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Fotografija na naslovnici:

Skupina za vzdrževanje v Nadzorništvu
Ribnica. Na naslovnici so:
OD LEVE PROTI DESNI
Angelca Oražem, Marko Ilc, Bojan
Pintar, Milan Samsa, France Vesel, Jože
Gornik, Boštjan Turk, Rado MiheliË,
Janko DrobniË.

Foto: Marko Piko
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UREDNICEBESEDA
UREDNICE

BESEDA

V središËu
pozornosti
javnosti
violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Drage bralke, dragi bralci!
Lepo pozdravljeni v prvih jesenskih tednih, ki so nas vse skupaj, mimo
naše želje, postavili v samo središËe pozornosti javnosti. Tokrat predvsem zaradi uvedbe novega progresivnega naËina zaraËunavanja elektriËne energije
s 1. novembrom.
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novem sistemu ste bili vsi že obvešËeni, in sicer kot zaposleni in kot
gospodinjski odjemalci, zato naj
tukaj poudarim le glavne vzroke in namen
pri spremembi naËina obraËunavanja elektriËne energije: pomanjkanje poceni virov
elektriËne energije, vse veËja uvozna odvisnost, poveËana rast porabe elektriËne energije, pomanjkanje prenosnih zmogljivosti za
uvoz elektriËne energije, prepoËasna gradnja
dodatnih proizvodnih virov in visoka rast
cen elektriËne energije pri trgovcih na trgu
na debelo ter rast cen preostalih energentov.
Elektro Ljubljana želi z novim progresivnim
naËinom obraËunavanja elektriËne energije
za gospodinjstva vzpodbujati racionalnejšo
rabo elektriËne energije, hkrati pa vsem gospodinjskim odjemalcem elektriËne energije
povpreËno porabo za osnovna gospodinjska
opravila zagotoviti po najugodnejših pogojih. VeË lahko preberete tudi med tokratno
vsebino. Ob vseh naËrtovanih novostih in
spremembah pa ostajajo kljuËnega pomena
korektni odnosi in odgovornost v komuniciranju do naših odjemalcev, medijev in do
drugih javnosti.

Še nekaj besed o drugi vsebini. Naj poudarim le nekatere teme. V zadnji številki
smo napovedali odprtje novega RTP Vrhnika in dan kolektiva. Oba dogodka sta zelo
lepo uspela, tudi zaradi osebne zavzetosti
sodelavcev DE Ljubljana okolica, ki je tokrat
gostil obe prireditvi. Verjamem, da se strinjate z menoj, da so letošnje poletne mesece najbolj zaznamovala neurja s toËo, ki je
naredila ogromno škodo tudi na naših objektih in ponekod dobesedno opustošila pokrajino. Iskreno upam, da je bila vam osebno prihranjena hujša škoda. Tudi o sanaciji
škode na našem omrežju lahko preberete v
tokratni številki. Trajnostna energija v šolah je obširen, a zelo zanimiv in lep projekt
Elektra Ljubljana, ki sledi strategiji podjetja
o ozavešËanju naših odjemalcev o pomenu
elektriËne energije. S projektom ozavešËamo
osnovnošolce, ki bodo Ëez nekaj let ustvarjali našo prihodnost. Na Dolenjskem so bile
v mesecu septembru izvedene prve prireditve v obliki animacijskih delavnic. Toliko na
kratko.
Vsem, ki ste pomagali pri nastanku tokratne številke internega glasila, se iskreno
zahvaljujem za poslane prispevke in vas še
vnaprej vabim k sodelovanju in seveda branju. Želim vam ustvarjalno, lepo in toplo jesen.

mag. Violeta Irgl,
urednica
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Poslovanje v
obdobju januarjunij 2008
mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

Spoštovane sodelavke in sodelavci!
V prvih mesecih letošnjega leta je bilo poslovanje
družbe v najveËji meri zaznamovano z uvedbo nove sistemizacije delovnih mest in plaËnega sistema v družbi. KoliËino za plaËe smo poveËali za 8,5 %; nov sistem omogoËa
fleksibilnejše nagrajevanje uspešnosti zaposlenih.

N

a podroËju nakupa in prodaje elektriËne energije so se pripravljale nove pogodbe za kljuËne kupce, pripravljal pa se
je tudi nov naËin obraËunavanja elektriËne energije za gospodinjske odjemalce, ki bo uveljavljen s 1. novembrom 2008.
Elektro Ljubljana je v prvem polletju leta 2008 izkazal negativni poslovni izid v višini 813,9 tisoË EUR in je za 1,1 mio EUR
slabši od naËrtovanega.
V prvem polletju 2008 so bile potrebe po elektriËni energiji na
preskrbovalnem obmoËju Elektra Ljubljana v primerjavi z naËrtom
veËje za 1,4 %, glede na isto obdobje predhodnega leta pa za 5,2 %.
Prodaja elektriËne energije je dosegla 1.703,7 GWh, kar je za 2 %

veË od naËrtovane prodaje, od prodaje v prvem polletju lanskega
leta pa je bila višja za 1,9 %.
Investicijska vlaganja smo za leto 2008 naËrtovali v višini
45,4 mio EUR. V prvi polovici leta 2008 je bil naËrt investicij realiziran v višini 19,5 mio EUR, tj. 43 odstotno. V primerjavi z realizacijo v istem obdobju lanskega leta so bile investicije višje za
dobrih 15 %.
V Elektru Ljubljana je bilo na dan 30. 6. 2008 zaposlenih 1.023
delavcev, kar je za 19 zaposlenih veË kot ob koncu leta 2007. Zaposlovali smo predvsem elektromonterje in kader z visoko izobrazbo.
Pred nami je zelo dinamiËna jesen. Vsem skupaj želim, da bi
v medsebojnem sodelovanju uspešno zaËeli in konËali vse za poslovanje Elektra Ljubljana pomembne projekte.

mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

NOVICA

NOVICA

Izšlo Letno
poroËilo Elektra
Ljubljana, d. d.,
za leto 2007
4 • elektronovice | oktober2008
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Pod okriljem delovne skupine za pripravo letnega poroËila
za leto 2007, ki jo je vodila Andreja Bertoncelj, in v sodelovanju
z Agencijo Odmev, je v zaËetku avgusta izšlo Letno poroËilo
Elektra Ljubljana, d. d., za leto 2007. PoroËilo, tudi v angleškem
jeziku, je dosegljivo na internetni strani in v Oddelku za odnose z
javnostmi.
Violeta Irgl

TEMA MESECA

AKTUALNA

Uvedba progresivnega naËina
obraËuna elektriËne energije za
gospodinjske odjemalce
Elektro Ljubljana s 1. 11. 2008 uvaja nov naËin obraËunavanja elektriËne energije za gospodinjske odjemalce,
kjer je konËna obraËunana cena za posameznega odjemalca odvisna od njegove porabe. S tem želimo zmanjšati
razliko med vele- in maloprodajno ceno elektriËne energije ter spodbujati uËinkovito
in varËno rabo elektriËne energije.

C

ene elektriËne energije za gospodinjske odjemalce že vrsto let zaostajajo za cenami
na veleprodajnih trgih, kjer Elektro Ljubljana, d. d., od odprtja
trga z elektriËno energijo v letu
2001, kupuje to energijo. PoslediËno je imelo naše podjetje
vsa ta leta negativen poslovni
izid na tem podroËju poslovanja, ki smo ga morali pokrivati
iz segmenta prodaje poslovnim
odjemalcem. Vendar je v segmentu poslovnih odjemalcev iz
leta v leto hujša konkurenca, kar je
imelo za posledico zmanjševanje marž
in slabšanje skupnega izida poslovanja.
Ker pa je cena elektriËne energije socialno
in politiËno zelo obËutljiva kategorija, je bilo v
preteklosti višanje cen izjemno težka naloga. Poleg tega
elektriËna energija pri prebivalstvu še vedno ni obravnavana kot
tržno blago; na nekaterih podroËjih uporabe dejansko nima nadomestka (substituta), hkrati pa država ni uvedla socialnih mehanizmov, ki bi zašËitili najranljivejše odjemalce.
Odprtje trga z elektriËno energijo za gospodinjske odjemalce
s 1. 7. 2007 je za naše podjetje pomenilo priložnost, da se zgoraj
opisane razmere vsaj deloma uredijo. Pri tem smo želeli zasledovati
cilje družbene odgovornosti in narediti sistem, ki bo breme podražitve kar najbolj praviËno porazdelil med posamezne skupine
odjemalcev. PovpreËna višina podražitve konËnega raËuna za gospodinjske odjemalce je 9 odstotkov, kar našemu podjetju zagotavlja ugodnejšo skupno bilanco nakupa in prodaje elektriËne energije
v letu 2008 in prihodnjih letih. Vendar pa bodo veËje breme po-

dražitve nosila neuËinkovita, neracionalna oziroma nadstandardno
opremljena gospodinjstva ter gospodinjstva, kjer se opravlja tudi
pridobitna dejavnost in porabijo nadpovpreËno koliËino elektriËne
energije.
Uvedba progresivnega zaraËunavanja
elektriËne energije za gospodinjstva prinaša tudi doloËene slabosti, ki se nanašajo na potencialno izgubo tržnega
deleža v segmentu gospodinjstev z
višjo porabo elektriËne energije,
ki bodo prestopili k drugim dobaviteljem, ki takšnega naËina
obraËunavanja ne bodo uvedli.
PriËakujemo lahko tudi veËje
število vlog za delitev prikljuËkov v veËstanovanjskih
zgradbah, ki pa bo imelo za
posledico veËji dohodek iz naslova stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij.
Ob uvedbi novega zaraËunavanja elektriËne energije za gospodinjstva uvajamo tudi meseËno nadomestilo v višini 0,7 EUR/odjemno mesto za
pokrivanje naših stroškov, povezanih s klicnim
centrom, z obraËunom, izterjavo in z drugimi storitvami, povezanimi z oskrbo odjemalcev, ki so bili do zdaj skriti v marži
dobavitelja in imajo veËji vpliv na zvišanje cene predvsem za odjemalce z nizko porabo (vikendi, prazna stanovanja ...).

Pravna podlaga in poslovni cilji pri
uvedbi novega naËina obraËuna
Nov naËin obraËuna elektriËne energije smo uvedli na podlagi
novih Splošnih pogojev Elektra Ljubljana, d. d., za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z elektriËno energijo in novega cenika. Cilji, ki
smo jih pri tem zasledovali, so bili boljši poslovni izid dejavnosti
nakupa in prodaje elektriËne energije v letu 2008 in prihodnjih letih; cena v nobenem razredu porabe ne sme biti nižja od veljavnih
cen pred uvedbo, v zgornjem razredu dnevne porabe pa se doseže

oktober2008 | Dober tok. • 5

TEMA MESECA
AKTUALNO

AKTUALNO
AKTUALNA
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gospodinjske odjemalce je 9 %.

Analizirali smo tudi posamezne vrste gospodinjskih odjemalcev in njihove navade. Slika 2 prikazuje posamezne vrste gospodinjskih odjemalcev in njihova trošila oziroma porabo. ToËke,
ki so oznaËene na grafu, predstavljajo meje posameznih razredov
dnevne porabe, ki smo jih uvedli in ki jih predstavljamo v nadaljevanju.
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Na osnovi izdelane analize gospodinjskih odjemalcev in postavljenih poslovnih ciljev smo doloËili pet razredov dnevne porabe, in sicer do 6 kWh, nad 6 kWh do 12 kWh, nad 12 kWh do 18
kWh, nad 18 kWh do 24 kWh in nad 24 kWh. Iz analize števila
gospodinjstev in povpreËne dnevne porabe v posameznem razredu
je razvidno, da je v razredu:
• do 6 kWh 39,4 % gospodinjstev z deležem porabe 12,3 %;
• nad 6 do 12 kWh 28,9 % gospodinjstev z deležem porabe 25,8 %;
• nad 12 do 18 kWh 17 % gospodinjstev z deležem porabe 24,2 %;
• nad 18 do 24 kWh 7,9 % gospodinjstev z deležem porabe 15,5 %;
• nad 24 kWh 6,8 % gospodinjstev z deležem porabe 22,2 %.
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V posameznih razredih porabe so doloËeni naslednji faktorji
cene energije:
1. razred: do 6 kWh povpreËne dnevne porabe: faktor cene energije je 1;
2. razred: nad 6 do 12 kWh povpreËne dnevne porabe: faktor cene
energije je 1,1;

Iz Slike 1 je na primer razvidno, da ima 17.400 merilnih mest gospodinjskih odjemalcev
povpre�no dnevno porabo 5 kWh (to�ka B). Ta gospodinjstva skupaj letno porabijo 11,05
GWh ur elektri�ne energije (to�ka A).
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3. razred: nad 12 do 18 kWh povpreËne dnevne porabe: faktor
cene energije je 1,3;
4. razred: nad 18 do 24 kWh povpreËne dnevne porabe: faktor
cene energije je 1,5;
5. razred: nad 24 kWh povpreËne dnevne porabe: faktor cene energije je 2.
Tabela 1 kaže delež obraËunane elektriËne energije v posameznem razredu porabe.
EN. OBRA». V 1. RAZREDU

570.654.811

50 %

EN. OBRA». V 2. RAZREDU

309.902.021

28 %

EN. OBRA». V 3. RAZREDU

134.552.273

12 %

EN. OBRA». V 4. RAZREDU

53.910.005

5%

EN. OBRA». V 5. RAZREDU

52.980.895

5%

SKUPAJ

1.122.000.005

100 %

Tabela 1: Delež predvidene obraËunane elektriËne energije v posameznem
razredu porabe.

Faktor cene energije predstavlja konstanto, za katero se poviša cena oskrbe z elektriËno energijo v posameznem razredu dnevne
porabe. V prvem razredu je faktor cene energije 1, v drugem je 1,1,
v tretjem 1,3, v Ëetrtem 1,5 in v petem 2,0.
Faktor uËinkovite rabe energije (URE) je parameter, ki kljuËno vpliva na doseženo konËno ceno elektriËne energije pri posameznem odjemalcu. Razrede porabe smo definirali na osnovi statistiËnih analiz porabe elektriËne energije gospodinjskih odjemalcev
in njihovih življenjskih navad, hkrati pa smo meje postavili s ciljem
zmanjševanja porabe elektriËne energije. V Elektru Ljubljana namreË menimo, da gospodinjstva neracionalno porabljajo elektriËno
energijo in da je njena poraba za ogrevanje in nekatere druge namene z narodnogospodarskega vidika škodljiva. Zato je faktor cene
energije v 1. in 2. razredu porabe nizek, saj predvidevamo, da gre
pri teh porabah za zadovoljevanje osnovnih potreb gospodinjstev,
elektriËna energija pa v teh primerih nima primernega substituta.
V višjih razredih porabe pa se energija porablja neracionalno in v
luksuzne namene ali pa se z njo ogreva prostore, za kar pa je na
trgu substitut z bistveno višjo ceno pri enaki energijski vrednosti.

Iz Tabele 1 je razvidno, da bo 50 % elektriËne energije obraËunane v 1. razredu in le 10 % elektriËne energije v zadnjih dveh razredih. Pri oblikovanju faktorjev cene energije razredov smo upoštevali, da je cena elektriËne energije oziroma faktor v prvem razredu
Ëim ugodnejši, cene elektriËne oziroma faktorji v višjih razredih pa
se približujejo tržni ceni za male poslovne odjemalce, ki veljajo v
letu 2008. To ceno dosežemo oziroma obraËunamo pri gospodinjstvih, ki dnevno porabijo nad 24 kWh, vendar samo za porabo v
5. razredu, medtem ko bo poraba v nižjih razredih obraËunana po
cenah iz posameznega razreda.

IzraËun faktorja uËinkovite rabe energije (URE) je za posameznega odjemalca narejen na osnovi njegove dnevne porabe in
faktorjev cene energije v posameznem razredu porabe. Poraba posameznega odjemalca v posameznem razredu porabe se obraËuna
po ceni, ki je za faktor cene energije tega razreda višja od osnovne
cene oskrbe z elektriËno energijo. To pomeni, da je energija v drugem razredu porabe dražja za 10 % od energije iz prvega razreda.
Faktor URE poenostavlja progresiven obraËun elektriËne energije in
predstavlja uteženo povpreËje energije, porabljene v posameznem
razredu, in pripadajoËih faktorjev cene energije.

Razlaga novih pojmov

Osnova za izraËun faktorja URE je povpreËna dnevna poraba.
V nadaljevanju vam prikazujemo primer izraËuna faktorja URE za
odjemalca, ki dnevno porabi 17,33 kWh. Za izraËun faktorja URE
se upošteva samo celoštevilski del povpreËne dnevne porabe, to je
v zgornjem primeru 17 kWh dnevno.

PovpreËna dnevna poraba elektriËne energije je doloËena na
podlagi odjemalËeve porabe iz preteklega obraËunskega obdobja,
deljena s pripadajoËim številom dni v tem obdobju. Pri novem odjemalcu doloËi dobavitelj priËakovano povpreËno dnevno porabo
elektriËne energije na osnovi namešËenih porabnikov elektriËne
energije. Pri izraËunu povpreËne dnevne porabe se upošteva samo
njen celoštevilski del.
MeseËno nadomestilo pomeni fiksni meseËni znesek v višini 0,7 € na aktivno merilno mesto. MeseËno nadomestilo pokriva
stroške izdelave in pošiljanja raËuna ter druge stroške dobavitelja
EE, povezane z nudenjem podpore oskrbe gospodinjskih odjemalcev (klicni center, informacijske pisarne ...).
Razred dnevne porabe elektriËne energije predstavlja interval,
znotraj katerega se poraba elektriËne energije zaraËuna kot produkt
cene za oskrbo z elektriËno energijo in faktorja cene energije posameznega razreda porabe. Strošek elektriËne energije je razliËen
za posamezen razred in z višjim razredom porabe raste skladno s
faktorjem cene energije v tem razredu porabe.

IzraËun faktorja URE = (6 x 1 + 6 x 1,1 + 5 x 1,3)/17 = 1,12353
Z izraËunanim faktorjem URE so pomnožene koliËine po posamezni tarifi in cena energije po posamezni tarifi. Faktor URE torej
predstavlja konstanto, za katero je cena elektriËne energije posameznega odjemalce višja od cene, objavljene v veljavnem ceniku
Elektra Ljubljana. Faktor URE pa ne vpliva na obraËun uporabe
omrežij, trošarine in mogoËega dodatka za obnovljive vire energije
(dodatek za OVE).

Dejanska višina podražitve
ElektriËna energija se z uvedbo novega naËina obraËuna v
povpreËju podraži za 19,2 odstotka, medtem ko se konËni raËun
v povpreËju podraži za 9 odstotkov. PovpreËni konËni raËun za
gospodinjskega odjemalca se bo tako meseËno poveËal s 37,62 evra
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na 41 evrov. Pri tem se bo 20 odstotkom gospodinjskih odjemalcev
konËni raËun podražil do 4 odstotke (povpreËno 1 evro na odjemalca meseËno), 27 odstotkom odjemalcev do 5 odstotkov (povpreËno
1,34 evra meseËno) oziroma skupaj 47 odstotkom odjemalcev do 5
odstotkov (povpreËno 1,2 evra meseËno). Nadalje se 32 odstotkom
gospodinjskih odjemalcev podraži konËni raËun do 10 odstotkov
(povpreËno 2,62 evra meseËno), 11 odstotkom odjemalcev do 15
odstotkov (povpreËno 5 evrov meseËno), 4 odstotkom odjemalcev
do 20 odstotkov (povpreËno 8,83 evra meseËno), 2 odstotkoma
odjemalcev do 25 odstotkov (povpreËno 16,75 evra meseËno), 2
odstotkoma odjemalcev do 30 odstotkov (povpreËno 22 evrov meseËno) in 2 odstotkoma odjemalcev nad 30 odstotkov (povpreËno
36,1 evra meseËno).

Kako se prilagoditi novim razmeram

Pri tem si lahko pomagamo z vrsto koristnih nasvetov, ki so jih
pripravili naši sodelavci v Oddelku za energetsko svetovanje
in ki so vam na voljo v naših informacijskih pisarnah ter na
spletni strani www.elektro-ljubljana.si. Zmanjšanje porabe pa
lahko dosežete tudi z uporabo nekaterih novih storitev, kot sta
PoišËi potratneža in Spremljaj svojo porabo. Poleg tega pa dvotarifno merjenje ostaja ukrep oziroma spodbuda za uËinkovito
rabo elektriËne energije. Tako lahko odjemalci moËno vplivajo
na svojo ceno za kWh, saj je razmerje med cenama VT proti
MT 2 : 1. Se pa za uvrstitev v razred porabe upošteva skupna
poraba v VT in MT, izraËunani faktor uËinkovite rabe energije
pa se množi z obema cenama.
Milan Lampret

Nove razmere od nas zahtevajo še veËjo pozornost, namenjeno racionalni rabi elektriËne energije in varËevanju z njo.

NOVICA

NOVICA

Seja skupšËine
družbe Elektro
Ljubljana
Na 13. redni seji skupšËine Elektra Ljubljana, podjetja
za distribucijo elektriËne energije, d. d., na kateri je bilo
prisotnega 87,16 % kapitala, so se delniËarji seznanili z
revidiranim letnim poroËilom za leto 2007 in s poslovanjem družbe. Predsednik uprave, Mirko MarinËiË, je poudaril, da je Elektro Ljubljana, d. d., poslovno leto konËal
zelo uspešno, saj je realiziral dobiËek v višini 1,1 mio EUR,
to je za 4-krat veË od naËrtovanega. Prodano je bilo za
3.371,7 GWh elektriËne energije, kar je za 2,3 % veË kot
je bilo naËrtovano.

E

lektro Ljubljana so v letu 2007 v najveËji meri zaznamovali:
izloËitev sistemskega operaterja distribucijskega omrežja s 1.
julijem 2007, prilagoditev poslovanja z gospodinjskimi odjemalci po 1. juliju 2007, tj. po popolnem odprtju trga z elektriËno
energijo, in postavitev izhodišË za prenovo sistemizacije in plaËnega sistema, kar je bilo izpeljano v maju letošnjega leta.
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V letu 2007 je bilo realiziranih 42,2 mio EUR investicij, kar je
preseglo naËrtovane za 8,2 %. Na poslovni izid v letu 2007 so imeli
najveËji vpliv poveËanje nakupnih cen elektriËne energije in višji
stroški storitev ter veËji obseg investiranja, ki je vplival na veËje
stroške amortizacije in višje finanËne odhodke.
Na skupšËini so delniËarji odobrili delo upravi in nadzornemu
svetu, jima podelili razrešnico za poslovno leto 2007 in glasovali
proti nagradi upravi in nadzornemu svetu družbe.
DelniËarji so odloËili, da se od 529.237,73 EUR bilanËnega
dobiËka za leto 2007 391.602,86 EUR razdeli delniËarjem v obliki dividend, in sicer v višini 0,01 EUR bruto na delnico, ostanek
bilanËnega dobiËka v višini 137.634,87 EUR pa se razdeli v druge
rezerve iz dobiËka.
DelniËarji so potrdili spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe zaradi uskladitve standardne klasifikacije dejavnosti.
V sprejetih spremembah in dopolnitvah statuta družbe so
omogoËili delavcem udeležbo pri dobiËku in pooblastili upravo za
sklenitev pogodbe.
Uprava družbe

AKTUALNO

AKTUALNO

Zanesljivejša in kakovostnejša
oskrba z elektriËno energijo na
širšem obmoËju Vrhnike
V vrsti pomembnih investicij Elektra Ljubljana, d. d.,
so minister Andrej Vizjak, župan Vrhnike Marjan Rihar in
predsednik uprave Elektra Ljubljana, d. d., Mirko MarinËiË 1. oktobra na Vrhniki sveËano odprli novo razdelilno
transformatorsko postajo (RTP), ki bo omogoËila zanesljivejšo in kakovostnejšo oskrbo z elektriËno energijo na širšem obmoËju Vrhnike, Borovnice in nazaj proti zahodnim
predmestjem Ljubljane.

R

TP Vrhnika bo zagotavljal tudi napajanje novi industrijski
coni, ki nastaja oziroma se razvija neposredno ob novem
objektu RTP, prav tako se bosta po gradnji RTP Vrhnika in
še pozneje izvedenih 20 kV vkljuËitvah poveËali zanesljivost in kakovost napajanja obstojeËih odjemalcev elektriËne energije.
RTP Vrhnika je oblikovan 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.
Ker sta bila novozgrajeni objekt in njegov pomen za odjemalce in podjetje RTP Vrhnika predstavljena že v zadnji številki Elektro
novic v napovedi odprtja, naj tukaj zapišemo samo še, da je delovni
skupini, zadolženi za pripravo dogodka, kljub slabim napovedim na
koncu pomagalo tudi vreme. Umetniški del dogodka je bil obarvan
z življenjem in delom Ivana Cankarja, ki se je pred veliko leti s
težkim srcem z materjo odpravil iz Vrhnike v Ljubljano. Odlomek
iz zbirke Ërtic Moje življenje je prebral znani slovenski igralec Pavle Ravnohrib. Umetniški del je popestrila tudi citrarka Janja Brelec. Ena izmed skupnih toËk vseh treh govorcev: Mirka MarinËiËa,

predsednika uprave, Andreja Vizjaka, ministra za gospodarstvo, in
Marjana Riharja, župana Vrhnike in predsednika nadzornega sveta,
je bilo izraženo veselje, da kljub veliko preprekam pri umešËanju
objekta v prostor objekt konËno stoji in je bil slavnostno izroËen
svojemu namenu.
Violeta Irgl
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KAKOVSTI

SISTEM

Sistemi kakovosti v
Elektru Ljubljana, d. d.
V zaËetku meseca junija 2008
je v Elektru Ljubljana, d. d., potekala zunanja presoja sistemov vodenja
kakovosti. Ugotovljene neskladnosti
presoje so bile uspešno odpravljene.
Za odpravo neskladnosti, ki se je nanašala na arhiviranje, je bila sprejeta
odloËitev, da se posamiËni projekti
ureditve arhivov in projekt brezpapirnega poslovanja združijo v projekt celovite ureditve dokumentacije.
Sprejeta so bila tudi priporoËila, ki so
zajemala posamiËne predloge za vse
štiri standarde.

