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BESEDA

Smo trženjsko (dovolj)
naravnano podjetje?
Drage bralke in dragi bralci, lepo pozdravljeni in dobrodošli!
Pretekli meseci so bili v veliki meri
zaznamovani z aktivnostmi na podroËju
priprave in predstavitve nove, razširjene
ponudbe za gospodinjske odjemalce Moj
paket. O tem smo vas sproti obvešËali.
Med tokratno vsebino pa lahko preberete
še veË. Kar samo po sebi se mi ob tem zastavlja spodbudno in izzivalno vprašanje,
na katerega lahko odgovorimo kar sami
pri sebi: Smo trženjsko (dovolj) naravnano podjetje?
Trženjska naravnanost v samem jedru
preprosto pomeni, da se jasno zavedamo pomena našega odnosa do strank, kupcev, do odjemalcev, kakor koli jih že želimo poimenovati,
pomena zadovoljevanja njihovih potreb in ne
nazadnje pomena zavedanja še neizraženih potreb obstojeËih in še neobstojeËih kupcev, ki jim
lahko ponudimo nekaj novega.
V jedru je torej dosledno vlaganje v odnos do kupca oziroma s kupcem. Z obstojeËim
in s potencialnim. Iskanje in ustvarjanje novih
rešitev zanj. Kako se mu še bolj približati? S tem
se gradi partnerski odnos, ki zahteva trud, energijo in Ëas. Poslovno najuspešnejša podjetja, ki
so dosledno trženjsko naravnana, sledijo ideji,
da kupcem ne prodajajo, ampak z njimi vzpostavljajo partnerske odnose. Torej se tržni uspeh
podjetja spet vrne nazaj, navznoter, k vsakemu
zaposlenemu, k vsakemu izmed nas in k celotni
sliki podjetja, ki jo vidijo naši kupci.
Toliko na kratko. V uredništvu se bomo
tudi vnaprej trudili posredovati obstojeËe aktualne informacije, ki vam bodo pomagale ostati
kar najbolj v toku s poslovanjem družbe. Tokrat vam v uvodniku predstavljamo poslovanje
družbe v letu 2008 in vpliv finanËne krize na
poslovanje. Strokovnjaki Elektra Ljubljana se
z razliËnimi temami pogosto predstavljajo na
strokovnih sreËanjih. Vsekakor gre za pomem-

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

ben prispevek k prepoznavnosti in ustvarjanju
ugleda družbe. Tokrat z veseljem poroËamo o
tem. Akcija, v kateri izbiramo najprijaznejšega
sodelavca, sodelavko, uspešno poteka. Sodelavci DE Novo mesto ste se zelo dobro odzvali. Izbrali ste sodelavko Moniko MikliË, ki ji v imenu
uredništva in svojem imenu iskreno Ëestitam.
Elektro Ljubljana že vrsto let aktivno in
družbeno odgovorno deluje na podroËju vzgoje
in izobraževanja otrok in mladostnikov o delovanju elektroenergetskega sistema, o poklicih v
elektroenergetiki, v zadnjem Ëasu pa smo še posebej aktivni tudi na podroËju obnovljivih virov
in uËinkovite rabe elektriËne energije. VeË lahko
preberete med tokratno vsebino.

Z veseljem vas vabim k branju in sodelovanju. Vsem vam, našim rednim sodelavcem, pa se tudi na tem mestu toplo
zahvaljujem. Želim vam lepe in ustvarjalne dni.
Mag. Violeta Irgl, urednica
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UVODNIK

UVODNIK

Poslovanje
družbe v
letu 2008

na obraËunavanja elektriËne energije za
gospodinjske odjemalce s 1. 11. 2008.
»isti poslovni izid Elektra Ljubljana,
d. d., je v letu 2008 znašal 160,4 tisoË EUR.
Slabši poslovni izid je posledica upoštevanja izreËene globe iz naslova postopka
UVK v višini 3.533,4 tisoË EUR.

V letu 2008 so poslovanje družbe v najveËji meri zaznamovali:

Elektro Ljubljana je v letu 2008 prodal 3.431,1 GWh elektriËne energije, kar je
v primerjavi z naËrtovano prodajo za 1,3
% veË, glede na prodajo v letu 2007 pa za
1,8 % veË.

• uvedba nove sistemizacije delovnih
mest in plaËnega sistema s 1. 5. 2008;
• odprava škod na objektih in infrastrukturi zaradi poletnih neurij;
• aktivno sodelovanje pri pripravi akta o
metodologiji za doloËitev omrežnine in
kriterijev za ugotavljanje upraviËenih
stroškov za elektroenergetska omrežja in
metodologiji za obraËunavanje omrežnine za regulativno obdobje 2009-2011;
• postopek ugotavljanja kršitve Zakona
o prepreËevanju in omejevanju konkurence, ki ga je zoper Elektro Ljubljana
uvedel Urad za varstvo konkurence;
• uveljavitev novega progresivnega naËi-

NaËrtovana investicijska vlaganja
smo v letu 2008 v celoti realizirali, tj. v višini 45,5 mio. EUR. V primerjavi z realizacijo leta 2007 so bila višja za 3,3 mio. EUR
oziroma za 7,9 %. Najpomembnejša vlaganja so bila na rekonstrukcijah in razširitvah
RTP ViË in RTP Gotna vas, izvedena so bila
gradbena in elektromontažna dela pri gradnji RTP Vrhnika, zaËeli pa smo tudi gradnjo
RTP Litostroj. Rekonstrukcija za prehod na
20 kV v RTP Polje je bila konËana že v prvi
polovici leta. Realizacija investicij v distribucijske naprave je presegla gospodarski
naËrt za 19 %.
Leto 2008 so še posebej zaznamovali
naslednji dogodki: polaganje temeljnega
kamna za RTP Litostroj, odprtje RTP RadeËe in RTP Vrhnika ter odprtji dveh sonËnih
elektrarn.
V letu 2008 je Elektro Ljubljana poveËal aktivnosti na podroËju obnovljivih
virov elektriËne energije. Postavili smo
otoËno sonËno elektrarno v PrimËi vasi in
sonËno elektrarno moËi 20,4 kW na strehi
skladišËa DE KoËevje, v prihodnje pa bomo
sodelovali tudi pri projektih gradenj vetrnih elektrarn in SPTE.

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si
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Zaloge klasiËnih fosilnih goriv so
omejene in imajo na okolje hkrati tudi negativne posledice, tako da je edina dodatna
alternativa pridobivanje elektriËne energije
iz obnovljivih in do okolja prijaznih energetskih virov. KljuËni vzrok, da se je Elektro Ljubljana odloËil za uvajanje projekta
Zelena energija, pa je zavedanje, da moramo ohraniti kakovostno in Ëisto okolje tudi

našim potomcem. Gre za blagovno znamko našega podjetja, ki predstavlja prodajo
elektriËne energije iz do okolja prijaznih in
obnovljivih energetskih virov, malih hidroelektrarn in sonËnih elektrarn.
Zelena energija se trži v okviru Zelene oskrbe, ki je namenjena vsem gospodinjstvom in podjetjem, ki želijo živeti v
Ëistem in zdravem okolju. V podjetju verjamemo, da s svojim ekološko ozavešËenim
ravnanjem lahko prispevamo k varovanju
in ohranjanju Ëistega in zdravega okolja
ter da s skrbnim in z naËrtnim vlaganjem
sredstev v obnovljive vire energije pomagamo pri prizadevanjih za zmanjševanje
za okolje škodljivih toplogrednih plinov, ki
so posledica dolgotrajne uporabe klasiËnih
fosilnih goriv.
Elektro Ljubljana, d. d., se zaveda pomena in prednosti vzpostavitve poslovanja
po naËelih dobre prakse, tj. skladno s sprejetimi in z uveljavljenimi standardi. Kar
štiri širša poslovna podroËja imamo tako
urejena na standardiziran naËin, tj. po doloËilih standardov iz skupine ISO, in sicer
za Sistem vodenja kakovosti ISO 9001, Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, Sistem
vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS
18001 in za Sistem upravljanja varovanja
informacij ISO 27001.
Kot vsako leto je tudi v letu 2008 potekala zunanja presoja, s katero se je preverjala ustreznost izvajanja, vzdrževanja
in razvijanja Sistemov kakovosti. Bistvena
ugotovitev zunanje presoje je bila, da ima
družba Elektro Ljubljana, d. d., vzpostavljen ustrezen sistem kakovosti po zahtevah
standardov. Vsa prejeta priporoËila pomenijo za nas vzpodbudo za naše nadaljnje
delo in razvoj integriranega sistema kakovosti. V letu 2008 so bile naše aktivnosti
usmerjene v projekt pridobitve certifikata
Družini prijazno podjetje, ki smo ga uspešno konËali.

Vsem sodelavcem se iskreno zahvaljujem za prispevek k doseganju
postavljenih ciljev.

Mag. Mirko MarinËiË

AKTUALNO

AKTUALNO

Vplivi finanËne krize
na poslovanje družbe

Elektromonterji pri postavljanju A droga.

Leto 2009 je zaznamovano s posledicami finanËne krize, ki se iz finanËnega sektorja pospešeno seli v realni sektor. Zaradi vpetosti v globalne
smernice sta se upoËasnili kreditna in
gospodarska rast, kar bo vplivalo tudi
na poslovanje družb v energetiki.

V

najveËji meri bodo na poslovanje
družb v energetiki vplivali manjša
poraba elektriËne energije v gospodarstvu in težave pri investiranju, ker so
postali finanËni viri precej teže dostopni in
izrazito dražji. Elektro Ljubljana je moral
tako zaradi zmanjšanja razpoložljivih virov obseg investicij za leto 2009 iz prvotno
naËrtovanih 67.308 tisoË EUR znižati na
51.443 tisoË EUR.
Konec leta 2008 so prenehala veljati
izhodišËa za obraËun omrežnine v regulativnem obdobju 2006-2008, zato je Javna
agencija RS za energijo (JARSE) pripravi-

la nov akt, ki bi bil podlaga za obraËun
omrežnine v regulativnem obdobju 20092011. Zaradi finanËne in gospodarske krize
se je pokazala potreba po ponovni prouËitvi izhodišË, zato je bila podaljšana veljavnost obstojeËih izhodišË in parametrov za
doloËitev omrežnine za leto 2009. Skladno
s tem je bilo Elektru Ljubljana za najem infrastrukture in izvajanje storitev za SODO
priznanih za 2.355,3 tisoË EUR manj glede
na realizacijo v letu 2008.
Elektro Ljubljana tako v letu 2009 naËrtuje poveËanje aktivnosti na tržnem segmentu in korenito racionalizacijo stroškov
na vseh segmentih poslovanja, prav tako je
dodatno zaposlovanje strogo omejeno.
Zaradi finanËne in gospodarske krize
je potrebna tudi zelo previdna plaËilna politika. PlaËilna nedisciplina je zelo resna težava slovenskega gospodarstva in pomeni
eno kljuËnih ovir za hitrejši razvoj podjetij.
Sprememba obiËajnih plaËilnih navad se že

kaže v obliki zamujenih plaËil ali pa v obliki podaljšanih rokov pri plaËilih. V kriznih razmerah so kupci v precej moËnejšem
položaju glede doloËanja plaËilnih pogojev,
kajti izgubiti strateškega kupca je lahko velika napaka. Podjetje se tako pred spremenljivimi razmerami na trgu šËiti z aktivno
politiko upravljanja s tveganji, finanËnimi
in poslovnimi.
V ta namen smo razvili novo aplikacijo, prek katere lahko spremljamo dolgove
naših strank hkrati z njihovo boniteto in
nekaterimi finanËnimi kazalniki. Boniteta,
kazalniki in dozdajšnje sodelovanje so tudi
orientacija zaposlenim pri odloËanju o mogoËih odlogih plaËil. Razmišljamo pa tudi
o poveËanju frekvence opominjanja odjemalcev.
Maca BožiË
Foto: Vesna Oman
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AKTUALNO

AKTUALNO

Razširjena ponudba za paketno
oskrbo gospodinjskih odjemalcev
z elektriËno energijo Moj paket

Moj paket - možnost izbire vnaprej znanih cen za elektriËno energijo
za izbrana Ëasovna obdobja do konca
leta 2010, 2011 ali 2012.

katerih posluje naše podjetje, zato smo zaËeli proces prilagajanja naše ponudbe potrebam in zahtevam trga.

G

Drobnoprodajne cene elektriËne energije za gospodinjski odjem se v preteklosti
niso oblikovale tržno vzdolž celotne vrednostne verige (proizvodnja, trgovina na
debelo, trgovina na drobno do konËnega
odjemalca) in niso bile vezane na terminski trg v Republiki Sloveniji. Iz slike 1 lahko
razberemo, da so se nakupne in prodajne
cene elektriËne energije za gospodinjstva v
zadnjih treh letih gibale pod tržnimi cenami
in da je Elektro Ljubljana v sodelovanju s
HSE in Gen energijo s svojimi aktivnostmi
uspel zašËititi gospodinjstva pred velikimi
nihanji na trgu z elektriËno energijo. Hkrati
smo gospodinjstvom zagotavljali elektriËno

ospodarska kriza, ki od konca leta
2008 pretresa globalno ekonomijo, je moËno posegla tudi na trg
elektriËne energije. Cene pasovne energije
v Sloveniji za dobavo v letu 2010 so z najvišjih ravni prek 100 €/MWh, doseženih v
septembru 2008, zgrmele pod 45 €/MWh
in se zdaj deloma ustalile na ravni okoli 50
€/MWh. Še bolj so padle cene srednjeroËnih in kratkoroËnih pasovnih produktov
za dobavo do konca leta 2009, saj je letos
moËno upadla industrijska proizvodnja, ki
porabi približno tretjino elektriËne energije.
S tem so se moËno spremenile razmere, v
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energijo pod ceno, ki je bila sicer na voljo
na trgu na debelo. Za leto 2007 smo elektriËno energijo kupili po ceni 40,07 EUR/MWh,
prodajali pa smo jo po povpreËni ceni 37,68
EUR/MWh, preraËunano na produkt pasovne
energije. Za leto 2008 je bila nakupna cena
44,10 EUR/MWh, prodajna cena pa 42,50
EUR/MWh, preraËunano na produkt pasovne energije. Z minimalno pozitivno razliko
smo elektriËno energijo uspeli prodati brez
upoštevanja stroškov poslovanja šele v letu
2009, ko smo jo kupili za 51,58 EUR/MWh,
prodajamo pa jo po ceni 51,97 EUR/MWh,
preraËunano na produkt pasovne energije.
Pri tem ne smemo spregledati dejstva, da je
bila nakupna cena pred zaËetkom dobave s
1. 1. 2009 še vedno za veË kot 20 % nižja,
kot je bila takrat veljavna tržna cena za leto
2009. Razmere pa so se bistveno spremenile
s poglabljanjem gospodarske krize v zaËetku leta 2009, zato so cene na trgu drastiËno
padle in se za krajši Ëas ustalile pod nakupnimi cenami za gospodinjske odjemalce za leto 2009. To pa je bila tudi idealna
priložnost za vstop na ta trg, kar je spretno
izkoristila konkurenca. S tem se je pojavila
tudi priložnost za naše podjetje, da zaËne
tržno oblikovati cene elektriËne energije za
gospodinjstva. Z okrevanjem gospodarstva
pa je mogoËe priËakovati ponovno postopno
rast cen elektriËne energije, katerim bodo s
tržnim oblikovanjem izpostavljeni tudi gospodinjski odjemalci.
Elektro Ljubljana se je na spremenjene
razmere na trgu z elektriËno energijo odzval
z uvedbo paketne oskrbe Moj paket, ki ponuja vnaprej znano ceno za elektriËno energijo za izbrano Ëasovno obdobje in ki je namenjena vsem gospodinjskim odjemalcem.
Ob sklenitvi pogodbe za paketno oskrbo si
gospodinjstva lahko zagotovijo nespremenjeno ceno za elektriËno energijo do konca

trgu drasti�no padle in se za krajši �as ustalile pod nakupnimi cenami za gospodinjske
odjemalce za leto 2009. To pa je bila tudi idealna priložnost za vstop na ta trg, kar je spretno
izkoristila konkurenca. S tem se je pojavila tudi priložnost za naše podjetje, da za�ne tržno
AKTUALNO
oblikovati
cene elektri�ne energije za gospodinjstva. Z okrevanjem gospodarstva pa je
mogo�e pri�akovati ponovno postopno rast cen elektri�ne energije, katerim bodo s tržnim
oblikovanjem izpostavljeni tudi gospodinjski odjemalci.

