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Ne le
besede...
violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Drage bralke in bralci, lepo pozdravljeni!
Vaši odzivi so me spodbudili, da
na tej strani zapišem še nekaj misli o
odnosih. Tokrat o odnosih med nami,
tj. zaposlenimi oziroma sodelavci. Kot
že dolgo potrjujeta teorija in praksa, v
sodobnih uspešnih podjetjih prevladujejo skupinsko delo, solidarnost in dobri odnosi med zaposlenimi. Tako delujejo tudi uprave in kolegiji podjetja.

V

odilno prepriËanje je, da smo prav
ljudje - mi vsi - edina prava dolgoroËna prednost, ki zagotavlja
uspešno delovanje podjetij. Vsako poslovodstvo se mora odloËiti in zaposlenim
jasno sporoËiti, kakšne vrednote želi spodbujati med sodelavci, npr.: medsebojno
spoštovanje, sodelovanje in uËenje, odliËnost pri vsem, kar delamo, poštenost
in etiËnost, zdravje, motiviranost, odgovornost, inovativnost, uËinkovitost, prilagodljivost, samoiniciativnost, zadovoljstvo pri delu itd.
Med sodelavci je potrebna sprošËenost. Kdaj pa kdaj sta dobrodošla tudi humor in kakšna šala. Vendar sprošËenost in
šaljivost prispevata k dobrim odnosom med
nami le toliko Ëasa, dokler ne posegata v
osebno integriteto in Ëloveško dostojanstvo
posameznikov, ki so temelj in osnova vsega. Zabavljaštvo - pa Ëeprav je morda zamišljeno povsem nedolžno - lahko vsakega
izmed nas, kadar gre na naš raËun, globoko
prizadene. To pa ni prav. Kot poudarja teorija vodenja, je prav uprava ob poslovanju
podjetja odgovorna tudi za spodbujanje pozitivnega ozraËja in ustvarjalnosti znotraj
podjetja: za gradnjo pristnih, ustvarjalnih,
tudi prijateljskih odnosov med kolegi. Pri

tem je vedno potrebno, preden se odloËimo
za besede ali ravnanje z ljudmi, ki skupaj z
vami zagotavljajo uspešnost našega podjetja, premisliti, kako bi se poËutili sami, Ëe bi
bili na njihovem mestu. Toliko na kratko.
Še nekaj besed o tokratni vsebini glasila. Za kakovostno napajanje in sam razvoj
obmoËij, ki jih oskrbuje Elektro Ljubljana,
so nujne naložbe, ki jih je treba umestiti v
prostor. Prav na omenjeno problematiko tokrat same slovenske prestolnice - sta opozorila dobro obiskana novinarska konferenca, ki jo je podjetje organiziralo v prostorih
Srednje šole tehniških strok Šiška, in na
neki naËin tudi slovesno polaganje temeljnega kamna za novo RTP Litostroj. Za nami
je sveËano odprtje nove RTP RadeËe. Projekt
prehoda z 10 kV na 20 kV omrežje od Zagorja do RadeË je tokrat samo napovedan.
VeË o njem bomo poroËali v prihodnji številki. Tokrat vam predstavljamo še Skupino
za izgradnjo Trbovlje in Janka Marna, kaj
nam prinaša prvi Nacionalni akcijski naËrt za energetsko uËinkovitost za obdobje
2008-2016, diagrame obremenitve reprezentativnega vzorca gospodinjskih odjemalcev, projekt oglaševanje na panojih Elektra
Ljubljana, d. d., opis solarnih sistemov za
pripravo tople vode, promocijo zdravja na
delovnem mestu v Elektru Ljubljana in še
veliko veË.
Vabim vas k branju in se vam zahvaljujem za sodelovanje. Naj konËam z mislijo, ki sem jo pred kratkim prebrala: “»e
si obkrožen z ljudmi, ki imajo visoke cilje,
tudi tvoji zrastejo!”

Želim vam ustvarjalne in prijazne dni!
mag. Violeta Irgl,
urednica

maj2008 | Dober tok. • 3

UVODNIK

UVODNIK

Naložbe za
zagotavljanje
nadaljnjega razvoja
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Tudi prvi meseci leta 2008 so
obarvani s pomembnimi naložbami,
ki zagotavljajo kakovostno napajanje in nadaljnji razvoj obmoËij, ki jih
Elektro Ljubljana oskrbuje z elektriËno energijo. Vlaganja v razvoj elektroenergetskega omrežja v Elektru
Ljubljana so se v zadnjih nekaj letih
veË kot podvojila.

V

zaËetku aprila smo širši javnosti na
novinarski konferenci predstavili
problematiko napajanja slovenske
prestolnice in sam zaËetek izgradnje nove
RTP Litostroj zaznamovali s sveËanim polaganjem temeljnega kamna. Naj tudi na tem
mestu poudarim, da so se vlaganja v razvoj
elektroenergetskega omrežja v zadnjih nekaj
letih veË kot podvojila, vendar kljub vedno
veËjim vlaganjem le-ta še vedno niso sorazmerna s porastom porabe in z zahtevano
kakovostjo elektriËne energije v slovenski
prestolnici. Na terminski naËrt izgradnje
elektroenergetskih objektov pomembno
vplivajo tudi dolgotrajni postopki umešËanja
v okolje. Študije razvoja elektroenergetskega
distribucijskega omrežja na obmoËju mesta
Ljubljana pa kažejo na nujnost izgradnje novih 110 kV distribucijskih povezav, ki bodo
omogoËile dvostransko napajanje razdelilnih
transformatorskih postaj. VeË o samem projektu zagotavljanja kakovostnega napajanja,
ki omogoËa razvoj slovenske prestolnice,
lahko preberete med tokratno vsebino.

Ker je eno temeljnih vodil v poslovanju Elektra Ljubljana posluh za enakomeren
razvoj celotnega oskrbovalnega obmoËja,
naj tokrat na kratko omenim tudi zelo pomemben projekt prehoda z 10 kV na 20 kV
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omrežje od Zagorja do RadeË, ki ga uspešno
izvajajo zaposleni iz DE Trbovlje in ki se je
pravzaprav zaËel z gradnjo 20 kV postrojev
že sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja
in teËe racionalno in po naravnih razvojnih
potrebah. Zadnja leta se je prehod pospešil
z izgradnjo nove RP 20 kV Izlake, rekonstrukcijo RTP Potoška vas v 110/35/20 kV in
RTP Litijo 110/35/20 kV ter z novo RTP RadeËe 110/20 kV, s katero je bilo prevezanih
na 20 kV napajalno napetost 121 TP20/0,4
kV. Nova RTP RadeËe bo omogoËala s svojim rezervnim napajanjem rekonstrukcijo
oziroma prehod z 10 kV na 20 kV v RTP
Hrastnik. Potem pa ostane za rekonstrukcijo
le še RTP Trbovlje z novim 110 kV prikljuËnim daljnovodom. Po naËrtovanju v študiji
REDOS 2030, EIMV, naj bi prehod z 10 kV
na 20 kV v Zasavju konËali v letih 20122015, kar ocenjujemo za realno.
SveËano odprtje nove RTP je bilo 14.
maja, zato bo veË o samem projektu zapisanega v prihodnji številki glasila. Vsekakor
pa že zdaj, tudi na tem mestu, izrekam vso
pohvalo in zahvalo sodelavcem, ki ste se
tudi osebno angažirali na tem zahtevnem
in pomembnem projektu.
Naša družba je skupaj s socialnimi
partnerji sprejela novo Podjetniško kolektiv-

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

no pogodbo, ki uvaja spremembe predvsem
na podroËju prenove plaËnega sistema, napredovanja (horizontalno in vertikalno) in
ocenjevanja delovne uspešnosti.
Z aprilom 2008 je bil uspešno zakljuËen projekt sistemizacije. V novi sistemizaciji so delovna mesta bolj prilagojena obstojeËim delovnim procesom, organizaciji
družbe ter poslanstvu, strategiji, viziji in
ciljem družbe.
Podjetje že veË kot tri desetletja štipendira dijake in študente v elektroenergetiki, saj je to enden izmed pomembnejših
naËinov zaposlovanja. 3. aprila 2008 smo
za štipendiste prviË organizirali dan za štipendiste. Pokazalo se je, da so taka sreËanja zelo koristna, saj pripomorejo k obojestranskemu spoznavanju.
Na svoji zadnji redni seji se je Nadzorni svet Elektra Ljubljana med drugim
seznanil z revidiranim Letnim poroËilom o
poslovanju družbe za leto 2007 in sprejel
predlog delitve Ëistega dobiËka poslovnega
leta. Prav tako je sprejel tudi Gospodarski
naËrt Elektra Ljubljana, d. d., za leto 2008.
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

Vizija in poslanstvo Elektra Ljubljana
Vizija Elektra Ljubljana, d. d., je postati in ostati vodilno slovensko
in evropsko prepoznavno oskrbovalno podjetje z lastno blagovno znamko
na podroËju razdeljevanja in proizvodnje elektriËne energije z izkorišËanjem obnovljivih virov energije in s tem povezanih storitev.
Poslanstvo zaposlenih Elektra Ljubljana, d. d., je celovita, kakovostna, zanesljiva in cenovno konkurenËna oskrba uporabnikov z elektriËno
energijo in s tem povezanimi storitvami, ki temelji na veË kot stoletni
tradiciji našega podjetja.

MESECA

TEMA

Položen temeljni
kamen za novo
RTP Litostroj
3. aprila sta predsednik uprave, Mirko MarinËiË in župan
MOL, Zoran JankoviË položila temeljni kamen za novo razdelilno transformatorsko postajo Litostroj.

K

ot je v svojem pozdravnem nagovoru poudaril MarinËiË, so se
potrebe po gradnji nove RTP Litostroj pokazale že v prejšnjem
desetletju, delno zaradi potreb po opušËanju zastarelega 35 kV
omrežja, delno zaradi prestavitve transformacije 110/35 kV iz RTP KleËe.
RTP Litostroj bo zaradi navedenega v obratovalnem smislu posebnost, saj bo obratovala na dveh srednjenapetostnih nivojih, in sicer
z dvema transformatorjema moËi 31,5 MVA in napetosti 110/20 kV in
enim transformatorjem moËi 31,5 MVA in napetosti 110/35 kV. Za objekt RTP Litostroj skupaj s prikljuËnimi vodi in kablovodi ter potrebnimi deli v RTP Šiška bo namenjenih skoraj 12 mio EUR.
RTP se bo na 110 kV nivo prikljuËila z dvema 110 kV kabloma na
RTP KleËe. Njegna gradnja bo omogoËila tvorjenje 110 kV distribucijske
zanke RTP KleËe-RTP Litostroj-RTP Šiška-RTP KleËe, ki bo poveËala tudi
zanesljivost obratovanja RTP Šiška. Po razvojnih naËrtih distribucijskega
omrežja bo RTP Litostroj z enim izvodom vkljuËena tudi v 110 kV distribucijsko zanko med RTP KleËe in Toplarno Ljubljana, na katero bodo
vkljuËeni še RTP: VrtaËa, Potniški promet Ljubljana, Center in Toplarna.
Nova RTP Litostroj bo napajala odjem z 20 kV napetostjo, kar pa
pomeni hkratno gradnjo dela 20 kV omrežja s postopnim vkljuËevanjem 20 KV vodov in transformatorskih postaj 20/0,4 kV ter tvorjenjem
zank s sosednjimi RTP. Najprej v zanke z RTP ViË, kjer se že vgrajujejo
postroji za tretji transformator 110/20 kV, nato v zanke z RTP Bežigrad
s tretjim transformatorjem 110/20 kV, ki je v naËrtovanju za napajanje
novega stadiona Stožice s spremljajoËimi objekti z 20 kV napetostjo.
“Objekt RTP Litostroj bo gotovo zgled, saj bo prva RTP v Sloveniji, ki je konstrukcijsko projektirana s sonËno elektrarno na strehi, za
Elektro Ljubljano pa bo prva RTP z okopljeno izvedbo 110 kV stikališËa,” je na koncu poudaril predsednik uprave Elektra Ljubljana.
Pozdravna nagovora predsednika uprave, MarinËiËa in župana
MOL, JankoviËa je pospremil krajši umetniški program kvarteta saksofonov Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana.
Violeta Irgl
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Problematika oskrbe slovenske
prestolnice in njene okolice z
elektriËno energijo
Na novinarski konferenci družbe
Elektro Ljubljana, ki je bila 3. aprila v
Srednji šoli tehniških strok, so predsednik uprave Elektra Ljubljana, mag.
Mirko MarinËiË, direktor Elektroinštituta Milan Vidmar, prof. dr. Maks
Babuder in Iztok Bartol, izvršni direktor OE Obratovanje in razvoj, javnost seznanili s problematiko porabe
elektriËne energije v Ljubljani in njeni
okolici. Poraba elektrike v prestolnici
nezadržno narašËa, kar je posledica
vse veËjega odjema elektriËne energije obstojeËih in novih odjemalcev.
Velike naËrtovane naložbe v Ljubljani
nujno zahtevajo primeren posluh tudi
za razvoj energetske infrastrukture.

V

laganja v razvoj elektroenergetskega omrežja v Elektru Ljubljana
so se v zadnjih nekaj letih veË kot
podvojila, vendar kljub še vedno veËjim
vlaganjem le-ta še vedno niso sorazmerna s porastom porabe in z zahtevano kakovostjo elektriËne energije v slovenski
prestolnici. Na terminski naËrt gradnje
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elektroenergetskih objektov pomembno
vplivajo dolgotrajni postopki umešËanja v
okolje, študije razvoja elektroenergetskega
distribucijskega omrežja na obmoËju mesta Ljubljana pa kažejo na nujnost gradnje novih 110 kV distribucijskih povezav,
ki bodo omogoËile dvostransko napajanje razdelilnih transformatorskih postaj
(RTP).
Po besedah mag. Mirka MarinËiËa,
poraba elektriËne energije v slovenski
prestolnici in okolici v zadnjih petih
letih narašËa vzporedno s porastom BDP
(4 odstotke letno). PoveËan porast porabe je posledica vse veËjega odjema obstojeËih in novih odjemalcev. Številne

Po besedah prof. dr. Maksa Babudra, študije razvoja elektroenergetskega
distribucijskega omrežja na obmoËju mesta Ljubljana kažejo na nujnost gradnje
novih 110 kV distribucijskih povezav, ki
bodo omogoËile dvostransko napajanje
RTP. Brez gradnje navedenih povezav je
v Ljubljani mogoËa veËurna prekinitev
dobave elektriËne energije ob mogoËih
okvarah na daljnovodih in kablovodih
110 kV. Z velikim porastom porabe elektriËne energije postaja navedeni problem
vse hujši. Porast obremenitev zahteva tudi
nove vire napajanja srednjenapetostnega
omrežja, tj. nove RTP. Pomanjkanje prostora za umešËanje omrežja v prostor in
stanje omrežja 110 kV narekuje obnovo

naËrtovane velike naložbe v prestolnici
bodo zahtevale vzporedno pozornost
MOL-a in drugih obËin tudi do razvoja
zadostnih kapacitet energetske infrastrukture. NajveËja težava pri gradnji
novih elektroenergetskih vodov in naprav so dolgotrajni postopki pri umešËanju v prostor.

le-tega, s soËasnim prehodom na višji napetostni nivo 20 kV, s Ëimer se prenosna
zmogljivost tega omrežja podvoji.
Z namenom reševanja opisane problematike in sledenja potreb vseh vlagateljev
in odjemalcev Elektra Ljubljana intenzivno pripravlja gradnjo številnih novih RTP:
Litostroj, Potniški center, VrtaËa (TobaËna),

MESECA

TEMA

Toplarna in Trnovo. Pozneje se naËrtuje še
RTP Brdo in Vižmarje. Naštete RTP bodo
povezane z distribucijskimi 110 kV vodi in
s kablovodi: Šiška-Litostroj, KleËe-Litostroj,
Šiška-VrtaËa-Potniški center-Toplarna-TETOL, južna zanka Polje-ViË. Skupna dolžina
distribucijskih 110 kV kablovodov bo 16,6
km, daljnovodov pa 10,6 km. Od okoliških
daljnovodov se intenzivno pripravljajo DV
110 kV Grosuplje-Trebnje, Potoška vasTrbovlje, Hrastnik-Trbovlje, Bršljin-Gotna
vas, od RTP pa IvanËna Gorica, Mengeš,
Vodenska, Dobruška vas, Krka. KonËuje se
gradnja RTP Vrhnika, RTP RadeËe je bila
pravkar odprta, rekonstrukciji RTP Polje in
RTP ViË sta pri koncu, 3. aprila pa je bil
položen temeljni kamen za RTP Litostroj.
Omeniti velja še rekonstrukcije RTP Domžale, Gotna vas, Bežigrad, Center, Trebnje,

Potoška vas, Cerknica. Elektro Ljubljana je
v decembru 2007 sprejel sklep o pospešenem prehodu mestnega omrežja z 10 na 20
kV. V letu 2007 je znašala višina vlaganj
v elektroenergetsko distribucijsko omrežje

42,2 mio EUR, medtem ko so v letu 2008
naËrtovane naložbe v višini 45,4 mio EUR.

Iztok Bartol in Violeta Irgl

NOVICA

NOVICA

Elektro Ljubljana se je predstavil
na dnevih energetikov v Portorožu
Elektro Ljubljana je bil pokrovitelj na
10. dnevih energetikov 2008 v Portorožu,
ki jih je organizirala Ëasopisna hiša Finance. Osnovni moto letošnje jubilejne konference energetskih menedžerjev Slovenije je
bil “Energetska uËinkovitost in boljši izkoristek energije v Sloveniji”.

N

a razstavnem prostoru v preddverju kongresne dvorane je Elektro Ljubljana predstavil svoj program uËinkovite rabe elektriËne energije in ponudil svoje dodatne storitve.
Predstavljena so bila tudi prizadevanja Elektra
Ljubljana, za veËjo ozavešËenost rabe elektriËne
energije. Elektro Ljubljana podpira tudi proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih, do okolja
prijaznih virov.
Marko Piko
maj2008 | Dober tok. • 7
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Franc Leskovec - dobitnik nagrade
za življenjsko delo
Franc Leskovec je sodelavec,
ki si ga lahko samo želimo, sodelavec, ki z veseljem posreduje svoje znanje mlajšim
kolegom in sodelavcem,
sodelavec z resnim in
odgovornim pogledom
v sedanjost in jasnim
pogledom v prihodnost, sodelavec, ki
mu ne zmanjka idej.