S

ešla sta se tudi Svet za ravnanje
z okoljem in Svet za varovanje
informacij. Osrednja tema sestan-
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ka Sveta za ravnanje z okoljem je bila
ureditev registra okoljske zakonodaje in
okoljskih vidikov. Predvsem pa naj bi zaposlene spodbujali k loËenemu zbiranju
odpadkov in izdelavi enotnih tabel za
oznaËevanje. Register okoljskih vidikov
je treba pregledati in ga ažurirati. Na
sestanku Sveta za varovanje informacij
je bila osrednja tema namenjena analizi tveganja informacijskih sredstev, ki jo
je treba izvesti tudi v letu 2008. Da bi
ocene tveganja informacijskih sredstev
in pripravljeni programi za zmanjševanje
tveganj odražali dejansko tveganje za informacijsko sredstvo, se bo do konca leta
izvedel celovit pregled stanja informacijskih sredstev po posameznih organizacijskih enotah.

V mesecu oktobru se bodo izvajale
potrebne korekcije organizacijskih predpisov in navodil. Po posameznih organizacijskih enotah so predpise že pregledali in
pripravili predloge za ažuriranje.
Pripravljen je naËrt notranjih presoj za leto 2008 in skupine, ki jih bodo
izvajale. Presoje bodo potekale v mesecu
decembru. Vsako OE in DE bosta presojala po dva notranja presojevalca, vodja
in Ëlan. Presojala bosta izvršnega direktorja oziroma direktorja enote ter navadno
po dve službi oziroma oddelka v enoti. V
triletnem ciklusu želimo izvesti presojo v
vsaki službi oziroma oddelku na tretjem
organizacijskem nivoju OE/DE.
Poudarki pri notranjih presojah bodo:
izvrševanje zahtev posameznega standarda, izvrševanje ukrepov in predlaganih
priporoËil ter pregled ustreznosti veljavnih
dokumentov sistema vodenja kakovosti.
Virna Konrad,
vodja Sluæbe za kakovost

DELAVCEV

SVET

Svet delavcev Elektra
Ljubljana, d. d.

Možnost sodelovanja zaposlenih
pri upravljanju podjetij jim omogoËa
sodelovanje pri sprejemanju odloËitev
na ravni delovnega mesta, organizacijske enote ali podjetja kot celote.
Zaposleni imajo pravico soodloËanja, dajanja soglasij ali nestrinjanja.
Osrednji organ sodelovanja zaposlenih pri upravljanju je svet delavcev.
Sestavljajo ga izvoljeni predstavniki zaposlenih. Poleg sveta delavcev
imajo zaposleni pravico sodelovati
tudi v nadzornem svetu, v katerem
so njegovi enakopravni Ëlani.

T

emeljni dokument za sodelovanje zaposlenih Elektra Ljubljana pri upravljanju družbe je dogovor, sklenjen
med upravo družbe in zaposlenimi. Zaposlene predstavlja svet delavcev. Z dogovorom so podrobneje urejeni naËini in postopki za uresniËevanje pravic zaposlenih.
UresniËevanje pravic zaposlenih je lahko
posamiËno ali kolektivno. Posamezni zaposleni ima pravico do dajanja pobud, mnenj
in predlogov, obvešËenosti o spremembah
na svojem delovnem podroËju, plaËah,...
Kolektivno uresniËevanje pravic zaposlenih
pa se izvaja prek sveta delavcev, ki deluje
skladno s pristojnostmi in pooblastili, ki jih

daje Zakon o soupravljanju delavcev pri
upravljanju. Svet delavcev je pristojen zlasti za spremljanje izvajanja predpisov, kolektivnih pogodb, statuta in splošnih aktov
družbe, zavarovanje pravic delavcev ...
Svet delavcev Elektra Ljubljana, d. d.,
sestavljajo Ëlani, izvoljeni na volitvah. Volitve potekajo skladno s Poslovnikom o volitvah v svet delavcev v posameznih enotah
podjetja. Za zagotavljanje zastopanosti zaposlenih iz vseh delov delovnega procesa
Elektra Ljubljana se skladno z Zakonom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju oblikuje trinajstËlanski svet delavcev. Izmed
izvoljenih Ëlanov v svet delavcev Ëlani izvolijo predsednika in podpredsednika.

Svet delavcev Elektra Ljubljana, d. d., sestavljajo:
Predsednica:
• Virna Konrad
Podpredsednik:
• Andrej Zimmer
»lani:
• Mitja Fabjan,
• Zoran Artnak,
• Viktor Forte,

•
•
•
•
•
•
•
•

Jožko Kocjan,
Boro StefanoviË,
Igor »uËnik,
Roman Ponebšek,
Robert Berdajs,
Anton Strelec,
Pavlina KuniË,
Vili Žagar.

Administrativna podpora svetu delavcev je Jožica PeËar.
»lani sveta delavcev se sreËujejo na
rednih sejah, na katerih obravnavajo aktualne teme glede podjetja in zaposlenih.
Zapisniki so na oglasnih deskah enot na
vpogled vsem zaposlenim. Svet delavcev
ima svojega predstavnika v svetu za varnost in zdravje pri delu ter nadzornem
svetu, sodeluje pa tudi pri nekaterih projektih, ki potekajo v podjetju. Predstavniki
sveta delavcev se glede reševanja aktualnih
vprašanj sreËujejo z upravo družbe, ki nudi
vso podporo delovanju sveta.
Vabimo vas, da na Ëlane sveta delavcev iz posamezne enote naslovite vaša
vprašanja, predloge, pobude.
Virna Konrad,
predsednica sveta delavcev
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Havarija na 110 kV daljnovodu
Hudo-KoËevje
Letošnje poletje je zaznamovalo kar nekaj
dogodkov zaradi divjanja orkanskega vetra.
Posledica je bila ogromna gmotna škoda,
ki je nastala na objektih in infrastrukturi.
Pri divjanju teh orkanov so nastale tudi
velike poškodbe na elektroenergetskih
vodih in napravah.

E

den izmed orkanov je divjal v soboto,
2. 8. 2008, in je zajel pas od obmoËja Notranjske prek Dolenjske do Bele
krajine. Na obmoËju Suhe krajine v bližini
vasi Veliki Lipovec je orkan polomil drevo, ki
je padlo na 110 kV daljnovod Hudo-KoËevje.
Padec drevesa je bil tako silovit, da je povzroËil
zlom Fe-stebrov na toËkah, št. 28 in 29.
Daljnovod Hudo-KoËevje je edino
rezervno napajanje za tri RTP-je
(KoËevje, Ribnica in Grosuplje),
zato je bilo treba daljnovod
usposobiti za obratovanje
v najkrajšem mogoËem
Ëasu. Poškodovana stebra sta se zlomila pod
spodnjimi konzolami,
opažene so bile posledice zvijanja tudi na
preostalih delih konstrukcije.
Predmetni
daljnovod je bil zgrajen
v 60. letih prejšnjega stoletja in je sprva obratoval
z napetostjo 35 kV. Stebri so
predalËne konstrukcije s prenapetimi diagonalami. Stebrov
teh tipov se že veË kot 20 let ne proizvaja.

Stojno mesto 27, pred sanacijo.

Stojno mesto 27, po sanaciji.

kar pa je bilo v primeru te havarije odloËno
predolgo. S podjetjem Elektroservisi smo se dogovorili, da so prekinili svoje redno delo in se
takoj lotili priprave projektov in izdelave novih
stebrov.
Pripravljalna dela na terenu so se zaËela 6.
8. 2008. Za potrebe transporta betona, jeklene konstrukcije in dostopa dvigal za postavitev stebrov je bilo
treba izdelati novo oziroma razširiti obstojeËo gozdno pot
v dolžini prek 300 m. Pri tem se moramo zahvaliti lastnikom
zemljišË, saj so pokazali veliko razumevanja in niso v niËemer ovirali izvajanja del.

Zato smo se odloËili za popolno porušitev obstojeËih in postavitev novih stebrov, ki smo jih zaradi lažje izvedbe postavi tik
ob poškodovanih stebrih. Nova stebra sta višja in bi ustrezala tudi
predvidenemu prehodu daljnovoda na dvosistemski vod.

Vsa pogodbena dela je izvedlo podjetje Elektroservisi s svojim
gradbenim podizvajalcem. Dela so bila konËana 20. 8. 2008 in tega
dne je bil daljnovod spet prikljuËen na omrežje.

Glavna težava pri izrednih zamenjavah stebrov je v tem, da
stebrov ni na zalogi. Dobavni roki so nekje od dva do tri mesece,

Marjan Drolc in Tomaž Pungartnik
Foto: Marjan Drolc
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Svetovni splet postaja zelo pomemben medij. Strmo narašËanje
števila uporabnikov spletnega okolja
pred podjetja postavlja izziv po oblikovanju strani, ki so atraktivne in
uporabne za uporabnika.

P

oleg informiranja s pomoËjo spletnih strani so v porastu elektronske
storitve, ki omogoËajo poslovanje
iz naslonjaËa v Ëasu, ki ga izbere uporabnik. Življenjska doba spletne strani je zato
kratka; strokovnjaki svetujejo, da je po treh
letih treba spletno stran prenoviti in jo
nadgraditi z novimi tehnologijami, ki omogoËajo nove funkcionalnosti. Prva spletna
predstavitev Elektro Ljubljana, d. d. nam je
služila dobrih šest let.
V letu 2007 je uprava imenovala delovno skupino za prenovo spletne strani
pod vodstvom Mirana Novaka. V skupini so sodelovali Adriana KrušiË, Stanka
KrušiË, Uršula Krisper, Violeta Irgl, Nataša
Oblak, Tatajana Škrjanec, Mitja Fabjan,
Milan Lampret, Pavel Pirc in Roman Ponebšek. Z odhodom Mirana Novaka na
novo delovno mesto sem prevzel vodenje
delovne skupine. Delovna skupina je pripravila kakovostno projektno nalogo, ki
smo jo predstavili upravi. Uprava je projektno nalogo potrdila in za odgovornega
urednika spletne strani imenovala Igorja
Podbelška. Delovna skupina je s tem opravila svojo nalogo. V zaËetku februarja
2008 smo zaËeli prenovo spletnih strani.
Najprej smo postavili strukturo spletne
strani. Struktura je oblikovana tako, da bo
na preprost naËin omogoËala zamenjavo
celostne podobe Elektra Ljubljana, d. d.
Sledila je faza “polnjenja” spletne strani
z vsebino. K sodelovanju smo pritegnili
strokovnjake vseh podroËji, ki jih predstavljamo na svetovnem spletu. Pripravili
so vsebine, ki smo jih vnašali na splet. Konec avgusta 2008 smo novo spletno stran
Elektro Ljubljana, d. d. javno objavili na
svetovnem spletu.
Spletna stran vsebuje dve navigaciji,
in sicer primarno, ki nagovarja uporabnike, razvršËene v tri skupine, in sicer Gospodinjstva, Mala in srednja podjetja ter
Velika podjetja in industrija. V sekundarni

Nova spletna stran
www.elektro-ljubljana.si
navigaciji pa sledimo razvršËanju po vsebini, in sicer so vsebine razvršËene
v naslednje glavne skupine: Produkti in storitve,
UËinkovita raba elektriËne
energije, Obnovljivi viri,
Postopek prikljuËevanja,
Predpisi, Kadri in kariera,
Za medije in O podjetju.
Glavna stran ponuja kar
nekaj novosti, in sicer sta
objavljena dva grafa, ki
prikazujeta porabo elektriËne energije; prvi graf
na distribucijskem podroËju, ki ga pokriva Elektro
Ljubljana, d. d., drugi graf
pa prikazuje delež porabe
gospodinjskih odjemalcev. Podatki se prikazujejo v realnem Ëasu. Med
grafoma je mesto vstopa
v objave o naËrtovanih
izklopih elektriËne energije. Hiter dostop iz glavne
strani je izdelan tudi za
storitve, ki so za uporabnika najuporabnejπe, in
sicer: Prodaja elektriËne
energije, vprašanja, informacijske toËke, klicni center in elektronske storitve. Na glavni strani so objavljene novice. Novost je kotiËek za otroke in
mladostnike. S pomoËjo ankete pa lahko
merimo mnenje obiskovalcev o aktualnih
zadevah. Za objavljanje reklamnih in po
potrebi tudi drugih sporoËil imamo na
voljo dinamiËni “baner” (trenutno objavljamo reklame za Zeleno energijo, PoišËi
potratneža in Spremljaj svojo porabo).
Pomembna novost za urejanje vsebin je
sodoben urejevalnik, ki nam omogoËa, da
sami spreminjamo ali dodajamo vsebine,
brez zunanjih izvajalcev.

Rek, da so edina stalnica spremembe, lahko nadgradimo z ugotovitvijo, da so
edina stalnica hitre spremembe. Hitre rešitve so odgovor hitrim spremembam. Hitrost
predstavlja doloËeno stopnjo tveganja, da
rešitve niso najbolj optimalne. Ker so spletne strani dinamiËne in omogoËajo stalne
izboljšave, vas prosim, da nam pošiljate
svoje pripombe in tako prispevate k optimizaciji spletnih strani predvsem s stališËa
uporabnosti.

Roman Ponebšek

oktober2008 | Dober tok. • 13

MESECA

TEMA

Ali porabim veliko ali malo
elektriËne energije v svojem
gospodinjstvu?

V svojih domovih gotovo vsak dan potrebujete elektriËno energijo. Njenega pomena se obiËajno zavemo šele
takrat, ko je zmanjka, pa Ëeprav le za nekaj minut. DomaËa opravila zastanejo. O elektriËni energiji velja razmišljati
tako kot o drugih energentih; viri in s tem koliËine proizvedene elektriËne energije so tudi omejene.

Z

ato je varËevanje z elektriËno energijo pomembno in prav je,
da znate tudi v gospodinjstvu ovrednotiti, ali ste varËni ali
potratni. Z analizo rabe elektriËne energije v gospodinjstvu
vam bomo skušali podati odgovor na zastavljeno vprašanje.

Najmanjše gospodinjstvo
Predpostavimo, da sta v najmanjšem gospodinjstvu dva
odrasla ali samo en odrasel, ki ima osnovne elektriËne aparate:
peËico, majhen hladilnik, pralni stroj, žarnice in nekaj sijalk za
razsvetljavo, televizijo in še nekaj dodatnih manjših aparatov,
ki se ne uporabljajo vsak dan. Ocena porabe elektriËne energije
za hlajenje, pomivanje, pranje, razsvetljavo in za zabavo je 5,30
kWh dnevno. Pri hlajenju smo upoštevali povpreËno porabo kombiniranega hladilnika, kot jo podajajo proizvajalci, posodo smo
pomivali v pomivalnem stroju in prav tako raËunali s povpreËno
porabo za eno pomivanje. Podobno velja za pranje: pranje pri
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temperaturi 40 stopinj Celzija, kar povsem zadostuje, Ëe uporabljamo uËinkovita pralna sredstva, ki jih dobimo na trgu. IzraËun
porabe pri razsvetljavi temelji na oceni, da so bile žarnice in sijalke prižgane dve uri zjutraj in dve uri zveËer. Uporaba razsvetljave
je seveda v splošnem moËno odvisna od letnega Ëasa, saj poleti
manj prižigamo luËi kot pozimi. Na podobnih predpostavkah uporabe temeljijo tudi izraËuni porabe za gledanje televizije in druge
opreme.

Kuhanje na elektriËno energijo
»e pripravljamo obroke z uporabo klasiËnega štedilnika z
grelnimi plošËami in klasiËne peËice z infragrelci, dobimo naslednje ocene:
Število
naprav

Poraba v
kWh/dan

KuhališËe s klasiËnimi grelnimi
plošËami

1

1,37

KlasiËna peËica

1

1,16

Gospodinjski aparat

»e bi v majhnem gospodinjstvu kuhali na steklokeramiËnem
kuhališËu, bi za pripravo treh obrokov porabili 0,98 kWh. Pri tem

MESECA

TEMA

smo upoštevali Ëase kuhanja za zajtrk 10 minut, kosilo dobre pol
ure in veËerjo 15 minut. Upoštevali smo tudi temperaturno uravnavanje kuhališËa, ki samodejno vkljuËuje in izkljuËuje grelce.
Podobno smo ocenili tudi porabo za peËenje v peËici. V peËici smo
pekli skoraj pol ure, izrabili smo akumulirano toploto in peËico
ugasnili še pred koncem peËenja ter ventilacijski naËin delovanja
peËice, ko lahko jedi peËemo pri nižji temperaturi kot pri infrasevanju. Ocena porabe za peËenje je po opisanih predpostavkah
znašala 1,63 kWh. Vzrok za razlike pri oceni porabe je, da s sodobnimi gospodinjskimi aparati skuhamo jedi hitreje ob manjši porabljeni elektriËni energiji. Še uËinkoviteje skuhamo jedi na
indukcijskih kuhališËih!

Koliko porabi družina
VarËna družina porabi v povpreËju dnevno 6,88 kWh, vendar
brez kuhanja na elektriËno energijo, peËenja v peËici in sušenja
perila v sušilnem stroju. Z vsakim opravilom, pri katerem potrebujemo enega ali veË elektriËnih aparatov, še zlasti Ëe imajo naprave
vgrajene grelce, se nam spremeni poraba elektriËne energije. Pri
družini na veËjo povpreËno porabo elektriËne energije v najveËji
meri vpliva pogostost uporabe: veË je družinskih Ëlanov, veËkrat na
primer kuhamo, peremo, pomivamo, veË luËi gori in podobno. Tako
oblikujemo naslednje povpreËne ocene dnevnih porab:
Kuhajo na
elektriËno
energijo

Ne kuhajo
na elektriËno
energijo

Družina, ki ni tako pozorna na
uËinkovito rabo in ima elektriËni grelec sanitarne vode

16,33

15,38

Družina z uËinkovitejšimi
aparati

9,41

8,70

Tip gospodinjstva

NajveËjo razliko med družinama prinaša ogrevanje sanitarne
vode. Poraba elektriËne energije je odvisna od posameznikovih
potreb; mi smo jo ocenili od 2.000 kWh do 3.000 kWh letno. »e
imamo elektriËni grelec vode, velja razmisliti, kakšne so naše potrebe po topli sanitarni vodi in tem prilagoditi delovanje grelnika.
Tako nam grelec ne bo po nepotrebnem vzdrževal zahtevane temperature vode veË ur ali celo veË dni skupaj. Velja izkoristiti sposobnost akumulacije toplote, seveda Ëe imamo kakovosten grelec.
Danes dobimo že grelce z vgrajeno uro, s katero nastavimo Ëase
delovanja.

Poraba elektriËne energije v hišah
Hiše imajo obiËajno veË prostorov od stanovanj, prav tako
imamo v hiši naprave, ki za svoje delovanje tudi potrebujejo elektriËno energijo, so pa sestavni deli na primer centralnega ogrevanja, garažnih vrat in podobno. Analizirali smo porabe nekaj
osnovnih elektriËnih porabnikov v hiši in oblikovali naslednje
izsledke.
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Gospodinjski aparat

Poraba v kWh/dan

Indukcijsko kuhališËe

0,83

Kombinirana peËica

1,80

Velik hladilnik z zamrzovalnikom

0,95

Pomivalni stroj

1,47

Pralni stroj - 5 kg

1,06

Sušilni stroj

2,71

KlasiËne žarnice (x 10)

2,64

Halogenske žarnice (x 10)

1,54

VarËne sijalke (x 6)

0,88

TV

0,81

Zabavna tehnika

0,07

DomaËa pisarna; PC z LCD-monitorjem

0,25

Mali gospodinjski aparati

0,11

TipiËne skupine gospodinjstev
Glede na ocenjeno povpreËno dnevno porabo lahko gospodinjstva v splošnem razdelimo na:
• Najmanjša poraba, za osnovna gospodinjska opravila.
• Raba družine v stanovanjih.
• Raba družine v hiši.
• Družinska hiša z veË aparati ali veË stanovalci.
• Zagotavljanje udobja in dopolnilna dejavnost.
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Grelec sanitarne vode 100 l, samo poleti

14,52
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Pri tem smo predpostavili, da kuhajo na elektriËno energijo
in da le v poletnem Ëasu segrevajo sanitarno vodo. Pri razsvetljavi
niso najbolj varËno naravnani, imajo presežek klasiËnih žarnic, kjer
imajo še nekaj možnosti za varËevanje. PovpreËna hiša po naših
ocenah porabi povpreËno na dan od 12 kWh naprej. Segrevanje sanitarne vode in kuhanje na elektriko pa poveËata povpreËno dnevno porabo na dobrih 18 kWh/dan.

Udobje
Udobje prebivanja si zagotavljamo z namestitvijo na primer
veË klimatskih naprav, masažnih kadi, saven, dodatne vrtne in ambientalne razsvetljave, z namestitvijo inteligentnih instalacij, bazena ... Vse to vpliva na porabo elektriËne energije. Na primer ena
inverterska klimatska naprava, ki je varËen elektriËni aparat in ki
sodi v energijski razred A, nam v povpreËju letno prinese dodatnih
590 kWh, pri Ëemer smo predpostavili, da je obratovala 5 ur dnevno in le 4 mesece v letu. Ocena porabe za zagotavljanje udobja v
sodobnih hišah znaša:
Tip gospodinjstva

Kuhajo na
Ne kuhajo na
elektriËno energijo elektriËno energijo

VeËja hiša, poraba na
dan v kWh

25,46

24,65

VeËja hiša s klimo,
poraba na dan v kWh

27,08

26,25
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NajveË gospodinjstev na obmoËju Elektra Ljubljana ima moË
glavnih varovalk 7 kW. V tej skupini so stanovanja in hiše, prikljuËki so eno in trifazni. NajveË gospodinjstev iz te skupine porabi v
povpreËju dnevno med 5 in 6 kWh.
Gospodinjstva lahko razdelimo na pet tipov porabe elektriËne energije. Vsa gospodinjstva, ki so prikljuËena na distribucijsko
omrežje Elektra Ljubljana nam glede na njihovo lansko povpreËno
dnevno porabo predstavljajo naslednje deleže:
• do 6 kWh/dan porabi 39,4 % gospodinjstev in porabijo 12,3 %
vseh koliËin elektriËne energije;
• od 6 do vkljuËno 12 kWh/dan porabi 28,9 %; porabijo 25,8 %
vseh koliËin elektriËne energije;
• od 12 do vkljuËno 18 kWh/dan porabi 17,0 %; porabijo 24,2 %
vseh koliËin elektriËne energije;
• od 18 do vkljuËno 24 kWh/dan porabi 7,9 %; porabijo 15,5 %
vseh koliËin elektriËne energije;
• veË kot 24 kWh/dan porabi 6,8 % vseh gospodinjstev; porabijo
22,1 % vseh koliËin elektriËne energije.

Uršula Krisper

NOVICA

NOVICA

Trženje prostorov Stare mestne
elektrarne - Elektro Ljubljana
V preteklem letu so bila ob 110-letnici Stare mestne
elektrarne - Elektro Ljubljana in 110-letnici elektrifikacije
mesta Ljubljane izvedena obsežna obnovitvena dela, zlasti
na podroËju tako imenivane “Muzejske ulice” ob objektu,
kjer sta razstavljena tudi dva veËja eksponata. O tem ste v
Elektro novicah že brali.

D

a bi se nam del vloženih sredstev povrnil, smo se odloËili za
komercialno trženje prostorov elektrarne in Muzejske ulice
ob njej.

do 31. decembra 2009, in sicer z možnostjo ponovnega podaljšanja.
Kot lastnik pa smo si pridržali pravico uporabe prostora do pet dni
meseËno za lastne prireditve oziroma potrebe tretjih oseb. VadbišËe
ima v podnajemu za izvajanje svoje dejavnosti Zavod Bunker. Prostor pa je primeren za kulturne prireditve, tiskovne konference ali
manjše družabne dogodke, saj je po požarnem redu omejitev vseh
udeležencev v objektu na 220 ljudi.
Alenka Kušar
Foto: Anton Gindiciosi

Ena takšnih oblik je bila izvedena 18. septembra 2008, ko je
v Muzejski ulici pa tudi na velikem delu Slomškove ulice potekalo
snemanje namenskega filma za “Lenor Infinity” v izvedbi Studia
Arkadena iz Trzina. Produkcija je namenjena angleškemu trgu.
Zanimanje za najem prostorov je precejšnje; tako je eno izmed
snemanj potekalo tudi v nedeljo, 5. oktobra, v mesecu septembru pa
je preddverje elektrarne gostilo udeležence tiskovne konference ob
odhodu odprave slovenskih alpinistov na Mustagh Tower.
Dvorana v elektrarni, tako imenovano “vadbišËe”, je v najemu
Ministrstva za kulturo RS; pogodba je bila z aneksom podaljšana

RdeËi noski stalno v akciji

R

deËi noski - klovni zdravniki od aprila naprej že trikrat
tedensko po veË ur trkamo na vrata malih bolnikov. Najprej skoznje pomolimo naš rdeË nos, povprašamo, ali lahko
vstopimo in potem zaËnemo žurko. Delamo stoje na glavi, hkrati
zaËaramo bolnišniËne postelje, stol, ki je tam zraven, spremenimo v
boben, koš pa tokrat služi za klobuk. Seveda pazimo, da delamo vse
tako, kot nam veli spoštovani gospodiË ali velecenjena gospodiËna,
ki je sprejela naš obisk, kajti klovni
zdravniki smo
ubogljivi in delamo vse tako, kot nam
reËejo naši
bolniki. Vendar nam ni težko, dokler
vsi skupaj
širimo naše nasmehe do ušes.

Foto: Æiga Goriπek

oktober2008 | Dober tok. • 17

AKTUALNO
JAVNOSTMI

ODNOSI
Z
AKTUALNO

Elektro Ljubljana
v množiËnih
medijih v prvem
devetmeseËju 2008

elektrodistributerjev (32), UVK preverja podražitve el. energije po
1. 11. (26), UVK - obvestilo o prekršku, odloËba z globo (20), Progresivni naËin obraËunavanja el. energije za gospodinjstva (11),
UVK presoja sum kartelnega dogovora dobaviteljev elektrike (10),
ter druge teme z manjšim številom objav.
Med naËrtovano publiciteto smo uvrstili 525 objav oziroma 78
odstotkov celotne publicitete. V istem obdobju lani je bilo naËrtovanih 190 objav. Elektro Ljubljana v težjih Ëasih deluje proaktivno,
saj se je znašel v primežu lastne ekonomike, trga in tržnim regulatorjem. Upajmo, da bo bližnja prihodnost prinesla ravnovesje, ki bo
80
sprejemljivo za distributerje, regulatorje
in za gospodinjstva.

80

n e n a Ë.
10,7 %

nevtralno

60

60

nen a Ë.
0,6 %

50
34

36

40

35n a Ë.

