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Naj
zaslužen
dopust
poživi vsako
vašo celico
Drage bralke in bralci. Lepo pozdravljeni in dobrodošli pri branju
julijske številke Elektro novic. Visoka
temperatura nas opozarja, da smo v
Ëasu zasluženih dopustov. Lahko verjamete, da je za nami že celotno prvo
polletje leta 2008? Pa se zdi, kot da smo
šele pred kratkim izdali prazniËno novoletno številko.

V

erjetno boste to številko glasila prebirali pred odhodom na zasluženi dopust ali po prihodu z dopusta, mogoËe celo na plaži. Želim vam, da oddih poživi
prav vsako vašo celico, da vas prepoji z novo
pozitivno energijo in povrne neskonËno voljo
do življenja. Še v poletnih mesecih, predvsem
pa v zaËetku jeseni, so pred vsemi nami novi
zanimivi in pomembni projekti. Nekatere napovedujemo že s to številko.
Tokratna vsebina je pestra. Poslali ste
nam veliko zanimivih in aktualnih prispevkov. Poslovanje družbe Elektro Ljubljana v
letu 2007 je predstavljeno v uvodniku. Verjetno ste že slišali, da je družba pristopila k
projektu menjave logotipa. Menjava logotipa je pomemben projekt, za katerega je treba
prepoznati in izbrati pravi trenutek. ZašËitni
znak oziroma logotip podjetja je izhodišËe
celostne podobe, prepoznavnosti v javnosti,
naša osebna izkaznica; iz njega izhajajo tudi
ugled podjetja, zaupanje naših odjemalcev,
prepoznavnost na trgu, konkurenËnost. O poteku projekta in izboru vas bomo tudi v internem glasilu sproti obvešËali.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Uspešno je bil konËan projekt sistemizacije. 14. maja, z razrezom slavnostnega traku,
sta župan ObËine RadeËe in predsednik uprave simboliËno odprla nov RTP RadeËe. Med
vsebino sta tudi vabilo na že tradicionalni
dan kolektiva Elektra Ljubljana, d. d., ki se bo
zgodil v soboto, 27. septembra, ob 11. uri na
Vrhniki, in aktualna napoved uradnega odprtja nove RTP Vrhnika, ki se bo zgodilo 1.
oktobra 2008.
Elektro Ljubljana že vrsto let svetuje na
podroËju uËinkovite rabe elektriËne energije
in obnovljivih virov. Letos je bila na to temo
organizirana tudi novinarska konferenca.
Predstavljeni projekt Trajnostna raba energije
v šolah pa pomeni še korak naprej. Kakšen?
Tudi to lahko preberete med vsebino. Kot ste
verjetno opazili tudi sami, je rdeËa nit letošnjih številk glasila predstavitev delovnih skupin razliËnih DE. Tokrat sta na vrsti DE Novo
mesto in skupina za vzdrževanje v Nadzorništvu »rnomelj.
Toliko na kratko o sami vsebini. Še enkrat vsa zahvala vsem za vse vaše prispevke,
mnenja, da vam ni vseeno. Veselim se sodelovanja tudi vnaprej.

Želim vam lepe in prijazne poletne
dni. Naj vas pozitivna energija in dober
tok spremljata povsod.

mag. Violeta Irgl,
urednica
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Poslovanje
družbe Elektro
Ljubljana v letu
2007
Elektro Ljubljana je leto 2007 uspešno konËal z 1,1
mio EUR dobiËka. Naložbena vlaganja so v letu 2007
predstavljala 42,2 mio EUR in presegla naËrte za 8,2 %,
naložbe predhodnega leta pa za 0,7 %.

N

ajpomembnejša vlaganja na distribucijskem omrežju so v
letu 2007 obsegala: gradbena dela na novi RTP Vrhnika,
zakljuËna dela na RTP Litija in RTP RadeËe, rekonstrukcijo
RTP Polje, gradbena dela na dograditvi RTP ViË, gradnjo novih TP
s prikljuËnimi vodi in z nizkonapetostnimi razvodi ter osnovnih
srednjenapetostnih vodov, vkljuËevanje novega DCV v proces vodenja ter gradnjo optiËnih povezav med centri vodenja in vodenimi
elektroenergetskimi objekti. V gradnji je bilo 495 distribucijskih objektov SN in NN napetostnega nivoja.
V letu 2007 smo distribuirali 3.843,2 GWh elektriËne
energije, tj. za 2,8 % veË kot leto prej. Izgube elektriËne energije
v omrežju so znašale 209,7 GWh, kar prestavlja 5,2 % celotnega
prevzema elektriËne energije v naše omrežje.
Skladno z evropskimi direktivami na podroËju obnovljivih virov energije smo v letu 2007 aktivno pristopili k razširitvi gradnje objektov za proizvodnjo elektriËne energije iz
stoodstotno obnovljivih virov. Na Srednji šoli tehniških strok
Šiška smo zgradili sonËno elektrarno, ki poleg proizvodnje
elektriËne energije služi tudi kot edini uËni poligon v Sloveniji. Na podroËju izkorišËanja lesne biomase pri soproizvodnji
toplotne in elektriËne energije smo se na podlagi študij izvedljivosti odloËili za gradnjo SPTE Snežnik, ki bo predvidoma
postavljena v letu 2008. V letu 2008 bomo zaËeli gradnjo nove
strojnice v mHE Zagradec, s Ëimer se bo proizvodnja elektriËne
energije poveËala z zdajšnjih 800 MWh na 2.500 MWh, stara
strojnica pa se bo preuredila v RP in muzej. NaËrtujemo tudi
postavitev nekaj sonËnih elektrarn manjših moËi razliËnih izvedb.
V letu 2007 je skupna proizvodnja elektriËne energije iz
obnovljivih virov znašala 11.819 MWh elektriËne energije.
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mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

Svoje odjemalce želimo ozavešËati o pomenu obnovljivih
virov in uËinkovite rabe energije, zato smo v letu 2007 izdali
prvo številko glasila za odjemalce, imenovano Zelena energija. Na temo varËevanja z energijo smo pripravili informativne
zloženke, varËevanje z elektriËno energijo pa smo želeli vzpodbuditi tudi z izvedbo projekta VarËna sijalka v vsak dom. V
okviru projekta, ki je potekal v organizaciji vseh petih elektrodistribucijskih podjetij in Holdinga Slovenske elektrarne, je
Elektro Ljubljana med svoje odjemalce razdelil 278.000 sijalk.
»e bodo vse sijalke zasvetile namesto klasiËnih žarnic, bomo
prihranili veË kot 32.000 MWh elektriËne energije letno, kar
predstavlja polovico srednje letne proizvodnje hidroelektrarne
MavËiËe na Savi.
Z izloËitvijo neodvisnega Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in s prehodom gospodinjskih odjemalcev med
upraviËene odjemalce je Elektro Ljubljana postal tržno podjetje.
Svojo tržno usmerjenost in usmerjenost k odjemalcem bomo
izkazovali s svojo družbeno odgovornostjo, skrbjo za okolje,
skrbjo za zaposlene, trženjem proizvodov in storitev ter s svetovanjem odjemalcem.
Kakovost poslovanja se v Elektru Ljubljana potrjuje tudi
prek vzdrževanja in vodenja sistema kakovosti. V Elektru Ljubljana smo ponosni na štiri pridobljene certifikate kakovosti, in
sicer za: Sistem vodenja kakovosti ISO 9001, Sistem ravnanja z
okoljem ISO 14001, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
OHSAS 18001 ter za certifikata ISO 27001 za uËinkovito varovanje informacij. Pripravljamo pa se že na pridobivanje certifikata do družine prijazno podjetje.

Spoštovane sodelavke in sodelavci, vsem skupaj želim
prijazne dopustniške dni.

mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

AKTUALNO

AKTUALNO

KonËan projekt sistemizacije
Aprila 2008 je bil uspešno konËan projekt sistemizacije. V novi sistemizaciji so delovna mesta bolj prilagojena obstojeËim delovnim procesom, organizaciji
družbe ter poslanstvu, strategiji, viziji in ciljem družbe.

S

kladno s tem je družba sprejela Pravilnik o organiziranosti in
sistemizaciji delovnih mest, s katerim so se zdajšnja delovna
mesta ukinila in ustanovila nova (disk K: Pravilnik o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest).
Naša družba je skupaj s socialnimi partnerji sprejela tudi
novo Podjetniško kolektivno pogodbo, ki uvaja spremembe
predvsem na podroËju prenove plaËnega sistema, napredovanja

skoraj polovica takšnih, kjer so delavci prejeli višjo plaËo, preostala polovica pa enako in manjši del takšnih, ki po plaËi izstopajo. VeËina pritožb se je nanašala na prenizko vrednotenje
delovnega mesta, odvzem plaËnih razredov zaradi neustrezne
izobrazbe, na ocene delovne uspešnosti ipd.

Osebna delovna uspešnost in
napredovanje
Skupaj z novimi pogodbami o zaposlitvi so zaposleni od
nadrejenih prejeli tudi oceno delovne uspešnosti in nekateri
tudi napredovanje.
Nadrejeni so opredelili in utemeljili oceno delovne uspešnosti delavca za preteklo leto na ocenjevalnem listu (Podjetniška kolektivna pogodba, 110.-113. Ëlen). Temeljna merila za
ugotavljanje osebne delovne uspešnosti so: obseg, kakovost
in gospodarnost opravljenega dela. Ocene delovne uspešnosti

(horizontalno in vertikalno) in ocenjevanja delovne uspešnosti.
Povišali so se dodatki za delo v neugodnih vplivih okolja - za
delo na višini in za delo v kabelskem jašku, jarku.
V aprilu 2008 so zaposleni skladno z novo sistemizacijo prejeli nove pogodbe o zaposlitvi, ki so zaËele veljati maja
2008. Junija 2008 so zaposleni dobili prvo plaËo po novi sistemizaciji. Približno 67,5 % zaposlenih je prejelo višjo plaËo, 29,5
% enako, pri 3 % pa se je pojavilo veËje odstopanje med staro
in novo sistemizacijo.
Kadrovska služba je prejela 108 pritožb oziroma ugovorov
(10,6 %). Od vseh prispelih pritožb oziroma ugovorov je bila

so: izjemno uspešno, zelo uspešno, uspešno, manj uspešno in
neuspešno. Uspešnost ocenjevanja je v veliki meri odvisna od
dobrega sporazumevanja med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi. V veËini primerov mora nadrejeni dobiti informacije od
zaposlenega, da lahko sklepa, ali je dobro delal. Zaposleni pa
mora dobiti informacije od nadrejenega, da bi razumel, kateri njegovi odzivi pri delu so zaželeni in kateri ne ter kakšno
uspešnost vodja od njega priËakuje. Za realno ocenjevanje delovne uspešnosti pa je treba postaviti cilje.
»e je delavec ocenjen z oceno zelo uspešno, ima možnost
napredovanja (109. Ëlen Podjetniške kolektivne pogodbe), ni pa
nujno, da delavec napreduje, saj ima direktor na voljo le do-
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loËeno število plaËnih razredov, ki jih lahko razdeli svojim sodelavcem. Delavec lahko na doloËenem delovnem mestu napreduje do najveË 8 plaËnih razredov iz naslova veËopravilnosti,
obvladovanja veË želenih funkcionalnih znanj, nadpovpreËne
delovne uspešnosti, samostojnosti, ustvarjalnosti ali višje stopnje strokovne izobrazbe.

niti motivacijo ter tako doseËi poslediËno veËjo uËinkovitost
in osebno delovno uspešnost zaposlenega. S pomoËjo letnega
razgovora dobimo vpogled v preteklost, sedanjost ter prihodnje
naËrte posameznika in organizacije. Sogovornika bosta na letnem razgovoru poskušala oceniti preteklo leto, skupaj postaviti
smernice za prihodnje ter definirati možnosti osebnega in poklicnega razvoja zaposlenega.

Letni razgovori

Vsebino si lahko preberete:
- Podjetniška kolektivna pogodba (intranet ali disk K:/Pravni
akti),
- Pravilnik o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest
(disk K:/Pravilniki),
- Delovna uspešnost in napredovanje (disk W:/kadrovska
služba/ in PKP - 109.-116. Ëlen),
- Letni razgovori (disk W:/Kadrovska služba/Letni razgovor).

Aprila 2008 so bili za vodilne delavce predstavljeni letni
razgovori. Letni razgovori se bodo izvajali enkrat letno. Termin
izvajanja letnih razgovorov bo doloËila uprava družbe. ZaËeli
se bodo ob koncu leta 2008 ali na zaËetku leta 2009 do doloËenega organizacijskega nivoja.
Letni razgovor je poglobljen razgovor med vodjem in
zaposlenim, katerega glavni namen je, da s pomoËjo tega instrumenta skušata izboljšati njun odnos, pogoje za delo, dvig-

Vincenc Janša in Alenka Pretnar

NOVICA

NOVICA

Elektro Ljubljana menja logotip
Uprava družbe je na podlagi Analize o prepoznavnosti
logotipa in celostne podobe družbe na razširjenemu kolegiju,
22. aprila 2008, sprejela sklep o zamenjavi logotipa in novi
celostni grafiËni podobi.

L

ogotip sodi med bistvene elemente prepoznavnosti vsake
družbe. Vzbujati mora zaupanje, pozitivne vrednote družbe. Analiza je pokazala veliko slabosti obstojeËega znaka.
Znak je javnosti slabo znan; sestavljen je iz trdih, agresivnih
linij, kar pri ljudeh vzbuja negativne predstave.
Konec maja je uprava imenovala projektno skupino, ki
je priËela z delom. Pripravljen je anonimni nateËaj z vabljenimi udeleženci. NateËaj bo trajal do zaËetka avgusta, tako
da se bodo predlogi za nov znak družbe pregledali že v avgustu. Nov logotip družbe bo predvidoma izbran v septembru.
O poteku projekta vas bomo sproti obvešËali tudi v Elektro
novicah.
Vincenc Janša,
predsednik projektne skupine
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KAKOVOSTI

SISTEM

Sistemi
kakovosti
v Elektru
Ljubljana, d. d.
Številna podjetja so spoznala, da je urejenost poslovanja najlažje doseËi na standardiziran naËin, zato svoje
poslovanje organizirajo skladno s sprejetimi in z uveljavljenimi standardi.

E

lektro Ljubljana, d. d. se zaveda pomena in prednosti urejenosti poslovanja po naËelih dobre prakse. Tako imamo kar
štiri širša poslovna podroËja urejena na standardiziran naËin,
tj. po standardih iz skupine ISO, in sicer:
• Sistem vodenja kakovosti ISO 9001, ki je povzetek dobre poslovne prakse in ki je pretežno usmerjen na uËinkovitost obvladovanja in izboljševanja poslovanja ter na poveËanje zadovoljstva odjemalcev. DoloËa zahteve za sistem vodenja kakovosti,
delovanje oziroma odgovornost vodstva, ravnanje z viri, izvajanje temeljne dejavnosti podjetja in nadzor prek merjenja, analiziranja in izboljševanja.
• Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, ki zajema obvladovanje
okoljskih vidikov poslovanja in obsega izpolnjevanje zakonskih
zahtev, uËinkovito izkorišËanje energetskih virov ter prepreËevanje onesnaževanja.
• Varnost in zdravje pri delu ISO 18001, ki poudarja pomen dobrega telesnega zdravja in duπevnega poËutja med
izvajanjem delovnih opravil in v kakπnem delovnem okolju
delamo. Pri vzpostavitvi sistema se upoštevajo doloËila zakonodaje pa tudi etiËni razlogi ter zdravje in zadovoljstvo
zaposlenih.
• Upravljanje varovanja informacij ISO 27001, ki obsega celovit sistem upravljanja varovanja informacij. Poleg informacijske
tehnologije in informacij v elektronski obliki zajema tudi informacije v vseh razliËnih oblikah in na razliËnih medijih, kar zaposleni poznamo kot npr. politika Ëiste mize, fiziËno varovanje
objektov in drugo.
Sistem kakovosti Elektra Ljubljana deluje prek odborov za
kakovost na ravni družbe; OE in DE, za sistem ravnanja z okoljem,
varstvo in zdravje pri delu ter za varovanje informacij so ustanovljeni sveti in imenovani pooblašËenci. Veljavni obvladani dokumen-

ti so na disku K. Posamezni standardi se povezujejo v integriran
sistem kakovosti.
Ustreznost izvajanja, vzdrževanja in razvijanja sistemov kakovosti se preverja prek notranjih in zunanjih presoj. Letošnja zunanja
presoja je v Elektru Ljubljana potekala od 4. 6. do 6. 6. 2008 in
je zajemala: vse organizacijske enote na upravi družbe, DE KoËevje in Nadzorništvo Ribnica, DE Trbovlje in Nadzorništvo Hrastnik,
delovanje svetov za varovanje informacij, varnosti in zdravja pri
delu ter ravnanja z okoljem, svetovalca uprave za tehniËne zadeve
in vodstveni pregled pri predsedniku uprave. Za sistem ravnanja z
okoljem in vodenje varovanja informacij je bila redna zunanja presoja, za sistema vodenja kakovosti in sistem varnosti in zdravja pri
delu pa obnovitvena. Zahteve posameznih standardov se skozi leta
razvijajo; temu sledi vzpostavljen sistem kakovosti v podjetju.
Bistvena ugotovitev zunanje presoje je bila, da ima družba
Elektro Ljubljana, d. d., vzpostavljen ustrezen sistem kakovosti po
zahtevah standardov. Za ugotovljene neskladnosti in priporoËila je
Elektro Ljubljana že pripravil ustrezne aktivnosti z roki ter odgovornimi osebami za izvedbo in nadzor. PriporoËila predstavljajo priložnost za izboljševanje uËinkovitosti integriranega sistema vodenja.
Naš nadaljnji razvoj sistemov kakovosti je usmerjen v uspešen
in integriran sistem kakovosti ter pridobitev certifikatov poslovne
odliËnosti in do družine prijazno podjetje, s Ëimer bo skrb za zaposlene, odjemalce, okolje in podjetje πe dodatno oplemenitijo.
Vsekakor pa je temelj za uspešno delovanje sistemov kakovosti, da jih vodstvo in zaposleni sprejmejo kot pomemben sestavni del
svojega delovnega procesa, ki procesa ne obremenjuje, ampak ga
poenostavlja ter ga dela še uspešnejšega in transparentnejšega.
Virna Konrad,
Služba za kakovost
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Odprtje nove Razdelilne
transformatorske postaje
110/20 kV RadeËe
14. 5. 2008 sta z razrezom slavnostnega traku župan ObËine RadeËe, Matjaž Han in predsednik uprave Elektra Ljubljana, d. d., Mirko MarinËiË simboliËno
odprla novo razdelilno transformatorsko postajo (RTP)
110/20 kV RadeËe.

R

TP RadeËe s svojim razdelilnim 20 kV omrežjem leži na
skrajnem vzhodu preskrbovalnega obmoËja Elektra Ljubljana, d. d. Nova RTP RadeËe bo v naslednjih desetletjih
odigrala pomembno vlogo pri kakovostni dobavi elektriËne energije odjemalcem na 20 kV napetosti, obrtni in industrijski dejavnosti in pri široki porabi gospodinjstvom na nizki napetosti. Z
veseljem lahko povemo, da bo z novim objektom zagotovljeno
kakovostno napajanje, kar je za nadaljnji razvoj tega obmoËja
zelo pomembno.
Gradnja RTP 110/20 kV RadeËe ni pomembna samo kot
nov vir napajanja z elektriËno energijo na tem obmoËju, ampak
je s tem objektom omogoËeno poenotenje napetostnih nivojev
elektrodistribucijskega omrežja s tristopenjske transformacije
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110/35/10 kV na direktno transformacijo 110/20 kV. Ta posodobitev bo omogoËila manjše izgube elektriËne energije v omrežju
in veËjo zanesljivost obratovanja.
V Zasavju se je prehod razdelilnega omrežja z 10 kV na
napetost 20 kV zaËel na obmoËju Zagorja z gradnjo RP 20 kV
Izlake, z rekonstrukcijo RTP 110/35/20 kV Potoška vas in z gradnjo nove RTP 110/20 kV Litija. SoËasno z gradnjo RTP RadeËe
110/20 kV je bilo treba prilagoditi na novo razdelilno napetost
121 transformatorski postaj 20/0,4 kV. RTP RadeËe bo omogoËila s svojim rezervnim napajanjem rekonstrukcijo oziroma prehod z 10 kV na 20 kV v RTP Hrastnik in v razdelilnem omrežju
na obmoËju te razdelilne transformatorske postaje. Posodobitev
distribucijskega elektroenergetskega omrežja s prehodom z 10
kV in 35 kV napetosti na 20 kV napetost bo konËana na obmoËju Trbovelj z rekonstrukcijo RTP Trbovlje (Vodenska) in z
gradnjo DV 110 kV Potoška vas-Trbovlje (Vodenska)-Hrastnik.
Na osnovi študije razvoja elektroenegetskega omrežja, izdelane
na Elektroinštitutu Milan, je mogoËe v Zasavju priËakovati realni rok prehoda na nov sistem napetosti v letih 2012-2015, kar
lahko ocenjujemo kot realni dosežek.

MESECA

TEMA

Slavnostni govornik predsednik uprave Elektra Ljubljana Mirko MarinËiË.

O pomenu nove RTP je spregovori æupan ObËine RadeËe Matjaæ Han.

TehniËni podatki o RTP RadeËe:
Gradnja RTP RadeËe je utemeljena v študiji Elektroinštituta Milan Vidmar, Razvoj elektrodistribucijskega omrežja JP
Elektro Ljubljana: Zasavje z Litijo, ref. štev. 1523/6 iz leta
2001. Dodaten argument h gradnji RTP RadeËe je bil tudi
opustitev 35 kV napetosti v RTP Laško na obmoËju Elektra
Celje. Preskrbovalno obmoËje RTP Zidani Most z RadeËami se
je tako v zadnjih letih napajalo le po DV 2 x 35 kV iz RTP
Hrastnik.
RTP RadeËe je vkljuËena z 0,5 kilometrskim odcepnim
110 kV daljnovodom prek dveh 110 kV polj v DV 110 kV TE
Trbovlje - HE Vrhovo. Transformatorja moËi 20 MVA transformirata 110 kV napetost na 20 kV in napajata 20 kV stikališËe z dvema sektorjema enojnih zbiralk, ki obsegajo 24
izvlaËljivih vodnih celic. Oprema vodnih celic je standardna:
vakuumski odklopnik, tokovni merilni transformator, statiËna
zašËita in meritve ter naprave daljinskega vodenja. Postroji
se poslužujejo prek optiËnih zvez iz Distribucijskega centra
vodenja Elektra Ljubljana.

Slavnostni trak sta prerezala Matjaæ Han in Mirko MarinËiË.