AKTUALNO

razmerij urnih cen na sprotnem trgu. Pri
tem se predvideni diagram odjema veËjega
kupca oziroma segmenta manjših kupcev
(na osnovi pretekle porabe) predvidi v prihodnosti, in sicer z upoštevanjem koledarja
in napovedi letnih koliËin.
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Cene paketne oskrbe so objavljene v
Ceniku Elektra Ljubljana, d. d., za paketno
20
oskrbo z elektriËno energijo za gospodinjstva, in sicer je cena paketne oskrbe Moj pa0
ket L za obdobje dobave do konca leta 2010
v povpreËju nižja za 14 % od obstojeËih cen
datum trgovanja
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za 5,1 % od obstojeËih cen osnovne oskrbe
z elektriËno energijo oziroma je povpreËni
Slika 1: Prikaz nakupnih in prodajnih cen za gospodinjstva v letih 2007-2009 v primerjavi s tržnimi
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Terminske cene produktov elektriËne
energije so podvržene velikim cenovnim
nihanjem. Ta so odvisna od spremembe
strukture proizvodnih virov, energetske
bilance doloËenega cenovnega podroËja,
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Sl. 2: Cene pasovne energije za leta 2009, 2010, 2011 in 2012
Slika 2: Cene pasovne energije za leta 2009, 2010, 2011 in 2012 na bilateralnem neorganiziranem
neorganiziranem
trgutrguvEEX
Sloveniji
in Elektro
organiziranem
trgu EEX v Nem�
trgu v Sloveniji in organiziranem
v NemËiji. (Vir:
Ljubljana, d. d., EEX)
Ljubljana, d. d., EEX)
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Terminske cene produktov elektri�ne energije so podvržene
velikim
so odvisna od spremembe strukture proizvodnih virov, energetske bil

AKTUALNO

AKTUALNO

ljavna do konca meseca maja letošnjega leta.
Moj paket lahko izberejo vsi gospodinjski
odjemalci v Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje
za sklenitev pogodbe z Elektrom Ljubljana,
d. d., doloËene z veljavnimi predpisi in s
Splošnimi pogoji Elektra Ljubljana, d. d., za
oskrbo gospodinjskih odjemalcev z elektriËno energijo. Pri tem je odjemalec vezan na
pogoje paketne oskrbe pri dobavitelju za izbrano obdobje, predËasna prekinitev izbrane
paketne oskrbe pa je mogoËa ob plaËilu nadomestila oziroma pod pogoji, doloËenimi s
pogodbo. Po izteku obdobja izbrane paketne
oskrbe si lahko odjemalec izbere mogoËo
novo obliko paketne oskrbe ali pa odjema
elektriËno pod pogoji, ki pri Elektru Ljubljana veljajo za t. i. osnovno oskrbo.
Kupcem Mojega paketa Elektro Ljubljana nudi za doloËen Ëas brezplaËen najem storitve PoišËi potratneža, ki s pomoËjo
merilnikov porabe gospodinjskih aparatov
omogoËa prepoznati “potratneže” elektri-

Ëne energije. S pomoËjo vprašalnika za hitri energetski pregled pa bodo gospodinjski
odjemalci lahko oblikovali oceno energetske uËinkovitosti in varËevalni potencial.
Tako kot za vse odjemalce elektriËne energije Elektro Ljubljana, d. d., tudi kupcem
Mojega paketa nudi možnost brezplaËne
uporabe elektronskih storitev.
Procesa obvladovanja povpraševanj
in sklepanja pogodb z gospodinjskimi odjemalci, ki se odloËajo za izbiro paketne
oskrbe Moj paket, smo zasnovali podobno,
kot potekajo procesi obvladovanja povpraševanj ter sklepanja in izvajanja pogodb pri
poslovnih odjemalcih. V ta namen uporabljamo informacijski sistem (CRM) za upravljanje odnosov s strankami EVI JET, kjer
shranjujemo vso korespondenco z odjemalci in postopoma gradimo podatkovno bazo,
ki bo služila nadaljnjim tržnim aktivnostim.
Procese opravljamo v okviru OE NPEE in
OE SU.

Z razvojem novih produktov za gospodinjske odjemalce smo znova dokazali
sposobnost neprestanega prilagajanja razmeram na trgu. Vendar so zdajšnje spremembe temeljitejše in od nas zahtevajo
vedno veËje spremembe. OdliËnost, inovativnost, predanost, želje in potrebe kupcev
ter veliko skupnega dela nas mora voditi
pri nadaljnjem razvoju naših produktov.
Pri tem mora biti zadovoljstvo odjemalcev kljuËno vodilo. Samoumevne lojalnosti
kupcev je konec, njihove zahteve postajajo
vse veËje. Za njih je Elektro Ljubljana eno
podjetje, zato se moramo vsi truditi izpolniti njihove zahteve in priËakovanja. Znotraj paketne oskrbe Moj paket se odpirajo
nove možnosti, ki bodo odziv na potrebe in
želje naših odjemalcev, skrb za njihovo zadovoljstvo pa je vedno znova naša kljuËna
naloga.
Sodelavci OE NPEE

NOVICA

NOVICA

Sodelovanje na Energetski
konferenci 2009
4. marca 2009 je v Grand hotelu Union potekala Energetska
konferenca 2009 z naslovom Nova energetika ali tretja industrijska revolucija. S svojim prispevkom, Možnosti elektrodistribucij pri implementaciji naprednih tehnologij v distribuirani proizvodnji, je sodeloval tudi predsednik uprave Elektra Ljubljana
Mirko MarinËiË. V prispevku je predstavil prizadevanja Elektra
Ljubljana za uvajanje zelenih tehnologij za do okolja prijazno
pridobivanje elektriËne energije iz obnovljivih virov. Predstavil je
zadnjo izvedeno investicijo v sonËno elektrarno, ki jo je Elektro
Ljubljana postavil na pomožnih objektih v DE KoËevje. Predstavil
pa je tudi prizadevanja in možnosti za investiranje v druge do
okolja prijazne energetska objekte, kot sta soproizvodnja toplote
in elektriËne energije ter izkorišËanje biomase.

Mirko MarinËiË je predstavil prizadevanja Elektra Ljubljana za pridobivanje
elektriËne energije iz obnovljivih virov.
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Marko Piko

KAKOVOSTI

SISTEM

Deset let od pridobitve prvega
certifikata iz skupine ISO - sistemi
kakovosti v Elektru Ljubljana, d. d.
Podjetja s pogledom v prihodnost
se zavedajo, da sta temelja za njihovo uspešno delo opredeljena vizija in
poslanstvo, ki se izvajata skozi posamezne procese. Procesi morajo biti
ustrezno popisani, dokumentirani in
organizirani.

P

rocese izvajajo zaposleni, ki opravljajo dela na sistemiziranih delovnih
mestih in z ustreznimi pooblastili.
Pri delu morajo spoštovati zakonske in druge zunanje predpise ter sprejete pravilnike,
organizacijske predpise in navodila za posamezna ožja delovna opravila.
Številna podjetja, med njimi že pred
veË kot desetimi leti tudi Elektro Ljubljana,
so spoznala, da je urejenost poslovanja najlažje doseËi na standardiziran naËin. V poslovnem svetu so to standardi iz skupine
ISO-standardov. Mag. Janez Hostnik je s
svojo zavzetostjo utrl pot Elektru Ljubljana,
da svoje poslovanje organizira skladno z
veljavnimi standardi. Tako smo že leta 1999
pridobili certifikat za standard ISO 9001
- Sistemi vodenja kakovosti, pozneje pa še
certifikat za standard ISO 14001 - Sistem
ravnanja z okoljem, OHSAS 18001 - Varnost
in zdravje pri delu in ISO 27001 - Vodenje varovanja informacij, kar naše podjetje
uvršËa med vodilna podjetja v Sloveniji po
številu pridobljenih certifikatov. Pri tem so
na poti pridobivanja posameznih standardov
strokovno in zavzeto sodelovali vsi, ki so bili
v obdobju zaposleni na podroËju kakovosti
oziroma so kakor koli sodelovali pri pridobivanju posameznih certifikatov.
Sistem kakovosti deluje prek odborov
za kakovost, posamezen standard (ISO 14001, OHSAS 18001 in ISO 27001) pa deluje
prek svetov in pooblašËenca. Veljavni obvladani dokumenti so na “K:disku”. Nadalj-

nji razvoj sistemov kakovosti je usmerjen v
ustrezen integriran sistem kakovosti in spremembe pri organizaciji sistema kakovosti.
V okviru delovanja Službe za kakovost
pa potekajo naslednje aktivnosti:
• pregled celotne obvladane dokumentacije;
• kazalniki za posamezne ravni poslovanja
(od strateškega do izvajanja posameznega procesa);
• portal za vodenje dokumentacije ter poroËila notranjih in zunanjih presoj;
• organizacijski predpisi za procese;
• gradivo za spletno stran Elektra Ljubljana, kamor bomo uvrstili tudi vse standarde iz skupine ISO, ki smo jih pridobili.
Sredi junija 2009 bo potekala zunanja
presoja, na katero se že pripravljamo. Kot
pripravo na zunanjo presojo bomo v maju
izvedli delavnico, na kateri bodo predstavniki vseh OE in DE ter skrbniki in pooblašËenci
svetov. Za jesen pa pripravljamo predavanja
za notranje presojevalce in vodstvo družbe.

Vsekakor pa je temelj za uspešno delovanje sistemov kakovosti, da jih vodstvo in
zaposleni sprejmejo kot sestavni del poslovanja podjetja, ki ga ureja na standardiziran naËin, po naËelih dobre prakse. Tega se
Elektro Ljubljana zaveda že desetletje.
Virna Konrad,
vodja Službe za kakovost

Elektromonterji pri nameπËanju betonskih kleπË na drog.
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VE»ERI

ELEKTRINI

14. Elektrin veËer v znamenju
družine in tradicije
18. marca je v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana potekal 14. Elektrin veËer. Tokrat je bil v znamenju
skrbi za družino, dom, za naše najbližje in dolgoletne
tradicije.

V
Program 14. Elektrinega veËera je povezoval Silvester Polak.

letu 2008 je uprava Elektra Ljubljana sprejela odloËitev,
da družba pristopi k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje. Aleš Kranjc Kušlan, strokovni svetovalec
omenjenega projekta in predstavnik Zavoda Ekvilib, neprofitne,
nevladne organizacije, je podjetju Elektro Ljubljana, d. d., predal sklep revizorskega sveta, da postaja Elektro Ljubljana nosilec
osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje.
V okviru Elektrinega veËera je gostitelj tokratnega veËera
Mitja Brudar, direktor DE Novo mesto, napovedal tudi zaznamovanje visoke obletnice v delovanju družbe: sto let elektrifikacije
Dolenjske in Bele krajine.
V drugem delu veËera, posveËenem umetnosti, smo gostili
Oktet Lipa iz Trebnjega, ki ga od vsega zaËetka vodi umetniški
vodja Tone Strmole. OdliËno izveden koncert je bil namenjen pozdravu pomladi in vsem radostim, ki jih ta prinaša.
Naj namesto sklepa zapišem, da se je stara elektrarna ponovno v vsej svoji lepoti izkazala, tj. v veselje organizatorjev,
gostov in izvajalcev.
Violeta Irgl

Vincenc Janša in Aleš Kranjc Kušlan pri podeljevanju priznanja.

Gostitelj veËera Mitja Brudar se je zahvalil moderatorju in Ëlanom Okteta Lipa iz Trebnjega.
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NOVICA

NOVICA

Predstavitev paketne oskrbe na novinarski konferenci.

Novinarska konferenca v Stari
mestni elektrarni - Elektro Ljubljana

1

5. aprila je v prostorih elektrarne potekala novinarska
konferenca ob zaËetku akcije
Moj paket - razširjena ponudba za
gospodinjske odjemalce. Govorca na
konferenci sta bila Mirko MarinËiË in
Gregor BožiË, ki sta predstavila naËin
tržnega oblikovanja cen, gibanje cen
za gospodinjstva glede na terminski
trg v Sloveniji in Evropski borzi EEX,
nove produkte paketne oskrbe ter
pogoje in ugodnosti paketne oskrbe.
Sledila so vprašanja novinarjev in
krajše neformalno druženje. Udeležba novinarjev je bila dobra, prav tako
njihov interes za vsebino.

Violeta Irgl

Novinarji budno
spremljajo potek
konference.

Gregor BožiË, Mirko MarinËiË in Violeta Irgl.
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NOVICA

NOVICA

Jubilejni 30. Kotnikovi dnevi

E

lektrotehniško društvo Maribor
je tudi letos pripravilo jubilejne
30. Kotnikove dneve, izobraževanje s podroËja moËnostne elektrotehnike in sodobnih elektriËnih napeljav. Posvetovanje je potekalo 19. in 20.
marca 2009 v Radencih; udeležilo se ga
je 344 strokovnjakov elektrotehniške
stroke. Svojo dejavnost je predstavilo
32 proizvajalcev in zastopnikov. Dvodnevnega posvetovanja, ki vsako leto
pritegne veliko udeležencev, se je letos
udeležilo tudi veËje število zaposlenih
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iz naše družbe. Na posvetovanju, kjer
je bilo predstavljenih 14 referatov, so
se udeleženci seznanili z izkušnjami pri
naËrtovanju, vgradnji in pri uporabi
brezprekinitvenih napajalnih sistemov,
uporabi sistemskih števcev elektriËne
energije v tržnih razmerah z elektriËno energijo, z evropskim projektom
sledenja o izvoru elektriËne energije ETRACK, izkušnjami uporabe slovenskih
standardov v elektriËnih napeljavah,
novimi predlogi standardov, z navodili za prikljuËevanje in obratovanje

elektrarn do 10 MW in s predlogom
sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja elektriËne energije.
Udeleženci so se z dvodnevnega posvetovanja vrnili izredno zadovoljni ter
opremljeni z veliko novega znanja in
izkušenj na tovrstnem strokovnem podroËju.
Barbara Forte

DELAVCEV

SVET

Svet delavcev Elektro Ljubljana, d. d.
Svet delavcev se je letos sešel na
treh sejah.

S

kupne 20. seje sveta delavcev in IO
sindikata podjetja se je udeležil Tomaž BonËa, ki je predstavil poËitniške objekte v celotni lasti Elektra Ljubljana
in poËitniške objekte, kjer je Elektro Ljubljana le solastnik oziroma lastnik v manjšem deležu, so pa v upravljanju družbe
ELDOM. Predstavljene so bile posamezne
aktivnosti, ki se izvajajo.
V nadaljevanju seje je Tatjana Hace
predstavila OP 45 - Organizacijski predpis za korišËenje poËitniških kapacitet. Na
podlagi OP-ja poteka razpis za korišËenje
poËitniških kapacitet. V pripravi je ažuriranje dokumenta, zato Ëlani sveta delavcev
in IO sindikata podjetja posredujejo svoje
predloge in pripombe. S predlogom novega
pravilnika bo seznanjen tudi svet delavcev,
ki potrdi ustreznost.
Na povabilo sveta delavcev se je 21.
redne seje udeležila Alenka Pretnar, vodja Kadrovske službe, ki je še enkrat predstavila posamezna podroËja sistemizacije,
plaËnega sistema, ocenjevanja zaposlenih
in letnih razgovorov.
Na 22. redni seji pa je Maca BožiË,
poroËevalka uprave družbe, predstavila nerevidirano poslovno poroËilo za leto 2008
in predlog gospodarskega naËrta za leto
2009.
Vesna Oman, vodja Oddelka za varnost in zdravje pri delu, je posredovala
poroËilo Oddelka za varnost in zdravje pri
delu za leto 2008 ter predlog ažuriranega
Pravilnika za preizkus alkoholiziranosti,
drog in psihoaktivnih snovi na delovnem
mestu.
Valentina PetriË, predstavnica Službe za režijske dejavnosti, je odgovorila na
vprašanja glede Pravilnika za korišËenje
poËitniških kapacitet.
Predsednica sveta delavcev se je udeležila sestanka predsednikov sveta delavcev

Elektromonterji pri armiranju nosilnega droga.

elektrogospodarstva in premogovništva, ki
so ga organizirali v Dravskih elektrarnah.
Predstavila je delo Sveta delavcev Elektro
Ljubljana.
Tudi naslednje seje sveta delavcev v
letu 2009 bodo tematsko obarvane. Tako
bodo ene izmed tem izdelava priroËnika za
zaposlene, predstavitev zakona o soupravljanju delavcev v podjetju, predstavitev posamezne organizacijske enote ...
Kot ste že seznanjeni, so zapisniki
sestankov sveta delavcev na oglasnih deskah enot na vpogled vsem zaposlenim.
Svet delavcev ima svojega predstavnika v
svetu za varnost in zdravje pri delu ter v
nadzornem svetu, sodeluje pa tudi pri nekaterih projektih, ki potekajo v podjetju.
Predstavnik sveta delavcev se glede reševanja aktualnih vprašanj sreËuje z upravo
družbe, ki nudi vso podporo delovanju
sveta.