število objav

40
Press clipping, d. o. o., je za
podjetje Elektro Ljubljana,
30
d. d., izvedel analizo medijskih
objav za prvih 9 mesecev
2008. V tem obdobju je bilo v20 slovenskih elektronskih in
tiskanih medijih objavljenih 673
objav, v katerih je ome10
njeno podjetje Elektro Ljubljana,
kar
je za 330 objav oziro0
jan. 07 feb. 07 mar. 07 apr. 07
maj. 07
jun. 07
jul. 07
ma za 96 odstotkov veË kot v istem
obdobju leta
2007.

število objav

62

37

54

64,9 %

23

24

2

1

3
3

1

5

2

1

4

P

ozitivno smo ocenili 509 objav, kar je za 221 veË kot v enakem obdobju leta 2006. Delež pozitivnih objav tako znaša
76 % in je za 8 odstotnih toËk manjši kot v enakem obdobju
leta 2007.
ZnaËilnost obravnavanega obdobja je radikalno zvišanje števila negativnih objav. Število le-teh se je poveËalo za veË kot 80
odstotkov, z lanskih 17 objav na letošnjih 160. Delež negativnih objav se je s petih odstotnih toËk lani zvišal na letošnjih 23 “kriznih”
odstotnih toËk. NajveË negativnih objav je povezanih s tematikami
vezanimi na delovanje in z odzivanjem na postopke, ki jih je sprožil
Urad za varstvo konkurence glede domnevnega usklajenega delovanja pri oblikovanju cen in napovedanega novembrskega novega
modela obraËunavanja porabe elektriËne energije za gospodinjstva.
NajveË prispevkov je bilo tako objavljenih v mesecu avgustu (172
objav), najmanj pa junija (30 objav).
Pozitivno so medijsko devetmeseËje zaznamovale naslednje
teme: Stara elektrarna (88), Storitev Spremljaj svojo porabo (74),
UVK - odloËba o usklajenem delovanju elektrodistributerjev (42),
Progresivni naËin obraËunavanja el. energije za gospodinjstva (39),
Modra energija (37), Izpodbijanje odloËbe UVK o usklajenem delovanju elektrodistributerjev (32), Nasveti odjemalcem (31), Zelena
energija (26), UVK preverja podražitve el. energije po 1. 11. (26),
UVK - obvestilo o prekršku, odloËba z globo (20) in druge teme z manjšim številom toËk.
NajveË negativnih objav so
uvrstili v naslednje tematike:
UVK - odloËba o usklajenem
delovanju elektrodistributerjev (42), Izpodbijanje odloËbe
UVK o usklajenem delovanju
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Graf 1: Vrednostna struktura publicitete.
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Graf 2: Vrednostna struktura publicitete v prvem polletju 2008 po
posameznih mesecih.
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Graf 3: Delež naËrtovane in nenaËrtovane publicitete.
Janez Kne, komunikolog,
Press clipping, d. o. o.
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ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Uspešen zaËetek projekta
Trajnostna energija v šolah
V Elektru Ljubljana smo se zavestno in skladno z našo vizijo odloËili, da s svojim delovanjem in z
izvajanjem razliËnih aktivnosti ozavešËamo odjemalce o dragocenosti
elektriËne energije. Zavedamo se,
da lahko vsak uporabnik elektriËne
energije s svojim ravnanjem odloËilno
vpliva na našo skupno prihodnost.

S

projektom Trajnostna energija v
šolah smo se osredotoËili na izobraževanje osnovnošolske mladine,
ki bo Ëez nekaj let krojila našo prihodnost.
Mladi svoja znanja in nove ugotovitve zelo
uspešno prenašajo med svoje starše, s tem
pa je naše delovanje še uspešnejše.
Na Dolenjskem smo v mesecu
septembru izvedli prve prireditve v obliki animacijskih
delavnic. Delavnice so
bile izvedene na osnovnih šolah Vavta vas,
Dolenjske Toplice, Bršljin in Šmihel. Na vsaki
šoli smo izvedli po dve
praktiËni delavnici v obsegu ene šolske ure. V tem
Ëasu so osnovnošolci odgovarjali na vprašanja iz brošure
Elektrika, merili porabo elektriËne
energije in se seznanili z delom na podroËju distribucije elektriËne energije.
V nekaterih osnovnih šolah že išËejo informacije, kako bi nadgradili projekt in poveËali
energetsko uËinkovitost,
saj se zavedajo, da so lahko
tudi nove osnovne šole energetsko potratne. V okviru našega podjetja
bomo šolam tudi v prihodnje nudili našo

strokovno pomoË v obliki energetskega
svetovanja in s celovitimi storitvami, kot
so energetski pregledi.
Šole smo opremili s preprostimi
merilniki porabe elektriËne energije, s pomoËjo katerih bodo uËenci
merili porabo posameznega elektriËnega aparata in poiskali potratne
aparate, ki ne sodijo v šolo in ki jih
bodo nadomestili z novimi, uËinkovitejšimi. Seveda pa si želimo, da bi
uËenci navade iz šole prenesli tudi v
domaËe okolje.
Prikaz zapletenega procesa proizvodnje, prenosa in razdeljevanja elektriËne
energije v okviru projekta ima cilj vzpodbuditi kritiËno razmišljanje uËencev
do rabe elektriËne energije.
Zavedamo se, da so osnovnošolci, ki si ustvarjajo svoj življenjski
nazor, tisti, ki jih
je
pomembno
ozavešËati.
Z
uËinkovito rabo
elektriËne energije bodo že danes
prispevali kamenËek
v mozaik za jutri, ko bodo
sami postavljeni pred izziv reševanja sonaravnega prebivanja.
Projekt je nastal v
sodelovanju z društvom
za ekološke in prostoËasne dejavnosti Zoja, s
podjetjem za distribucijo
elektriËne energije Elektro
Ljubljana, d. d., z društvom
Povod in Lokalno energetsko
agencijo Lea Pomurje. Projekt je podprt s subvencijo Islandije, Liechtensteina in

Norveške prek finanËnega mehanizma EGP
in norveškega finanËnega sklada.

Rok Obreza
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Dan kolektiva na Vrhniki

Zaposleni v Elektru Ljubljana,
d. d., smo se v soboto, 27. septembra
2008, zbrali na Vrhniki pred novim
RTP-jem, da se skupaj družimo, poveselimo in nasmejimo.

V

se do enajste ure smo zaposleni
prihajali iz razliËnih krajev, ki jih
zemljepisno zajemajo distribucijske enote. Po krepki malici in pozdravnem
govoru direktorja DE Ljubljana okolica,
Boštjana Žumra smo zaposleni odšli na
razliËne izlete, ki so trajali približno dve
uri in pol.

Izleti so bili:
Pohod po Cankarjevi poti: organiziran
je bil strokovno voden program po Vrhniki, ki je obsegal predstavitev Cankarjeve
spominske hiše, enajste šole pod mostom,
cerkve sv. Trojice, sv. Lenarta, sv. Pavla,
MoËilnika - izviri Ljubljanice.
Pohod na Planino: pohod sta vodila
in spremljala izkušena gorska vodnika iz
Planinskega društva Vrhnika. Pohodniki so
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se povzpeli na 733 m visoko Planino, kjer
je planinsko zavetišËe in letos obnovljeni
razgledni stolp, visok 22 m, katerega bronasti pokrovitelj je tudi Elektro Ljubljana,
d. d.
TehniËni muzej Slovenije v Bistri:
organiziran je bil strokovno voden ogled po
muzeju, ki ima veË kot 6.000 m2 razstavnih
površin in ogled stalne zbirke s podroËja
kmetijstva, prometa, gozdarstva, lesarstva,
lovstva, ribištva, tekstila in elektrotehnike.
Ogled novega RTP Vrhnika pod vodstvom Matjaža FilipiËa.

govalna ekipa žensk - tu je veljalo pravilo
“pomembno je sodelovati in ne zmagati” -,
je bilo dvanajst pogumnih deklet.
Po Ëestitkah, predvsem nežnejšemu
spolu, pa je ob 15. uri sledil uradni del
dneva kolektiva. Predsednik uprave Mirko
MarinËiË je imel pozdravni govor, nato sta
spregovorila še predsednik nadzornega sveta Elektro Ljubljana, d. d., in župan ObËine
Vrhnika Marjan Rihar. Sledili sta podelitev
plaket zaposlenim za 20 let delovne dobe v
elektrogospodarstvu in razglasitev zmagovalnih ekip v plezanju; tako so zaposleni
prišli do zasluženega kosila.

Ob 16. uri je sledilo tekmovanje v lokostrelstvu, kjer so tekmovale ekipe iz enot.
Zmagovalna ekipa je bila iz DE Ljubljana
mesto, ki je tudi prejela pokal. Od tu naprej je igral ansambel »uki, in sicer vse do
22. ure.
Veselimo se takih dni, ki nas povezujejo in združujejo. MogoËe za vse tiste,
ki niste prišli: pridite prihodnjiË. Pa sreËno
vse do prihodnjega dneva kolektiva.
Jana Burja

Poskrbljeno pa je bilo tudi za tiste,
ki se niso udeležili izletov, saj je na
lokaciji potekalo tudi lokostrelstvo.
Po konËanih izletih, malo Ëez 14.
uro, pa je bila na vrsti tradicionalna disciplina, tj. plezanje na drog. Letos je bilo
še posebno zanimivo, saj je bilo 6 moških
ekip (vse DE in uprava) in nekaj novega
- 3 ženske ekipe, katere je treba še posebej pohvaliti za njihov trud in pogum.
Moška zmagovalna ekipa pri plezanju na
drog je bila iz DE Ljubljana okolica, zma-
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Prva vgradnja medfaznih
distanËnikov na 110 kV daljnovodu
Na 110 kV daljnovodu
Idrija-Žiri smo že nekaj let
opažali, da se ob sneženju
ali žledenju pojavljajo
veËkratni kratkotrajni izpadi daljnovoda zaradi medfaznih
kratkih stikov. Daljnovod je dvosistemski z vodniki Al/Fe
240/40 mm2, dolžina
trase je 10.770 m,
Fe-stebri so predalËne konstrukcije z obliko glave tipa sod.

pripadajoËe obesne opreme. Izolatorji so izdelani
v nemškem podjetju Lapp Insulators, obesna
oprema pa v avstrijskem podjetju Mosdorfer. Montažo distanËnikov je v enem delovnem dnevu uspešno izvedla skupina za
gradnjo iz Domžal.
Marjan Drolc in Tomaž Pungartnik
Foto: Marjan Drolc

Priprava
distanËnikov za
montažo.

V

zrok za izpade je odpadanje snega s spodnjega vodnika, ki ob nenadni razbremenitvi zaniha navzgor in
ob tem zadane v zgornji vodnik. Po pregledu daljnovoda in sporoËilih sosedov,
ki živijo v bližini DV, smo ugotovili,
da je najbolj kritiËna razpetina med
toËkami, št. 24 in 25. Daljnovod na
tem odseku poteka po obmoËju planote v bližini Ledinskih Krnic. Ledinske Krnice so naselje na nadmorski
višini med 750 in 800 m, med Idrijo
in Žirmi; znane so po ostrih zimah z
veliko snega. Razpetina med stojnima
mestoma 24 in 25 je dolga 322 m. Del
razpetine poteka ob robu gozda in je zato
pozimi veËino dneva v senci, drugi del pa poteka prek travnika. Takšne razmere so idealne, da
se zgodi nesimetriËno odpadanje snega z vodnikov.
Da bi izboljšali zanesljivost napajanja in prepreËili takšne
izredne dogodke, smo se v Službi za vzdrževanje VN odloËili,
da v kritiËni razpetini vgradimo medfazne distanËnike, kar je za
ta napetostni nivo novost v našem podjetju. Za izvedbo je bil
izdelan projekt, v katerem je bilo doloËeno, da se v razpetino
na dveh mestih vgradi po štiri medfazne distanËnike, tj. po dva
v vsak sistem. Na razpisu je bil izbran dobavitelj izolatorjev in
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Montaža s pomoËjo
voziËkov.

DistanËniki po konËani
vgradnji.

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Neurje v juliju
2008
Spokojno in mirno nedeljsko popoldne je 13. julija
2008 prekinilo izjemno moËno in kratkotrajno neurje.
Neurje je prizadelo krajevna obmoËja Vodic, Kamnika z
okolico in Domžal. NedaleË stran ljudje sploh niso
slutili, kakšne grozote narave so doživljali obËani prizadetih obmoËij. Neurje ni prizaneslo
tudi našim distribucijskim napravam, tako
da je bilo v trenutku porušenih približno
100 razpetin srednjenapetostnih zraËnih
vodov na predvsem hribovitem obmoËju
Kamnika.

T

udi nizkonapetostno omrežje, ki v veËini
poteka v prostozraËni izvedbi, ni ostalo nepoškodovano. Porušenih in pretrganih je bilo
okoli 12 km nizkonapetostnih vodov. Veter je bil tako
moËan, da je lomil nove drogovnike na NN-omrežju oziroma betonske klešËe na SN-omrežju.
Poškodbe so se pojavljale zaradi porušitve dreves ali padcev
predmetov na vodnike, zlomov drogov oziroma drogovnikov ter
betonskih klešË zaradi moËnega vetra, kateremu so upor predstavljali vodniki in drogovi sami, ter strel, ki so poškodovale drogove,
izolatorje, vodnike in druge elektroenergetske naprave.
Dežurni monterji so takoj po pogovoru s Centrom vodenja
sklicali vse dosegljive monterje navedenih nadzorništev. Le-ti so se
takoj odzvali k lokalizaciji in ogledu okvarjenih sektorjev daljnovodov, da se je izvršil pregled nad celotnim stanjem omrežja.
Pri lokalizaciji okvarjenih daljnovodov je bilo ugotovljeno, da
je prizadetost elektroenergetskih distribucijskih naprav tako velika,
da jo delavci prizadetih nadzorništev ne bodo mogli sanirati sami.
Zato je krizni štab pozval vse razpoložljive delavce Elektra Ljubljana okolice in vso razpoložljivo mehanizacijo.
Prioritetno je bilo vzpostavljeno napajanje odjemalcem, ki
nujno potrebujejo elektriËno energijo (invalidom in bolnikom z dihalnimi aparati). V nedeljo do polnoËi je bilo vzpostavljeno delovanje vseh pomembnejših napajalnih daljnovodov. Brez napetosti
je ostalo prek noËi 24 transformatorskih postaj, in sicer najveË na
DV Tuhinj in DV »rna. Nekaj transformatorskih postaj, ki so imele
NN-omrežje precej nepoškodovano, niso pa imele SN-napajanja,
smo priklopili na agregate.
Pri odpravi napak posledic havarije je sodelovalo skupaj do
133 zaposlenih delavcev v Elektru Ljubljana, ki so poleg rednih
ur v 4 dneh dodatno opravili še približno 3.000 nadur. Nekateri
zaposleni so na dan delali tudi do 19 ur. Dodatno so nam pristopili na pomoË tudi zunanji sodelavci, predvsem sekaËi in gradbena
mehanizacija.

Tukaj je
nekoË potekal
daljnovod.

Ostanki so
razmetani daleË naokrog.

Tudi novim drogovom ni prizaneslo,
ta je stal od lanske jeseni.

Prvi dan po neurju, v ponedeljek, je DE Ljubljana Okolica pripravil krajše obvestilo za lokalni
radio Radio Hit, ki je odjemalce obvestil o posledicah
neurja in odpravljanju napak na omrežju ter o trudu delavcev Elektra Ljubljana glede Ëimprejšnje dobave elektriËne energije
odjemalcem.
V noËi iz ponedeljka na torek so ostale brez napetosti še 4
manjše transformatorske postaje, v torek, 15. 7., pa so bile vse
transformatorske postaje že pod napetostjo.
Že v nedeljo je stekel dogovor za pomoË z DE Ljubljana mesto
in DE Trbovlje. V torek pa so se nam pridružile še skupine iz DE
KoËevje in DE Novo mesto. Tako smo v ponedeljek, 14. 7., po 6. uri
zjutraj zaËeli odpravljati napake z 82 zaposlenimi delavci v Elektru
Ljubljana, d. d., ter 12 tujimi izvajalci (gradbeniki in sekaËi). V torek
in sredo pa je bilo na delovišËih skupaj 133 delavcev Elektra Ljubljana. Izjemno uspešne poleg drugih so bile skupine iz DE Ljubljana
mesto, ki so popravljale omrežje v najbolj prizadeti vasi Gozd. Uspelo jim je, Ëeprav NN-omrežja in prikljuËkov na stavbah skoraj ni
bilo, vse objekte že v ponedeljek zasilno priklopiti na omrežje. Prav
tako so izjemno hitro in kakovostno sanirali oziroma obnovili TP
»rnivec s prikljuËnim SN-daljnovodom skupine iz DE Novo mesto.
Glede na obseg nastalih havarij in delnih zaËasnih tehniËnih
rešitev na nizkonapetostnih omrežjih, SN-omrežjih in transformatorskih postajah se je v naslednjih tednih pristopilo k dokonËni sanaciji nastalih posledic. VeËji del bremena je bil naložen Službi za
izgradnjo v DE Ljubljana okolica, katera je prednostno izvaja sanacijska dela skladno s podanimi zahtevami Službe za distribucijsko
operativo v DE Ljubljana okolica.
Kljub izredno nevarnim delovnim razmeram med odpravljanjem posledic neurja ni bilo delovnih nesreË, kar govori o resnem
in strokovnem pristopu vseh sodelujoËih.
Damijan Kitak in Ivan Veber
Foto: Matjaæ Seduπek
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13. stoletja samevala kot mogoËen nepristopen pragozd.

KoËevska in njena
svojevrstna zgodovina
KoËevska je svojevrstna kraška
pokrajina, ki leži na JV Slovenije med
Loško in Ribniško dolino na severu,
Belo krajino na vzhodu ter Kolpo
na jugu, ki je mejna reka s sosednjo Hrvaško. Razteza se na površini
563,7 km2, v 80 naseljih pa živi blizu 17.000 prebivalcev. NajveËji kraj
in edino mestno naselje je KoËevje, ki
je upravno, gospodarsko in kulturno
središËe obËine KoËevje.

P

okrajina sodi med najbolj naravno ohranjene dele Slovenije in tudi
srednje Evrope. 90 % pokrajine pokrivajo gozdovi, med katerimi prevladujejo

dinarski gozdovi jelke, smreke in bukve.
Pravi biser KoËevske predstavljajo ostanki
ohranjenih pragozdov (Rajhenavski rog,
Prelesnikova koliševka, Strmec in Krokar )
s skupno površino 217 ha ter gozdni rezervati. V nekaterih že stoletje ni pela sekira, saj so to posebej zavarovani gozdovi,
prepušËeni naravnemu razvoju, v katerih
se ne pospravlja odmrlih dreves. ZnaËilnost pokrajine so visoke kraške planote, ki
segajo tudi do 1.300 m nadmorske višine,
in kraška polja, med katerimi je koËevsko
polje najveËje kraško polje v Sloveniji. Vse
reke razen Kolpe so ponikalnice. Tudi reka
Rinža, ki se vije skozi KoËevje, ponikne v
požiralniku kmalu za mestom in se kot Bilpa izliva v Kolpo. Pokrajina je prepredena s
številnimi kraškimi jamami, z brezni, vrtaËami. Posebnost med njimi je Ledena jama,
v kateri se sneg in led zadržujeta tudi poleti. V koËevskih gozdovih so svoj življenjski
prostor našle vse avtohtone vrste zveri, tj.
od medveda, volka, divje maËke in risa, ki
so ga leta 1973 znova naselili. Prav tako so
gozdovi polni razliËnih vrst ptic, med katerimi je tudi divji petelin in veliko ujed.
KoËevsko zaznamuje posebna zgodovina, saj je zaradi odroËnosti, prostranih
gozdov, ostrega podnebja, zakraselosti, pomanjkanja vode in slabe rodovitnosti do
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V tridesetih letih 14. stoletja je grof
Ortenburški KoËevsko naselili z upornimi
nemškimi poljedelci iz Koroške in južne
Tirolske. Naseljeval jih je iz gospodarskih
potreb, ker si je s tem poveËal dohodke, saj
so mu morali dajati desetino. V zemljepisni
zaprtosti in odroËnosti pokrajine so KoËevarji iz roda v rod ohranjali svoje šege,
obiËaje, nošo in govorico ter se ohranili kot
jezikovni in kulturni otok sredi slovenskega
etniËnega ozemlja veË kot 600 let.
KoËevje se prviË omenja leta 1363.
Med turško nevarnostjo so naselje preselili v varen okljuk ponikalnice Rinže in ga
obdali z obzidjem. Po izumrtju Ortenburžanov leta 1418 je KoËevje z vsem koËevskim
gospostvom prišlo pod Celjske grofe. Grof
Friderik II. Celjski je dal v letih 1422-1425
na strmem bregu nad Livoldom sezidati po
njem imenovani grad Fridrihštajn. Z njim
je povezana tragiËna zgodba o njegovi ljubezni do Veronike Deseniške. Po izumrtju
Celjanov je leta 1456 vsa njihova posest na
KoËevskem prešla pod Habsburžane. Leta
1641 so lastniki koËevskega gospostva z
nakupom postali turjaški grofje Auspergi,
ki so si sredi mesta zgradili mogoËno grajsko rezidenco, ki jo je hvalil tudi Valvasor.
Leta 1791 je cesar Leopold II. koËevskega
kneza povzdignil v vojvodo, njegovo posestvo pa v vojvodino. Zaradi skope kraške
zemlje, ki ni mogla veË preživljati hitro narašËajoËega kmeËkega prebivalstva, so domaËini že od srednjega veka naprej iskali
dodatni vir zaslužka v izdelovanju lesenih
izdelkov in krošnjarstvu. Cesar Friderik III.
je prebivalcem KoËevske že leta 1492 podelil pravico svobodnega krošnjarjenja. Zaradi težkih gospodarskih razmer se je v letih
1857-1941 izselila veË kot polovica izmed
23.000 prebivalcev, veËinoma v Ameriko.
V zaËetku 2. svetovne vojne je KoËevska prišla pod italijansko zasedbo, zato
so se morali KoËevarji odloËiti, ali živeti
kot manjšina pod Italijo ali pa se preseliti.
Hitler je sicer odgovornim predstavnikom
KoËevarjev zatrdil, da sta usoda in prihodnost te nemške narodnostne skupine v
okviru nemškega rajha zagotovljeni. Pre-
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Nekdanji koËevski grad.

Notranjost nekdanjega koËevskega gradu.

priËevanje ljudi, da je glede na nastali položaj preselitev najboljša rešitev, je bila za
odgovorne precej zahtevna naloga, saj so
morali prepriËati omahljivce, nasprotnike
preselitve pa prisiliti k molku. Preseljevanje
se je zaËelo 14. 11. 1941 na tako imenovani
Brežiški trikot ob Spodnji Savi, Krki in ob
Sotli, ki so ga za naseljence etniËno oËistili nacisti. V zimi 1941/1942 se je preselilo
11.509 ljudi oziroma 97 % iz 176 naselij. Pri
tem so morali zapustiti vse nepremiËnine in
dve tretjini živine; njihove vasi in zaselki
so ostali veËinoma prazni. Lastnino priseljencev je kupil italijanski zavod za nepremiËnine Emona. Med roško ofenzivo poleti
1942 so Italijani požgali veliko koËevarskih
vasi, da se v njih ne bi naselili partizani. Po
konËani drugi svetovni vojni so nenadoma
ostali brez doma in domovine. Danes živijo
razkropljeni po vsem svetu, najveË v ZDA
in Avstriji.
Slovenske oblasti po vojni zaradi
gospodarskih in nacionalnih razlogov požganih koËevskih vasi niso nameravale
obnoviti. KoËevski so namenile posebno
vlogo. Zemlja koËevskih Nemcev je postala
“splošno ljudsko premoženje”, s katerim sta

upravljala Kmetijsko-gozdarsko podjetje
KoËevje in javno podjetje Snežnik KoËevska Reka.
Nekdanje zaprto obmoËje KoËevska
Reka je bilo v južnem in osrednjem delu
obËine KoËevje. Obsegalo je 180 do 200
km2. Zajemalo je kar Ëetrtino ObËine KoËevje in je bilo po velikosti veËje kar od
16 tedanjih obËin. Leta 1948 je Jugoslavija
prišla v spor s Sovjetsko zvezo (Informbiro). Grozilo je, da bo nastala nova vojna.
Tako se je uveljavil projekt, ki je predvidel
zašËito najvišjega vodstva v Jugoslaviji in
posameznih republikah.
V Sloveniji so kot najprimernejše
obmoËje izbrali Goteniško-reško planoto. KoËevska leži na obrobju Slovenije, je
gozdnata dežela, zato je lažje prikriti novonastale objekte; tam je ne nazadnje tudi
majhna gostota prebivalstva. Leta 1949 je
bilo takratno politiËno vodstvo Slovenije
poklicano v Beograd, kjer so dobili navodila za gradnjo rezervnih republiških komandnih prostorov.
Dela so bila konËana leta 1958. Gre za
sistem podzemskih hodnikov levo in desno
z množico sob. V podzemlju je bilo vse, tj.
od operacijske in rentgenske sobe, kinodvorane, pisarn, spalnic, kuhinje, jedilnice,
kurilnice ... V objektu je stalna temperatura

18 °C. To zagotavljajo peËi in prezraËevalne
naprave.
V zaklonišËu je lahko živelo 100 Ëlanov vodstva. Varovanje objektov so izvrševali pripadniki posebnih enot takratne
policije. Leta 1953 sta bili iz obsežnega zaprtega obmoËja oblikovani dve obmoËji z
razliËnimi nalogami in stopnjo varovanja:
1. Širše varovano obmoËje, katerega
središËe sta bila KoËevska Reka in Posestvo
Snežnik (ustanovljeno 1953). Obiskovalca
je na poti med Novimi Lazi in KoËevsko
Reko ustavil varnostnik, ki je dovoljeval
prehod le domaËinom in njihovim obiskovalcem.
2. Strogo varovano obmoËje, kamor je
bil vstop skoraj nemogoË. Varovanje so vršile posebne policijske enote, ki so bile podrejene centrali v Ljubljani. Celotno ozemlje je bilo izbrisano z vseh preglednih kart.
Uslužbenci so se v glavnem vozili v službo
iz KoËevja in okolice, nekateri iz Ljubljane.
Zaposlene so skrbno izbirali.
Poleti 1991 je slovenska vlada sprejela
zakon o odprtju zaprtega obmoËja KoËevska Reka. Danes ima v Gotenici slovenska
policija Vadbeno-oskrbni center.
Branko Volf
Vir: Internet.