RTP RadeËe bo na zaËetku obremenjena cca 10 MVA in
bo napajala skoraj 500 km SN in NN vodov, prek 100 TP
20/0,4 kV in skoraj 3.300 odjemalcev. Pomembno rezervno
vlogo bo odigral pri rekonstrukciji RTP Hrastnik. Gradnja RTP
RadeËe se je zaËela januarja 2006 in konËala s tehniËnim
pregledom decembra 2007. Sredstva, vložena v gradnjo RTP
RadeËe s prikljuËnim 110 kV daljnovodom, so predstavljala
3,7 mio EUR.
Iztok Bartol in Violeta Irgl
Ogled objekta je vodil Iztok Bartol.
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1. oktobra 2008 bo sveËano
odprtje nove RTP Vrhnika
V sredo, 1. oktobra, bo nova
razdelilna transformatorska postaja
110/20 Vrhnika s slovesnim razrezom traku tudi uradno odprta.

cer že do take mere, da na obmoËju Vrhnike
in širše okolice ni bilo mogoËe veË izdajati
elektroenergetskih soglasij za priklop novih
odjemalcev oziroma za poveËanje odjema
elektriËne energije obstojeËim odjemalcem.
Sicer pa gradnjo RTP Vrhnika utemeljuje študija EIMV, tj. Razvoj elektrodistribucijskega omrežja JP Elektro
Ljubljana: Notranjska, referat
štev. 1523/2, iz leta 2001.
RTP Vrhnika bo po
vkljuËitvi v obratovanje
zagotavljala napajanje
novi industrijski coni,
ki na-

R

TP Vrhnika se je v naËrtu naložb prviË pojavila v zaËetku
90. let prejšnjega stoletja. Takrat
je že bila doloËena tudi širša lokacija nove RTP, in sicer na obmoËju
ob vojašnici, tj. ob cesti za Podlipo
in vzpetino med Hruševcem, na severovzhodnem delu Vrhnike. V teh letih smo
precej neuspešno poizkušali odkupiti zemljišËe za omenjeno RTP, za kar so bili vzroki
denacionalizacija in lastniki, ki so za vrnjena zemljišËa poizkušali iztržiti Ëim veË.
Ustrezno zemljišËe smo tako odkupili šele
leta 2002, gradbeno dovoljenje pa pridobili
leta 2006. Ves ta Ëas so se elektroenergetske
razmere na obmoËju Vrhnike slabšale, in si-
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staja oziroma se razvija neposredno ob
novem objektu RTP, prav tako se bo po
izgradnji RTP Vrhnika poveËala zanesljivost in kvaliteta napajanja obstojeËih
odjemalcev elektriËne energije na širšem
obmoËju Vrhnike, Borovnice in nazaj
proti zahodnim predmestjem Ljubljane.
RTP Vrhnika je zasnovana kot daljinsko voden objekt brez stalne posadke
s 110 kV stikališËem z dvema daljnovodnima, dvema transformatorskima poljema, dvema energetskima transformatorjema prestavnega razmerja 110/20 kV
moËi po 31,5 MVA, 20 kV stikališËem s
24 celicami, s komandno stavbo in prikljuËnim 110 kV dvosistemskim daljnovodom dolžine 1,8 km.
Gradnjo RTP Vrhnika smo zaËeli
konec leta 2006, in sicer s pilotiranjem platoja, na katerem zdaj stoji nov objekt RTP. To zemljišËe
je namreË podaljšek Ljubljanskega barja; gre za moËvirnat
in zelo slabo nosilen teren. Za
zagotovitev ustrezne nosilnosti terena je bilo potrebno na
podlagi geomehanskih presoj
in meritev izdelati mrežo iz
66 pilotov premera 100 cm in
globine 24 m, merjeno od kote
terena. Na tej mreži pilotov smo
potem zgradili temelje za 110 kV
stikališËe, transformatorske bokse
ter objekta komande in 20 kV
stikališËa. Gradbena dela so
se tako izvajala v prvi polovici lanskega leta, dela
pa so bila popolnoma konËana do konca lanskega
poletja.
V zaËetku septembra se je zaËela dobavljati

NOVICA

NOVICA

primarna in sekundarna oprema
za objekt; dobave so trajale do
vkljuËno oktobra. Dva energetska transformatorja 110/20 kV
moËi po 31,5 MVA sta bila dobavljena in montirana v pripravljene transformatorske bokse v
zaËetku novembra. Elektromontažna dela smo zaËeli oktobra in
jih konËali marca letos. Od marca
naprej izvajamo preizkušanja in
nastavitve zašËitnih naprav. Ta
dela bodo predvidoma konËana v
mesecu juliju.
Poleg samega objekta RTP
Vrhnika smo za potrebe primarne
vkljuËitve omenjenega objekta v
110 kV prenosno omrežje zgradili
dvosistemski 110 kV daljnovod.
Glede na to, da smo gradbeno
dovoljenje za daljnovod pridobili
šele v oktobru lani, smo gradnjo
daljnovoda zaËeli decembra lani.
Temelje stojnih mest daljnovoda
je bilo prav tako treba najprej pilotirati zaradi že prej omenjenega slabo nosilnega terena. Zaradi
zapleta z enim izmed lastnikov
zemljišËa, na katerem je bil naËrtovan daljnovodni steber, smo
bili prisiljeni gradnjo v februarju
prekiniti in jo nadaljevati marca,
tj. po uspešno rešenem zapletu.
Daljnovod je bil dokonËan v maju
in zdaj Ëaka, da ga po koncu izvajanja preizkušanja in nastavitev zašËitnih naprav vkljuËimo v
obstojeËi 110 kV daljnovod KleËe
- Logatec. Z vkljuËitvijo prikljuËnega 110 kV daljnovoda bomo
na napetost prikljuËili tudi sam
objekt RTP Vrhnika ter zaËeli izvajati zagonske in funkcionalne
preizkuse, ki bodo trajali do tehniËnega pregleda objekta, ki ga
naËrtujemo v letošnjem septembru. RTP Vrhnika bo vkljuËena v
redno obratovanje po pridobitvi
uporabnega dovoljenja, tj. po
uspešno opravljenem tehniËnem
pregledu.

Janez Skok

Kaj je NOSega pri
RdeËih noskih?

RdeËi noski - klovni
zdravniki - smo presreËni, ker smo aprila odprli
nov tedenski program v
PediatriËni kliniki UKC Ljubljana. Od zaËetka aprila torej
obišËemo okoli 150 otrok, ker
smo dodali še 5 oddelkov
na pediatriËni kliniki, ki
smo jih prej obiskovali
samo v sklopu turnej. Pa
na turneji smo tudi bili.
Joj, koliko otrok nas je
Ëakalo in radovedno kukalo iz sob, kdaj pridemo do
njih da se skupaj pozabavamo.

N

a koncu smo sešteli vse otroke na prste vseh naših rok
in nog ter ugotovili, da
jih še zdaleË nimamo dovolj. Prstov, namreË. Otrok je bilo skoraj
600. Zato se bomo klovni zdravniki še naprej trudili širiti program,
vendar ob ugotovitvi, da nimamo dovolj nog in rok za štetje, smo poklicali na
pomoË še medicinskega brata Tineta, ki se
zadnjih nekaj mesecev z nami uËi biti dober
klovn brat, oprostite, klovn medicinski brat,
brat klovn medicine. Saj razumete, kaj ho-

Ëemo reËi. Za zdaj Tineta še nismo fotografirali, se bomo pa v
kratkem poslikali z vseh strani,
da boste tudi vi videli, kakšni
smo zdaj, ko nas je sedem.
Sicer pa komaj Ëakamo, da gremo na šestdnevno
klovnovsko delavnico v Cerkno, kamor bo prišlo še skoraj 40
klovnov zdravnikov iz Avstrije,
NemËije, Slovaške, »eške in iz
Madžarske. Je dobro, Ëe smo
skupaj, da si izmenjamo razliËne trike in finte, ki jih potem
uganjamo z našimi otroki.
Take stvari so res zelo, zelo
zabavne.

BI NAM POMAGALI?
Pošljite besedo NOSKI na 1919
in nam s tem donirajte 1 €.
Hvala.

RdeËi noski
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PovpreËna dnevna poraba elektriËne
energije - podatek, ki pove veliko
Ste že bili pozorni na podatek o povpreËni dnevni
porabi na vaši položnici za elektriËno energijo? Ta podatek je lahko pomembnejši in nam pove veË kot obiËajno
uporabljeni podatek o povpreËni meseËni porabi.

Delavniki, dela prosti dnevi
Zamislimo si obiËajen dan v domaËem gospodinjstvu, ko na
primer zjutraj vstanemo in si pripravimo zajtrk, nato pa se odpravimo v službo. Po službi pridemo domov in obiËajno kaj skuhamo, pospravimo po stanovanju, proti veËeru prižgemo televizijo
in gledamo poroËila, pripravimo veËerjo in mogoËe pozneje še kaj
postorimo. Konce tedna ali dela proste dneve verjetno preživljamo
drugaËe. VËasih se odpravimo po nakupih ali gremo na celodnevni izlet; Ëe je slabo vreme, pa mogoËe ostanemo doma in skoraj
gotovo pri svojih opravilih potrebujemo elektriËno energijo. Torej,
delavnike preživljamo drugaËe od dela prostih dni, kar se odraža
tudi na porabi elektriËne energije.

Delovni dan pod energetskim
drobnogledom
Poizkusimo energijsko ovrednotili delavnik. Zamislili smo
si manjše gospodinjstvo, ker smo želeli z analitiËnim postopkom
ugotoviti, kolikšna je poraba elektriËne energije za opravljanje
osnovnih gospodinjskih opravil. V nadaljevanju to imenujemo
osnovna raba elektriËne energije.
K osnovni rabi elektriËne energije v gospodinjstvu štejemo
kuhanje, peËenje, hlajenje, pomivanje, razsvetljavo in porabo na
primer za gledanje televizije, uporabo domaËe pisarne ter razliËnih drugih aparatov in sistemov, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriËno energijo. Ogrevanja sanitarne vode in ogrevanja
prostorov z elektriËno energijo ne štejemo k osnovni porabi in
ju obravnavamo loËeno. Tudi porabo za kuhanje na elektriËnih
kuhališËih podajamo posebej.

KoliËine dnevne porabe
Gospodinjstvo, ki smo si ga zamislili, je majhna družina z
enim ali dvema Ëlanoma, ki živi v veËstanovanjskem bloku. Ne
potrebuje elektriËne energije na primer za pogon Ërpalke za cen-
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tralno ogrevanje ali za dodatno razsvetljavo pomožnih prostorov,
zunanjosti in drugo. Med “štirimi stenami” imajo naslednje porabnike elektriËne energije in jih uporabljajo vsak dan, pri Ëemer
porabijo naslednje koliËine elektriËne energije:
Gospodinjski aparat

Število
naprav

Poraba v
kWh/dan

Velik hladilnik z zamrzovalnim
delom

1

0,93

PoloviËen pomivalni stroj

1

1,41

Pralni stroj

1

0,95

KlasiËne žarnice

2

0,48

Halogenske žarnice

3

0,28

VarËne sijalke

6

0,16

TV-plazma

1

0,74

Zabavna tehnika

1

0,06

PC z LCD-zaslonom

1

0,23

Drugi aparati

1

0,06
5,30

Skupaj:
Kombinirana peËica

1

6,93

»e uporabijo peËico, poraba
skupaj:
SteklokeramiËno kuhališËe
Poleg peËenja v peËici tudi
kuhajo na elektriËno energijo,
poraba skupaj:

1,63

1

0,98
7,91

Gospodinjstvo je tudi “varËno”, saj uporablja aparate višjih
energijskih razredov in ima namešËene varËne sijalke. Predpostavili
in izraËunali smo, da so v prikazanem dnevu za pripravo glavnih
obrokov ter veËerno gledanje televizije, pranje in pomivanje porabili 5,30 kWh. »e so si za kosilo ali veËerjo še kaj spekli, to prinese
dodatnih 1,63 kWh, Ëe so vse obroke tudi skuhali na steklokeramiËnem kuhališËu, pa so porabili še dodatnih 0,98 kWh. Ocena
za kuhanje velja, da so kuhali kosilo približno 16 minut, preostala
obroka pa ne veË kot 12 minut, in sicer na nazivni moËi ene grelne
plošËe. S kuhanjem in peËenjem so dnevno porabili 7,92 kWh.
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Osnovna poraba elektriËne energije v manjhnem gospodinjstvu
kWh/dan
8
7
6
5
4
3
2
1

Poleg peËenja v peËici
tudi kuhajo na elektriËno
energijo, poraba skupaj

SteklokeramiËno kuhališËe

»e uporabijo peËico
poraba skupaj

Kombinirana peËica

Skupaj

Ostali aparati

PC zLCD zaslonom

Zabavna tehnika

TV Plazma

VarËne sijalke

Halogenske æarnice

KlasiËne æarnice

Pralni stroj

PoloviËen pomivalni stroj

Velik hladilnik z
zamrzovalnim delom

0

Naš nasvet
Kuhanje in peËenje na elektriËno energijo lahko kar precej
prispevata k naši porabi, zato velja razmisliti o naših nasvetih:
• Izberimo pravo velikost posode, izogibajmo se kuhanju manjših
koliËin hrane v velikih posodah. »e je kuhalna plošËa do dva
centimetra veËja od lonca, to pomeni do 30-odstotno izgubo
energije.

• Vklopimo plošËo šele, ko je na njej lonec.
• Pri kuhanju uporabljajmo le toliko vode, kot je potrebuje hrana.
• Kuhajmo v pokriti posodi. Pri kuhanju brez pokrova porabimo
trikrat veË energije.
• Kuhalno plošËo izklopimo 5-10 minut prej, preden je jed gotova.
• PeËico izklopimo malce pred koncem peke, saj je v njej še dovolj
toplega zraka. Tako lahko npr. peËico ugasnemo okoli 10 minut
pred koncem peËenja, jed, ki jo pripravljamo v njej, pa se bo
spekla do konca.
• Odpiranje peËice med peËenjem pomeni 20-odstotno izgubo toplote. Vrata peËice odpiramo samo, ko je treba jed v njej dodatno zaliti oziroma zaËiniti.
• Pogrevanje in kuhanje manjših koliËin hrane v mikrovalovni
peËici je v primerjavi s klasiËno pripravo hrane bistveno krajše,
zato prihranimo do 70 odstotkov elektriËne energije.
V naslednji številki bomo nadaljevali analizo povpreËne
družine in vpliva ogrevanja sanitarne vode na povpreËno dnevno porabo. Dotaknili se bomo porabe elektriËne energije v stanovanjskih hišah in opisali porabo elektriËne energije pri najvišjem
bivanjskem ugodju.
Uršula Krisper,
Oddelek za energetsko svetovanje

NOVICA

NOVICA

Vabilo na dan
kolektiva Elektra
Ljubljana, d. d.
Spoštovane sodelavke in sodelavci!

Z

veseljem vas vabimo na že tradicionalni Dan kolektiva Elektra Ljubljana, ki bo v soboto, 27. septembra ob 11. uri, na
Vrhniki. O zbiranju prijav in predvidenem programu boste
pravoËasno obvešËeni.

Vljudno vabljeni!
Skupina za organizacijo dneva kolektiva
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Trajnostna energija v šolah
V Elektru Ljubljana, se kot pomemben distributer elektriËne energije, zavedamo svojega poslanstva.
Zato svoje odjemalce elektriËne energije na razliËne naËine seznanjamo in
ozavešËamo o tem, da je treba elektriËno energijo uporabljati Ëim racionalnejše in uËinkoviteje. Naše podjetje se
je že v preteklosti aktivno ukvarjalo
z uËinkovito rabo elektriËne energije
in njenimi obnovljivimi viri (gradnja
sonËne elektrarne v Ljubljani). Tokrat
smo šli korak dlje in se kot partner
prikljuËili projektu “Trajnostna raba
energije v šolah”.

V

projektu sodelujemo z društvom
ZOJA, društvom Povod in z Lokalno energetsko agencijo za Pomurje. Izvajali ga bomo v osnovnih šolah,
ki so na distribucijskem obmoËju Elektra
Ljubljana, d. d.
Namen projekta je, da pri mladih v
osnovnih šolah na aktiven naËin vzpodbudimo razmišljanje o obnovljivih virih in
uËinkoviti rabi elektriËne energije.
V okviru projekta bo vsak uËenec
prejel brošuro o energiji, v kateri bo veliko napisanega prav o elektriËni energiji.
Brošura bo seznanila naše najmlajše s celotnim procesom, tj. od proizvodnje elektriËne energije do njenega posredovanja konËnemu uporabniku. Seznanila jih bo, kaj
je elektrika, kako nastane in kako jo porabljamo. Vsebina brošure je napisana na
preprost naËin v želji, da bi jo otroci lažje
razumeli.
Za uËence smo pripravili tudi enourne prireditve s praktiËnimi delavnicami,
kjer bodo deležni nasvetov za uËinkovito
rabo energije. V okviru delavnice bomo
izvedli preizkus merjenja porabe elektriËne energije posameznih porabnikov
elektriËne energije in razvrstili aparate od
najmanj potratnega do najbolj potratnega.
Nekaj takšnih preprostih merilnikov po-
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rabe elektriËne energije bomo za eno leto
posodili šoli, na kateri se bo odvijala delavnica.
Šole, ki bodo med
prvimi pristopile k sodelovanju in ki imajo
že namešËene sodobne števce elektriËne
energije s komunikacijo, bomo opremili z izdelkom, ki ga je razvilo
podjetje Elektro Ljubljana,
d. d., in ki nosi ime podatkovni
paket SPLET.EN. Paket omogoËa
spremljanje porabe elektriËne
energije prek svetovnega
spleta, kar pomeni priložnost razširitve znanja za
uËence osnovnih šol in
hkrati izziv za izvajanje
ukrepov uËinkovite rabe
elektriËne energije.
Predvidoma bomo
še v letošnjem septembru
organizirali strokovno ekskurzijo za uËitelje. Z njimi bomo obiskali “Cesto obnovljivih virov” v Prekmurju.

Na ekskurzijo se bomo odpravili z dvema
avtobusoma, tako da bo v njem za
vsako šolo, ki se bo prikljuËila
projektu, zagotovljeno najmanj eno mesto.
S projektom želi
naše podjetje utrditi svoje delovanje na
podroËju seznanjanja,
ozavešËanja in vzpodbujanja svojih odjemalcev
k uËinkovitejši rabi energije.
Z uËinkovito rabo energije se
ukvarjamo že vrsto let in svoje
delovanje vsako leto izboljšujemo.

Opomba: Projekt
je podprt s subvencijo
Islandije, Liechtensteina
in Norveške prek finanËnega mehanizma EGP
in norveškega finanËnega
sklada.
Rok Obreza
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Ureditev ogrevanja na biomaso in
klimatizacije poslovnih prostorov
DE KoËevje
V DE KoËevje smo letos na sedežu DE zamenjali sistem ogrevanja in se priklopili na daljinsko
ogrevanje iz kotlovnice na lesno biomaso, in sicer
za upravno stavbo, Nadzorništvo KoËevje in za skladišËe.

T

ako smo ogrevanje uredili na ekološko najbolj sprejemljiv naËin, ki za gorivo uporablja lesno biomaso,
ki zmanjšuje porabo fosilnih goriv, kar vpliva tudi na
veËjo kakovost zraka v okolju. Do zdaj smo se ogrevali s
termoakumulacijskimi in pozneje konvekcijskimi peËmi na
elektriËno energijo, kar je predstavljalo precej nesmotrno
porabo dragocene elektriËne energije.
Projekt za radiatorsko in konvektorsko ogrevanje ter
klimatizacijo prostorov je izdelalo podjetje Hermes Commerce, d. o. o., iz Ljubljane. PrikljuËek na sistem daljinskega ogrevanja je izvedlo podjetje Simon, d. o. o., montažo
dveh vodnih hladilnih naprav s hladilno moËjo 17,1 kW in
26,8 kW ter dveh kompresorjev je izvedlo podjetje Termotehnika, d. o. o., inštalacijo ogrevalno-hladilnega sistema
z montažo radiatorjev in ventilatorskih konvektorjev pa je
izvedlo podjetje Kovinar KoËevje, d. d.
Dela so se izvajala z minimalnimi zaËasnimi preselitvami v druge pisarne, s tem da so se glavna hrupna in
prašna dela izvajala v popoldanskem Ëasu in med konci
tedna. Ob tem je bila potrebna velika potrpežljivost na strani izvajalcev del in predvsem pri zaposlenih, saj so svoje
redno delo opravljali v bistveno težjih pogojih. Ob gradnji
sistema klimatizacije so bile odstranjene vse dozdajšnje individualne klimatske naprave po posameznih pisarnah in s
tem tudi hladilne enote na fasadi in shranjene za nadaljnjo
montažo. Ogrevanje prostorov je bilo uspešno preizkušeno,
zdaj pa je na preizkusu sistem klimatizacije prostorov, ki
tudi poteka uspešno s sprotno odpravo manjših pomanjkljivosti. Koordinacijo dela so uspešno vodili predstavniki
Službe za režijske dejavnosti in DE KoËevje.

Branko Volf
Fotografiji: Igor Cetinski
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Elektro Ljubljana
v množiËnih
medijih v prvem
polletju 2008

Negativno publiciteto tvorijo tematike: UVK-presoja, sum kartelnega dogovora dobaviteljev elektrike (8), Priklop na omrežje (1),
Odjemalci - plaËevanje raËunov (1), Cena elektriËne energije za gospodinjstva (1), PlaËe in Odgovor distributerjev na oËitke UVK (1).
Med naËrtovano publiciteto smo uvrstili 253 objav oziroma
79 odstotkov celotne publicitete. V istem obdobju lani je bilo naËrtovanih 117 objav, kar je za polovico veË, kot leto prej. Torej proaktivno v Ëase energetskih napetosti.

Graf 1: Vrednostna struktura publicitete
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Press clipping, d. o. o., je za podjetje Elektro Ljubljana
izvedlo analizo medijskih objav za prvo polletje 2008. V
tem obdobju je bilo v slovenskih elektronskih in tiskanih
medijih objavljenih 320 objav, v katerih je omenjeno podjetje Elektro Ljubljana, kar je za 103 objav oziroma za 47,5
odstota veË kot v istem obdobju leta 2007.

negativno 4,1 %

N = 320

Graf 2: Vrednostna struktura publicitete v prvem
polletju 2008 po posameznih mesecih

Pozitivno smo ocenili 305 objav, kar je za 127 veË kot v istem
obdobju leta 2007. Delež pozitivnih objav je tako 95 % in je za 13,3
odstotne toËke veËji kot v istem obdobju leta 2007. NajveË objav je
bilo objavljenih
v marcu (79 objav), najmanj pa junija (30 objav).
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Graf 3: Delež naËrtovane in nenaËrtovane
publicitete
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Janez Kne, komunikolog,
Press clipping, d. o. o.
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Poizkusno obratovanje
napetostnega stabilizatorja
Poizkusno obratovanje napetostnega stabilizatorja
MVB 125-400 proizvajalca Magtech iz Norveške.