Svet delavcev sestavljajo:
1. Virna Konrad, predsednica;
2. Andrej Zimmer, podpredsenik;
3. Anton Strelec, Ëlan;
4. Mitja Fabjan, Ëlan;
5. Pavlina KuniË, Ëlanica;
6. Viktor Forte, Ëlan;
7. Zoran Artnak, Ëlan;
8. Vili Žagar, Ëlan;
9. Boro StefanoviÊ, Ëlan;
10. Jožko Kocjan, Ëlan;
11. Igor »uËnik, Ëlan;
12. Robert Berdajs, Ëlan;
13. Roman Ponebšek, Ëlan.
Seveda pa ponovno vabimo vse zaposlene, da s svojimi vprašanji, predlogi, z
mnenji aktivno sodelujete pri soupravljanju podjetja.
Virna Konrad,
Svet delavcev Elektro Ljubljana
Foto: Vesna Oman

maj2009 | Dober tok. • 13

DRUÆINI PRIJAZNO PODJETJE

CERTIFIKAT

Elektro Ljubljana s certifikatom
Družini prijazno podjetje
V Elektru Ljubljana se zaposleni in vodstvo zavedamo pomena možnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, zato smo pristopili k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje, ki pomeni za naše podjetje
potrditev, da smo na pravi poti za dolgoroËno zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih in njihovo pripadnost
podjetju Elektro Ljubljana.

P

ridobivanje certifikata Družini prijazno podjetje poteka v
dveh fazah. Najprej podjetje pridobi t. i. osnovni certifikat
Družini prijazno podjetje. Pridobitev osnovnega certifikata
pomeni, da se podjetje zaveda, katera podroËja je treba dopolniti za izboljšanje usklajenosti poklicnega in družinskega življenja.
Tako posamezno podjetje pripravi natanËen triletni izvedbeni naËrt razliËnih aktivnosti za izboljšanje usklajenosti poklicnega in
družinskega življenja. Ta naËrt pregleda revizorski svet in Ëe ga
potrdi, preda podjetju osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.
V naslednjem triletnem obdobju podjetje izvaja naËrtovane aktivnosti. Vsako leto se preverja, kako podjetje dejansko izvaja aktivnosti in Ëe to poteka ustrezno, pridobi podjetje certifikat Družini
prijazno podjetje.
Veseli nas, da je izvedbeni naËrt Elektra Ljubljana, ki ga sestavlja 14 ukrepov za obdobje marec 2009-februar 2012, revizorski svet pozitivno ocenil ter sprejel sklep o podelitvi osnovnega
certifikata Družini prijazno podjetje tudi Elektru Ljubljana, ki ga
je v roke Vincencu Janši, namestniku predsednika uprave družbe,
predal Aleš Kranjc Kušlan iz nevladne organizacije Zavoda Ekvilib. Sredi maja pa nam bo na krajši slovesnosti skupaj z drugimi
prejemniki osnovnega certifikata podelilo certifikate tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Certifikat pomeni pomemben prispevek našega podjetja k usklajevanju poklicnega in
družinskega življenja zaposlenih ter s tem k veËjemu zadovoljstvu
in motiviranosti naših zaposlenih.
Sklep revizorskega sveta in pridobitev osnovnega certifikata
Družini prijazno podjetje nas zavezujeta, da v triletnem obdobju,
tj. od marca 2009 do marca 2012, izvedemo vse naËrtovane aktivnosti in pridobimo certifikat Družini prijazno podjetje.
Osnova za vse aktivnosti v okviru projekta Družini prijazno
podjetje je katalog 110 razliËnih ukrepov za izboljšanje usklajenosti poklicnega in družinskega življenja. Iz tega kataloga je bil
pripravljen nabor 30 ukrepov ter iz ožjega izbora ukrepov konËni
seznam 14 praktiËnih ukrepov za izvajanje usklajenosti poklicnega in družinskega življenja. Ukrepi so bili predstavljeni svetu de-
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lavcev in IO Sindikata podjetja, vodstvu družbe ter razširjenemu
kolegiju družbe.
Posamezni ukrepi so oznaËeni s Ërkami A, B ali H. Ukrepi z
oznako A imajo neposreden vpliv na izboljšanje usklajenosti poklicnega in družinskega življenja. Ukrepi z oznako B opredeljujejo
razliËne oblike ozavešËanja vodstva in zaposlenih o pomenu do
družine prijaznega podjetja. Ukrepi z oznako H so ukrepi, ki omogoËajo izvedbo ukrepov iz skupin A in B. Nanašajo se na delovni Ëas, ki bo omogoËil zaposlenim, da lažje poskrbijo za potrebe
svojcev ter tako ustrezneje naËrtujejo svoje poklicno in družinsko
življenje.
Med aktivnostmi za leto 2009 je tudi uvajanje redne rubrike
v Ëasopisu Elektro novice, kjer bomo zaposlene vseskozi obvešËali o aktivnostih. Imenovan bo pooblašËenec, ki bo deloval kot
koordinator pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja
zaposlenih, izdelan bo priroËnik za zaposlene. Spremljali pa bomo
tudi druge naËrtovane aktivnosti, ki se v podjetju že dlje Ëasa
izvajajo, med katerimi je npr. Dedek Mraz za vse otroke do dopolnjenega 7. leta starosti.
Pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje in
vse naËrtovane aktivnosti so namenjene nam, zaposlenim, za naše
zadovoljstvo in motiviranost.
Virna Konrad

U»INKOVITOST

ENERGIJSKA

Na vsakem koraku uËinkovito z
energijo!
V prihajajoËih pomladnih dneh se bo z lepim in s
sonËnim vremenom zaËela dvigovati tudi zunanja temperatura. V naših poslovnih stavbah se omenjeni zunanji
toplotni dobitki manifestirajo v vroËih in soparnih pisarnah.

N

eprijetne pogoje dela si veËinoma izboljšamo s klimatizacijo. Ali se zavedate, da porabimo prav za klimatizacijo
najveËji delež elektriËne energije?

Sledimo zadanim ciljem zmanjševanja porabe energije na
delovnem mestu in upoštevajmo preproste nasvete, ki uËinkujejo.
1. Izkoristite hladen jutranji zrak in ob prihodu na delovno mesto
temeljito prezraËite pisarno. V zgodnjih jutranjih urah, medtem ko zraËite prostor, ne imejte prižgane klimatske naprave.
2. Ne imejte nastavljenega termostata na prenizko temperaturo,
na primer na 18 oC ali celo na 16 oC. Saj veste, da je priporoËljiva temperatura od 23 oC do 25 oC.
3. Ponovno vas opozarjamo: prevelika temperaturna razlika med
hlajenim prostorom in zunanjo temperaturo pomeni za naše
telo veliko obremenitev; od tod nemalokrat izvira slabo poËut4.

kuhinje, hladilniki; 3 %
prezraËevanje; 6 %

klimatizacija
in hlajenje; 45 %

ostalo; 10 %

5.

6.

7.
8.

je. Razlika med hlajenim prostorom in temperaturo okolice
ne bo veËja od 6 K!
Ali obseva vaš termostat sonce? Nemudoma javite Oddelku
energetskega svetovanja Uršuli Krisper ali neposredno Službi
režijskih dejavnosti.
Daljši dnevi, veË svetlobe - ugašajte luËi in poskrbite, da ne
boste imeli po nepotrebnem prižganih luËi ves dan ob sonËnem
vremenu.
Izklapljajte raËunalnike ob koncih tedna ali ob veËdnevni odsotnosti. V delovanju naj ostanejo le tiste naprave, ki zaradi
procesnih opravil ne dopušËajo izklopa.
Dobro razmislite, preden natisnete dokument. V mislih imejte
varËevanje dragocenega papirja in energije.
V toplejših mesecih si bomo roke v sanitarnih prostorih umivali s hladno vodo. Tam, kjer imamo pretoËne grelnike vode
le za umivanje rok, bomo o njihovem izklopu obvestili upravnika.

SKUPAJ LAHKO VELIKO DOSEŽEMO! RAVNANJE V
PODJETJU PRENESIMO TUDI DOMOV.
pisarniška
oprema; 14 %

razsvetljava; 10 %

Uršula Krisper,
vodja projekta VarËevanje z elektriËno energijo znotraj podjetja
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TO SMO MI

TO SMO MI

Monika MikliË - najprijaznejša
sodelavka v DE Novo mesto
nost pomagati sodelavcem, pripravljenost prenašati strokovna znanja, sposobnost dobre komunikacije med sodelavci
ter z nadrejenimi in s podrejenimi ter pozitiven pogled na življenje.
Prispevati k dobrim in ustvarjalnim
odnosom med sodelavci je skoraj tako
pomembno kot dobro opravljati svoje
delo.

Monika MikliË

Tudi v DE Novo mesto smo izbirali najprijaznejšo sodelavko oziroma najprijaznejšega sodelavca. V
primerjavi z DE Ljubljana mesto je
v naši enoti “zmagala” sodelavka.

V

Na podlagi preštetih glasov je komisija ugotovila konËni izid, in sicer:
1. mesto - Monika MikliË
2. mesto - Milka Šetina
3. mesto - Boštjan Loparec
Monika MikliË je naša sodelavka v
finanËni službi (bolj za šalo kot zares:
ali je izplaËilo regresa kaj pripomoglo k
izbiri naj sodelavca?). MikliËeva vestno
vsak mesec obraËunava plaËe in kljub

abilo in glasovalni listki so bili
razdeljeni med vse delavce, ki so
nato po svoji volji napisali tri naj
sodelavke in sodelavce. Nekateri so glasovanje vzeli zelo resno in so takoj izpolnili listke ter jih dostavili v pisarno vodje
Oddelka za splošne zadeve. Glasovalni
listki so se zbirali v glasovalni skrinjici.
Odzivi so bili tudi v naši enoti precej razliËni, vendar je na koncu izid pokazal, da
so sodelavci vzeli vso stvar “za res” in
tudi da so bili izbrani pravi ljudje.
Komisija v sestavi Anton Cugelj,
Pavlina KuniË in Jolanda Štukelj je preštela vse glasovnice; vsega skupaj sta bili
v skrinjici 102 glasovnici od 140 zaposlenih, kar pomeni, da se je izbora in glasovanja udeležilo 72,86 % vseh zaposlenih.
Prazne so bile 4 glasovnice, neveljavnih
glasovnic ni bilo, tako da je komisija za
konËni izbor upoštevala 98 glasovnic.
Kriteriji za izbor so bili naslednji:
razumevanje med sodelavci, pripravlje-
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Upravna stavba DE Novo mesto.

obilici dela vedno najde prijazno besedo.
Naj povem, da zelo rada kuha in pripravlja okusne slašËice, kar smo njeni sodelavci že velikokrat preizkusili.
Od Ëetrtega do desetega mesta so si
sledili: Igor AdlešiË, Leon CindriË, Henrik
Lužar, Anton Kastelic, Andrej Malenšek,
Jožica PeËar, Alojzij Mencin, Bogdan
PrudiË (zadnji trije sodelavci so dosegli
enako število toËk).
Vsi zaposleni v DE Novo mesto izrekamo prvouvršËeni sodelavki iskrene
Ëestitke, enako tudi Milki in Boštjanu. V
prihodnji številki Ëasopisa Elektro novice
pa bomo nekoliko širše predstavili zmagovalko akcije “PoišËimo najprijaznejšega sodelavca, sodelavko”.
Jolanda Štukelj

AKTUALNO
JAVNOSTMI

ODNOSI
Z
AKTUALNO

Elektro Ljubljana
v množiËnih
medijih v prvem
trimeseËju 2009

dražitvah elektrike (8), Gen-I - napoved prodaje cenejše elektrike za
gospodinjstva (8), PlaËe (4), Podražitev elektrike za gospodinjstva 1.
3. 2009 (4), Progresivna podražitev elektrike prizadela velike družine (2) in druge teme.
78 odstotkov, tj. 256 objav, smo uvrstili med naËrtovane. V
istem obdobju lani je bilo naËrtovanih 133 objav. Število teh objav
se je zvišalo za skoraj 92,5 odstotka. Splošna gospodarska kriza,
recesija, je namesto “optimistiËne” inflacije povzroËila globalen
padec cen oziroma deflacijo. V takih razmerah bo cena elektrike
še naprej pomembna tema, s katero bo imel Elektro Ljubljana še
opraviti.

Tri pomembne teme: cene, cene in cene
Press clipping, d. o. o., je za podjetje Elektro Ljubljana
izvedlo analizo medijskih objav za prvo Ëetrtletje 2009. V
tem obdobju je bilo v slovenskih elektronskih in tiskanih
medijih 328 objav, v katerih je omenjeno podjetje Elektro
Ljubljana, kar je za 159 objav oziroma 94 odstotkov veË
kot v istem obdobju leta 2008.

n e n a Ë.
10,7 %

n a Ë.
4,8 %

nen a Ë.
2,7 %
nen a Ë.
8,5 %

n a Ë.
73,2 %

T

pozitivno 81,7 %

udi v prvih treh mesecih 2009 se nadaljuje gibanje izrazito
poveËane prisotnosti Elektra Ljubljana v medijih. Osrednji tematski okvir poveËanja je cena elektrike.

Pozitivno smo ocenili 268 objav; delež pozitivnih objav tako
znaša 81,7 odstotka in je za 13 odstotnih toËk nižji kot v istem obdobju lani. Pozitivno publiciteto smo razvrstili v naslednje tematike: Podražitev elektrike za gospodinjstva 1. 3. 2009 (70), Stara elektrarna (46), Modra energija (36), Gen-I - napoved prodaje cenejše
elektrike za gospodinjstva (14), Sponzorstvo Dnevi energetikov (11)
in druge teme.

nevtralno 2,7 %
negativno 15,5 %
N = 328
Graf 1: Vrednostna struktura publicitete.

22 %

V 1. Ëetrtletju 2009 smo negativno ocenili 51 objav. Delež
negativnih objav znaša 15,5 odstotka. Negativno publiciteto tvorijo
tematike: Omrežje - težave zaradi snega in ledu (16), ZPS o po78 %

naËrtovana
nenaËrtovana

Graf 2: Delež naËrtovane in nenaËrtovane publicitete.

Janez Kne, Press clipping, d. o. o.
Novinarji budno spremljajo dogajanja v naši družbi.
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Jožef Satler - najprijaznejši
sodelavec v DE Ljubljana mesto

Jožef Satler

Kot ste bili bralci Elektro novic
že seznanjeni, je v mesecu februarju
v DE Ljubljana mesto potekala akcija
“PoišËimo najprijaznejšega sodelavca,
sodelavko”. V prejšnji številki ste bili
o poteku akcije podrobno seznanjeni,
tokrat pa vam predstavljamo zmagovalca, nosilca laskavega naslova “najprijaznejši sodelavec”, Jožefa Satlerja.