F

rancu Leskovcu, ki
je že od vsega zaËetka svojega izobraževanja predan elektrotehniki, je Elektro Ljubljana
za njegovo strokovno delo
na podroËju elektroenergetike
podelil priznanje za življenjsko
delo. Doprsni kipec dr. Milana Vidmarja mu je na 12. Elektrinem veËeru
slavnostno podelil predsednik uprave, Mirko MarinËiË.
Nagrade za življenjsko delo niso ravno pogoste, zato je primerno, da ob tej priložnosti malo podrobneje predstavimo njegovo
poslovnotehniËno pot življenja.
Po osnovnem šolanju na Uncu in Rakeku je Franc Leskovec
svojo poklicno pot zaËel na Tehniški šoli za elektrotehniško stroko
v Ljubljani, na Vegovi 4, ki jo je v juniju 1966 z diplomsko nalogo
Umerjanje dinamometriËne zavor pri profesorju Stanku Weiblu z
odliko dokonËal.
Franc je svoj študij nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in se posvetil študiju energetike in elektrifikacije. V
maju 1971 je z diplomsko nalogo OpraviËljivost 400 kV omrežja
Jugoslavije v letu 1980 v normalnih in v nenormalnih obratovalnih razmerah pri profesorju doktorju Marjanu Plaperju konËal svoje
univerzitetno izobraževanje.
6. februarja 1972 je Franc prejel študentsko Prešernovo nagrado na temo:
Študij transformacije 400/220/110 kV v bodoËem visokonapetostnem omrežju Slovenije.
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Med študijem se je med vsakim študijskim
letom, med poËitnicami, zaposlil kot tehnik
razvoja NNO v Elektru Ljubljana, Poslovni enoti Ljubljana okolica.
Pripravniški staž je Franc
zaËel v Elektru Ljubljana in
nadaljeval v Združenem podjetju za distribucijo elektriËne
energije Slovenije, predvsem
na primerjalnih analizah
razliËnih izvedb transformatorskih postaj v okviru tipizacije.
Po enoletnem služenju
vojaškega roka v Jugoslovanski
ljudski armadi je bil Franc nato
od leta 1972 do leta 1983 zaposlen
v TehniËni službi Združenega podjetja DES kot inženir za obratovanje v
vlogi strokovnega tajnika v komisiji za izpopolnjevanje obratovanja, delovni skupini za
merjenje elektriËne energije, delovni skupini z omejevanjem porabe elektriËne energije in v delovni skupini za
tehniËne predpise. V teh komisijah in delovnih skupinah so takrat
nastajali interni tehniËni normativi elektrodistribucije Slovenije.
Kot predstavnik distribucije Slovenije je bil Franc Ëlan komisije za
tehniËne predpise pri JUGELU v Beogradu, kjer je takrat potekalo oblikovanje TehniËnih normativov za zašËito nizkonapetostnih
omrežij in pripadajoËih transformatorskih postaj.
Na osnovi naloge Ekonomsko obratovanje distribucijskih
transformatorjev, ki jo je Franc izdelal pri strokovnem izpitu v okviru Zakona o graditvi objektov pri Gospodarski zbornici Slovenije
1978, so nastala navodila Varovanje distribucijskih transformatorjev DES.
Leta 1983 je Franc nadaljeval svojo strokovno pot v Elektru
Ljubljana v Službi za zašËito, meritve in energetske naprave. Osem
let je bil predsednik delovne skupine za zašËito in meritve EGS za
podroËje distribucije elektriËne energije. V okviru te skupine je bila
takrat izdelana tipizacija relejne zašËite TR 110/SN kV, DV polja
110 kV, tipizacija lastne rabe in pomožnih napetosti ter prenovljena
tipizacija zašËit v celicah SN: izvodne, merilne, sklopne, kompenzacijske in transformatorske. TehniËno priporoËilo EGS 1989 In-
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formacije v elektroenergetskih objektih distribucije za lokalni in
daljinski nadzor in krmiljenje, izdelane v okviru te skupine, je pozneje zelo koristno služilo uvajanju distribuiranega sistema vodenja
razdelilnih transformatorskih postaj ter s tem tudi poenotenju prenove distribucijskih centrov vodenja v Sloveniji.
Franc je vodil projekt posredne ozemljitve nevtralne toËke 20
kV omrežja v velikem delu RTP Elektro Ljubljana: »rnomelj, KoËevje, Bršljin, Gotna vas, Grosuplje, Logatec, Žiri in »rnuËe ter pri študijskih nalogah sodeloval pri reševanju problemov s tega podroËja.
Svoje raziskave in predloge na podroËju zemeljskostiËne zašËite v sistemu s posredno nevtralno toËko je Franc strnil na posvetovanjih CIGRE, v Novi Gorici leta 1977 v referatu Selektivnost
zašËite med RP 20 kV in RTP 110/20 kV ter skupaj s koreferenti na
posvetovanju v Rogaški Slatini leta 1999 v referatih: Selektivno
odkrivanje visokoohmskih okvar v radialnih distribucijskih omrežjih in IzhodišËa za izbor opreme loËilnega mesta v sistemu avtomatizacije SN-omrežja
V obdobju 1997-1999 je bil Franc Leskovec tehniËni direktor;
pod njegovim vodstvom so nastale osnove perspektivnega razvoja
digitalnega telekomunikacijskega omrežja Elektra Ljubljana za potrebe tehnološkega sistema, poslovnega sistema in za trženje.
Ob premestitvi na novo delovno mesto je bilo v obrazložitvi
15. 3. 1999 zapisano:
“G. Leskovec kot izrazit tehniËni strokovnjak izpolnjuje vse
pogoje in s svojim znanjem zagotavlja izvajanje zahtevnih tehniËnih projektov družbe in je od 15. 3. 1999 naprej imenovan za
svetovalca direktorja za tehniËno podroËje”.
V Ëasu hitrih menjav predsednikov družbe, je Franc s svojim izrednim tehniËnim
znanjem in z nasveti sodeloval s predsedniki družbe: z Ludvigom Sotoškom, Vincencem Janšo, Vitoslavom Türkom in z zdajšnjim
predsednikom uprave, Mirkom
MarinËiËem.
Od leta 1999 je Franc,
kot vodja projekta izgradnje distribucijskega centra
vodenja Elektro Ljubljana,
vodil pripravo tehnološke prenove DCV Elektro
Ljubljana in koordiniral
izvedbo projektov, ki predstavljajo sestavni del novega
sistema vodenja: gradbeni del,
sistem brezprekinitvenega napajanja, prilagoditev sistemov vodenja
v RTP in RP, avtomatizacija in vodenje

SN-omrežja, kar je prikazal v referatu Nov sistem vodenja DEES
Elektro Ljubljana na 6. konferenci slovenskih elektroenergetikov v
Portorožu leta 2003.
V okviru medresorske delovne skupine za tehniËne zadeve
GIZ, je Franc sodeloval pri oblikovanju programov študijskih nalog
in pri usmerjanju izvedbe le-teh. Pomemben prispevek s tega podroËja je sodelovanje v študijski nalogi Prehod slovenskega DEES
na novo standardno napetost 400/230 V.
V letih 2002-2006 je Franc, kot Ëlan projektnega sveta REDOS, sodeloval z Elektroinštitutom Milan Vidmar pri raziskavah
prognoze porabe elektriËne energije in obremenitev in pri raziskavah razvoja distribucijskega omrežja na napajalnem obmoËju
Elektra Ljubljana.
Od leta 2005, Franc, po pooblastilu predsednika uprave vodi
Projektni svet, v okviru katerega poteka koordinacija pomembnih
projektov razvoja podjetja, poslovnih in tehnoloških.
31. maja 2007 je bil Franc Leskovec, kot predstavnik distribucije elektriËne energije v Sloveniji, izvoljen za podpredsednika
Slovenskega društva elektroenergetikov CIGRE - CIRED.
Franc je pobudnik ponovnega prouËevanja razliËnih sistemov
obratovanja 20 kV omrežij in pobudnik izvedbe resonanËne ozemljitve nevtralne toËke 20 kV omrežja. V strokovnem delu Franca
Leskovca, je zaslediti izpopolnjevanje sistemov obratovanja srednjenapetostnih omrežij, v smislu izboljšanja kontinuitete dobave
elektriËne energije tako, da bo ob okvarah moteno Ëim manj uporabnikov omrežja in da bodo izpolnjeni pogoji za prikljuËevanje
distribuiranih virov elektriËne energije v to omrežje.
Franc s svojim znanjem sodeluje v razliËnih strokovnih tehniËnih komitejih Slovenskega komiteja za standardizacijo in je
Ëlan TehniËnega komiteja za gole aluminijaste vodnike, Ëlan TehniËnega
komiteja za nadzemne vode in
Ëlan TehniËnega komiteja za visokonapetostne naprave.

Vsakdo bi si želel
tako plodno delovno
kariero, na katero je
lahko resniËno ponosen.
Francu Leskovcu želimo
še naprej veliko uspehov
na delovnem mestu in v
zasebnem življenju. Tudi
visoko nad oblaki!

Marko Piko in Violeta Irgl
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Elektro Ljubljana
v množiËnih
medijih v prvem
trimeseËju 2008
Rekordno v prvih treh mesecih
Press clipping, d. o. o., je za podjetje Elektro Ljubljana
izvedel analizo medijskih objav za prvo Ëetrtletje 2008. V
tem obdobju je bilo v slovenskih elektronskih in tiskanih
medijih 169 objav, v katerih je omenjeno podjetje Elektro
Ljubljana, kar je 65 objav oziroma 62 odstotkov veË kot v
istem obdobju leta 2007.

lani. Pozitivno publiciteto smo razvrstili v naslednje tematike: Stara
elektrarna (26), Storitev Spremljaj svojo porabo (25), Bivši zaposleni (11), Akcija PoišËi potratneža (11), Modra energija (7), Poslovni
rezultat (6), Lastniška struktura (6), Investicije v omrežje (5), Sponzorstvo Dnevi energetikov (5) in druge teme.
V 1. Ëetrtletju leta 2008 smo negativno ocenili 8 objav, ki
smo jih uvrstili v tematike. Delež negativnih objav znaša 4,7 % in
je za 0,1 odstotne toËke nižji kot v istem obdobju leta 2007. Negativno publiciteto tvorijo tematike: UVK-presoja, Sum kartelnega
dogovora dobaviteljev elektrike (6), Priklop na omrežje (1) in Cena
elektriËne energije za gospodinjstva (1).
79 odstotkov, tj. 133 objav, smo uvrstili med naËrtovane. V
istem obdobju lani je bilo naËrtovanih 66 objav. Število teh objav
se je zvišalo za skoraj 101 odstotek, kar je najopaznejša pozitivna
sprememba v opazovanem obdobju. Elektro Ljubljana uËinkovito
izvaja komunikacijsko strategijo, ki je razvojno naravnana in se
sooËa z zahtevno situacijo, ki jo narekujejo vse veËje cene energentov ter zaostrene, okoljske in makroekonomske razmere doma
in po svetu.

Graf 1: Vrednostna struktura publicitete

Z

a primerjavo: v prvih šestih mesecih leta 2007 smo analizirali 172 objav. Elektro Ljubljana je v prvih treh mesecih
zaznal izrazito poveËanje števila objav in dosegel najveËje
število objav v zadnjih petih letih.
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0,6 %
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pozitivno 94,7 %
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Pozitivno smo ocenili 160 objav; delež pozitivnih objav tako
znaša 94,7 % in je za 20 odstotnih toËk višji kot v istem obdobju

nevtralno 0,6 %
negativno 4,7 %
N = 169

Graf 2: Delež naËrtovane in nenaËrtovane
publicitete

21 %
79 %

naËrtovana
nenaËrtovana
Janez Kne, komunikolog,
Press clipping, d. o. o
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Oglaševanje na
panojih Elektra
Ljubljana, d. d.
Monterji Elektra Ljubljana, d. d., pri montaži panojev.

Elektro Ljubljana, d. d., vzpostavlja mrežo plakatnih
mest na objektih, predvsem transformatorskih in razdelilnih postajah. Agencija Odmev je predhodno izvedla študijo o možnostih in tržnih potencialih za plakatiranje na
objektih Elektra Ljubljana, d. d. Objekti Elektra Ljubljana,
d. d., so opremljeni s panoji, z namenom oglaševanja za
lastne potrebe (družbe Elektro Ljubljana, d. d., njenih storitev in produktov) ali za tuje naroËnike. Kot tuje naroËnike vidimo predvsem obstojeËe poslovne partnerje.

Z

oglaševanjem za lastne potrebe na objektih Elektra Ljubljana, d. d., bi obvešËali ciljne segmente z najmanjšimi mogoËimi stroški. Tako bi se izognili visokim stroškom zunanjega
oglaševanja pri ponudnikih plakatnih mest. Ker se je 1. 7. 2007
odprl trg tudi za gospodinjske odjemalce, se je pojavila potreba po
širšem naboru oglaševalskih orodij.
KonËni izdelek z nalepljenim plakatom.

Elektro Ljubljana, d. d., je v letu 2007 in v zaËetku leta 2008
skupno postavil dvainštirideset panojev za potrebe oglaševanja in
obvešËanja mimoidoËih v Mestni obËini Ljubljana.
Na dvajsetih TP so montirani panoji manjše standardne velikosti 200 x 140 cm, na dveh TP oziroma RP so veËje standardne
velikosti 300 x 400 cm in na dvajsetih TP velikosti 200 x 200 cm.
Aluminijaste panoje prvih dveh dimenzij je dostavilo podjetje Vidaflag, d. o. o., iz Medvod, montažo so opravili zaposleni iz Elektra
Ljubljana, d. d., DE Ljubljana mesto. Panoje velikosti 200 x 200 cm
so izdelali v delavnici na DE Ljubljana mesto, prav tako pa opravili
tudi montažo. Trenutno v delavnicah na DE Ljubljana mesto po-

teka izdelava dodatnih oziroma testnih panojev manjših dimenzij,
ki bodo postavljeni na drogovih. Izdelujejo pa tudi panoje za druge
DE; v delu je šestinosemdeset panojev.
V marcu in aprilu 2008 je potekala na 42 plakatnih mestih
akcija trženja storitve PoišËimo potratneža z namenom obvešËanja
mimoidoËih v Mestni obËini Ljubljana.
Skupina za oglaševanje na TP

NOVICA

NOVICA

Koncert za otroke v MEL

5

. in 6. aprila so bili tudi otroci zaposlenih pri Elektru Ljubljana povabljeni na koncert
Sonce in sonËice po vsem svetu v izvedbi Zavoda Sploh. Predstavljenih je bilo šest uglasbenih PavËkovih pesmi v slovenskem jeziku in šest odgovarjajoËih prevodov v tujih jezikih
(japonšËini, romunšËini, albanšËini, makedonšËini, danšËini, rušËini). Uglasbitve so delo Tomaža
Groma. Otroci so ob nekaterih znanih besedilih z veseljem zapeli.
Violeta Irgl
maj2008 | Dober tok. • 11
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Kaj nam prinaša prvi Nacionalni
akcijski naËrt za energetsko
uËinkovitost za obdobje 2008-2016?
Energetska politika v Sloveniji je
že v 90. letih prejšnjega stoletja zapisala naslednji dve strateški usmeritvi:
• zagotavljanje oskrbe z elektriËno energijo;
• zniževanje potreb po energiji.

N

a podlagi teh usmeritev je bil tudi
sprejet kljuËni dokument, to je bil
Nacionalni energetski program.
Vendar do zdaj sprejeti mehanizmi energetske in okoljske politike niso dosegli priËakovanih uËinkov, zato se uvaja akcijski
naËrt, ki nalaga obveznost izvrševanja.

Evropski okvir
Leta 2006 je postalo jasno, da se bo
Evropska unija odloËila tudi za pripravo skupne energetske politike, na podlagi
sprejetih sklepov Evropskega sveta spomladi 2007 pa je bila razjasnjena tudi vsebina podnebne in energetske politike. Cilji
skupne evropske energetske in podnebne
politike so:
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• poveËanje zanesljivosti oskrbe;
• zagotavljanje konkurenËnosti evropskih
gospodarstev, razpoložljiva in dostopna
energija;
• spodbujanje okolijske trajnosti in boj
proti podnebnim spremembam.
Cilji evropske energetske politike so
ambiciozni, podnebna politika je popolnoma integrirana v usmeritve energetske politike. V svojem paketu Energetske politike
za Evropo se je EU, poleg ciljev za zniževanje emisij toplogrednih plinov, odloËil
za posebne cilje in ukrepe do leta 2020 na
razliËnih podroËjih, ki bodo odloËilni tudi
za dolgoroËne energetske bilance v Sloveniji. Ti so:
• 20-odstotni delež obnovljivih virov
energije v bilanci primarne energije kot
obvezujoË cilj EU. Cilji držav Ëlanic se
bodo med seboj razlikovali glede na razliËna izhodišËa in potenciale.
• 10-odstotni minimalni delež obnovljivih
virov energije v bilanci goriv, namenjenih prometu.
• 20-odstotni prihranek primarne energije
glede na projekcijo porabe brez ukrepanja.
• 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na leto 1990.
• Razvoj energetskih tehnologij s ciljem
poveËati konkurenËnost opcij trajnostne
rabe energije.

Nacionalni akcijski naËrt
Za doseganje prihrankov, ki jih morajo države Ëlanice EU skladno s 4. Ëlenom
Direktive 2006/32/ES zagotoviti v obdobju
2008-2016, bomo v nadaljevanju predstavili izvleËke Nacionalnega akcijskega
naËrta za energetsko uËinkovitost za obdobje 2008-2016 (NANENU), s katerim bo

Slovenija v obdobju 2008-2016 dosegla
kumulativne prihranke v višini najmanj
9 %, glede na izhodišËno rabo konËne energije oziroma najmanj 4.233 GWh letno.
Prihranki bodo doseženi z izvajanjem
razliËnih sektorsko specifiËnih ter horizontalnih in veËsektorskih ukrepov v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet).
Viri za izvajanje NANENU vkljuËujejo
javna in zasebna sredstva ter številne akterje, od porabnikov do podjetij za oskrbo
oziroma energijo, lokalnih skupnosti in državnih institucij. V dokumentu je skladno
z zahtevo iz 4. Ëlena Direktive 2006/32/ES
naveden tudi vmesni nacionalni okvirni
cilj varËevanja z energijo za obdobje 20082010, ki znaša 2 %, glede na izhodišËno
rabo konËne energije oziroma 941 GWh.
NANENU doloËa izvajanje 27 instrumentov, ki so predstavljeni loËeno glede na
sektorsko delitev oziroma so horizontalnega znaËaja.

Opis instrumentov, ki neposredno vkljuËujejo naše podjetje
a) PodroËje veËsektorskih instrumentov:
• PrviË: kot investitorji v obnovljive vire
energije - NANENU govori o pripravi
nove sheme zagotovljenih odkupnih
cen elektriËne energije, pri Ëemer gre
za finanËno spodbudo. Tako bosta prek
prenovljene sheme zagotovljena obvezen odkup in tudi višina odkupne cene
za elektriËno energijo, proizvedeno iz
obnovljivih virov energije ter iz soproizvodnje toplote in elektriËne energije z
visokim izkoristkom.
• DrugiË: pojavimo se v vlogi dobavitelja
energije. Akcijski naËrt nam nalaga izvajanje programov upravljanja rabe energije pri konËnih porabnikih (Demand

NOVICA

NOVICA

Side Managment). Podjetja za oskrbo
z energijo, vezano na uporabo omrežja, izvajajo projekte uËinkovite rabe
energije pri konËnih porabnikih energije, zlasti v gospodinjstvih, storitvenem
sektorju ter v malih in srednjih podjetjih v predelovalni industriji. Konkretno
gre pri gospodinjskih odjemalcih za
spodbujanje uËinkovite rabe elektriËne
energije pri gospodinjskih aparatih in
razsvetljavi ter za poveËevanje uporabe
varËnih sijalk. Na storitvenem sektorju
pa smo dolžni izvajati ukrepe uËinkovite rabe na podroËjih razsvetljave ter na
sistemih prezraËevanja in klimatizacije.
Opisani instrument je nov in se še ni
zaËel izvajati. Pravne podlage, ki omogoËajo njegovo izvedbo, daje Energetski
zakon. Stroški za izvedbo programa se
lahko po pridobljenem soglasju Agencije za energijo deloma ali v celoti krijejo
iz dodatkov k ceni za uporabo omrežij.
b) Horizontalni instrumenti - v vlogi
Sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja in vlogi dobavitelja elektriËne
energije nam NANENU nalaga izvajanje
t. i. informacijskega programa. KonËnim
odjemalcem bomo v kratkem dolžni posredovati naslednje informacije:
• celovit in dovolj pogost obraËun energije s celovitim prikazom tekoËih stroškov
za porabljeno energijo;
• informiranje o dejanskih cenah in dejanski porabi energije;
• primerjava porabe energije odjemalca s
porabo v istem obdobju prejšnjega leta
in porabo primerljivega odjemalca;
• informacije o možnostih za pridobitev
informacij in
razpoložljivih ukrepih
za izboljšanje energetske uËinkovitosti.

Izveden prehod 10 kV
in delno 35 kV omrežja
na preskrbovalnem
obmoËju RadeË in
Zidanega Mostu
Z izgradnjo nove RTP 110/20 kV
RadeËe je bila 18. aprila 2008 ukinjena transformacija 35/10 kV v RTP
35/10 kV Zidani Most, ki je obratovala kot provizorij skoraj 40 let.

S

skrbnimi predhodnimi pripravami in kontinuiranim prehajanjem
izolacije in opreme za 20 kV napetost, ki se kontunuirano izvaja na celotnem obmoËju DE Trbovlje veË kot 30
let, smo na DE Trbovlje v marcu in aprilu 2008, uspešno izvedli prevezave 10
kV in delno tudi 35 kV omrežja s pripadajoËimi transformatorskimi postajami,
tokrat na celotnem preskrbovalnem podroËju RadeË in tudi Zidanega Mostu.
Poleg vkljuËitve 20 kV omrežja v
novozgrajeno RTP 110/20 kV RadeËe,
sta bili izpostavljeni 20 kV povezavi z
RTP 110/35/20 kV Potoška vas in ponovno preko MRP 20 kV Dolenje z RTP
110/20 kV Laško.
Na 20 kV napetost je bilo prevezanih 121 kom TP 20/0,4 kV, vkljuËno
z MRP 20 kV Dolenje. V natanËno dolo-

Ëenem terminu in roku sta bili izvedeni
rekonstrukciji industrijskih TP 20/0,4 kV
Cementarna in TP 20/0,4 kV Kamnolom, vkljuËno s prevezavo s 35 kV na 20
kV, Podjetja Lafarge Apnenec, d. o. o.,
Zidani Most. Na omenjenem obmoËju
od zdaj obratuje 134,70 km DV in 8,90
km KB z napetostjo 20 kV.
Za skrbno in uspešno opravljeno
delo, se iskreno zahvaljujem elektromonterjem, DE Trbovlje in svoji strokovni ekipi, za operativno izvedbo prehoda, katero je vodil Jože Žilnik.
Zahvaljujem se tudi strokovni ekipi sosednjega distribucijskega podjetja,
Elektro Celje, d. o. o., ki jo je vodil Peter
BostiË, za pravoËasno izvedbo potrebne
20 kV povezave iz RTP Laško, katero
smo potrebovali za izvedbo prehoda s
35 kV na 20 kV na obmoËju Zidanega
mostu.
Anton Razpotnik,
direktor DE Trbovlje

Vsi instrumenti se zaËnejo izvajati v
letošnjem letu in se bodo izvajali vse do
konca leta 2016. Torej nas na podroËju uËinkovite rabe energije Ëaka pestro obdobje.
Uršula Krisper,
OE Storitve za uporabnike
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ELEKTRINI

12. Elektrin veËer v znamenju
priznanja za življenjsko delo
Francu Leskovcu in Orlekov
V Ëetrtek, 3. aprila, je v Stari mestni elektrarni Elektro Ljubljana potekal izredno zanimiv Elektrin veËer.