Foto: Igor Cetinski

KoËevski pragozd.
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Distribucijska enota KoËevje
Distribucijska enota KoËevje se ponaša s Ëastitljivo
obletnico, saj bo 19. novembra 2008 poteklo 112 let, odkar
so obËani mesta KoËevje v svoje domove dobili elektriËni
tok.

in KoËevskega roga na vzhodu, na zahodu pa je omejen z Republiko
Hrvaško in mejo med Dolenjsko in Notranjsko. Celotno obmoËje
je veliko približno 1.300 km2 in ima okoli 38.000 prebivalcev. Za
oskrbovanje tako velikega obmoËja je na naši enoti zaposlenih 89 delavcev v razliËnih službah oziroma organizacijskih enotah (storitve na
distribucijskem omrežju, obratovanje in razvoj, storitve za uporabnike,
nakup in prodaja elektriËne energije ter skupne strokovne službe. DE
KoËevje ima tri nadzorništva, in sicer KoËevje z izpostavo v KoËevski
Reki, Ribnico s sedežem v Sodražici in Dobrepolje.
V letu 2006 je bil vkljuËen v pogon RTP Ribnica, tako da sta
zdaj na obmoËju naše enote dva RTP in oba sta napajana po 110
kV DV iz BeriËevega prek RTP Grosuplje do Ribnice in KoËevja ter
naprej do RP Hudo pri Novem mestu.

110 let elektrifikacije.

M

esto KoËevje je bilo tako prvo, ki je bilo v celoti elektrificirano, skrb za distribucijo pa je prevzela obËina. Tako
lahko datum 19. november 1896 upraviËeno štejemo
za zaËetek distribucije (razdeljevanje) elektriËne energije. Tistega
dne je skupaj z vodo (gradnja vodovoda je bila vzporedna investicija) “pritekel” v domove in na ulice tudi elektriËni tok, tako da je
na domovih in na ulicah posvetilo kar 700 16-sveËnih žarnic, poleg
tega so mesto razsvetlile še tri obloËne žarnice. Primer kandelabra
javne razsvetljave, ki je še iz tistih Ëasov, je postavljen pred upravno stavbo DE KoËevje.
Sicer pa DE KoËevje pokriva obmoËje od Turjaka in KurešËka
na severu, mejnih rek Kolpe in »abranke na jugu, dela Suhe krajine

ObmoËje DE KoËevje.
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RTP 110/20 kV KoËevje.

Da smo skrajšali nenormalno dolge 20 kV daljnovode, smo v
preteklosti zgradili še tri RP (razdelilne postaje 20/20 kV), in sicer
v Sodražici, Dobrepolju in v KoËevski Reki. Vsi srednjenapetostni
vodi obratujejo z napetostjo 20 kV, skupna dolžina teh vodov pa
znaša 706 km. Od tega sta 602 km daljnovodov s prostozraËnimi
in polizoliranimi vodniki, 104 km pa je kablovodov. Prek teh vodov
napajamo 478 TP 20/0,4 kV.
Do odjemalcev imamo speljanih še 983 km NNO (skupaj z
javno razsvetljavo). Nizkonapetostno omrežje DE KoËevje sestavlja 637 km nadzemnih vodov, 259 km zemeljskih/kabelskih vodov
in pa 87 km vodov za cestno razsvetljavo. Vsega omrežja imamo
tako približno 1.689 km. Bistveni del omrežja so seveda oporišËa,
torej leseni in betonski drogovi ter železni jambori na srednjenapetostnem nivoju, poleg teh pa še strešna stojala oziroma konzole
na nizkonapetostnem nivoju. Vseh oporišË je skoraj 25.000, samo
nosilnih drogov pa veË kot 18.000.
VeË kot 190 km DV je bilo zgrajenih ali obnovljenih s sodobnimi PAS-vodniki. Intenzivno se obnavlja tudi nizkonapetostno

Daljnovod s prostozraËnimi golimi vodniki.
Zidana transformatorska postaja TP Rogati hrib.

RTP 110/20 kV Ribnica.

Drog s polizoliranimi vodniki.

omrežje v glavnem z zemeljskim in s samonosnim kablom; v tem
trenutku imamo le še okoli 137 km prostozraËnih golih vodnikov.
NamešËena moË v RTP KoËevje je 2 x 20 MVA; dosežena
konica v letu 2007 je bila skoraj 17 MVA. V RTP Ribnica je namešËena moË 1 x 20 MVA (1 x 20 MVA pa je v hladni rezervi). KoniËna
obremenitev v Ribnici je v letu 2007 presegla 10 MVA. Skupna
konica je tako v letu 2007 presegla 27 MVA. NamešËena moË vseh
napajalnih TP 20/0,4 kV pa znaša okoli 106 MVA.

Kako naprej

DE KoËevje je še posebno na južnem koncu redko poseljeno
obmoËje, zato je tudi število odjemalcev razmeroma majhno. Skupno število odjemalcev je okoli 17.000, od tega jih je 20, ki imajo
letno porabo nad pol milijona kWh. VeËji odjemalci so LIK KoËevje, okoli 6,5 mio porabljenih kWh letno, Ljubljanske mlekarne,
3,6 mio kWh, Melamin KoËevje, okoli 3,5 mio kWh, INLES Ribnica
nekaj nad 3,2 mio kWh in Snežnik KoËevska Reka 3,0 mio kWh.
VeËina podjetij je lesnopredelovalnih, razen Melamina, ki je kemiËna industrija, in pa Ljubljanskih mlekarn.

Razvoj napajalnega omrežja DE KoËevje temelji na študijah,
izdelanih v ta namen, in seveda tudi na najnovejših energetskih
podatkih. Ti prikazujejo kratkoroËne in dolgoroËne napovedi obremenitev obstojeËih odjemalcev, poleg teh pa tudi s prostorskimi naËrti predvidene nove odjemalce ter dodatna poveËanja obremenitev
obstojeËih odjemalcev. Najaktualnejša primera v tem trenutku sta
polnilnica vode Uskok v Kostelu in tovarna Kolektor v KoËevju.
Nove potrebe po energiji narekujejo vlaganja v razvoj omrežja, in
to v segmentu vzdrževanja in tudi novogradenj.
Poleg veËjih finanËnih vložkov, ki so nujno potrebni za izvedbo vseh naËrtov, sta še najmanj dva pomembna dejavnika, ki
morata biti izpolnjena, da bomo našim odjemalcem zagotavljali
kakovostno oskrbo z elektriËno energijo: to so strokovno usposobljeni kadri in pa osvajanje novih tehnologij ter njihovo uvajanje v
proces vodenja oziroma nadzora omrežja in tudi v nakup sodobnih
naprav in materialov.
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Zahtevni investicijski posegi se vseskozi vršijo; naj omenimo
samo naËin vodenja oziroma nadzora omrežja s pomoËjo najsodobnejše opreme za daljinsko vodenje, in to iz dveh lokacij, novega
DCV in tudi krajevnega CV. Prav tako se intenzivno vršijo menjave
dotrajanih kablovodov, drogov, vodnikov in druge opreme. Vse našteto v kombinaciji z vzdrževanjem, za katerega se vseskozi trudimo, da bi bilo Ëim boljše, zagotavlja manjše število okvar. Kljub
zelo poveËanemu številu vgrajenih naprav in opreme, na primer
drogovi, vodniki, izolatorji, transformatorske postaje, ki so vsi potencialna mesta nastanka okvare, se lahko pohvalimo, da se število
nastalih okvar v zadnjih letih precej zmanjšuje. Številko nastalih
okvar v zadnjih treh letih (povpreËno 70 letno) je bistveno manjše
kot v obdobju pred desetletjem (med letoma 1996 in 1999 je bilo
povpreËno 110 okvar letno), kar govori v prid trditvi o dobrem vzdrževanju in seveda tudi v prid uvajanju sodobnejših materialov.

ZAHVALA
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V

Zahvala
sodelavcem

nedeljo, 13. julija 2008, v popoldanskih urah je na obmoËjih DE Ljubljana okolica - Nadzorništva »rnuËe,
Kamnik in Domžale nastalo izjemno moËno neurje
z orkanskim vetrom. Nevihta je bila sicer kratkotrajna, vendar zelo moËna. V dvajsetih minutah so se zgodile obsežne
poškodbe in poslediËno izpadi srednje in nizkonapetostnega
omrežja na obmoËju Vodic, Kamnika in Domžal. Po prvi oceni
stanja na terenu je bilo ugotovljeno, da DE Ljubljana okolica
sam ne bo zmogel hitro in uËinkovito vzpostaviti neprekinjene
dobave elektriËne energije našim uporabnikom. Za pomoË smo
prosili preostale distribucijske enote, ki so nam vse nesebiËno
in nemudoma nudile pomoË. Pri odpravi napak in posledic havarije je skupaj sodelovalo 133 zaposlenih v Elektru Ljubljana,
ki so poleg svojega rednega dela (v 4 dneh so opravili 2.856 ur
rednega dela) dodatno opravili še 2.956 nadur. Nekateri zaposleni so na dan delali tudi do 19 ur.
V imenu kolektiva DE Ljubljana okolica se Služba za distribucijsko operativo DE Ljubljana okolica vsem zaposlenim,
ki so požrtvovalno sodelovali pri odpravi posledic neurja, najlepše zahvaljujemo.
mag. Boštjan Žumer in
Damijan Kitak

Odprava okvare na daljnovodu.

Povsem smo pripravljeni tudi na sorazmerno visoko rast porabe energije (približno 4 odstotke letno), saj je v obeh glavnih
elektroenergetskih objektih, to sta RTP KoËevje in RTP Ribnica, še
precej rezerve za ta namen. Tudi dolgoroËno gledanje, npr. do leta
2030, ne predstavlja veËjih težav, saj so predvidene zamenjave vseh
treh 20 MVA transformatorjev z moËnejšimi, z moËjo 31,5 MVA.
2000
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Diagram gibanja obremenitve.

Milan Mlakar
Foto: Anton Štimec
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Anton Šercer: “Treba je imeti
kanËek smisla za humor.”
Vabimo vas, da skupaj spoznamo našega sodelavca
Antona Šercerja. Verjamemo, da ste tudi vi vedno znova
prijetno preseneËeni in veseli, ko spoznavate, kako dragocen je vsak izmed nas.
Od kod izvirate?
“Izhajam iz Osilniške doline, natanËneje iz vasi Padovo pri
Osilnici, kjer sem bil tudi rojen. Vas je od reke Kolpe oziroma hrvaške meje oddaljena okoli 2 km. Na domaËiji živi mama, brat z
družino pa v Domžalah.”

Vaša izobrazba ter kje in kdaj se je zaËela vaša delovna kariera?
“Leta 1995 sem odšel v Ljubljano, kjer sem konËal srednjo
elektrotehniško šolo in pozneje, v letu 2003, še višjo strokovno
šolo. Po izobrazbi sem inženir elektroenergetike. Delovna kariera se
mi je zaËela v mesecu maju leta 1990 v Elektru KoËevje.”

Prosim, opišite nam na kratko vaše zdajšnje delovno mesto
in delovne naloge.
“Moje delovno mesto je v Oddelku za izdajo soglasij in analize
v distribucijski enoti KoËevje. Že samo ime pove, da se v glavnem
ukvarjam z izdajo soglasij za prikljuËitev. Poleg navedenega sodelujem pri tehniËnih pregledih poslovnih objektov, ogledih, ki so
potrebni za izdajo projektnih pogojev, sestavljam pogodbe o prikljuËitvi na distribucijsko omrežje, sodelujem z upravnimi organi
pri izdelavi lokacijskih naËrtov; opravljam tudi druge naloge, ki mi
jih naložijo nadrejeni.”

S Ëim se ukvarjate v prostem Ëasu?
“Prostega Ëasa je zelo malo. Kolikor ga je na voljo, ga veËinoma uporabim pri gradnji stanovanjske hiše. NamreË veËino del
opravim sam. Preostali prosti Ëas uporabim za druženje in krajše
sprehode z družino ter s prijatelji, s katerimi obËasno peËemo na
žaru in spijemo kozarËek domaËega.”

Katerim vrednotam sledite v življenju?
“V življenju se mi zdi pomembno, da je Ëlovek iskren, razumevajoË, pripravljen prisluhniti in treba je imeti kanËek smisla za
humor.”
Anton Šercer in Violeta Irgl
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Skupina za vzdrževanje v
Nadzorništvu Ribnica

Od leve proti desni: Rado MiheliË, Janko DrobniË, Joæe Gornik, Angelca Oraæem, Boπtjan Turk, Bojan Pintar, Marko Ilc, France Vesel, Milan Samsa.

Nadzorništvo Ribnica zaseda osrednje podroËje DE
KoËevje. Na jugu mejimo z Nadzorništvom KoËevje, na severu in vzhodu z Nadzorništvom Dobrepolje, na zahodu z
Nadzorništvom Cerknica iz DE Ljubljana okolica in pa tudi
z Republiko Hrvaško. Najjužneje je zaselek Stari Kot v neposredni bližini Republike Hrvaške, na vzhodu dolenjevaško polje, na zahodu vznožje Bloške planote in na severu
okolica Velikih LašË. Celotno obmoËje našega nadzorništva
obsega 256 km2.

V

nadzorništvu nas je zaposlenih 9 delavcev, ki opravljamo
dela na vzdrževanju, sodelujemo pa tudi s skupinami za
izgradnjo pri veliko investicijah, ki pa so sicer locirane v
KoËevju. Sedež Nadzorništva Ribnica je v Sodražici, ki je približno
nekje v sredini našega obmoËja. Ker je Ribnica najveËje mesto, ki
ga vzdržujemo, imamo tudi tam v njenem središËu informacijsko
pisarno.
Zdaj pa naj naštejem vse nas, ki skrbimo, da so naši odjemalci
zadovoljni z našimi storitvami in seveda tudi s kakovostjo dobavo
elektriËne energije:
• vodja nadzorništva: Bojan Pintar;
• delovodja skupine za vzdrževanje: Rado MiheliË;
• pomoËnik delovodje: France Vesel;
• pomoËnik delovodje: Marko Ilc;
• samostojni elektromonter: Boštjan Turk;
• samostojni elektromonter za odjemalce: Janko DrobniË;
• pomožni elektromonter: Jože Gornik;
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• referent za uporabnike: Angelca Oražem;
• skladišËnik: Milan Samsa.
Kot je v prejšnji številki novic sodelavec Roman Weiss iz
»rnomlja omenil povpreËno starost zaposlenih, tudi jaz ne morem
mimo tega. Pri nas ta znaša skoraj 46 let. Poleg tega pa imajo starejši delavci tudi že posamezne delovne omejitve.
Prav tako ne bi ponavljal vseh del, ki jih izvajamo v nadzorništvu, ampak bi le dodal, da pri nas vzdržujemo tudi celotno javno
razsvetljavo na obmoËju obËin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.
Bi pa nekaj veË besed namenil našim napravam in posebnostim našega terena.
Kot najpomembnejši objekt, ki je naše delo dodobra spremenil, je seveda novozgrajeni RTP 110/20 kV Ribnica, ki je zaËel
obratovati septembra 2006. Po njegovi vkljuËitvi v obratovanje so
se dolžine daljnovodov bistveno zmanjšale in porazdelile na posamezne nove izvode, kar nam zmanjša Ëas lokalizacije okvar in
izboljša napetostne razmere. Trenutno v RTP Ribnica obratuje le en
transformator moËi 20 MVA. Maksimalno obremenitev smo dosegli
10. decembra 2007, in sicer 10,02 MVA. V prihodnje naj bi zaËel
obratovati tudi drugi transformator, kar bi poslediËno pomenilo še
zanesljivejšo dobavo elektriËne energije na našem obmoËju.
Naslednji pomembnejši objekt pa je RP 20/20 kV Sodražica.
Daljnovod med RTP Ribnica in RP Sodražica zdaj služi za tako
imenovane podaljšane zbiralke.
Na našem celotnem obmoËju je 124 transformatorskih postaj,
od tega 12 tujih. Povezuje pa jih 16 razliËnih daljnovodov v skupni
dolžini 155 km. Od tega je 100 km prostozraËnih, nekaj manj kot 40
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km kabelskih in blizu 20 km v polizolirani (PAS-) tehniki. Vzdržujemo pa tudi 453 km nizkonapetostnih vodov razliËnih izvedb.
Na obmoËju našega nadzorništva dobavljamo elektriËno energijo 5.460 odjemalcem. Naj omenim nekaj najveËjih. Fibran Nord
Sodražica proizvaja izolacijske plošËe in letno porabi okoli 5.600.000
kWh. Na drugem mestu je Inles Ribnica, ki se ukvarja s proizvodnjo
oken in vrat z letno porabo okoli 2.600.000 kWh. Omeniti moram še
zelo hitrorastoËe podjetje Inotherm, ki proizvaja visokokakovostna
vhodna vrata iz aluminija, in pa seveda obmoËje nekdanjega podjetja Riko Ribnica, ki se je razdelil na veË manjših enot.
Glavnina našega dela predstavlja redno vzdrževanje naprav
in odpravo vseh nastalih okvar 24 ur dnevno vse dni v letu. Poleg
tega pa zelo dobro sodelujemo na obmoËju DE KoËevje s prav vsemi
službami. S projektanti Službe razvoja sodelujemo pri posameznih
rešitvah v projektih, s skupinami za izgradnjo sodelujemo pri razliËnih investicijah. Prav zdaj, ko pišem ta Ëlanek, s skupnimi moËmi
gradimo optiËno povezavo RTP Ribnica-RP KoËevska Reka. Vzorno
je tudi obojestransko sodelovanje s Centrom vodenja v KoËevju.
Omenil bi še nekaj posebnosti našega obmoËja. Višinska razlika terena, ki ga vzdržujemo, je od okoli 400 m nadmorske višine
do 1120 m visokega Ostrega vrha, prek katerega poteka SN-kablovod iz RTP Ribnica do Jelenovega žleba proti Loškemu Potoku. Naj
navedem primer: ko po dolini v prejšnji zimi ni bilo sledu o snegu,
nam je Ëez noË v zgoraj ležeËih terenih zapadlo 90 cm snega. Poleg tega veË kot polovica daljnovodov poteka po gozdnih, težko
dostopnih terenih. Ko opravljamo njihove preglede, vedno hodita
skupaj dva monterja, ker ni niË nenavadnega, da sreËaš kakšnega
medveda. Pred kratkim pa smo priklopili v naše omrežje tudi prvo
malo fotonapetostno elektrarno. Locirana je v Loškem Potoku in je
velikosti 3,5 kVA. V naslednjem letu pa bo priklopljena nova, veËja
35 kVA na Velikih Poljanah v bližini Ortneka.
Na našem obmoËju se odvijajo tudi razliËne prireditve, pri katerih sodelujemo. Najbolj znan je ribniški sejem vsako prvo nedeljo
v septembru. Trikrat pa je Ribnica gostila zdaj tudi že zelo razpoznavno “Svetovno prvenstvo v preskakovanju ovir” v neposredni
bližini RTP Ribnica. Letos smo prviË sodelovali v imenu Elektra

Rado MiheliË pri pregledu TP.

Ljubljana s svojo stojnico, kjer so obiskovalci lahko prejeli razliËna
gradiva in brošure. Prav tako bi omenil še našo poËitniško kapaciteto na Ëudoviti Travni gori. Letos smo v prostem Ëasu zgradili novo
balinišËe. Ob tem vas vabim, da obišËete omenjen objekt in njegovo
okolico, ki je lepa v vseh letnih Ëasih.
Še nekaj o delih, ki nas Ëakajo v prihodnosti. S službo razvoja
in glede na potrebe, ki se kažejo na terenu, nam dela ne bo zmanjkalo. 10-letni naËrt je zelo obsežen, vendar bomo ob dobri volji in s
kakšno novo moËjo vse zastavljene cilje tudi dosegli.
Na koncu vsem v imenu sodelavcev Nadzorništva Ribnica želim veliko dobre volje, varno delo in Ëim manj delovnih nezgod.

Bojan Pintar
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objekta TobaËne, NUK-a, Šumija, poslovno-stanovanjskega objekta na Parmovi,
stadiona Stožice, hotela in dveh stolpnic
na lokaciji BTC ter rekonstrukcija PleËnikovega stadiona Bežigrad.
Skladno z razvojem mesta Ljubljana
narašËajo tudi potrebe po elektriËni energiji. Danes se obmoËje mesta Ljubljana
elektroenergetsko oskrbuje prek šestih
razdelilnih transformatorskih postaj RTP
110/10 kV (RTP Center, RTP Šiška, RTP
ViË, RTP Bežigrad, RTP Žale in RTP Polje), enega RTP 110/35 kV (RTP KleËe) in
enega RTP 110/20 kV (RTP Polje). Razdelilne transformatorske postaje lahko razdelijo 277 MVA elektriËne moËi, koniËna
obremenitev mesta Ljubljana pa je 260
MVA, kar pomeni 94 odstotno obremenitev razpoložljive transformacije in le še
17 MVA razpoložljive moËi.

Gradnja novih
energetskih objektov
v središËu Ljubljane
Mitja Majnik in Mirko MarinËiË pri podpisu pogodbe.

V Ëetrtek, 25. septembra 2008,
sta predsednik uprave Elektra Ljubljana Mirko MarinËiË in direktor
Imosa Mitja Majnik sveËano podpisala Pogodbo o izvedbi inženiringa
v pripravi za gradnjo RTP 110/20
kV VrtaËa. Predhodno smo z Imosom v mesecu marcu 2008 podpisali že dogovor glede gradnje novega
RTP 110/20 kV VrtaËa in gradnje
stanovanjsko-poslovnega objekta
TobaËna mesto.

S

podpisom zgoraj navedenih dokumentov je vzpostavljen obojestranski interes za gradnjo novega
RTP 110/20 kV VrtaËa, kateri bo zagotovil
zanesljivo in kakovostno elektroenergetsko oskrbo novega poslovno-stanovanjskega objekta TobaËna mesto pa tudi razvoj elektrodistribucijskega omrežja v tem
delu mesta Ljubljana.
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ObmoËje mestne obËine Ljubljana
se prostorsko razvija v sodobno evropsko prestolnico, v kateri se bodo gradili
sodobni poslovno-stanovanjski objekti,
ki bodo nudili prebivalcem visoko kakovost prebivanja. Ljubljana se razvija
v mesto, ki bo odprto za naložbenike in
strokovnjake z vsega sveta in ki bo do-

Ob upoštevanju obstojeËega odjema,
gibanja rasti porabe obstojeËega odjema
4 % letno in dodatno izkazanih potreb
po elektriËni moËi iz prostora: Potniški
center 20,5 MW, Situla 2,1 MW, Severna
vrata 2,3 MW, TobaËna 10 MW, NUK 4
MW, Šumi 2 MW, Parmova 6 MW, stadion Stožice 13,7 MW, stadion Bežigrad
10 MW smo v letu 2007 skupaj z EIMV

bivalo vse bolj svetovljanski znaËaj in
sodobno podobo. V Strateškem prostorskem naËrtu Mestne obËine Ljubljana, ki
je v fazi sprejemanja, se že v letu 2010
naËrtuje gradnja novega Potniškega centra Ljubljana, dveh stolpnic, imenovanih
Severna vrata, poslovno-stanovanjskega
objekta Situla, poslovno-stanovanjskega
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Perspektivno stanje napajana mesta Ljubljana, ki ga nameravamo doseËi 2012.
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PRI DELU

VARSTVO IN ZDRAVJE

izdelali študijo Razvoja elektrodistribucijskega omrežja Elektra Ljubljana,
Ljubljana mesto, št. 1799/2. Študija je
pokazala, da je za nemoteno elektroenergetsko oskrbo središËa mesta Ljubljana treba zgraditi dve novi razdelilni
transformatorski postaji 110/20 kV s
pripadajoËim 110 kV kabelskim napajanjem. NajveËji dodatni odjem se priËakuje na lokacijah Potniškega centra
Ljubljana in TobaËne, zato sta to tudi
najustreznejši lokaciji dveh novih razdelilnih transformatorskih postaj RTP
110/20 kV VrtaËa in RTP 110/20 kV
Potniški center. 110 kV kabelsko napajanje pa naËrtujemo zgraditi na
16,55 dolgi trasi 110 kV kabelske povezave RTP Litostroj, RTP VrtaËa, RTP
Potniški center, RTP TE-TOL, na kateri
bomo položili 33,10 km 110 kV kabla.
Ob tem moramo poudariti, da je mesto
Ljubljana eno zadnjih mest, katero se
na SN-napetostnem nivoju napaja z 10
kV napetostjo. Študija EIMV je utemeljila tudi prehod mesta Ljubljana na 20
kV napetostni nivo obratovanja, za kar
pa je treba zamenjati veË kot 600 km
SN-kablov, prek 1.000 SN-/NN-transformatorjev in rekonstruirati veË kot
800 transformatorskih postaj. Nova
RTP-ja, 110 kV kabelsko napajanje in
prehod mesta Ljubljana na 20 kV napetostni nivo obratovanja, smo že uvrstili
v NaËrt razvoja omrežja za desetletno
obdobje na obmoËju podjetja Elektro
Ljubljana za obdobje 2009-2018.
Ker v središËu mesta Ljubljana
ni razpoložljivega prostora za gradnjo
klasiËnih prostozraËnih energetskih
postrojenj, smo se v Elektru Ljubljana
odloËili, da bosta nova 110/20 kV objekta izvedena v oklopljeni GIS-izvedbi, njuno 110 kV napajanje pa izvedeno
kabelsko. Prav tako smo navezali stike
s prihodnjimi investitorji objekta Situla, da v sklopu njihovega stanovanjsko-poslovnega objekta zgradimo razdelilno transformatorsko postajo RTP
110/20 kV Potniški center.

Rajko Hribar in Darija Rus Jamnik

Porast delovnih
nezgod
Letos smo zaznali že 44 nezgod
pri delu, skoraj toliko, kot smo jih
imeli lani skupno. StatistiËno gledano, imamo letos veË kot eno nezgodo
tedensko.