N

epredvidljiva rast odjema je glede na dolgo priËakovano
življenjsko dobo nizkonapetostnega (NN) omrežja pogosto
vzrok, da ustrezno dimenzionirano oziroma nemalokrat v
osnovi predimenzionirano omrežje, v nekem trenutku ne zadošËa
osnovnim zahtevam kriterijev dobave kakovostne elektriËne energije (KEE) skladno z doloËili standarda SIST EN 50160. Problem postaja toliko bolj izrazit z vse pogostejšo uporabo; vpliva na kakovost
napajalne napetosti, obËutljivih elektriËnih aparatov v gospodinjstvih. Do zdaj znane hitro izvedljive in pogosto uporabljene rešitve pomenijo zamenjave obstojeËih vodnikov z veËjim presekom na
obremenjenem NN izvodu oziroma namestitev dvojne transformacije 0,4/1 kV za premagovanje razdalj. Vendar so omenjene rešitve
precej omejene z dolžino izvodov in velikostjo odjema, kar se odraža
tudi v visokih napetostnih nihanjih pri odjemalcih. Drugo, kakovostnejšo in dolgoroËnejšo rešitev sanacije preobremenjenih NN
omrežij pomeni namestitev distribucijskega transformatorja 20/0,4
kV v bližino konËnih odjemalcev, ki pa zaradi cene izvedbe in dolgotrajnosti pravnih in upravnih postopkov (potrebna je tudi gradnja
napajalnega SN voda), ki jih zahteva takšen poseg, navadno pomeni
zadnjo možnost.
V ta namen je konec januarja letošnjega leta uprava podjetja
Elektro Ljubljana, d. d., izdala dovoljenje za premierno vgradnjo
magnetnega stabilizatorja napetosti tipa MVB 125-400 (nazivne
moËi 55 kVA), proizvajalca Magtech iz Norveške, za poizkusno obdobje 6 mesecev. Prednost naprave je v primerjavi z naštetimi rešitvami v vzdrževanju konstantne napetosti na izhodu, tako da se prek
krmiljene variabilne induktivnosti ojaËanje posamezne faze zvezno
in dinamiËno prilagaja obremenitvi v omrežju. Pri tem je pomemben

tudi visok obseg uËinkovitega delovanja ob preobremenitvah, konicah in ob drugih zahtevnih pogojih obratovanja. Dobre lastnosti
se kažejo tudi v vzdržljivosti in odpornosti naprave, saj je regulacijska zanka galvansko loËena od glavnega tokokroga in z izjemo
hladilnih ventilatorjev ne vsebuje gibljivih delov. Regulacija napetosti je namreË izvedena brez gibljivih delov in elektromehanskih
kontaktov v moËnostnem vezju. S tem pa je v primerjavi z znanimi
stabilizatorji napetosti, ki dosegajo zaradi mehanskih regulacijskih
delov nezadovoljivo dinamiËno odzivnost na tokovne spremembe,
izboljšana tudi slednja (po specifikacijah proizvajalca znaša dinamiËna odzivnost naprave 200 ms). Vgradnja naprave v NN izvod prav
tako ne pomeni zmanjšanja kratkostiËnih zmogljivosti omrežja, zato
bi bila potrebna ponovna nastavitev zašËite k. s..
V februarju je bila tako izvedena interpolacija stabilizatorja
napetosti v NN izvod Dolenji vrh, ki se napaja iz distribucijskega
transformatorja 20/0,4 kV Gorenji vrh na podroËju DE LO, natanËneje na obmoËju Nadzorništva Zagradec. Vgradnja je skladna z
zagotovili proizvajalca potekala en delovni dan.
Izbira lokacije poizkusne vgradnje je bila doloËena na podlagi
do zdaj neustrezne kakovosti dobavljene elektriËne energije. Kajti kljub v preteklosti izvedenim ojaËitvam na omenjenem 2,2 km
dolgem NN izvodu (potekala je zamenjava obstojeËih vodnikov z
veËjim presekom), zaradi vse veËjega porasta odjema na obravnavnem obmoËju le-te ne zadošËajo veË osnovnim kriterijem dobave
kakovostne elektriËne energije (KEE). Poleg omenjenega poteka na
obmoËju zaselka Dolenji vrh tudi gradnja ËrpališËa za potrebe oskrbovanja omenjenega zaselka in sosednjih zaselkov s pitno vodo,
ki bi s priËakovano dinamiko obratovanja (vklopi Ërpalke) povzroËala dodatne motnje na že tako oslabljenem NN omrežju. Mesto
interpolacije naprave v sam NN izvod pa je bilo izbrano na podlagi
strukture obstojeËega NN omrežja, vpliva delovanja napetostnega
stabilizatorja na odjemalce v omrežju, ki so pred mestom vkljuËitve
stabilizatorja in na podlagi izdelanega poroËila o meritvah kakovosti elektriËne energije.
Uporabnost napetostnega stabilizatorja proizvajalca Magtech
bo mogoËe nekoliko podrobneje doloËiti po konËanem testnem obdobju. Njeno aplikativnost pa je mogoËe že zdaj predvideti v obliki
stalnega elektroenergetskega elementa v nizkonapetostnih omrežjih
za potrebe reševanja prevelikih napetostnih nihanj oziroma pri reševanju reklamacij zaradi slabih napetostnih razmer na omrežju ali
pa kot v konkretnem primeru samo za zaËasno rešitev, tj. do gradnje
predvidenega distribucijskega transformatorja 20/0,4 kV.
Jernej Dittrich,
Oddelek za analize in soglasja DE Ljubljana okolica
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Projekt vpeljave integrirane
CRM-rešitve EVI JET

Predstavitev delovanja EVI, JET upravi Elektra Ljubljana, ob zakljuËku projekta.

Globalne smernice deregulacije in
liberalizacije trga elektriËne energije,
ki zahtevajo vse ostrejši konkurenËni
boj med podjetji za dobavo elektriËne
energije, se v polni meri udejanjajo
tudi v Sloveniji. Nove razmere podjetjem za distribucijo elektriËne energije ne zagotavljajo veË naravnega
monopola. Samoumevne lojalnosti
kupcev je tako konec. Njihove zahteve pa postajajo vse veËje.

Ž

elijo nizko ceno elektriËne energije, individualno obravnavo in kar
najbolj optimalno izpolnitev svojih
zahtev. Pri tem je pomembno, da dobavitelj pozna priËakovanja kupca in jih poizkuša v okviru možnosti tudi izpolniti. Zato
je potrebna temeljita preobrazba poslovne logike iz dozdajšnje orientiranosti na
sistem v tržno usmerjenost h kupcu. Dobavitelj mora v novih razmerah kupca postaviti v središËe svoje pozornosti. »e pri
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tem ne bo uspešen, ima kupec v vsakem
trenutku možnost izbire ustreznejšega dobavitelja.
V Elektru Ljubljana se zavedamo, da
je veliko ceneje zadovoljiti in s tem obdržati staro stranko kot pridobiti novo.
Lastne izkušnje iz poslovanja, kjer se ista
stranka veËkrat vkljuËuje v razliËne poslovne procese podjetja, pa sta nam narekovala nujnost vzpostavitve enovitega
pogleda na odjemalca in s tem zmanjšanja
asimetrije informacij med kupci in zaposlenimi v podjetju. Ti razlogi so nas vodili
k projektu vzpostavitve integrirane CRMrešitve v naše poslovanje. CRM (Customer
Relationship Management - upravljanje
odnosov s strankami oziroma trženje na
podlagi odnosov) je sodoben pristop k zadovoljevanju potreb odjemalcev. Pomeni
prehod s produktno orientiranega trženja
oziroma kulture podjetja na orientiranost
h kupcu, kjer so kot najpomembnejši iz-

postavljeni medËloveški odnosi. Slednji so
namreË bistveni del Ëloveškega življenja
in tudi kljuË do uspeha v poslovnem svetu. V središËe poslovanja podjetja je s tem
postavljen kupec. Podjetje mora vložiti vse
svoje napore v izpolnjevanje njegovih zahtev in želja. Trženje na podlagi odnosov
poudarja predvsem dolgoroËnost in stabilnost odnosov, pomembnost sodelovanja
kot osrednje poti za uËinkovito tržno ekonomijo, pomembnost transakcijskih stroškov ter stroškov zamenjave in vzpostavitve novih odnosov, aktivno udeležbo vseh
vpletenih strani ter pomembnost znanja
in tehnologije. Novejši koncepti vpeljujejo model veË trgov oziroma deležnikov,
ki vplivajo na poslovanje podjetja. Poleg
porabnikov so za uspešnost poslovanja
kljuËni dobavitelji, zaposleni, konkurenti,
partnerji, mediji, finanËna podjetja, vlade
in javnost. Podjetje bo maksimiralo vrednost za lastnike z uspešnim in usklajenim
poslovanjem z vsemi naštetimi akterji. To
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pa pomeni, da je treba koncept medsebojnih odnosov, kot kljuËnih dejavnikov za
uspešnost poslovanja podjetja s kupcev
razširiti na vse naštete deležnike poslovanja podjetja.

V zaËetku leta 2007 smo se na podroËju prodaje elektriËne energije pripravljali na dokonËno odprtje trga z elektriËno
energijo, s Ëimer je prosto izbiro dobavitelja pridobilo skoraj 300.000 obstojeËih
gospodinjskih odjemalcev. V ta namen
smo iskali izkušnje z bolj razvitih trgov
in pri tem nam je podjetje Cursor s svojimi referenËnimi projekti odpiralo vrata
v sorodna tuja podjetja. Ob enem tovrstnem obisku smo obiskali tudi sedež podjetja Cursor, kjer so nam predstavili novo
razliËico CRM-sistema z imenom EVI JET.
Ta je zasnovana v programskem okolju
Java in zasleduje storitveno orientirano
arhitekturo (SOA). Tovrstna informacijska
filozofija je bila podjetju predlagana tudi
v študijah Strateška analiza stanja IS in
opredelitev smernic za uravnotežen razvoj IS ter Izbira pristopa in tehnologij
za prenovo integralnega informacijskega
sistema IIS, ki so jo naredili strokovnjaki Fakultete za raËunalništvo Univerze v
Ljubljani. To pa je bil tudi zadosten razlog, da se je Informatika, d. d., navdušila
nad rešitvijo in je bila pripravljena aktivno sodelovati v projektu.

podatkov. Glavna entiteta sistema je poslovni partner, ki temelji na pravni ali fiziËni osebi in ki se v poslovanju s podjetjem
lahko pojavlja v razliËnih vlogah (gospodinjski odjemalec, lastnik oziroma direktor
podjetja - kupca elektriËne energije, predsednik društva - kupca elektriËne energije,
Ëlan strokovnega združenja). EVI JET želi
slediti tem povezavam in s tem zagotoviti podlago za pravilno odloËanje na trgu.
Druge entitete modela so podatki o plaËniku elektriËne energije, njegovi finanËni
disciplini, tehniËni podatki, energetski in
finanËni podatki o merilnih mestih, ki jih
poseduje, podatki o merilno-krmilnih napravah, podatki o pogodbah in podatki o
stikih poslovnih partnerjev. Glavni poudarek pa je na stikih z odjemalci, saj želimo
na enem mestu slediti vsem interakcijam,
ki jih ima stranka z našim podjetjem. Sistem je tako integriran z elektronsko pošto,
vanj pa se vnašajo vsi preostali stiki prek
navadne pošte, telefona in osebnih razgovorov. Program vsebuje tudi modul za oblikovanje in sledenje delovnih tokov, ki je
kljuËen za kakovosten in uËinkovit servis
zahtev odjemalcev. VeËina zahtev je namreË standardizirana (sprememba na merilnem mestu, sklepanje aneksa, prošnja za
odlog plaËila ...), zato jim lahko predpišemo tipiËne delovne postopke. Tako zagotovimo ažurnost reševanja zahtev, manjše
število napak, pregled nad aktivnostmi zaposlenih in odpravljanje ozkih grl. Rešitev
vsebuje tudi dokumentni sistem, ki trenutno vsebuje približno 100 predlog in prek
katerega zagotavljamo enotno in pregledno komunikacijo z odjemalci. Del rešitve
pa je tudi prilagodljiv sistem poroËanja in
podpora marketinškim kampanjam. Zelo
velika vrednost sistema je tudi prilagodljiv
uporabniški vmesnik, ki omogoËa uporabniško doloËen videz maske, poljubno razširitev obstojeËega podatkovnega modela
in prilagodljivo prikazovanje podatkov. To
pa omogoËa razširitev uporabe CRM-sistema v druge organizacijske enote podjetja
in podporo vseh poslovnih procesov, kjer
v poslovanje vstopajo odjemalci elektriËne
energije.

EVI JET je torej sistem, ki deluje v
spletnem okolju Java in ki lahko dostopa
do poljubne baze notranjih in zunanjih

Projekt vpeljave integrirane CRMrešitve v podjetje Elektro Ljubljana je bil
zelo kompleksen, saj je vkljuËeval pet

Elektro Ljubljana je zaËel uvajati
CRM-sistem v poslovanje že leta 2001,
ob prvem delnem odprtju trga z elektriËno energijo. V ta namen smo kupili programsko opremo EVI CS podjetja Cursor iz
NemËije, ki je vodilni dobavitelj tovrstnih
informacijskih sistemov za podroËje prodaje elektriËne energije v Evropi in ga v
Sloveniji zastopa podjetje Noema Cooperating, d. o. o. Z vpeljavo v poslovanje na
podroËju prodaje elektriËne energije pa
smo pridobili tudi ogromno poslovnega
znanja, ki so ga delavci proizvajalca pridobili na podobnih projektih v podjetjih
z bolj razvitega trga z elektriËno energijo
(Italija, NemËija, Avstrija).

podjetij iz treh razliËnih držav. NaroËnik
projekta je bil Elektro Ljubljana, d. d., nosilec pa Informatika, d. d., s podizvajalcem Noemo Cooperating, d. o. o. Na drugi
strani pa je bilo podjetje Cursor kot dobavitelj programske opreme v sodelovanju
s podjetjem IFS Italija, ki je njihov partner za trge JV Evrope. Vodenje projekta
je prevzelo podjetje Noema Cooperating,
ki je s svojo profesionalnostjo, z neobremenjenostjo in znanjem ogromno pripomoglo k uspešnosti projekta. NajveËji izziv projekta je bil poleg multikulturnosti
postavitev EVI JET na podatkovno bazo
DB 2, kar je zahtevalo veliko razvojnih
aktivnosti Informatike in Cursorja. Vendar smo le tako lahko zagotovili polno
integracijo programske opreme v IIS in si
zagotovili možnost prihodnje širitve podpori poslovanju v celotnem življenjskem
ciklu odjemalca, tj. od vloge za pridobitev
projektnih pogojev do raËuna za elektriËno energijo. Ob koncu projekta sta v naše
podjetje prišla tudi lastnik in generalni
direktor podjetja Cursor, Tomas Ruehl in
vodja projekta z njihove strani. Skupaj s
predsednikom uprave Elektra Ljubljana,
Mirkom MarinËiËem smo jima pripravili
topel sprejem, prikazali delovanje EVI JET
v realnem okolju in predstavili temeljne
vrednosti za Elektro Ljubljana. Gospoda
sta nato obiskala podjetje Informatika, d.
d., s Ëimer sta še bolje spoznala svoje partnerje v projektu. Tako smo si želeli zagotoviti boljšo storitev vzdrževanja sistema.
Na koncu smo se vsi Ëlani projekta z gosti
poveselili na KmeËkem turizmu Koren tik
ob dolenjski lepotici Krki in v zavetju mogoËnega gradu Žužemberk.
Z uvedbo sistema EVI JET v Elektro
Ljubljana smo naredili pomemben korak
k naravnanosti poslovne strategije od sistema h kupcu in k poenotenju pogleda
na odjemalca. Potrebe in želje naših kupcev lahko spoznavamo predvsem z ohranjanjem in evidentiranjem stalnih stikov
z njimi. Povratna informacija o njihovem
zadovoljstvu pa je kljuËnega pomena za
naše nadaljnje delo in dolgoroËno sodelovanje z njimi.
Milan Lampret
Fotografija: Janko Hribar
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Novo mesto prestolnica Dolenjske
Novo mesto je prestolnica Dolenjske. Leži sredi griËevnate pokrajine v reËnem zavoju reke Krke na
nadmorski višini 202 m in ima okoli
35.000 prebivalcev.

M

estni obod sestavljajo na JV Gorjanci, na JZ Ljuben, na Z vzrastki
KoËevskega Roga, na severu pa
vinorodna Trška gora (428 m). Staro mestno
jedro, ki je krožne oblike s polmerom okoli 250 m, stoji na skalnatem apnenËastem
polotoku. Obliva ga poËasna sivo-zelena
Krka. Polotok z mestnim jedrom se najvišje
dviga s Kapiteljskim hribom. Najlepši pogled se odpira z vzhoda in zahoda in so ga
zato pogosto upodobili slikarji, zlasti Jakac
in Lamut. Zdaj so tu športna igrišËa. Gladina Krke je pod Novim mestom pri zgornjem
jezu ob nekdanjem mlinu na nadmorski višini 162 m. Jez je ohranjen zaradi higienskih razlogov, tj. kanalov, speljanih v reko.
Iz starega jedra se mesto pahljaËasto širi ob

dohodnih cestah. Na SZ je najstarejši del
mesta prometno-transportni in industrijski
Bršljin s Cegelnico, na SV prav tako industrijski kompleksi LoËne in MaËkovca, na
JV Žabja vas in Gotna vas, na J Kandija,
Grm in Šmihel z RegrËjo vasjo in na Z Drska z IrËo vasjo in Brodom.
Mesto je trgovsko, upravno, zdravstveno, izobraževalno in kulturno središËe,
sodobni urbanizacijski tokovi pa so zajeli
tudi širše podeželje, ki je izgubilo kmetijsko
vlogo. V mestu so se razvile avtomobilska
industrija (Revoz - nekdanji IMV, Adria
Mobil), farmacevtska in kozmetiËna (Krka),
tekstilna (Labod), lesna (Novoles), obutvena
in elektrotehniËna industrija ter industrija
izolacijskih materialov.
Arheologi s pomoËjo gmotnih ostankov odstirajo sliko o življenju prvih naseljencev v našem okolju, ki so se naselili
že v kameni dobi. Prava zakladnica pa so

najdišËa iz starejše in mlajše železne dobe.
Ugodne prometne poti, oblikovanost površja, podnebje in nahajališËa železove rude so
omogoËili nastanek naselij na naravno dobro varovanih griËih. V bližini Novega mesta je potekala pomembna rimska prometna
pot iz Ljubljane proti Sisku. V antiËnem obdobju so svoje sledi tu pustili tudi Rimljani.
V srednjem veku so plemiške rodbine in
cerkvene ustanove pri prodiranju proti jugu
Evrope in utrditvi svojih politiËnih in gospodarskih teženj na osvojenih ozemljih zaËele
ustanavljati trška in mestna naselja, ki so bila
upravna in vojaška središËa njihovih posesti.
Tudi Habsburžani so potrebovali svoje središËe za utrditev oblasti v tem prostoru.
Vojvoda Rudolf IV. Habsburški je 7.
aprila 1365 na prostoru, kjer do takrat ni
bilo naselja, ustanovil mesto, ki ga je poimenoval po sebi Rudolfswerth, a so ga
ljudje že od vsega zaËetka imenovali Novo
mesto, ker je bilo v tistem Ëasu res novo.
7. aprila 1365 je bil ustanovljen osrednji prostor srednjeveškega Novega mesta,
Glavni ali Veliki trg. V hišah, okrašenih z
arkadami, so živeli in delali pretežno trgovci in obrtniki. Prvi rotovž so zgradili leta
1720, ga pozneje porušili in zgradili današnjega. Na proËelju je grb Novega mesta s
podobo Rudolfa IV. Habsburškega, pred njo
pa stojita doprsna kipa Dragotina Ketteja in
Janeza Trdine. Na zgornjem delu trga stoji kamnit vodnjak, na katerem so vklesani
verzi iz Kettejeve pesmi Na trgu.
Obrt in trgovina sta bili osnovni gospodarski dejavnosti v prvih stoletjih in sta mestu
omogoËili razcvet. Njegov razvoj so prekinile
naravne nesreËe (požari in kužne bolezni) in
Turki, ki pa mesta niso nikoli zavzeli.

Pogled na dolenjsko prestolnico z letala.
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Najizrazitejši del polotoka Novega
mesta je na obmoËju Brega. Za obrambo so
poleg že naravne obrambe sezidali še obzidje, ki pa so ga leta 1786 v veËini porušili
in na nekaterih delih preuredili v prebivališËa. Do Brega nas pot pripelje od Glavnega
trga mimo JakËevega in Narodnega doma
ali z ZupanËiËevega sprehajališËa po stopnicah med dvema breškima hišama. Tu je
bil rojen tudi slikar Božidar Jakac.
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V mestu delujejo za mesto in Dolenjsko pomembne cerkvene ustanove. Na begu
pred Turki so se tu leta 1472 naselili franËiškani. V neposredni bližini Glavnega trga
so sezidali cerkev in samostanska poslopja.
Cesar Friderik III. in nato papež Aleksander
VI. sta leta 1493 pri cerkvi svetega Nikolaja
ustanovila kolegiatni kapitelj. Kapiteljska
cerkev stoji na najvišji toËki mestnega polotoka in daje znaËilno podobo novomeškim vedutam.
V zaËetku 19. stoletja so kratek Ëas
tudi Novo mesto upravljali Francozi v okviru Ilirskih provinc, sicer pa so se tudi našega mesta dotaknila gospodarska, tehniËna in družbena dogajanja v Evropi.
Prva svetovna vojna je prekinila obetaven razvoj mesta, Ëeprav se ga je dotak-

nila posredno kot kraja v zaledju. Konec
vojne je hkrati tudi konec habsburške oblasti in zaËetek povezovanja z južnoslovanskimi narodi v skupno državo. Lahko
razumemo olajšanje mešËanov po konËani
vojni leta 1918 in ponovni zagon pri delu
na razliËnih podroËjih.
Ponovno je vojna vihra grobo posegla
v tok dogajanja leta 1941. Novo mesto je
bilo po kratkotrajni nemški zasedbi do leta
1943 pod italijansko upravo, pozneje pa do
konca vojne pod nemško. Staro mestno jedro je bilo zaradi bombnih napadov moËno
poškodovano, še bolj boleËe pa so bile Ëloveške izgube.
V drugi polovici 20. stoletja je Novo
mesto zelo spremenilo svojo podobo. DokonËno se je izvilo iz meja srednjeveškega

obzidja. To je Ëas nastanka številnih industrijskih obratov in pospešene urbanizacije.
V teh letih so bile ustanovljene nove šolske,
zdravstvene in kulturne ustanove na Dolenjskem.
Novo mesto je v 21. stoletje vstopilo kot osrednje gospodarsko, upravno,
kulturno, versko, izobraževalno in športno središËe Dolenjske ter trdno prevzelo
vodilno mesto v jugovzhodnem delu Slovenije.
Vir: Povzeto iz biltena Šolskega centra
Novo mesto.