G

ostitelj tokratnega veËera je bil Anton Razpotnik, direktor
DE Trbovlje. V prvem delu veËera je predsednik uprave
podelil priznanje za življenjsko delo in prispevek Elektru
Ljubljana, Francu Leskovcu, v drugem, tj. umetniškem delu pa so
obiskovalce Elektrinih veËerov razveselili Orleki. Skupina Orlek je
doma v Zagorju ob Savi, v srcu rudarskih revirjev, v
osrËju Slovenije. Ime je ansambel povzel
po hribu na samem obrobju
Zagorja. Njihova
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glasba je mešanica rokenrola, nekakšen “folk punk polka rock”,
pestra instrumentalna zasedba pa jih nevede uvršËa v etno folk
glasbo; besedila so socialno-humorno obarvana. Tudi na 12. Elektrinem veËeru so vzpostavili lep stik z obiskovalci in navdušili. Zelo
poskoËna in zanimiva izvedba skladbe Mala Zagorjanka, predelana
iz pop v folk rock skladbo, je naravnost razživela vse navzoËe. Skupina Orleki so: Vlado Poredoš (vokal, kitara), Jure Tori (harmonika,
klaviature), Bojan Bergant (kitara), Matej Fele (kitara), Mitja Tori
(bas kitara), Sašo Marn (bobni), Kristijan Adamlje (saksofon), EËo
Matko (pozavna), Janez Tori (trobenta).
Irena PotoËnik

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

NakljuËno izbranim odjemalcem,
ki so vkljuËeni v ta projekt, smo namestili sodobni elektronski števec elektriËne
energije s komunikacijskim vmesnikom.
Komunikacija do merilnega centra je prek
GSM oziroma GPRS-povezave. Števci
imajo interno programiran tarifni pravilnik, tako da ne potrebujejo zunanjega
krmiljenja tarif.
Enkrat dnevno se podatki o Ëetrturni
dinamiki obremenitve zajemajo v merilnem
centru, kjer se podatki nadalje obdelujejo in
uporabijo za meseËni obraËun po dejanski
porabi elektriËne energije.
Z uvedbo merjenja Ëetrturne dinamike smo za gospodinjske odjemalce
uvedli dodatno storitev “Spremljaj svojo porabo”. Gospodinjskim odjemalcem
omogoËamo, da prek spletne aplikacije
spremljajo diagram porabe. S spremljanjem diagrama se spreminjajo tudi navade odjemalcev. S to storitvijo se odjemalcu spremeni obraËun iz letnega v meseËni
obraËun.
V nadaljevanju bomo prikazali pridobljene
diagrame in ugotovitve.

Diagrami obremenitve
reprezentativnega
vzorca gospodinjskih
odjemalcev
V Ëlanku bi vam radi prikazali prve diagrame obremenitve gospodinjskih odjemalcev, ki temeljijo na reprezentativnem vzorcu 3.900 gospodinjskih
odjemalcev. Opisani gospodinjski diagram je sestavljen iz nakljuËno izbranih
gospodinjskih odjemalcev po metodi stratificiranega vzorËenja. Vzorec predstavlja 1,7 % vseh gospodinjskih odjemalcev.

Skupen merjen diagram gospodinjstev
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SUM 15 min moþ gospodinjstev [kW]

P

o statistiËni teoriji ima rezultat ugotovljene dinamike obremenitve vzorca gospodinjskih odjemalcev napako,
manjšo od 2 %.
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GrafiËni prikaz skupnega
gospodinjskega diagrama
Graf 1 prikazuje Ëetrturno dinamiko
skupne moËi reprezentativnega vzorca
gospodinjskih odjemalcev v letošnjem
marcu. Na diagramu je razvidna poveËana poraba ob sobotah in nedeljah, ker
so odjemalci pretežno doma in koristijo
Ëas manjše tarife (MT). Razmerje med veËjo (VT) in manjšo (MT) tarifo prikazuje
Graf 2.
Iz grafa 2 je razvidno, da je bilo v mesecu marcu veË porabe v Ëasu MT kot VT.
V tem mesecu je bilo 11 dni s celodnevno
malo tarifo (5 vikendov in velikonoËni po-
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Graf 1: MeseËni obremenilni diagram celotnega vzorca gospodinjskih odjemalcev.

VT
46%

MT
54%

Graf 2: Delež veËje in manjše tarife za mesec marec.
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Tipiþni tedenski diagram gospodinjstev

nedeljek). Še bolj nazorno je razvidna razlika med delavniki in vikendom na grafu 3:
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• Dnevna oblika na tedenski ravni
Iz diagrama sta razvidni dve dnevni
konici, in sicer ob 7.30 in 19.00. Signifikantna je tudi manjša konica ob 22.15, ko
se izvede preklop iz dražje v cenejšo tarifo.
V Ëasu sobote in nedelje pa diagram
po obliki bistveno odstopa od delavnika.
Jutranja konica se premakne na 12. uro,
popoldanska pa ostane enaka kot med tednom. KoniËna obremenitev se pojavi v nedeljo ob 19.00.

SUM 15 min moþ gospodinjstev [kW]
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• Dnevna oblika tipiËnih gospodinjstev
V naslednjih grafih so prikazane oblike tipiËnih gospodinjskih odjemalcev.
- Odjemalec, ki ne upošteva tarifnega
pravilnika.
- Odjemalec s celodnevno porabo.
- Odjemalec s popoldansko porabo.
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Graf 3: TipiËni tedenski obremenilni diagram moËi z merjeno dinamiko.
Odjemalec, ki ne upošteva tarif
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Zanimiva je primerjava oblik prevzema celotnega podjetja prek 110 kV
prevzemnih toËk v RTP, skupnega diagrama gospodinjstev in t. i. preostalega diagrama. Preostali diagram dobimo
tako, da izmerjeni energiji, ki smo jo prevzeli prek prenosnega omrežja (ELES),
prištejemo proizvodnjo na omrežju in
nato odštejemo vse Ëetrturne meritve na
industrijskem odjemu. Oblika preostalega
diagrama predstavlja vsoto vseh merilnih mest, ki nimajo merjene Ëetrturne dinamike odjema (gospodinjski in poslovni
odjem). Po obliki preostalega diagrama
se napoveduje poraba za vsa merilna
mesta, katera nimajo merjenih Ëetrturnih
obremenitev (poslovni in gospodinjski
odjem).
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Graf 4: Tedenski diagram moËi odjemalca, ki ne upošteva tarifnih skupin.
Odjemalec s celodnevno porabo
5
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15 min moþ [kW]

GrafiËna primerjava gospodinjskega
diagrama s celotnim prevzemnim diagramom in t. i. preostalim diagramom podjetja.

2,5

2

»e želimo primerjati oblike diagramov prevzema na prevzemnih toËkah
v RTP, skupnega merjenega diagrama
gospodinjstev in preostalega diagrama
je treba diagrame normirati. Normiramo
tako, da vsako vrednost delimo z maksimalno vrednostjo na celotnem inter-
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Graf 5: Tedenski diagram moËi odjemalca s celodnevno porabo.
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Iz grafa 7 je razvidno, da sta obliki preostalega diagrama (modra Ërta) in
gospodinjstev (rdeËa Ërta) najbolj podobni v nedeljo, ko industrija ne deluje. Ob
delavnikih pa je preostali diagram veËji
v Ëasu od 7. do 17. ure, kar je posledica
prevladujoËega deleža poslovnega odjema nad gospodinjskim. Med tednom pa
se obliki diagrama moËno razlikujeta, saj
veËinski delež porabe odpade na poslovni odjem. Ko primerjamo celotni prevzem
podjetja in gospodinjstva, pa opazimo
obratno sorazmerje porabe med tednom
in vikendom. V Ëasu prostih delovnih dni
(sobota, nedelja in prazniki) se poveËa
delež porabe gospodinjskih odjemalcev,
medtem ko se med delavniki poveËa delež porabe poslovnih odjemalcev. »e primerjamo % delež energij po produktih,
dobimo naslednje rezultate:

Odjemalec z izrazito popoldansko porabo
7

6

5

15 min moþ [kW]

valu opazovanja za vsak diagram posebej. Maksimalna (koniËna) vrednost za
gospodinjstva se je v opazovanem tednu
pojavila v nedeljo ob 20. uri, maksimalna vrednost pri prevzemu na prevzemnih
toËkah RTP pa se je pojavila v petek ob
8.45. Že iz zamika koniËne vrednosti lahko ugotovimo razliko med diagramoma.
Spodnji graf 7 nam prikazuje rezultat
normiranja.
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Graf 6: Tedenski diagram moËi odjemalca s popoldansko porabo.
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Primerjava urnih normiranih diagramov prevzema, gospodinjstev in preostalega diagrama
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Vidimo, da je delež noËne energije
za vse tri diagrame skoraj enak, razlika
je le v veËjem deležu trapeza (manjšem
pasu) pri gospodinjstvih v primerjavi s
prevzemom in preostalim diagramom.
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Graf 7: Normirana diagrama prevzema z ELES in gospodinjstev.

Delež produktov v diagramih

Sklep

100%

Predstavili smo Ëetrturni diagram
obremenitve reprezentativnega vzorca gospodinjskih odjemalcev, s katerim razpolagamo prvi v Sloveniji. Graf 3 je najboljši
približek dejanskega skupnega diagrama
za vse gospodinjske odjemalce na našem
distribucijskem omrežju. Na koncu smo si
ogledali še razliko oblike preostalega diagrama in diagrama odjema gospodinjstev.
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Graf 8: Delež produktov v diagramih prevzema, preostalega diagrama in gospodinjstev.
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Obisk v RTP 110/20 kV Bršljin
Sodelovanje z osnovnimi šolami na podroËju izobraževanja uspešno poteka že vrsto let. V okviru naravoslovnih dni prihajajo uËenci s svojimi uËitelji na obisk
elektroenergetskih objektov. S predstavitvami poklicev v
elektrogospodarstvu in z ogledi elektroenergetskih postrojev pomagamo uËencem k lažji odloËitvi in izbiri poklica.

nevarnostmi pri delu v bližini naprav pod napetostjo ter prikazala
uporabo varnostnih in zašËitnih sredstev.
Z lepimi vtisi in novimi spoznanji smo z uËenci konËali naravoslovni dan.
Marko Piko

7

. maja so si uËenci osmih razredov devetletke Osnovne šole
StopiËe ogledali razdelilno transformatorsko postajo v Bršljinu. UËence sva sprejela Ciril Može in Marko Piko.

Najprej so si uËenci, po predhodni seznanitvi z varnostnimi
pravili, ogledali visokonapetostno stikališËe, nato pa so si ob razlagi z velikim zanimanjem ogledovali fotografije, s katerimi so opremljeni prostori, stopnišËa in hodniki. Fotografije prikazujejo zgodovino razdelilne postaje Bršljin in razvoj energetskih naprav. Tako
so uËenci spoznali, kako se z uporabo novih tehnologij zmanjšuje
velikost naprav in kako so si med seboj tesno povezani energetika,
elektronika in raËunalništvo.
Veliko pozornosti je bilo med obiskom posveËene tudi varnostnim ukrepom pri delu z napravami. UËence sva seznanila z

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

U

Ëenci sedmih razredov devetletke
osnovne šole iz Bršljina so že vrsto
let redni obiskovalci v RTP Trebnje.

Osnovnošolci iz Bršljina
v RTP 110/20 kV Trebnje
Pri urah fizike jim profesorji predstavijo
osnovne pojme o elektriki, kako je to dejansko videti v praksi, pa je na šolski tabli težko
pojasniti. Ob naravoslovnih dnevih osnovne
šole v dogovoru z vodstvom družbe organizirajo obiske energetskih objektov.
UËence sva sprejela Marko Piko in Ciril Može. Pred samim ogledom sva uËence
seznanila s pravili obnašanja med obiskom,
kajti naprave v obratovanju ob neupoštevanju pravil predstavljajo veliko nevarnost. Pod
strokovnim vodstvom Marka Pika so si uËenci ob razlagi ogledali najprej 110-kilovoltno
stikališËe, nato prostore z napravami v 20kilovoltnem stikališËu in komandni prostor.
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UËencem so bile predstavljene tudi
nevarnosti pri delu. Prikazana so jim bila
zašËitna sredstva in njihova uporaba.
Glede na to, da se bodo morali
uËenci kmalu odloËati za izbiro poklica
oziroma nadaljnjega izobraževanja, je
beseda tekla tudi o poklicih, zaposlovanju in o štipendiranju. UËencem je Marko
Piko predstavil poklice v elektroenergetiki, še posebej pa je dal poudarek poklicu
elektromonterja, za katerega je vse manj
zanimanja.

Marko Piko

KAKOVOSTI

SISTEM

ISO 27001 - Sistem
upravljanja varovanja
informacij
Sredi leta 2006 je podjetje Elektro Ljubljana, d. d., pridobil certifikat
ISO 27001, s katerim je bila potrjena ustreznost vzpostavitve sistema
upravljanja varovanja informacij. Zelo
pomemben element standarda je zavedanje zaposlenih o pomenu informacij, s katerimi se sreËujejo v vsakdanji
praksi. OzavešËanje zaposlenih poteka
prek Ëlankov, izobraževanj in drugih
oblik posredovanja informacij.

D

a bi izobraževanja potekala prek
sodobnih oblik, smo že lani s pomoËjo zunanjih svetovalcev pripravili e-izobraževanje, ki ga morajo opraviti
vsi uporabniki poslovnoinformacijskega
sistema v podjetju. Po izvedenem testiranju samega programa smo 8. aprila 2008,
organizirali predstavitveno izobraževanje,
ki so se ga poleg Ëlanov Sveta za varovanje
informacij udeležili tudi predstavniki posameznih distribucijskih enot.
Izobraževanje je potekalo v dveh delih. V prvem delu je bila predstavitev ISO
27001 v Elektru Ljubljana, d. d. Predstavljeni so bili standard in njegov pomen, organiziranost sistema za varovanje informacij
v podjetju, dokumenti sistema ter organizacijski predpisi in navodila. Poseben poudarek je bil na varovanju osebnih podatkov
in poslovnih skrivnosti.
V drugem delu je potekalo samo eizobraževanje. Najprej smo izvedli teËaj,
nato pa reševali test, ki ga sestavlja 20 nakljuËnih vprašanj s štirimi mogoËimi odgovori. S klikom na odgovor ste odgovorili.
Za samo testiranje je predvidenih 30 minut Ëasa, ki pa jih lahko razporedite tudi
na razliËne dni. »e pravilno odgovorite na

vsaj 14 vprašanj, ki pomenijo 70-odstotno
uspešnost, pridobite certifikat, ki potrjuje
vašo usposobljenost.
Za lažji zaËetek vam v nadaljevanju
prikazujemo preprosto pot za vstop v program:

uporabniško ime.
b. Prosil bom sistemskega administratorja,
da mi omogoËi dostop brez gesla.
c. Geslo bom napisal na listek in ga dal na
vidno mesto.
d. Geslo bom zapisal in shranil na varnem
mestu.

• Na intranetni strani Elektra Ljubljana,
d. d., je na levi strani ZA»ETNE STRANI
naslov Oglasna deska in ena izmed tem
je E-IZOBRAŽEVANJE, SISTEM UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ.
• S klikom na naslov se vam odpre ELEKTRONSKO IZOBRAŽEVANJE.
• Izvedete prijavo. Ob prvi prijavi je treba
izpolniti tudi tabelo z vašimi podatki, ki
so namenjeni izdaji certifikata.
• Kliknete na Pravilno ravnanje z informacijami.
• Pojavijo se tri možnosti: EVI-TeËaj, EVIPreverjanje znanja in EVI-certifikat/Diploma.
• EVI-TeËaj je namenjen spoznavanju sistema za varovanje informacij.
• EVI-Preverjanje znanja je dejansko testiranje.
• EVI-Certifikat/Diploma pa prikaže certifikat.

2. Skladno z varnostno politiko morajo
ravnati:

PA ŠE NEKAJ TESTNIH
VPRAŠANJ
Tokrat vam za spodbudo ponujamo
nekaj testnih vprašanj.

»e želite uporabljati internet, morate vtipkati uporabniško ime in geslo. Gesla si
nikakor ne morete zapomniti. Kaj boste
storili?
Izberite en odgovor.
a. Izbral bom možnost, da si sistem sam
zapomni geslo in bom tako vtipkal samo

Izberite en odgovor.
a. NihËe, saj je napisana zato, da jo lahko
pokažemo revizorjem in presojevalcem.
b. Zunanji izvajalci.
c. Vsi, ki so opravili teËaj o varovanju informacij.
d. Vsi zaposleni in zunanji izvajalci.

3. Radi bi uniËili izpisan seznam osebnih
podatkov. S podatki ravnate pravilno. Kaj
boste naredili?
Izberite en odgovor.
a. Seznam bom vrgel v smeti.
b. Seznam bom uniËil z uniËevalcem dokumentov.
c. PreËrtal bom vse strani na seznamu in
ga vrgel v smeti doma.
d. Seznam bom nesel domov, da lahko
otroci rišejo na nepopisani strani.

Še enkrat vas vabimo, da si ogledate e-izobraževanje, izvedete teËaj in test
ter pridobite potrdilo, da poznate temeljna
znanja s podroËja upravljanja varovanja
informacij.

Svet za varovanje informacij
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OznaËevanje z napisnimi tablicami

P

o ureditvi prostora in delovnega mesta je bila prva naloga
naËrtno urediti celotno “poslovanje gravirnice”. Tako je bilo
treba vzpostaviti sistem naroËanja in dobave materiala pa tudi
pošiljanja izdelanih tablic. NajveËji poudarek je bil predvsem na tem,
da se nova storitev Ëim bolj približa samemu naroËniku.
Zato smo se odloËili, da izdelamo spletni obrazec s pomoËjo
Microsoft Office Infopathaa. Nahaja se na intranetu pod rubriko Poslovne aplikacije. Obrazec je izdelan tako, da samega naroËnika vodi
skozi proces naroËanja. Razdeljen je na tri osnovne dele. Prvi del
vsebuje podatke o naroËniku (dostava, stik ob nejasnostih), drugi
del pozneje naroËnika vodi skozi osnovni nabor do naroËila želene
tablice. V tretjem delu pa se na koncu grafiËno prikaže, kakšen tip
tablice smo izbrali. Za zdaj je osnovni nabor tablic še precej skromen. Zato obrazec vsebuje tudi možnost naroËila tablice, katere ni
v naboru. S samo uporabo in seznanjanjem z željami naroËnikov pa

se bo nabor temu primerno širil. Poleg obrazca so bila izdelana tudi
osnovna navodila za uporabo le-tega. Bližnjica do navodil je tudi v
samem obrazcu.
Po štirih mesecih delovanja lahko že ugotovimo, da je v podjetju ogromno potreb po tovrstnih tablicah, kar nas seveda veseli. Sicer
se predvsem naroËujejo opozorilne tablice in tablice za oznaËitev
energetskih postrojev. Izdelovali pa smo tudi že tablice za oznaËitve
poslovnih stavb in njihovih delov. Prav tako smo z njimi tudi opremili muzej na Kotnikovi ulici.
Nenad »iËa

Foto: Pascal Novak

Višanje kakovosti in standardov zahteva dosledno
oznaËevanje postrojev in opreme našega distribucijskega
sistema. V veËini primerov so to gravirane tablice. V preteklosti jih je vsak DE naroËal pri zunanjih izvajalcih. Ker
so bile koliËine že tako velike, se je podjetje odloËilo za
nabavo stroja za izdelavo tovrstnih tablic. Stroj je bil tako
dostavljen na DE Ljubljana mesto in z njim tudi zadolžitev
pokrivanja vseh potreb po tablicah za celotno podjetje.

Alen PraËek pri delu z novim gravirnim strojem.

NOVICA

NOVICA

Naši štipendisti

Podjetje že veË kot tri desetletja štipendira dijake
in študente v elektroenergetiki, saj je to eden izmed pomembnejših naËinov zaposlovanja. Letos smo organizirali
dan za štipendiste. V Ëetrtek, 3. aprila 2008, smo se zbrali
pred Srednjo šolo tehniških strok Šiška.

Š

tipendiste je pozdravil direktor OE Storitve na DO, Milan
Švajger. Ogledali smo si sonËno elektrarno, ki je namešËena
na strehi šole. Delovanje sonËne elektrarne je razložil ravnatelj šole, Zdravko Žalar. Razgovor se je nadaljeval v uËilnici, v
kateri je oprema za spremljanje delovanja sonËne elektrarne. Potem
smo se odpeljali pred Staro mestno elektrarno na Kotnikovi ulici. V
prostorih OE Obratovanje in razvoj DO, na Slomškovi ulici, sta se
predstavila uprava in vodstvo podjetja. Štipendistom so predstavili
delo v centru vodenja, Službi za zašËito, meritve in kakovost, Klicnem centru in v Službi za merjenje elektriËne energije. Anton AvËin
je predstavil zgodovino Stare mestne elektrarne in Muzejsko ulico.
Polni vtisov so se pridružili še ogledu 12. Elektrinega veËera.
©tipendisti na ogledu v Klicnem centru.
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Solarni sistemi za
pripravo tople vode
Manjšo rabo energije lahko dosežemo s kombinacijo uËinkovite
rabe in izkorišËanja obnovljivih virov energije. Prav sonËna energija je
energija, ki je na voljo brezplaËno in
obenem tudi ne onesnažuje okolja.
Sonce lahko v stavbah izkorišËamo
na veË naËinov; najpogostejša je pasivna raba sonËne energije, kjer sonce
neposredno greje prostore skozi prozorne ali prosojne površine, kot so:
okna, prosojne fasade in podobno.