O

d vseh nezgod se jih je 38 pripetilo
na delu, 6 pa na poti na delo oziroma z dela. Med njimi na žalost zaznavamo tudi 4 elektriËne nezgode, 2 težji
- dotik golih vodnikov in 2 lažji - obloËni
plamen.
Med mehanskimi nezgodami kot
vedno prevladujejo spotiki, zdrsi in padci
na neravnem terenu ter razliËni udarci in
ureznine rok.
delo
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Že takoj na zaËetku leta nas je pretresla vest o težki elektriËni nezgodi, ko se
je delavec dotaknil golih vodnikov na nizki
napetosti. Po daljšem okrevanju danes sodelavcu kar dobro kaže, vendar bo potreboval še veliko Ëasa, da bo okreval do tolikšne
mere, da se nam bo pridružil na delovnem
mestu, ki pa gotovo veË ne bo tisto, katerega je opravljal pred nezgodo.
Pred kratkim pa nas je vest o novi
delovni nezgodi na 20 kV daljnovodu spet
pretresla. Tudi tokrat se je delavec prijel
vodnikov, ko je bil daljnovod pod napetostjo. Poškodbe zaradi prehoda elektriËnega toka skozi telo so bile tako hude, da
so delavcu amputirali obe roki. Kakšno bo
njegovo zdravstveno stanje - poškodbe notranjih organov, se ta trenutek še ne ve, saj
ga držijo v umetni komi.
Za obe nezgodi je bil vzrok neupoštevanje osnovnih pravil varnega dela, tj.
petih zlatih pravil. Obsežnejše poroËilo pa
sledi v prihodnji številki.
Še vedno je veËina prijavljenih nezgod posledica neupoštevanja varnostnih
pravil, neuporabe osebne varovalne opreme, nepazljivosti in rutinskega dela, najveËkrat pod pritiskom namišljene Ëasovne
stiske. Pri delu naj se vam ne mudi. Za vsako opravilo si vzemite toliko Ëasa, da delo
opravite varno, kajti ko se zgodi poškodba,
ste najbolj prikrajšani vi sami.
Imamo le eno življenje in zdravje, ne
zapravimo ga po nepotrebnem.

1

Ob tej priložnosti javno pozivam vse
zaposlene k veËji pazljivosti, doslednemu
upoštevanju varnostnih pravil in k uporabi
osebne varovalne opreme.
Vesna Oman
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Aktivnosti Elektra Ljubljana, d. d.,
na podroËju obnovljivih virov
Skladno z novimi cilji EU, doloËenimi marca 2007, s
strani Evropskega sveta, naj bi do leta 2020 zmanjšali porabo primarne energije za 20 odstotkov, zmanjšali emisije
toplogrednih plinov za 20 odstotkov in zagotovili 20 odstotni delež primarne energije iz obnovljivih virov.

P

ri tem je vsaka Ëlanica dobila drugaËne zadolžitve oziroma
zahteve glede na možnosti in sposobnosti glede investicij, pri
Ëemer naj bi bilo breme za doseganje cilja praviËno porazdeljeno po državah Ëlanicah EU. Tako bo Slovenija po predlogu Evropske komisije morala poveËati delež obnovljivih virov energije (OVE)
z zdajšnjih 16 na 25 odstotkov, kar za Slovenijo ni preprost cilj.
Elektro Ljubljana, ki kot najveËje distribucijsko podjetje oskrbuje veË kot 306 tisoË odjemalcev na ozemlju tretjine Slovenije, se
zaveda svojega poslanstva na poslovnem in tudi širšem družbenem
podroËju ter s tem namenom že vrsto let sledi prizadevanjem ohranitve okolja s spodbujanjem uËinkovite rabe energije in proizvodnjo
energije iz obnovljivih virov. V želji, da bi v Ëim veËji meri pripomogli k ozavešËanju naših odjemalcev o pomembnosti ohranjanja
okolja, smo v podjetju razvili blagovno znamko Zelena energija,
energijo, proizvedeno iz 100 odstotno obnovljivih virov. HËerin-

Reπitev za odroËne kraje.
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sko podjetje Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana (MHE), katere
osnovna dejavnost je razvoj uporabe obnovljivih virov energije, je
bilo ustanovljeno leta 2002 kot dosežek dolgoletnih prizadevanj
varovanja okolja. Družba MHE že vrsto let pridobiva el. energijo s
pomoËjo vodne energije iz desetih hidroelektrarn, v zadnjem Ëasu
pa se posveËamo izkorišËanju sonËne energije, ki s stališËa varovanja okolja velja za najboljši naËin pridobivanja el. energije iz
obnovljivih virov.
V mesecu juliju je podjetje MHE zgradil manjšo otoËno sonËno elektrarno za napajanje stanovanjske hiše v bližini kraja PrimËa
vas v Suhi krajini. Zgraditev avtonomne elektrarne za napajanje
objekta, ki je zelo oddaljen od obstojeËega distribucijskega omrežja, se je izkazala za preprosto, cenovno ugodno in hitro rešitev za
oskrbo takega objekta z elektriËno energijo. Prav tako je poseg do
okolja prijazen. Na strehi objekta so postavljeni štirje kosi polikristalnih solarnih modulov Kyocera KC 65T-1 skupne moËi 250 Wp,
ki napajajo solarne baterije 200 Ah, ta pa prek razsmernika 24/230
V omogoËa napajanje varËnih žarnic in porabnikov, kot so radijski
in TV-sprejemnik, Ërpalka za vodo. Ob slabem sonËnem obsevanju
ali preobremenjenosti zaradi veËjega števila porabnikov, na solarnih baterijah pade napetost pod spodnjo dovoljeno mejo 22,5 V in
se samodejno vkljuËi bencinski sinhronski generator moËi 2,5 kW,
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SimboliËen zagon elektrarne.

ki poskrbi za napajanje solarnih baterij. Tako je doseženo nemoteno
napajanje porabnikov v objektu.
Napajanje omenjenega objekta s sonËnimi celicami je le zaËasna rešitev, saj v Elektru Ljubljana intenzivno išËemo rešitve
problematike elektrifikacije celotnega obmoËja. Postavljena otoËna
sonËna elektrarna se je pokazala kot odliËna rešitev za hitro odpravljanje problemov napajanja z elektriËno energijo, poleg tega
pa je mogoËe tako postavljeno sonËno elektrarno, potem ko ni veË
potrebna, demontirati in postaviti na drugo mesto. V septembru je
bila sonËna elektrarna tudi simboliËno odprta.
Poleg omenjene otoËne elektrarne smo v preteklosti že delovali pri gradnji sonËnih elektrarn. Tako je naše podjetje sedem let
nazaj finanËno in tehniËno podprlo gradnjo prve sonËne elektrarne
v Sloveniji, prikljuËene na distribucijsko omrežje, ki je postavljena
na strehi poslovno-trgovskega objekta na Litijski cesti 45 v Ljubljani. SonËna elektrarna z moËjo 1,1 kWp je narejena kot pilotni
projekt, ki služi predvsem v promocijske namene, tj. za poveËanje
rabe obnovljivih virov energije, s poudarkom na možnosti veËjega
izkorišËanja solarne energije. Elektrarna služi tudi za demonstracijske, raziskovalne in za izobraževalne namene.
Leta 2004 je naše podjetje sofinanciralo tudi manjšo otoËno
elektrarno moËi 300 Wp za napajanje planinske koËe Pri Jelenovem
studencu, ki je v lasti Planinskega društva KoËevje. Zaradi velike
oddaljenosti koËe nikoli ni bilo mogoËe napajati iz distribucijskega
omrežja. Poleg tega je koËa v varovanem pasu hribovja Stojna, ki je
v celoti pogozden; seËnja ni mogoËa. KoËa se je napajala s pomoËjo
agregata, kar je pomenilo veliko breme za okolje. Da bi zmanjšali
negativni vpliv zaradi hrupa in izpušnih plinov, smo skupaj s planinskim društvom KoËevje, ki je tudi lastnik planinske koËe, postavili solarne celice na strehi objekta.
Lani smo v kompleksu Srednje šole tehniških strok v Šiški
zgradili sonËno elektrarno moËi 25,16 kWp, ki v primerjavi z drugimi sonËnimi elektrarnami poleg proizvodnje elektriËne energije služi kot odliËen uËni pripomoËek pri izobraževanju. S sonËno
elektrarno je šola, ki je s šolskim letom 2007/2008 uvedla poklic

solarnega tehnika, pridobila najsodobnejši uËni in promocijski poligon v Sloveniji za podroËje sonËnih elektrarn kot enega izmed
perspektivnih obnovljivih virov energije. Takih poligonov ni veliko
zunaj Slovenije, v Sloveniji pa je to tudi prvi tovrstni primer.
Z namenom povezovanja gospodarstva in izobraževanja ter
spodbujanja uvedbe novega poklica solarnega tehnika smo se odloËili za postavitev dveh sonËnih elektrarn. Prva je postavljena na
južni strani strehe in je namenjena le proizvodnji elektriËne energije. Druga, sestavljena iz treh delov, je postavljena na terasi in
kot taka poleg proizvodnje elektriËne energije omogoËa dijakom
medsebojne primerjave razliËno postavljenih sonËnih modulov v
razliËnih vremenskih razmerah.
SonËna elektrarna omogoËa dijakom in tudi drugim udeležencem usposabljanja vpogled v izvedbo in delovanje elektrarne
od sonËnih celic prek razsmernikov, ki pretvarjajo enosmerno v izmeniËno napetost, do prikljuËka na nizkonapetostno distribucijsko
omrežje Elektra Ljubljana. V šoli je z namenom uËnega programa
opremljena uËilnica z veliko shemo sonËne elektrarne in monitorji,
ki omogoËajo opazovanje delovanja same elektrarne in primerjavo
delovanja fotovoltajiËnih generatorjev v razliËnih razmerah.
Letos naËrtujemo tudi gradnjo enote za soproizvodnjo toplotne in elektriËne energije, ki kot primarno energijo koristi energijo
lesne biomase; zaËetek nadgradnje male HE Zagradec, tako da se
bo letna proizvodnja poveËala iz 800 na 2.500 MWh, ter obnovo še
treh malih HE. V prihodnje prav tako naËrtujemo postavitev nekaj
sonËnih elektrarn razliËnih izvedb, kot so integrirane ali pa delno
integrirane v objektih, postavljene na tleh ...
Vzporedno z gradnjo objektov za proizvodnjo el. energije iz
OVE aktivno delujemo tudi na ozavešËanju svojih odjemalcev v
smislu promoviranja Zelene energije, kjer se delež od prodaje namenja za gradnjo objektov za proizvodnjo elektriËne energije iz
OVE in z URE, s Ëimer na neki naËin pripomoremo k izpolnjevanju
zahtev EU po zviševanju deleža uporabe obnovljivih virov pri proizvodnji elektriËne energije in uËinkoviti rabi energije.
Mia KreËar in Milan Švajger

SonËna elektrarna na strehi Srednje πole tehniπkih strok v ©iπki.
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Elektroenergetika za zdravstvo
Zasnova elektroenergetike za UKC-jug.
Od leve proti desni: Zoran Zajc, Albin Dobnikar, Anton AvËin, Boπtjan Kamin, Damjan Grabrijan, Damjan Kitak.

Vsi v elektrogospodarstvu, posebno v elektrodistribuciji, poznamo
obËutljivost medicinskih in zdravstvenih ustanov, prikljuËenih na
elektriËno omrežje. Posebno smo to
obËutili in spoznali v 80. letih prejšnjega stoletja, tj. med redukcijo elektriËne energije.

T

o smo preboleli in preživeli, saj je
bilo še v 20. stoletju, zdaj, v 21. stoletju, pa tega ne priËakujemo veË.
Sami se kot distributerji elektriËne energije
tudi moËno zavedamo svoje odgovornosti
do teh ustanov. Vse to nas napeljuje na
dejstvo, da moramo s svojimi uporabniki
v zdravstvu sodelovati že pri zasnovi in
gradnji njenih investicijskih objektov.
Tudi pred zdravstvo se zdaj postavljajo vse veËje zahteve in odgovornosti.
Zdravnikove odloËitve morajo temeljiti
predvsem na znanju, ki je podprto z vso
mogoËo moderno tehnologijo. Ta moderna
tehnologija pa temelji izkljuËno na uporabi
elektromedicinskih aparatov in informacijske tehnologije (IT).
Brez kakovostne in zanesljive dobave elektriËne energije torej ne bo pravilnih

Onkoloπki inπtitut.
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rezultatov v zdravstvu. Kako dosežemo te
cilje? Izoblikovali smo si nekaj uvodnih
strateških usmeritev:
• Zanesljivost dobave elektriËne energije
bomo dosegli z možnostjo dobave elektriËne energije iz dveh elektroenergetskih izborov na srednji napetosti oziroma dveh RTP.
• Vgraditev in namestitev kakovostne
opreme na strani distributerja in zdravstvenih objektov.
• Zanesljiv ozemljitveni sistem in izenaËevanje potencialov. Ne smemo zanemariti dejstva, da so medicinski aparati
zelo obËutljivi na napetostne in prena-

petostne spremembe. Seveda pa tudi raËunalniki, ki posredujejo toËne podatke
medicinskih raziskav, zahtevajo kakovostno prikljuËno napetost.
Za kakovostno dobavo elektriËne
energije pa je veË dejavnikov:
• TehniËno dovršen elektroenergetski sistem Slovenije (EES), kar ni odvisno
samo od distributerjev elektriËne energije. Tudi dejstvo, da okoli 25 % elektriËne energije uvažamo, ni zanemarljivo.
• Nadzorni dispeËerski sistem za srednjenapetostno omrežje.
• Znanje vseh tehniËnih kadrov, ki nastopajo pri dobavi elektriËne energije, ter
vedno bolj poznavanje informacijske
tehnologije (IT).
• Stalno nadzorovanje, preverjanje tehniËnih parametrov dobavljanje elektriËne
energije.
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• Ministrstvo za zdravje je v Uradnem
listu 83/2008 dodalo dodatne zahteve
in pogoje za vso energetsko preskrbo
zdravstvenih objektov.
V novi državi Sloveniji po letu 1991
nastajajo velike spremembe tudi v zdravstvu in zanimivo je, kako se mi, distributerji, obnašamo in prilagajamo tem spremembam. Veliko se gradi, zahteva se nova
in višja kakovost zdravstva, ki bo primerljiva svetovnim in evropskim. Investicije v
zdravstvu so skoraj izkljuËno državne, torej
denar davkoplaËevalcev. Ni treba posebno
izpostavljati, kako je to medijsko izpostavljeno javnosti. Tega se vsi zavedamo in
smo zato izredno pozorni pri projektiranju
- gradnji - obratovanju - medicinskih objektov. Že napake pri projektiranju se težko
in dolgotrajno popravljajo. Pri tem pa še
posebno težavo predstavljajo zahteve in
“ideje” naroËnika projektov. Ker so to investicije dolgoroËnega znaËaja, moramo biti
zelo pozorni prav pri zaËetnem projektiranju elektroenergetske oskrbe medicinskih
objektov. Kako smo projektirali elektroenergetsko omrežje v Elektru Ljubljana za
medicinske objekte Univerzitetnega KliniËnega centra Ljubljana (UKC). ZaËetni pogoji so nam znani:
• neodvisno dvostransko elektroenergetsko napajanje medicinskega objekta;
• moË TP-ja mora zadostovati za dolgo
Ëasovno obdobje;
• stabilen in trden ozemljitveni sistem;
• popoln dispeËerski nadzor nad dobavo
elektriËne energije.

OdloËitev je: kabel bo preseka 3 × 1
× 240 mm2 Cu 10/20 kV dovolj velike prenosne zmogljivosti za dolgo Ëasovno obdobje. Traso elektrokabelske kanalizacije
EKK projektira ELEA, vsi pa se trudimo za
pridobitev ustreznih trasnih potekov EKK.
Ko pa je že vse zgrajeno, pridobijo investitorji nove ideje in po par mesecih moramo
zaËeti novo traso EKK blizu Onkološkega
inštituta. Tudi to uspemo in izberemo, Ëeprav težko, novo traso. Sledi prikljuËitev
teh TP-jev na srednjenapetostno omrežje.
Zahtevamo zelo natanËne podatke o kakovosti izvedenih del in opreme. KonËno so
vsi TP prikljuËeni in seveda tudi TP Nova
pediatriËna klinika. Za novo TP PediatriËna
klinika po BohoriËevi ulici je bilo zelo težko
pridobiti traso za EKK. KonËno vse obratuje
brez težav in ni nobenih pripomb. Iz mednarodnih razprav distributerjev - Dunaj,
München, Basel, Toulose
- je vedno enaka razprava. Pri medicinskih objektih moraš prav vse
preveriti, ker je toliko

zunanjih vplivnih faktorjev, da se ne sme
pojaviti napaka oziroma pomanjkljivost.
Moje osebno mnenje je, da smo se s
sodelavci Elektra Ljubljana zelo odgovorno angažirali za prikljuËitev zdravstvenih
objektov na elektriËno omrežje. Naše dozdajšnje aktivnosti so se pozitivno pokazale tudi v praksi in upamo, da bodo tudi v
prihodnosti te smernice. Ves trud, prigovore, težave - vse je takoj pozabljeno ob doseženem cilju:
• kakovost in zanesljiva elektroenergetska
oskrba;
• tako lahko vsem uporabnikom le zaželimo uspešno delo;
• distributerji pa bomo prevzeli vso odgovornost za svoje delo in naloge, ki nam
bodo zaupane.
Anton AvËin

Nekaj izkušenj že imamo, zato ni bilo
težko zaËeti, vendar je bila tu potrebna
nadgradnja, ker je težava v prostorski stiski
infrastrukture prostora.
ZaËeli smo kmalu po letu 1995; zaËetek bo odloËilen in zaËnemo projekt; Kabel
10/20 kV RTP Center - TP Onkološki inštitut. Objekti, ki bodo sledili, pa so:
Ob Zaloški cesti:
TP Onkološki inštitut,
TP ORL (Otorinolaringologija),
TP Mikrobiološki inštitut,
TP Nevrologija.
In konËno najbolj polemiËna zadeva:
TP Nova pediatriËna klinika na BohoriËevi.

Otrokom prijazna nova PediatriËna klinika.
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Znanja in lastnosti projektnega vodje
Eno izmed pomembnih podroËij pri uvajanju projektnega menedžmenta je problem izbire in razvoja ustreznih kadrov, ki prevzemajo naloge projektnih vodij. Razvoj
znanj projektnih vodij zahteva urejen pristop, kjer je treba
upoštevati doloËena naËela in kombinirati razliËne naËine.
Naš namen je spodbuditi razmišljanje o naËrtnem razvoju projektnih vodij, kjer je treba upoštevati tudi zaželene
lastnosti.

V

se veËja konkurenËnost in zaostreni pogoji poslovanja
zahtevajo hitro in ekonomsko sprejemljivo izvajanje projektov. Za uspešno izvajanje projektov pa je pogoj dobra
organizacija projektnega menedžmenta, ki ga je treba vkljuËiti v
menedžment podjetja na vseh ravneh. Pri zagotavljanju uspešnih
projektov pa so po številnih raziskavah eden izmed najpomembnejših dejavnikov tudi ustrezno usposobljeni kadri, kjer so še posebej
izpostavljeni projektni vodje.
Projektni vodja je s svojim timom v okolju projektne organizacije, ki je lahko razliËnih oblik, navadno postavljen pred obsežno in zahtevno nalogo. Delovanje projektnega vodje je obiËajno obremenjeno s premajhnimi pristojnostmi (v primerjavi z
odgovornostjo), ki jih mora biti sposoben nadomestiti z znanjem
in naËinom delovanja, ki izhaja tudi iz njegovih lastnosti. Projektni vodja predstavlja vmesni Ëlen med naroËnikom projekta ter
notranjimi in zunanjimi izvajalci. Poleg vodenja enega projekta
ima lahko projektni vodja še druge zadolžitve ali pa prevzema
tudi vodenje veË projektov hkrati. Imeti mora ustrezna znanja,
izkušnje in lastnosti ter sposobnost delovanja v razliËnih organizacijskih strukturah.
Vsebina in smisel vodenja projekta sta izražena v doseganju
organizacijskih ciljev z vplivanjem, s spodbujanjem in z usmerjanjem ljudi v podjetju, kar skupaj z drugimi funkcijami menedžmenta pripomore k uËinkovitosti in uspešnosti podjetja kot celote.
Prek sposobnosti vplivanja si projektni vodja zgradi moË in avtoriteto pri zaposlenih, da so mu pripravljeni slediti. Ljudje projektnemu vodji lahko sledijo zaradi osebnosti oziroma njegovih osebnih
lastnosti, njegovega vedenja ali zaradi nagrade, ki jo prejmejo za
opravljeno delo.

Potrebna znanja in lastnosti projektnega
vodje
Vodenje doloËajo tudi znanja, sposobnosti in izkušnje projektnega vodje, ki so naslednja:
• tehniËna znanja iz posamezne stroke in pomenijo sposobnost
uporabljati ustrezna orodja, postopke in metode posameznih
strok;
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• znanja o medsebojnih odnosih, ki pomenijo sposobnost za delo
z ljudmi, za razumevanje in motiviranje posameznikov in skupin;
• konceptualna znanja pa so umske sposobnosti usklajevanja ter
povezovanja zamisli in dejavnosti, ustvarjalne in organizacijske
sposobnosti.
V pregledu znanj projektnega vodje Project Management Institute (PMI, 2002) so kot potrebna opredeljena znanja iz metodologije A guide to the Project Management Body of knowledge - 2000
Edition. PodroËja znanj so:
• menedžment celovitosti projekta;
• menedžment obsega projekta;
• menedžment Ëasa v projektu;
• menedžment stroškov projekta;
• menedžment kakovosti projekta;
• menedžment ljudi v projektu;
• menedžment komuniciranja v projektu;
• menedžment tveganj projekta;
• menedžment oskrbe v projektu.

Lastnosti oziroma sposobnosti, ki naj bi jih imel dober projektni
vodja, so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sposobnost vodenja;
komunikacije;
organiziranja;
pogajanj;
reševanja konfliktnih situacij;
motiviranja drugih;
formiranja tima;
naËrtovanja;
reševanja težav;
sposobnost delegiranja nalog ipd.

Med zaželenimi lastnostmi profesionalnih projektnih vodij izstopajo:
• pripravljenost dela na projektih/izgrajevanje kariere v okviru
projektnega vodenja;
• samostojnost;
• koordinacija in uËinkovito vodenje timov;
• izkušnje in strokovnost;
• prevzemanje odgovornosti za prejete naloge;
• usmerjenost k cilju;
• pozitivna naravnanost in pripadnost k projektu.
Za uspešne projektne vodje veljajo tisti, ki imajo izoblikovane
navedene lastnosti in ki sledijo svojemu cilju oziroma cilju projekta.
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Izbira in razvoj projektnih vodij
Pravi izziv je torej v okolju poiskati kandidate z opisanimi lastnostmi za projektne vodje in jih optimalno
usposobiti za izvajanje njihovih nalog.
Za uspešne projektne vodje
je torej pomembno, da so kombinacija osebnosti z vsemi
potrebnimi menedžerskimi
znanji, istoËasno pa naj
bi bile to tudi karizmatiËne osebnosti, ki
imajo doloËene lastnosti, ki so znaËilne
za prave vodje. Le
tako lahko delujejo na naËin, ki ga
zahteva projektni
naËin
vodenja,
motivirajo
sodelavce in sledijo
ciljem projekta ter
so v primerjavi s
samo menedžerjem
sposobnejši delovati v
dinamiËnem projektnem
okolju.
Pravi projektni vodje (liderji) se rodijo, vendar lahko za
potrebe vodenja projektov podobne
lastnosti dosežemo tudi z usposabljanjem.
Seveda pa moramo kljub temu za ta namen poiskati ljudi, ki imajo doloËene karakteristike vodje oziroma
najmanj, kar je, veliko željo po spremembi samega sebe oziroma po
usposabljanju za ta namen. Usposabljanje je namreË dolgotrajen
proces in zahteva veliko dela pri spreminjanju samega sebe, predvsem pa voljo in željo, da se spremenimo.
Projektni vodje svoje znanje razvijajo z udeležbo na seminarjih in delavnicah, s samousposabljanjem in s praktiËnim delom na
projektih. Znanje, ki je bilo pridobljeno na seminarjih in delavnicah
oziroma s samousposabljanjem, je nujno utrjevati s praktiËnim delom na projektih.
Pogosto so usposabljanja v obliki delavnic za projektne vodje
v nekem okolju izvedena v sklopu projekta za vpeljavo ali nadgradnjo projektnega menedžmenta. Takšna usposabljanja so navadno
uËinkovitejša, saj so prilagojena okolju in udeležencem; udeleženci
imajo skupne primere za obravnavo, hkrati pa temeljijo na rešitvah projektnega menedžmenta, ki so bile pripravljene na projektu.
Prednost takšnega naËina usposabljanja je tudi standarden in enoten program usposabljanja za vse projektne vodje. PoslediËno imajo

vsi projektni vodje v okolju temeljna znanja projektnega menedžmenta, ki so usklajena s procesi projektnega vodenja, z izbrano
projektno organizacijo in danes z nepogrešljivo informacijsko podporo.
Za razvoj znanja projektnega
menedžmenta je v vsakem okolju pomemben urejen zajem
in prenos dobre prakse. Z
izvajanjem konkretnih
projektov
nastajajo
primeri dobre prakse in tudi primeri
napaËnih potez,
iz katerih pa se
je mogoËe veliko nauËiti. PreveË pogosto se
takšne izkušnje
ohranijo v ozkem krogu neposredno vpletenih,
prenos na druge
projektne vodje pa
ni izveden.
Ena izmed oblik
razvoja znanja projektnih vodij je mentorstvo.
Mentorji so lahko izkušenejši
projektni vodje. V vlogi mentorja
se pojavlja tudi strokovnjak iz posebne organizacijske enote, ki predstavlja
center odliËnosti projektnega menedžmenta v
nekem podjetju. Omenjena organizacijska enota, ki se pogosto poimenuje kar Projektna pisarna, ima tudi pomembno vlogo
pri razvoju znanj projektnega menedžmenta. V tej enoti namreË
lahko v sodelovanju s kadrovsko službo skrbijo za izbiro primernih
kadrov za projektne vodje. Nadalje lahko razvijajo in skladno s
potrebami nadgrajujejo prilagojene programe usposabljanja za projektne vodje. Pogosto je njihova naloga tudi razvoj in zagotavljanje
delovanja prenosa dobre prakse projektnega menedžmenta znotraj
podjetja. Izgrajevanje projektnih vodij je dolgoroËen in kompleksen
proces.

Sklep
Ne glede na izjemno pomembnost lastnosti in znanj pa
ustrezni in ustrezno usposobljeni projektni vodje še ne zagotavljajo
uspešnih projektov brez drugih ustreznih rešitev, med katere lahko
prištevamo projektno organiziranost, metodologijo vodenja projektov in ne nazadnje informacijsko podporo.
Barbara Forte
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V

se se je zaËelo na enem izmed kolegijev skupnih storitev, ko nas je
direktor gospod Janša seznanil z
novico o dnevu podjetja. Povprašal nas je o
kakšni ideji glede popestritve programa; še
predenj sem se zavedala, sem bleknila: “Ja,
najbolje, da ustanovimo žensko plezalno
ekipo.” Ideja je bila sprejeta z navdušenjem
in ni mi preostalo drugega, kot da se zadeve resno lotim.