Jolanda Štukelj
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Izboljšanje zanesljivosti dobave
elektriËne energije v dolini Temenice

V

zadnjih letih je Trebnje postalo
veliko gradbišËe. Mimo mesta poteka gradnja zadnjega dela dolenjske avtoceste, v mestu in okolici se gradijo
obrtno-industrijski objekti in stanovanjske soseske. Vsi potrebujejo veË elektriËne
energije, industrija predvsem kakovostno in
zanesljivo dobavo le-te. Trebnje z okolico
dobiva elektriËno energijo prek RTP 110/20
kV Trebnje, ki ima nekaj dolgih izvodov.
Med njimi je daljnovod Štefan, prek katerega med drugimi dobiva elektriËno energijo
tovarna TPV v Veliki Loki. To je tovarna s
povsem novo tehnologijo, ki zahteva kakovostno elektriËno energijo. Distributerji
imamo na tem obmoËju veliko dela z zagotavljanjem energije vsem odjemalcem. Med

veËje naložbe v distribucijsko omrežje v dolini Temenice sodi gradnja kablovoda med
TP Kamni Potok in TP Tesnila Velika Loka
ter gradnja kablovoda med TP Štefan in TP
Zidani Most. Z vkljuËitvijo teh kablovodov
v daljnovod Štefan bomo izboljšali osnovno napajanje vseh odjemalcev na tem podroËju, predvsem pa omogoËili dvostransko
napajanje tovarne TPV v Veliki Loki. Poleg
tega bo gradnja teh kablovodov omogoËila
prestavitve obstojeËih 20 kV daljnovodov
zaradi gradnje avtoceste in rešitev slabih
napetostih razmer v krajih Gorenja Nemška
vas in Zidani Most.

Andrej Malenšek
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Distribucijska enota
Novo mesto

»lani kolegija DE Novo mesto pred upravno stavbo.

Distribucijska enota Elektro Novo mesto z elektriËno
energijo oskrbuje obmoËje Dolenjske in Bele krajine oziroma
naslednje obËine: Novo mesto, Trebnje, Mirna PeË, Dolenjske Toplice, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice,
»rnomelj, Metlika, SemiË ter del obËin Krško in Litija. Na
1.164 km2 površine z elektriËno energijo oskrbujemo prek
45.100 odjemalcev. V okviru enote imamo pet nadzorništev:
Novo mesto, Trebnje, Šentjernej, »rnomelj in Metlika.

letu 2007 je znašala poraba elektriËne energije 620.288,45 MWh,
koniËna obremenitev distribucijske enote pa je marca 2008 dosegla
100,23 MVA. Gospodarstvo naše regije je moËno izvozno usmerjeno, naši odjemalci so med najveËjimi znotraj Elektra Ljubljana.

Z

Za oskrbo naših odjemalcev nam služi 109 km 110 kV omrežja, 1.000 km 20 kV omrežja, 2.108 km nizkonapetostnega omrežja
in 1.022 transformatorskih postaj 20/0,4 kV. Vse SN omrežje je grajeno in obratuje na 20 kV napetostnem nivoju. Pri opravljanju naše
dejavnosti želimo z uvajanjem novih tehnologij Ëim bolj zmanjšati
vpliv naših naprav na okolje, odjemalcem pa zagotoviti kakovostno
in zanesljivo oskrbo z elektriËno energijo. Vse SN omrežje gradimo
s kablovodi in polizoliranimi vodniki, NN omrežje pa s samonosilnimi kabelskimi snopi in kablovodi.

vodji služb se dobivamo vsakih 14 dni na rednih ponedeljkovih kolegijih, kjer obravnavamo tekoËo poslovno tematiko,
istoËasno pa smo Ëlani odbora za kakovost DE NM. Na kolegiju
DE NM so poleg direktorja DE prisotni še vodja Oddelka za splošne
zadeve Jolanda Štukelj, vodja Oddelka za uporabnike Marinka Granda, strokovna sodelavka za finance in raËunovodstvo Pavlina KuniË, prodajalka kljuËnim kupcem Nataša BlažiË Turk, vodja Službe
distribucijske operative Mitja Brudar, vodja Službe za dokumentacijo
in investicije Gregor ZupanËiË ter vodja Službe za izgradnjo Andrej
Malenšek. Skupno je na lokaciji DE Novo mesto zaposlenih 138 delavcev.

Odjem elektriËne energije
V obdobju zadnjih petih let je bila na obmoËju naše distribucijske enote povpreËna rast porabe elektriËne energije 3,5 %. V
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Naprave

Investicijska vlaganja v SN in NN
omrežje
Zaradi posebnosti naše regije imamo precej razpršene odjemalce in poslediËno še kar nekaj obmoËij s slabimi napetostnimi
razmerami. Tu izstopajo predvsem vikendaška obmoËja, kjer so
dolgi NN vodi, majhen odjem elektriËne energije in visoke koniËne
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Nadzorniπtvo »rnomelj.

Nadzorniπtvo Metlika.

obremenitve. Z gradnjo dolenjskega avtocestnega odseka pa je obËuten porast gradnje poslovno-stanovanjskih con ob celotni trasi
avtoceste. Glede na potrebe po investicijskih vlaganjih v obstojeËe
in novo omrežje bi potrebovali letno preko 5 mio EUR sredstev.

Napajalno stanje Dolenjske in Bele
krajine
Dolenjska in Bela krajina se oskrbujeta z elektriËno energijo
prek 110 kV razdelilne postaje Hudo, iz katere se po treh dvosistemskih 110 kV daljnovodih napaja pet razdelilnih transformatorskih
postaj 110/20 kV, tj.: Bršljin, Gotna vas, Trebnje, »rnomelj in Metlika. Napajalni vodi RP Hudo so trije. Prvi poteka iz RTP 400/110
kV BeriËevo prek Grosuplja, KoËevja do Novega mesta. Drugi dve
povezavi pa potekata od RTP Krško in od RTP Brestanica.

Nadzorniπtvo Novo mesto.

Velika slabost 110 kV omrežja na našem obmoËju je enostransko napajanje vseh petih RTP-jev, saj dvosistemskega napajalnega
voda na istih stebrih ne moremo upoštevati kot dvostransko napajanje. Za nemoteno in kakovostno napajanje naših odjemalcev
bodo v naslednjih letih nujne naslednje investicije na 110 kV nivoju:

1. Gradnja 110 kV povezave med RTP Grosuplje in RTP Trebnje.
2. Gradnja vzhodne povezave 110 kV med RTP Bršljin in RTP Gotna vas.
3. Gradnja RTP LoËna.
4. Gradnja RTP Dobruška vas.
5. Gradnja 110 kV povezave med RTP »rnomelj in RTP KoËevje.

Nadzorniπtvo ©entjernej.

Prav tako si želimo, da bi Eles poleg gradnje 400 kV povezave
RTP BeriËevo-RTP Krško zgradil tudi 400 kV povezavo v RP Hudo
in dogradil transformacijo 400/110 kV. S tem se bo poveËala zanesljivost napajanja in zmanjšal nivo motenj v omrežju, na katere
je industrija vedno bolj obËutljiva.
mag. Edvard Turk
Nadzorniπtvo Trebnje.
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100 let elektrifikacije Novega mesta

KošiËek je imel na desnem bregu Krke
v Kandiji, takrat predmestju Novega mesta,
žago. Za elektrifikacijo žage in Novega mesta z okolico je iz njegovega mlina in žage
na potoku PreËna zgradil daljnovod 3 kV do
Kandije pri Novem mestu. Ker pa finanËno
ni zdržal, je pozneje prodal vse elektriËne
naprave prej imenovanemu, finanËno mo-

Ënejšemu NovomešËanu Francu Seidlu, ki je
nadaljeval že zaËeto delo na podroËju elektrifikacije. Prvi odjemalec, poleg KošiËka, je
bila bolnišnica usmiljenih bratov v Kandiji
(današnji interni oddelek novomeške bolnišnice), ki je imela lastno transformatorsko postajo 20 kVA 3000/110 V.
Poleg te je Seidl zgradil še 2 transformatorski postaji, in sicer eno v Kandiji, drugo v središËu Novega mesta na nekdanjem
Florijanovem trgu (današnja tržnica) v pritliËju lastne hiše.
Metlika je bila elektrificirana pred vojno, in sicer leta 1932, elektriËno energijo pa
je prejemala iz HE Ozalj. Dve leti pozneje,
1934, je tudi mesto »rnomelj dobilo elektriËno energijo, in sicer iz kaloriËnih central,
montiranih na žagi “Jugoles” pri železniški
postaji in iz rudnika Kanižarica.
V letu 1936 so zaËele nekdanje Kranjske deželne elektrarne z elektrifikacijo Dolenjske. Zgradile so daljnovod 20 kV Grosuplje-Trebnje do Ponikev na Dolenjskem
in naprej po mirenski dolini proti Sevnici,
Rajhenburgu (današnja Brestanica), Krškem
in Brežicam. Leta 1937 so podaljšali 20 kV
daljnovod od Kostanjevice do Šentjerneja.
V letu 1938 se je zgradil daljnovod 20 kV
od Ponikev pri Trebnjem do Novega mesta
in napravila istoËasno povezava med Šentjernejem in Novim mestom. V letu 1939 sta
bila zgrajena tudi 20 kV daljnovoda iz Novega mesta proti StopiËam (vodovod) in Dolenjskim Toplicam.
Tako so KDE zgradile ob naštetih daljnovodih v veËjih krajih transformatorske postaje in elektrificirale veËja naselja v neposredni bližini teh transformatorskih postaj.

Komandna ploπËa MHE PreËna iz leta 1921.

Strojnica MHE PreËna iz leta 1921.

Elektrarna PreËna pred letom 1921 - v ozadju grad Luknja.

Avstrijski vojvoda Rudolf IV. je
leta 1365 ustanovil mesto, takrat imenovano v slovenskem prevodu Rudolfovo. Leta 1785 pa ga je Jožef II.
preimenoval v Novo mesto. Torej velja
Novo mesto že veË stoletij za prestolnico Dolenjske, leta 1908 pa je doËakalo prvo elektriËno luË.

V

Novem mestu je takrat živel posestnik in trgovec, NovomešËan Franc
Seidl, ki si je leta 1908 omislil elektriËno razsvetljavo v svojih hišah. Energijo
mu je proizvajal elektriËni dinamo moËi 10
kW, ki je bil montiran na njegovi žagi v Novem mestu pod sodišËem ob reki Krki. Dinamo mu je poganjal vodno kolo. Imenovani
je že takoj naslednje leto, torej leta 1909,
posegel tudi v nekoliko širšo elektrifikacijo
Novega mesta in okolice. Tako stanje je trajalo 11 let oziroma do leta 1920.

vem mestu in bil sicer podjeten kljuËavniËarski mojster.
Ob potoku PreËna, v Luknji, sta stala
žaga in mlin, takrat v lasti Jožeta LavriËa. Od
njega je KošiËek leta 1908 odkupil njegove
naprave z namenom, da elektrificira poleg
svoje žage in mlina tudi Novo mesto. Popravil je majhno in zasilno zajetje ter montiral
turbino 100 KM, ki je poganjala generator
moËi 50 kVA, napetosti 3 kV in frekvence
50 HZ.

Zato lahko upraviËeno trdimo, da je,
Ëeprav je prva elektriËna žarnica v Novem
mestu zagorela že leta 1908, leto 1909 leto,
ki se ima za zaËetno leto elektrifikacije Novega mesta z okolico.
Z nadaljnjo elektrifikacijo Novega mesta in okolice se je v tem Ëasu zaËel ukvarjati
tudi Josip KošiËek, ki je takrat živel v No-
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Poplava v prostorih
Nadzorništva KoËevje
LoËilnik, duπilke in varovalke v MHE PreËna
leta 1921.

Zgrajenih je bilo okoli 76 km 20 kV
daljnovodov in transformatorske postaje za:
Trebnje, Veliko Loko, Mirno PeË, Novo mesto,
Šentjernej, Pleterje, vodovod StopiËe, SrebrniËe, Stražo, Dol. Toplice, Škocjan in ObËine. Tik
pred drugo svetovno vojno so KDE tudi v Beli
krajini zgradile DV 20 kV Metlika-»rnomelj in
po njegovi dograditvi je tudi mesto »rnomelj
dobivalo elektriËno energijo iz HE Ozalj.
Junija 1948 je bila osnovana DES-direkcija za novomeško okrožje v Novem mestu,
pod katero so sodila tri obratna vodstva: Novo
mesto, Krško in »rnomelj. 1. 5. 1948 je bilo
nacionalizirano in pripojeno obratu Novo mesto podjetje Novobor z HE Luknja v PreËni.
31. 3. 1949 je bilo ustanovljeno Podjetje
za razdeljevanje elektriËne energije Ljubljana
s svojimi obrati, med njimi tudi obrata Novo
mesto in »rnomelj.
Podatki o napravah za to obdobje za
Dolenjsko in Belo krajino:
Leto 1945

Leto 1950

Dolžina DV
20 kV

98 km

197 km

Dolžina NNomrežja

263 km

476 km

Število TP
20/0,4 kV

21 kom

49 kom

Odjemalci

5.705

9.453

Prodaja el.
energije

1.570 MWh

3.887 MWh

0,75 MW

1,3 MW

Obremenitev

mag. Edvard Turk
Vir: Povzeto iz zgodovine Elektra Novo mesto.

3

. junija 2008 okoli 13. ure se je
nad KoËevjem nebo dobesedno
zaprlo, moËno se je stemnilo
in vsi smo bili v priËakovanju neËesa
neprijetnega. Kmalu so se naše slabe
slutnje izkazale za resniËne in obilno
deževje, ki se mu je pridružila tudi kot
lešnik debela toËa, se je razbesnelo na
obmoËju sedeža DE KoËevje, kjer imamo tudi stavbo Nadzorništva KoËevje.
Nekateri so med samo nevihto hiteli
umikati svoje in službene avtomobile,
drugi pa smo le nemoËno in nekoliko
v strahu opazovali dogajanje. Neurje
je trajalo nekaj veË kot eno uro in med
tem Ëasom so me iz stavbe nadzorništva poklicali sodelavci in me spraševali, ali imam dežnik v pisarni in da
naj se oglasim pri njih. Sprva sem celo
pomislil, da gre mogoËe za šalo, da bi
me spravili na dež, vendar sem takoj
ob vstopu v stavbo opazil, da se dogaja nekaj, ob Ëemer smo bili nemoËni.
Voda je neusmiljeno zalivala spodnje
prostore nadzorništva, in sicer pretežno skozi steno v prostor toplotne postaje in skozi kovinska vhodna vrata.
Takoj smo o situaciji obvestili Službo
za režijske dejavnosti, Matjaža Božjaka. Glede na to, da smo predvidevali,
da imajo koËevski gasilci veliko dela
tudi na drugih obmoËjih, smo na pomoË poklicali zunanjega sodelavca, tj.
Zidarstvo Pelc, s. p., ki se je nemudoma odzval in s potopno Ërpalko zaËel
Ërpati vodo. DokonËno je bilo potrebno
tudi roËno izmetavanje oziroma odstranjevanje vode z metlami in vedri,
kar je bilo v grobem konËano okoli 17.
ure. Glede na neprijetno izkušnjo med
gradnjo sistema centralnega ogrevanja, ko nam je voda na podoben naËin
zalila iste prostore, smo imeli pohištvo
dvignjeno od tal, s Ëimer je bila prepreËena še veËja škoda. V nekaj dneh
smo nato poklicali javno podjetje Ko-

munala KoËevje, ki je opravilo ËišËenje in pranje kanalizacije na obmoËju
sedeža DE. Prav tako pa bo treba sanirati oziroma dodatno izvesti hidroizolacijo stene, skozi katero potekajo
cevi za centralno ogrevanje, ki so bile
montirane ob koncu lanskega leta.
Voda je zalila tudi dostop do sedeža DE, in sicer v podhodu nadvoza,
kjer je obtiËalo tudi osebno vozilo in
kjer so pri njegovem odstranjevanju
pomagali naši sodelavci iz Skupine za
izgradnjo, ki so ravno v tistem Ëasu
prispeli mimo s terenskim vozilom.
Branko Volf
Fotografiji: Boπtjan Æagar
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Roman Weiss: “Trudim se biti
Ëim bolj prijazen do strank in jim
pomagati.”
Prosim, opišite nam na kratko vaše zdajšnje delovno mesto
in delovne naloge.
“Trenutno opravljam dela in naloge vodje Skupine za vzdrževanje v Nadzorništvu »rnomelj. Skupina je sestavljena iz šestih
elektromonterjev. Delo v skupini, v kateri se zelo dobro razumemo,
je zanimivo in pestro. Vsak dan se dogaja kaj novega, saj je delo
v rednem vzdrževanju raznoliko in precej zahtevno. Vzdržujemo
srednjenapetostne in nizkonapetostne naprave in vode na obmoËju
Bele krajine, Nadzorništvo »rnomelj.
Precej dela je tudi s strankami, kajti kot vodja skupine moram
s strankami urediti vse glede prikljuËkov, izvedbe in nadzora. Izvajamo tudi odmike omrežja ob rekonstrukcijah objektov in obseke
okrasnega in sadnega drevja.

Roman na delovnem mestu.

Pri svojem delu se vsakodnevno sreËujem s strankami, katerim poskušam v Ëim veËji meri izpolniti njihove zahteve. Stranke
postajajo Ëedalje zahtevnejše in je vËasih obremenjujoËe, tudi še po
konËanem rednem delu.”

S Ëim se ukvarjate v prostem Ëasu?
V tokratni številki vam predstavljamo Romana Weissa, sodelavca, vodjo Skupine za vzdrževanje, z Nadzorništva »rnomelj.

“Prosti Ëas preživljam s svojo družino. Z ženo Tino imava
dva otroka, sina Anžeta in hËerko Živo, katerima je treba posvetiti
kar precej pozornosti. V družinskem krogu se precej ukvarjamo s

Od kod izvirate?
“Rodil sem se 2. maja 1962 v »rnomlju, kjer sem preživel v
družinskem okolju svoja otroška leta. Osnovno šolo sem obiskoval
v »rnomlju, po konËani osnovni šoli pa sem se odloËil, da postanem elektrikar energetik. Šolo sem obiskoval v Ljubljani na Centru
srednjih šol, Titova 58.”

Vaša izobrazba ter kje in kdaj se je zaËela vaša delovna kariera?
“Ob zaposlitvi v Elektru Ljubljana sem bil elektromonter, zaposlil pa sem se 15. februarja1985, v Skupini za prikljuËke »rnomelj. V delovnem razmerju so mi ponudili možnost nadaljnjega
šolanja; tako sem ob delu dokonËal srednjo tehniËno šolo. Nekaj let
sem še delal kot elektromonter, nato pa sem bil prerazporejen na
delovno mesto delovodje v Gradbeni skupini »rnomelj. Leta 1997
sem postal delovodja rednega vzdrževanja in to delo še tudi danes
opravljam.”
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Roman v avli Nadzorniπtva »rnomelj ob vitrini s starimi elektromonterskimi pripomoËki.
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športom: smuËamo, kolesarimo. Tudi žoga je naš stalni spremljevalec. Sam namreË rad igram nogomet, sin Anže pa že vrsto let igra
rokomet v Rokometnem klubu »rnomelj in bo nadaljeval šolanje v
športni gimnaziji v Ljubljani. Radi smo tudi v naravi. Hodimo v hribe, imamo pa tudi manjši sadovnjak z vikendom, kjer preživljamo
ob delu in v veselju naše skupne dni.”

Katerim vrednotam sledite v življenju?
“Trudim se biti Ëim bolj prijazen do strank in jim pomagati. V
skupini gojimo prijateljstvo in zaupanje, kajti le tako je lahko delo
varno in opravljeno v zadovoljstvo stranki in tudi samim monterjem.”
Roman Weiss in Marko Piko

Ko smo skupaj smo vedno veseli.

NOVICA

NOVICA

Tekmovanje elektrotehniških šol

Vsako leto se sredi aprila odvija
tekmovanje elektrotehniških šol razliËnih smeri. 18. aprila letos je organizacija padla na Srednjo elektrotehniško šolo v Novem mestu. Tekmovanje
se je odvijajo v Šolskem centru Novo
mesto in je bilo še posebej slovesno,
saj sta bila na uvodni proslavi predstavljena lik in delo zaslužnega NovomešËana, raziskovalca elektroenergetskih omrežij in nekdanjega dekana
Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, prof. dr. Marjana Plaperja.

D

ogodka se je med drugim udeležil
tudi naš predsednik uprave, Mirko
MarinËiË, saj je bil Elektro Ljubljana, d. d., glavni pokrovitelj tekmovanja.

vali tudi sami. Obenem je izrazil zadovoljstvo, da Elektro Ljubljana, d. d., namenja
sredstva zadevam, ki so tesno povezana z
izobraževanjem.

Mirko MarinËiË je na prireditvi spregovoril nekaj besed o pomenu izobraževanja in izrazil upanje, da bo tudi iz te generacije šolajoËih se elektrotehnikov izšel
kakšen strokovnjak - Plaperjevega kova.
Poudaril je tudi pomen Plaperja, saj so njegovo delo in osebnost s spomenikom pred
distribucijsko enoto Novo mesto zaznamo-

Družba Elektro Ljubljana je z izobraževanjem tesno povezana; v ta namen se je
na Srednji šoli tehniških strok Šiška naredil
študijski poligon, kakršnega ni v tem delu
Evrope.
Jolanda Štukelj
Fotografiji: Matej Jordan
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Skupina za vzdrževanje v
Nadzorništvu »rnomelj
• samostojni el. monterji: Dušan Majerle, Robert VraniË, SreËko
Stepan, Andrej KoËevar,
• referent za omrežje: Marjan Kolbezen,
• referent za uporabnike: Janko Strugar.
PovpreËna starost zaposlenih v skupini je 44 let.
Zagorje
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Dolenja vas

Štalcerji

Zemljevid podroËja
Nadzorniπtva »rnomelj.

Črnomelj
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Črnomelj

Nadzorništvo »rnomelj sodi v DE Novo mesto in pokriva obmoËje ObËine »rnomelj. V nadzorništvu je zaposlenih 21 delavcev, ki zastopajo razliËne službe našega
podjetja. Vodja nadzorništva je Igor AdlešiË, inž. el. energetike.
Na nadzorništvu so delavci razporejeni v naslednje službe
oziroma oddelke:
• Služba za distribucijsko operativo,
• Skupina na nadzorništvu,
• Skupina za izgradnjo DO,
• Oddelek za dokumentacijo in projektivo,
• SkladišËe,
• Avtopark,
• Oddelek za uporabnike.
V skupini na Nadzorništvu »rnomelj je zaposlenih osem delavcev:
• Delovodja skupine: Roman Weiss,
• pomoËnik delovodje: Drago Šterk,
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Metlika Metlika
Kočevje

Vsi Ëlani skupine, razen referenta za uporabnike, opravljajo redno dežurno službo, ki zajema
pripravljenost na domu v popoldanskem in noËnem Ëasu.

Senovo

Šentjrnej

Žužemberk

Ribnica

Nadzorniπtvo »rnomelj.

Sevnica

��

��
���

Delo referenta za uporabnike je vodenje informacijske pisarne, poleg tega pa za
celotno obmoËje Bele krajine pripravlja podatke za popise (LO, MO, VO), menjave števcev in dokumentacijo za projektne pogoje
ter soglasja za prikljuËitev. Delo referenta za
mrežo pa je pripravljanje dokumentacije in
pridobivanje služnosti za potrebe vzdrževalnih
del in novogradenj kot pomoË službi za dokumentacijo in investicije ter izvajanje nadzora pri
delu v bližini naših naprav tujih izvajalcev.