K

aktivnemu izkorišËanju energije
sonca štejemo tudi pripravo tople sanitarne vode (TSV). Glavni
elementi sistema so sprejemniki sonËne
energije (SSE), hranilnik toplote (HT) z
vmesnimi deli in medij za prenos toplote iz
sprejemnikov v hranilnik.
Pri odloËanju za vgradnjo SSE za pripravo tople vode moramo poznati koliËino
sonËne energije, ki jo imamo na voljo v
našem kraju (1). Na našem širšem obmoËju
RS sije sonce od 1.600 do 2.650 ur letno,
na 1 m2 površine vpade od 1.000 do 1.400
kWh letno sonËne energije. VeËina te energije je na voljo med aprilom in oktobrom,
ko ogrevanje prostorov ni potrebno, le približno od 200 do 250 kWh pa je na voljo
v zimskem Ëasu. To pomeni, da ogrevanje
prostorov z aktivnimi sistemi v naših vremenskih razmerah ni ekonomsko upraviËeno, priprava tople vode v poletnem Ëasu pa
je zelo uËinkovita.
Pomembna za izkorišËanje sonËne
energije z aktivnimi sistemi je primerna
lega stavbe. Stavba ne sme biti v senci
drugih stavb, gozda, hribov in podobno.
Sprejemnike sonËne energije po navadi
namestimo na streho, zato je najprimerneje, da je streha obrnjena proti jugu, dopustne pa so smeri od JV do JZ. »e streha
ni postavljena v primerni smeri, lahko SSE

vgradimo na druga mesta, ki niso preveË
oddaljena od hranilnika toplote (HT), ta pa
tudi ne sme biti preveË oddaljen od porabnikov.
Za sprejem sonËne energije je pomemben tudi nagib SSE od vodoravnice.
Optimalni nagib SSE je odvisen od zemljepisnega položaja kraja in Ëasa, ki pa se prek
celotnega leta spreminja v odvisnosti od
višine sonca ter znaša od 20 do 70 stopinj
vodoravnice. V veliko primerih pa je nagib
SSE pogojen že s samim naklonom strehe,
na kateri so SSE nameš-Ëeni. Solarni sistemi za pripravo TSV in podporo ogrevanju
delujejo najuËinkovitejše, Ëe so SSE namešËeni z naklonom 25° in 45° ter obrnjeni
med jugom in jugozahodom. Odklon ±15
stopinj od te smeri dejansko še ne zmanjšuje uËinkovitosti samega sprejemnika.
Pri vgradnji solarnih sistemov za pripravo tople vode, ki jih po navadi kupujemo in namešËamo kar sami, se pojavljajo
številne napake in okvare, zato naj ne bo
odveË, da pri tem upoštevamo doloËena
pravila.
• Najbolj ekonomiËno je, da je sistem dimenzioniran tako, da izkorišËamo sonËno energijo od zaËetka pomladi (marec)
do konca jeseni (oktober), od novembra
do februarja pa je sonËne energije premalo. Dnevne koliËine vpadle sonËne
energije se gibljejo od nekaj desetink
kWh/m2 pozimi v oblaËnem vremenu do
veË kot 5 kWh/m2 v sonËnem poletnem
dnevu.
• Za štiriËlansko družino najpogosteje
uporabljamo primerno toplotno izoliran
300-litrski hranilnik toplote, ki ob normalni rabi tople vode zadostuje za dva
dni. Za tako velik hranilnik toplote potrebujemo SSE površine od 6 do 9 m2.
V sonËnem vremenu zadostuje 6 m2, v

delno oblaËnih dneh ter spomladi in jeseni pa je priporoËljiva veËja površina.
Kurilno obdobje traja kar 6 mesecev
in v tem Ëasu velikokrat posije sonce. V naših krajih znaša sonËno sevanje od oktobra
do 15. aprila kar 40 % letnega sonËnega
sevanja, zato je velika škoda, da te energije
ne bi izkorišËali, saj cene kurilnega olja in
plina neprestano rastejo in bodo narašËale
tudi v prihodnje. Predvsem pri zahtevnejših
sistemih opozarjamo na to, da mora sistem
dimenzionirati usposobljen strokovnjak,
prav tako izvedbo montaže. V povpreËju se
naložba v SEE povrne v desetih letih, odvisno od tega, koliko zbrane energije tudi
porabimo.
Prihranek energije, ki ga dosežemo
z vgradnjo uËinkovitih SSE za ogrevanje
vode za štiriËlansko družino, je med 2.000
in 3.000 kWh letno, kar je enakovredno
približno 200-300 litrov kurilnega olja.
Rok Obreza
Viri:
(1)http://193.2.110.244/mop_pp/mop.
html - Karta obmoËij globalnega sonËnega
obsevanja,
http://www.arso.gov.si/vreme - Klimatski
podatki za 30-letno obdobje (tabele)
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PoroËilo s Konference sindikata
Elektra Ljubljana
Pomlad je Ëas odloËitev in sprememb, ki letos Ëasovno sovpada tudi
s koncem petletnega mandata vodstva Sindikata družbe Elektro Ljubljana. Zato je bila v mesecu aprilu
2008 izvedena volilnoprogramska
konferenca Sindikata Elektro Ljubljana, na kateri smo izvolili novo
vodstvo sindikata za naslednji petletni mandat.

K

onference, ki je potekala v sindikalni dvorani na Kotnikovi 9, v
Ljubljani, se je izmed 54 vabljenih
udeležilo 35 predstavnikov posameznih
izvršnih odborov sindikalnih podružnic.
Osrednji toËki konference sta bili obravnava in sprejetje poroËila o delu sindikata družbe ter sprejetje programskih usmeritev za naslednje mandatno obdobje.
Uvodno poroËilo o delu sindikata podjetja
za preteklo mandatno obdobje je podal
zdajπnji predsednik sindikata Jurij Žvan.
V poroËilu je poudaril dosežene rezultate na vseh ravneh organiziranja sindikata
SDE, s poudarkom na delu in rezultatih
Sindikata Elektra Ljubljana. Delo sindikata
družbe je temeljilo predvsem na sprejetih
programskih usmeritvah in ciljih Sindikata delavcev energetike Slovenije ter na
programih in aktivnostih znotraj družbe.
Na ravni notranje organiziranosti je sindikat podjetja deloval skladno s Pravili
sindikata podjetja. Sindikalne podružnice
so delovale samostojno na podlagi svojih
operativnih programov.
Danes je v Elektru Ljubljana od 1.015
zaposlenih delavcev kar 809 Ëlanov sindikata; to je 79 % vseh zaposlenih. V tem
obdobju je bilo doseženih veË pomembnih
dosežkov in ciljev, ki smo si jih zadali in
ki so vplivali na socialno-ekonomski položaj zaposlenih v družbi. Glede na problematiko na podroËju delovnih razmerij, smo
se v preteklem mandatnem obdobju sproti
odzivali in z neposrednimi pogajanji reše-
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vati nastale teæave. Tako smo se uspešno
izpogajali in podpisali prvo in drugo podjetniško kolektivno pogodbo, s katero smo
si izborili nekatera nova višja izhodišËa za
regres, božiËnico in nekatere nove dodatke za posebne pogoje dela in nov plaËni
model. Ena izmed prioritetnih nalog je
bila tudi zagotavljanje ekonomsko-socialne varnosti zaposlenih. Usklajevanje plaË
v tem obdobju je potekalo na drugaËnih
osnovah kot v preteklosti, saj je upoštevalo
poleg domaËe inflacije tudi evropsko in teËaj evra. To je bila tudi bistvena znaËilnost
pogajanj za obdobje 2004/2005, s katerimi
smo zagotovili zmanjševanje socialnih razlik med zaposlenimi. Posebnost tega dogovora je bila, da se je dodatek k plaËi izplaËeval vsem zaposlenim v enaki nominalni
višini. Za preteklo obdobje bi lahko rekli,
da je bilo obdobje dogovorov in aneksov.
Tako smo na podroËju usklajevanja plaË
izpogajali tri anekse h kolektivni pogodbi za elektrogospodarstvo, ki je zagotovil

vsakemu zaposlenemu povišanje plaËe, ne
glede na delovno mesto v obliki dodatka
v skupni višini 79,70 EUR. Poleg tega smo
vkljuËili tudi doloËila, da se pri izplaËilu
bruto plaË zaposlenih upošteva dodatek iz
naslova sistemske uspešnosti, dosežene na
ravni dejavnosti družbe in da se vsi stroški
glede dela (prehrana med delom, stroški za
službena potovanja, terenski dodatek, strošek prevoza na delo in iz dela, nadomestila
za loËeno življenje in drugo doloËene v KP)
obraËunavajo v višini zgornjega zneska
veljavne uredbe vlade RS. Obenem smo zagotovili tudi trimeseËno usklajevanja plaË
v višini 85 % priznane inflacije.
Bili smo aktivni pri oblikovanju izhodišË o organiziranosti gospodarske javne
službe dejavnosti Sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja elektriËne energije in opozarjali na pomen nove organiziranosti, na socialno varnost zaposlenih
in število delovnih mest v družbah. Spre-
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jemanje medsebojnih pogodb o najemu in
izvajanju nalog Sistemskega distributerja
že kažejo na sistemsko nedoreËenost tega
projekta in poslediËno tudi na težave pri
poslovanju, na kar smo vseskozi opozarjali. Aktivno smo bili vkljuËeni v projekt
nove sistemizacije, kjer smo zastopali naËelo, da ne sme noben zaposlen za isto delo
dobiti manj plaËe in da bodo vsi zaposleni
dobili delo. Zavedamo se, da je v tem delu
kar nekaj težav, vendar imamo dogovor z
upravo, da jih bomo skupno rešili v korist
posameznikov. Napori in aktivnosti sindikata v preteklem obdobju, ne odražajo v
celoti uspešnih rezultatov dela, kljub temu
pa priËakujemo nadaljnje zaupanje našega
Ëlanstva, s tem, da je popolnoma jasno,
da je naša prioritetna naloga zagotavljati
socialno in ekonomsko varnost zaposlenih v družbi. V nadaljevanju je Jurij Žvan
predstavil še programska izhodišËa za naslednje mandatno obdobje na ravni SDE,
katerih temeljni namen je braniti socialno
varnost in socialno praviËnost v razmerah
hitro napredujoËe globalizacije, liberalizacije in gospodarske konkurence.
Pri zagotavljanju teh ciljev bo kljuËnega pomena moËna in uspešna lastna
organiziranost, ki bo le tako lahko zagotovila socialno praviËnost in varnost, ki jo
priËakuje naše Ëlanstvo. Zahtevali bomo,
da država ohrani lastništvo v energetskih
družbah, ki so strateškega nacionalnega
pomena za energetsko neodvisnost gospodarstva. Nasprotovali bomo nadaljevanju
drobitve in reorganizacije obstojeËih energetskih družb, z namenom slabitve energetskega sektorja. Zahtevali bomo, da se
pri ugotavljanju in izvajanju uspešnosti v
energetiki upošteva tudi participacija delavcev na dobiËku. Zagotovili bomo spoštovanje zakonodaje o pravicah iz dela,
socialnih in okoljevarstvenih pravicah ter
standardov, ki so doloËeni v kolektivnih
panožnih in podjetniških pogodbah. Potrebno bo doloËiti merila, s katerimi bodo
podjetja dokazovala svojo uspešnost, ki jo
bodo prepoznali zaposleni. Temeljni cilj
plaËne politike je zagotavljanje osnovnih
virov sredstev za življenje, ki omogoËajo
delavcu in njegovi družini dostojno življenje, zato bomo zahtevali, da se plaËe
usklajujejo skladno z rastjo produktivno-

sti dela na panožni ravni in družbi, kar bo
zagotavljalo njihovo realno rast. Zahtevali
bomo, da se na podlagi Zakona o udeležbi delavcev pri dobiËku uveljavijo tudi
izplaËila, realizirana iz naslova udeležbe
delavcev pri dobiËku. V socialnem dialogu
si bomo na vseh ravneh organiziranosti
prizadevali zagotoviti skupno dogovorjene rešitve in bomo pri tem odgovoren in
zanesljiv partner v vseh zadevah, sprejetih
na podlagi soglasja. Posebno skrb bomo
posvetili varnosti in zdravju delavcev, zato
bomo z aktivnim sodelovanjem Svetov
delavcev zagotovili vlaganja za zagotovitev varnih delovnih pogojev. V sindikatu
si bomo prizadevali za boj proti vsaki obliki diskriminacije, saj le-ta na delovnem
mestu ni sprejemljiva. Podpirali bomo vse
tiste zakonske ukrepe, ki upoštevajo in
spoštujejo razliËnost in enakopravnost.
Posebno pozornost bomo namenili diskriminaciji žensk, mladih delavcev in staršev
z družinskimi obveznostmi. Pridobivanje
novih Ëlanic in Ëlanov sindikata je ena
naših temeljnih in trajnih nalog. Zagotoviti bo potrebno tudi pomlajevanje kadrov
na vseh ravneh sindikalne organiziranosti. Tudi v prihodnje bomo med Ëlanstvom
pridobivali in preverjali naša stališËa in jih
vnašali v sindikalne aktivnosti, ki jih bodo
narekovale aktualne razmere. Po sprejetih
poroËilih so bile, skladno s poslovnikom o
delu in volitvah konference, izvedene tudi
volitve za nov izvršni odbor sindikata in
predsednika sindikata družbe. Tako so bili
po posameznih sindikalnih podružnicah
izvoljeni sindikalni zaupniki:
za
za
za
za
za
za

DE KoËevje:
DE Ljubljana mesto:
DE Ljubljana okolica:
DE Novo mesto:
DE Trbovlje:
Upravo:

Tomaž Strnad,
Zoran PopoviË,
Tatjana Hace,
Mitja Fabjan,
Aleš Kuhar,
Robert Berdajs.

Skladno z 12. Ëlenom Pravil sindikata družbe Elektro Ljubljana, so predsedniki sindikalnih podružnic po funkciji
tudi Ëlani IOS podjetja. Za predsednika
sindikata družbe Elektro Ljubljana je bil
predlagan in soglasno izvoljen Mitja Fabjan. Novo izvoljeni predsednik sindikata
Elektra Ljubljana, Mitja Fabjan, se je konferenci zahvalil za izkazano zaupanje in

se obenem zahvalil Juriju Žvanu za dosedanje vodenje sindikata družbe. Ob koncu sta konferenco sindikata pozdravila še
gosta Franc Dolar, predsednik sindikata
SDE, in Vincenc Janša, direktor skupnih
storitev. Franc Dolar je poudaril, da s ponosom ugotavlja, da je bilo to obdobje
med dvema kongresoma za SDE Slovenije uspešno, in sicer kljub velikim spremembam, na gospodarskem in politiËnem
podroËju. Bil je Ëas trdega dela, pogajanj
in dogovorov; vËasih je bilo potrebno poseËi tudi po drugih oblikah sindikalnega
boja, da smo zagotovili socialni dialog
in naše zahteve. To je bil Ëas poizkusov
privatizacije energetskega sektorja, prestrukturiranja posameznih družb, liberalizacije energetskega trga ter aktivnosti
na podroËju zagotavljanja ekonomske in
socialne varnosti zaposlenih v energetiki,
nalog, na katerih bomo delovali tudi v
prihodnje. Na koncu je poudaril, da so ti
uspehi skupni in da je prepriËan, da bomo
tudi v prihodnje hoteli, znali in zmogli
razreševati probleme, ki bodo pred nami.
Vincenc Janša je ocenil, da je bilo delo
sindikata družbe v tem obdobju uspešno
in da je bilo sodelovanje z upravo zgledno in konstruktivno, kar se odraža tudi v
rezultatih na podroËju pravne in socialne
varnosti zaposlenih. Opozoril je na aktivnosti sindikata in uprave pri skupnem
reševanju nekaterih nejasnosti in problemov glede nove sistemizacije. V teku so
skupne aktivnosti za uveljavitev doloËil
Zakona o udeležbi delavcev pri dobiËku,
ki bodo dolgoroËno omogoËale zaposlenim, da bodo tudi iz tega naslova deležni
dela rezultatov svojega dela. Na koncu se
je zahvalil dosedanjemu predsedniku, Juriju Žvanu, za dosedanje medsebojno sodelovanje v preteklih letih in rezultate, ki
so bili doseženi v korist vseh zaposlenih.
Na koncu se je Jurij Žvan vsem Ëlanom
konference zahvalil, za dosedanje sodelovanje in podporo, ki jo je imel pri vodenju sindikata družbe, obenem pa izrazil
prepriËanje, da bo sindikat tudi v naslednjem mandatnem obdobju znal ohraniti
in nadgraditi obstojeËo raven socialnih
pravic.
Sindikat
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Skupina za
izgradnjo
Trbovlje - kjer je
volja, je pot; kjer
je ekipa, je veË
poti
Skupina za izgradnjo Trbovlje je ena izmed treh
gradbenih skupin, ki so sestavni del Službe za izgradnjo
distribucijskega omrežja na DE Trbovlje, ki jo vodi Aleš
Kuhar.

Z

a pripravo del, koordinacijo skupin in za nadzor pri izvajanju je zadolžen Zoran Artnak, kot vodja Oddelka za
izgradnjo. Celotna služba ima 25 zaposlenih in deluje na

po zanesljivi in kakovostni dobavi elektriËne energije in se temu
tudi uspešno prilagajamo.

“Skupinsko delo se porodi, ko se namesto na jaz,
osredotoËite na mi.”
Skupina za izgradnjo Trbovlje ima sedem delavcev. Omeniti je potrebno, da je sodelavec Marjan Drnovšek zaradi posledic
bolezni nezmožen za nadaljnje delo in je v postopku invalidske
upokojitve.
Delovodja skupine:
PomoËnik delovodje:
Samostojni elektromonter:
Elektromonter:

principu timskega dela, ki je v danih razmerah še kako potreben,
za uresniËevanje zadanih ciljev in nalog. Narava dela vse pogosteje zahteva veËje število ljudi na posameznem objektu, kar je
še posebej izrazito pri izvedbi kabelskih vodov in rekonstrukciji
arterijskih daljnovodov, ki smo jih v preteklih letih imeli na DE
Trbovlje v precejšnjem številu. Zavedamo se, da narašËa potreba
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Janko Marn,
Zoran Košir,
Mišo Dimec in Jevševar Marjan,
Aleš Zakonjšek in Marjan Rogelj.

TO SMO MI

TO SMO MI

Delovodja skupine, Janko Marn, je uspešno konËal šolanje za
inženirja elektroenergetike, prav tako se uspešno izobražuje tudi
Marjan Jevševar. V skupini je vedno prevladoval interes za izobraževanje in pridobivanje novih znanj na podroËju izdelav kabelskih
glav in spojk, dela z motorno žago, delovnih strojev, avtodvigal in
motornih vozil razliËnih kategorij, saj delo narekuje vse veËjo potrebo po veËopravilni sposobnosti vsakega posameznika.
Skupina za izgradnjo opravlja vsa dela in naloge s podroËja:
• izgradenj in rekonstrukcij NN in SN omrežij,
• polaganja NN in SN kablovodov,
• izdelave kabelskih glav in spojk,
• novogradenj in obsežnih rekonstrukcij transformatorskih postaj,
• rekonstrukcije dotrajanih prikljuËkov odjemalcev v sklopu investicij,
• vleËenja in montaže ADSS optiËnih vodnikov,
• in odprave havarijskih stanj.
Na obmoËju DE Trbovlje, se je v preteklem obdobju izvedel precej
obsežen projekt izvedbe prehoda z 10 na 20 kV napetost za obmoËje
Zagorja; medtem ko pišem Ëlanek, se uspešno konËuje še zadnja etapa
izvedbe prehoda za obmoËje RadeË, Zidanega Mostu, delno Trbovelj
in Zagorja iz 10 in 35 kV na 20 kV napetost, kjer intenzivno sodeluje
tudi skupina za izgradnjo Trbovlje. Letos se je uspešno izvedla optiËna
povezava Trebnje-RadeËe, ki je zakljuËek predhodno uspešno izvedene
pokablitve in vkljuËite SN kabelskih vodov v novozgrajeno RTP 110/20
kV RadeËe. Zgradili smo še novo TP Cesta talcev in pokablili del daljnovoda, kar je narekovala izgradnja novih individualnih hiš. Trenutno
poleg prehoda konËujemo še izvedbo pokablitve SN kablovoda 2 x 20
kV Kotredež in TP Jereb ter kabelsko povezavo Neža 2-Zgornje Topoletovo, vkljuËno z interpolacijo nove TP.
V pripravi so izvedba nove transformatorske postaje za obrtno-industrijsko cono Nasipi, srednji plato, v Trbovljah, popravilo
35 kV rezervnega daljnovoda KemiËna Hrastnik in dokonËanje del
na rekonstrukciji DV 10 kV Dol.

“Po navadi Ëas, denar in trud, ki so potrebni za razvoj ekipe, ekipe ne spreminjajo kar Ëez noË, vendar pa je
vlaganje v njen razvoj vedno poplaËano.”
»e bi moral imenovati le en vsestranski instrument vodenja,
bi rekel, da je to komunikacija.
Na koncu mojega prispevka bi se zahvalil skupini za izgradnjo
Trbovlje, kakor pa tudi drugim sodelavcem v Službi za izgradnjo
Trbovlje, ki vlagate vse svoje znanje in napore v razvoj in izgradnjo
elektroenergetskega omrežja ter optiËnih povezav na obmoËju Zasavja in tudi širše v okviru podjetja Elektro Ljubljana, d. d.
Zoran Artnak

V zadnjih dveh letih je skupina intenzivno delala na zunanjem trgu, in sicer pod vodstvom vodje Službe za izgradnjo,
Aleša Kuharja, na delovišËu izgradnje nove avtoceste PeraËicaLesce-Vrba na prestavitvah NN omrežij, polaganju NN kablovodov, prestavitvah SN omrežij, polaganju SN kablov in izgradnji
transformatorskih postaj.
Tako je skupina tudi uspešno konËala projekt na obmoËju
Elektra Gorenjske.
Prav tako je, kot vodilna skupina za izgradnjo Trbovlje, sodelovala pri montaži optiËnih kablov na obmoËju:
DE Ljubljana okolica in podroËju DE Trbovlje v koordinaciji
Zorana Artnaka.
Skratka, veliko dela je za nami, veliko ga je še pred nami,
vendar je veliko zadovoljstvo delati s tako motiviranimi sodelavci,
ki so vedno znova pripravljeni na nove izzive.