Iskanje kandidatk
Na zaËetku poletja je slabo kazalo.
Interes je pri dekletih sicer bil, še veË pa je
bilo strahu pred neËim novim in pred višino. Med nami pa so bile tudi prave pobudnice, organizatorke, optimistke ... (Jasna,
hvala ti za ves tvoj pozitivizem).
Poslala sem nekaj elektronskih sporoËil dekletom, katera poznam iz letnih in
zimskih iger, prosila, naj novico razširijo
in povabijo še vse tiste, na katere sem pozabila in bi bile zainteresirane za tak podvig. Odziv je bil spodbuden in tako smo
po dopustniškem Ëasu dorekle prvi termin
sreËanja.

Skrb za varnost - nujnost
in “poklicna deformacija”
Bolj kot se je bližal september, bolj je
bilo treba resno zagristi v to sladko-kislo jabolko. Brez stalnega varovanja pred padci z
višine si stvari nikoli ne bi dovolila izpeljati.
Nekaj opreme smo si izposodile, nekaj pa je
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Ženska plezalna ekipa
bilo treba dokupiti. Samozatezni
varovalni sistem
se je izkazal tudi
na dnevu podjetja.

Prvo sreËanje
KonËno je nastopil dan,
ko smo se prviË zbrale na lokaciji “treningov”, tj. na Mirju. Naš trener, Marjan Drolc
je prošnjo, da bi postal naš trener, z veseljem sprejel ter jo odliËno izpeljal. VsakiË,
ko smo se zbrali, je poskrbel za namestitev
varovalnega sistema in potek treningov.

V tem Ëasu “smo premagali” tudi nekaj strahov pred
višino, saj je bilo kar nekaj
deklet, ki so se na zaËetku
višine bale, prišle pa so samo
zaradi radovednosti in želje, da
poizkusijo, kako se sploh pleza na
leseni drog. VsakiË so se povzpele
višje in na koncu je bil drog že prenizek.

VeË treningov, vedno veË
kandidatk
Vsak teden nas je bilo veË, zadnja
kandidatka se nam je pridružila zadnji te-
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Alpinist
Sebastjan JanËiË

den pred dnevom podjetja. »as, ki smo
ga prebile skupaj, nas je še bolj povezal. Lahko reËem, da bomo vse pogrešale naša druženja. Bilo nam je lepo,
prišli pa so tudi dnevi, ko nam je bilo
muËno po napornih delovnih dnevih
še dve uri plezati.

Kdo bo zmagal
Želja po tekmovalnosti je bila
prisotna, namen vsega skupaj pa je bil
predvsem druženje, dobra volja in zabava. No, vse to pa ste lahko opazili
vsi tisti, ki ste se dneva podjetja udeležili. Vsi tisti, ki vas ni bilo, pa pridite
prihodnjiË; mogoËe nas vidite v družbi
skupine direktorjev. Vabljena pa tudi
druga dekleta, ki si tudi upate!

Punce, bile ste super
in hvala vsem, ki ste si
upale!
Ob tem bi se rada zahvalila predsedniku uprave, da je našo idejo sprejel in jo tudi podprl, ter vsem direktorjem za podporo in spodbudne besede.
Še posebna zahvala pa gre mojemu
direktorju Vincencu Janši za vso moralno podporo, ki mi jo je nudil ves
Ëas priprav.

Od 5. julija do 31. julija letos se je Ëlan alpinistiËnega odseka Planinskega društva Trbovlje
Sebastjan JanËiË, ki je tudi Ëlan
športnega društva Elektra Ljubljana, d. d., skupaj s soplezalkama, Veroniko Viltužnik iz AO
Ravne in Dubravko ZupaniË iz
Jastrebarskega na Hrvaškem, odpravil v Kirgizijo.

T

am so imeli v naËrtu vzpon na
7134 m visoki Pik Lenin v Pamirju. Žal so kmalu po prihodu
v bazni tabor naleteli na zelo slabe
vremenske razmere. In le-te so se kar
neusmiljeno nadaljevale iz dneva v
dan, pa še snežni metež jim je nagajal
in jih oviral na poti. Tako so po hu-

dih naporih dosegli na tej gori višino
6200 m. Na sreËo so se živi in zdravi
vrnili, kar pa ni uspelo dvema Ëeškima
alpinistkama. Ostali sta na gori.
Sebastjanova trojka se je v sklopu
aklimatizacije povzpela na vrh 4830
m visokega Pik Petrovskega, 4750 m
visoke Pik Veronike ter 6180 m visoke
Pik Razdelnaye. Kljub “razoËaranju”
so se vsi zdravi vrnili v Slovenijo.
Pa saj vemo in kot pravimo, ljubo
doma, kdor ga ima. Sebastjanu vsekakor Ëestitamo!

Irena PotoËnik

Vesna Oman
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Uporaba varovalk za zašËito
transformatorjev - 2. del
Vklop transformatorja
Pri vklopu transformatorja se na primarju pojavljajo veliki zagonski tokovi. Ti tokovi lahko dosegajo tudi 10-kratnik nazivnega
toka in trajajo nekaj deset period. Primarne varovalke morajo ta
tok zdržati, sicer zagon transformatorja sploh ni mogoË. Za izraËun
ustrezne varovalke je treba upoštevati Joulov integral od zaËetka
prehodnega pojava do trenutka, ko tok pade na vrednost nazivnega
toka transormatorja oziroma varovalke. Proizvajalci transformatorjev tega podatka ne podajajo, zato neposreden izraËun nazivnega
toka varovalke ni mogoË. V praksi pa se je izkazalo, da prehodni
pojav ne povzroËi delovanja varovalke, Ëe je ta za vsaj dve standardni vrednosti nazivnega toka višja od nazivnega toka transformatorja. Za lažji izbor varovalke lahko uporabimo priporoËila
proizvajalcev (Preglednica 2)

Primer
Tok kratkega stika lahko izraËunamo po enaËbi 1:

Nazivni tok NV-varovalke: NV varovalka z nazivnim tokom
1000 A izklopi v Ëasu 2 s tok 8,1 A. KratkostiËni tok 35,7 kA pravoËasno izklopi katerakoli NV-varovalka. In, NV, KS1 ≤ 1000 A

Kratek stik na sekundarni strani pred NV-varovalkami
V tem primeru je pristop popolnoma enak kot v prejšnji toËki,
le da dimenzioniramo VV-varovalke.

Primer
Tok kratkega stika lahko izraËunamo po enaËbi 2:

Nazivni tok VV-varovalke: In,VV, KS 2 ≤ 125 A

Kratek stik med VV-varovalkami in transformatorjem
V tem primeru je pomembna le izklopna zmogljivost varovalke, ki mora biti veËja, kot je kratkostiËni tok v omrežju.

Izbor varovalk za zašËito
transformatorjev

Za uspešno zašËito transformatorjev moramo izbrati varovalko s takšnim nazivnim tokom, da ustreza zahtevam vseh obratovalnih stanj. Za lažjo predstavo smo naredili preglednici, ki nakazujeta, katere varovalke lahko uporabimo, da zadostimo zahtevam
Preglednica 2: PriporoËene VV-varovalke za zašËito distribucijskih
ki stiki
transformatorjev (ETI).
posameznega obratovalnega stanja.
Kot vidimo na Preglednici 4, je optimalni nazivni tok visokoki stik na NN-omrežju (KS 3 slika)
napetostne varovalke za naš primer 63 A.
ratkem stiku na nizkonapetostnem omrežju mora tok prekiniti NV-varovalka, še preden
Na Preglednici 3 pa ne moremo doloËiti niti ene NV-varostik na NN-omrežju
odno vplivaKratki
na transformator.
Transformatorji so projektirani tako, da zdržijo kratkosti�ni
valke, ki bi ustrezno zašËitila transformator pri vseh obratovalnih
d 2 do 3 sekunde. �e predpostavimo neskon�no mo�no omrežje pred transformatorjem,
stanjih. Še najbližje sta 630 A in 1000 A varovalka. Z izborom
Ob kratkem stiku na nizkonapetostnem omrežju mora tok
atkosti�ni tok odvisen
le od karakteristik transformatorja in znaša: na podlagi tega
toka in
630nazivnim
A varovalke smo gotovo zašËitili transformator v vseh obraprekiniti
NV-varovalka,
še
preden
ta
škodno
vpliva
na
transforstnega �asa delovanja v kratkem stiku (2 s) izberemo varovalko z najve�jim
tovalnih pogojih, vendar transformator ne more delovati trajno pri
mator.zaš�iti
Transformatorji
so projektirani tako, da zdržijo kratkostim, ki še uspešno
transformator.
nazivnem toku. Z izbiro 1000 A varovalke pa lahko transformator
Ëni tok od 2 do 3 sekunde. »e predpostavimo neskonËno moËno
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Varstvo pred požarom - seminar
za pooblašËene osebe v podjetju

25. in 26. septembra letos je v kongresnem centru
hotela Sotelia, v PodËetrtku, potekal seminar za pooblašËene oziroma odgovorne osebe za varstvo pred požarom. Organizator seminarja je bil Inštitut za varstvo
pri delu in varstvo okolja Maribor, p. o. Iz distribucijske enote Ljubljana mesto sva se seminarja udeležila
Željko Romozi in avtor tega prispevka.

P

redavanja so bila razdeljena na veË posameznih tematik.
Nekatere izmed teh so: osnove protieksplozijske zašËite,
vrste, naËrti in tehniËni predpisi za ureditev zaklonišË,
Zakon o varstvu pred požarom, zašËita in reševanje, naËrti evakuacije. PraktiËno vajo smo izvedli na poligonu za gasilskim
domom steklarne Rogaška Slatina.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreËami
(ZVNDN) ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dedišËine in okolja pred naravnimi in drugimi nesreËami. Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesreËami je zmanjšanje števila
nesreË in prepreËitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic teh nesreË. Zakon obsega: programiranje, naËrtovanje,
organiziranje, izvajanje, nadzor in financiranje ukrepov in dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreËami.
Na prvi pogled se zdi suhoparna zakonodaja, golo naštevanje Ëlenov zakona. Da pripomnim, tako je tudi delovalo,
sodeË po zaspanih obrazih teËajnikov.
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V hipu pa je bila situacija drugaËna. Obisk Ëlanov poklicnih gasilcev Rogaška Slatina. Takrat smo veliki fantje vzeli v roke velike igraËe. Mislim na specialna reševalna vozila
in opremo. Ja, to je bilo nekaj Ëisto drugega. PraktiËni del
je potekal na poligonu za gasilskim domom. Imeli smo priložnost preizkusiti roËne gasilnike veË vrst. Poklicni gasilci
so nam pripravili tudi nekaj mini požarov in prikazali naËin gašenja. ObËutili smo delovanje ognja manjše velikosti v
kontroliranem okolju in si skušali predstavljati, kaj pomeni
resniËni ogenj v resniËnem življenju oziroma okolju. Zanimivo je bilo tudi poslušanje zgodb s terena, ki so jih doživeli
poklicni gasilci.
Konec je prišel prehitro. Vsi teËajniki smo si delili mnenje,
da je bil praktiËni del seminarja resniËno zanimiv in pouËen. S
seboj smo odnesli nova spoznanja o resni nevarnosti naravnih
in drugih nesreË. Iskreno želim, da pridobljenega znanja ne bo
treba uporabiti v praksi, Ëe pa že, sva sodelavca Željko in jaz
na to pripravljena.

Alen PraËek
Foto: Željko Romozi in Alen PraËek
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Elektro Ljubljana Razstava
in prvi skavtski fotografij
JAMBOREE 2008 v hodniku
uprave
družbe

Elektro Ljubljana je prišla vloga za
pomoË pri izvedbi prvega veËdnevnega skavtskega tabora JAMBOREE 2008, na katerem naj bi sodelovalo
okoli 3.000 otrok in mladih v starosti od
8 do 21 let. Tabor naj bi potekal od
19. 7. do 3. 8. 2008,
lociran pa bi
bil na prostoru
med Podturjakom in Želimljami, nekoliko
bližje
zadnjim
hišam, ki so še na
obmoËju DE KoËevje. Na nas so se
obrnili predvsem s
prošnjo po zagotovitvi elektriËne energije
za potrebe tabora, to pa
je predvsem osvetlitev,
hladilnice in ozvoËenje.
Po prouËitvi tehniËnih
podatkov smo sklenili,
da za razsvetljavo in
hladilnice lahko zagotovimo iz obstojeËega
omrežja (10 kW), za dnevne prireditve na
osrednjem prostoru (po nekaj ur) pa je treba zagotoviti od 40 do 50 kW moËi iz premiËnega dizelskega agregata moËi 80 kW.
Prošnja skavtske organizacije in predlog
tehniËne rešitve z okvirnimi stroški sta bila
predstavljena v OE Skupne storitve, kjer je
bilo odobreno pokroviteljstvo za izvedbo
prikljuËka na NN-drogu, najem agregata in
najem kabla za zaËasni dovod do prizorišËa v dolžini 1.000 m. V pokroviteljstvo so
se vkljuËile tri enote, DE KoËevje je izvedel
prikljuËek in priklop, DE Ljubljana okolica
je posodil agregat, DE Trbovlje pa je posodil kabel, ki so ga imeli trenutno na zalogi.
Koordinacijo med enotami je prevzel direk-

tor DE KoËevje. Dela so bila pravoËasno in
kakovostno izvedena. Po pokroviteljski pogodbi je moral prireditelj namestiti plakat z
logotipom na vidnem osrednjem delu tabora,
kar je bilo tudi storjeno. Da
so bile stvari tudi na strani prireditelja strokovno
izvedene, je poskrbel
skavtski starešina, sicer
naš projektant na DE
Ljubljana mesto, Tone
Lampret.

Med samo prireditvijo smo dobili
prijazno vabilo, da
se udeležimo
ogleda tabora.
Ogleda smo se
udeležili vsi trije direktorji, Anton Razpotnik,
Boštjan Žumer
in Milan Mlakar,
ter vodja nadzorništva Dobrepolje
Janko
DrobniË,
od prirediteljev pa
prikupna skavtinja, ki sicer skrbi za stike z
javnostmi. Kot skavtski starešina je sodeloval tudi Tone Lampret, ki nam je podrobneje prikazal samo elektriËno inštalacijo po
taboru, pobliže pa smo se seznanili tudi z
mini sonËno elektrarno, ki je bila sicer namenjena v misijone na Madagaskar. Z zadovoljstvom smo ugotovili, da so bila vsa
dela korektno opravljena, da ni bila nikjer
ogrožena varnost, pri sprehodu skozi tabor
pa nas je vseskozi spremljal razigrani živžav otrok in mladine.

O

b hudem neurju na obmoËju DE
Ljubljana okolica, na predgorju
Kamniško-Savinjskih Alp, je
bilo narejenih veliko dokumentarnih
fotografskih posnetkov. Zanimive fotografije avtorjev Jasne Žagar, Matjaža
Seduška in Marka Pika so predstavljene na priložnostni razstavi v hodniku
uprave Elektra Ljubljana. Razstavo si
lahko ogledate do konca meseca novembra. Vljudno vabljeni.
Uredništvo

Postavitev razstave.
Foto: Rok Obreza

Milan Mlakar
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Ivan
Ivan Dednikar
upokojen po veË kot
Jalovec 42. letih dela upokojenec
DE KoËevje

Konec meseca avgusta letošnjega leta je po res dolgih 42. letih in
pol dela pri DE Elektro KoËevje konËal svojo aktivno delovno kariero
naš sodelavec Ivan Dednikar. Prvi
zdravniški pregled pred zaposlitvijo
je opravil davnega leta 1964, kjer
je bil spoznan za sposobnega za vsako delo in na
podlagi tega sklenil
delovno razmerje
za opravljanje pomožnih del v DE
servis v KoËevju.

L

eta 1965 je bil
premešËen v
gradbeno skupino v KoËevju, kjer
je ostal vrsto let. Glede
na to, da se je zaposlil takoj
po konËani osnovni šoli, se mu
je kmalu pokazala želja po pridobivanju
novih znaj in je že leta 1971 postal miner
v gradbeni stroki, kar je prineslo bistveno
novost pri izvajanju del na terenu, predvsem pri izkopih jam za drogove in kabelske jaške. Ker ga je elektrika kot stroka
vedno bolj zanimala, je nadaljnje izobraževanje nadaljeval vse do poklica elektrikar energetik - vodja delovnih skupin - in
postal delovodja skupine za investicijsko
vzdrževanje. Iz navedenega je razvidno,
da je sodeloval pri prvih elektrifikacijah
krajev na obmoËju zdajšnje DE KoËevje v
Ëasu, ko so se delavci s terena le tedensko
vraËali domov, spali na senikih po vaseh
ter se na delo prevažali še s kamioni. Bilo
pa je nekaj, Ëesar danes ni veË; v vsakem
kraju so bili dobrodošli, ljudje so jim z
veseljem nudili tudi prenoËišËa in jim ob
koncu pripravili veselico, saj so jim naši
elektriËarji dobesedno prinašali “luË”, kar
je bilo za tiste Ëase izrednega pomena in
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je še vedno eden izmed sloganov “Naj bo
luË”. Dolgoletno delo na terenu v vseh
vremenskih pogojih pa je med drugim
vplivalo tudi na Ivanovo zdravje in zato je
leta 1994 postal delovni invalid in je svoje delo opravljal v poloviËnem delovnem
Ëasu. Zadnje obdobje dela pa je opravljal
naloge gospodarja ter tako skrbel
za vzdrževanje poslovnih in
obratnih stavb na DE, pri
Ëemer je s posebno pozornostjo skrbel tudi
za poËitniški dom na
Travni Gori, katerega je v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja tudi osebno
gradil z udarniškim
delom.
Da je bil resniËno
priljubljen v kolektivu, se je
pokazalo tudi na njegovi poslovilni “fešti”, katere se je udeležilo veliko
sodelavcev, ki smo z veseljem pokramljali z njim o preteklih letih sodelovanja in
tudi o njegovih ciljih v novem življenjskem obdobju. Ker pa je Ivan aktiven tudi
v krajevni skupnosti Ivan Omerza, kjer je
predsednik, mu dela, kot sam pravi, tudi
zdaj ne zmanjka, saj so krajani takoj poskrbeli, da mu ne bo dolgËas in ga še bolj
obremenili. OËitno se je v novi vlogi tudi
dobro znašel, saj mi je dejal, da tudi drugim sodelavcem privošËi, da bi se lahko
kmalu upokojili in uživali sadove svojega
preteklega dela.
Ivan! Vsak konec predstavlja obenem nov zaËetek; želimo ti še veliko prijetnih dni v novem življenjskem obdobju,
da bi si vzel Ëas zase in za svoje najbližje,
ki prav tako priËakujejo tvojo pozornost,
obenem pa ne pozabi tudi na svoje nekdanje sodelavce.
Branko Volf

Konec leta 2007, toËneje 17. decembra, je bila za našega nekdanjega
dolgoletnega sodelavca Ivana Jalovca nova prelomnica v njegovem življenju, saj mu je invalidska komisija
ZPIZ priznala pravico do upokojitve.
S tem dnem se je torej konËala njegova plodna, aktivna življenjska pot
na DE KoËevje in zaËelo neko novo
obdobje, na katerega pa se ni mogel
niti dobro pripraviti, saj je nastopilo
prej, kot bi se mu to izteklo ob redni
upokojitvi.

I

van se je v DE KoËevje zaposlil oktobra 1969, tj. po koncu izobraževanja
na EGŠ v Mariboru, kjer si je pridobil
poklic elektromonter za omrežja in napeljave. VeËino svojega aktivnega obdobja
je delal v skupini za prikljuËke KoËevje,
ki je takrat poleg prikljuËkov izvajala tudi
elektroinštalacije. Ravno na tem podroËju
se je Ivan posebej usposobil in bil eden
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vodilnih elektroinštalaterjev. Poleg strokovnosti pa sta ga vedno krasili tudi njegova dobra volja in vedrina, s katero je
vsako jutro prihajal “skozi luknjo”, kot
sam pravi železniškemu podhodu, v službo na sedež DE na Trati v KoËevju. Dobro
voljo je dejansko vedno nosil s seboj in
jo prenašal tudi na svoje sodelavce, da se
je ob njem vsak delovni dan zaËel z optimizmom in vedrim razpoloženjem. Prav
tako pa je na svoje sodelavce, predvsem
mlajše, nesebiËno prenašal tudi dolgoletne strokovne izkušnje in znanja, za kar je
vedno našel Ëas in prijazen naËin.
Žal pa sta prometna nesreËa pri delu
in pozneje tudi bolezen bistveno zaznamovali nekaj zadnjih let njegovega življenja, zato smo ga lahko obiskali šele letos,
in sicer z namenom, da se mu z izroËitvijo spominske ure simbolno zahvalimo
za njegovo dolgoletno predano delo na
DE KoËevje. Snidenje je bilo - kot vedno
- prisrËno in veselo, pri Ëemer sta nas najbolj razveselili njegova življenjska vedrina in volja, s katero je med zdravljenjem
premagoval za marsikoga nepremostljive
ovire, ob katerih je celo medicinska stroka
izrazila svojo nemoË in ob tem njegovo
ozdravitev oznaËila kot medicinski fenomen. Kot nam je sam povedal, sta ga
vseskozi opogumljali volja in neizmerna
želja, da se mora vrniti k svoji družini, ki
ga Ëaka doma; s tem je odganjal vse zle
slutnje. Seveda pa velja tudi nasprotno,
tj. da so mu njegovi domaËi, predvsem pa
soproga Dragica, ob tem nesebiËno pomagali in mu stali ob strani, da se zdaj
skupaj veselijo predvsem snidenj z vnuki
in vnukinjami.

Brošura Elektrika
za osnovnošolce
V okviru projekta Trajnostna energija v šolah je bilo izdanih
68.000 brošur z naslovom Elektrika. V brošuri so podani osnovni
pojmi o “elektriki”, nepogrešljivosti oziroma o pomenu elektriËne
energije, proizvodnji, posledicah proizvodnje energije na okolje, prenosu in razdeljevanju elektriËne energije ter o uËinkoviti rabi elektriËne energije. Pri nastajanju vsebine brošure so sodelovali tudi strokovnjaki iz našega podjetja, ki so s svojim znanjem in z izkušnjami
dodatno prispevali k vsebinski vrednosti brošure.

B

rošuro Elektrika bodo prejeli vsi uËenci osnovnih šol, ki so bile povabljene k sodelovanju pri projektu in šole, ki so se same javile, da želijo svoje
uËence dodatno izobraževati o pomenu elektriËne energije.

Projekt Trajnostna energija v šolah je nastal v sodelovanju našega podjetja
z društvom Zoja in je podprt s subvencijo Islandije, Liechtensteina in Norveške
prek finanËnega mehanizma EGP in norveškega finanËnega sklada.
Rok Obreza

Kot nam je takoj ob prihodu povedal, pogreša “firmo”, kamor je vsak dan z
veseljem prihajal, in se zato veseli vsakega
obiska nekdanjih sodelavcev. Spoštovani
Ivan, naj ti dnevi tudi zdaj, ko ti zaËetka
delovnega dne ne doloËa ura, ampak tvoje
vsakodnevno razpoloženje v krogu tvojih
najdražjih, minevajo v dobrem zdravju in
izpolnitvi tistega, kar si sam želiš. Seveda pa
dobrodošel tudi pri nas na klepetu ob kavi.
Branko Volf
Foto: Branko Volf
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Tone Lampret se predstavi
V podjetju Elektro Ljubljana
sem zaposlen od leta 2001 kot projektant v Oddelku za dokumentacijo
in projektivo DE Ljubljana okolica.
Po poklicu sem elektrotehnik, moje
delovno mesto pa se nahaja na lokaciji Nadzorništva v Domžalah.