��

Na podroËju Bele krajine je veliko elektrodistribucijskih naprav, za katere skrbimo in jih vzdržujemo, tako da je preskrba z
elektriËno energijo skladna z veljavnimi standardi. Nadzorništvo
»rnomelj oskrbuje 6.580 odjemalcev, med katerimi sta najveËja Livar, Danffoss in ESOL s skupno naroËeno moËjo 14 MW. Na našem
obmoËju je 151 transformatorskih postaj s 170 transformatorji, od
tega so štirje tuji, 153 km srednjenapetostnih daljnovodov in 28
km srednjenapetostnih kablovodov ter 245 km nizkonapetostnega
prostozraËnega omrežja in 138 km nizkonapetostnih kablov s pripadajoËimi prikljuËki.
Na omenjenih napravah skupina nadzorništva izvaja naslednje:
• Preglede VN, SN in NN vodov ter transformatorskih postaj.
• Revizije SN in NN vodov ter transformatorskih postaj.
• Ureja okolice energetskih objektov.
• Izvaja poseke na trasah elektroenergetskih vodov.
• Izvaja manipulacije in zavarovanja delovišË pri naših in tujih
izvajalcih ter naroËnikih.
• Izvaja prestavitve in odmike energetskih vodov.
• Izvaja prikljuËke v sodelovanju s Skupino za izgradnje.
• Izvaja popravila in odpravlja okvare na energetskih napravah v
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rednem in izrednem Ëasu ter dežurstvu.
• Izvaja nadzore in svetovanja pri urbanistiËnem urejanju kraja.
• Izvaja redne in izredne menjave elektriËnih števcev.
• Izvaja popravila na odjemnih mestih in merilno-krmilnih napravah.
Z našega obmoËja dobavljamo energijo
tudi v sosednjo Republiko Hrvaško po 20 kV
daljnovodu in dveh transformatorskih postajah, tj. Pribanjci in Kasuni ob mejnem prehodu Vinica. Pri opravljanju dela so monterji na
obmejnem obmoËju pod stalnimi kontrolami
obmejnih organov, obËasno pa tudi na obmoËju Hrvaške s popolno delovno opremo, katero
je treba prepeljati prek mejnih prehodov.
SreËujemo se tudi s problematiko
Romov in z njihovim naËinom
življenja, ki je drugaËen v primerjavi z našim.
V zadnji desetih letih
se je zgodilo množiËno
naseljevanje ptic štorkelj, s katerimi imamo
kar nekaj dela, da prestavimo gnezda. Dela
izvajamo pod stalnimi
nadzori Zavoda za kulturno dedišËino in se
prilagajamo Ëasu, ko se
obiskovalke preselijo na
oddaljena južnejša omrežja.
Monterji v skupini so tudi
športniki, ki se v prostem Ëasu
radi družijo ob nogometni žogi, kolesarjenju in ob raftingu po reki Kolpi. Zelo
uspešen športnik je Dušan Majerle, ki je na zadnjih
športnih igrah EDS dosegel odliËno drugo mesto v teku na 2.200
m. V prostem Ëasu se zaposleni obËasno sreËujemo tudi z družinami pripravimo skupen piknik in rekreacijo, vendar nam sodobni tempo življenja te užitke krajša.
VeËje naložbe, ki bodo izboljšale napetostne razmere in
omogoËile nadaljnjo širitev industrije in gospodarstva na podroËju Nadzorništva »rnomelj, so:
• Nadaljevanje energetske oskrbe obmoËja Rudnika v zapiranju
Kanižarica s predvidenimi petimi novimi transformatorskimi
postajami do 1.000 kVA in samostojnim kabelskim izvodom
iz RTP »rnomelj.
• Gradnja nadomestnega 20 kV kablovoda na izvodu Loka zaradi gradnje obvoznice »rnomelj in oskrbe Rudnika ter po-

Skupina RV »rnomelj.

kablitev 20 kV daljnovodov Vinica,
Kanižarica, Maverlen, Industrijska
cona Rudnik v skupni dolžini 5 km.
• Gradnja nadomestnega kablovoda
Pod gozdom z dvema novima transformatorskima postajama in ojaËitev voda zaradi nove bioplinske elektrarne moËi 1,4 MW.
•
Gradnja nadomestne transformatorske postaje za nadomestilo porušenih TP Beti, TP Bloki in prevezava 20 kV kablovodov »rnomelj in Gradac po naroËilu
zunanjih investitorjev.
Velika potreba se kaže na novi 110 kV povezavi RTP »rnomelj-RTP KoËevje oziroma mogoËi krajši meddržavni povezavi
RTP Metlika-RTP Ozalj (Hrvaška), kar bi za obmoËje Bele krajine
pomenilo zanesljivejšo oskrbo z elektriËno energijo. Trenutno
se Bela krajina napaja po dvosistemskem 110 kV daljnovodu iz
RP Hudo-RTP »rnomelj-RTP Metlika, in sicer s potekom prek
hribovja Gorjanci, ki pa se je v zimskem obdobju že v pokazalo
za nezanesljivega; ob izpadu ostane celotna Bela krajina brez
napajanja z elektriËno energijo.

Roman Weiss in Marko Piko
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Ohranjanje
elektromonterske
dedišËine

V

Nadzorništvu »rnomelj je skupina za vzdrževanje na pobudo Romana Weissa pripravila in ohranila nekaj orodij, materialov in merilnih naprav iz zaËetkov elektrifikacije, ki so
jih zbrali in postavili v preddverju nadzorništva. Ob vstopu v nadzorništvo nas preseneti elektromonter na drogu v naravni velikosti obleËen v zašËitna oblaËila starih elektromonterjev. Stari števci,
izolatorji in merilne naprave so razstavljeni v primerni vitrini, po
stenah nadzorništva pa visijo fotografski utrinki elektromonterskih
del iz preteklosti, ki si jih stranke in obiskovalci na nadzorništvu z
zanimanjem ogledajo.
Roman Weiss in Marko Piko

Roman Weiss ob lutki elektromonterja.

NOVICA

NOVICA

Odprodaja starega Nadzorništva
»rnomelj
Pred kratkim je Elektro Ljubljana, d. d., prodal prostore starega Nadzorništva »rnomelj, Kolodvorska c. 50,
»rnomelj.

S

taro Nadzorništvo je bilo zgrajeno pred 120 leti in je odslužilo svojemu namenu. Leta 2002 smo zaËeli gradnjo novega
nadzorništva na Svibniku, tj. ob RTP-ju, ki je bilo predano
svojemu namenu leta 2003.

Stara stavba Nadzorniπtva »rnomelj.
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V novih prostorih so se delavni pogoji zelo izboljšali in poslovanje nadzorništva je postalo prijaznejše tudi do naših odjemalcev.
V pogojih, kot jih imamo zdaj, je delo lažje in zaposleni z zadovoljstvom opravljajo delo.
Jolanda ©tukelj
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Uporaba varovalk za zašËito
transformatorjev - 1. del
Izvedbe zašËit distribucijskih
transformatorjev

tripolne izklope tudi pri enofaznih ali
dvofaznih kratkih stikih.

ZašËita distribucijskih transformatorjev je najpogosteje izvedena s pomoËjo taljivih varovalk in stikal. V praksi obstajajo štiri
mogoËe izvedbe:

Varovalke na visoki in nizki napetosti

Slika 3: Izvedba zašËite z loËilnim

Ta zašËita se uporablja za transformatorje najmanjših moËi
(do 100 kVA). V tem primeru mora
biti omogoËen izklop napetosti na
visokonapetostni strani pred varovalkami. Ta izvedba je najcenejša in se
uporablja za transformatorske postaje
na drogu.

stikalom na VN strani in varovalkami na
nizkonapetostni strani.

Slika 1: Izvedba zašËite z varovalkami
na nizkonapetostni in visokonapetostni
strani.

VarovalËni loËilnik na visokonapetostni strani in varovalke na nizkonapetostni strani
VarovalËni loËilnik na visokonapetostni strani omogoËa izklop
napajanja in vidno loËitev. Z loËilnikom se seveda ne sme izklapljati pod
obremenitvijo. Tak naËin se prav tako
uporablja na drogovih za transformatorje moËi od 100 do 400 kVA.
Slika 2: Izvedba zašËite z varovalËnim
loËilnikom na VN strani in varovalkami
na nizkonapetostni strani.

LoËilno stikalo v kombinaciji z varovalkami na visokonapetostni
strani in varovalke na nizkonapetostni strani
Tak koncept se uporablja v zaprtih transformatorskih postajah
za moËi nad 400 kVA. Bistvena prednost loËilnega stikala pred loËilnikom je zmožnost izklapljanja nazivnih tokov.

»ebuljeva zašËita
Varovanje s »ebuljevo zašËito je nadgradnja zašËite, opisane v
prejšnjem poglavju. »ebuljeva zašËita meri tok na sekundarju in ob
preobremenitvi izklopi loËilno stikalo na primarju. Smisel in prednosti te zašËite bodo razvidni v nadaljevanju.

Vpliv obratovalnih stanj transformatorja
na delovanje varovalk
Pri izboru varovalk moramo upoštevati doloËene smernice,
ki omogoËajo normalno, varno in optimalno delovanje transformatorjev:
• Varovalke ne smejo pregoreti ob vklopnem pojavu.
• Varovalke morajo omogoËiti nemoteno delovanje transformatorja pri nazivni obremenitvi.
• Ob preobremenitvi morajo pravoËasno izklopiti, tako da se ne
zgodi pregrevanje in s tem poškodbe transformatorja.
• Selektivni izklop pri okvarah ali preobremenitvi na sekundarnem omrežju. Izklopiti morajo le varovalke na sekundarju.
• Primarne varovalke morajo uspešno zašËititi transformator in
zbiralke v primeru okvare pred transformatorjem, v transformatorju ali za transformatorjem, vendar pred nizkonapetostnimi
varovalkami.
Transformatorske postaje lahko delujejo v vseh obratovalnih
stanjih, zato morajo biti varovalke izbrane tako, da to tudi omogoËajo.

Prosti tek transformatorja
Taka stikala so navadno opremljena s sprožilnim mehanizmom, ki ga sproži udarna igla v varovalki. Kratki stik v eni ali dveh
fazah povzroËi pregoretje ene varovalke, ki s pomoËjo udarne igle
sproži izklopni mehanizem. Izvedba z loËilnim stikalom omogoËa

Prosti tek transformatorja ne predstavlja nobenega problema.
Sekundarni tok ne teËe, zato te varovalke niso obremenjene. Na primarni strani teËe le magnetilni tok transformatorja, ki znaša okoli
5 %. Na segrevanje talilnega elementa v varovalki vpliva efektiv-
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na vrednost toka, zato tudi velika vsebnost višjih harmonikov v
magnetilnem toku ne povzroËa dodatnega segrevanja taljivega elementa v varovalki. Glede na prosti tek transformatorja moramo
izbrati primarne varovalke z nazivnim tokom, veËjim od efektivne
vrednosti toka praznega teka.

Nazivna obremenitev
Pri nazivni obremenitvi transformatorja teËe skozi primar in
sekundar nazivni tok. »e želimo omogoËiti trajno delovanje transformatorja pri nazivni obremenitvi, moramo izbrati varovalke z
nazivnim tokom, veËjim ali enakim nazivnemu toku transformatorja. Pri cikliËnem nazivnem obratovanju so mogoËe tudi obËasne
preobremenitve, vendar je Ëasovna konstanta segrevanja taljivega
elementa veËja kot Ëasovna konstanta segrevanja transformatorja.
To pomeni, da varovalka, ki je izbrana na osnovi nazivnega toka,
gotovo zdrži tudi te preobremenitve.

nazovni tok varovalk

Ëas izklopa

16 A - 63 A

<1h

80 A - 160 A

<2h

200 A - 400 A

<3h

> 400 A

<4h

Preglednica 1: Minimalni Ëasi izklopa varovalke pri 1,6·In.

Preobremenitev
Kot je znano, lahko transformator kratkotrajno preobremenimo. Varovalke morajo to preobremenitev dopušËati, vendar ne
dlje kot je to sprejemljivo za transformator. Varovalke morajo biti
izbrane tako, da pregorijo, preden se temperatura vroËe toËke transformatorja dvigne nad dopustno vrednost. Pri tem je treba upoštevati namembnost transformatorja in podnebne pogoje, v katerih
transformator deluje. Na podlagi diagrama dopustnega trajanja
preobremenitve lahko preprosto izraËunamo dopustni sekundarni
tok in narišemo diagram dopustnega toka glede na Ëas trajanja.
Slika 5: I-t karakteristika varovalk NV gG.

Zaradi optimalne izkorišËenosti transformatorja bomo seveda izbrali varovalko z najveËjim še dopustnim nazivnim tokom, ki
uspešno zašËiti transformator v vseh treh toËkah:

Slika 4: Dopustno trajanje preobremenitve za distribucijski transformator
630 kVA pri normalnih temperaturah okolice.

Izberemo lahko katero koli izmed varovalk, ki lahko zašËiti
transformator. Na podlagi dopustnega trajanja preobremenitve in
karakteristike NV varovalk moramo prekontrolirati tri toËke:
a) maksimalni tok v Ëasu 0,2 h (720 s),
b) maksimalni tok v Ëasu 1 h (3.600 s),
c) pri toku 1,6·In, pri katerem varovalke gotovo izklopijo v Ëasu,
podanem v preglednici 1.
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Primer:
a) (0,2 h) - Ustreza varovalki z maksimalnim nazivnim tokom: VN
3 gG 630 A,
b) (1 h) - Ustreza varovalki z maksimalnim nazivnim tokom: VN 3
gG 630 A,
c) (1,6·In) - Ustreza varovalki z maksimalnim nazivnim tokom: VN
3 gG 630 A.
Nazivni tok NV-varovalke: In,NV, preob ≤ 630 A
Pri izboru varovalk na visokonapetostni strani moramo zagotoviti selektivnost varovanja. Pri preobremenitvi mora tok prekiniti sekundarna varovalka pred primarno. Kontrolo selektivnosti
izvedemo tako, da delovanje i-t karakteristike NV varovalke preslikamo na visokonapetostno stran. Na podlagi prestavnega razmerja izraËunamo toke, ki teËejo na primarju, ko deluje varovalka
na sekundarju. Dejansko to pomeni, da krivuljo i-t karakteristike
prestavimo na diagramu za prestavno razmerje in v ta diagram
vrišemo i-t karakteristike VV varovalk. Selektivnost navadno zagotovimo s tem, da je krivulja izbrane VV varovalke desno od fiktivne
krivulje NV varovalke.

NOVOSTI

TEHNI»NE

Zagotavljanje selektivnosti pri katerem koli toku okvare
je pomembno predvsem zaradi ekonomskih razlogov, saj so VV
varovalke bistveno dražje od NV varovalk. Glede na zanesljivost in varnost delovanja lahko VV varovalka izklopi tudi pred
NV varovalko, vendar je treba upoštevati, da doloËene izvedbe
VV varovalk (back-up) niso sposobne izklapljati vseh okvarnih
tokov. V tem primeru moramo za te okvare toka zagotoviti
selektivnost delovanja ne glede na ekonomske zahteve.

Slika 6: I-t karakteristika VV varovalk z vrisano transformirano karakteristiko NV 630 A Gg varovalke.

Boris Sterle
Vir: Prospekt Eti Izlake.
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3. redna seja Ëasopisnega
sveta Elektro novic
Interno glasilo Elektra Ljubljana,
Elektro novice, izhaja že osmo leto.
VeËino vsebin pripravljamo zaposleni, nekaj pa tudi upokojenci in štipendisti. Namenjeno je sodelavcem,
upokojencem in štipendistom, vse veË
pa je tudi prošenj zunanjih ustanov
in posameznih bralcev, ki želijo prejemati Elektro novice.

U

redništvo in Ëlani Ëasopisnega sveta se ob izidu posamezne številke
internega glasila Elektro novic sreËamo na seji, kjer pregledamo in ocenimo
zadnjo številko ter pripravimo teme za objavo v naslednji številki. Na pobudo Ëlanov
Ëasopisnega sveta sejo organiziramo vsakiË
v drugi distribucijski enoti. »lani Ëasopisnega sveta tudi tako spoznavamo delo v
posameznih enotah.
5. junija 2008 je bila v poslovnih
prostorih DE Novo mesto 3. redna seja Ëasopisnega sveta. »lane je sprejel in pozdravil gostitelj - direktor enote Edvard Turk, ki
je v kratkem in zanimivem nagovoru predstavil distribucijsko enoto. Interno glasilo

je Turk ocenil kot zanimivo in prisotnim
Ëlanom zaželel še veliko dobrih prispevkov
in številk glasila.
Po konËani seji je za nekaj Ëasa prenehalo deževati in tako smo si Ëlani Ëasopisnega sveta pod vodstvom Marka Pika
lahko ogledali malo elektrarno v PreËni, ki
letos praznuje 100-letnico. Piko je Ëlanom
Ëasopisnega sveta na kratko predstavil krajinski park PreËna in pomembnejše mejnike v zgodovini male elektrarne PreËna.
Poudaril je tudi, da je mala elektrarna zelo
priljubljena toËka, ki jo ob naravoslovnih
dnevih radi obišËejo šolarji osnovnih šol.
Ob ogledu in pojasnilih, prirejenih njihovi
starosti, se prviË sreËajo s pojmom elektrika, z njenim nastankom in njeno potjo od
elektrarne do posameznega uporabnika.
Elektrarno si je pod njegovim vodstvom
ogledalo že prek 5.000 osnovnošolcev iz
razliËnih krajev preskrbovalnega obmoËja
Elektra Ljubljana.
Prihodnja seja bo organizirana na DE
KoËevje. Tudi tako se v uredništvu, skupaj

»lane Ëasopisnega sveta je pozdravil Edvard Turk.

»lani Ëasopisnega sveta na jezu MHE PreËna.

s Ëlani Ëasopisnega sveta, trudimo, da je
glasilo vsebinsko pestro, raznoliko in zanimivo.
Violeta Irgl in Marko Piko
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Namig za
prosti Ëas ...
Bela krajina je pretežno pokrajina v jugovzhodni Sloveniji, ki jo obkrožajo Gorjanci, KoËevski rog in Kolpa, ki je
mejna reka z Republiko Hrvaško. 26.500 prebivalcev živi na
595 km2 površine, ki je razdeljena med tri obËine, in sicer
»rnomelj, Metlika in SemiË.

O

bmoËje sodi med tiste dele Slovenije, ki jih veËina Slovencev ne
obišËe ravno pogosto. Vzrokov za to je prav gotovo veË; najveË
jih gre najbrž na raËun oddaljenosti in slabih cestnih povezav.

»e ste tudi vi med tistimi, ki so za Belo krajino
samo slišali, predlagamo,
da jo tudi obišËete. Pa naj
bo to malo drugaËe - sedite
na kolo in jo spoznavajte
poËasi. Lahko prikolesarite
od doma ali pa si pot delno skrajšate, tako da se na
izhodišËe pripeljete z avtomobilom ali vlakom in potem nadaljujete, kot boste
želeli - glede na to, koliko
zmorete. Izbirate lahko med
ležerno vožnjo po ravnini
v bližini reke Kolpe, zahtevnejšimi potmi med vinorodnimi griËi ali
po gozdnih kolovozih proti Gorjancem in KoËevskemu Rogu, najbolj
pripravljeni pa se lahko spopadete z vzponom na Mirno goro (1047
m), pri Ëemer boste iz doline do vrha te najvišje toËke na hribovitem
obrobju Bele krajine v 18 km premagali 800 m višinske razlike.
Pri izbiri ciljev si med drugim lahko pomagate s predlogi Športnega društva Butoraj, ki jih najdete na svetovnem spletu
http://www.sdbutoraj.presenthost.net/ture_osnovna.ht ter kolesarskim vodnikom ZVEZE TABORNIKOV OB»INE KRANJ, ki je izdala
karto desetih kolesarskih poti po Beli krajini (1. Preloka, 2. Vinica,
3. »rnomelj, 4. Gradac, 5. Stari trg, 6. Pobrežje, 7. »rmošnjice, 8.
Metlika,9. TribuËe, 10. na kopanje) z opisi poti ter znamenitosti. Najdete ga lahko na spletnem naslovu http://kranjski-taborniki.si/index.
php?kat=2&stran=11.
Kakšne turistiËne posebnosti, kulinariËna preseneËenja ter kulturne in naravne znamenitosti vas Ëakajo na teh poteh, pa lahko
preberete na spletnem naslovu http://www.belakrajina.si/.
Pavlina KuniË
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CviËek
To prijazno rdeËkasto vino je sopomenka za
Dolenjsko in je slovenska vinska posebnost. V
tem vinu se predstavljajo dolenjska vinska pokrajina in njeni preprosti iskreni ljudje. CviËek,
ta vinski posebnež, je namenjen ljudem, ki k vinu
pristopajo dobrovoljno, odprtih misli in brez posebnih predsodkov.

J

e zvrst rdeËega vina, ki se prideluje iz rdeËih vrst
grozdja žametne Ërnine (70 %), modre frankinje (10
%) in belih vrst grozdja (20 %), med katerimi prevladuje kraljevina. RdeËe in bele vrste grozdja se tako v
pravilnem sorazmerju zlivajo v Ëudovito harmonijo.
CviËek je po sestavi eden najbolj blago dišeËih in
svojevrstnih vin v Sloveniji. Je suho vino z nizko alkoholno stopnjo (od 8,5 do 10,0 vol. %), z nekoliko višjimi
skupnimi kislinami in je kot takšen edinstven in neponovljiv proizvod v slovenskem in v svetovnem merilu.
Je svetlo rdeËkaste barve z rubinastim odtenkom, sveže
sadne arome, ki ima poudarek na rdeËih sadežih (maline, Ëešnje, rdeËi ribez); je nežnega, svežega, živahnega,
oËarljivega okusa.
Vrednost cviËka se kaže tudi v njegovih blagodejnih
in raznolikih zdravilnih uËinkih na Ëloveški organizem.
Znano je, da so rdeËa vina z obmoËja vulkanskih tal, kot
je dokazano pri cviËku, zdravilna. Kot vsa rdeËa vina vsebuje tudi cviËek doloËeno koliËino flavonoidnih snovi,
ki jim tudi zdravstvo priznava ugoden vpliv na zdravje
in prepreËevanje srËno-žilnih obolenj. Že od nekdaj so
nekateri zdravniki priporoËali cviËek ob jedi, nekaterim
bolnikom s sladkorno boleznijo, z malo želodËne kisline,
s povišanim krvnim tlakom in z rekovalescentom.
CviËek nas oËara s svojimi neobiËajnimi lastnostmi,
z lahkotnostjo, s pitnostjo in z vsebnostjo sestavin, primerljivih s pestrostjo današnjega obdobja civilizacijske
naglice in želje po zmerni in zdravi prehrani. Pravi ljubitelji vina znajo ceniti tudi vino za vsak dan, “un petit
vin”, kot mu pravijo Francozi, vino, ki ne zahteva posebne priložnosti in ne priprave. Je vino, kot se deklarira:
brez velike odloËnosti in brez prikritih napak. Je lahkotno
in zelo pitno vino. CviËek je vino za vse priložnosti, kot
aperitiv (peneËi cviËek), kot stalni spremljevalec preprostih krajevno znaËilnih jedi in popotnice, ki nas osveži in
z lahko glavo še dolgo spominja na prijetna doživetja.
Vir: internet.
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Malo elektrarno Zagradec je
obiskalo 200 osnovnošolcev
Šolski zvonci so osnovnošolcem naznanili dolgo priËakovane poËitnice. Lepe dneve v zadnjih dneh pouka so uËitelji
s svojimi uËenci izkoristili za pouËne izlete v bližnjo in daljno
okolico. UËenci Ëetrtih razredov devetletke se pri pouku prviË
uËijo o elektriki, njenih lastnostih, uporabi in o nevarnostih.
Veliko osnovnih šol se odloËi za obisk ene izmed malih hidroelektrarn na preskrbovalnem obmoËju Elektra Ljubljana.

davanje izvedeno v manjši dvorani nad elektrarno. Ob kratki predstavitvi družbe Elektro Ljubljana in predavanju o elektriki si uËenci
Ëetrtih razredov pridobijo osnovno znanje o elektriki, naËinih njene
proizvodnje, prenosu, distribuciji in o uporabi, uËencem višjih razredov pa poleg osnovnih pojmov o elektriki predstavimo še poklice
v elektroenergetiki. Predavanja so prilagojena starosti uËencev in
popestrena s slikovnim gradivom.