Zgoraj: Mišo Dimec, Marjan Jevπevar, Marjam Rogelj, Aleπ Zakonjπek,
spodaj: Zoran Koπir, Janko Marn.
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Janko Marn - vodja skupine, višji
referent za izgradnjo
Njegov novi delovni izziv pa je bil
leta 2007, ko je zaËel opravljati dela in naloge kot operativni koordinator del.
Po zadnji sistemizaciji podjetja ga
Ëakajo še zahtevnejše naloge, in sicer na
delovnem mestu višjega referenta za izgradnjo.
Pri vseh delovnih izzivih so mu vedno v pomoË tudi delavci skupine. Zanje
pravi, da so “fantje od fare”.
Njihov odnos do dela je vedno na
najvišji ravni, so vestni, delovni in strokovno odliËno usposobljeni.
Tako se je skupine prijelo ime “taužent rožca”. Vedno so pripravljeni pomagati drugim skupinam.

“Dobro opazujemo, popravljamo,
delamo, pomagamo drug drugemu,
vedno smo skupaj. V dežju in snegu
premagamo vse ovire.”

Pri delu.

V slovenskih gorah.

Janko Marn, rojen leta 1968, se
je po konËanem služenju vojaškega
roka, še v takratnem JNA, prviË zaposlil leta 1989, in sicer kot pripravnik elektroenergetik na PE Elektro
Trbovlje. Pripravništvo je konËal
zelo uspešno, in sicer pod vodstvom
mentorja Ivana Ponikvarja, takratnega delovodje skupine Nadzorništva Zagorje.

Z

aposlen je bil za doloËen Ëas, in sicer za eno leto.

Zaradi takratnih razmer v kadrovskem zaposlovanju je moral delo še z drugimi fanti žal zapustiti.
Kasneje se je zaposlil v drugem podjetju, in sicer kot obratni vzdrževalec elek-
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trodel. Med tem Ëasom se je šolal za poklic elektrotehnika energetika in diplomo
konËal s prav dobro oceno.
Leta 1995 se je ponovno odzval na
vabilo kadrovske službe podjetja Elektro
Ljubljana, DE Trbovlje in se zaposlil kot
monter za mrežo v gradbeni skupini RadeËe. Pod vodstvom delovodje, Petra Sotlerja, je bil po dobrem letu predlagan za
samostojnega monterja. PremešËen je bil
v gradbeno skupino Trbovlje, kot samostojni monter.
Leta 2000 je nastopil delo kot delovodja skupine za izgradnjo v Trbovljah.
Delo je opravljal vestno, zavzeto in odgovorno.
OdloËil se je za nadaljnje šolanje in
leta 2004 oddal diplomsko nalogo, ter si
pridobil naziv inženir elektroenergetike.

NOVICA

NOVICA

Barvne kovine še
vedno magnet za
nepridiprave

Darja in Janko.

V zasebnem življenju, pa pove
Janko, je najveËja vrednota družina
in zdravo življenje. Doma je v Zagorju ob Savi, kjer si je zgradil hišo in
se pred leti tudi vselil vanjo. Njegova
partnerica Darja ter sin Jakob in hËi
Anja so njegovo veliko zadovoljstvo.
Poleti radi obiskujejo slovenske
gore. Janko pravi, da konËuje pot planinske transverzale PD Slovenije po
slovenskih gorah.
Zelo rad ima tudi živali. Njihova
psiËka Baja je v veselje vsej družini.
Poleti tudi zelo radi obiskujejo morje.
Zelo radi imajo dalmatinske otoke in njihovo kulturo.

Janko Marn in Irena PotoËnik

Ž

al pa se storilci kaznivih dejanj, ki
jih vodi samo eno, tj. pridobitev
premoženjske koristi z nezakonitimi dejanji, na to ne ozirajo in na vsak
naËin poskušajo doseËi svoj cilj. Tako sta
bili tudi to noË z zunanje strani skladišËa

v žiËni ograji narejeni dve luknji in skozi
eno izveden poskus onesposobitve alarmnega sistema tako, da sta bili odtrgani
dve barieri (senzorja), ki varujeta prostor
ob nepooblašËenem vstopu. Ob tem je bil
sprožen alarm in obvešËen dežurni intervent podjetja Sintal, ki je o tem obvestil
tudi policijo. Ob ogledu skladišËa je bilo
ugotovljeno, da sicer ni bilo niË odtujenega, vendar pa sta nastala gmotna škoda na alarmnem sistemu in poškodovanje
ograje. Ker je bil dogodek izvršen tik pred
prazniki, smo takoj poklicali dežurno
službo za popravilo alarmnega sistema,
zakrpali poškodovano ograjo, da bi bilo
skladišËe varovano med prvomajskimi
prazniki. Službo za režijske dejavnosti pa
smo tudi opozorili na nujnost zamenjave
dotrajane žiËne ograje okrog objektov na
sedežu DE in odprtega skladišËa drogov,
saj so se podobni dogodki poškodovanja
ograje zgodili že veËkrat.
Branko Volf

Fotografije: SreËko MiheliË

Nepridipravi, ki si želijo na
nezakonit naËin prisvojiti doloËene koliËine barvnih kovin, oËitno
še niso odnehali s poskusi vlomov
na razliËne naËine. Eden takšnih se
je v noËi na 29. 4. 2008, ob 02:39
zgodil na odprtem skladišËu drogov
DE KoËevje, kjer poleg preostalega
skladišËimo tudi odpadne kose kablov, ki jih sicer oddajamo pooblašËenemu prevzemniku Dinos, pa
tudi kable za nadaljnjo montažo.
SkladišËe je z namenom prepreËevanja takšnih dogodkov tehniËno
varovano z alarmnim sistemom, ki
je vezan v varnostni nadzorni center podjetja Sintal.
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Avto, ki ga poganja
elektriËna energija prihodnost?
Cene pogonskih goriv na svetovnih trgih vrtoglavo rastejo v nebo
iz dneva v dan, celotna garda analitikov pa ne priËakuje nikakršnega
zdrsa njihovih cen. Prevoz tako postaja vsakdanje razkošje, posamezniki pa že preraËunavajo, kam se
bodo še odpravili s svojim jeklenim
konjiËkom.

Š

tevilo osebnih avtomobilov vsakodnevno narašËa, sorazmerno s tem
pa se poveËuje tudi obremenitev
okolja s toplogrednimi plini, na kar pa
že dlje Ëasa opozarjajo skoraj vsi, znanstvena in tudi preostala družba. Rešitev je
v obliki elektriËnega pogona vozil, ki se
v praksi uporablja že dolgo, vendar šele
zadnje Ëase, predvsem zaradi dostopnosti
dovolj zmogljivih baterij, postaja zanimiv

Polnilna postaja na sonËno energijo.

za osebni in tudi javni promet. Ker imajo
elektriËna vozila niËne emisije izpušnih
plinov, so, gledano z okolijskega vidika, še
posebej privlaËna za zelo prometna mestna
obmoËja, kjer moËna onesnaženost zraka
pogosto povzroËa težave z zdravjem ljudi.
Celotna analiza koristi elektriËnih vozil za
okolje pa mora upoštevati tudi emisije, ki
so povezane s proizvajanjem in z dobavo
elektriËne energije, ki pozneje napajajo
takšna vozila na elektriËni pogon.
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bridna vozila omogoËala predvsem daljše relacijske vožnje.

So prednosti na pravem
mestu?
Izkoristek elektromotorja je v kombinaciji z gorivnimi celicami (elektrokemiËne naprave, ki omogoËajo pretvorbo
kemijske energije v elektriËno), baterijami
ali z akumulatorji bistveno boljši kot izkoristek pogonskega sistema z motorjem na

Vzpon vozil na elektriËni
pogon - vzrok za razvoj
hibridov
Zaradi težav pri doseganju želene
avtonomije elektriËnih vozil so se le-ta
pojavila na podroËjih, kjer to ne igra
kljuËne vloge, ter na obmoËjih, kjer je
nujno potrebno varovanje okolja. ElektriËna vozila se že dolgo Ëasa in v velikem obsegu uporabljajo na igrišËih za
golf in v razliËnih bolnišnicah. Sledijo
aplikacije v razliËnih mestnih dostavnih
službah in potniškem prometu. Predvsem v zadnjem Ëasu pa se po svetu zelo
razširjajo elektriËna kolesa, kjer elektromotor z dodatnim navorom kolesarju
pomaga pri poganjanju kolesa.
Na podroËju osebnih avtomobilov
dejansko vsi svetovni proizvajalci razvijajo hibridne in elektriËne modele.
Najaktualnejša je na tem mestu Toyota,
vendar pa so tudi druge avtomobilske
industrije v polnem zagonu na omenjenem podroËju. Tako lahko v prihodnosti
(daljši, mogoËe tudi bližnji) priËakujemo,
da se bosta razvoj in proizvodnja elektriËnih avtomobilov razcvetela v svojem
polnem pogledu, medtem pa bodo hi-

Preprosto polnjenje prek vtiËnice.

notranje izgorevanje. Poleg samega izkoristka motorja lahko z regenerativnim sistemom zaviranja del energije, ki bi se pri
klasiËnem vozilu izgubil med zaviranjem,
povrnemo. Posledici boljšega izkoristka
sta predvsem:
• nižji stroški same vožnje;
• manjše obremenjevanje okolja.
ElektriËni pogonski sistem je modularno zasnovan in lahko koristi veË razliËnih virov energije. En vir energije je
zadolžen za veliko moË, eden pa za veliko
zalogo energije. Prednost takšnega sistema se na koncu pri vozilu pozna predvsem pri:
• nižji ceni;
• veËjem udobju potnikov.
Ob mogoËem direktnem pogonu
(vgrajen elektromotor neposredno v platišËe samega kolesa) se elektriËno vozilo
med drugim tudi bolje drži ceste in je precej varnejše za primerjavo od drugih klasiËnih oblik pogona.

Skica vozila na elektriËni pogon.

KOTI»EK
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Andrej PeËjak,
inovator ali preprosto
elektroGURU

i

Andrej PeËjak se že dlje Ëasa
ukvarja z alternativnimi viri energije. Tako se je pred leti skupaj s svojo

Elektro Ljubljana, d. d. na cesti in terenu
z vozili na elektriËni pogon?

ekipo tudi odloËil za predelavo klasiËnih vozil v sodobna in okoljevarstvena vozila na elektriËni pogon.
Seveda pri vsem tem ne gre za ne
vem kakšno serijsko predelavo oziroma proizvodnjo, vendar pa se je
njegova ekipa dela lotila na pravilen
in strokoven naËin.
PeËjak je med drugim predelal
vozilo Renault Espace II, razliËico
v zaporedni hibrid. To je v bistvu
elektriËni avtomobil, ki pa ima tudi
precej moËen (12 kW) agregat, da
vozilo ni tako omejeno s samim dometom. Avtomobil bi v mestni ali
primestni vožnji lahko deloval kot
samostojen elektriËni avtomobil,
vendar pa so se zaradi premagovanja daljših ovir raje odloËili za izdelavo oziroma predelavo v sodobno
hibridno vozilo.
Ali lahko na tem mestu zdaj
priËakujemo še hitrejši razvoj, še veË
inovativnosti, boljše ozavešËanje prebivalstva, bolj razumevajoË pristop
razliËnih podjetij pri nakupu ali predelavi obstojeËega oziroma novega
voznega parka? Vsekakor boste lahko še veË o tem prebrali v naslednji
števili glasila Elektro novice.
mag. Klemen GrašiË,
OE Storitve za uporabnike

PoËitniške kapacitete
OBVESTILA

NOVOSTI

V aprilu smo izvedli razpis za korišËenje poËitniških kapacitet med poletnimi
poËitnicami 2008. To je najobsežnejši razpis, ki traja od sredine junija do sredine
septembra. Razpis je potekal v prisotnosti
triËlanske komisije, ki jo sestavljajo Ëlan
sveta delavcev, Ëlan sindikata in predstavnik kadrovske službe.
VeËino prosilcev smo uspeli razporediti na želene lokacije in termine, nekaj
pa jih je, žal, tako kot vsako leto tudi letos
ostalo zavrnjenih. Najbolj želene destinacije so: Lošinj, Pag, Krk in Selce, kjer je tudi
najveË zavrnjenih prosilcev, še posebej na
Lošinju, saj imamo tam samo eno kapaciteto.
ToËkovanje prosilcev je bilo izvedeno
po kriterijih, ki so opredeljeni v organizacijskem predpisu o korišËenju poËitniških
kapacitet Elektra Ljubljana, d. d., ki je bil
v aprilu 2008 dopolnjen in popravljen (OP
46-6.0-03). Nahaja se na K-disku.
V vseh poËitniških kapacitetah na Hrvaškem smo v aprilu izvedli (organizirali)
generalno ËišËenje objektov. Generalno ËišËenje kapacitet v Sloveniji se bo izvajalo
konec maja in v zaËetku junija.

V aprilu smo na Krku, v Punatu, na
zahtevo lastnika hotela, v sklopu katerega
imamo 2 apartmaja, odstranili kuhinje. V
apartmajih smo pustili hladilnik, vse drugo
je nespremenjeno. Koristniki imajo na svoje
stroške možnost prehranjevanja v hotelski
restavraciji.
Podjetje Terme Krka ponuja dodatne
ugodnosti za zaposlene v Elektru Ljubljana,
d. d. Pod njihovo okrilje sodijo terme Dolenjske in Šmarješke toplice, Hotel OtoËec
ter igrišËe za golf, Hotel Krka in obmorski
center Talaso Strunjan.
Ponujajo 10-odstotni popust na pet
in veËdnevne pakete, ki so navedeni v katalogu Terme Krka pomlad/poletje 2008.
Med šolskimi poËitnicami od 22. 6. do 31.
8. 2008 ima en otrok do 12. leta v sobi s
starši brezplaËno. Katalog smo že poslali po
e-pošti. »e ga niste prijeli, pokliËite PoËitniške kapacitete v Ëasu uradnih ur na tel. št.:
01/ 230 43 45.
Za priznavanje ugodnosti bo potrebno potrdilo o zaposlitvi oziroma delovna
kartica Elektra Ljubljana, d. d.
Služba režijskih dejavnosti
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PoËitniški objekt
Portorož
Približujejo se poËitnice in z
njimi poletne radosti. Predstavili
vam bomo najveËje turistiËno letovišËe na slovenski obali z milo klimo
in bogato sredozemsko vegetacijo.
Portorož je odliËno letovišËe za preživljanje družinskih in aktivnih poËitnic.

T

am, kjer se Tržaški zaliv, kot sestavni
del Jadranskega morja, najbolj približa osrËju Evrope, leži slovenska
obala in z njo Portorož. Slovenska obala
meji na dve državi sosedi. »ez morje in po
vzhodnem robu meji na Italijo, na južnem
na Hrvaško. Po identifikacijski metodi velikih evropskih mest bi lahko dejali, da se
Portorož nahaja nekje med Benetkami in
Dunajem v bližini Trsta.

Portorož je najbolj živahno in mondeno slovensko turistiËno središËe ob slovenski obali. Razvoj turistiËnega kraja ob
Piranskem zalivu se je zaËel v 19. stoletju,
ko so odkrili blagodejne uËinke solinskega
blata iz bližnjih solin. Kraj je obiskan v
vseh letnih Ëasih, saj ima zelo razvito turistiËno infrastrukturo. PravljiËna okolica z
blagodejno klimo, številni moderni hoteli,
pokriti in ogrevani bazeni z morsko vodo,
igralnica so dobra osnova za sprošËen oddih ob prijetni obali.
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Danes je Portorož priljubljen kraj za
delo in tudi oddih in zabavo. O tem govorijo množica udobnih hotelov z modernimi
bazeni, pestra ponudba restavracij in prireditve, ki privabljajo obiskovalce. Obisk
bližnje okolice lahko popestri dan. Obalna
mesta Piran, Izola in Koper so prepletena
z ozkimi ulicami, ki vodijo do slikovitih
trgov, obdanih z mogoËnimi palaËami. Iz
vasic v zaledju se odkrivajo Ëudoviti pogledi po Istri, ob lepem vremenu pa segajo
vse do Alp.

V poletnih mesecih se boste lahko
zabavali na eni izmed številnih plaž, ki
so posejane vzdolž celotnega obalnega
mesta. »e pa si boste zaželeli prijetnega
veËernega sprehoda, vsekakor ne boste
prikrajšani. Krožna pot okrog Portoroža
bo navdušila še najveËje godrnjaËe. Previdnejši moramo biti na dveh mestih, kjer
preËkamo glavno cesto, vse drugo pa je
kljub nekaj veË ovinkov popoln užitek.
Vedute, parki, krajina, zabavišËa, vse se
nenehno izmenjuje.

Poleg naravnih danosti pa se v Portorožu lahko prepustite razvajanju v neštetih wellness centrih. Mesto je znano
kot “pristanišËe rož” in je priznano kot
zdravstvenorekreacijski kraj že od 13.
stoletja naprej, ko so Benediktinci iz
bližnjega samostana Sv. Lovrenca zdravili razliËne bolezni z zdravilno morsko
vodo - slanico - in z blatom iz SeËoveljskih solin. Morski zrak, poln vonja
po soli in sredozemski vegetaciji, morje
in solinsko blato, ki blagodejno vpliva
na telo, privabljajo v Portorož ljudi, ki
imajo radi svoje telo in mu privošËijo
poËitek.

Za radovedneže in ljubitelje slovenske kulture priporoËamo ogled solin, ki s
svojo lepoto že stoletja krasijo slovensko
primorje. Vsa slovenska obalna mokrišËa so torej delo Ëloveških rok, vendar
v sozvoËju z naravo. SeËoveljske soline
so danes najveËje obalno mokrišËe (650
ha), obenem pa tudi najpomembnejša
slovenska lokaliteta z ornitofavnistiËnega vidika.
Sodobni naËin življenja nam skoraj
ne dopušËa, da bi posvetili nekaj Ëasa tudi
športu in rekreaciji, zato je prav, da v Portorožu izkoristimo letni dopust nekoliko
drugaËe. Poleg možnosti za trnkarjenje,
ribolov s Ëolnom, za plavanje v morju in
bazenih, potapljanje, Ëolnarjenje, jadranje in srfanje na vodi, je v Portorožu veliko razliËnih igrišË - za tenis, minigolf,
manjše vadišËe za golf v marini Portorož,
rokomet, košarko, odbojko, balinanje, za
kegljanje. Kdor uživa na štirih kolesih, bo
lahko preizkusil svoje vozniške spretnosti
na gokartu; steza za karting je dolga 720
m. Pogumni se lahko vkljuËijo v padalsko
šolo letališËa Portorož. V bližnji 1 km oddaljeni Luciji je športna dvorana, ki omogoËa izvedbo veËjih športnih prireditev in
sprejme do 1.000 obiskovalcev. V zaledju
Portoroža bomo lahko kolesarili, na kmetiji Medljan pa jezdili.

KOTI»EK

PO»ITNIŠKI

sko mestece, v katerem vsakdo lahko najde svoj kotiËek.

Sprehodite se po stopnicah (glejte sliko)!

Opis poti
Pri prvem odcepu za Portorož zavijete
desno (glejte sliko)!

Apartmaji se nahajajo na desni strani
(glejte sliko)!

Peljete se po klancu navzdol in zavijete
desno za Piran (glejte sliko)!

Apartmaji (glejte sliko)

Posebno doživetje ponujajo številni ladijski izleti po slovenski in hrvaški
Istri ter v Benetke. Ladijska povezava vas
iz Portoroža popelje po celotni slovenski
obali vse do Ankarana in nazaj; s posebno
ladjo s steklenim dnom si lahko ogledate
podvodni svet Piranskega zaliva, katamarani vas veËkrat tedensko popeljejo na nepozabno doživetje v Benetke, Rovinj in na
Brione, za nekaj ur se lahko z ladjo podate
v soline in solinarski muzej, za ljubitelje
morske hrane pa so na voljo tudi razliËne
ladje, ki ponujajo ribji piknik.
Morje, veter, sol, sredozemske vonjave, palme, vrtnice in zimzeleno rastlinje,
sprostitev, zabava in družabnost so besede, s katerimi najlažje predstavimo Portorož, obmorski kraj, ki leži v srcu Evrope.
Prepletanje razliËnih kultur in glasbe, narava, gastronomski užitki in pestra zgodovinska preteklost ustvarjajo okolje, v
katerem lahko pozabimo na vsakodnevne
napetosti in se sprostimo. Prijetno obmor-

Peljete se naravnost proti Belemu Križu,
vendar pri el. domu zavijete levo - velika
rdeËa hiša (glejte sliko)!

APARTMAJI

Opis kapacitete

DOM

Avto parkirate na parkirišËu in se odpravite do apartmajev mimo doma (glejte sliko)!