»

e bi se moral opredeliti o vrednotah, za katere se v življenju
posebej zavzemam, bi na prvo
mesto moral postaviti družino. Družina je osnovna celica vsake skupnosti, v
družinskem okolju vsak njen Ëlan najde
zavetje (ne potuhe) v vseh življenjskih
situacijah. Trudim se, da bi se v naši družini vrednote, kot so: bratstvo, ljubezen,
spoštovanje, požrtvovalnost, vera, domoljubje in zvestoba, kar najbolj prepletale. Z ženo Kristino sva si ustvarila
dom na Gatini pri Grosupljem, kjer sva
zgradila družinsko hišo z vrtom in s sadovnjakom. V zakonu so se nama rodili
otroci: Luka, Manca, Jure in Sara.
V prostem Ëasu delujem v skavtski
in gasilski organizaciji, pomagam pri
krajevnih zadevah, pri veËjih delih pa z
družino pomagam tudi mlajšemu bratu,
ki je od oËeta prevzel družinsko kmetijo.
Zelo rad grem v naravo, kolikor mi Ëas
dopušËa, pa rad smuknem tudi v hribe,
kjer si nahranim dušo.
Kot takega me je življenjska pot
pred petimi leti pripeljala med odrasle
skavte, katere navdušuje preprost skavtski naËin življenja. Skavti smo zavezani
vrednotam, ki izhajajo iz skavtske obljube in zakonov. V smislu skavtskega
pozdrava “Bodi pripravljen! Vedno pripravljen!” smo pripravljeni “spreminjati
svet na bolje”, kot nam je naroËil naš
ustanovitelj Robert Baden Powell. Smo
radovedni, ustvarjalni in odprti za izzive. Opazimo potrebe v družbi in nanje
odgovorimo. Odrasli skavti poišËemo
kraj uËenja, sprostitve in sreËanja v naravi. V njej vidimo Božje delo, zato jo
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obËudujemo, spoštujemo in varujemo.
Naše aktivnosti v naravi so preproste in
vodijo k rasti posameznika in rasti dobrih odnosov med nami. Radi se družimo med seboj in sklepamo prijateljstva
z drugimi. VeËinoma smo starši otrok,
ki so Ëlani mladinskega gibanja (Združenja slovenskih katoliških skavtinj in
skavtov), pridružuje pa se nam tudi vedno veË skavtinj in skavtov, ki so konËali
svojo pot v mladinskem gibanju. Odrasli
skavti delujemo v bratovšËinah odraslih
katoliških skavtinj in skavtov (BOKSS),
katere so razporejene po vsej Sloveniji,
vse bratovšËine pa so Ëlanice Zveze bratovšËin Slovenije (ZBOKSS). Sam pripadam bratovšËini BOKSS Grosuplje in sem
njen vodja. Vloga vodje bratovšËine in
pomoËnika(ce) je povezovalne in organizacijske narave s primernim obËutkom
za ustvarjanje spodbudnega okolja za
skavtski naËin življenja. V skavtstvu smo
prisotni kot družina, saj so skavti v mladinskem gibanju trije od najinih štirih
otrok, v odraslem skavstvu pa delujeva
skupaj z ženo.
V letošnjem poletju je v Podturjaku
pri Želimljah potekal prvi vseslovenski

V zavetju druæine.

skavtski tabor, imenovan Jamboree 2008,
kateri je potekal pod geslom “Norost, ki
deluje”. To je bil do zdaj najveËji projekt
slovenskega skavtstva, na katerega s(m)o
se pripravljali veË let. Na tabornem prostoru velikosti 6 hektarov je bilo prisotnih 3.500 slovenskih skavtinj in skavtov
vseh generacij, prišli pa so tudi zastopniki iz tujine in zamejstva. Del programa
je potekal loËeno po generacijah, skupni del programa pa je potekal na osrednjem prireditvenem prostoru, kjer se je
med drugim odvijala velika igra iskanja
oranžnega zaklada in zabavni program.
»eprav vreme prireditvi ni bilo prav niË
naklonjeno, je bilo vzdušje na taboru, ki
je potekal pod geslom “Norost, ki deluje”,
vseeno enkratno in neponovljivo.
Sam sem kot Ëlan tropa za tehniko
prevzel vodenje naloge elektrifikacije tabornega prostora. Naloga ni bila ravno
preprosta, saj je bilo treba iz 1 kilometer
oddaljenega NN-omrežja na prizorišËu
zagotoviti dovolj elektriËne energije, in to
še ob dejstvu, da smo se prikljuËili na konec omrežja, ki je bil 1,5 km oddaljen od
TP. Za rešitev elektronapajanja je organizator Združenje slovenskih katoliških

Tone svoje znanje posreduje skavtom.

skavtinj in skavtov pri Elektru Ljubljana
zaprosil za soglasje za zaËasni priklop pa
tudi za tehniËno pomoË v smislu izvedbe
prikljuËnega mesta, izposoje ustreznega
napajalnega kabla in izposoje elektroagregata, ki je bil ob veËernih konicah
nepogrešljiv. Naše podjetje se je velikodušno odzvalo in s skupnimi moËmi nam
je uspelo. Po ovrednotenju vseh uslug
(izvedba zaËasnega prikljuËnega mesta,
izposoja napajalnega kabla in agregata)
je bilo naše podjetje eden izmed glavnih
pokroviteljev prireditve. Skavtska organizacija se je oddolžila s povabilom na
t. i. pokroviteljski dan, na katerem so si
predstavniki podjetja ogledali taborni
prostor in pestro dogajanje na njem. Sicer pa smo si pri Festivalu Novo mesto in

drugod izposodili tudi kable za instalacijski razvod, reflektorje, elektriËne omarice in drugo opremo. Obsežno delo smo
opravili v lastni režiji skavti sami, kot
zanimivost pa naj navedem, da je bilo po
prostranem prizorišËu razvleËenih skupaj
kar 5 km razliËnih kablov.
V naši bratovšËini Grosuplje smo letos izvedli tudi projekt nabave in izvedbe
sonËne elektrarne moËi 360 + 360 W v
kompletu z akumulatorji, regulacijsko
omarico in z razsmernikom. Elektrarna je
bila po konËanem taboru odpremljena na
Madagaskar, kjer v misijonu Marofarihy
deluje kot misijonar naš rojak in prijatelj
Jože AdamiË. Namenjena je opremljanju ambulante za osnovno medicinsko

oskrbo množice najrevnejših na za naše
razmere zelo velikem ozemlju. FinanËna
sredstva smo pridobili od pokroviteljev,
med katerimi je bilo v smislu spodbujanja obnovljivih virov energije tudi podjetje Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana. Strokovno stran izvedbe projekta
sem prevzel sam, o fotovoltaiki pa sem
se pustil pouËiti uslužnim strokovnjakom
in sodelavcem iz podjetja Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana. Elektrarna
je bila postavljena tudi na Jamboreeju,
kjer je bila (v funkciji) na ogled mladim
in radovednim udeležencem. Izvedena je
bila tudi predstavitev v programu Power
point na zelo odmevni delavnici, na kateri je (brezplaËno) predaval strokovnjak
in naš sodelavec Davor Leskovec.
Ob koncu bi rad izkoristil priložnost, da se tudi v svojem imenu zahvalim
Elektru Ljubljana in posameznikom znotraj podjetja za naklonjenost pri izvedbi
projekta Jamboree 2008 in sonËne elektrarne. »eprav je bil zalogaj kar zahteven, je sodelovanje potekalo brezhibno
in v zadovoljstvo obeh strani.

Tone Lampret

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Projekt OPERA

(OPEN PLC EUROPEAN RESEARCH ALLIANCE)
FOR NEW GENERATION PLC INTEGRATED NETWORK PHASE 2

Na podroËju telekomunikacij in implementacij sodobnih tehnologij v energetiko se pod pokroviteljstvom
Evropske komisije izvaja že druga faza projekta OPERA.
Projekt koordinira eno najveËjih evropskih distribucij, to
je španska Iberdrola, ki je v projekt pritegnila izbrana podjetja s podroËja EU in Brazilije, kjer je to distribucijsko podjetje /tudi lastniško povezano s tamkajšnjo distribucijo.

V

konzorciju sodeluje šestindvajset partnerjev iz enajstih držav, ki
so se pogodbeno zavezali uresniËevati skupno dogovorjene cilje
na temo prenosa podatkov po obstojeËih energetskih vodih.

V projekt je zajeto podroËje veË kot 70 milijonov elektriËnih uporabnikov, na nekaterih okoljih je projekt postavil
testne instalacije, kjer se dejansko testira obravnavana oprema
in nadzorni sistemi, ki ji predvideva projekt. Projekt OPERA je
financiran skozi šesti okvirni razvojni program, podroËje informacijskih tehnologij. Glede na velik obseg projekta, znaša
skupni proraËun projekta približno 30 mio €, kar je tudi za
evropske razmere razmeroma visok znesek. Za lažje razumevanje obsega finanËnega dela projekta naj vas spomnim, da
je letošnji celotni naËrt investicij celotnega Elektra Ljubljane
približno 45 mio €.
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EU in da je za to kar nekaj razlogov. Za sodelovanje v projektu smo
izpolnili vse potrebne pogoje, dokazali, kaj znamo in zmoremo,
uspešno opravili pristopne procedure in za sodelovanje v projektu
podpisali pogodbo z vsemi partnerji v projektu. Ponosni smo, da
sodelujemo v takšnem konzorciju, da skozi projekt soustvarjamo
razvoj sodobnih tehnologij. Projekt se konËa v zaËetku naslednjega
leta in takrat vam bom z veseljem predstavil dosežke veËletnega
dela na projektu.

Kaj projekt prinaša? Projekt je usmerjen k implementaciji sodobnih telekomunikacijskih storitev na podroËje energetskih naprav; to poenostavljeno pomeni, da je z uporabo sodobnih tehnologij mogoËe prek energetskih vodov priti do vsakega uporabnika, ki
ima elektriËni prikljuËek. V stanovanju se v elektriËno omrežje prek
klasiËne vtiËnice prikljuËi sprejemnik, na katerem so potem prikljuËki za internet, telefon, televizijo in za druge merilne naprave
(elektriËni, vodovodni in plinski števci), alarmne naprave ipd. Tako
se v celoti izognemo dodatnim instalacijam v objektih; še posebej je
to uporabno v objektih, kjer se ne sme izvajati gradbenih posegov
(gradovi, muzeji ipd.).

•
•
•
•
•
•
•

Trenutni nabor storitev, ki jih projekt podpira:
Dostop do interneta,
VoIP-telefonija,
IP-televizija,
Videonadzor (Telesurveillance),
Monitoring elektriËnega omrežja,
Nadzor in upravljanje omrežja,
Daljinsko odËitavanje števcev (AMR).

Elektro Ljubljana v projektu sodeluje v dveh izmed sedmih
delovnih podroËij; prvo je podroËje razvoja poslovne uporabe nadzornih sistemov (WP 6: PLC Business Deployment and maintenance
tools), ki ga vodi PPC AG iz Mainnheima, drugo podroËje pa je
segment popularizacije projekta (WP 7: Dissemination), ki ga vodi
Iberdrola iz Madrida. Res je, da komercializacija teh tehnologij na
našem podroËju zaradi izjemne razvitosti trga telekomunikacij ni
predvidena, je pa veËji del storitev s podroËja nadzora in upravljanja omrežij vsekakor mogoËe uporabiti tudi pri nas.
Projekt predstavlja za družbo Elektro Ljubljana velik izziv, saj
je to prvi veËji mednarodni projekt, ki ga financira EU, kjer smo
aktivno udeleženi, predvsem pa je prav, da se vsi skupaj zavedamo,
da je Elektro Ljubljana, d. d., edina Ëlanica konzorcija iz tega dela
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Mitja Fabjan,
Ëlan konzorcija OPERA

Spoštovani partner v projektu OPERA!
ObvešËam vas, da smo 2. 6. 2008 pod prijaznim pokroviteljstvom LINZ AG opravili drugo revizijo projekta, ki se ga
je udeležil tudi predstavnik Evropske komisije za naš projekt
Jorge Carvalho s tremi zunanjimi revizorji. Kot koordinator se
vam moram iskreno zahvaliti za vse resno in profesionalno
dozdajšnje delo, predvsem pa naj bo to tudi vzpodbuda za nadaljevanje takšne ravni sodelovanja vse do konca projekta.
Evropska komisija nas je za to revidirano obdobje ocenila
kot DOBRO - ODLI»NO, kar je najvišja mogoËa ocena, ki jo podeljujejo; dozdajšnji cilji projekta so bili v celoti realizirani.
Prav tako bo Evropska komisija v kratkem poslala uradno
poroËilo pregleda, ki bo na voljo tudi na uradni spletni strani
projekta; takrat vas bom lahko seznanil tudi s podrobnostmi in
z usmeritvami revizije.
Glede na dosežene izide in dozdajšnje uspešno delo priËakujem enako stopnjo aktivnosti in vašega dela tudi v nadaljevanju projekta.
Toliko za tokrat, prijazno vas pozdravljam.

Arriola Alcibar Javier,
Iberdrola, Madrid, Španija,
Koordinator projekta OPERA

VEDETI

DOBRO JE

Nehvaležnost je
hËi ošabnosti
(Muguel de Cervantes Saavedra)

Med sedem glavnih grehov, kot so: lenoba, požrešnost, zavist, zloba, napuh, pohlep in jeza, bi morali uvrstiti
tudi nehvaležnost. Ta bi bila lahko celo kraljica tem sedmih
grehov, kajti v njej je zajet kanËek bistva vsakega izmed
njih. V nobenem izmed grehov pa, nasprotno, ni najti niti
kanËka hvaležnosti. Predstavljajte si, da so ti grehi v resnici žive osebe.

K

ako bi se npr. odzvala LENOBA, kadar bi nekdo od nje priËakoval hvaležnost? Verjetno bi ležerno rekla: “Hvaležnost?
Kar sem naj pride ponjo, Ëe se mu da!”
POŽREŠNOST bi najbrž izjavila: “A za tiste bedne grižljajËke
naj mu bom še hvaležna?”
ZAVIST bi rekla: “Le kdaj bo kdo meni hvaležen za kakšno
stvar?”
ZLOBA bi najbrž ciniËno izcedila skozi zobe: “A tej zanikrni,
domišljavi pokveki naj bom hvaležna?”
NAPUH bi najbrž napihnjeno zabobnel: “Kakšna hvaležnost
neki? SreËen in poËašËen naj bo, da sem mu sploh dovolil, da mi
naredi uslugo!”
POHLEP bi verjetno zahropel: “»e hoËe, da mu bom hvaležen,
mi bo pa moral narediti precej veË in veËjih uslug.”
JEZA pa bi gotovo vzrojila: “Kaj? Predrzneš nesramni! Da si
sploh upa to priËakovati od mene!”
V življenju velikokrat naletimo na nehvaležne ljudi in kar
priznajmo si, tudi sami bi se pogosto lahko uvrstili mednje. To se
veËkrat dogaja zaradi nevednosti, neznanja, neizkušenosti pa tudi
zaradi neumnosti. VËasih so naše nehvaležnosti krivi pomanjkljiva
vzgoja, kompleksi, sramežljivost, žalost, pozabljivost, bolezen itd.
In kaj sploh je hvaležnost? Opredelitev je veliko. Hvaležnost
pomeni spoštovanje, to pa pomeni ljubezen! Kdor resniËno spoštuje
in ima rad življenje, ljudi, naravo ..., bo izražal hvaležnost v vsakem
trenutku.
Skratka, hvaležen Ëlovek se bo zahvaljeval vsakomur za vse.
In nasprotno - nehvaležnost pomeni, da ne spoštujemo soËloveka
(napuh), da ne cenimo njegovega dela (lenoba), Ëustev pozitivnih
lastnosti (zavist).
Hvaležnost je oËišËena energija ljubezni in deluje le takrat,
kadar je Ëlovek resniËno hvaležen.
VËasih do hvaležnosti pridemo zlahka, kar prekipevamo od veselja in dobre volje, to Ëustvo se nam spontano prelije v hvaležnost

za dobroto in
darilo življenja.
Spet drugiË
pa je hvaležnost
odsotna - še posebej
v trenutkih boleËine in
bolezni, izgube in žalosti,
težav in skrbi. Kako smo lahko v takih trenutkih sploh hvaležni? In zakaj naj bi bili? Že zdaj imamo
vse, kar potrebujemo; dovolj je zavedati se, KDO smo in KAJ nam je
bilo z življenjem podarjeno. To je HVALEŽNOST.
Ne obstaja le pehanje za delom in kariero; ko ležemo k poËitku,
je prav, da namenimo nekaj trenutkov za lepote, zaužite tisti dan.
Naj bodo to malenkosti, kot so: prijazen nasmeh ali sonËni žarek
izza oblakov in podobno.
Meni zelo zanimiva je naslednja zgodba:
Devetletni fant se je vozil s kolesom ob jezeru in padel vanj.
MimoidoËi mož je skoËil za njim in ga potegnil na suho - najprej
otroka, nato še njegovo kolo. Otrok si je kmalu opomogel, njegov
rešitelj ga je zavil v svoj suknjiË in ga poslal domov. Prosil ga je,
naj mu oblaËilo kmalu vrne - naslov da bo našel v žepu. Mož je bil
ves sreËen, saj je otroku rešil življenje. Naslednji dan je moral ostati
v postelji, kajti zaradi mrzle kopeli v ribniku se je prehladil. Ko je
zazvonil telefon, je le s težavo prišel do slušalke. Na drugi strani se
je oglasil moški glas: “Ste vi tisti, ki je vËeraj dal suknjiË mojemu
sinu?” “Ja.” “Torej ste vi potegnili otroka iz vode - otroka in njegovo kolo?” “Ja, jaz sem bil. S kom pa govorim? Kako gre deËku?”
se je pozanimal bolnik. “Kar v redu. Tudi kolo je že oËišËeno. Bilo
je pošteno umazano.” Nekaj Ëasa je bilo vse tiho, nato pa je deËkov
oËe vprašal z ostrim glasom: “Preden je fant padel v vodo, je imel
na glavi kapo. Kje pa je kapa?”
To je le zgodba, ali je resniËna ali ni, ne vem. Vseeno pa ti ob
tako oËitni nehvaležnosti zapre sapo.
Poznamo in zavedamo se svojih pravic, manj dolžnosti. Ravno
zaradi take miselnosti in navajenosti lahko izgubimo Ëut za hvaležnost.
“Nekateri se pritožujejo, ker imajo vrtnice trnje, jaz pa sem
hvaležen, ker ima trnje cvetje.”
Za konec pa še šala na temo hvaležnosti:
Klient zmerja svojega odvetnika: “Ti si goljuf. Mesece si me
vlaËil po sodišËu in na moj raËun obogatel.”
Odvetnik: “In to je hvaležnost! Pa prav zdaj, ko sem po vas
poimenoval svojo novo jahto.”
Jolanda Štukelj
Vir: Internet.
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IZ SVETA

T

Pohod na Triglav
Na vrhu.

udi letos smo se v zadnjem avgustovskem koncu tedna Ëlani športnega
društva udeležili tradicionalnega pohoda na najvišji slovenski vrh, tj. Triglav.
Letos je bilo 30 udeležencev. Avtobus nas
je pripeljal v dolino Vrat. Pot smo v spremstvu treh planinskih vodnikov nadaljevali
Ëez Prag. Brez veËjih naporov smo prisopihali do Kredarice. Tu pa smo po krajšem
postanku pot nadaljevali prek Malega Triglava do Aljaževega stolpa. Na vrh so prišli
tudi trije ''novinci'', za katere je sledil krst.
Sledila je še 1,5 ure hoje do Tržaške koËe
na DoliËu, kjer smo tudi prenoËili. Naslednji
dan smo se po zajtrku odpravili v dolino. Po
3 urah hoje smo prispeli v dolino Zadnjice
in prijetno utrujeni poËakali na avtobus. V
Logu smo si ogledali še muzej Triglavskega
narodnega parka, od tam pa nas je avtobus
odpeljal proti domu.
Romana Pristovnik
Foto: Arhiv ©D

15. kolesarski juriš na VršiË
VRŠI» - KOLESARJENJE

2008

VRŠI» - KOLESARJENJE

2008

Moški

Rezultat

1.

»ESNIK Borut

0:43:27

1.

KLEMEN»I» Bernarda

1:03:54

2.

GREGOR»I» Borut

0:48:43

2.

TEKAVEC Nataša

1:06:17

3.

JAKOVAC Bogdan

0:52:25

3.

ŠVAJGER Nina

1:07:39

4.

PRAZNIK Boris

0:54:36

4.

OBLAK Nataša

1:38:58

5.

OGRIN Marko

0:57:15

6.

KRŽIŠNIK Branko

0:59:47

7.

ZUPAN»I» Gregor

0:59:59

8.

BERDAJS Jože

1:01:52

9.

TEKAVEC Miran

1:03:09

10.

WAGNER Andrej

1:03:40

11.

MOVRIN Darko

1:06:17

12.

DIMEC Mišo

1:07:41

13.

BARLI» Edi

1:08:11

14.

KRIŽMAN»I» Gregor

1:09:45

15.

PAVLIN Jaka

1:10:00

16.

KUHAR Aleš

1:11:37

17.

GREGOR»I» Boris

1:21:30

18.

GRABRIJAN Damjan

1:25:58

19.

GAŠPERI» Stane

1:39:33
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Ženske

K

ljub slabi vremenski napovedi smo se ljubitelji kolesarjenja
v nedeljo, 14. 9. 2008, zbrali v
Kranjski Gori pred hotelom Lek. Malo
poËasnejši kolesarji so krenili proti 1611
m visokemu prelazu VršiË ob 9.30, preostali pa ob 10.00. Vseh 23 udeležencev
je sreËno prispelo na vrh VršiËa, kjer jih
je malo utrujene, a zadovoljne priËakal
topel Ëaj. Med ženskami je bila najhitreje na vrhu Bernarda KlemenËiË, med
moškimi pa Borut »esnik. Lepo in mrzlo
nedeljo smo konËali ob dobrem kosilu,
kjer smo kramljali o vtisih z današnjega
kolesarjenja.

Naslednje leto se spet zberemo; upam
da v veËjem številu, in sicer tudi s tistimi, ki
so se letos ustrašili slabega vremena.
Športni pozdrav!
Mojca Lampe
Foto: Arhiv ©D

ŠPORTA

IZ SVETA

16. pohod na Malo Planino
MALA PLANINA

2008

Moški

Rezultat

1.

JAN»I» Sebastjan

1:15:56

2.

JAKOVAC Bogdan

1:20:36

3.

WAGNER Andrej

1:29:31

4.

BARLI» Edi

1:33:23

5.

KRIŽMAN»I» Gregor

1:35:08

6.

TEKAVEC Miran

1:40:16

7.

GRABRIJAN Damjan

1:42:10

8.

DROLC Marjan

1:53:36

9.

BERDAJS Jože

1:53:40

10.

PAVLIN Jaka

1:53:42

11.

GAŠPERI» Stane

1:59:41

12.

MOVRIN Darko

2:06:35

13.

JAGER Bogdan

2:07:30

14.

DROLEC Matjaž

2:07:35

MALA PLANINA

2008

Ženske
1.

ŠKRJANEC Tatjana

1:29:04

2.

TEKAVEC Nataša

1:40:15

3.

KLEMEN»I» Bernarda

1:48:30

4.

OBLAK Nataša

1:50:00

5.

PRISTOVNIK Romana

2:07:26

6.

ŽAGAR Jasna

2:07:34

V

soboto, 4. 10. 2008, smo organizirali
tradicionalni pohod, tj. tek na Malo
Planino, ki šteje tudi za TRIS. Kljub
slabi napovedi smo se v lepem številu - 20
tekmovalcev (14 moških in 6 žensk) iz Stahovice podali proti Mali Planini. Vsi smo sreËno
prispeli do poËitniške hiše Elektra Ljubljana, ki
je bil hkrati tudi cilj, kjer nas je priËakala prava zimska idila. Vsi zadovoljni smo se okrepËali ob Ëaju in pecivu ter priËakali vse nastopajoËe, nato pa smo se odpravili na zasluženo in
dobro kosilo v »rnuški dom. Zimsko idilo je

poËasi zamenjalo sonce, tako da smo preživeli
lep in Ëudovit gorski dan. Polni novih vtisov
in svežega gorskega zraka smo se nato podali
v dolino, eni peš, drugi pa z avtomobili.
Med moškimi je bil najhitrejši na vrhu
Sebastjan JanËiË, med ženskami pa Tatjana
Škrjanec.
Športni pozdrav!
Mojca Lampe
Foto: Arhiv ©D

Beno Piškur - evropski prvak

O

b koncu meseca julija, tik pred zaËetkom letošnjih olimpijskih iger, se je v Ljubljani odvijalo Evropsko atletsko
prvenstvo veteranov (od 35 do 95 let). OdliËen uspeh je
dosegel Beno Piškur, saj je postal v teku na 1.500 m evropski
prvak. »estitamo za uspeh in želimo še naprej Ëim veË dobrih
izidov.

Igor »uËnik
Foto: Internet.
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UPOKOJITVE

UPOKOJITVE

Jožef Žilnik
naš skorajπnji
upokojenec

VAŠI ODMEVI

VAŠI ODMEVI

Poletje je komaj za nami, pa ga že vsi skupaj
spet nestrpno priËakujemo, ali ne? No, mi smo se letos podali kar na morje, kjer so nam sveži morski
zrak, vetrc in topla voda dali krila. Tako smo plavali, se potapljali, sonËili, brali nakopiËene knjige in
opravljali prijetne izlete peš ali z barko. Neprijetne
misli in obremenitve pa so kar nekam odplavale. S
tem obnavljamo našo osebno energijo, se sprošËamo
in pripravljamo na nove delovne dni.

Nenavadni dogodki na naši plaži:
Pred koncem priprave Elektro novic smo prejeli
prisrËno vabilo našega “skorajšnjega upokojenca”
Jožeta. PrepriËani smo, da bomo skupaj z njim preživeli vznemirljive, prijetne, zabavne trenutke na
njegovi zabavi v GostišËu Štorman v Trbovljah, kjer
bomo skupno proslavili njegovo pomembno življenjsko prelomnico.

Da se ne bi samo sprošËali v morskih valovih, so nam
dogajanje na obali poleg prijetne družbe popestrili tudi nenavadni dogodki.

N

Bila je sobota, zaËetek avgusta, do olimpijskih iger je
bilo še 6 dni. Plaža je bila polna ljudi, zato se morja zaradi
številnih jadrnic, Ëolnov in jaht sploh ni videlo.
Sonce je pripekalo, nam je bilo vroËe, tolažili smo se
tudi s hladno pijaËo in takrat se nepriËakovno, glej ga, zlomka, na plaži prikaže skrivnostna gospa, popolnoma obleËena
v Ërno.
Po navadi se ne zmeniš kaj veliko za druge ljudi, saj si
na dopustu, a ta ženska je kar iskala pozornost.
Sprva ni bilo niË nenavadnega, le še ena izmed mnogih,
ki so nam preËkali pot tisti dan. Kar naenkrat pa se je popolnoma obleËena, z nahrbtnikom in s Ëevlji, odšla malce
skopat.
Ampak to še ni vse! Gospa je s seboj vzela tudi roza
dežnik, ki jo je - vsaj tako smo si razložili - verjetno varoval
pred soncem.
Ko pa se je okopala, je svoja oblaËila nastavila na sonce,
da so se posušila, in se preoblekla v kopalke.
Nam, ki smo vse skupaj opazovali, le kako naj ne bi, Ëe
pa nam je roza dežnik kar silil v vidno polje, še vedno ni bilo
niË jasno.
Moram priznati, da smo vsi previdno gledali naokrog,
Ëe gre za kakšno skrito kamero. Našo obalo je seveda napadla
eksplozija smeha.
Naslednji dan je gospa ponovno prišla na obalo. Tokrat
se ni okopala v svojih oblaËilih. Dežnik pa je ponovno pritegnil našo pozornost ...

azdravili bomo na stare dobre Ëase in na prihajajoËe prijetno novo bogato življenjsko obdobje. Že
zdaj smo prepriËani, da bodo to trenutki, ki jih ne
bomo pozabili in ki se jih bomo z veseljem spominjali. Naše
sreËanje bo spontano, brezskrbno in kot pravi Jože sam:
“ena sama uživancija”. Poskrbeli bomo za veliko dobre volje, veselja in smeha. Jože, vsa tvoja delovna leta si delal
z ramo ob rami, v prijateljskem in strokovnem sožitju s
sodelavci. S svojim delom si izražal svojo individualnost,
ustvarjalnost in samoiniciativnost. Med sodelavci si imel
dobre prijatelje in delovne partnerje. Mlajšim sodelavcem
si svetoval, Ëeš da bomo s skupnim delom moËnejši in da
bomo z ramo ob rami uËinkovitejši. Vedno si poudarjal, da
morajo biti sodelavci enotno usmerjeni, da morajo biti pozitivni in si medsebojno pomagati. Tvoji nasveti mlajšim
sodelavcem so vsekakor obrodili sadove. Fantje so sprejeli tvoje misli: “Ko se dela, se dela, po potrebi tudi gara,
seveda kakovostno, samo da so doseženi ustrezni izidi, ko
pa so doseženi ustrezni izidi, je potreben tudi kakšen premor, lahko se tudi kaj poje in popije.” Res, na sreËanju si
bomo imeli veliko povedati! Jože, bil si dober sodelavec in
kolega. Pogrešali bomo tvojo kakovost, strokovnost, dobro
voljo in stalno pripravljenost pomagati. Kot si sam rekel:
“Red in disciplina in razumevanje.” To so temelji dobrega
sodelovanja.
Vedno boš dobrodošel !
Irena PotoËnik

Jaz pa ti pa židana, toda pazite, roza (pink)
marela ...