S

odelavci ga kliËemo na kratko Jože.
Jože je že napolnil 40 let delovne
dobe, v Elektru Ljubljana pa je zaposlen le nekaj veË kot leto dni, Ëeprav je naš
spremljevalec in prijatelj že veË kot sedem
let. Vestno in prijazno opravlja svoje delo
na delovnem mestu receptorja.
Jože se je rodil v Murski Soboti na zaËetku leta 1951. Želja po izobraževanju in
delu ga je vodila v Ljubljano, kjer je v letu
1970 konËal šolanje za poklic kvalificirani
kljuËavniËar. Njegova prva zaposlitev je bila
v Splošnem gradbenem podjetju Pomurje že
marca 1967, pozneje je veË let delal v Indosu. Podjetje je v letu 1999 zašlo v težave
in pozneje v steËaj. Tako se mu je delovno
obdobje tam konËalo marca 2000. Po kratki
zaposlitvi v SIP Mobilu, Šempeter v Savinjski
dolini, je delo našel v organizaciji za fiziËno
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in tehniËno varovanje v Ljubljani, FIT. Tako
je pravzaprav prišel na lokacijo Kotnikova ul.
9, kjer to podjetje izvaja fiziËno in tehniËno
varovanje v poslovnih objektih Elektra Ljubljana, Kotnikova ul. 9 in Slomškova ul. 18. Že
v zaËetku se je izkazal s svojim vestnim in z
uspešnim delom. Bil je prijazen do zaposlenih v Elektru Ljubljana in tudi do odjemalcev
elektriËne energije ter poslovnih partnerjev,
ki so prihajali v naše poslovne prostore. Tako
v letu 2007, ko je v pokoj odhajal Janez Žumer, pravzaprav ni bilo dvoma, koga zaposliti na izpraznjeno delovno mesto. Tudi njegov
prejšnji delodajalec mu pri prehodu ni delal
težav, saj tako odliËnemu delavcu preprosto
ni lepo reËi ne. Da bi ga zaposleni v Elektru
Ljubljana pa tudi naši upokojeni sodelavci
nekoliko bolje spoznali, sem z njim na kratko
poklepetala. Tole mi je povedal.

drugaËen naËin spoznala pokrajino in ljudi
ob reki Muri.
V družini sem bil ob sestri in bratu najmlajši. Bili smo tipiËna mešËanska družina.
OËe zaposlen kot poklicni strokovni delavec
v MI Pomurka, mati gospodinja. V Ljubljano
sem prišel po “JNA”, malo iz radovednosti,
malo zaradi iskanja novih izzivov. Ko sem
odhajal, sem mislil, da grem za leto ali dve
- ostal sem daljši Ëas. Ni mi žal. Še vedno pa
se rad vraËam v rodni kraj.
Da, tisti Ëas okoli leta 1970 in po letu
1970 je bil zares lep. Ne samo zato, ker sem
bil mlad. Zlahka si dobil zaposlitev; Ëe si hotel, si se lahko uveljavil in napredoval. Veliko smo se družili, potovali; imel sem starega
fiËka, ki pa je prišel povsod. Takrat si skoraj
moral biti vkljuËen v družbena in samoupravna dogajanja v firmi in družbi.”

Jože, mogoËe bi za zaËetek kaj povedal
o svojem rojstnem kraju, družini, kjer si
se rodil, in zakaj si se odloËil za odhod v
Ljubljano? Kako se spominjaš tistih Ëasov
v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja?

Kako si doživljal steËaj Indosa in iskanje
nove zaposlitve? Mi, zaposleni v Elektru
Ljubljana, prav veliko izkušenj s tovrstnimi dogodki pravzaprav nimamo.

“Moj rojstni kraj, Murska Sobota, je
Ëudovito mesto na severovzhodu Slovenije,
je mesto s temperamentom, mesto, ki mu
dajejo peËate prekmurska ravnica, domaËnost, dela Miška Kranjca, napevi Kreslina
... Sicer pa nas je veËina že tako na tak ali

“V tovarni viliËarjev Indos sem delal
dobrih 30 let. VeËino Ëasa na mestu skupinovodje in delovodje skupine sestavnih
delov za konËno montažo viliËarjev. Zaposleni smo vedeli, da se bo zgodil steËaj, ker proces dokapitalizacije in prisilne
poravnave ni uspel. Izgubili smo tudi ve-

Jožef Satler na delovnem mestu.

NOVICA

NOVICA

Elektro Ljubljana
se je predstavil na
dnevih energetikov v
Portorožu

N

Predstavitveni prostor Elektra Ljubljana.

Igor Podbelšek je orisal možnosti sodobnih
elektronskih števcev.

Elektro Ljubljana je bil pokrovitelj na 11. dnevih energetikov 2009
v Portorožu, katerega je organizirala Ëastniška hiša Finance. Osnovni
moto letošnje konference energetskih menedžerjev Slovenije so bile
tehnološke in poslovne možnosti za
uveljavljanje energetske uËinkovitosti v Sloveniji.

a sreËanju je z referatom Inteligentne meritve - nove priložnosti
za odjemalce in podjetja za energetsko oskrbo sodeloval Igor Podbelšek,
izvršni direktor OE Storitve za uporabnike,
ki je v predstavitvi orisal možnosti, ki jih
ponujajo sodobni elektronski števci.
Naša družba se je z dodatnimi storitvami in novimi produkti predstavila na

stojnici v preddverju kongresne dvorane.
Predstavljeni so bili najnovejši produkti za
odjemalce, za katere je bilo kar precej zanimanja. Predstavljena so bila tudi prizadevanja Elektra Ljubljana za veËjo ozavešËenost
glede rabe elektriËne energije in proizvodnje elektriËne energije z obnovljivimi, do
okolja prijaznimi viri.
Marko Piko

Ëino trga nekdanje skupne države Jugoslavije. SteËaj podjetja, kjer si delal toliko
let, je vedno šok, razoËaranje. Najti novo
ustrezno zaposlitev v strojegradnji je bilo
nemogoËe, saj so šla skoraj vsa podjetja v
Ljubljani v steËaj. Da, šele ko osebno doživiš steËaj podjetja, razumeš tragiËnost
teh dogodkov.”

Te je povabilo, da postaneš naš uslužbenec, razveselilo?

sva spoznala, da sva za skupaj in se v Mariboru poroËila. Rodila sta se nama sin in hËerka.
Sin se ukvarja z opremo stanovanj, specializiran je za opremo kuhinj. HËi je diplomirana
ekonomistka in na sreËo sta oba zaposlena.
Leta 1987 sva z ženo kupila kos zemlje na hribËku pri Novi gori in zaËela graditi hišo. To
je prekrasen kraj, sredi neokrnjene narave. Na
kratko reËeno - kraj za rekreacijo in sprostitev.
Vendar je pred nama še veliko dela, da gradnjo dokonËava. Ljubiteljsko se poskušam tudi
kot sadjar in malo z vrtnarstvom, rad imam
sprehode in tek v naravi.”

Kdaj natanËno si zaËel delo na lokaciji
Elektra Ljubljana, kakšne spomine imaš
na to obdobje, na zaposlene pri nas?
“Pri Elektru Ljubljana mesto, na
Kotnikovi ul. 9, sem zaËel delati prek FITvarovanja v letu 2001, mislim, da v zaËetku meseca septembra. Moram priznati,
da sem imel ob prihodu nekoliko mešane
obËutke. To je bil Ëas, ko sem zaËel ponovno razmišljati, ali delati kot varnostnik ali
poËeti kaj drugega. Spomnim se, da so bili
uslužbenci Elektra že takoj na zaËetku zelo
korektni in prijazni z menoj. Prav to mi je
pomagalo, da sem se odloËil nadaljevati
delo in poklicno pot na podroËju varovanja. VšeË mi je bilo, da je Elektro visoko
organizirana družba, kjer ni niË prepušËeno nakljuËju.”

“Povabilo me je resniËno razveselilo
in nisem dolgo premišljeval o odloËitvi.”

Kako se poËutiš pri nas?
“Pri Elektru se poËutim zelo v redu.”

Pa še nekaj besed o naši akciji in tvojem nazivu najprijaznejši sodelavec v DE
Ljubljana mesto. Kaj ti pomeni ta naziv?
“Akcija Ëlanov Ëasopisnega sveta in
uredništva se mi zdi dobra odloËitev. Prijaznost mora biti vtkana v delovni proces;
ljudje imajo pravico do prijaznosti, saj smo
vendar družba prijaznih ljudi. Mislim, da bi
ta akcija lahko postala stalnica. Naziv mi
pomeni prijetno priznanje, žal mi je le, da v
vrhu lestvice ni sodelavcev in sodelavk, za
katere jaz vem, da so tudi zelo prijazni.”

Nam lahko poveš še kaj o svojem zasebnem življenju? Kot vem, si si ustvaril
družino in imaš dva odrasla otroka. Tudi
prijeten kos zemlje na Dolenjskem?
“Z ženo Silvo sva se spoznala na »eškoslovaškem, v Pragi, daljnega leta 1975. Kmalu

Še kakšno sporoËilo tvojim sodelavcem,
sodelavkam in bralcem, bralkam Elektro
novic? Tvoja misel za konec.
“V življenju imejte vedno pozitiven
odnos. Do cilja pa vedno vodi veË poti. Ni
reËeno, da je bližnjica vedno najboljša.”
Jože, hvala za prijeten klepet, tvojo
prijaznost, tvojo navzoËnost in za korektno
sodelovanje v delovnem procesu. Ostani še
dolgo z nami.
Alenka Kušar
Foto: Marko Piko
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Kako se je razvijala elektrifikacija
Dolenjske in Bele krajine (2. del)
bivalstva. Po kapitulaciji Italije, v zaËetku
leta 1943, pa so v takratnem NDH izklopili
daljnovod 20 kV proti Metliki in hkrati tudi
proti »rnomlju. Oskrba takrat že osvobojenega ozemlja Bele krajine z elektriËno
energijo je bila s tem onemogoËena.
Narodna vlada Slovenije, ki se je konstituirala v AjdovšËini, je zaËela redno delo
že v prvi polovici leta 1945 v Ljubljani. V
sestavi njenega ministrstva za industrijo
in rudarstvo je bil takoj ustanovljen tudi
oddelek za elektrifikacijo. S tem je bilo
ustanovljeno tudi prvo administrativno
operativno vodstvo slovenskega elektrogospodarstva AOR.
Ivan Pirnat, vodja obrata v Novem mestu.

V letu 1936 so nekdanje Kranjske deželne elektrarne zaËele elektrifikacijo Dolenjske. Zgradile so daljnovod 20 kV Grosuplje-Trebnje do
Ponikev na Dolenjskem in naprej po
mirenski dolini proti Sevnici, Rajhenburgu (današnja Brestanica), Krškem
in Brežicam. KDE so na tem obmoËju zgradile nešteto daljnovodov in
transformatorskih postaj.

T

ik pred drugo svetovno vojno so KDE
tudi v Beli krajini zgradile DV 20 kV
Metlika-»rnomelj in po njegovi dograditvi je tudi mesto »rnomelj dobivalo
elektriËno energijo iz HE Ozalj.
V Novem mestu se je osnovalo gradbeno vodstvo, ki je zaposlovalo enega tehnika, na Ëelu tega vodstva pa je bil Ivan
Pirnat. Delovna sila, ki je izvajala gradnje,
je prihajala iz obrata v Grosupljem, dopolnjevala pa se je z najemanjem nekvalificiranih delavcev z namenom, da se ti priuËijo in
prevzamejo vsa nadaljnja strokovna dela.
Med vojno oziroma okupacijo so razen
Bele krajine prejemali kraji, ki so navedeni,
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elektriËno energijo iz »rnuË prek Grosupljega, deloma pa tudi iz takratnega Rajhenburga (Brestanice) prek Krškega in Kostanjevice
po 20 kV daljnovodih. Zaradi vojnih razmer
je bila redna dobava elektriËne energije zelo
otežena. Kljub temu pa je uspelo oskrbovati z elektriËno energijo ne samo okupirane,
ampak tudi osvobojene kraje.
Zaradi pomanjkanja sredstev za razsvetljavo domov so bili prebivalci prisiljeni elektrificirati svoja naselja. Za tokovodnike se je uporabljala žica iz porušenih
telefonskih vodov. Tako so se najveË elektrificirala naselja okrog Velike Loke, Ponikev, Trebnjega, Škocjana, Šentjerneja
in Gor, Straže. Omrežja so bila zgrajena
s telefonskimi žicami in veËkrat tudi s
telefonskimi izolatorji; vse skupaj je bila
le zasilna rešitev in po osvoboditvi je bila
potrebna sanacija.
V Beli krajini pa je bil takrat položaj
nekoliko drugaËen. Do kapitulacije Italije
se je Bela krajina oskrbovala z elektriËno
energijo iz HE Ozalj. Partizanske enote so
dopušËale dobavo elektriËne energije okupirani Beli krajini zaradi domaËega pre-

Vse obstojeËe elektrarne, prenosne in
distributivne mreže, so bile podržavljene.
Naloga vodstva v tem Ëasu je bila, da vzpostavi stanje, kakršno je bilo pred vojno.
Že 4. oktobra 1945 je Narodna vlada
Slovenije z uredbo ustanovila podjetje Državne elektrarne Slovenije (DES) s sedežem
v Ljubljani. Nekakšno jedro tega novega
podjetja so pomenile nekdanje Kranjske
deželne elektrarne.
Tako se je po konËani drugi svetovni vojni tudi v Novem mestu oblikovalo
obratno vodstvo, ki je bilo sestavni del
Državnih elektrarn Slovenije s sedežem v
Ljubljani. Obratovodja tega obrata je bil
že predvojni in od vsega zaËetka strokovni
delavec Ivan Pirnat.
V zaËetku je imelo obratno vodstvo
en poslovni prostor v zasebni hiši obratovodje in je zaposlovalo enega tehnika in
eno pisarniško moË ter enega monterja s
petimi priuËenimi delavci. Podobna obratna vodstva so obstajala tudi v »rnomlju in
Krškem. Pod novomeško obratno vodstvo
se je prikljuËilo tudi takratno novomeško
mestno elektriËno podjetje. ZaËele so se
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novogradnje, obrat pa je nujno moral zaposliti veË ljudi.
Prva povojna leta so bila na podroËju
elektrifikacije izredno težavna. Na voljo ni
bilo predpisanega materiala tokovodnikov,
izolatorjev, spojnega materiala, strešnih
stojal itd. Za razvažanje materiala in delavcev po terenu so imeli za obrat Novo
mesto, Krško in »rnomelj en sam tovornjak
znamke Chevrolet 3 T, odslužen že v drugi
svetovni vojni. Vsak delavec, ki je prišel v
službo, je moral imeti svoje lastno kolo, za
katerega je prejel simboliËni meseËni pavšal. To je bil tudi pogoj za sprejem na delo.
Vsa strokovna dela so izvajali delavci,
ki so bili razporejeni po takratnih rajonih. Na
Ëelu rajona je bil rajonski monter. Delavci teh
rajonov so izvajali vsa strokovna dela na elektrifikaciji podeželja, ki je takrat bila v velikem
razmahu. Poleg teh del so vzdrževali že zgrajene naprave, izvajali napeljave in prikljuËke
ter popravljali gospodinjske aparate. Posebnih gradbenih skupin takrat še ni bilo. Sistem
dela na elektrifikaciji podeželja je bil tak, da
so za eno ali veË vasi na skupnem sestanku
zveËer ali v nedeljo imenovali elektrifikacijski
odbor in z njim tudi sklenili pogodbo. »eprav
ti odbori niso nastopali kot pravne osebe, ni
bilo primera, da bi nastali spori zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz pogodb.
Obveznosti interesentov so bile v pogodbah takrat naslednje: interesenti so morali dobaviti vse drogove, izkopati vse jame,
izvršiti vse prevoze po terenu, sezidati z lastnim zidarjem transformatorsko postajo, Ëe je
bila potrebna, seveda po naËrtih in nadzoru

elektroobrata. Nemalokrat se je v posamezne
kraje poslalo le enega ali dva monterja, ki
sta z domaËini izvedla skoraj celotno elektrifikacijo. »e je bil kakšen fant izredno priden
in sposoben, da se je med delom tudi nauËil
plezati, se ga je obiËajno na priporoËilo že
zaposlenih monterjev vzelo v službo.
Pogosto se je prva povojna leta dobival
material nepredpisan, kot nekakšno pomoË
brez plaËila in dokumentacije za izvajanje
elektrifikacije. Kadar so bila potrebna veËja
finanËna sredstva, so pogosto le-ta zagotavljali takratne obËine oziroma okraji. Ne
da se v celoti opisati veselja in zadovoljstva
prebivalcev, katerim je zasvetila elektriËna
luË. Hvaležnost je bila nepopisna. Ob koncu
vsake take gradnje so hvaležnost izkazali
s tem, da so pripravili zakljuËek oziroma
pogostitev, likof, na katerega so bili poleg
domaËinov povabljeni vsi sodelujoËi delavci in obiËajno tudi vsi delavci iz pisarn ter
predstavniki oblasti. Na zakljuËek del se je
obiËajno odpeljalo z edinim tovornim avtomobilom po prašnih cestah in poteh.
V tistih Ëasih je bilo odpravljanje
okvar zelo težavno in vËasih tudi zelo zamudna zadeva. Najtežje je bilo ugotavljanje
kraja napake z odklapljanjem in s priklapljanjem prostovodnih loËilnih stikal, oljnih
stikal v elektrarni, nadalje težave s telefonskim sporazumevanjem med terenom in
tehniËnem osebjem oziroma stikalci.
Poizkusno priklapljanje zaradi ugotavljanja kraja napake s prostovodnimi loËilnimi
stikali je bilo dovoljeno samo v zelo nujnih
primerih, da s tem ne bi motili obratov Krško

