina tkanina
Transakcijv atlas
ski raËun
vezavi

Kraško
vino

Gora bogov

VesoljËek,
znan iz
filma

Kratica za
starejši

Delavec
živilske
stroke

Turk
Edvard
Kos usnja
za hlaËe

Površinska
mera
Pevec
Smolar

Nekdanji
Citroenov
avto

Stroj,
naprava
Alijzij
Nosan

Novak
Andrej

Napoved

Glavno
mesto
severnega
Jemna

Tropski
sadež

Žensko ime

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebancu Mišu Dimcu iz Trbovelj, ki bo prejel praktiËno nagrado.
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico in jo pošljete do vkljuËno 3. aprila 2008 na naslov:
Elektro Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Oddelek za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana, d. d. Naslov: Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana. Elektro novice prejemajo vsi
zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana, d. d. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. 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 Drnovšek, Klemen Horvat, 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
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Klub
devetindevetdesetih

N

ekoË je živel zelo žalosten
kralj. Imel pa je zelo veselega
služabnika, ki je vedno hodil naokrog z nasmehom na obrazu.
“Paž,” mu je nekega dne rekel kralj,
“kakšna je skrivnost tvoje sreËe?”

Lepa misel:
Zlo je del Ëloveške narave; ni ga
mogoËe izkoreniniti. Ni ga mogoËe izniËiti z vero ali s politiko. Le posameznik, ki
se ZAVEDA samega sebe, se lahko bojuje
proti lastnemu zlu. Spremeniti življenje pomeni spremeniti zavest, to
pa gre poËasi.

“Nimam skrivnosti. Gospod, nimam razloga, da bi bili žalosten. SreËen sem, da vam služim. Z ženo in
otroki živim v hiši, ki mi jo je dodelil
kraljevi dvor. Imam hrano in obleko
in vËasih kak dinar veË v žepu.”
Kralj je poklical najmodrejšega
izmed svojih svetovalcev: “HoËem
skrivnost paževe sreËe!”
“Ne moreš doumeti skrivnosti
njegove sreËe. A Ëe hoËeš, mu jo lahko odvzameš.”
“Kako?”
“Tako, da svojega paža povleËeš
v igro devetindevetdesetih.”
“Kaj to pomeni?”
“Naredi, kot ti pravim ...”
Po navodilih svetovalca je kralj
pripravil torbo, ki je vsebovala devetindevetdeset zlatnikov. Torbo je dal
pažu skupaj s pismom, v katerem je
pisalo: “To je tvoj zaklad. Uživaj ga
in nikomur ne povej, kako si ga pridobil.”
Paž še nikoli ni videl toliko denarja in je ves vznemirjen zaËel šteti:
deset, dvajset, trideset, štirideset, šestdeset ... devetindevetdeset!
RazoËaran je gledal na mizo
in zaËel iskati manjkajoËi kovanec.
“Okradli so me!” je zaklical. “Okradli
so me! Prekleti!” Še enkrat je pogledal po mizi, v torbo, med obleke, v
žepe, pod pohištvo ... a ni našel, kar
je iskal.
Na mizi pa ga je, kot za šalo,
kupËek zlatnikov spominjal, da ima

devetindevetdeset dragocenih kovancev. Samo devetindevetdeset! “Devetindevetdeset zlatnikov. To je veliko
denarja,” je pomislil. “Ampak manjka
mi en zlatnik. Devetindevetdeset ni
popolno število,” je razmišljal. “Sto
je popolno število, ne pa devetindevetdeset.”
Pažev obraz ni bil veË isti. »elo
se mu je nagubalo in poteze obraza so postale grobe. Stiskal je oËi in
ustnice so se mu Ëudno paËile, kot da
bi kazal zobe.
PreraËunal je, koliko Ëasa bi moral delati, da bi zaslužil stoti zlatnik.
Delati bi morali tudi žena in otroci.
Deset, dvajset let, a uspelo bi mu!
Paž je stopil v klub devetindevetdesetih!
Ni preteklo veliko Ëasa in kralj
ga je odpustil. Ni bilo prijetno imeti
paža, ki je bil vedno slabe volje.
In Ëe bi se zavedli, tako, iznenada, da je naših devetindevetdeset zlatnikov sto odstotkov našega bogastva?
In da nam niËesar ne manjka,
da nam nihËe ni niËesar odnesel, da
število sto ni niË kaj bolj okroglo od
devetindevetdeset. To je samo past,
korenËek, ki so nam ga dali pred nos,
da bi nas osmešili, da bi vlekli voz,
utrujeni, slabe volje, nesreËni in vdani
v usodo.
Koliko stvari bi se spremenilo,
Ëe bi lahko uživali naše bogastvo tako,
kot je.

Vir: Bruno Ferrero, Najlepši nasmeh
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