Smešni ribiË:
Eden stalnih obiskovalcev naše plaže je bil tudi italijanski ribiË, ki je pravzaprav cele dneve stal kot svetilnik in v
vodi namakal svoj trnek.
Lovil je predvsem “igle”, ki jih je z veseljem delil tudi z
drugimi na obali in moram priznati, da je bil ulov zelo dober.
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Poletje je za nami
Nekega dne, ko je ulovljene igle skril v morje pod kamenje,
pa je imel dobrega opazovalca “ponirka”. Med odsotnostjo našega
vnetega ribiËa so ulovljene “igle” zadišale tudi ponirku, ki jih je,
meni niË tebi niË, pojedel.
Ko se je ribiË vrnil, je doživel neprijetno preseneËenje, zato
je najprej pretaknil vsak kamen.
V skrajnem obupu je še s potapljaško masko pregledal vsak
kamen, kjer naj bi bile njegove ribe, ker pa je bil Italijan in sama
ne znam njegovega jezika, mu tudi povedati nisem mogla, kam
so izginile njegove ribice.
Naša obala je bila polna smeha. Pa saj veste, smeh je pol
zdravja, tega nam letos na dopustu ni manjkalo.

Pa še to ...

Izlet v Gardaland - safari park
Na naši plaži slišiš tudi neverjetne stvari, kot je na primer
zgodba o možaku, ki se je odpravil na izlet v Verono, natanËneje
v njihov safari park, kamor si je šel ogledat tamkajšnje živali.
Še posebej mu je bil všeË nosorog, katerega je hotel slikati
od blizu. Nosorog nad tem ni bil preveË navdušen, zato je ponorel
in se mu mašËeval tako, da mu je zapiËil svoj rog v avtomobil.
Ob naletu nosoroga v njegov avtomobil so mu padla oËala
na tla in se razbila. Da je lahko nadaljeval vožnjo, se je znašel
tako, da je preprosto vzel svojo potapljaško masko, katero ima
tudi z dioptrijo, in z njo nadaljeval pot domov.

Smola pa ga še vedno ni zapustila in se je samo še stopnjevala. V Sloveniji se je nato zapletel v verižno prometno nesreËo.
Do njega je prišel miliËnik, ki ga je samo Ëudno pogledal,
kaj sploh poËne za volanom s potapljaško masko!
Izmenjala sta nekaj besed, ker pa mu ni znal razložiti poškodbe na vratih, ki jo je prizadel nosorog, se miliËnik z njim ni
veË veliko pogovarjal. Seveda tudi zapisnika nista napisala.
Spet nas je napadel smeh ....

Ognjemet na Tartinijevem trgu
Prijetno dopustovanje v Piranu smo konËali na Tartinijevem trgu na veËer, ko so izbirali Miss Alpe Adria. Ob družbi
brhkih lepotic, odliËne glasbe (Novi fosili in drugi glasbeniki),
slastne hrane in pijaËe pa nas je ob polnoËi razveselil še sijajen
ognjemet.
Oh, kaj hoËemo, letošnje poletje je pri koncu. Doživeli pa
smo prijetne, smešne in neverjetne dogodivšËine. In zdaj smo tu,
polni energije, pripravljeni za nove delovne izzive.

Irena PotoËnik

oktober2008 | Dober tok. • 55

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Naj fotografija 2008

T

okrat smo v uredništvo prejeli fotografije sedmih avtorjev. Svoje fotografije
so na razpis “Naj fotografija leta 2008” poslali: Ana GerËar, Anton Štimec,
Bojan Pintar, Drago Žagar, Jelka Kališnik, Marjan Drolc in SreËko CikaË.
Letošnje poletje nam bo ostalo v spominu predvsem po hudih neurjih, kar se v
veliki meri odraža tudi v posnetkih, poslanih na razpis. Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za poslane posnetke.
K sodelovanju vabimo tudi vse druge sodelavce in seveda tudi upokojence.
Uredništvo
Anton ©timec: Visoko nad oblaki.

Bojan Pintar: Ko se narava razjezi.

Ana GerËar: Jutranje moravπke zajle.

Marjan Drolc: Mavrica po neurju.
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Jelka Kaliπnik: Pogled v dolino.

Drago Æagar: Pred nevihto.

SreËko CikaË: MavriËna vrata v EU.

JUBILANTJE

JUBILANTJE

Jubilantje

KADROVANJE

KADROVANJE

Kadrovanje
V preteklih mesecih smo zaposlili sodelavce:

Letošnjo jesen bodo praznovali svoje
okrogle obletnice naši upokojenki in upokojenci:

OKTOBER 2008
60. rojstni dan
Marija KOKALJ

Kresnice

Ëlanica DUEL

70. rojstni dan

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA
ENOTA

GREGOR KOMEL

Elektromonter

SDO, DE Ljubljana okolica

KLEMEN VERSTOVŠEK

Inženir informatike

SSS, Sl. za inform. storitve

ROK JAKŠE

Elektromonter

SDO, Novo mesto

ALEŠ GRUDEN

Projektant - sodelavec

SDO, DE Ljubljana mesto

FRANCI JAKLIN

Projektant - sodelavec

SDO, DE Ljubljana mesto

LUKA JERINA

Geodet

SDO, DE Ljubljana mesto
ORDO, uprava

Stanislav CELARC

Vrhnika

MILAN JORAS

Str. sod. obratovanja VNobjektov

Janez NAGLI»

Ljubljana

MIRJANA MALOVRH

»istilec

TP, Sl. režijskih dejavnosti

VESNA PETEK

Administrativni referent

SDO, DE Ljubljana okolica

DANIJEL ŠKUFCA

Elektromonter

SDO, DE Ljubljana okolica

NOVEMBER 2008
70. rojstni dan
Drago GRIL

KoËevje

Peter HO»EVAR

Ljubljana

Ëlan DUEL

80. rojstni dan

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:
IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA
ENOTA

JANEZ BRANKO KAVZAR

upokojitev

SDO, DE Trbovlje

Ciril FERLIN

Zagradec

IRENA ZORE

upokojitev

SSS, RaË. - finanËne storitve

Francka ZUPAN»I»

Rovte

RAJKO GODEŠA

upokojitev

SDO, DE Ljubljana okolica

DRAGICA PERKO

upokojitev

SU, Uprava

JURIJ ŽVAN

upokojitev

SSS, Skupne storitve

80. rojstni dan

POLONCA RAHNE

prenehanje

TP, Služba nabave

Jožef PEN»UR

Litija

FRANC LUKAN»I»

upokojitev

SDO, DE Ljubljana okolica

Janez MARN

Zagorje ob Savi

BORUT MOLE

prenehanje

SDO, DE Ljubljana mesto

Ljubljana

GORAZD BERGINC

prenehanje

ORDO, Uprava

MARJAN DRNOVŠEK

upokojitev

SDO, DE Trbovlje

ŽELJKO BLAŽEVI∆

upokojitev

SDO, DE Ljubljana okolica

EMINA ALIBEGI∆

upokojitev

SSS, Skupne storitve

IVAN DEDNIKAR

upokojitev

SDO, DE KoËevje

DANICA LENAR»I»

upokojitev

SDO, DE Ljubljana okolica

DECEMBER 2008

Milan VRBINC

Ëlan DUEL

Slavljenkama in slavljencem želimo vse
lepo, vse dobro vsak dan, rojstni dan pa naj
bo obsijan s sonËnimi žarki, prijaznostjo in z
ljubeznijo.

Umrli so upokojenci: IVAN FELE, STANISLAV LAVRIH, BENEDIKT KONTE, STANISLAV KLEPEC, VIKTOR ZUPANC in JOÆE OREL.

In še to:
Na svetu je toliko vsega za vse nas,
Ëe le imamo oËi, da vidimo,
srce, da vzljubimo,
in roke, da si vse to naberemo ...
(Lucy Maud Montgomery)

Jožica Krašovec

V SPOMIN

V SPOMIN

Umrl je Stanislav Klepec
V Ëasu, ko oživijo belokranjski
vinogradi in se spremenijo v mravljišËe trgaËev, brentaËev ..., smo se
mi poslovili od našega dolgoletnega
sodelavca Stanislava Klepca.

R

odil se je 3. oktobra 1941 v kraju
BelËji Vrh v Beli krajini. Stanislava Klepca je že ob rojstvu zaznamovalo težko življenje, saj se je rodil kot
nezakonski otrok v zaËetku 2. svetovne
vojne. Že zelo zgodaj mu je umrla mati,
zato ga je k sebi in svoji družini vzel njegov stric iz Pustega Gradca. V striËevi
družini je živel vse do odhoda na šolanje
v TehniËno šolo v Krškem, ki pa je na
žalost ni uspel dokonËati.
V DE Novo mesto se je zaposlil leta
1963 kot polkvalificiran delavec, nakar
si je s prizadevnim delom pridobil naziv
“priuËeni delavec elektrostroke”. V letu
2000 je invalidska komisija v Novem
mestu ugotovila, da za delo samostojnega elektromonterja ni veË sposoben in ga
je invalidsko upokojila. Po upokojitvi je
hudo zbolel, zato je odšel živet v dom
upokojencev v Metliki, pred Ëasom pa se
je preseli v dom upokojencev v »rnomlju.

ZAHVALA

O

b izgubi drage mame se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem za izreËeno sožalje, podarjeno cvetje in
za sveËe.
Hvala vsem, ki ste se mi pridružili ob
njenem zadnjem slovesu.
Andrej PavliË, DE Novo mesto
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Stanislav Klepec je že v mladosti
pokazal zanimanje za tehniËne znanosti;
zanimalo ga je predvsem podroËje elektrike in logiËno je bilo, da se je kot 15letnik vpisal na Srednjo elektrošolo. Že
zelo zgodaj je sam izdelal radijski sprejemnik, tako da so otroci v vasi lahko
poslušali radio. Ljubiteljsko se je ukvarjal s fotografiranjem, sam je izdeloval
fotografije, v zaËetku sicer Ërno-bele,
pozneje, z napredkom tehnologije, pa je
snemal s kamero.

nju globokih in zahtevnih jam na kraškem svetu Bele krajine, Poljanske gore
in vse tja do Kolpe.
Trudil se je z vzgojo mladih Ëlanov
kluba; o svojem delu je poroËal v Ëasopisih in objavljal izsledke raziskav v znanstvenih publikacijah.

Dolga leta oziroma od samega zaËetka je fotografiral prireditev “Jurjevanje” v »rnomlju; lani je na prireditvenem
prostoru pripravil razstavo svojih prvih
fotografij.

Zadnja leta se je zaradi bolezni poËasi poslavljal od aktivnega jamarstva,
vendar je do zadnjega urejal kataster in
risal naËrte.

Za naslednje leto pa je pripravljal
filmski pregled dogajanj okrog jurjevanja. Smrt ga je prehitela med najveËjim
ustvarjanjem.

Stane Klepec je pokopan na pokopališËu v Pustem Gradcu, ki je le nekaj
metrov stran od hiše, kjer je preživljal
svoja otroška leta in mladost.

Bil je tudi aktiven jamar od ustanovitve jamarskega kluba v »rnomlju
leta 1965, njegov dolgoletni predsednik
in vodja klubskega katastra. OdliËno je
obvladal tehniko premagovanja brezen,
tako da je bil nepogrešljiv pri raziskova-

Jolanda Štukelj

JE NEKAJ RESNICE

V VSAKI ŠALI

TRGOVINA

so pred kratkim odprli trgoTrgovinavino, Nekje
v kateri so ženske lahko izbrale in
kupile moža.
Na vhodu so bila izobešena “navodila za uporabo”:
• Trgovino lahko obišËete SAMO ENKRAT!!!
• Trgovina ima 6 nadstropij in karakteristike moških se izboljšujejo, ko
se povzpnete v višje nadstropje!!!
• Lahko izberete kateregakoli moškega
v nadstropju, v katerem se nahajate,
ali pa se vzpnete v višje nadstropje.
• Ne morete se vrniti v nadstropje
nižje!!!
Ko se ženska odloËi obiskati trgovino, da bi si poiskala partnerja:
Na vratih prvega nadstropja piše:
“TI MOŠKI IMAJO DELO.”
In ženska se odloËi povzpeti v naslednje nadstropje.

jo vleËe naprej in odide v naslednje nadstropje.

Na vratih drugega nadstropja piše:
“TI MOŠKI IMAJO DELO IN IMAJO RADI
OTROKE.”
In ženska se odloËi povzpeti v naslednje
nadstropje.

Na vratih petega nadstropja piše:
“TI MOŠKI IMAJO DELO, IMAJO RADI
OTROKE, SO NEVERJETNO LEPI, POMAGAJO PRI HIŠNIH OPRAVILIH IN
ZELO SO ROMANTI»NI.”
... ženska se odloËi vstopiti, ampak v zadnjem trenutku se premisli in odide v
šesto nadstropje.

Na vratih tretjega nadstropja piše:
“TI MOŠKI IMAJO DELO, IMAJO RADI
OTROKE IN NEVERJETNO SO LEPI.”
Vaau, pomisli ženska, a gre naprej.
Na vratih Ëetrtega nadstropja piše:
“TI MOŠKI IMAJO DELO,
IMAJO RADI OTROKE,
SO NEVERJETNO LEPI
IN POMAGAJO PRI HIŠNIH OPRAVILIH.”
Neverjetno, pomisli ženska, težko se uprem da
ne vstopi, vendar nekaj

6
5

Na vratih šestega nadstropja
piše:
“STE OBISKOVALKA ŠT. 31.456.012. V TEM NADSTROPJU NI
MOŠKIH,
TO NADSTROPJE OBSTAJA SAMO
KOT DOKAZ, KAKO JE NEMOGO»E ZADOVOLJITI ŽENSKO!”

4
3

HVALA VAM, DA STE OBISKALI NAŠO TRGOVINO.”

2
1

Trgovina

Zakaj ima sedmica Ërtico
Veliko ljudi dandanes piše številko sedem (7) s
Ërtico na sredini (-).
Ta Ërtica v bistvu sploh ne obstaja. Ni je v slovnici, ni je na tipkovnici, ni je na kalkulatorju. Skratka, NI je. Toda, ali veste, od kod prihaja ta navada?
Nastala je v davnih Ëasih, ko se je Mojzes povzpel na
goro Sinaj, da bi zapisal 10 zapovedi. Ko je Mojzes
prišel do sedme zapovedi, mu je Bog povedal, kaj mora
zapisati:
“Ne poželi žene svojega bližnjega!”
Ko je to zapoved prebral izraelskemu ljudstvu,
je le-to obmolknilo. »ez nekaj Ëasa pa so moški
zavpili v en glas:
“PreËrtaj 7!”

Poštar
“OËka, Ëe mi daš 20
evrov, ti povem, kaj poštar
vsako jutro reËe mamici!”
“Velja! No, kaj ji reËe?”
“Dobro jutro, gospa.
Tukaj je vaša pošta!”
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Logatec
- sreËanje
upokojencev
ljubljanske regije

V

zaËetku septembra je bilo v Logatcu sreËanje upokojencev
ljubljanske regije, na katerem so upokojencem športnikom,
ki so se udeležili regijskih tekmovanj, podelili zaslužena
priznanja. Med dobitniki so bile tudi naše športnice. V pikadu so
zasedle odliËno tretje mesto in prejele pokal. Naši upokojenci so
tekmovali še v namiznem tenisu, balinanju in v kegljanju. Vsem
udeležencem tekmovanj Ëestitamo za dosežene uspehe.
Zvonka Osredkar

Nada PoËervina, Marija Struna, Anica Dolenc, Zdenka Kotnik z osvojenim
pokalom za 3. mesto v pikadu.

Okrog Gore
na Goro

Kamniško
sedlo

il je lep sonËen dan, ko smo se zbrali na parkirišËu pod Šmarno goro, da
opravimo trening, pohod - pripravo za
dvodnevni pohod v visokogorje. Predsednik
društva nas je lepo “potroštal”, da v treh urah
bomo že prišli na Goro. Vsi mu nismo verjeli,
saj bi v treh urah prišel tudi “polž” na goro in
smo se kar malo nasmihali, Ëeš da v tem Ëasu
prideš dvakrat, trikrat gor in dol. No, pa smo
vzeli palice v roke, pot pod noge in zagrizli
v hrib. ZaËeli smo s potjo “Po koreninah” in
kmalu zavili desno na “Pot svobode”, zavili na
“Romarsko pot”, se spustili skoraj v dolino in
Ëez Grmado prišli na Šmarno goro. Po krajšem
poËitku in malici smo se zadovoljni, da smo
spoznali še druge poti na Šmarno goro, spustili
po najkrajši poti v dolino. Trening je uspel.

V meglenem jutru smo se
dobili v »rnuËah, od koder nas je
prevoznik odpeljal v Logarsko dolino, izhodišËe za naše potepanje
po Kamniško-Savinskih Alpah.

B

Zvonka Osredkar
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P

otepanje smo zaËeli pod slapom
Rinka in se ob slapu povzpeli na
Okrešelj, kjer smo se malo podprli, saj nas je Ëakal najtežji del poti.
Pa tudi nevaren. Pot je sicer dobro

varovana s klini in z vrvmi, vendar je
kljub temu potrebna velika previdnost
in tudi nekaj poguma. Mene je bilo
kar precej strah. Pot smo uspešno premagali tudi s Stanetovo in z Jožetovo
pomoËjo in v zgodnjih popoldanskih
urah prišli na cilj - planinski dom na
Kamniškem sedlu. Po krajšem poËitku smo se odpravili še na Brano. Po
povratku smo ob prijetnem klepetu poveËerjali in šli pravoËasno poËivat, saj
nas je naslednji dan Ëakal še sestop v
Kamniško Bistrico. Na eni strani bližina vršacev, na drugi pa pogled v dolino, ki te napolni z enkratno energijo.
Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Italija - Devinski
grad
Za tokratno jesensko potepanje po tujini smo si
izbrali Italijo - Sesljan - Devinski grad in Trst.

V

deževnem vremenu smo se odpravili iz Tivolija in do
Planine pobirali naše izletnike. Kmalu smo se pripeljali do italijanske meje, ki naj ne bi obstajala veË, res
smo mejo preËkali brez vsakih formalnosti. Svet, po katerem
smo se vozili, je bil vËasih slovenski - zgodovina in politika
sta to spremenili. Vendar so še Slovenci na tem obmoËju. Skozi nekdaj slovenske kraje smo se pripeljali do Devina, kjer smo
si ogledali grad. Iz dvorane Jama smo se po Paladijevem stopnišËu vzpeli v višja nadstropja in si ogledali grajske sobane jedilnico, lovsko sobo, spalnico, viteško dvorano, modri salon,
knjižnico, razstavo Rilkejevih pisem ... Nekateri so se povzpeli
na stolp, od koder je lep razgled po okolici - poleg Sesljanskega zaliva, luke Devin in izvirov reke Timave se vidi ves
Tržaški zaliv in tudi Debeli rtiË. Grad je v lasti družine Thurn
und Taxis, katere dediËi še prebivajo v delu gradu. Devinski
gospodje so bili pomembni za razvoj družabnosti in kulture,
saj so bili meceni znanih pesnikov, pisateljev in glasbenikov

Kofce

V

torek, ko smo se zbrali v Tivoliju, da
se odpeljemo na Podljubelj, od koder
smo potem nadaljevali pot na Kofce,
je bilo krasno jesensko jutro. NaroËeno za

Vsake stvari je enkrat konec, tako tudi našega potepanja;
odpeljali smo se v domovino, na kosilo in domov.

Zvonka Osredkar

pohod v gore. Sprva smo hodili po asfaltni
cesti in smo bili veseli, ko smo zavili Ëez pašnik na gozdno pot, ki se je kar kmalu zaËela
strmo dvigati, da smo na nekaterih predelih
skoraj res “grizli” kolena. Vsak je v svojem
tempu nadaljeval pot, vendar smo vsi uspešno prišli na cilj. Trud je bil bogato poplaËan
s Ëudovitim razgledom na okolico, z doma-

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

iz vse Evrope. Eden izmed njih je bil tudi pesnik Rainer Maria
Rilke, ki je na gradu prebival in ustvarjal v zaËetku 20. stoletja
in po katerem se imenuje tudi okrog dva km dolga sprehajalna
pot do Sesljana. Pot, po kateri smo se sprehodili, je speljana po
visokem in dobro zavarovanem kraškem robu in nudi krasen
razgled na Tržaški zaliv. V Sesljanu smo se vkrcali v avtobuse
in odpeljali v Trst, kjer smo si individualno ogledali Trst, pozneje pa smo se odpeljali na GriË sv. Justa nad mestom in si
ogledali Ëudovito katedralo sv. Justa (1337), razvaline civilne
bazilike, ki so jo Rimljani sezidali v 1. stoletju, izkopanine
propileja iz 1. stoletja, ki so vidne skozi rešetko v današnjem
zvoniku katedrale ter uživali v razgledu na Trst. Vse poboËje
griËa sv. Justa je urejeno v spominski park, posveËen spominu
padlim v vseh vojnah.

Prijave

8. 11. 2008

Po Levstikovi poti

pohod

3. in 4. nov.

11. 11. 2008

Martinovanje
- neznano

izlet

3. in 4. nov.

Ënostjo na planini, s sprehajanjem po okolici
in z uživanjem na sonËku. Po poËitku in kosilu smo se poËasi odpravili nazaj v dolino.
Gospa Loboda se vsem zahvaljuje za
spodbudo in pomoË na poti na Kofce, še posebno gospodu Weilgoniju za pomoË in prevoz s Kofc.
Zvonka Osredkar

N

a dan prijav do 11. ure pokliËite telefonsko št. 01 519 80
36, in sicer 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

oktober2008 | Dober tok. • 61

UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

Padalec:
Listnato
Roman
drevo,
JaneæiË, El
simbol
koËevje
Slovenstva

Trda
kovina,
podobna
Platini

Majhen
vrtni ali
poljski
glodalec

PijaËa iz
limoninega
soka

Velika
posoda za
tekoËino

Izpiralnik

Slavilna
pesem
Vohunka
Hari
Drug izraz
za sani

Rahla sapa,
vetrc

SESTAVIL
TONI

SESTAVIL
TONI

Strokovnjak s
podroËja
elektroKitajska
posoda
Izraz za
okvir

Anton
Duπak
Slikar
Meπko

Naprava za

Lastnost
Vrsta
SESTAVIL
klepetavega
soglasnika
TONI
Ëloveka

Olga
Gindiciosi

Ledena
gora

Gorljiv
plin,
sestavina
nafte

Stari
oËe, ded
(primorsko)

Luka v
Ukrajini

Tretji sklon,
dajalnik

PodroËje za
fronto

Glavni
πtevnik

»ar

Kamen, ki
pade na
zemljo iz
vesolja

RdeËi kriæ

LuËaj

Visoke
igralne
karte

Upanje
Veliko
Finsko
jezero

Ivan Sivec

Vrsta
bojnega
strupa

BivaliπËe
umrlih
Trafo
postaja

Rimska 1

Televizija

PolitiËna
povezanost

Ptice
selivke

Emil BradaË

Ameriπka
kukavica
Anton
Nanut
Andrej
Novak

LoπËilo

Milan
Zidar

Izraz za
tiho igranje
v glasbi

Zoran
Artnak

Zelenice v
pušËavi
Volku
podobne
afriπke
zveri

Vek, doba

Kemijski
simbol za
Amercij

Kdor vlada
Vrsta
menice

Tomaæ
Dolenc

Mesto v
Srbiji

Odboj,
odmev

Prvi in
drugi
samoglasnik

Spojine
amoniaka
Izraz za
uËenje

Eros
Ramazotti

Sin hËere
ali sina

Anæe Jerina

Orodje za
ËiπËenje
pluga

Skrb,
oskrba
Olga
Gindiciosi

Strupena
kaËa

Staroæidovski
kralj

Japonsko
æganje iz
riæa
SrediπËe
vretja
©esti zlog
gl. lestvice
Pascal
Novak

SladiË
Alojz

Del
kroænice

Juha iz
kosti,
æolca

Okrajπava
za tega
leta

Pesnik
Gruden

NajveËji
italjan.
pesnik,
Alighieri

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki Tatjani GlušiË iz Ljubljane, ki bo prejela praktiËno nagrado.
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 14. novembra 2008 na naslov: Elektro
Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Oddelek za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

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

ZA DUŠO

ZA DUŠO

Sorodna
duša

N

ekoË sta sedela uËitelj in njegov
uËenec pod velikim drevesom na
travnati planjavi. Nenadoma je
uËenec vprašal uËitelja: “UËitelj, zmeden sem, kako naj najdem svojo sorodno
dušo? Ali mi lahko pomagaš?”
UËitelj je nekaj trenutkov molËal,
nato pa rekel: “To je pravzaprav težko in
lahko vprašanje.”
UËenec je razmišljal in ga vprašujoËe
pogledal.
UËitelj: “Poglej tja, povsod naokrog
je polno trave; sprehodi se med njo, a
nikoli ne hodi nazaj, pojdi le naravnost
naprej. Poskušaj med potjo najti Ëudovito
bilko trave in jo utrgaj, nato jo daj meni.
A le eno bilko trave!”
UËenec: “Prav ... Ëakaj me tu. ZaËel
je hoditi naravnost po travnatem polju.
»ez nekaj minut pride nazaj.”
UËitelj: “Hmm, ne vidim nobene lepe
bilke v tvojih rokah.”
UËenec: “Na svoji poti sem našel veË
lepih bilk, a vsakiË sem mislil, da bom našel se lepšo, zato jih nisem utrgal. Sploh
se nisem zavedal, da sem prišel do konca
polja, ne da bi utrgal katerokoli bilko. Ker
si mi rekel, naj ne hodim nazaj, nisem šel
nazaj po isti poti.”
UËitelj: “Tako se dogaja tudi v življenju ...”

In kaj je sporoËilo te zgodbe?
»e išËeš svojo sorodno dušo,
nikar stalno ne primerjaj in upaj,
da boš našel še nekoga boljšega.
Tako boš zapravil vse življenje,
saj Ëas ne gre nikoli nazaj!
Podobno velja za iskanje
idealnega partnerja, službe,
poslovne priložnosti ...
Vir: Internet.

Lepa misel:
“Družite se z zmagovalci. Letite z orli, namesto da se tepete s petelini. Ker imajo drugi moËen vpliv na
vas, dober in slab, morate biti zelo
previdni, ko izbirate družbo.”
Brian Tracy