POT DO APARTMAJEV

PARKIRI©»A

Elektro Ljubljana, d. d., ima v Portorožu, na Belem Križu, 3 komfortne apartmaje, v katerih so kuhinja, dnevni prostor
in štiri ležišËa.
Viri:
Arhiv SRD
www.portoroz.si
www.burger.si/obala/portorož.html
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Elektromagnetna združljivost
Glede na pogostost in raznovrstnost elektromagnetnih motenj, ki jih
oddajajo razliËni aparati pri svojem
delovanju v EES, ter probleme, ki nastajajo pri prevelikih motnjah, podajam osnove o pojmu elektromagnetna
združljivost.

Š

irše vzeto je elektromagnetna združljivost podroËje elektrotehnike, ki
obravnava dejavnosti, povezane z
ugotavljanjem motenja naprav ali motenj,
ki jih naprave povzroËajo pri svojem delovanju, vzrokov za njihov nastanek in
ukrepe za njihovo zmanjšanje oziroma odpravo.
Merljiva posledica elektromagnetnih
motenj so prehodne prenapetosti, ki nastanejo v elektriËnih tokokrogih in napravah
sekundarnih sistemov EEP (Elektroenergetski postroji). Ravni prehodnih prenapetosti
je mogoËe ugotoviti z meritvami. Vzroke
zanje, glede na razliËne vplivne dejavnike,
je mogoËe ugotoviti s primerjavo meritev
v razliËnih tipih postrojev. Tako lahko z
veliko verjetnostjo ugotovimo poglavitne
vzroke za nastanek motenj in ukrepamo za
njihovo zmanjšanje.

a) Definicije pojmov
Pri obravnavanju elektromagnetne
združljivosti uporabljamo definicije pojmov, podanih v:
1. Mednarodnem elektrotehniškem slovarju
v poglavju o elektromagnetni združljivosti:
• Elektromagnetno okolje (angl. electromagnetic environment, SIST IEC
60050(161-01-01)) so vsi elektromagnetni pojavi, ki obstajajo na danem kraju.
• Elektromagnetna motnja (angl.
electromagnetic disturbance, SIST
IEC 60050(161-01-05)) je kateri koli
elektromagnetni pojav, ki lahko poslabša delovanje naprav, opreme ali
sistemov ali neugodno vpliva na živo
ali neživo snov.
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• Elektromagnetna motenost oziroma elektromagnetno motenje (angl.
elektromagnetic interference - EMI,
SIST IEC 60050 (161-01-06)) je poslabšanje delovanja opreme, prenosnih kanalov ali sistemov, ki ga povzroËi elektromagnetna motnja.
• Elektromagnetna združljivost (angl.
electromagnetic compatibility EMC, SIST IEC 60050(161-01-07)) je
zmožnost opreme ali sistemov, da v
svojem elektromagnetnem okolju delujejo zadovoljivo in ne vnašajo nedopustnih elektromagnetnih motenj
niËemur v tem okolju.
2. Direktivi o elektromagnetni združljivosti:
• Oprema pomeni kateri koli aparat ali
nepremiËno napravo.
• Aparat pomeni vse konËne naprave
ali kombinacije teh naprav, ki so kot
samostojne funkcijske enote v prosti
prodaji za konËnega uporabnika in
bi lahko povzroËale elektromagnetne
motnje ali pa bi take motnje lahko
vplivale na njihovo delovanje.
• NepremiËna naprava pomeni doloËeno kombinacijo veË vrst aparatov
in Ëe je to primerno, drugih naprav,
ki so sestavljene, namešËene in namenjene za stalno uporabo na vnaprej doloËenem mestu.

3. Uredba o energetski infrastrukturi:
• Sekundarna oprema - obsega elemente, ki niso neposredno povezani s prenosnim omrežjem, vendar
so bistveni element pri zanesljivosti
prenosnega sistema. Elementi sekundarne opreme so energetski kabli (mišljeni so napajalni tokokrogi
sekundarnih naprav oziroma sistemov), kabelske povezave sekundarne
opreme, naprave zašËite, vodenja in
meritve, zašËitni releji, naprave za
prenos kriterija, komandna plošËa,
AKU-baterije, dizelski agregati, razvoj in omare lastne rabe, usmernik/
razsmernik, napajalni del relejnih hišic itd.
• Telekomunikacijska oprema - obsega programsko in strojno opremo, ki
je potrebna za nemoteno delovanje
telekomunikacij za delovanje prenosnega sistema, vkljuËno z napajalno, SDH-, PDH- in FMX-opremo ter
radiorelejne digitalne naprave.
• Center vodenja - so programska in
strojna oprema za nadzor in vodenje
omrežja.
Iz definicij pojmov lahko razberemo,
da elektromagnetna združljivost obsega
elektromagnetno okolje in opremo v njem
ter njun medsebojni uËinek.

NOVOSTI

TEHNI»NE

b) Splošno o
elektromagnetnih motnjah
Elektromagnetne motnje, ki se v doloËenem prostoru lahko pojavijo, delimo
po njihovih lastnostih in naËinu motenja.
Mednarodna standardizacija jih obravnava
v frekvenËnem obsegu od 0 Hz do 400 GHz.
Elektromagnetne motnje delimo na:
• nizkofrekvenËne motnje po vodniku;
• sevane nizkofrekvenËne motnje;
• visokofrekvenËne motnje po vodniku;
• sevane visokofrekvenËne motnje;
• elektrostatiËno razelektritev.
Po naËinu prodora v sekundarno napravo delimo elektromagnetne motnje v:
• Motnje po vodniku - energija motnje pride v napravo po enem ali veË vodnikih;
mednje sodijo spremembe toka ali napetosti ter vkljuËujejo harmonike, interharmonike, enosmerne komponente, posledice prehodnih pojavov, prekinitev toka ali
napetosti, posledice stikanj ali elektrostatiËnih ter atmosferskih praznitev.
• Sevane motnje - energija motnje pride
v napravo kot elektromagnetno valovanje skozi prostor; mednje sodijo elektromagnetna polja elektroenergetskih
in signalnih vodov, anten oddajnikov
(radijski, televizijski, radarski, atmosferski, mobilne telefonije, CB...), naprav (usmerniško-pretvorniške naprave,
raËunalniški sistemi, stikalne naprave...)
in atmosferskega praznjenja - razelektritve (posledice atmosferskega udara).
Po naËinu prenosa v sekundarni tokokrog se motnje v njem pojavijo zaradi:
• galvanskih sklopov, ki nastanejo takrat,
ko se dva tokokroga, ki sta razliËna po
namenu, povežeta med seboj z doloËeno
impedanco;
• induktivnih sklopov, ki nastanejo takrat,
ko sekundarni tokokrog leži v magnetnem polju enega ali veË drugih vodnikov (npr. zbiralk v EEP);
• kapacitivnih sklopov, ki nastanejo takrat, ko sekundarni tokokrog leži v
magnetnem polju enega ali veË drugih
vodnikov (npr. zbiralk v EEP).
Najpogosteje se motnje prenesejo v
sekundarni tokokrog s kombinacijo na-

štetih naËinov. Elektromagnetne motnje
se v sekundarnem tokokrogu v vsakem
primeru izrazijo kot prenapetost in ker je
ta pojav prehodnega znaËaja, ga imenujemo prehodna prenapetost. To je visokofrekvenËni in dušeni pojav. Posamezne
prenapetosti v EEP izoliranih z zrakom so
frekvence nekaj MHz - tipiËno med 1 in 5
MHz. V plinsko izoliranih postrojih (SF6)
pa nekaj deset MHz - tipiËno med 20 in
60 MHz.
Prehodne prenapetosti delimo v:
• asimetriËne, pri katerih gre za napetost
med vodnikom in po navadi ozemljitvijo;
• simetriËne, pri katerih gre za napetost
med katerima koli dvema vodnikoma iz
doloËene skupine vodnikov.
V okviru EEP delimo prehodne prenapetosti tudi po tem, kje je izvor njihovega
nastanka, in sicer:

• v primarnem delu EEP (stikališËe, daljnovod, transformator itd.);
• v sekundarnem delu EEP, to je znotraj
sekundarne opreme (kontaktorji, releji,
naprave lastne rabe itd.);
• drugje (atmosferske razelektritve, statiËne razelektritve, radiofrekvenËni oddajniki - npr. mobilni telefon, bazne postaje mobilne telefonije itd.).
Za naprave sekundarne opreme EEP
velja, da se ob elektromagnetni motnji njihovo delovanje ne sme poslabšati za veË
oziroma bolj, kot je to doloËeno. Primer
takega doloËila je poglavje 7 v standardu
za visoke izdelke informacijske tehnologije.
Sploh pa elektromagnetne motnje naprav
ne smejo uniËiti. V vseh primerih je posledica izguba funkcionalnosti sistema - npr.
sistema vodenja, kar ima lahko negativni
vpliv na kakovost elektriËne energije (na
zanesljivost njene dobave), kakovost elektriËne napetosti (na njene parametre) in tudi
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na varnost obratovanja (Ëe izklop voda ni
mogoË). Zagotoviti je torej treba, da raven
motenja in s tem ravni motenj ne presegajo ravni odpornosti naprav proti motnjam,
kar v splošnem opišemo s pojmom elektromagnetna združljivost.
V okviru dogodkov v VN oziroma SN
deluje EEP; vzrok nastanka najpogosteje
najdemo v prehodnih prenapetosti v sekundarnih tokokrogih EEP v dveh skupinah:
• delovanje EEP, kamor sodijo razliËni
stikalni manevri v stikališËih oziroma
stikalnih napravah;
• kratki stiki, kamor štejemo vse vrste, tj.
od razliËnih tipov enofaznih do trifaznih.
Stikalni manevri so v delovanju EEP
normalni del, ki se dogaja po potrebi. Raz-

likujemo stikalne manevre z loËilniki od
stikalnih manevrov z odklopniki. Prvi so
poËasnejši od drugih in s tem so prehodne
prenapetosti razliËnega trajanja. Razlikujejo pa se tudi po drugih znaËilnostih: frekvenci, strmini narašËanja itd.
Pri stikalnih manevrih z loËilniki po
navadi ni bistvene razlike med velikostjo
prehodne prenapetosti na koncu stikalnega manevra, ki nastane ob vklopu, in tisto,
ki nastane ob izklopu, Ëeprav bi teoretiËno
slednje lahko bile za faktor 2 veËje. Najopazneje je po navadi le to, da ob izklopu
nastane maksimum prenapetosti na koncu
stikalnega manevra, ob vklopu pa na njegovem zaËetku.
Pri stikalnih manevrih odklopnikov
je primer drugaËen. Zaradi velike hitrosti
premikanja stikalnega dela odklopnika je
pojav prenapetosti zelo kratek. Dozdajšnje

meritve prenapetosti so pokazale, da je po
navadi velika razlika med velikostjo prehodne prenapetosti, ki nastane ob vklopu,
in tisto, ki nastane ob izklopu odklopnika.
Ob vklopu so po navadi za red velikosti veËje, torej reda 100 V (približno med 100 in
2.000 V). Ob izklopu pa gre za velikosti nekaj 10 V, po navadi do 100 V.
Razmere ob kratkih stikih so teoretiËno do neke mere podobne stikalnim manevrom. Predvsem gre za podobnost stikalnega manevra z loËilnikom in obloËnega
kratkega stika, le da je pri slednjem pretok
elektriËnega naboja oziroma njegova sprememba veliko veËja.

Boris Sterle
Vir: študije EIMV

NOVICA

NOVICA

Društvo revirskih
likovnikov RELIK
TRBOVLJE
18. aprila 2008, smo si lahko v Delavskem domu Trbovlje ogledali zanimivo razstavo “Konceptualni kontrapunkt”, mentorja Zorana PozniËa, akademskega kiparja.

S

svojimi izdelk se je na tej razstavi predstavil tudi naš sodelavec Tomislav Hutar, “TOMO”.

Avtorji so nam poskušali prikazati potrošništvo, degradirano
okolje, visoko stopnjo samomorilnosti, brezperspektivnosti in primitivizem.
PostmodernistiËna bivanjska stiska se sublimira v izbruh
ustvarjalnosti, v kriËanju posameznika proti.
21. stoletje pred nas postavlja cel kup novih vprašanj, ne da bi
odgovorili na neodgovorjena.
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Predstavljeni izdelki so nam poskušali prikazati paradigme in
stiske; ne ponujajo preprostih odgovorov.
Prej jih ponovno vzpostavlja skozi angažirano in kritiËno rezoniranje posameznika, delujoËega v skupini, ki z izjemnimi napori
in neomajno voljo in željo po raziskovanju ter eksperimentiranju
prinaša postmodernizem tudi v našo dolino!
Zanimive abstraktne eksponate si je ogledalo nekaj delavcev
DE Trbovlje, pa tudi naši upokojenci so bili med opazovalci.
Kaj naj reËemo ob takšnem predstavljanju zanimivih izdelkov
posameznikov?

Rekla bi : “Korajža velja, in kar tako naprej! Pokažite,
kaj znate!”
Irena PotoËnik
Vir: Revirski likovniki Trbovlje, Relik

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Primož Trubar je bil
doma na obmoËju
Elektra Ljubljana
Letos praznujemo 500 let
rojstva Primoža Trubarja.
Rojen je bil kot mlinarjev
sin v vasi Rašica (prvotno “Rašca”), v zdajšnji
ObËini Velike LašËe.
Bližnji grad Turjak s
svojo gospodo je takrat
veljal za središËe dogajanja in odloËanja

D

ružina Trubar (tudi Truber) se je ukvarjala z mlinarstvom,
kar je bilo takrat zelo donosno. Na
reki Rašici je bilo veËje število mlinov in žag
in posli so cveteli. Mlademu Trubarju se je
tako obetala lepa gospodarska prihodnost. S
svojo impozantno postavo, velikostjo 1,95
m, je gotovo deloval prepriËljivo in bi bil
pravi mlinarjev sin. Vendar je Trubar izkazal
svoje umske duhovne potenciale, zato so ga
poslali v šole, da bi postal dober kršËanski
duhovnik. Mladega Trubarja je življenje popolnoma zmedlo in zaneslo po drugih poteh.
Po šolanju v Ribnici se je šolal še na Reki in
v Salzburgu in konËno postal pravi prote-

stantski duhovnik in pridigar. Deloval
je v Ljubljani, Loki pri Zidanem
Mostu, Škocjanu na Dolenjskem, Kemptenu v NemËiji
ter v Derendingenu, kjer
je konËal svojo življenjsko
pot kot visokoprotestantsko
izobražen; tam je tudi pokopan s svojo ženo Barbaro
Sitar. Ocena njegove osebnosti
in dela je mogoËe zelo zapletena,
vendar lahko preprosto reËemo, da je
bil delaven, ustvarjalen pa tudi inovativen.
Ustvaril je slovenski knjižni jezik in tako
smo Slovenci dobili, kot petnajsti narod v
Evropi, prevod Biblije. Verjetno je bil prvi,
ki se je zavedal slovenstva kot narodnostnega življa. Hotel mu je nekaj dati, da bo
“stau in obstau”. V tem Ëasu so Turki predstavljali veliko vojaško nevarnost, v Avstriji
pa je popolnoma prevladoval knjižni nemški
jezik, Ëesar se je Trubar zelo dobro zavedal.
Slovenci smo bili vedno nekje med velikimi,
zato smo morali biti razumni in narodnostno
enotni. Uspelo mu je uresniËiti svoje ideje,
Ëeprav ni nikoli videl sadov svoje življenjske

poti. “Lubi Slovenci in deželna oblast” so ga
pregnali v tuje kraje od koder se ni veË vrnil
in je tudi leta 1586 v Derendingenu umrl.
»e se vrnemo nazaj k rojstni pokrajini
Primoža Trubarja, je na tem obmoËju Elektra
Ljubljane, DE KoËevje. Tudi ta se ponaša s
svojo zgodovinsko tehniËno inovativnostjo
in s prvenstvom. Leta 1896, 19. novembra,
je v KoËevju zaËela obratovati prva javna
elektrarna na zdajšnjem obmoËju Elektra
Ljubljane, ki zemljepisno obsega tretjino površine Slovenije. DomaËija - mlin Primoža
Trubarja - je zdaj razstavljena in Ëustva slovenske inteligence nam narekujejo obiskati
ta kraj. Ne smemo pozabiti, da se je v tem
širšem prostoru rodilo, se šolalo, ustvarjalo
veliko slovenskih književnikov in pesnikov.
France Prešeren je obiskoval osnovno šolo
v Ribnici in ohranil lepe spomine na ta kraj
in Ëas svojega šolanja. Veliki Ivan Stritar je
doma iz Podsmreke, mogoËni Fran Levstik je
doma iz Retij ter Fran JakliË iz Dobrepolja.
V šoli smo govorili, da je najlepši slovenski
knjižni jezik doma s tega obmoËja, kar pa
- kot vidimo - ni nakljuËje.
NekoË je bilo treba ustvarjati slovenski
knjižni jezik in duhovnost naroda, danes pa
nam življenjsko pot utirajo gospodarstveniki. »e so njihovi predniki skrbeli za duhovno ustvarjanje, pa morajo v tem globalnem
svetu poleg preostalega skrbeti za gospodarsko ustvarjanje in vizijo prihodnosti.
Lep primer je rodbina Škrabec iz Ribnice.
»e so bili predniki Škrabec ustvarjalci slovenskega duhovnega razvoja, so v zdajšnji
rodbini Škrabec vodilni gospodarstveniki
v ribniški dolini. Tudi sodelavci in uprava
Elektra Ljubljana smo zaËutili ta gospodarski utrip in doživetje ob dnevu podjetja, ki je
bil organiziran v Ribnici, na posestvu Ugar,
leta 2006. V tem Ëasu je bilo odprtje novozgrajene RTP 110/20 kV Ribnica, ki je temelj
elektroenergetike celotne ribniške doline. S
svojo energetsko osnovo in z uËinkovitostjo
predvidevamo, da smo osnovni element in
potencial gospodarskega razvoja tega obmoËja. Kakovost, zanesljivost in gospodarnost
so bile vedno naše prvine, ki jih lahko nudimo prebivalstvu in gospodarstvu na našem
obmoËju. Velika verjetnost je, da so k temu
pripomogli tudi zgodovinski razvoj in ideje
od Primoža Trubarja naprej. Spoštujmo in
posnemajmo ga.
Anton AvËin
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Ureditev pisarniškega prostora
Veliko Ëasa preživimo v pisarni, kjer se poleg dela ukvarjamo še
s številnimi pomembnimi in z nepomembnimi malenkostmi. Koliko naredimo, da bi bil naš delovni prostor
harmoniËen in napolnjen s pozitivno
energijo, ki bi nam pomagala pri doseganju boljših rezultatov?

S

eveda za vsak neuspeh ali prepir z
nadrejenim ne moremo kriviti neprimernega delovnega okolja, vendar pa ta v doloËeni meri vpliva na naše
duševno razpoloženje, delovno sposobnost
ter na odnose s sodelavci in poslovnimi
partnerji.
»e želite z veseljem opravljati svoje
delo in naloge, morate torej pazljivo izbrati in urediti svoj delovni prostor. Seveda
je stvar precej preprostejša, Ëe ste v pisarni
sami. A ne skrbite, tudi Ëe si pisarno delite
s sodelavci, lahko svoj prostor uredite tako,
da se boste dobro poËutili. Pomembno je,
da s svojo ureditvijo ne motite svojih kolegov.
Miza naj stoji tako, da boste s hrbtom
obrnjeni proti steni. V tem primeru prostor
za vašim hrbtom simbolizira želvo, ki vas s
svojim trdim oklepom šËiti in daje obËutek
varnosti.
»e položaja mize nikakor ne morete
spremeniti, si lahko hrbet zašËitite z lonËnicami na okenski polici, ustreznimi senËili, s
pregradnimi omarami.
Na steno lahko obesite sliko z motivom, ki predstavlja nekaj pomembnega v
vašem življenju. Odsvetovala bi obešanje
razliËnih koledarjev z nespodobno vsebino.
Sporni koledarji sodijo na stene domaËega
doma, ne pa v prostore, kjer se zbirajo zaposleni in poslovni partnerji. Upoštevati je
treba mero dobrega okusa.
Pomembno je tudi to, da vrata pisarne
niso za vašim hrbtom. Pozornost je v takem
položaju namreË nezavedno usmerjena v
dogajanje za vami, to pa negativno vpliva
na zbranost in dobro poËutje.
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Najboljši položaj mize je, da se postavi najdlje od vrat, saj imamo le tako dovolj
Ëasa, da obiskovalca, ki vstopi v naš prostor, opazimo in ocenimo.
Še ena pomembna stvar je potrebna
za dobro poËutje, tj. urejena delovna miza.
V svoji bližini imejte vedno šopek
rož ali cvetoËe lonËnice, saj privabljajo in
osvežujejo.
NajveËji sovražnik dobrega poËutja
sta nered in neËistoËa na delovni mizi.
Navadite se, da po konËanem delu ali
projektih mizo temeljito poËistite in odstranite nepotrebne stvari. To še posebej velja
za tiste, ki so v stiku s strankami.
Stanje vaše pisalne mize zavedno ali
nezavedno vpliva na obiskovalce in njihovo poËutje, s tem pa tudi na njihove odnose
z vami.
Nered na mizi lahko povzroËi nesporazume in neuspešnost med sodelavci, slabo pa vpliva tudi na vašo kariero.
Feng šuj, starodavna kitajska modrost, priporoËa, naj bo vsaj 50 odstotkov
naše delovne mize izpraznjene, da bomo
lahko delali sprošËeno.
»e bomo ohranili red na mizi, se
bomo izognili zmedi, neredu in mogoËi izgubi dokumenta.
Tudi po pisalni mizi lahko prepoznamo, s kakšnim Ëlovekom imamo opravka.