Tovornjak znamke Chevrolet 3 T je bil prvo prevozno sredstvo v enoti.

in Grosuplje. VeËkrat je bilo treba obhoditi
veË sektorjev hkrati, kar je bilo zaradi velikih
razdalj, slabih telefonskih zvez in zaradi pomanjkljivih prometnih sredstev zelo naporno
in zamudno. To se je videlo predvsem ponoËi,
ob slabem vremenu in prvem snegu. Prometna
sredstva so bila dvokolo ali ob visokem snegu
hoja, ježa na konju ali pa konjske sani.
Vsi rajonski monterji in tehniki so
morali biti v stalni pripravljenosti. Na svojih domovih so imeli prikljuËene breznapetostne avtomate domaËe izdelave, ki so
signalizirali vsak izpad napetosti. To je bil
znak za preplah. Alarmirati so morali podrejene, odklopiti manj pomembne odcepe,
na kakršen koli naËin stopiti v stik z obratnim vodstvom in ukrepati po njegovih navodilih. »e zveze z obratom ni bilo mogoËe
vzpostaviti, je lahko ravnal po lastni presoji, a tako, da ni ogrožal drugih. V ta namen so se v roËicah pušËala pisna obvestila. SporoËila oziroma navodila so veËkrat
posredovale tudi žene zaposlenih, Ëe je bil
mož na odpravi napak na terenu. NesreË pri
odpravljanju napak po daljnovodih ni bilo.
V tretjem delu se bomo posvetili obdobju
po letu 1950; takrat se je zaËel graditi RTP
Bršljin, ki je bil prvi korak k izboljšanju takratnih razmer in hkrati osnova za prihodnji razvoj Dolenjske in Bele krajine.
Jolanda Štukelj

Vir: Povzeto po zapiskih avtorjev “Razvoj elektrifikacije na Dolenjskem in v Beli
krajini”: Zvonko »ampa, Franjo Jeraj

Vsak delavec, ki je prišel v službo, je moral imeti svoje lastno kolo.
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Dograditev in rekonstrukcija
razdelilne transformatorske
postaje 110/20 kV Trebnje
RTP je bil zgrajen in je zaËel
obratovati leta 1992. Zaradi dotrajanosti opreme in prilagoditve RTP
Trebnje na nov distribucijski center vodenja (DCV) Ljubljana je treba izvesti rekonstrukcijo obstojeËe
VN- in NN-opreme ter dograditev
zaradi vkljuËevanja novega (naËrtovanega) RTP IvanËna Gorica v 110
kV omrežje.

O

prema za izvedbo dograditve in rekonstrukcije je že dobavljena, podpisana pa je tudi pogodba za izvedbo elektromontažnih del.
Izvajalci del so: za gradbena dela
Grad top, d. o. o., za elektromontažna dela
Elektronabava, d. o. o., s podizvajalcem
ELMO, d. d.
StikališËe 110 kV bo v prostozraËni
izvedbi. Nova elektrooprema bo postavljena na jeklene podstavke okrogle konstrukcije (spodnji del opreme je 2,5 m od tal).
Podstavki bodo vsidrani v toËkovne žele-

zobetonske temelje. 110 kV povezave bodo
izvedene z vodniki Al-Fe 240/40 mm2.
Zamenjala se bo se celotna elektrooprema v obstojeËem polju DV 110 kV Hudo (=
E03) in v transformatorskem polju (= E07).
V obstojeËem daljnovodnem polju DV
110 kV Hudo (= E03) bo naslednja 110 kV
oprema:
• trije odvodniki prenapetosti (obstojeËi);
• trije napetostni merilni transformatorji
(novi);
• loËilnik z ozemljilnimi noži (nov);
• trije tokovni merilni transformatorji
(novi);
• odklopnik (nov);
• zbiralËni loËilnik (nov).
V novem daljnovodnem polju DV 110
kV IvanËna Gorica (= E02) bodo:
• trije odvodniki prenapetosti (novi);
• trije napetostni merilni transformatorji
(novi);
• loËilnik z ozemljilnimi noži (nov);
• trije tokovni merilni transformatorji (novi);

Urejanje stikališËa za drugo 110 kV daljnovodno polje.
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• odklopnik (nov);
• zbiralËni loËilnik (nov).
V novo preËno polje za H-stik bomo
montirali dva loËilnika/fazo.
V obstojeËem TR-polju (= E07) bo naslednja VN-oprema:
• zbiralËni loËilnik (nov);
• odklopnik (nov);
• trije kombinirani merilni transformatorji (novi);
• trije odvodniki prenapetosti 123 kV (obstojeËi);
• odvodnik prenapetosti 81 kV (obstojeËi);
• štirje podporni izolatorji 110 kV (obstojeËi);
• transformator 110/20 kV, 20 MVA (obstojeËi);
• upor za ozemljitev nevtralne toËke 2 x
40 ohm (obstojeËa).
V novem TR-polju (= E06) bo naslednja VN-oprema:
• zbiralËni loËilnik (nov);
• odklopnik (nov);

Postavljanje kovinskih konstrukcij za visokonapetostne naprave.
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• trije kombinirani merilni transformatorji (novi);
• trije odvodniki prenapetosti 123
kV (novi);
• odvodnik prenapetosti 81 kV
(nov);
• štirje podporni izolatorji 110 kV
(novi);
• transformator 110/20 kV, 20 MVA
(nov);
• en upor za ozemljitev nevtralne
toËke 80 Ω (nov).

Širitev 20 kV omrežja
v DE Ljubljana mesto

Oba transformatorja, 110/20
kV, 20 MVA, bosta stala na obstojeËem temelju z lovilcem olja. Odvod iz novega energetskega transformatorja 110/20 kV, 20 MVA se
bo izvedel v kabelski izvedbi s kabli 240 mm2 na enak naËin kot pri
obstojeËem transformatorju.
Na zelenici ob oljni jami bosta zgrajena dva betonska temelja z
lovilcem olja in s povezavo z oljno
jamo za postavitev dveh Petersenovih dušilk moËi 2 x 5 MVAR, ki
bosta vzporedno z uporoma 80 Ω
vezani v niËlišËe transformatorja.
V 20 kV stikališËu se bo
ohranil obstojeËi sistem dvojnih
zbiralk. Novi transformator TR 2
se bo priklopil v merilno celico =
J08. Tako bo vsak transformator
deloval na svojem sistemu zbiralk.
Zamenjal se bo celoten sekundarni
del opreme (zašËita in vodenje) za
110 kV in 20 kV ter druga tehnološka oprema, potrebna za delovanje
RTP-ja v komandnem delu in 20
kV stikališËu. Zaradi potreb po novih 20 kV izvodih je treba na novo
opremiti pet vodnih celic.
Gradbena deli smo zaËeli v
mesecu aprilu 2009, konec vseh
del pa je naËrtovan v zaËetku leta
2010.
Robert Berdajs

Zoran Zajc, Dušan Podlogar, Damijan Grabrijan in Anton AvËin pri pregledu 110 kV stikališËa.

Prva vkljuËitev srednjenapetostnega omrežja (SNO) na 20 kV
napetost, TP Vodarna, je bila izvršena že 15. januarja 2009.
Ta dan smo zaËeli in zdaj nadaljujemo:
• 3. 2. 2009 - vklop transformatorja 110/
20 kV TR 1 na 110 kV napetost v RTP
110/20 kV Polje.
• 3. 2. 2009 - sledi vklop stikališËa 20 kV
v RTP 110/20 kV Polje.
• 24. 2. 2009 - vklop celice J05, DV 20
kV Grosuplje in J21, DV 20 kV Vodovod.
• 6. 4. 2009 - vklop celice J02, DV 20 kV
ENP Zalog.
• Tako je zdaj RTP 110/20 kV Polje obremenjen s 120 A (4 MW) in brezhibno
tehniËno obratuje.

ZaËetni uspešni priklopi nas sicer navdušujejo, vendar težji problemi šele prihajajo
in treba bo še veliko dobrih tehniËnih rešitev do konËnega cilja. Napetostni prehodi s
35 kV in 10 kV na 20 kV se bodo še nadaljevali, za kar predlagam ustanovitev tehniËnega odbora, ki bo spremljal in usmerjal
ta prehod, hkrati pa tudi ustvarjal Ëasovno
kronologijo te napetostne spremembe. Zelo
verjetno nam bo koristila ta tehniËno kronološka dokumentacija za reševanje tehniËne
problematike konËnega prehoda na 20 kV.
Zavedati se moramo, da do dobrih in preprostih tehniËnih rešitev vedno pridemo s trdim
delom in kolektivnim znanjem. No, pa saj
vedno poudarjamo, da smo že veË kot 100
let v dobrem in slabem vse uspešno rešili.
Anton AvËin
Foto: Aleπ Komat
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Trajnostna energija v šolah sodelovanje Elektra Ljubljana, d. d.,
z osnovnimi šolami na dolgi rok
na šolah predstavlja pomemben izziv. Zato bomo za vodstva
osnovnih šol pripravili strokovno sreËanje, na katerem bomo s
pomoËjo predavanj in izmenjave mnenj predstavili možnosti za
poveËevanje energetske uËinkovitosti njihovih objektov in kako
jim lahko Elektro Ljubljana, d. d., z nadaljnjim sodelovanjem pomaga uresniËiti zadane cilje.
Rok Obreza
Foto: Rok Obreza

Trajnostna energija v šolah

NajveË pozornosti je pritegnila predstavitev poklica elektromonterja.

V okviru projekta Trajnostna energija v šolah je
Elektro Ljubljana, d. d., skupaj s partnerji izvedel vseh
100 naËrtovanih animacijskih delavnic na 50 osnovnih
šolah. Na vsaki šoli, ki smo jo obiskali, smo v dveh šolskih urah izvedli po dve delavnici.

V okviru projektov Ekološko ozavešËanje in VeËdisciplinarni šolski projekt smo imeli v Ëetrtek, 2. 4. 2009, na šoli
delavnice na temo Trajnostna energija v šolah. UËenci petih
in osmih razredov so sodelovali v delavnicah in se uËili, kako
varËevati z energijo. Delavnice so vodili animatorji iz podjetja
Elektro Ljubljana, ki so uËencem predstavili veË naËinov varËevanja z elektriko. Spodaj lahko preberete in vidite, kako so
uËenci doživeli delavnice.
Petra MatkoviË, prof. angleškega jezika,
OŠ Vide Pregarc, Ljubljana

N

a delavnicah so otroci aktivno sodelovali in tako je bil
dosežen cilj projekta, kako osnovnošolcem na Ëim bolj
privlaËen naËin predstaviti pomen elektriËne energije v
njihovem vsakdanjem življenju. Skozi igro so spoznavali, kako in
kje se proizvaja elektriËna energija, kako jo prenašamo do konËnih odjemalcev in kako moramo ravnati z njo. Ker poraba elektriËne energije v gospodinjstvih neprestano raste, smo na delavnicah prek igre spoznavali naËine, kako poveËati uËinkovitost rabe
energije; posredno smo krepili zavest o njeni dragocenosti. Veseli
nas dejstvo, da smo pri izvajanju delavnic spoznali, da je med
osnovnošolci prisotna velika stopnja zavedanja pomena uËinkovite rabe energije; velikokrat smo bili pozitivno preseneËeni nad
njihovimi idejami, kako lahko izboljšamo oziroma zmanjšamo
porabo elektriËne energije.
Pri pripravi in vodenju projekta smo vzpostavili zelo dobre
odnose z osnovnimi šolami. Na podlagi sodelovanja smo spoznali, da za vodstva šol poveËanje uËinkovitosti rabe energije
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Kako varËno uporabljati elektriËno energijo je uËencem predstavil Rok Obreza.

PRI DELU

VARNOST IN ZDRAVJE

Elektrika
V Ëetrtek smo imeli predstavitev o tem, kaj je elektrika in
kako z njo ravnamo.
Najprej smo se pogovorili, kaj že vemo o elektriki in elektrarnah, varËevanju in o uporabi. Ugotovili smo, da poznamo
veË vrst elektrarn, ki proizvajajo elektriko, od hidroelektrarn,
termoelektrarn, jedrskih elektrarn in do okolja najbolj prijaznih sonËnih in vetrnih elektrarn.
Nato smo izmerili, koliko elektrike porabijo: navadna
žarnica, varËna žarnica, likalnik in kalorifer. Ugotovili smo,
da najveË porabi kalorifer, takoj za njim likalnik, navadna žarnica in najmanj varËna žarnica. Povedali pa so nam tudi, da
obstajajo žarnice, ki ne porabijo skoraj niË elektriËne energije,
so pa zato drage.
Tudi pri nas doma imamo veË kot polovico žarnic varËnih. Ko kakšna žarnica pregori, jo nadomestimo z varËno
žarnico. V otroški sobi imamo same varËne žarnice, ker tukaj
gori luË najpogosteje. Prav tako imamo gospodinjske aparate,
ki so varËni.
Imeli smo tudi kviz. Razdelili smo se v tri skupine. Vsaka
skupina je dobila beležko za zapisovanje odgovorov in listke s
Ërkami. V prvem delu kviza so bili mogoËi odgovori A, B in C.
V tem delu smo imeli samo en nepravilen odgovor. Drugi del
pa je bil drugaËen. MogoËa sta bila dva odgovora, in sicer: P
(prevodnik) in I (izolator). Tudi tukaj je bil en odgovor napaËen. »eprav smo izgubili, smo se iz tega veliko nauËili. Zmagovalci so dobili beležke in magnete, drugi pa samo magnete.
Na koncu se nam je predstavil elektriËar. Opisal nam je
svoje delo, kje dela in opremo pri delu. Za delo potrebuje: plezalke, Ëelado, obleko, orodje, rokavice in drugo.
Meni je bilo všeË, ker sem se iz predstavitve veliko nauËila.
Eva Novak, 5. B, OŠ Vide Pregarc, Ljubljana

Aktivnosti v
maju in juniju

Elektrika
Elektrika je najpomembnejša vrsta energije. Deluje pri
svetenju, kuhanju, umivanju. Brez nje si marsikdo ne predstavlja življenja. Z elektriko moramo varËevati, dokler lahko.
Mislim, da veËina ljudi tega ne dela, zato smo eno uro angleškega jezika posvetili elektriki in varËevanju z njo.
Najprej smo se pogovarjali o elektriki, nato smo imeli
kviz. V kvizu je zmagala naša ekipa. Dobili smo tudi simboliËne nagrade (magnete in blokce). Izvedeli smo tudi, kaj je
prevodnik in kaj je izolator.
Vprašanja v kvizu se mi niso zdela težka. Mislim, da smo
se v eni uri nauËili zelo veliko. Zdaj bomo tudi sami varËevali
z elektriko.

VAR»UJMO Z NJO, DOKLER SE DA.

Franci Kastelec pri podiranju droga.

V maju in juniju bomo izvedli obnovitveno usposabljanje za varno delo z verižno motorno žago za
zaposlene, ki pri svojem delu uporabljajo žago. Prav
tako bomo na dveh DE izvedli interna periodiËna usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu, in sicer v DE
Ljubljana mesto in Novo mesto.