Z

Ogled strojnice je organiziran v manjših skupinah, tj. po 10-15
uËencev, kjer mi priskoËi na pomoË tudi vodja Nadzorništva Zagradec Brane Novak ali njegov namestnik.

a obiskovalce, uËence in tudi za uËitelje je zelo zanimiva
mala hidroelektrarna Zagradec, katero je v maju in juniju
pod mojim strokovnim vodstvom obiskalo kar 200 uËencev
osnovnih šol.
V maju je malo elektrarno Zagradec obiskalo sto uËencev
Ëetrtih razredov podružniËnih osnovnih šol Osnovne šole StiËna.
Osnovna šola StiËna ima svoje podružnice v Ambrusu, IvanËni Gorici, Krki, Muljavi, Višnji Gori in v Zagradcu. Malo elektrarno so v
maju obiskali tudi uËenci sedmih razredov Osnovne šole Primoža
Trubarja iz Velikih LašË, v juniju pa uËenci Ëetrtih razredov Osnovne
šole Ferda Vesela iz Šentvida pri StiËni.

Glede na to, da elektriËne energije primanjkuje, v predavanjih
poudarimo naËine in pomen varËevanja z elektriËno energijo. Elektro Ljubljana je v ta namen izdal šest razliËnih brošur s koristnimi
nasveti ob nakupu in poznejši uporabi elektriËnih aparatov. Brošure
razdelimo uËencem in so jim v pomoË pri izpolnjevanju vprašalnikov, katere jim pripravijo uËitelji. Brošure odnesejo na svoje domove
in s tem v marsikaterem gospodinjstvu pripomoremo k ozavešËenosti in varËnejši uporabi te dragocene energije.

Pri obiskih uËencev je treba poskrbeti tudi za varnost obiskovalcev. Elektrarna med ogledom obratuje, zato je uvodno pre-

Marko Piko
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UËenci Ëetrtih razredov v mali
elektrarni PreËna
UËenci Ëetrtih razredov osnovnih šol že vrsto let obiskuje malo elektrarno Luknja v PreËni. Z avtobusi se pripeljejo do starega gospodarskega poslopja Marof v PreËni,
od koder se nato po prijetni gozdni poti peš odpravijo do
elektrarne. Del okrog Luknje je naravni park z gozdarsko
uËno potjo, opremljen s smerokazi in tablami, na katerih
so z besedilom in s slikami predstavljene posamezne zanimivosti parka.

U

Ëence pred elektrarno sprejmem in jim na razumljiv naËin predstavim, kako in v kakšnih elektrarnah se proizvaja
elektriËna energija, kako potuje po vodnikih do uporabnikov in kako je treba z njo ravnati. Po krajšem predavanju pred
elektrarno in ogledu fotografij si uËenci pod mojim strokovnim
vodstvom ogledajo elektrarno in se spoznajo z napravami v elektrarni ter njihovim delovanjem.
V maju so elektrarno obiskali uËenci 4. razredov Osnovne šole
Božidarja Jakca iz Ljubljane in uËenci 4. razredov Osnovne šole
Loka »rnomelj.
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UËenci z velikim zanimanjem spremljajo predstavitev, kajti ob
nazornem prikazu delovanja si precej lažje ustvarijo sliko o delovanju elektrarne in energiji, brez katere si danes ne moremo predstavljati normalnega življenja.
Marko Piko
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Dušan Majerle: Mavrica.

Janko Hribar: Proti soncu.

Naj fotografija 2008

T

okrat ste nam svoje fotografije za rubriko “Naj fotografija leta 2008” poslali: Ana GerËar, Anton Štimec, Dušan
Majerle, Franc Bevc, Janko Hribar in SreËko MiheliË. Fotografije so zelo barvite in lepe. Utrinki iz narave nam prinašajo vse Ëare poletja, pa naj bo to nevihta ali lep sonËen dan.
Avtorjem fotografij se zahvaljujemo in z veseljem priËakujemo
še kak vaš izdelek.
K sodelovanju vabimo tudi preostale sodelavce in upokojence; vsem skupaj želimo prijazno poletje.

SreËko MiheliË: SiniËka.

Uredništvo

Franc Bevc: Zelena enargija.

Ana GerËar: Nadzor iz zraka.

Anton ©timec: Jutro.
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Direktor, ki je zaznamoval
ljubljansko Javno razsvetljavo

Joæe ©olar pred poslovno stavbo Javne razsvetljave d. d.

Jože Šolar, direktor Javne razsvetljave, svojo uspešno kariero konËuje sredi leta 2008. Rojen 24. septembra 1941 v Ljubljani in vse življenje pristen in srËen LjubljanËan.

J

ože Šolar pravi, da je imel dobro vzgojo
svojih staršev. OËe Jože Šolar, starejši
znan športnik kolesar, ki je bil veËkrat
državni prvak še Kraljevine Jugoslavije. Takrat je zastopal svojo domovino na olimpijskih igrah leta 1928 v Amsterdamu skupaj
s takratnim najuspešnejšim slovenskim
olimpijonikom Leonom Štukljem. Mama iz
sonËne Štajerske je pridno skrbela za družino. Delovna in pridna starša sta ustvarjala
pravo vzdušje za svojo družino, sina Jožeta,
Toneta ter hËer Mijo. Pošten odnos do življenja in dela so podedovali tudi otroci.
Že na zaËetku moramo poudariti
zgledno in profesionalno sodelovanje Šolarja z Elektrom Ljubljana. Elektro distribucija
Slovenije je doživela precej organizacijskih
sprememb, vendar je tehniËno vedno morala izpolnjevati svoje delovne obveznosti.
Enako tudi Javna razsvetljava. Tako smo v
medsebojnem dobrem tehniËnem sodelovanju vedno izpolnjevali svoje delovne naloge. Vse to je bilo samoumevno, vendar ne
brez osebne zavzetosti in profesionalnosti.
Medsebojno sodelovanje Elektra Ljubljana
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in Javne razsvetljave se je najveËkrat zaËelo
ravno pri Šolarju in dosežek je bil gotovo
uspešen. Ves današnji življenjski utrip je odvisen od ljudi, njihovih hotenj in dela. Življenje, delo, uspehi ne pridejo sami od sebe,
treba jih je ustvariti in vzgajati. Tako so
starši gotovo prvi in osnovni dejavnik našega življenja. Tem življenjskim usmeritvam je
sledil tudi naš sogovornik Jože Šolar. Svojo delovno življenjsko pot je zaËel v Javni
razsvetljavi že leta 1961. Takratna lokacija
Javne razsvetljave je bila Poljanski nasip 42
ob še stanovanjsko delujoËi Cukrarni. Organizacijsko pa je že bila samostojno podjetje
- kot mestni zavod Javna razsvetljava.

temeljito spremenil Ljubljano. Ljubljana je
postala s tramovi podprto mesto in se bo popolnoma spremenilo. Nov župan Ivan Hribar
si je želel elektrifikacije mesta in novo tehniËno komunalno opremljeno mesto. V Elektru
Ljubljana tako letos praznujemo 110 letnico
zaËetka delovanja Mestne elektrarne ljubljanske. Vsi poudarjamo, da toËno ob polnoËi iz leta 1897 v leto 1898 Ljubljana zažari
v soju 794 žarnic in 40 obloËnic, kar so tudi
LjubljanËani proslavili in se zahvalili velikemu županu Ivanu Hribarju. Od tiste silvestrske noËi oziroma novega leta je v Ljubljani
elektriËna javna razsvetljava. Torej že 110 let
“elektriËne” javne razsvetljave v Ljubljani.

Kakšna je zgodovina
ljubljanske Javne
razsvetljave?
Mesto Ljubljana kot upravno in romantiËno mesto dežele Kranjske je zaËelo javno
razsvetljavo že leta 1774. Prva tehnika razsvetljave so bile bakle, sledile so jim oljenke,
nato petrolejke in potem še plinska razsvetljava. Vsekakor je bilo to zelo romantiËno,
vendar nezanesljivo, tehniËni napredek pa
je bil stalnica takratne Evrope. Prva plinska
razsvetljava je bila že leta 1861 in pogodbeno zagotovljena za 35 let. Vsi vemo, da
je veliki ljubljanski potres, 14. aprila 1895,

Joæe ©olar

Menjava æarnic leta 1957.

Dozdajšnja romantika izgubi svoj pomen in
mešËani prisegajo samo še na baterije. Mestna elektrarna ljubljanska je tako zaËela javno razsvetljavo in je vsekakor predhodnica
ljubljanske Javne razsvetljave.
Takratno tehniËno povezanost med
Mestno elektrarno ljubljansko in Razsvetljavo mesta Ljubljane ni bila nikoli prekinjena
oziroma vprašljiva. To skupno poslovanje
je trajalo do leta 1952, ko postane z odloËbo mesta Ljubljane, dne 18. 6. 1952, Javna
razsvetljava samostojni zavod. Prvi direktor
Javne razsvetljave je bil Julij SoËan, takratni
direktor Elektra Ljubljana mesto pa je bil Janez Princ. Takratno medsebojno sodelovanje
je bilo zelo uspešno, bili smo na isti lokaciji,
to je v “Marovi bajti” na Vodnikovem trgu,
in dejansko smo bili skupaj v eni hiši. Samo
podatek, ki nekaj pove o medsebojnem sodelovanju, je ta, da so bila osnovana sredstva
Javne razsvetljave knjižena v osnovnih sredstvih Elektra Ljubljana mesto. Mesto Ljubljana se je stalno bolj in bolj urbaniziralo, razvoj je nezadržen in tako se tudi nujno število
svetil strmo poveËuje. Že leta 1954 se tako
Javna razsvetljava seli na Poljanski nasip 42.
Javna razsvetljava postaja pomemben element komunalne ureditve in urbanizacije in
tudi slovenskega urbanega prostora. Postaja
nekaj, kar je treba naËrtovati, graditi in vzdrževati. Vsi si lahko predstavljamo, kaj medijsko in publicistiËno pomeni izpad uliËne
razsvetljave. V letu 1961 je 5.600 svetlobnih
svetil, od tega 1.310 nadzemnih kandelabrov.
V letu 1961 se podjetje tudi reorganizira v
komunalno podjetje Javna razsvetljava. Iz
dotakratnega skromnega obsega razsvetljave
v Ljubljani sledi razvoj, ki mu je treba slediti.
Nujno sta potrebna nova lokacija in primeren
gospodarski objekt za uspešno poslovanje in
gospodarjenje. Kajti na tej lokaciji ni mogoËe
širitve. V letu 1975 se ustanovi Komunalno

podjetje Ljubljana, Javna Razsvetljava pa je
ena izmed tozdov tega združenega podjetja.
Takoj se zaËne intenzivno iskanje lokacije za
gospodarsko-poslovni objekt Javne razsvetljave za trajnejši Ëas. OdloËitev je za Litijsko
cesto 263, kjer je sedež podjetja še danes.
Na to lokacijo se Javna razsvetljava preseli
leta 1980. V tem Ëasu je v Ljubljani že obseg 18.692 svetlobnih mest, 953 kilometrov
omrežja, 79 semaforiziranih križišË, 8.677
prometnih znakov in 55.140 talnih oznak. Iz
tega podatka je vidna tudi aktivnost Javne
razsvetljave v cestnem prometu, kar je tudi
danes del njene dejavnosti. Semaforizacijo so
zaËeli v letu 1975 in Jože Šolar stalno vodi
novogradnje in vzdrževanja. Svojo pot vodilnega delavca je zaËel že leta 1969 kot vodja Oddelka za novogradnje in vzdrževanje. V
letu 1996 pa postane prvi direktor delniške
družbe Javna razsvetljava. Takrat pa Javna
razsvetljava upravlja in vzdržuje že 35.000
svetlobnih teles, 1.548 kilometrov omrežja,
119 semaforiziranih križišË, 13.187 prometnih znakov, 58.100 m2 talnih oznak. Ljubljana je zdaj že glavno mesto države Slovenije.
To pomeni, da družba Javna razsvetljava
upravlja omrežje glavnega mesta in se more
tako tudi primerjati z drugimi evropskimi
mesti. PoveËava poslovanja narekuje razširitev poslovnih prostorov in tako leta 1980
nadzidajo poslovno stavbo.
Z državnim programom, sprejetim za
gradnjo avtocest v Sloveniji, se Javna razsvetljava aktivno vkljuËi v ta program. V

fazi projektiranja - semaforizacije in razsvetljave tunelov - pa tudi kot graditelj in
vzdrževalec. Današnji obseg delovanja Javne razsvetljave zahteva nadzorni dispeËerski
center za omrežje Javne razsvetljave mesta
Ljubljane. DispeËerski center obvladuje in
nadzoruje omrežje Javne razsvetljave in semaforizacije mesta Ljubljane. Ta je bil zgrajen leta 2002; pomeni osebno aktivnost in
uspeh Jožeta Šolarja. Nekaj zadnjih uspešnih nalog pa je vsekakor zmanjševanje porabe elektriËne energije javne razsvetljave v
Ljubljani. Zamenjujejo se svetilke, ki porabijo manj elektriËne energije in tudi svetlobno
ne onesnažujejo okolja. Javna razsvetljava
pod vodstvom Šolarja je na tem podroËju
vsekakor dosegla zelo velik uspeh, ki ga tudi
mi opažamo na Elektru Ljubljana. Jože Šolar
je kot tehniËno-poslovno orientirana osebnost zelo skrbel za tehniËni razvoj svojega
podjetja. Posebno poslovno tehniËno angažiranost je posvetil mestu Ljubljana - Darsu
- DDC-ju in drugim obËinam v širši regiji.
Vsi - od njegovih sodelavcev do poslovnih partnerjev, posebno pa mi v Elektru
Ljubljana - ga poznamo in spoštujemo kot
profesionalnega in Ëloveško prefinjenega
Ëloveka, ki pozna tehniËno problematiko
in medsebojne odnose. Za njegovo uspešno
delo, sodelovanje se mu zahvaljujemo, želimo zdravja in osebnega zadovoljstva.
Anton AvËin

V nadzornem dispeËerskem centru spremljajo promet v vseh semaforiziranih kriæiπËih v Ljubljani.
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Uspešen konec šolanja za
delovodje v elektroenergetiki
Organizacijo vsega šolanja za delovodje v elektroenergetiki, izobraževanja in priprave na izpit izvaja ICES - Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije.
Energetska zbornica Slovenije (EZS), ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pa opravlja in organizira storitve
strokovnega in praktiËnega dela izpita za pridobitev naslova
delovodja v elektroenergetiki.

•
•
•
•

Roman BoæiË (drugi z leve) z mentorji in sodelavci.

Delovodja v elektroenergetiki je vedno predstavljal
vrh in perfekcionizem praktiËnega dela. To je tisti strokovni delavec, ki vodi, odloËa in seveda tudi odgovarja
za vsa praktiËno izvedena dela. Delovodja mora natanËno poznati teorijo delovanja elektriËnih naprav, torej
je potrebno dobro teoretiËno znanje.

Delovodski izpit je zelo obsežen in obsega:
strokovnoteoretiËni del,
praktiËni del,
poslovno-ekonomski del,
andragoško-pedagoški izpit.

V procesu izobraževanja za delovodje elektroenergetike
šolskih let 2006-2008 sta bila dva oddelka, in sicer: v Ljubljani
in Mariboru. Oboji so opravljali zakljuËni praktiËni izpit letos
v juniju. Maksimalni Ëas šolanja je tri leta in zakljuËni izpit
je mogoËe opravljati po vseh opravljenih teoretiËnih izpitih.
Iz osebnega opažanja smo predavatelji na zaËetku zaznali, da
je Ëista teorija elektrotehnike v zaËetku delala težave pa tudi
pravega potrpljenja in vztrajnosti ni bilo. Vendar je bil konec
presenetljivo dober. Tudi šolske “izpitne” vešËine so si prido-

P

otrebno je znanje organizacije dela: priprava dela - izvedba del - zakljuËitev dela. Posebno pozornost mora posvetiti varstvu pri delu, kar tudi danes ni samoumevno.
Poznati mora natanËno gmotno poslovanje in ustrezne dokumente. Ne smemo pozabiti, da mora biti vsako delo tudi knjigovodsko in finanËno ovrednoteno. Po vseh teh delavnih operacijah je treba predvideti še delovni zakljuËek in pravilno tehniËno
evidenco izvedenih del.
Tudi psihologijo ljudi je treba poznati, to pa še ni vse, kajti
upoštevati je treba še standarde kakovosti in poslovno odliËnost
podjetja.
Na vse to je treba pripraviti kandidata (elektromonterja),
da postane iz operativnega izvrševalca tehniËnih del odloËen
delovodja, ki zna vse - od projekta do zakljuËka del.
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Delovodje pri opravljanju praktiËnega dela izpita.
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bivali in uporabljali. Pri izvedbi praktiËnega izpita pa
so znali in pokazali, kaj zmorejo in kakšen je njihov
umski potencial. Izpitne pisne elaborate so perfektno
pripravili s pomoËjo svojih mentorjev. Treba je opozoriti, da vse, kar je pisno, ne moreš spremeniti in
mora biti natanËno ter odraæa vrednost kandidata.
Ne smemo pozabiti, da so se tudi njihovi mentorji
hoteli izkazati, kar jim je tudi uspelo. PraktiËno delo
na terenu pa je bila njihova najsvetlejša toËka. Nadzorna komisija dejansko ni imela pripomb in je to
uspešno tudi evidentirala.
Marsikdo je obËutil pomen, organiziranost,
povezanost in moË elektroenergetike, ki jo skupaj
ustvarjamo. Izbrali so si zahtevne praktiËne naloge
in težko dostopne terene. Kljub temu pa so uspešno
izvedli izbrane naloge. Te praktiËne naloge in elaborat pa je bilo treba tudi ustno zagovarjati. Zagovor
praktiËnega dela izpita je potekal na Gospodarski
zbornici Slovenije v velikem slogu in priËakovanju.
Ni šlo brez treme, notranje napetosti in drugih izpitnih uËinkov. Celotna organizacija praktiËnega izpita
je bila v sodelovanju Energetske zbornice Slovenije
in na terenu Elektra Ljubljana. Ni bilo brez organizacijskih težav, veliko smo se pripravljali in usklajevali. Še zadnje dneve so nekateri opravljali zamujene
izpite. Ta konËni delavni zagon pa se je izkazal za
uspešen delavni zakljuËek in kot sreËni šolarji smo
se vsi veselili uspešnega zakljuËka. Kandidati, vseh
26 (ljubljanskega dela), je uspešno opravilo svojo
nalogo. Zdaj po opravljenih administrativnih zapisih Energetske zbornice Slovenije pa mirno Ëakajo
slavnostno podelitev spriËeval in svojih novih nazivov: DELOVODJA V ELEKTROENERGETIKI. Seveda
po slavnostni podelitvi upajo tudi na strokovno in
odgovornostno napredovanje v službi. Podjetja, ki so
poslala na šolanje kandidate, zdaj od delovodij veliko priËakujejo in novi delovodje bodo morali veliko
tudi pokazati. Zanesljivo bo treba obrniti nov list v
življenju. Predstavljati si bo treba veliko odgovornost in zanesljivost pri svojem delu. Pokazati se bodo
morali kot zanesljivi in odgovorni ambasadorji svojih podjetij. Posebno velja za njih zlato pravilo “naj
ne mine dan, brez da bi potegnil Ërte”. Vsi od njih
veliko priËakujemo, vsakdo pa mora sam ustvarjati
svojo življenjsko pot in kariero. Na tem mestu tudi
izpostavljamo, da naj bo vsem sodelavcem omogoËeno šolanje, pridobitev znanja, možnost ustvarjanja
ter s tem ustvarjanja veËje dodane vrednosti pri svojem delu. Vsem novim delovodjem želimo sreËno in
uspešno življenjsko pot.

D'ost mam šole

Menijo dijaki srednje šole za elektrotehniko in raËunalništvo z Vegove ulice v Ljubljani. Bili so na strokovnem
ogledu transformatorske postaje TP 0041 Tromostovje.
Strokovni ogled je bil zelo zanimiv. PoËitnice so najprijetnejši del šolskega dela in sestavni del vseh šolarjev.

D

ijaki omenjene šole so si pod vodstvom Dušana JanËarja,
zaposlenega v Elektru Ljubljana, ogledali ta objekt. Po konËanem ogledu pa se posedli ob Prešernovem spomeniku.
Na trgu, imenovanem “Prešercu”, je vedno kaj zanimivega videti in
opazovati. MladeniËi so zanesljivo odkrili, kakšno brhko dekle, ki v
teh vroËih dneh zna opozoriti na svojo lepoto in temperament. Dajmo jih razumeti, saj smo bili tudi mi mladi in bi bili še radi. Njihov
profesor Janez »ebulj je vse to razumel in po glavnem odmoru so
bili spet v šolskih klopeh.
GAUDEAMUS IGITUR
VIVAT PROFESSORES
Anton AvËin
Fotografiji: Janez »ebulj

Anton AvËin
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Samostojna
razstava
Tomislava
Hutarja
Naš sodelavec Hutar Tomislav - Tomo se je
spet pojavil na ljubiteljski likovni sceni. Njegovi
skromni poizkusi oblikovanja vaz v kovini so prerasli v nekaj veË, v nadstavek roËne spretnosti in
obrti - v umetnost. Tomovo
razstavo umetniških del smo
si lahko ogledali v Delavskem
domu Trbovlje že v petek, 13. junija 2008.