Raziskave so pokazale, da ljudje z neurejeno delovno mizo, ki je prenapolnjena
z razliËnimi papirji in s stvarmi, dnevno v
povpreËju porabijo tudi do uro in pol ob
pogledu na stvari ter papirje na mizi, namesto da bi ta Ëas porabili za kaj bolj koristnega.
Zelo hudo je, Ëe v pisarni živita in
delata dva, ki se zelo razlikujeta po redoljubnosti in natanËnosti. V tem primeru se
negativna energija kar kreše, zato naj vsak
pri sebi pomisli ali s svojo “ureditvijo” v pisarni kakor koli ogroža svojega sodelavca.
Delovni prostor naj bo prilagojen našemu naËinu razmišljanja in delovanja, našim potrebam, saj naš delovni prostor razkriva naš obraz.
Našo pisarno moramo redno vzdrževati, Ëe je treba modificirati in urediti stvari
na naËin, da bomo vedno vedeli, kje imamo
potrebne stvari.
Pomembno je, da si naš delovni prostor uredimo tako, da bomo v njem - kar se
da - najbolje funkcionirali, se dobro poËutili in bili povrhu še uËinkoviti.

Jolanda Štukelj
Viri: internet
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Preženimo pomladansko utrujenost
Spomladi se narava in živali zaËnejo prebujati. Kaj pa mi?
Marsikdo je brezvoljen in nenehno utrujen. In zakaj smo spomladi tako utrujeni? Ukrepati je treba
Ëim prej. NajveËkrat pomaga že kar
svež zrak, Ëim veË sprehodov. Predvsem pa je treba hitro spremeniti
prehrambne navade.

P

omladanska kroniËna utrujenost
kaže na to, da prebavni organi in
presnovni procesi v telesu ne delujejo, kot bi morali. S hrano, ki smo jo
užili Ëez zimo, smo obremenili prebavila
in organizem. Zato Ëim prej poskrbimo za
zdravo prehrano, uživanje Ëim veË sadja
in vitaminov. Kakšne barve so vitamini?
RdeËi kot jagode, zeleni kot endivija?
Naj se tudi naša miza obarva s svežimi
pomladnimi barvami sadja in zelenjave.
Poskrbimo, da bo vsak obrok vseboval
veË razliËnih barv in mimogrede bomo
zaužili sadje in zelenjavo petkrat ali veËkrat dnevno. Tudi gibanja nam ne sme
manjkati, predvsem v naravi. PrivošËimo
si redno gibanje - hoja, kolesarjenje, plavanje - in spodbudili bomo tudi telesne
pretoke.
Spremenimo razmišljanje. Poskrbimo na prekrvavitev in poživimo telo,
poskrbimo za svojo dušo in predvsem
ne pozabimo, da je smeh pol zdravja. Ni
smiselno vprašati smejoËega, zakaj se
smeji, smiselno je vprašati nesmejoËega,
zakaj se ne smeji.

S smehom krepimo imunski sitem!

Irena PotoËnik
Vir: internet
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Promocija
zdravja na
delovnem mestu
Promocija zdravja pri delu je že dolga leta v veliko tujih podjetjih obiËajna praksa. Ob rastoËem pomenu
zdravja si je skrb za zdravje utrla pot v poslovne strategije in naËela tudi v številna slovenska podjetja.

K

o govorimo o promociji zdravja na delovnem mestu, postavljamo v središËe zaposlenega kot celostno bitje. Prav
zato moramo gledati na promocijo zdravja na delovnem
mestu in zunaj njega ter v to vkljuËiti preventivno delovanje na
fiziËnem, psihiËnem in na organizacijskem podroËju.
Promocija zdravja na delovnem mestu in celostno naËrtovanje delovnega okolja obsegata svetovanje glede ergonomije
delovnega prostora, aktivnih odmorov in telesnih vaj med delovnim Ëasom, nasvetov za zdravo prehrano in telesno dejavnostjo
med prostim Ëasom zaposlenega.
V okviru promocije zdravja tudi Elektro Ljubljana, d. d.,
pripravlja vrsto aktivnosti in nasvetov, o katerih vas bomo redno
obvešËali.

Stres - vedno veËja tegoba današnjega
Ëasa
Kaj je stres? Stres je odziv organizma na dražljaje iz okolja.
Je stanje napetosti organizma, v katerem se sproži obramba, pri
tem pa se organizem sooËi z ogrožajoËo okolišËino. Temu sledi
nespecifiËen odziv organizma, ki vodi v boj in beg. Gre za vrsto
bioloških pojavov, ki se jih zavedamo le delno. V medicini je
izraz stres uvedel Hans Selye leta 1949. Zanj je stres program
telesnega prilagajanja novim okolišËinam, odgovor na dražljaje,
ki motijo osebno ravnotežje. Kaže na psihosomatski mehanizem,
s katerim se Ëlovek odzove na napore, utrujenost, razoËaranje,
jezo. RazliËni dražljaji v telesu povzroËajo skoraj enako biološko
reakcijo. »e je dražljaj premoËen ali traja predolgo, oslabi organsko obrambo, dolgoroËno pa nastopijo razliËne bolezni.
Živimo v Ëasu in okolju, ki cenita predvsem gmotne dobrine. Živimo prehitro, krËevito, površno. Vedno se nam mudi
in ne najdemo dovolj Ëasa zase. Vrženi smo v tok življenja, ki
nas obraËa in vrtinËi, tako da sploh ne utegnemo pomisliti, ali

38 • elektronovice | maj2008

je takšno življenje dobro. Ne vprašamo se, kako smo in kaj je
prav za nas.

Ko naše sposobnosti za obvladovanje okolišËin niso
veË kos zahtevam, izzivom in nevarnostim okolja, se
razvije stres.
Ne glede na zunanje okolišËine lahko živimo uspešneje, bolj
zadovoljivo in zdravo, Ëe se nauËimo živeti s stresom oziroma
Ëe si znamo pomagati z razliËnimi sprošËanji. Izbira je pestra,
od razliËnih športnih aktivnosti, sprehodov, meditacij, fiziËnega
dela, razvajanja v savnah, plavanja do razliËnih masaž in še bi
lahko naštevali. Vsak posameznik si mora najti sebi primerno
sprostitev, saj smo si ljudje zelo razliËni.
Pri iskanju razliËnih programov, katere bi vam lahko ponudili v okviru promocije zdravja, so se prvi s svojo ponudbo
odzvali s Term Krka in prav je, da njihovo ponudbo predstavimo
kot prvo.
Za razvajanje in sprošËanje za vas in vaše družinske Ëlane
so ponudili koliËinsko predprodajo vstopnic za Terme Delenjske
Toplice - Wellness center Balnea in Terme Šmarješke toplice.
Vsak posameznik si lahko naroËi poljubno koliËino spodaj predstavljenih vstopnic po nižji ceni, konËni znesek pa vam
bomo odtegnili pri naslednji plaËi.

NaroËila zbiramo v Oddelku za varnost in zdravje
pri delu do 26. 5. 2008. Prosim vas, da Ëitljivo pripišete
vaše ime in priimek ter evidenËno številko, naziv vstopnice in koliËino.
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Terme Dolenjske toplice - Wellness
center Balnea
Predprodaja vstopnic - vstopnice veljajo za zunanje
in notranje bazene
Naziv na vstopnici

Cena vstopnice

LAGUNA - BAZENI - celodnevna; pon.-ned.

9,00 EUR

LAGUNA - BAZENI - 3 ure; pon.-ned.

8,20 EUR

LAGUNA - BAZENI - OTROCI, celodnevna; pon.-ned.

7,00 EUR

LAGUNA - BAZENI - OTROCI, 3 ure; pon.-ned.

6,20 EUR

OAZA - SAVNE - celodnevna; pon.-ned.

14,00 EUR

OAZA - SAVNE - 3 ure; pon.-ned.

13,20 EUR

LAGUNA, OAZA (bazeni, savne) - celodnevna; pon.-ned.

16,00 EUR

LAGUNA, OAZA (bazeni, savne) - 3 ure; pon.-ned.

15,20 EUR

LAGUNA - BAZENI - 2 uri; pon.-ned. (12.00-14.00)

5,70 EUR

LAGUNA - BAZENI - 2 uri; pon.-ned. (19.00-21.00)

5,70 EUR

Terme Šmarješke toplice
Predprodaja vstopnic za zunanje bazene
ODRASLI - celodnevna

7,00 EUR

ODRASLI - popoldansko kopanje (po 15. uri)

5,50 EUR

OTROCI - celodnevna

5,00 EUR

UPOKOJENCI - celodnevna

6,50 EUR

Varna vožnja
ali kazni?
Kot Vam je že znano, je 1. maja 2008 zaËela
veljati novela zakona o varnosti cestnega prometa,
ki moËno zvišuje globe za najhujše prekrške, ki so
med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreËe
v Sloveniji. Gre predvsem za vožnjo pod vplivom
alkohola in drugih nevarnih substanc, velike prekoraËitve hitrosti v naseljih, vožnjo v nasprotno
smer na avtocestah, za nepravilno prehitevanje in
podobno.

N

ovela uvaja tudi možnost zasega vozila in pridržanja voznika zaradi najhujših prometnih prekrškov. Spreminja se tudi vozniško dovoljenje, ki se
bo izdalo v obliki plastiËnih kartic.
Spremembe zakona naj bi pripomogle k temu, da bi
vsak pri sebi zmogel temeljit razmislek o tem, kako ravna
v prometu in kako spoštuje prometna pravila, da bi bili vsi
skupaj še bolj varni na naših cestah.
Vesna Oman

Terme Šmarješke toplice - redna koliËinska prodaja za
notranje bazene in savne

Naziv na vstopnici
NOTRANJI BAZENI - 3 ure; pon.-ned.

Cena vstopnice
Redna koliËinska
prodaja 2008
7,70 EUR

NOTRANJI BAZENI - celodnevna; pon.-ned.

9,50 EUR

NOTRANJI BAZENI - OTROCI, 3 ure; pon.-ned.

6,20 EUR

NOTRANJI BAZENI - OTROCI ,celodnevna; pon.-ned.

8,20 EUR

NOTRANJI BAZENI - 2 uri; pon.-ned. (12.00-14.00)

5,70 EUR

NOTRANJI BAZENI - 2 uri; pon.-ned. (19.00-21.00)

5,70 EUR

NOTRANJI BAZENI, SAVNE - 3 ure; pon.-ned.

14,70 EUR

NOTRANJI BAZENI, SAVNE - celodnevna; pon.-ned.

17,20 EUR

Veljavnost vstopnic: vstopnice so veljavne do 31. 12. 2008, po
preteku veljavnosti vstopnic ni mogoËe zamenjati ali jim podaljšati
veljavnosti.
Vesna Oman
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Vtisi iz ocenjevanja vin letnika
2007 Društva vinogradnikov
DE Novo mesto

Vinogradnice in vinogradniki Elektra Ljubljana, DE
Novo mesto, so 14. marca 2008 že dvaindvajsetiË organizirali sreËanje svojih Ëlanov s predhodnim ocenjevanjem vin. Ocenjevanje je potekalo v sejni dvorani DE
Novo mesto. Sprejem vzorcev vina, ocenjevanje ob že
uigrani tehniËni komisiji in lepo pripravljeno sreËanje
ob vinogradniškem prigrizku je bilo tudi tokrat odliËno
izpeljano.

I

mel sem veliko Ëast in zadovoljstvo predsedovati ocenjevalni komisiji, ki je po predhodnem dogovoru vina ocenila
po 20-toËkovnem Buxbaumovem sistemu. Pri raËunalniški
obdelavi se najvišja in najnižja ocena od petih degustatorjev
nista upoštevali, povpreËje preostalih treh pa je prineslo konËno oceno posameznega vzorca. Omeniti moram, da je komisija
manj korektna vina, kot je že obiËaj tega ocenjevanja, temu
primerno tudi ocenila. Lastniki teh vzorcev so se lahko seznanili z opažanji komisije in nasvetom za odpravo mogoËih
pomanjkljivosti.
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V oceno nam je bilo zaupanih 34 vzorcev rdeËih in 25 vzorcev belih vin, za katere je komisija podala naslednja mnenja:
• CviËek (16 vzorcev): nekateri vzorci so bili izjemno lepi, sveži
z milo kislino in lepo obarvani, fenolno bogati in harmoniËni,
nekaj slabših tudi s prisotno napako, kar je vsesplošni problem
letnika 2007, ki ni bil za kletarjenje tako primeren, kot je kazalo
grozdje. S podobnimi primerki smo se ocenjevalci sreËali že na
veliko ocenjevanjih.
• Belokranjsko rdeËe (4 vzorci): vsi vzorci so bili lepi, polni,
ustrezni deklaraciji; mogoËe je prvouvršËeni nekoliko izstopal v
kakovosti.
• Dolenjsko rdeËe (7 vzorcev): veËina vzorcev je bila solidna, primerna letniku in dolenjskemu okolišu.
• Sortna rdeËa vina (7 vzorcev): izstopali sta predvsem frankinji
z najveË doseženimi toËkami. Pri njiju je komisija zaznala pra-
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vo sortnost, odlikujejo ju intenzivna barva in sortna cvetica ter
polnost in svežina. Podobno mnenje velja za bolje uvršËeno metliško in žametno Ërnino, ki sta bili tudi odliËni, vendar frankinji
ne moreta konkurirati.
• Dolenjska bela vina (12 vzorcev): vzorci so dosegli zelo dobro
kakovost, bili so lepi, bistri, sveži, s prijetno kislino in precej
harmoniËni. Nekaj vzorcev je bilo presvetlih, drugih pomanjkljivosti pa komisija ni zaznala.
• Belokranjska bela vina (9 vzorcev): od teh vin se priËakuje
nekoliko veË; to ugotovitev sta potrdila tudi degustatorja s
tega obmoËja, predvsem pa so bili samokritiËni prisotni pridelovalci z mnenjem, da so nekoliko “zaspali” na prejšnjih
uspehih in mogoËe ne sledijo dovolj novejšim smernicam v
kletarstvu.
• Sortna bela vina: vsi štirje vzorci so bili visokokakovostni, kar
je razvidno tudi iz ocen, saj so bili oba chardonnaya ter laški
rizling in beli pinot zelo lepo negovani, harmoniËni, polni in
znaËilno aromatiËni. Mnenje komisije je bilo, da imajo visok
potencial in ob popolni fenolni dozorelosti možnost doseËi tudi
vrhunski razred, kar je želja veËine vinogradnikov.
Po konËanem delavniku se je zbrala prijetna drušËina vinogradnic in vinogradnikov, sodelavk in sodelavcev ter upokojenih delavcev. S predsednikom društva vinogradnikov Elektra Ljubljana, DE Novo mesto Zvonetom »ampom sva podelila
diplome vsem sodelujoËim na ocenjevanju, zmagovalci posa-

meznih kategorij pa so prejeli praktiËno nagrado, uporabno v
vinogradu.
Sledili so prava vinogradniška pojedina, druženje in pokušanje vin ter izmenjava mnenj. Ob zvokih harmonike Tonija
Cuglja se je popoldne hitro prevesilo v veËer in razšli smo se
dobre volje, vsak s svojimi vtisi. Moji so bili prijetni - enkratni,
vem, da je imel organizacijski odbor veliko dela in skrbi, vendar
upam, da se jim je trud poplaËal ob pogledu na vesele obraze
udeležencev.
Pohvalil bi še upravo DE Novo mesto, ki stoji društvu ob
strani že 22 let in s tem pozitivno prispeva k dobrim odnosom
zaposlenih in ohranja stike z nekdanjimi sodelavci. Menim, da
so sreËanja dobrodošla in da blagodejno vplivajo na dušo in telo
v tem napetem tempu in veËni tekmi s Ëasom, škoda le, da ni veË
posnemovalcev, saj, kot mi je znano, le eno izmed dolenjskih
podjetij sledi vaši tradiciji.
Za konec bi se organizatorju osebno in v imenu celotne
ocenjevalne komisije zahvalil za izkazano zaupanje; vsem vinogradnicam in vinogradnikom Ëestitam za prejete diplome in
nagrade, hkrati pa želim veliko veselja pri delu v kleteh in prebujajoËih se vinogradih ter veliko lepega vremena.

Brane Granda,
predsednik ocenjevalne komisije
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Tomislav Kump državni prvak

V

Ilirski Bistrici se je 15. in 16. marca odvijalo državno prvenstvo v lokostrelstvu, dvorana Indoor 18 m. V absolutni
kategoriji DL (dolgi lok) je naš sodelavec in odliËni lokostrelec Tomislav Kump osvojil prvo mesto in postal državni prvak
DL za leto 2008.
Za dosežen odliËen uspeh Tomislavu Kumpu iskreno Ëestitamo in želimo še veliko blešËeËih uspehov.
Uredništvo
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Naj
fotografija
2008

T

okrat smo v uredništvo prejeli fotografije štirih avtorjev. Svoje fotografije so nam poslali Ana GerËar, Anton Štimec, Roman Weiss in Janko Hribar. Fotografije
so prežete s toplimi barvami, ki slikovito najavljajo prihod
pomladi. Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za poslane
fotografije.
Anton Štimec - Daljnovodi ob sonËnem vzhodu.

K sodelovanju vabimo tudi druge sodelavce in upokojence, da s svojimi fotografijami sodelujejo v našem letošnjem nateËaju za izbor “Naj fotografija leta 2008”.
Uredništvo

Janko Hribar - Perspektiva.

Ana GerËar - Do neba.
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Weiss Roman - Zima beži.
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Pozornost ob dnevu žena
Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga praznujemo vsako
leto 8. marca. Je dan praznovanja
ekonomske, politiËne in socialne
enakopravnosti in dosežkov žensk.
Pobudo za praznovanje je dala
nemška feministka in socialistka
Clara Zetkin.

M

ednarodni dan žensk se 8. marca praznuje vse od leta 1917.

Tudi v Sloveniji so potekali boji
za enakopravnost žensk. Ženske so se
moËno približale enakopravnosti, s tem
ko je bila leta 1945 uzakonjena sploš-

na volilna pravica. Leta 1974 je bilo v
ustavo SFRJ zapisano doloËilo, da ima
vsaka ženska pravico svobodno odloËati
o rojstvu otrok, tri leta pozneje pa je bila
uzakonjena še pravica ženske do umetne prekinitve noseËnosti iz drugih, ne le
zaradi zdravstvenih razlogov. Leta 1989
je zaËel delovati prvi telefon v sili za pomoË ženskam in otrokom, ki so postali
žrtev nasilja.
V DE Novo mesto smo bile vse sodelavke povabljene v sejno sobo na kavo
in ob tej priložnosti se je namestnik direktorja Mitja Brudar spomnil boja žensk
po vsem svetu, tako da danes lahko svo-

bodno in enakopravno praznujemo svoj
praznik. Zahvalil se je za delovni prispevek vsake k delovanju organizacije; v
Ëast prazniku je vsem izroËil cvetje.
Za lep dan se sodelavke v DE Novo
mesto najlepše zahvaljujemo vodstvu
podjetja. Ob tej priložnosti smo se postavile tudi pred objektiv.

Jolanda Štukelj
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Kadrovanje
V preteklih mesecih smo zaposlili sodelavce:
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA ENOTA

MARTIN CEPUŠ

KV-elektromonter

SDO, DE Trbovlje

ROMANA MATJAŽ

Tehnik za dokumentacijo

SDO, DE Ljubljana mesto

STEVAN RADI»EVI

Vodja projekta

ORDO, Uprava

ANDREJA BLATNIK

Referentka za inv. inženiring

SDO, DE Ljubljana mesto

MARJETA JORDAN

Administrativni referent

SDO, DE Novo mesto

LUKA STIPANI»

KV-elektromonter

SDO, DE Novo mesto

ŠPELA ŽNIDAR»I»

Dipl. inž. elektrotehnike

SDO, DE Novo mesto

ALEŠ PRIMC

Dipl. inž. elektrotehnike

SDO, DE Novo mesto

FRANC PERKO

KV-elektromonter

SDO, DE Ljubljana okolica

SIMONA ZRIMŠEK

Dipl. ekonomist

NPEE, Uprava

BOŠTJAN GORENC

KV-elektromonter

SDO, DE Novo mesto

PETER ODLAZEK

Tehnik za dokumentacijo

SDO, DE Ljubljana okolica

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:
IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA ENOTA

ERIK ŠLEBIR

prenehanje

SDO, DE Ljubljana okolica

JANEZ DRNOVŠEK

prenehanje

SSS, Uprava

GREGOR GORIŠEK

prenehanje

SDO, DE Novo mesto

U

mrli so naši upokojenci: Franc PoËervina,
Jožica Selan, Ivan Bitenc, Riko Urh, Franc
Intihar, Franjo Kilar in Jože ŠušteršiË.
Alenka Pretnar
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V najlepšem mesecu leta praznujejo okrogle
življenjske obletnice:

MAJ 2008
60. rojstni dan
SONJA BRECELJNIK

Logatec

Ëlanica DUEL

70. rojstni dan
ALOZIJ BERKOPEC

Novo mesto

Slavljenkam in slavljencem želimo vse
lepo, vse dobro in naj jih spremljajo zdravje,
sreËa in osebno zadovoljstvo.
Ne pozabimo:

Konec maja bo praznoval ANTON TOMELJ iz
Mengša svoj 93. rojstni dan; njemu naj veljajo še posebej iskrene Ëestitke.