V

maju se bo prva skupina vodstvenih in vodilnih delavcev udeležila dvodnevnega seminarja iz varnosti in
zdravja pri delu. Predvidena sta še periodiËni letni pregled osebne varovalne opreme za delo na višini in drugi del
pregleda varovalne opreme. O poteku le-tega pa bomo poroËali
v naslednji številki. Še vedno aktivno izvajamo alkoteste med
zaposlenimi.

Maksimiljan Dekleva, 5. B, OŠ Vide Pregarc, Ljubljana
Vesna Oman
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Priznanje sodelavcema
Elektra Ljubljana na 11.
dnevih energetikov 2009

Milan Švajger in Ivan Hribar sta prejela priznanje Energetskega
projektanta za leto 2009.

V Portorožu so bili v dneh 20. in 21. aprila 2009 že 11.
dnevi energetikov 2009 kot osrednje strokovno sreËanje na
temo Tehnološke in poslovne možnosti za uveljavljanje energetske uËinkovitosti.

K

onferenco je vodil Peter Frankl, direktor in urednik Ëasnika Finance, s pomoËjo najvidnejših predstavnikov energetske stroke
s podroËja obnovljivih virov energije in uËinkovite rabe energije. Obravnavane so bile tematike, kot so: vpliv podnebnih sprememb
na energetiko v praksi in industriji LuËke Kajfež Bogataj, predstavitev
Zelene knjige za nacionalni energetski program Janeza KopaËa in tudi
videnje priložnosti za URE in OVE Hinka Šolinca.

SonËna elektrarna na gospodarskem
objektu ekološko usmerjene kmetije
Košir iz Briš pri Polhovem Gradcu.

sonËno elektrarno na strehi objekta je bil Kon tiki Solar, d. o. o., izvajalec in projektant vseh del za prikljuËitev sonËne elektrarne na
distribucijsko omrežje pa Elektro Ljubljana, d. d., OE SDO. MoË elektrarne (67 kW) je presegla zmogljivost obstojeËega nizkonapetostnega
prikljuËka, zato je bilo s soglasjem za prikljuËitev obratovanje zaËasno
omejeno na poloviËno moË. Energetski zakon doloËa, da mora lastnik
distribucijskega omrežja zagotoviti zadostno prenosno zmogljivost
distribucijskega omrežja za prikljuËevanje proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote in elektriËne energije
z visokim izkoristkom. Zaradi tega smo v OE SDO pristopili k rešitvi nastale situacije skladno z zakonodajo in pripravili vso potrebno
projektno dokumentacijo, izvedli prikljuËno merilno mesto in obnovo
distribucijskega omrežja, s Ëimer smo zagotovili obratovanje sonËne
elektrarne s polno moËjo.
Za sodelovanje v Projektu izrabe obnovljivih virov SE Košir sta
dobila priznanje Ivan Hribar in Milan Švajger.
Ivan Hribar: ''Na 11. konferenci dnevi energetikov v Portorožu
sem prejel priznanje energetskega projektanta za leto 2009. To priznanje mi sicer veliko pomeni, vendar menim, da je to priznanje Elektru
Ljubljana, še posebej kolegom iz DE Ljubljana okolica. Zahvaljujem se
gospe in gospodu Koširju za priložnost in izkazano zaupanje in vsem
sodelavcem, ki so kakor koli sodelovali pri omenjenem projektu. Zahvaljujem se tudi Franku Nemacu, direktorju ApE, ki je ocenil, da je
naše sodelovanje pri gradnji sonËne elektrarne Košir vredno pozornosti
in nas predlagal za dobitnike priznanj.''
Milan Švajger in Ivan Hribar

Tudi Elektro Ljubljana je podal svoj prispevek na podroËju proizvodnje in upravljanja elektriËne energije v referatu Igorja Podbelška,
Inteligentne meritve - nove priložnosti za odjemalce in podjetja za
energetsko oskrbo.
Na vsakoletni konferenci se podeljujejo tudi priznanja za energetsko uËinkovito podjetje, energetsko uËinkovit projekt in projekt
uporabe obnovljivih virov. V izboru za projekt uporabe obnovljivih
virov je sodeloval tudi Elektro Ljubljana v sodelovanju s podjetjem
ApE (Agencija za prestrukturiranje energetike) na projektu gradnje sonËne elektrarne Košir.
Lastniki ekološko usmerjene kmetije Košir iz Briš pri Polhovem
Gradcu so se odloËili, da bodo na strehi obstojeËega gospodarskega
objekta zgradili sonËno elektrarno. Izvajalec in dobavitelj opreme za
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V OE SDO, oddelku MHE, se ukvarjamo z vzdrževanjem in s proizvodnjo elektriËne energije v malih
hidroelektrarnah in sonËnih elektrarnah, ki so v lasti hËerinskega podjetja Male hidroelektrarne Elektra
Ljubljana, d. o. o. Skrbimo za deset malih hidroelektrarn in dve sonËni elektrarni, gradimo pa še tretjo
sonËno elektrarno na stavbi RTP Litostroj. V zadnjem
Ëasu smo razširili dejavnost na svetovanje, izdelavo
dokumentacije in na izvedbo prikljuËitve na distribucijsko omrežje objektov za proizvodnjo elektriËne
energije iz obnovljivih virov in objektov za soproizvodnjo elektriËne in toplotne energije.

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Odprtje novega sedeža DE
Ljubljana okolica in prenovljenih
prostorov Nadzorništva Domžale
V jesenskih mesecih 2008 se je zaËela
obnova zgradbe in prostorov Nadzorništva
Domžale. Konec marca letošnjega leta so
se konËala gradbena in obrtniška dela na
objektu. Zgradba ne služi samo potrebam
Nadzorništva Domžale, ampak je tu tudi
novi sedež DE Ljubljana okolica. Zdaj ti
prostori predstavljajo nov zaËetek in obenem skupno domovanje sedeža DE Ljubljana okolica in Nadzorništva Domžale.

O

d leta 1953, ko je bila ustanovljena Ljubljana okolica z obmoËjem, ki ga z elektriËno energijo oskrbuje še danes, je imela
vedno sedež enote v Ljubljani, zunaj svojega obmoËja. Skupaj s selitvijo v nove prostore je bila
hkrati tudi nova prelomnica za DE Ljubljana okolica, saj je po 56. letih prviË sedež enote na obmoËju, ki ga tudi oskrbuje z elektriËno energijo.
Tako je DE Ljubljana okolica s 14. aprilom 2009
dobila prvo pošto na novi sedež enote z novim
naslovom PodreËje 48, 1230 Domžale.

Nove prostore sta slavnostno odprla Mirko MarinËiË in Boštjan Žumer.

DE Ljubljana okolica je v petek, 17. aprila
2009, tudi uradno odprla prenovljene prostore v
Domžalah. Prenovljene prostore sta z nagovorom
in s simboliËnim rezanjem elektriËnega vodnika
odprla predsednik uprave Mirko MarinËiË in direktor DE Ljubljana okolica Boštjan Žumer. Po
uradnem odprtju so si gostje ogledali nove prostore skupin v nadzorništvu, poslovne prostore
Nadzorništva Domžale, ki so v pritliËju zgradbe,
in prostore v prvem nadstropju, kjer je sedež z
vodstvom enote, s posameznimi službami in z
oddelki.
Na lokaciji v Domžalah nas je trenutno 110
zaposlenih, od tega predstavljamo 90 % zaposlenih iz OE SDO, DE LO, 10 % pa predstavljajo zaposleni iz drugih OE.
Jana Burja

Mirko MarinËiË in Boštjan Žumer v trenutku slavnostne otvoritve.
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Obiski Stare mestne elektrarne Elektro Ljubljana
vnamejo in še hitreje naveliËajo, tako da smo v šolski uri vse konËali
v obojestransko zadovoljstvo in zahvalo.

UËenci OŠ Trzin pred Staro mestno elektrarno - Elektro Ljubljana.

Med slovenskimi šolarji velja veliko zanimanje za
obisk Stare mestne elektrarne - Elektro Ljubljana. Ta zanimiv kulturno-tehniËni spomenik zelo navdušuje mlade obiskovalce, in sicer glede na svojo življenjsko dobo, tehniËno
dovršenost in velikost. Neverjetno pa je zanje preseneËenje,
da je ta elektrarna obratovala že pred 111 leti.

Z

a mlade je neverjeten pogled z dvorišËa na Kotnikovi ulici
sedež DE Ljubljana mesto. Levo stara mestna elektrarna že
111 let, mogoËna opeËnata zgradba, desno nova poslovna
zgradba od leta 1970, vmes pa grška boginja Elektra. O tej boginji,
ki jo odlikujejo razum, dobrota in nedotakljivost, vendar tudi huda
jeza nad krivico, tako huda, da se njeni lepi lasje postavijo v obliki
pušËic, kar smo pozneje v elektrotehniki prevzeli kot znak nevarnosti elektriËne napetosti. Po tej uvodni predstavitvi je seveda treba
predstaviti tudi notranjost stare elektrarne.

Popolnoma drugaËe pa je obnašanje gimnazijcev iz gimnazije
Novo mesto. Dijaki so obiskali staro elektrarno pod vodstvom razredniËarke Renate »ampelj JureËiË. Te zanima veliko veË in želijo
biti aktivni pri predstavitvi. Posebno dekleta, ko slišijo za boginjo
Elektro, se aktivno vkljuËujejo v razpravo, kot da je to njihov del
razprave. Španci na prejšnjem obisku so tudi poudarjali, kar smo jim
predstavili, “la diosa Electra e importante”, kar pomeni pomembnost
boginje Electre v elektrotehniki. Tudi mi smo obËudovali Ëednost in
brhkost mladih gimnazijk iz Novega mesta. Lepo je zaËutiti mladost,
ki hoËe biti aktivna pri vprašanjih razuma in znanja. Predvidevamo,
da je to generacija, ki prihaja kot nekaj novega in osvežilnega. Petje nam ne gre najbolje, vendar je treba to razumeti kot medsebojno
sramež1jivost in mladeniško spogledovanje. Tudi to sreËanje smo
uspešno konËali. S tem pa smo jim predstavili tudi elektrotehniko in
upamo vsaj na priËakovano navdušenje na prihodnje elektrotehnike
iz te gimnazije. Vsekakor pa jim želim uspešen konec gimnazijskih
let in lepo profesionalno kariero.
Naši stalni gostje pa so dijaki srednje šole iz Vegove 4, Ljubljana, tako da smo vajeni mladeniškega temperamenta, radovednosti
pa tudi malce brezbrižnosti. V tem letnem Ëasu smo vsi malce spomladanski in nepredvidljivi. Vsekakor pa so ne glede na mladostno
naravo in temperament vse šole zelo dobrodošle in tudi naši dolžnost
in zaveza sta, da znamo in prikažemo našo dolgoletno, že 111 let
uspešno in zanesljivo delo in poslovanje. Vsi nas cenijo, kolikor se
znamo sami ceniti, kar pa je treba tudi dokazati, saj smo že vendarle
111 let izurjeni profesionalci.
Anton AvËin

Prvi spomladanski obisk je bil OŠ Trzin pod vodstvom Andreje
Kramar. Ogromno otrok, polno dvorišËe jih je bilo in kazalo je na
veseli dan in sprostitev. No, “tovarišice” so to hitro uredile in bili smo
vsi skupaj v pravilnem redu. Posebno jih je veselilo in so bili zelo
veseli, da je bil župan Ivan Hribar rojen v bližini Trzina in da je bil
tako velik mož, da je bil celo ljubljanski župan. Zelo so bili preseneËeni nad njegovo ustvarjalnostjo, z mešanimi obËutki pa so sprejeli
dejstvo, da se morajo veliko uËiti in mu uspešno slediti. Vse prostore
smo si lepo ogledali, v glavni dvorani pa je bil postavljen gledališki
oder meter visoko in kot naroËen za dokazovanje otroških spretnosti.
V nekaj minutah so bili vsi na odru, na kar pa smo zahtevali, da nekaj zapojejo glede na akustiËnost dvorane. Slišali smo dve slovenski
otroški pesmi, sledile so angleške otroške pesmi, nakar sem vprašal,
ali znajo kaj francoskega in gladko so zapeli Monsier Jacquest. Vse je
zelo lepo izpadlo in vsi smo bili navdušeni. Ti mali živahneži se hitro
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Dijaki Gimnazije Novo mesto pri ogledu Muzejske ulice.
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SreËanje vinogradnikov
zaupanje in zaprosil za prenehanje funkcije. Novi predsednik
je s soglasno potrditvijo postal direktor DE Novo mesto, Mitja
Brudar.
Novi predsednik je povedal, da ohranjati tako bogato zapušËino predhodnika ne bo lahko, vendar je glede na letošnji
izjemen odziv udeležencev optimistiËen. »ampa je za dolgoletno
delo predsednika prejel priložnostno darilo - sliko svoje zidanice.
Po uradnem delu se je sreËanje nadaljevalo ob tradicionalnem
vinogradniškem prigrizku, pokušanju vin in ob veseli pesmi, ki
se je razlegala še v veËerne ure.
Goste sreËanja so z obiskom poËastili tudi predsednik uprave Elektra Ljubljana, d. d., Mirko MarinËiË, svetovalec uprave za
tehniËne zadeve Edvard Turk ter izvršni direktor OE Nakup in
prodaja elektriËne energije Gregor BožiË.
Vzorce vina je ocenjevala petËlanska komisija.

3. aprila je v veliki sejni dvorani DE Novo mesto
potekalo že 23. tradicionalno sreËanje vinogradnic in
vinogradnikov Elektro Novo mesto z ocenjevanjem vin
in družabnim sreËanjem.

V

oceno je bilo prinesenih 78 vzorcev vin, od tega 35
vzorcev belih in 43 vzorcev rdeËih vin. Vina je ocenjevala petËlanska komisija, ki jo je vodil priznani enolog Brane Granda iz Mirne PeËi. Drugi Ëlani komisije so bili
še: Samo Hudoklin (Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto),
Ludvik Vidmar (upokojenec) ter Stane Bregar in Roman Weiss
(sodelavca). Na osnovi ocen komisije je izide raËunalniško obdelal Marko Primc.

Za pomoË pri pripravi sreËanja se zahvaljujemo vsem dejavnim udeležencem, posebej pa še podjetju IMP TEN, d. o. o., in
tehniËnemu direktorju Antonu Murglju.
Izraz na obrazih udeleženih je ponovno dokazal, da so taka
in podobna sreËanja zelo dobrodošla, saj pozitivno prispevajo k
dobrim odnosom zaposlenih in tudi upokojenih delavcev.

Anton Cugelj

Po konËanem delovniku smo se zbrali v veliki sejni dvorani. Na zaËetku je predsednik društva vinogradnikov Elektra
Novo mesto Zvonko »ampa pohvalil vse sodelujoËe za tako dober odziv in omenil, da je pred leti interes za tovrstno druženje
že zelo zamrl, zdaj pa je iz leta v leto veË vzorcev vin in tudi
udeležencev sreËanja.
Predsednik ocenjevalne komisije Granda je v kratkem nagovoru prisotne seznanil s potekom ocenjevanja in posebnostmi
nekaterih vzorcev ter izrazil zadovoljstvo s kakovostjo vzorcev.
Nato sta predsednik društva vinogradnikov Elektra Novo mesto
in predsednik ocenjevalne komisije podelila priznanja za dosežene ocene posameznih vzorcev vin, najboljšim v posameznih
kategorijah pa poleg priznanja še praktiËne nagrade. Po podelitvi se je predsednik društva vinogradnikov Elektra Novo mesto Zvonko »ampa zahvalil vsem udeležencem za dolgoletno

Novi predsednik vinogradnikov Elektra Novo mesto Mitja Brudar je
dosedanjemu predsedniku Zvonku »ampi predal spominsko darilo.
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Tone Avsec - prejemnik nagrade
Mestne obËine Novo mesto
Janez Pezelj in Alojz MuhiË pri predaji priznanja Antonu Avscu.

Letošnji razpis za podelitev nagrade Mestne obËine Novo mesto je bil odliËen motiv za pripravo predloga
Športnega društva Elektro Ljubljana. Športno društvo je
tako pripravilo predlog za dodelitev priznanja našemu dolgoletnemu sodelavcu, Ëlanu športnega društva, športnemu
mentorju in odliËnemu športniku Tonetu Avscu.