T

omo je zasvojen z obliko. Njegovi novi izdelki so odliËni, visoki, vzvišeni. Nove in nove
ideje se porajajo hitreje, kot bi bil Ëlovek sposoben kognitivno
ovrednotiti prejšnje. Forme nastajajo iz njegove imaginativne notranje potrebe po izrazu, izpovedi. Sublimna naravnanost in vsebnost Hutarjeve male plastike nas nagovarjata na veË ravneh.
Tu ni samo forma “per se”, ampak tudi vsebina, ki pa je prekrita s perfekcijo obdelane kovine. In ta vsebina nam govori o temeljni vsebini in formi vseh nas. O Ëustvih, odnosih, empatiji in o
hrepenenju.
Njegove oblike nas zavedejo, nas zapeljejo v svet miru in tišine,
v svet poglobljenega premišljevanja. Ta drobna, filigransko blešËeËa
in strukturirana Hutarjeva dela so vsekakor eden izmed vrhuncev
modeliranja kovine v sodobnem ljubiteljskem likovnem trenutku na
Slovenskem. Kipar Tomo Hutar pa seveda zre tudi v prihodnost. V
tem norem svetu trenutnih zadovoljstev, instantnih potešitev, Ëlovek
ni veË zmožen nadzorovati svojega bivanjskega jaza. Naša integriteta je ogrožena s poindustrijskim imaginarijem porabništva.
Vse prihaja od nekje daleË. Grozdje januarja iz Afrike, oblaËila
in orodje iz Kitajske, paradižnik iz Nizozemske. Vse je industrijsko,
vse je umetno in “ceneno”. Delo lastnih rok ni veË cenjeno. Poklici
in obrti izumirajo, a vendar se v tej dobi odtujenosti kažejo nastavki
prihodnosti.
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Manualnost bo spet pridobila na vrednosti. Delo rok in uma
bo spet cenjeno, obrtnost spoštovana. Hutarjevo delo tako ima prihodnost in tega se Tomo dobro zaveda. Iz njegovega studia prihajajo
pred nas nova in nova dela, ki rastejo in se razvijajo pred našimi
oËmi.
Govorijo o trmi in vztrajnosti, Ëloveški potrebi po izrazu,
Ëloveškem stremenju k zvezdam! Strokovno mnenje in poznavalske besede nam je na sami razstavi podal gospod
Zoran PozniË, akademski kipar; izrazi je tudi
mnenje, da Tomova ustvarjalna pot še zdaleË ni konËana, saj ima še veliko idej
in domišljije. Njegova ustvarjalnost
nima meja! Na tej razstavi mu je
bil izroËen certifikat za unikatne
izdelke, katerega mu je predala
predstavnica Umetnostne varilne sekcije Plamen Ljubljana.

Tomo, Ëestitamo in
ponovno Ëestitamo.
Irena PotoËnik
Foto: Tone KoliË
Vir: predstavitvena zloženka.

Tomislav Hutar ob prevzemu
certifikata za unikatne izdelke.
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Branko Janez Kavzar - upokojitev
Veliko let smo se sreËavali. Spoznavali kakovost osebnosti in dela našega sodelavca Branka Kavzarja. Branka
smo poznali kot dobrega in uspešnega elektromonterja in
nato tudi delovodja.

Tako smo se sreËali sodelavci in naš spoštovani Branko v GostišËu KovaË v Škofji Riži. Z veliko dobre volje smo mu zaželeli vse
dobro. Seveda se bomo ob kavici še vedno in kjerkoli lahko sreËali,
le svojih gobarskih terenov nam ne bo izdal.

S

Branko, zajadraj v nove
dneve, novo življenje, med
nove prijatelje, na stare dneve pa le ne pozabi.

odelavci smo ga poznali kot zanesljivega, delovnega in dobrodušnega Ëloveka. Vso delovno dobo je opravil na DE
Trbovlje. Je tudi dober mož in oËe. Zgradil si je vikend na
Dedni Gori, kamor rad zahaja in si krepi dušo v naravi: v gozdu
in vinogradu. Toda Ëas teËe in teËe in kar pozabili smo na dneve,
mesece, leta.

Irena PotoËnik
Fotografiji: Robert AbdiË

Pa smo pred kratkim dobili njegovo vabilo: “V življenju so
stvari, zaradi katerih želimo živeti, so trenutki katerih spominov ne
želimo pozabiti.” ZaËeli smo se spraševati, ali je res preteklo že toliko let. Spogledali smo se. Saj še ni dolgo, ko je prišel delati v naš
kolektiv. Bili smo sodelavci, prijatelji in vËasih tudi sotrpini. Vedeli
smo, da smo se sreËavali veliko let in izmenjali kakšno besedo, pa
je prišel dan, ko smo se prišli poslovit od našega dolgoletnega prijatelja in sodelavca.
Branka se je lotila tudi bolezen, a se ni dal; zavedal se je,
da ga kolektiv pa družina še kako potrebujeta in predvsem da
ga doma Ëaka vnuËek.

Usposabljanje
za varno delo
na višini

S

kladno z letnim programom izobraževanja VZD in s programom za zmanjševanje tveganj pri delu na višini v sodelovanju z zunanjo ustanovo je bilo izvedeno na DE Trbovlje
usposabljanje delavcev za varno delo na višini. Usposabljanje je
potekalo v zaËetku junija 2008. Skladno z zakonodajo se delavcem znanje za varno delo na višini obnavlja vsaki 2 leti. Usposabljanje je izkljuËno za delavce, ki opravljajo dela na višini, kamor

sodi: “plezanje na lesene in kovinske drogove ter kovinske konstrukcije”. Upoštevane so tudi omejitve za delo na višini s strani
pooblašËenega zdravnika medicine dela. Namen usposabljanja je
teoretiËno in praktiËno usposobiti delavce za varno delo na višini ter pravilne uporabe višinske varovalne opreme. Usposabljanje
je na DE Trbovlje potekalo v sklopu dveh skupin, in sicer 4. 6.
2008 in 24. 6 .2008 na Gimnazijski 25. Delavci so za praktiËni del
usposabljanja prinesli s seboj svojo osebno varovalno opremo za
delo na višini, tj. delovna obleka, obutev, Ëelada, varnostni pas.
IstoËasno z izobraževanjem se je vršil strokovni pregled višinske
varovalne opreme - pasov. Fantje so se udeležili predavanja v
polni zasedbi, saj je v njihovem interesu, da Ëim bolj poznajo nevarnosti pri delu na višini.
Hvaležni so družbi in predvsem službi VZD, da jim omogoËa
tovrstno izobraževanje in potrebno usposabljanje.
Irena PotoËnik
Foto: Zoran Artnak
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Tam, kjer je volja, tam je pot
Kaj je pravzaprav volja? Gre za
moËno, zavestno in namensko hotenje, usmerjeno k neki stvari, osebi ali
k situaciji.

lili. A preden se podate na pot, morate sami
pri sebi spoznati: Kaj si v življenju sploh
želite?

V

Cilji so naši kažipoti do uspeha in
dela. Brez ciljev smo kot ladja brez kapitana. Ravno tako kot ladja brez kapitana
kmalu potone, lahko tudi ljudje, ki ne vedo,
kaj hoËejo v življenju, ki živijo brezciljno iz
dneva v dan, kaj kmalu potonejo.

olja je eden izmed najšibkejših elementov naše osebnosti.

Težava Ëloveka je v njegovi šibki volji;
pomislimo samo na naše vedno iste slabosti
in napake. Vemo, katere so, vemo, da naše
napake le še dodatno vznemirjajo druge
ljudi, vendar nimamo moËi, da bi jih premagali.
Gre za razpetost med voljo (vrednotami) in potrebami. V ozadju vsega velikokrat
stojita SEBI»NOST IN NAPUH.
Bogovi so se na Olimpu prepirali o
tem, kam naj bi skrili skrivnost Ëlovekovega življenja. Eden je rekel: “Skrijmo jo na
najvišjo goro. Tam je Ëlovek ne bo našel.”
Drugi bog je odvrnil: “»loveka smo naredili
nepotešljivo radovednega in ambicioznega in sËasoma bi splezal tudi na najvišjo
goro.”
Potem je nekdo predlagal, da bi skrivnost življenja skrili na dno najglobljega
ocena. Na to je nekdo odvrnil: “»loveka
smo ustvarili z brezmejno domišljijo in
žgoËo željo po odkrivanju sveta, bo prej ko
slej Ëlovek raziskal tudi najveËje globine
oceanov.”
KonËno je eden izmed bogov našel
rešitev. “Skrijmo jo na zadnji kraj, kamor
bi Ëlovek kdaj koli pogledal, kraj, kamor bo pogledal šele, ko bo preiskal
vse drugo in bo že zrel za skrivnost.”
“In kje je to?” so ga vprašali ostali bogovi. Odvrnil jim je: “Skrili jo
bomo v Ëloveško srce.” Tako so tudi
storili.
Ne glede na to, v kako težkem
položaju ste, imate vi sami v sebi to
moË, da postanete, karkoli ste si zamis-
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Vse, kar potrebujete za uspeh, imate vi
sami. Temeljni kamni so: poštenost, trden
znaËaj, zaupanje, vztrajnost, ljubezen in
zvestoba. Le-ti so pomembni za uravnotežen uspeh, ki vkljuËuje zdravje, bogastvo in
sreËo. Uspeh in sreËa nista stvar priložnosti,
ampak izbire.
Nekateri mislijo, da je najveËja tragedija, ki se lahko zgodi Ëloveku, da odkrije
naftni izvir ali zlato žilo na svojem posestvu, ko je že na smrtni postelji. A še veliko
slabše je, Ëe ne odkrijemo obsežnega bogastva, ki se skriva v nas samih.
Ste že kdaj sreËali Ëloveka, ki bi rekel,
da je iz samega sebe naredil izgubo? Ljudje vedno s prstom kažejo na krivca: nisem
uspešen zaradi staršev, moja žena ali mož
me ne razume, nekateri krivijo uËitelje, drugi spet vodje, tretji pa pomanjkanja znanja

in fiziËnih sposobnosti.
Kadar imate prst uperjen v druge, boste odkrili, da je trikrat veË prstov usmerjenih v vas. Vaš uspeh in sreËa se zaËneta
pri vas. MogoËe vam bo naslednja zgodba
pomagala razumeti, da je uspeh v vaših rokah.
Legenda pravi, da je na vrhu hriba nad
Benetkami živel starec, ki je znal odgovoriti
na vsako vprašanje, ki bi mu ga kdor koli
zastavil. Dva vaška fanta sta se odloËila, da
se bosta ponorËevala iz starca, zato sta ujela
majhno ptico in se napotila proti njegovemu domu. Eden izmed fantov je držal ptico
v rokah in vprašal starca, ali je ptica živa ali
ne. Starec je brez oklevanja dejal. “Sin, Ëe
ti reËem, da je ptica živa, boš stisnil roki in
jo stisnil do smrti, Ëe pa reËem, da je mrtva,
boš razprl roki in bo odletela. Vidiš, v tvojih
rokah je življenje in smrt.”
»e v sebi Ëutite željo, da bi zakorakali
na pot bogastva in sreËe, nikar ne obupajte,
kajti vztrajnost je ravno tista, ki loËi zmagovalca od poraženca. Ne pustite, da vam
nekaj v vas pravi, da tega niste sposobni.
Kako naj bi to vedeli, Ëe pa še poskusili niste? Ko ste prviË sedli za volan, ste najbrž
pomislili: “Tega pa ne bom nikoli obvladal.”
Pa ni bilo tako, kajne? »e se ne lotite nove
stvari, ne boste nikoli izvedeli, kaj vse vam
je življenje namenilo.
“»e verjameš, da so te potolkli, si potolËen.
»e meniš, da si ne drzneš, si ne drzneš.
»e pa bi rad zmagal, a meniš, da ne moreš,
skoraj gotovo ne boš zmagal.
V življenjskih bitkah ne zmagajo vedno
samo najmoËnejši in najhitrejši, saj
bo prej ali slej zmagal, kdor verjame,
da bo zmagal.”
In zapomnite si TAM, KJER
JE VOLJA, TAM JE POT. SreËo lahko najde le vsak sam.
Jolanda Štukelj
Vir: Knjiga - Tam kjer je volja,
tam je pot.

SVETA ŠPORTA

NOVICE IZ

Letne igre
EDS 2008
Nogometna ekipa Elektra Ljubljana.

V soboto, 7. 6. 2008, se je ekipa
Elektra Ljubljana udeležila XIV. letnih
športnih iger EDS, ki so v organizaciji Elektra Maribor potekale v Murski
Soboti in okolici.

Z

aradi oddaljenosti tekmovališËa in
zgodnjih zaËetkov tekmovanj se je
del naše ekipe nastanil v Murski Soboti že v petek popoldne. VeËerni Ëas smo
izkoristili za druženje s Ëlani drugih ekip,
z ogledi tekmovališË in mestnih “znamenitosti”.

SKUPNA UVRSTITEV

V soboto smo se zbrali v znameniti
Fazaneriji, kjer je potekalo uradno odprtje
iger, Ëakal nas je zajtrk, organizatorji pa so
že kuhali bograË. V neposredni bližini nogometnega stadiona smo spremljali tekmovanja v krosu, kjer smo glasno spodbujali
svoje tekaËe. Nato smo se poËasi razkropili
po Murski Soboti, saj so tudi nas Ëakala
tekmovanja. Skupaj smo se dobili šele v
popoldanskih urah na osrednjem prireditvenem prostoru, kjer smo se podprli s pravim prekmurskim bograËem in že preraËunavali neuradne izide. Ob 16. uri je sledila

©TEVILO TO»K

Elektro
Maribor

Elektro
Celje

Elektro
Primorska

Elektro Ljubljana

Elektro
Gorenjska

kolesarjenje - æenske

4

5

2

3

1

kolesarjenje - moški

3

4

5

2

1

namizni tenis - ženske

3

2

1

4

5

namizni tenis - moški

5

2

4

3

1

tenis - ženske

4

1

3

2

5

tenis - moški

0

0

0

0

0

streljanje - ženske

5

2

4

3

1

streljanje - moški

5

3

4

2

1

kegljanje - ženske

1

2

3

5

4

kegljanje - moški

5

3

2

4

1

balinanje

2

3

4

1

5

mali nogomet

4

5

2

3

1

odbojka - ženske

1

3

5

2

4

odbojka - moški

5

4

1

2

3

kros - ženske

5

4

3

2

1

kros - moški

5

2

3

4

1

šah

5

3

1

4

2

košarka

4

5

2

3

1

plezanje na drog

2

5

4

3

1

SKUPNO TO»K

68

58

53

52

39

toËke

še zadnja panoga - plezanje na drog. Ob
buËni podpori navijaËev so v paradni disciplini zmagali Celjani pred Primorci in ekipo
Elektra Ljubljana.
Po konËanem tekmovalnem delu je
sledil še družabni del iger, ki se je odvijal v
hotelu Dijana v Murski Soboti. Po prigrizku
in veËerji je sledila razglasitev, kjer so najboljši prejeli zaslužena priznanja. Vrhunec
razglasitve je bila podelitev prehodnega
pokala za skupnega zmagovalca, ki je šel
tokrat v roke ekipi Elektra Maribor. Sledila
je ekipa Elektra Celje, nato Elektra Primorska, Elektra Ljubljana in Elektra Gorenjska.
Kljub nekoliko nepriËakovani uvrstitvi na skupno Ëetrto mesto je bilo vzdušje v
naši ekipi odliËno, saj so vsi tekmovali po
svojih najboljših moËeh in z malo veË sreËe
na naši strani bi bil lahko izid veliko boljši.
Po razglasitvi najboljših je sledila še predaja skupne zastave iger EDS naslednjemu
organizatorju. To je prav naše podjetje, ki
bo organizator Zimskih športnih iger EDS
v februarju 2009.
Sledila je zabava s plesom in pesmijo, dokler je kdo zmogel. Zjutraj pa smo se
vsak po svoje odpravili proti domu na zaslužen poËitek.
Igor »uËnik,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana
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Kolesarski maraton
po dolenjskih
nadzorništvih

1

4. junija 2008 smo se na pobudo Službe za distribucijsko operativo,
DE LO, udeležili prvega kolesarskega maratona po dolenjskih nadzorništvih. Kljub slabemu vremenu, ki nas je spremljalo skoraj polovico
poti, se je maratona udeležilo 17 kolesarjev in med njimi tudi nekaj kolesark. Start smo zaËeli v Grosupljem, od tam pa nas je pot vodila do Nadzorništva Litija, kjer smo si privošËili kratek postanek za malico. Nato smo
se peljali naprej mimo gradu Bogenšperk do Šentvida pri StiËni in naprej do
Nadzorništva Zagradec. Zaradi dežja smo tam nekaj
Ëasa poËakali, a kljub temu dež ni ponehal, zato
smo pot morali nadaljevati v takih vremenskih pogojih prek Krke in LuË nazaj do
Nadzorništva Grosuplje. Ob prispetju
na cilj smo si vsi zadovoljni, da smo
premagali 88 km dolgo pot, privošËili ob dobri organizaciji še pijaËo in jedaËo.

Na
triatlonu
Ljubljanica
po 4 letih
v ospredju
tudi
Slovenci

Janez KavËiË

4. junij - dan
slovenskega
krvodajalstva
Vsem, ki vas strah odvrne od darovanja
krvi, krvodajalci sporoËajo, da je veËja boleËina takrat, ko jo potrebujejo!

V

Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje
kri! Osnovna naloga RdeËega križa Slovenije
na podroËju krvodajalstva ostaja motiviranje krvodajalcev, pridobivanje novih krvodajalcev,
ohranjanje obstojeËih in organizacija krvodajalskih
akcij. Osrednja naloga v letu 2008 je vkljuËevanje
mladih v program krvodajalstva, ki bo v prihod-
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STI

VEDETI

DOBRO JE

Kar tri leta je trajalo, da so slovenski tekmovalci prišli v ospredje
na uglednem tekmovanju v trojnem
triatlonu super sprint, ki ga vsako
leto organizira ŠD Povodni mož iz
Ljubljane, pokrovitelj dogodka pa
je bilo tudi naše podjetje, tj. Elektro
Ljubljana. Predvsem spletu okolišËin
(mrzlo vreme in moËen tok ter posredno manjši vpliv plavalne discipline) se imata Bojan Cebin (Ribnica)
- 2. mesto, in David Pleše (Ljubljana)
- 7. mesto, zahvaliti za spremembo
tekmovalnega sistema, kjer je bilo
v mrzlo Ljubljanico treba skoËiti le
dvakrat.

pa je našim nadobudnim športnikom nagrade predal župan MOL, Zoran JankoviÊ
ter vsem skupaj obljubil, da se bodo lahko
že Ëez 4 leta tudi sami kopali v bistveno
Ëistejši Ljubljanici, na kopališËu na Špici.

ot vsako leto do zdaj so uvod v
vrhunsko športno dogajanje zaznamovali otroški smeh, veselje,
zabava, povodni mož ter animacije z maskotami, darila in nagrade za najboljše v
tekih povodnega moža na razdaljah 200,
400 in 800 m. Kar 200 jih je pred svojimi
starši in z drugimi gledalci pokazalo svoje
športno znanje, na zmagovalnih stopniËkah

V vodo rjave barve, ki je merila samo
13 stopinj in ki je v jutranjih urah vzbujala
pravo triatlonsko nejevero, a se je tok pozneje nekoliko umiril, pa je moralo v boj
16 triatloncev iz 8 držav. V elitni predstavi
tega mladega, olimpijskega športa in njegovi super kratki razliËici so uprizorili hitrost,
moË, vzdržljivost pa tudi taktiko, ki je prav
na koncu odloËila o zmagovalcu in tehtnico žal premaknila v korist Slovaka Pavla
Šimka, ki je na Ljubljanici nastopil prviË.
Ker bi bilo plavanje kot druga ali tretja disciplina, kot je bila navada do zdaj, zaradi
nizke temperature tvegano, so se organizatorji odloËili za spremembo v dva triatlona
(plavanje, kolesarstvo, tek - prva in tretja
dirka) in en duatlon (tek, kolesarstvo, tek
- druga dirka). Cebinu in Plešetu je ta sprememba ustrezala in sta se prav do konca
borila za najvišja mesta, medtem ko je Jaro

nje nosilec programa nacionalne preskrbe
s krvjo v Republiki Sloveniji. Leta 1945 je
bil v Ljubljani ustanovljen transfuzijski oddelek pri Centralni vojni bolnici. 4. junija
pa smo v Sloveniji odvzeli prve doze krvi
in jih tudi konzervirali; to pomeni zaËetek
transfuzijske službe. 1953 smo v Sloveniji
uvedli brezplaËno, prostovoljno in anonimno krvodajalstvo, kar pomeni, da RdeËi
križ Slovenije organizirano izvaja krvodajalske akcije že 55 let. Krvodajalstvo ostaja
v Sloveniji najbolj množiËna solidarnostna
akcija državljanov. Letno daruje kri veË kot
97 tisoË krvodajalcev, ki zdravstvu zagotovijo veË kot 42 tisoË litrov krvi.
Posebej so ponosni na tisoËe krvodajalk in krvodajalcev in na 2.600 prostovoljk
in prostovoljcev RdeËega križa Slovenije, ki
letno opravijo prek 26 tisoË prostovoljnih
delovnih ur na podroËju motiviranja ljudi
za darovanje krvi, informiranja in spodbujanja prostovoljnega krvodajalstva ter
pomagajo obmoËnim združenjem RdeËega
križa pri organizaciji krvodajalskih akcij na

krajevni ravni. Skupaj s prizadevnimi organizatorji in transfuzijsko službo si tako prizadevajo za nemoteno izvajanje programa
nacionalnega pomena.
RdeËi križ Slovenije se ob 4. juniju
iskreno zahvaljuje vsem krvodajalkam in
krvodajalcem, tisoËim prostovoljcem, ki
prispevate k temu, da vir krvi nikoli ne presahne. Iskrena HVALA vsem tistim, ki po
svojih najboljših moËeh podpirate prostovoljno krvodajalstvo v Sloveniji.
Tudi v Elektru Ljubljana, DE Trbovlje,
je precej krvodajalcev, ki velikokrat darujejo kri.
Na RdeËem križu Trbovlje želimo krvodajalcem Elektra Ljubljana, DE Trbovlje,
veliko zdravja in lepih trenutkov tudi ob
zavedanju, da so darovali kri. Vsem tistim,
ki so ali pa še bodo darovali kri, sporoËamo, da so lahko na svoje dejanje zelo ponosni, saj so reševali življenja.
Mladim, ki vstopate v to življenje, ki
prinaša s seboj tudi žalostne in hude trenutke, pa sporoËamo: kri lahko darujete v

K

KovaËiË, nekdanji plavalec, potegnil krajšo.
Prireditev je zaznamovalo lepo število gledalcev, ki sta jih ob progi gotovo zadržali
Cebinovi zmagi v prvih dveh dirkah, žal pa
je v tretji preveË podlegel Slovaku, ki bo
eden izmed 55 triatloncev v Pekingu.
Prireditev, ki jo podpira Zavod za turizem Ljubljana, je z otroškimi teki povodnega moža in s plavanjem tekmovalcev profesionalnih triatloncev v Ljubljanici, na
svoj naËin opozorila na ËistoËo Ljubljanice,
tudi kot partner Sokolske zveze Slovenije
v projektu Voda za vse. Upamo in verjamemo, da bodo naËrti MOL v nekaj letih
postali resniËnost ...
Grega HoËevar

Trbovljah vsak Ëetrtek od 6.00 do 9.30 na
Oddelku za transfuzijo krvi Splošne bolnice
Trbovlje.