MAJ 2008
60. rojstni dan
VIKTOR ZUPANC

Posebej slovesno pa naj praznuje naš
najstarejši upokojenec Elektra Ljubljana, ki bo
v juniju napolnil polnih 98 let; to je Anton
KRAVCAR. Naj mu zdravje in sreËa še naprej
služita kot do zdaj.

NihËe v resnici ne vidi cveta tako majhen je.
Nimamo Ëasa.
Da bi videli, pa je potreben Ëas,
kot je Ëas potreben, Ëe hoËemo imeti
prijatelja.

Hrastnik
(Georgia Ökeeffe)

70. rojstni dan
MAJDA MAROLT

Ljubljana

Jožica Krašovec

Anton Avsec
Za nami je dolgih 40 let in veË
skupnega druženja, z nekaterimi veË,
z drugimi nekoliko manj. V tem Ëasu
je bilo doživetih veliko lepih, zanimivih dogodkov. V vseh teh letih
smo pognali skupne korenine, vendar spremembe sodijo k življenju in
oËitno je napoËil Ëas tudi za to.

V

sak med nami ima nekaj Ëisto posebnih datumov, ki mu osebno
veliko pomenijo. Ob tem želim
povzeti za vse nas nekaj pomembnih dogodkov, ki nas vežejo v skupno preteklost
našega podjetja.
Kot pomoË pri pisanju tega Ëlanka
sem v roke vzela personalno mapo in jo
nekoliko prelistala. V rokah mi je ostala
prošnja za zaposlitev, datirana na dan 4.
avgust 1965, ki jo delno povzemam;
“V letih 1959/1962 sem obiskoval
EGŠ v Mariboru in ga uspešno konËal. Potem sem bil nekaj Ëasa zaposlen pri va-

šem podjetju. Ker pa mi je vaše podjetje
z odobreno štipendijo omogoËilo šolanje
na tehniËni šoli, sem prekinil delovno razmerje in šolanje na elektrotehniËni šoli
jaki tok uspešno konËal leta 1965. V upanju, da boste mojo prošnjo ugodno rešili,
vas tovariško pozdravljam”.
Prošnji je bilo odobreno in Anton Avsec je zaËel delati kot tehnik v obratovanju,
nato je bil prerazporejen na delovno mesto
prevzemnika v konzumni službi, nato pa
na delovno mesto referenta v konzumni
službi. V letu 1979 je bil prerazporejen v
Službo razvoja na delovno mesto referenta in v Službi razvoja je ostal vse do upokojitve, tj. konec decembra 2007. V tem
Ëasu si je ustvaril družino z dvema hËerkama, neutrudno je sodeloval na podroËju
športa, dolga leta je bil športni funkcionar, za kar je porabil veliko prostega Ëasa.
Nepozaben je bil kot voditelj smuËarskih
teËajev za naše delavce in še danes kro-

žijo anekdote
o teh nepozabnih dneh.
Zelo
rad je odhajal na daljša
potovanja in
z vsakega izmed teh potovanj je prinesel
veliko zanimivosti. Velikokrat smo se po
službi zbrali v sejni sobi, kjer nam je na
diapozitivih predstavljal tuje kraje in obiËaje.
Tone, veseli bomo Tvojega vsakokratnega obiska in vedno se bo našel Ëas,
da bomo skupaj popili skodelico kave. Vsi
skupaj želimo, da Ti nastale spremembe v
življenju prinesejo Ëim veË uspeha in zadovoljstva v krogu družine in vnukov, da
Ti bo zdravje dobro služilo; od zdaj naprej
delaj samo tisto, kar Te najbolj veseli.
Jolanda Štukelj
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Umrl je Riko Urh
Z žalostjo v srcu smo prejeli vest,
da nas je za vedno zapustil Riko Urh.

finanËne službe. Na tem delovnem mestu je
ostal vse do upokojitve, tj. februarja 1989.

R

V Novem mestu si je ustvaril družino
in rodili so se mu trije otroci - dve hËerki
in sin. Kupil je hišo na Ragovski, ki še danes velja za najlepši del mesta; s tega dela
je namreË najlepši pogled na Novo mesto.
PouËeval je na Srednji ekonomski in gostinski šoli v Novem mestu in še dandanes se ga dekleta spominjajo kot dobrega
uËitelja.

iko Urh se je rodil 10. oktobra1925
v Sodražici, kot eden od dvojËkov
izmed skupaj osmih otrok, kjer je
konËal tudi osnovno šolo. Maturiral je na
gimnaziji v Škofovih zavodih v Ljubljani.
Pod vplivom vojnih in povojnih Ëasov kot
maturant škofovske gimnazije ni mogel najti službe v bližini rojstnega kraja. Tako ga
je v iskanju službe in takratnih režimskih
pritiskov pot zanesla v Novo mesto, kjer se
je zaposlil kot pisar v ObËini Novo mesto.
Bil je nadarjen za matematiko in lepopis,
vendar mu nadrejeni tega niso upoštevali.
Zato se je leta 1953 zaposlil v Kolodvorski
restavraciji kot raËunovodja. Enako delo je
opravljal tudi, ko se je leta 1961 zaposlil v
Hotelu Grad OtoËec in nato leta 1965 v Hotelu Kandija v Novem mestu.
Riko Urh se je zaposlil v Elektru Ljubljana, PE Novo mesto, leta 1965 kot vodja

Riko Urh je bil prijeten Ëlovek, sposoben prisluhniti soËloveku. Udejstvoval
se je na veliko podroËjih; eno tako je bilo
kulturno podroËje. Bil je namreË stalni Ëlan
novomeške igralske družine, kot priznanje
za udejstvovanje na tem podroËju je prejel
Linhartovo plaketo. Med drugim je bil tudi
aktivni igralec odbojke, pozneje je bil celo
imenovan za zveznega sodnika. Sodeloval
je v pevskem zboru, prav tako je tudi režiral
v nekaterih ljubiteljskih igralskih družinah.

NovomešËani se ga
spominjajo tudi po
tem, da je zelo rad
igral “Dedka Mraza”,
saj mu kot izkušenemu igralcu to ni bilo
pretežko. Igral je v
podjetju, na trgu v
Novem mestu in v
KoËevju. Na vsaki
prijetni zabavi smo
ga naprosili, da nam
je zapel njegovo priljubljeno pesem “S'm RibnËan Urban, po
cejlem svejtu znan”. Za sprostitev je kupil
vinograd na Semiški gori, vendar ga v zadnjem Ëasu zaradi bolezni ni mogel veË
obdelovati. Tudi kot upokojenec ni mogel
opustiti dela, ki ga je tako rad opravljal in
ga nadaljeval kot sodelavec razliËnih organizacij vse do 11. marca 2008, kjer so ga
zaradi slabega poËutja zadržali v bolnišnici
Novo mesto in kjer je 15. aprila 2008 tudi
umrl.
Priljubljen je bil tudi med drugimi raËunovodji v Elektru Ljubljana. S pretanjenim Ëutom za številke je znal prikazati potrebe naše delovne organizacije, predvsem

In memoriam Andreju Wagnerju
Beseda ob slovesu
Roka se zatrese, ko skušam skicirati
nekaj misli v slovo od znanca, prijatelja,
sodelavca. Kako so šele zmedene te misli,
ko bežijo v preteklost, ki nam je bila v
veliki meri skupna. Pravzaprav si bil ti,
Andrej, moj prvi znanec med poznejšimi
sodelavci v podjetju Elektro Ljubljana.
Poznam še sicer le nekdanjega direktorja, ki me je daljnega leta šestdeset še kot
štipendista poslal na smuËarske tekme
skupaj s teboj - rutinerjem. Tako je izpopolnil ekipo. V Log pod Mangartom
smo potovali skoraj kot na konec sveta.
Današnji tekmovalci bi se smejali naši
takratni opremi, tekmam in sploh vsemu,
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kar je k temu sodilo. Pa vendar smo se
imeli lepo. »e niË drugega nam je optimizem vlival tvoj nalezljivi prešerni smeh.
Tudi za ta smeh ti hvala.
»udno nakljuËje je bilo, da sva bila
tako rekoË soseda iz šentpetrskega predmestja, ti z nabrežja, jaz s cestne strani.
Od takrat sem te veËkrat sreËeval, elegantnega mladega gospoda, ko sem sam
še drgnil šolske klopi.
Ko sem se zaposlil v takratni enoti
Ljubljana okolica, je usoda tebe že postavila med graditelje distribucijskega
omrežja, Ëemur si posvetil prvo polovico
svoje poklicne poti. V drugi polovici pa

sva postala tesnejša
sodelavca, saj si svoje znanje in izkušnje
posvetil pripravi in
nadzoru naložb v
naši enoti. Ne spominjam se, da bi se med
nama kdaj zgodila
kaka hujša zamera.
»e se je, sem jo jaz
pozabil, ti pa gotovo
odpustil.
Tako te danes, Andrej, iz vežice
tvojega patrona spremljamo na “ta britof žegnani”, kot mi ob vsakem obisku
zapoje moja mama. Komaj Ëesa se še
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takrat, kadar so se razdeljevala sredstva
v okviru Elektra Ljubljana.
Med upokojitvijo in dokler mu je
zdravje dopušËalo, se je rad odzval vabilu na obËasna sreËanja upokojencev.
Zmeraj je bil poln energije in vedno je
bil pripravljen na smeh, skratka, zabaval nas je s svojim humorjem. Spominjali se ga bomo kot vestnega delavca.
Z njim odhaja pomembna osebnost,
Ëlovek z neprecenljivimi izkušnjami.
Bil je zgled profesionalizma, etike in
pokonËnosti.
Življenjska pot Rika Urha se je sklenila, od njega smo se poslovili v soboto,
19. aprila 2008, na pokopališËu v Sodražici, kjer je našel veËni poËitek ob svojih
starših in sorodnikih.

Zahvaljujem se družini za
posredovanje slik in podatkov.

Jolanda Štukelj in
Zvone »ampa

Kam in kdaj?
NaËrt aktivnosti Društva upokojencev Elektra Ljubljana za
drugo polletje 2008
JUNIJ

Prijave

10. 6. 2008

Trenta

izlet

2. in 3. junij

26. 6. 2008

SreËanje upokojencev Slovenije

izlet

16. in 17. junij

AVGUST
12. 8. 2008

Prijave
Trening

pohod

25. in 26. 8. 2008 Dvodnevni pohod po dogovoru v lastni režiji
SEPTEMBER

Prijave

9. 9. 2008

Kofce

pohod

1. in 2. sept.

23. 9. 2008

Sesljan, Devin - Italija

izlet

15. in 16. sept.

OKTOBER

Prijave

10. 6. 2008

Trenta

izlet

2. in 3. 6. 2008

14. 10. 2008

Sv. Ana nad Ribnico

pohod
izlet

6. in 7. okt.

NOVEMBER

spomni, a staro ljudsko pesem, ki jo
je ob koncu prve svetovne vojne slišala od svoje matere, še zna zapeti.
Ve, da “tam nej žalosti, nej skrbi pa
tudi ne špetira; kralj pr' petlarji sedi,
pa se prav nË ne zbera”. In konËa s
prošnjo: “de b' bli zbran na sodn dan
na desn stran”.

4. in 5. avgust

Prijave

8. 11. 2008

Po Levstikovi poti

pohod

3.in 4. nov.

11. 11. 2008

Martinovanje - neznano

izlet

3. in 4. nov

Na dan prijav do 11. ure pokliËite 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.
Zvonka Osredkar

V veliko jezikih je mogoËe danes najveËkrat izreËena beseda “mir”
pa tudi pogosto zlorabljena. A Ëe ji
dodamo besedico “veËni”, dobi drugaËen, pravi pomen. In prav veËnega
miru in pokoja ti želimo znanci, prijatelji, sodelavci na tem “žegnanem
britofu”.
Boštjan Ložar
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Katarina nad
Ljubljano
»eprav je bila v deželi uradno že pomlad, je zima še
mahala z repom in nas “razveselila” s snegom, ki ga je še
imela na zalogi. Sneg se v dolini ni obdržal, saj pomladno
sonce že opravlja svoje delo. DrugaËe je bilo na višini 738
m, kolikor meri Topol pri Medvodah (bolj znan kot Katarina), kjer je bila snežna odeja debela tudi do 40 cm. Topol
je ob Šmarni gori najbolj priljubljena izletniška toËka ljubljanskih izletnikov.

N

a približno pol poti do cilja so nas priËakale prve zaplate
snega; više kot smo se vzpenjali, debelejša je bila snežna
odeja - na vrhu nas je Ëakala prava zimska pravljica. Razgled z vrha na okoliške vrhove in Ëudovita snežno bela pokrajina
okrog nas, obsijana s soncem, je bila enkratna nagrada za trud med

vzponom. Ni nam bilo žal truda. V bližnji gostilni smo se podprli
in se po isti poti vrnili v dolino. Za nami je bil lep dan, ki nam je
pognal kri po zaspanih žilah.
Zvonka Osredkar

Škocjanske jame

Z

a naš drugi pohod smo si izbrali
Primorsko - nameravali smo osvojiti 670 m visoko Kokoš - hrib nad
Lokvijo, pa nam jo je tokrat vreme tako
zagodlo, da smo se skrili v jamo, kjer nas
aprilsko deževje ni motilo. Ogledali smo si
Škocjanske jame, ki so od leta 1986 vpisane
v seznam svetovne naravne dedišËine pri
Unescu kot izjemen primer stiËnega krasa z
najveËjim znanim podzemskim kanjonom
na svetu.

Jame je ustvarila reka Reka, ki izvira
v vznožju Snežnika in po 55 km toka po
površju ponikne in pride na dan blizu Jadranske obale kot izvir Timave. Med svojo
potjo po podzemlju je reka Reka ustvarila
Ëudovit kanjon. Ogledali smo si Tiho jamo,
dvorano s “ponvicami”, ŠumeËo jamo. Vse
jame in dvorane povezuje zgledno urejena
in dobro varovana pot, ki nas vodi ob Reki
ali nas varno pelje prek Reke, ki buËi tudi
do sto metrov pod nami. Vmes obËudujemo
kapnike in stebre razliËnih oblik in velikosti. »e daš domišljiji prosto pot, vidiš lahko
veË kot drugi - tudi Trubarja. Ko smo zapustili jamo in se odpeljali na kosilo, se je
tudi vreme nekoliko uneslo. Pri kosilu smo
vošËili slavljencema Alojzu in Ivanu za
okroglo obletnico. Zadovoljni, da nas dež
ni odvrnil od izleta, smo se vrnili v Ljubljano in si zaželeli na svidenje na naslednjem
izletu.

Zvonka Osredkar
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V VSAKI ŠALI

Zakonska
posvetovalnica
Samo par let sta bila poroËena in zgodilo se jima je
tisto, Ëemur se uspejo izogniti le redki pari ... samo prepirala sta se še. Skregala sta se okrog najbolj banalnih
vsakdanjih stvari in potem sta oba dolgo kuhala mulo
in na koncu sta oba spoznala, da tako ne bo šlo veË.

I

n zavila sta v svetovalnico k zakonskemu terapevtu. Ko sta
vstopila v ordinacijo, ju je terapevt prijazno sprejel. Ponudil
jima je dva mehka udobna naslonjaËa in potem je sedel nasproti njiju in ju vprašal, kje je problem. Mož je žalostno sklonil
glavo. Ni vedel, kaj naj reËe ... Potem se je usulo. Kot bi se ulila
najhujša poletna ploha s toËo in z grmenjem. Žena je naštevala
na dolgo in široko, kaj vse je narobe z njunim zakonom. Zakaj
se ona ne poËuti dobro v njem. Kako je ona njemu podarila svoja najlepša leta, on pa tam sedi kot klada in niË ne reËe. Kakšnih
dobrih pet, deset minut je trajalo vse skupaj in drlo je kot plaz.
In potem je terapevt Ëisto poËasi vstal. Ležerno je prehodil
tiste tri, štiri korake do nje. Spustil je roke na njena ramena in jo
privzdignil, da je vstala. Nežno jo je zaËel poljubljati in potem
jo je narahlo spustil nazaj na njen sedež. Žena je obsedela tam.
Brez besed. Terapevt je strumno pogledal moža, ki je sedel tam
in ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo. Da je ona konËno tiho. Da
se je prenehala prepirati. Potem je terapevt pogledal moža v oËi
in rekel, poudarjajoË vsako besedo posebej: VAŠA ŽENA POTREBUJE TO VSAJ DVAKRAT TEDENSKO ... Mož je nebogljeno
prikimal in odgovoril: “Lahko vam jo pripeljem
ob torkih in Ëetrtkih ...”

Adam in Eva
Sin je pred poukom verouka vprašal
oËeta:
“OËka, kdo je bila Adamova tašËa?”
“Adamova tašËa? Adam ni imel tašËe.
To je bil raj!”

Prepir
Mož in žena se hudo prepirata. Po
stanovanju že letijo kosi pohištva. Naenkrat žena pograbi velik kristalni pepelnik in moža z vso moËjo udari po glavi,
nato pa on zaËne moËno krvaveti. Zaprepadena žena odhiti po škatlo s prvo
pomoËjo in mu razkuži ter obveže rano.
Ko ga tako oskrbi, ga poboža in mu nežno zašepeta: “O dragi, le kaj bi ti brez
mene ...”
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

SESTAVIL
TONI

Strokovnjak
Naprava za
s podroËja
pretvarjanje
elektronapetosti
tehnike

Pavel Pirc

VesoljËek
iz filmske
uspešnice

Lekše Robert

Kemijski
simbol za
Radij

Okrajšava za
lep pozdrav

Enaka
vokala

Avar, Ober

Slovenske
železnice

Neumneæ
(nareËno)
Bolha
Adisa

Plemiški
naziv v
Angliji

Država na
bližnjem
vzhodu

Rudar
(pogovor.)

Geslo fr.
revolucije
PijaËa st.
Slovanov
Lirska
pesem,
hvalnica

Taja
Simoniti

Robert
FerenËak

Tempelj,
svetišËe,
hram

Pas zemlje
ob morju,
obreæje

Izvirno
ustvarjalen
Ëlovek

Samostojni
del veËje
celote

Slovenski
igralec, Ali

Gora v
Julijskih
Alpah

Kemijski
simbol za
Amercij

Presuπena
slanina

TuristiËni
kraj na
slovenski
obali

Francoski
romanopisec, Emile

Drugi papež
Mozoljavost
Vetrc, piπ

Ime
Chaplinove
žene

Cevec Janez

Ozek kos
blaga

Izumitelj
film. traku
Alojzij
Nosan

Ljubljana
v rimskih
Ëasih

SmuËi
(skandin.)

Dolgorepa
æivobarvna
papiga

Kobe
Erika
Æidovska
Ëetrt

Nogometni
klub
Ivan Cankar

Evropsko
znana
srbska
balada
Novi
testament

Nikalnica

Nezavedno
po Freudu

Simbol za
Renij

Javor
(latinsko)
SrediπËe
vrtenja

Predlog

Snov, ki
razpade v
ione
Obdobje
mezozoika

Kazalni
zaimek
Kovinski
drog na
katerem je
kolo

Oznaka
velikih
ruskih letal

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki, Magdi Lavrih iz IvanËne Gorice, ki bo prejela praktiËno
nagrado. Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 10. junija 2008 na naslov:
Elektro Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Oddelek za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.
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Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana, d. d. Naslov: Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana. Elektro novice prejemajo vsi
zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana, d. d. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Uredniπtvo: Mateja
PeËnik in Marko Piko. Urejanje in izbor fotografij: Marko Piko. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje:
Pliberšek izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.
»lani Ëasopisnega sveta internega glasila Elektro novice: 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

ZA DUŠO

Pametni osel

Lepa misel:
“Resnica je vedno
vznemirljiva. Torej, govori jo! Življenje je na
moË dolgoËasno brez
nje.”

NekoË sta živela star mož in star
osel. Nekega dne je osel padel v prazen, a globok vodnjak. Uboga žival
je ves dan rigala in mož je mislil na
to, kako bi jo spravil iz vodnjaka. Na
koncu pa je menil, da je osel že zelo
star in šibek, sploh pa je že nekaj Ëasa
nameraval napolniti z zemljo ta
vodnjak.

v vodnjak, jo je osel potlaËil s kopiti, tako da
je nastajal vedno višji kup zemlje, dokler
ni osel lahko skoËil iz vodnjaka.

O

Življenje nam bo vedno
metalo pod noge zemljo, kokosove orehe, ne bomo
pa prišli iz vodnjaka,
Ëe se ne bomo takoj
odzvali. Vsak problem
nam ponuja priložnost,
da napravimo korak naprej,
vsak problem ima rešitev, Ëe se ne
vdamo ...

dloËil se je, da bo v
njem pokopal starega
osla. Nekaj sosedov
je prosil za pomoË. Vzeli so
lopate in zaËeli metati zemljo
v vodnjak. Osel je zaËel na vso
moË rigati. »ez nekaj Ëasa pa na
veliko zaËudenje iz vodnjaka ni bilo
veË slišati nobenega glasu.
Oslov gospodar je pogledal v vodnjak,
misleË, da je osel mrtev, videl pa je nekaj
neverjetnega: vsakokrat, ko so vrgli zemljo

Neka opica je z drevesa vrgla
kokosov oreh modrecu na glavo. Mož
je oreh pobral, popil mleko, pojedel
sredico in si iz lupine napravil
posodico.

Vir: Bruno Ferrero, Najlepši nasmeh.
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