N

aš predlog sta z veseljem podprla tudi predsednik uprave Mirko MarinËiË in predsednik smuËarskega društva Rok Krka Tomaž Vrhovnik. Vzrokov za to je bilo gotovo veË, najveËji pa je
bil ta, da je Tone v vseh letih delovanja v športnem društvu v zdravo
življenje pritegnil veliko sodelavcev in kar je najpomembnejše, za to je
poskrbel s svojim zgledom in stalno telesno pripravljenostjo.
Ne samo, da nas je veliko zaradi njega sploh prviË stopilo na
smuËi in da nas je skozi zgodovinsko prijetne teËaje popeljal v svet
smuËanja, tudi gorništvo je del njegovega življenja in tudi v ta Ëudovita potepanja je pritegnil veliko ljudi.
Letošnji nabor kandidatov za nagrade Mestne obËine Novo
mesto je bil obsežen, konkurenca pa huda. Veseli smo, da je komisija
Mestne obËine Novo mesto, ki ji je predsedoval Janez Pezelj, uspela
zaznati velikost dejanj mešËana, Ëlana našega športnega društva,
ki smo jo morali strniti v skromno vlogo in se tako z našo podporo
zahvaliti Tonetu za leta delovanja v športnih krogih. Tudi v takšnem
Ëlanku je težko opisati vse tisto, kar smo imeli Ëast doživeti z njim
na vseh poteh in dogodkih, dejstvo pa je, da Tonetu ostajamo hvaležni za vse podarjene trenutke, ne glede na to, ali smo jih doživljali
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na Gorjancih, Triglavu, Himalaji, na Voglu ... vsepovsod je bil zvest
svojim naËelom, predvsem je bil in je še vedno s srcem ŠPORTNIK.
Tonetu privošËimo še veliko potepanj in užitkov v športu,
vam, spoštovani sodelavci, pa posredujemo dva dokumenta, ki
sta ob vsem njegovem delu pripomogla k podelitvi cenjenega priznanja na osrednji proslavi ob obËinskem prazniku 7. 4. 2009 v
Novem mestu.
Mitja Fabjan,
Športno društvo Elektro Ljubljana
Foto: Marko Klinc

Predlog Športnega društva Elektro
Ljubljana za podelitev nagrade MO
Novo mesto našemu dolgoletnemu
Ëlanu Antonu Avscu
Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj MO Novo mesto
nas je vzpodbudil, da podamo utemeljen predlog za podelitev nagrade Mestne obËine Novo mesto Antonu Avscu, roj. 23. 1. 1943 v
Novem mestu, upokojencu s stalnim prebivališËem SmreËnikova 32,
8000 Novo mesto, tel. 07 33 42 295.
Tone, kot ga poznamo somešËani in sodelavci, je veË kot štirideset let duša dolenjskega športa. S svojim delom in z naËinom življenja je še vedno vzor številnim generacijam tekmovalcev, trenerjev
in smuËarskih uËiteljev, Ëeprav se je pred kratkim upokojil. Bil je
eden izmed motorjev novomeškega smuËarskega društva Rog.

NOVICA

NOVICA

V Športnem društvu Elektro Ljubljana je dolga leta z veseljem
in predano opravljal naloge uËitelja smuËanja, trenerja, sekretarja,
organizatorja številnih teËajev in delavskih tekmovanj, predvsem pa je
s svojim vzgledom “sinonim” za zdravo in aktivno življenje.
Bil je podpredsednik društva; zaradi njega in njegove ljubezni do
športa in vsega drugega, povezanega s to dejavnostjo, je veliko naših
sodelavcev sploh zaËelo drugaËen naËin življenja. Veliko nas je prav
zaradi njegove ljubezni do gora sploh zaËelo obiskovati gore, njegovo
aktivno sodelovanje nas še vedno vsako leto pripravi do tega, da se
skupaj s celotnim športnim društvom odpravimo na zdaj že tradicionalni vzpon na najvišji slovenski vrh.
Njegov naËin življenja, neizmerna ljubezen do športa, njegova
iskrena pripravljenost pomagati, doživljati gore na naËin, ki ostane
v spominu vsakemu sopotniku, je nekaj, kar Ëloveka ne more pustiti
ravnodušnega. Nikoli ne osvaja cilja zaradi cilja, pomembni so mu
pot do njega in vse majhne podrobnosti, ki jih lahko na takšni poti
doživi.
Tone Avsec je bil pobudnik in dolga leta alfa in omega novomeških smuËarskih sejmov; vseskozi je bilo vodilo njegovega delovanja
tudi popularizacija smuËanja med mladimi.
S svojim športnim naËinom življenja je Anton Avsec lahko zgled
vsem; zaradi naštetih osebnostnih karakteristik smo toliko bolj prepriËani, da si Novemu mestu predan Anton Avsec zasluži priznanje svojega mesta, ki ga ima tako zelo rad in mu je skozi ljubezen do športa
podaril toliko svojih let.
Menimo, da bi bila podelitev nagrade Mestne obËine Novo mesto
našemu somešËanu in izjemnemu športnemu zanesenjaku primeren naËin in zahvala za dolgoletno mentorsko delo na podroËju popularizacije
športa v vseh oblikah, še posebej pa v okviru delavskega športa.

Pismo podpore predsednika uprave
Elektra Ljubljana
Glede pobude, ki jo vaši komisiji predlaga Športno društvo Elektro Ljubljana, podajmo podporo predlogu za podelitev nagrade Mestne
obËine Novo mesto Antonu Avscu.
Avsec je bil naš dolgoletni sodelavec, ki je poleg strokovnega in
prizadevnega opravljanja rednih delovnih nalog peËat v našem podjetju
pustil tudi na športnem podroËju in na vrhuncu svojih športnih moËi
pri nas odšel v pokoj.
Veliko sodelavcev je navdušil za šport, v prvi vrsti za smuËanje
in gorništvo, organiziral je številne smuËarske teËaje in tekmovanja, bil
dolgoletni Ëlan našega športnega društva.
Teh se je tudi sam redno udeleževal in na njih redno posegal po
najvišjih mestih in tako pripomogel k ugledu najveËjega slovenskega
distribucijskega podjetja, katerega sestavni del je tudi DE Novo mesto.
Tako je na internih športnih igrah zastopal DE Novo mesto, na republiških in potem državnih tekmovanjih pa z enakim elanom celotno
podjetje Elektro Ljubljana.
Prav po zaslugi in s pomoËjo Toneta Avsca je Novo mesto nemalokrat gostilo naša tekmovanja, kjer smo celotni Sloveniji z veseljem pokazali kakovostno in tradicionalno odliËno športno vzdušje, ki je doma
v Novem mestu in okolici.

Razstava Naj
fotografija
2008 v
hodniku
uprave družbe

V

letu 2008, kot že dve leti prej, je potekal nagradni nateËaj za izbor Naj fotografija leta 2008.
Na nateËaj smo prejeli 26 fotografij štirinajstih
avtorjev. Fotografije Alena PraËka, Alojza HanËiËa, Ane
GerËar, Bojana Pintarja, Draga Žagarja, Dušana Majerleta, Franca Bevca, Janka Hribarja, Jelke Kališnik, Marjana
Drolca, Romana Weissa, SreËka CikaËa in SreËka MiheliËa so predstavljene na priložnostni razstavi v hodniku
uprave Elektra Ljubljana. Razstavo si lahko ogledate do
konca meseca junija. Slike lanskega nateËaja Naj fotografija leta 2008 si lahko ogledate tudi na naši spletni
strani http://www.elektro-ljubljana.si/slo/Foto%20nateËaj%202008. Vljudno vabljeni.
Uredništvo
Foto: Janko Hribar

Marko Piko pri postavljanju razstave.
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Darinka ŠkvarË - najprijaznejša
sodelavka in skorajšnja upokojenka
23. aprila nam je draga in spoštovana sodelavka Darinka ŠkvarË pripravila prijetno slovo od aktivnega delovnega obdobja. VeË kot šestdeset sodelavk in sodelavcev
je nazdravilo ob njeni upokojitvi in lepem nadaljnjemu
življenju, ki se zaËne pravzaprav že v mesecu maju in ga
namerava preživeti v okrilju koËevskih gozdov.

Z

a veË kot 21-letno obdobje v Elektru Ljubljana sta se ji zahvalila direktor enote Roman Jesenko in vodja Službe za
izgradnjo DO Damijan MikliË. Izrekla sta ji iskreno zahvalo
za uspešno, natanËno, zanesljivo in vedno korektno izvedeno delo.
Bila je vedno nasmejana in prijazna sodelavka. Probleme je vedno,
kot radi reËemo, pušËala doma, v službi pa se je predala delu in
dobrim odnosom s sodelavci in sodelavkami. Direktor ji je izroËil
spominsko uro in poudaril, da prihaja Ëas, ko ji ura ne bo veË odmerjala tempa življenja.

Darinka, kako se spominjaš tistih prvih trenutkov v Elektru
Ljubljana mesto, razgovora za sprejem na delo, kot vem, pod
vodstvom Petra Bernika?
“Kot je meni znano, je bilo na razpis poslanih veliko prošenj
za delo. Izbrana sem bila v ožji krog in poklicana na razgovor. Moje
veselje ob prejetem pozitivnem odgovoru je bilo izredno.”

Kakšen spomine imaš na delo v avtoparku na Kotnikovi 9,
kako ste se razumeli sodelavci med seboj in kako si se ti
sama znašla v pretežno moškem kolektivu?
“Delo v avtoparku je bilo zelo zanimivo. Sodelavci med seboj
smo se izredno dobro razumeli. Že v tovarni vijakov sem delala v
tehniËnem oddelku, tako da mi delo v moškem kolektivu ni predstavljalo težav. So celo doloËene prednosti. Ves Ëas našega skupnega dela smo se izredno dobro razumeli. Posebno lepe spomine
imam na vodjo avtoparka, pokojnega gospoda Staneta Jesenka.”

Darinka je že v mesecu februarju dopolnila 39 let delovne
dobe. Ker je delo zaËela zelo mlada, kmalu po 15. rojstnem dnevu,
in zaradi predpisov o starosti na dan upokojitve se ji je nabralo tako
veliko število delovnih let. Kljub temu odhaja v pokoj mladostnega
videza, vesela in nasmejana.
Prve delovne izkušnje si je nabirala v gostinstvu v Sodražici, v letu 1971 se je zaposlila v Tovarni vijakov v Ljubljani. Ker
je podjetje vse slabše poslovalo, se je odloËila za nov korak in se
zaposlila v Tegradu v Ljubljani. V novem delovnem kolektivu se
ni najbolje poËutila, zato je kmalu zaËela iskati boljšo priložnost.
In res. Že po štirih mesecih se je po novem letu leta 1988 zaposlila na enoti Ljubljana mesto, ki jo je v tistem Ëasu vodil direktor
Gustav Erklavec. Na delovno mesto administratorke v avtoparku
je bila sprejeta za nedoloËen Ëas s trimeseËnim poskusnim obdobjem, ki ga je ocenjevala komisija v sestavi Stane Jesenko, Franc
Tehovnik in Peter Bernik. 6. aprila 1988 je komisija ugotovila, da
je “tov. ŠkvarË Darinka” v dobi treh mesecev pokazala potrebno
strokovno usposobljenost in tudi druge z delom pridobljene delovne zmožnosti in tako uspešno izpolnila zahteve poskusnega
dela.
Naj omenim, da je v akciji “PoišËimo najprijaznejšega sodelavca, sodelavko” Ëasopisnega sveta in Uredništva Elektro novic
Darinka zasedla drugo mesto, takoj za sodelavcem. Torej je tudi
najprijaznejša sodelavka v enoti Ljubljana mesto. Nekaj o tem ste
prebrali v zadnji številki internega glasila. Vsekakor je ta naziv prejela z utemeljenim razlogom.
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Pozneje si bila v letu 1991 razporejena v Oddelek mehanizacije in avtoparka na Glavarjevi ulici. Nam lahko poveš kaj o tistih letih, bilo je kar dolgo obdobje, kajne?
“Na Glavarjevi ulici smo sodelovali tudi z drugimi enotami v okviru Elektra Ljubljana. V veselje mi je bilo, da sem
spoznala veËje število zaposlenih. Delo je bilo pestro in razgibano, s sodelavci smo se lepo razumeli. Tudi na to obdobje
imam lepe spomine.”

Z mesecem januarjem leta 2004 si zaËela delo tajnice
v Službi za inženiring v DE Ljubljana mesto. To je bila
tvoja zadnja zaposlitev, ki je trajala veË kot pet let. Tvoj
neposredno nadrejeni je bil vsa ta leta Damijan MikliË.
Nam lahko poveš kaj o tem obdobju? Se ti je kaj posebnega vtisnilo v spomin?
“Misel na vrnitev v kolektiv Ljubljana mesto mi je bila
prijetna. Na delo na tej lokaciji sem imela lepe spomine. Šlo
je sicer za povesem drugaËno in novo delo - opravljala sem
delo tajnice vodje službe, vendar sem se ob pomoËi sodelavcev
in sodelavk, zlasti pa vodje službe, hitro vživela in vkljuËila v
nove delovne obveznosti. Nova situacija mi ni predstavljala
veËjih težav. Delo sem z veseljem opravljala. Gospod MikliË je
dober vodja službe in korekten nadrejeni.”

Prišel je tudi trenutek upokojitve. Kakšni so tvoji naËrti
za obdobje, ki prihaja? Kje in kako nameravaš preživeti
ta Ëas?
“Nove situacije se veselim! Pride Ëas, ko je potrebna tudi
takšna odloËitev. Imela bom veË Ëasa, da se odpravim tja, kamor zdaj nisem uspela. Preselila se bom v vas Rake. Rada živim
v naravi in z naravo. Pridelovala bom vso zelenjavo, saj smo
tako visoko, da bodo moji pridelki vsi “bio”. Tudi gobarila bom,
Ëeprav bo moj najbližji sosed medved.”

Nam lahko zaupaš, kaj ti pomeni visoka uvrstitev v akciji “Najprijaznejši sodelavec, sodelavka”?
“Uvrstitve sem zelo vesela. To je vsekakor svojevrstno
priznanje za dolgoletno delo, predvsem naËin dela, ki vemo, da
je lahko takšen ali drugaËen. Ni pa treba veliko, da se sodelavci
in sodelavke med seboj razumemo dobro, dobro sodelujemo in
si med seboj pomagamo po najboljših moËeh.”

Imaš kakšno sporoËilo za svoje nekdanje sodelavke in
sodelavce, bralce Elektro novic?

Alen PraËek je Ëlanom Ëasopisnega sveta praktiËno prikazal delo na
novem gravirnem stroju.

Seja
Ëasopisnega
sveta Elektro
novic na DE
Ljubljana mesto
Gostitelj druge letošnje seje Ëasopisnega sveta, ki je
bila 16. aprila 2009, je bil DE Ljubljana mesto. »lane je
sprejel in pozdravil direktor enote Roman Jesenko, ki je
v kratkem nagovoru predstavil novosti in razvojne naËrte distribucijske enote, pohvalno ocenil pomen internega glasila Elektro novice pri prenosu aktualnih novic
prav vsem zaposlenim in prisotnim zaželel še veliko dobrih prispevkov in dobrih številk glasila.

P

“Zahvaljujem se vsem, ki ste dali svoj glas zame. Hvala
tudi vsem drugim - lepo je bilo sodelovati z vami vsemi vseh
dobrih dvajset let.”

o konËani seji smo Ëlani Ëasopisnega sveta obiskali na
delovnem mestu nagrajenca najboljše fotografije lanskega nateËaja za Naj fotografijo leta 2008 Alena PraËka, ki
nam je z veseljem orisal svoje delo na gravirnem stroju.

Draga Darinka, hvala za vse. Bodi še naprej tako
prijazna in delovna. Užij vse trenutke novopridobljene
svobode. Naj ti bo tudi “sosed medved” ob novem domovanju prijazen sosed.

Pristno, odkrito in sprošËeno sodelovanje je porok za dober izdelek. Trudimo se, da bi s prispevki in predlogi postalo
naše glasilo vedno boljše in da bi ga naši bralci z veseljem
prebirali.