Hvala vsem, ki ste to že storili, in
vabilo tistim, ki se boste za to plemenito dejanje še odloËili.

Irena PotoËnik v sodelovanju
s sekretarko trboveljskega
RdeËega križa Heleno Kastelic
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Kadrovanje
V preteklih mesecih smo zaposlili sodelavce:
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA ENOTA

NATAŠA RAZGORŠEK

Projektant - sodelavec

SDO, DE Ljubljana okolica

ZORAN JERIHA

Tehnik za zahtevne VN objekte

ORDO, Uprava

DUŠAN ILC

Elektromonter

SDO, DE KoËevje

ALEŠ MIHEVC

Elektromonter

SDO, DE Ljubljana okolica

KLEMEN PODGORŠEK

Strokovni sodelavec

SDO, DE Ljubljana okolica

MARUŠA POROVNE

Referent za uporabnike

SU, Uprava

MOJCA JANUŠI∆

Tajnik

SDO, DE Ljubljana okolica

BORUT PER©

Elektromonter

SDO, DE Ljubljana okolica

JANEZ MLAKAR

Elektromonter

SDO, DE Ljubljana okolica

SIMONA KLU»AR

SkladišËnik

SDO, DE Ljubljana okolica

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:
IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA ENOTA

MIRAN KONCILJA

prenehanje

SDO, DE Ljubljana okolica

Umrli so upokojenci: Jože ŠušteršiË, Franc Intihar, Franjo Kilar, Mojca Japelj in Ciril Šega.
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Ustavi se in poduhaj cvetje.
Ne hiti, ne skrbi. Tu si le na kratkem obisku.
Zato glej, da se boš ustavil in poduhal cvetje.
(Walter Hagen)
Letošnje cvetoËe poletje bodo praznovali okrogle obletnice rojstva naši upokojenci.

JULIJ 2008

60. rojstni dan
MILEVA FLERIN

Ljubljana

IVANKA PAPEÆ

Medvode

Ëlanica DUEL

70. rojstni dan
RADOMIR MITI∆

Zagorje ob Savi

RAJKO RAJ©EK

Trbovlje

SEPTEMBER 2008

60. rojstni dan
EDVARD KRHIN

AVGUST 2008

Brezovica pri Ljubljani

Ëlan DUEL

60. rojstni dan
MARTIN ADAMLJE

70. rojstni dan

Ljubljana

Ëlan DUEL

Ljubljana

Ëlan DUEL

70. rojstni dan

IVAN KRAJ©I»

Trbovlje

MARTIN LIPAR

Ljubljana

VALENTIN OCEPEK

Izlake

ANICA PARKELJ

Ljubljana

Ëlanica DUEL

JANEZ POGA»AR

Domžale

Ëlan DUEL

Ëlan DUEL

VUKA©IN MASLA∆EVI∆

80. rojstni dan
SLAVKO GRIVEC

Trbovlje

VLADIMIR MATI»I»

Rakek

Ëlan DUEL

80. rojstni dan
IVAN PIRC

Ljubljana

V juliju bo svoj 92. rojstni dan praznoval Vinko LUKAN»I» iz
Žirov in naj mu posebej veljajo Ëestitke.

V septembru bo dopolnil 94 let Ludvik ŽITKO iz Podlipe pri
Vrhniki in mu želimo vse lepo in dobro.
Slavljenkam in slavljencem Ëestitamo ob njihovih jubilejih in
želimo, da se jim izpolnijo vse skrite želje, da bodo znali ujeti lepe
trenutke sreËe, zadovoljstva in da jim služi zdravje.
Jožica Krašovec
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Po poti tovarištva in
spominov
Sobota, deseti maj - dan za Pohod po poti prijateljstva in spominov.
Kot vedno, smo se zbrali “Pri CviËku”
ob Koseškem bajerju. Po opravljenih
formalnostih smo krenili na pot.

V

reme je bilo primerno za hojo in
ob klepetu smo kar hitro prišli na
cilj - Prešernov trg, kjer se je kot

vsako leto tudi letos veliko dogajalo. Na
cilj so prihajali tekmovalci “trojk”, za razpoloženje so poskrbeli glasbeniki, pohodniki pa smo z veseljem prisluhnili njihovim pesmim. PoËasi smo se poslovili in si
obljubili: “Na svidenje prihodnje leto”.

Zvonka Osredkar

Trenta
Mimo Kranja, Jesenic in skozi
Kranjsko Goro smo nadaljevali vožnjo na 1611 m visok preval VršiË,
kjer smo imeli krajši postanek pred
nadaljevanjem poti do cilja - obisk
doline Trente in ogled njenih naravnih lepot.

Z

a Trento pravijo, da je: “»arobna dolina, ki umiri duha, sprosti
energijo in poteši radovednost.”
Mi smo se o tem prepriËali.
Trenta velja za eno najlepših in najbolj ohranjenih alpskih dolin v Triglavskem narodnem parku. Najprej smo se
povzpeli do izvira SoËe, Ëudovite gorske
reke smaragdne barve, ki krasi dolino
Trente in ji daje poseben peËat, tako kot
tudi strmi vršaci Mojstrovke, Jalovec, Prisojnik, Razor, Planja in Trentarski Pelc. Te
mogoËne gore te posrkajo vase, a se kljub
svoji majhnosti poËutiš svoboden in igriv
kot reka, ki daje živost pokrajini. Pot nadaljujemo mimo Kugijevega spomenika,
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alpskega botaniËnega vrta in cerkve lavrentanske Matere božje (kip Ërne Marije)
do Trentarskega doma Na Logu. V Trentarskem muzeju si ogledamo multivizijo
o Trenti in Triglavskem narodnem parku,
videoinstalacijo SoËa, razstavo o življenju
nekdanjih Trentarjev, zgodbo o Zlatorogu,
etnološko dedišËino in predstavitev rekonstrukcije Trentarske hiše in ovËarske

planine. Vseh lepot, ki smo jih videli, se
ne da opisati, to je treba doživeti. Polni
Ëudovitih vtisov smo se peljali v Bovec
na “Ëompe”.

Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Popravek

V

prejšnji številki se je zgodila napaka pri objavi jubilantov v
juniju, zato skupaj z iskrenim opraviËilom junijske jubilante objavljamo še enkrat:

JUNIJ 2008
70. rojstni dan
VIKTOR ZUPANC

Hrastnik

80. rojstni dan
MAJDA MAROLT

Ljubljana

Uredništvo

Kam in kdaj?
NaËrt aktivnosti Društva upokojencev Elektra Ljubljana za
drugo polletje 2008
AVGUST
12. 8. 2008

Prijave
Trening

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

4. in 5. avgust
pohod

SEPTEMBER

Na treningu
12. avgust
Prijave

9. 9. 2008

Kofce

pohod

1. in 2. sept.

23. 9. 2008

Sesljan, Devin - Italija

izlet

15. in 16. sept.

OKTOBER
14. 10. 2008

Na dan prijav do 11. ure pokliËite na
telefonsko št.: 01 519 80 36, Zvonko Osredkar, do zasedbe avtobusa. Udeležba na
pohodih, izletih je na lastno odgovornost.
PriporoËamo primerno obutev in opremo,
še posebno na pohodih. Odhodi na izlete
oziroma pohode so ob 7. uri s parkirišËa
Tivoli.
Zvonka Osredkar

Prijave
Sv. Ana nad Ribnico

pohod
izlet

NOVEMBER

6. in 7. okt.

Prijave

8. 11. 2008

Po Levstikovi poti

pohod

3. in 4. nov.

11. 11. 2008

Martinovanje - neznano

izlet

3. in 4. nov.
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Po vipavski
dolini
Ko smo zapušËali Ljubljano, nas
je nebo “obdarilo” s prvimi dežnimi
kapljami in pomislili smo, spet bomo
mokri, saj tokrat nismo mogli spremeniti naËrta, ker je bilo z agencijo
že vse dogovorjeno. Primerno vremensko razpoloženi smo se peljali
proti cilju. Ko smo se peljali proti Rebernicam, se je v daljavi nebo
zaËelo svetlikati. Razpoloženje je v
priËakovanju lepega vremena postalo vedrejše. In res, ob prihodu na
Glavni trg v Vipavi nas je pozdravilo
sonce in nam delalo družbo skozi ves
dan.

Z

aËeli smo z ogledom mestnih znamenitosti - Lanthierijevega dvorca
- baroËna stavba iz leta 1762, pred
katero je še delno ohranjen nekoË razkošni vrt, ki ga krasijo kipi alegorij in fontana. Sprehodili smo se “Pod Skalco” in si
ogledali enega od 7 stalnih izvirov reke
Vipave. Videli smo votlino, skozi katero
naj bi Erazem Predjamski hodil v Vipavsko dolino po sveže sadje. Na vipavskem
pokopališËu smo si ogledali veË kot 4500

let stara EgipËanska sarkofaga. Odpeljali
smo se na razgledni griË - Holm nad Vipavo, kjer stoji renesanËni dvorec Zemono
iz leta 1680. Dvorec so 1975 obnovili in
v njem postavili razstavni paviljon, nekaj
trgovin, restavracijo ter koncertno in poroËno dvorano. Z Zemona nas pot pripelje
v AjdovšËino, osrednje mesto v Vipavski
dolini. Na mestu današnje AjdovšËine so
arheologi našli precej ostankov nekdanje vojaške utrdbe Castra - ohranjeni del
vzhodnega obzidja z obrambnim stolpom
smo si ogledali. Obisk Pilonove galerije je
pomenil posebno doživetje, saj je v njej na

ogled obsežen opus Pilonovih slikarskih
in fotografskih del. Galerija je nastala leta
1973, iz umetnikove zapušËine, ki jo je sin
Vena Pilona podaril mestu AjdovšËina.
Odpeljali smo se še na Vipavski križ, kjer
stoji Kapucinski samostan, ki so ga 1482
postavili goriški grofje. V njem je med
drugimi živel in delal Janez Svetokriški.
Utrujeni, ogreti od toplega sonca in polni
novih spoznanj smo se napotili v Branik
na kosilo, potem pa proti domu.

Zvonka Osredkar

ZAHVALA

O

b smrti mame se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem in upokojencem za izreËene sožalne
besede meni in mojim najbližjim ter vsem, ki
ste mamo pospremili tako številËno na njeno zadnjo
pot!
Vsem skupaj še enkrat hvala!
Štefan PavliË
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JE NEKAJ RESNICE

V VSAKI ŠALI

Mati me je uËila
1. Moja mati me je nauËila SPOŠTOVATI DOBRO OPRAVLJENO DELO: “»e se mislite pobiti med seboj, naredite to
zunaj, stanovanje sem pravkar poËistila!”
2. Moja mati me je nauËila RELIGIJE: “Zdaj pa moli, da bo
to šlo ven iz preproge!”
3. Moja mati me je nauËila OSNOV POTOVANJA V »ASU:
“»e ne boš sedel vzravnano, ti bom tako pripeljala, da te
bo odneslo tri dni daleË!”
4. Moja mati me je nauËila LOGIKE: “Zakaj? Zato, ker sem
jaz to rekla!”
5. Moja mati me je nauËila ŠE VE» O LOGIKI: “»e boš padel iz
gugalnice in si zlomil vrat, ne boš šel z mano v trgovino!”
6. Moja mati me je nauËila PREVIDNOSTI: “Nosi vedno Ëisto perilo, kaj Ëe se ti zgodi nesreËa!”
7. Moja mati me je nauËila OSNOV IRONIJE: “»e se boš še
naprej drl, se boš imel za kaj dreti!”
8. Moja mati me je nauËila OSNOV OSMOZE: “Zapri usta in
jej!”
9. Moja mati me je nauËila EKSTREMNEGA ZVIJANJA TELESA: “Samo poglej si to umazanijo na svojem vratu!”
10. Moja mati me je nauËila POTRPLJENJA: “Tukaj boš sedel
dokler špinaËa ne bo izginila!”
11. Moja mati me je nauËila METEOROLOGIJE: “Tvoja soba
je takšna, kot bi skoznjo šel tornado!”
12. Moja mati me je nauËila HINAVŠ»INE: ”»e sem ti povedala enkrat, sem ti povedala milijonkrat. NE PRETIRAVAJ!”
13. Moja mati me je nauËila PRIMERNEGA VEDENJA: “Nehaj se obnašati kot
oËe!”
14. Moja mati me je nauËila ZAVISTI: “Na svetu je na milijone
manj sreËnih otrok, ki nimajo
tako Ëudovitih staršev kot
ti!”
15. Moja mati me je nauËila
PRI»AKOVATI: “Samo
poËakaj ko pridem domov!”
16. Moja mati me je nauËila O SPREJEMANJU
STVARI: “Dobil jih boš,
ko pridem domov!”
17. Moja mati me je nauËila OSNOV
MEDICINSKIH ZANOSTI: “»e
ne boš nehal škiliti, ti bodo oËi
ven padle!”

Pobožna želja
Pobožen AmeriËan se sprehaja po obali Kalifornije,
Long Beach, prekrasno vreme, ko ga nenadoma prime in se
naglas zadere: “Bog, Ëe me slišiš, samo eno željo v svojem
življenju imam, prosim, daj mi jo izpolni!”
Nenadoma se stemni prikaže se bog iz oblakov in mu
reËe: “Vidim, vidim, da je tvoja duša Ëista, da hodiš brez
greha po svetu, povej kaj si želiš?” in mu pove “Rad bi, da
zgradiš most do Havajev da se bom lahko Ëez vikend kar z
avtomobilom zapeljal tja,”
Bog nekaj Ëasa razmišlja, nato pa odgovori: “Veš, tvoja
želja je zelo materialistiËna, ni v slogu duhovnega ... potem
tak projekt zahteva ogromno jekla betona; kot najbrž veš,
je ocean ponekod globok tudi 5 km, da sem ustvarjenim
živalim v globini oceana obljubil mir pred Ëlovekom.
»lovek dejansko ni sposoben ustvariti kaj takega, jaz
sem, vendar nisem prepriËan, da te bodo gmotne dobrine
osreËile ... daj, vzemi si Ëas in me prosi rajši za kaj drugega,
mogoËe kaj bolj duhovnega!”
Moški nekaj Ëasa razmišlja, kaj bi vprašal, nato pa
konËno izjavi: “Bog, rad bi razumel ženske. Rad bi vedel
kako Ëutijo v svojem srcu, zakaj jokajo, kaj toËno mislijo s
tem, ko po vprašanju ne odgovorijo niËesar, zakaj se razžalostijo brez razloga, kdaj so resniËno sreËne in s Ëim jo
lahko osreËim, s Ëim ne ...”
Bog se prime za glavo in odgovori: “Kakšne luËi pa bi
rad imel na mostu?”

Vir: intrnet.

Ob srebrni poroki
Po 25 letih zakona sem nekega dne rekel ženi:
”Draga, pred 25 leti sva imela poceni stanovanje, poceni avtomobil, spala sva na kavËu, imela Ërno-bel TV, toda
v postelji sem imel lepo 25-letno plavolasko.
Zdaj imam lepo hišo, drag avtomobil, veliko posteljo,
najnovejši LCD TV, toda spim z utrujeno 50-letnico. Mislim,
da s tem nekaj ni v redu!”
Moja pametna žena pa je odgovorila:
”Kar najdi si lepo 25-letnico, jaz pa bom poskrbela, da
boš spet živel v poceni stanovanju, imel slab avtomobil in
spal na kavËu ...”
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

Padalec:
Roman
JaneæiË, El
koËevje

Listnato
Trda kovina,
drevo,
podobna
simbol
Platini
Slovenstva

Majhen
vrtni ali
poljski
glodalec

Olga
Gindiciosi

Namen,
naklep

NekoË
popularni
raËunalniki

Nevestino
Ægana
premoæenje pijaËa iz riæa

PijaËa iz
limoninega
soka

Izpiralnik
Vohunka
Hari
Drug izraz
za sani

Rahla sapa,
vetrc

SESTAVIL
TONI

SESTAVIL
TONI

Anton
Duπak
Slikar
Meπko

Strokovnjak
Naprava za
s podroËja
pretvarjanje
elektronapetosti
tehnike
Kitajska
posoda
Izraz za
okvir

Ledena gora
Upanje
Veliko
Finsko
jezero

Kos celote

Travniπka
ali
moËvirska
rastlina

Posuπena kri
na rani

Eksplozivna
telesa

Mesto v
zahodni
Romuniji

Plavalni
klub
Tropska
ovijalka

Æensko ime

Eno od
znamenj v
Zodiaku

Varuh,
zavetnik

Hiπni bog
pri starih
Rimljanih

Dolinπek
Klara
Roman A.
Tolstoja

SvetlikajoËa
se tkanina

NoËni lokal
Koπarkaπki
klub

Ljubljanska
banka

Jutranji svit

Drag kamen

Vrsta
zveri, divja
maËka

RdeË planet
Poldrag
kamen

Tropska
papiga

Mecen
slovenskih
literatov

Angleπka
nikalnica
Sklep,
odloËitev

Mozoljavost
Mamilo iz
konoplje

Opomba

Joæe Osvald
Ribiπka
mreæa

Oseba po
izvoru iz
istega kraja

Moπko ime

Ubijalski kit
Strah pred
nastopom

Nemški
filozof
Theodor

Hercegovec

Pavel Pirc

Robert
Režek

Arabski
plemiË
Associated
Press

Reka v Švici
Angelca
Oražem

Spodnji
del vratne
odprtine

Mesto v
hrvaπkem
Zagorju

Zaobljeno
kamenje ob
rekah

AvtomatiËna
obdelava
podatkov

Voda v
trdem
stanju

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki Mariji Rade iz KoËevja, ki bo prejela praktiËno nagrado.
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 30. avgusta 2008 in pošljete na naslov:
Elektro Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Oddelek za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana, d. d. Naslov: Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana. Elektro novice prejemajo vsi
zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana, d. d. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Uredniπtvo: 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: Jana Burja, Klemen Hrovat, Vincenc Janša, Erika Kobe, Uršula Krisper,
Alenka Kušar, Nataša Oblak, Marko Piko, Roman Ponebšek, Irena PotoËnik, Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jolanda
Štukelj, Branko Volf.
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ZA DUŠO

ZA DUŠO

RdeËi klobuk
Pred kratkim sem po e-pošti dobila vsebino, ob kateri sem se zamislila in sama pri
sebi ugotovila, da je zelo življenjska in uporabna. S tem namenom jo predstavljam tudi
vam in Ëe boste iz tega pridobili kakšen pameten nauk, bo moj namen dosežen.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Legla bi v posteljo, ko sem bila bolna,
namesto da sem se pretvarjala, da se bo
svet prenehal vrteti, Ëe ne bom prisotna.
Prižgala bi rdeËo sveËo, narejeno iz vrtnice, preden se stopi v omari.
Manj bi govorila in veË poslušala.
Prijatelje bi povabila na veËerjo, Ëeprav
je preproga popackana in je kavË obledel.
Pojedla bi kokice v dnevni sobi in bi
manj skrbela glede neËistoËe, Ëe bi moji
želeli zakuriti v kaminu.
Vzela bi si Ëas za poslušanje svojega
deda in njegovo popotovanje skozi njegovo mladost.

7.

Prevzela bi veË odgovornosti,
ki jih nosi moj mož.
8. Nikoli ne bi vztrajala, da naj
bodo okna avtomobila zaprta
sredi poletnega dne, kjer je moja
frizura pravkar nova in urejena.
9. Sedla bi na travnik (brez ozira na
madeže od trave).
10. Manj bi jokala in se smejala pred televizorjem in bolj prouËevala življenje.
11. Nikoli ne bi kupila nekaj samo zato, ker
je praktiËno, ker se na tem ne bodo videli madeži ali le zato ker ima veËno garancijo.
12. Namesto da sem si želela, da Ëim prej
mine devet mesecev noseËnosti, bi cenila
vsak trenutek in poskušala razumeti, da
je Ëudež, ki raste v meni, edina priložnost, da pomagam bogu pri ustvarjanju
Ëudeža življenja.
13. Najbolj pa bi, Ëe bi imela še eno priložnost za življenje, cenila vsako minuto, jo
gledala in tudi zares videla in nikoli se
ne bi obraËala nazaj.
Prenehajmo se potiti zaradi majhnih stvari.

Dekle, ženska:

Prenehajmo skrbeti za to, kdo me nima
rad, kdo ima veË in kdo kaj dela.
Namesto tega zaËnimo ceniti odnose, ki
jih imamo s tistimi, ki nas imajo radi.
Razmišljajmo o tem, s Ëim nas je Bog
blagoslovil.
In poËnimo to vsak dan, da se izboljšamo
umsko, fiziËno in Ëustveno.
Upam, da imate vi blagoslovljen dan.
Jolanda Štukelj
Vir: Intrnrt.

HudiËev trik

... ko ima 3 leta: pogleda se in vidi kraljico,
Nekega dne se je HudiË odloËil, da poveËa vrednost svojih hu... ko ima 8 let: pogleda se in vidi pepelko,
dobnih dejanj. Zbral je vodje reklamnega oddelka za pekel, da bi
... ko ima 15 let: pogleda se in vidi grdo sestro (Mama, ne morem
našli nove modele skušnjav in pasti za ljudi, pa tudi nove naËine za
iti takšna v šolo!)
uniËevanje smisla življenja v njih. “Reci jim, da Boga ni,” je pred... ko ima 20 let: pogleda se in vidi - a se odloËi, da gre ven v
lagal en hudiË.
vsakem primeru,
HudiË je puhnil: “HoËem nekaj manj oËitnega.”
... ko ima 30 let: pogleda se in vidi - a se odloËi, da nima
“Reci jim, da nobeno izmed njihovih dejanj nima posleËasa niËesar popraviti in gre ven v vsakem primedic,” je svetoval drugi.
ru,
HudiË je zmajal z glavo: “To mislijo že sami.”
... ko ima 40 let: pogleda se in vidi in gre ven,
Tretji je predlagal: “Reci jim, da so se že tako
... ko ima 50 let: pogleda se in vidi in gre
oddaljili od prave poti, da se ne bodo mogli veË
kamorkoli želi,
vrniti, kajti ljudje se ne morejo spremeniti.”
... ko ima 60 let: pogleda se in se spomni
HudiË je izdavil: “Sem že poskusil ...”
vseh ljudi, ki se ne morejo veË gledati v
Najstarejši in najbolj prebrisan med vragi
Ste tudi vi opazili, da
ogledalu, gre ven in osvaja svet,
je prosil za besedo: “Daj jim preprosto vedeti,
se ljudje veËinoma bolj bo... ko ima 70 let: pogleda se in vidi modda imajo še veliko veliko Ëasa ...”
jijo resnice kot pa laži?
rost, veselje in sposobnost, da gre ven
HudiË se je ves zadovoljen zlobno naRudi Ringbauer
in uživa v življenju,
smehnil: “To je odliËna ideja!”
... ko ima 80 let: ne gnjavi se z gledanjem,
samo na glavo si da rdeËi klobuk in gre
Vir: Bruno Ferrero, Najlepši nasmeh.
ven, da se zabava ...

Lepa misel:
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