Alenka Kušar
Foto: Alenka Kušar

Uredništvo
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Marko Kocjan - upokojenec
Marko je eden redkih pravih
zapriseženih LjubljanËanov v enoti Ljubljana mesto, doma iz Mivke,
trnovskega predmestja Ljubljane.
Že od nekdaj slavna lepa Trnovska fara, kraj nesreËnega imena za
Prešerna, hkrati pa najbolj romantiËen del Ljubljane, kjer je Prešernu vzkipela ljubezen do Primiceve
Julije. »e je Prešeren takrat vzljubil
lepoto in poetiko, pa so morali mešËani trdo delati za svoje preživetje. Trdo delo in romantika se nekje
ujemata.

M

arko je verjetno edini med
nami, ki je še poznal velikega
ljubljanskega arhitekta Jožeta PleËnika. Ta je bil svetovno znan po
ustvarjalnih idejah in delavnosti. Arhitekt Jože PleËnik je imel svojo delavnico, ki še danes domuje ob Zoisovi ulici
na Mivki. Tudi danes je ta del Ljubljane zelo lep, od Ljubljanice (Špice) do
Trnovske cerkve ter vse tja do Ceste v
Mestni log oziroma Ceste dveh cesarjev.
Od tod je naš spoštovani sodelavec Mar-

Marko s sodelavci ob odhodu v pokoj.

34 • elektronovice | maj2009

ko Kocjan Ërpal življenjsko energijo za
svoje 40-letno delo v Elektru Ljubljana,
enoti Ljubljana mesto. Danes, na pragu
upokojitve, pa ga želimo predstaviti.

Žale v SNO, kompletna obvoznica mesta
Ljubljana, RTP Litostroj-Lek in konËno
Emonika Ljubljana s Potniškim centrom
in še veliko drugih težjih projektov.

Sodelavci vemo, da je bil s srcem in
z razumom predan svojemu delu in zaposlitvi v enoti Ljubljana mesto. Njegova
prva kratkotrajna zaposlitev je bila sicer
v IMP dvigalo, vendar to ni bilo njegovo
življenjsko podroËje. Želel je veË ustvarjalnosti. Po opravljenem pripravništvu je
v marcu leta 1970 našel svojo življenjsko zaposlitev pri takratnem Tozdu Elektro Ljubljana mesto. Prvo delovno mesto
je bilo v referatu za omrežje Ljubljana
ViË - Moste. Tukaj se je Marko spoznal
z distribucijo elektriËne energije v mestu
Ljubljana in opravil strokovni izpit. Tako
si je odprl možnost za svojo življenjsko
ustvarjalnost. OdloËil se je in razporejen
je bil na delovno mesto samostojnega
projektanta za elektriËno omrežje. Projektne dokumentacije, ki jo je ustvaril,
je ogromno in dejansko se ne da vsega
predstaviti. Navedimo samo nekaj pomembnejših projektov: vkljuËitev RTP

Osebno menim, da je Marko med
sodelavci, ki so najveË ustvarili v DE
Ljubljana mesto. Sodelavci smo ga imeli
zelo v “Ëislih”, zlasti smo spoštovali njegov pošten odnos in spoštovanje do svojih sodelavcev in dela. Svojega veselja in
družabnosti ni nikoli poudarjal. Vedno je
poznal redoljubnost in dostojanstvo. Rad
tudi potuje in spoznava tuje kraje. Posebno je to veselje zaËutil po poroki, ko
se je njegov svet odprl v nove, vedrejše
in sreËnejše širine. Nikoli nismo poznali
medsebojnih zamer in nagajivosti.
Upamo, da se bomo še velikokrat
sreËali, se prijateljsko pogovorili in se
spomnili na stare lepe dobre Ëase. Marko, vedno si dobrodošel!

Alenka Kušar je Marku predala spominsko darilo.

Anton AvËin
Foto: Klemen Flis

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Vodna ujma na Vrhniki

Preklope je bilo potrebno izvajati s Ëolni.

Veliko padavin v zadnjih dneh marca je dodobra napolnilo struge rek in potokov na obmoËju Nadzorništva Vrhnika. Razlite vode Ljubljanice, HorjulšËice, GradašËice in drugih potokov so resno ogrožale obratovalno stanje na širšem
podroËju nadzorništva. Visoke vode so prepreËile normalen
dostop do prek 30.000 m SN-vodov in stikalnih mest.

S

reËen splet okolišËin je bil vzrok, da voda
ni povzroËila poškodb na elektroenergetskih objektih in napravah. Narava
nas je za zdaj le opozorila, da narasle vode
predstavljajo na Ljubljanskem barju in
okolici resen problem za obratovalce
na obmoËju Nadzorništva Vrhnika.
Zaskrbljeni smo spremljali vremenska obvestila in nadzirali stanje
na terenu. Skrb je predvsem upraviËena, saj v Elektru Ljubljana nismo
dovolj pripravljeni za tovrstne elementarne nesreËe. V prihodnje bi morali razmisliti in izdelati podroben naËrt za posege na omrežju ob mogoËih dolgotrajnih
poplavah. Obnoviti bi morali dogovor s civilno

zašËito in tukajšnjo ribiško družino za najem plovil ob elementarnih poplavah. Obstaja pa tudi možnost najema amfibijskega vozila
hovercraft, ki lebdi na zraËni blazini. Prilagaja se na vse podlage kopno, voda, sneg, led, pesek, alsfalt, blato in divje reke. Ker vozilo
lebdi nad površino, jo ne poškoduje in ne pušËa sledov. Zaradi izrednih zmogljivosti je primeren pri lokalizaciji okvar, stikalnih manipulacijah, omogoËa hiter pregled trase in tudi popravilo kvarnega mesta na poplavljenem obmoËju.
Hovercraft je širši javnosti malo znano vozilo;
zaradi njegove izjemnosti pa mu posveËam
nekoliko veËji pomen. Nujno bi ga morali
uvrstiti v naËrt zašËite in reševanje v
naravnih in drugih nesreËah.
Hovercrafta lahko najamemo
pri Ëlanih Društva neznanih lebdeËih
vozil, Na Klancu 2, 1360 Vrhnika.
Tomislav Kump
Foto: SreËko CikaË
Ko se je voda umaknila je
bilo potrebno transformatorske
postaje oËistiti.
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Požarna varnost v
elektroenergetskih
objektih (2. del)
1. Pravilniki in
tehniËne smernice
za nizkonapetostne
elektriËne napeljave v
zgradbah

V
•

•

•

•

eljavni predpisi o elektriËnih napeljavah v zgradbah med drugim
doloËajo naslednje:
Varnostni sistemi morajo delovati pri
nastanku požara, vir varnostnega sistema mora zagotoviti napajanje v doloËenem Ëasu, oprema varnostnega sistema pa mora biti zunaj dosega ali tako
postavljena, da je ustrezen Ëas odporna
proti ognju.
LoËeni neodvisni viri varnostnih sistemov, ki se napajajo iz omrežja, niso dovoljeni, razen Ëe ni zagotovljeno, da se
ne more hkrati zgoditi okvara na dveh
virih.
Tokokrogi varnostnega sistema navadno ne smejo biti napeljani skozi mesta, ki so izpostavljena požarni nevarnosti, ne glede na to je dovoljeno, da
so napeljani tudi skozi ta mesta, Ëe je
zagotovljena njihova odpornost proti
ognju.
DoloËeni so pogoji za postavitev kablov in vodnikov v prostorih zgradb,
kot so: veleblagovnice, gledališËa, kinematografi.

Energetski postroji in naprave
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah in ustrezna tehniËna smernica za požarno varnost v stavbah doloËa, da je treba
kabelske kanale zatesniti tam, kjer vstopajo
v stavbe in požarne sektorje ter izstopajo
iz njih.

Naprave za dvig tlaka v
hidrantnem omrežju
Pravilnik oziroma TS (tehniËna
smernica) tudi doloËa, da mora biti elektriËni kabel, ki z energijo oskrbuje napravo za dvig tlaka, požarno zašËiten ali voden skozi požarno neogrožene prostore,
tako da je zagotovljeno njegovo 2-urno
delovanje. V odvisnosti od kategorije nevarnosti pravilnik definira objekte,
ki morajo imeti rezervni vir za oskrbo z
energijo; za druge primere pravilnik doloËa, da mora biti naprava za dvig tlaka oskrbovana prek posebnega kabla iz
loËene hišne prikljuËne omarice, ki je na
fasadi objekta.

Visoki objekti
Pravilnik oziroma TS (tehniËna
smernica) definira naprave, za katere
mora biti zagotovljen rezervni vir napajanja z elektriËno energijo; v nadaljevanju doloËa, kako morajo biti izvedene
elektriËne napeljave, med drugim doloËa
tudi, da morajo biti prehodi napeljav med
posameznimi požarnimi sektorji požarno
zatesnjeni.

Naprave in sistemi za odvod
dima in toplote
Pravilnik oziroma TS (tehniËna smernica) za sisteme za odvod dima in toplote,
nastale pri požaru, med drugim doloËa:
• Napeljave za napajanje in aktiviranje
naprav za odvod ima in toplote morajo
biti razporejene tako, da so Ëim prej izpostavljene ognju in da držijo poveËano
temperaturo, dokler se naprava ne odpre.

Gasilni aparat v
kabelskem prostoru.
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Pravilnik oziroma TS (tehniËna smernica) za ventilacijske ali klimatizirane sisteme med drugim doloËa:
• ElektriËni kabli, ki oskrbujejo z energijo
naprave, ki delujejo med požarom, morajo biti odporni proti požaru ali jih je
treba zašËititi tako, da delujejo toliko
Ëasa kot omenjene naprave.
• Ventilacijski ali klimatizacijski sistemi,
ki naj bi delovali ob požaru, morajo
imeti neodvisen vir za napajanje z elektriËnim tokom, ki zagotavlja nepretrgano delovanje sistema za 100 min.

2. Pravilnik o požarni
varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št.
31/04)
• Za omejitev hitrega širjenja požara po
stavbi morajo biti uporabljeni taki gradbeni materiali oziroma proizvodi, ki se
težko vžgejo, pri gorenju oddajajo nizke
koliËine toplote in dima ter omejujejo
hitro širjenje požara po površini (3. odst.
4. Ëlena).

3. Bistvene vsebine v
študijah požarne
varnosti in
naËrtih projektne
dokumentacije
Pri tehniËnih pregledih objektov in
naprav se inšpektorji pogosto sreËujejo s
primeri, ko izvedeno stanje na objektu ni
skladno z veljavnimi predpisi. Pogost vzrok
za to je, da je investitor zaradi nižje cene
izbral dobavitelja oziroma izvajalca, ki ponuja neustrezni proizvod. Drugi pomemben
vzrok je, da v projektu zahteve niso dovolj
natanËno definirane.
Veljaven ZGO in navodilo o tem, kdaj
se šteje, da ima projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja predpisano vsebino), ki
ga je izdalo Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, ter pravilnik o projektni dokumentaciji jasno definirajo obvezno vsebino projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

»e objekt izpolnjuje merila, predpisana v pravilniku o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/98, 72/01), mora
biti za naËrtovanje ukrepov varstva pred
požarom skladno pravilnikom o projektni
dokumentaciji in z Zakonom o varstvu
pred požarom izdelana študija požarne
varnosti.
Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja pa mora v vsakem posameznem naËrtu v odvisnosti od
vrste naËrta med drugim obsegati:
• opis požarnih nevarnosti;
• osnovni opis ukrepov za varstvo pred
požarom;
• osnovni popis gradbenih del, gradbenih
proizvodov in inštalacijskih del.
Opis upoštevanih ukrepov varstva
pred požarom mora temeljiti na doloËilih
zakona o varstvu pred požarom oziroma
študiji požarne varnosti (Ëe je njena izdelava predpisana). Pri inšpekcijskem nadzoru
se pogosto sreËujemo s primeri, ko v naËrtih projektne dokumentacije ni nobenega
opisa upoštevanih ukrepov za varstvo pred
požarom, tudi v primerih, ko projektna dokumentacija vsebuje študijo požarne varnosti.
Pravilnik o študiji požarne varnosti
med drugim doloËa, da mora naËrtovanje
ukrepov varstva pred požarom obsegati:
• seznam in opis požarno nevarnih prostorov, naprav in opravil;
• zasnovo požarne in eksplozijske zašËite
v objektu;
• zahteve glede požarne odpornosti in požarnih lastnosti naËrtovanih gradbenih
proizvodov;
• posebne zahteve z vidika varstva pred
požarom za napeljave in opremo;
• zahteve za vgrajene sisteme aktivne požarne zašËite, vkljuËno s krmiljenjem ob
požaru.
Navedeni ukrepi z vidika varstva pred
požarom v celoti definirajo zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati elektriËne napeljave in
naprave. Odgovorni projektant je dolžen
tem zahtevam slediti in jih upoštevati v
naËrtu.

4. IzvleËek iz vzorËne
smernice o požarnotehniËnih zahtevah za
napeljave (MLAR)
Nemška strokovna komisija za gradbeni nadzor je marca leta 2000 izdala vzorËno smernico o požarno-tehniËnih zahtevah za napeljave, znano pod kratico MLAR
(Muster Leitungsanlagen Richtlinie), ki je
nadomestila že prej uveljavljeno smernico.
Ta smernica doloËa zahteve glede elektriËnega napajanja požarnovarnostnih naprav in tudi naËin vgradnje kablov, cevovodov in kablov. Komisija je pri tej novi
izdaji upoštevala obveznosti, ki izhajajo iz
evropskih smernic 98/34/E in 98/48/ES.
Smernica velja za vse napeljave, ki
potekajo na evakuacijskih poteh (hodnikih,
stopnišËih) ali peljejo skozi požarno odporne stene in strope in za elektriËne kable,
ki morajo ohraniti funkcionalnost ob požaru. Smernica ne velja za kanale za prezraËevanje in klimatizacijo (te obravnava
druga smernica). Pod imenom napeljave
se razume elektriËne kable in cevovode pa
tudi razliËne armature, regulacijske naprave, izolacije za cevovode, pritrdila ... Pod
elektriËnimi kabli razumemo tudi optiËne
kable.
Napeljave smejo potekati v evakuacijskih poteh le v primeru, kadar ni pomislekov glede požarne varnosti, to pa je takrat,
ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
• Napeljave smejo presegati v stene in
strope le v tolikšni meri, da ni zmanjšana njihova odpornost.
• Na evakuacijskih poteh smejo biti le tiste napeljave, ki služijo izkljuËno tem
potem.
ElektriËne napeljave morajo biti od
evakuacijskih poti loËene s pregradami požarne odpornosti najmanj 30 min, vrata v
teh stenah (vrata v jaške) pa morajo biti
dimnotesna.
ElektriËni kabli morajo biti:
• ometani (Ëe so pomiËni);
• v masivnih zidovih pod ometom debeline najmanj 15 mm;
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• znotraj požarno odporne lahke predelne
stene (Ëe so posamiËni);
• v požarno odpornih inštalacijskih jaških;
• nad požarno požarno odpornimi spušËenimi stropi;
• znotraj votlih medetažnih plošË;
• pod dvignjenim podom (velja posebna
smernica).
ElektriËni kabli so lahko prosto položeni le:
• Ëe so negorljivi;
• Ëe se uporabljajo izkljuËno za evakuacijsko pot, v kateri so položeni;
• Ëe imajo izboljšane požarne lastnosti.

Inštalacijski jaški in kanali,
spušËeni stropi
Inštalacijski jaški in kanali ter spušËeni stropi morajo biti iz negorljivih materialov, njihova požarna odpornost pa mora
ustrezati požarni odpornosti medetažnih
konstrukcij stavbe. »e so na evakuacijskih poteh, zadostuje požarna odpornost iz
spodnje in tudi iz zgornje strani.

Posledica požara na stikalnem bloku.

Potek napeljave skozi požarno
odporne stene in strope
Prehodi elektriËnih kablov in cevi
skozi stene in strope ne smejo zmanjšati
njihove požarne odpornosti. Izvedba tesnjenja prehodov mora ustrezati splošnemu
tehniËnemu soglasju za doloËen tip tesnjenja. »e ni drugaËe zahtevano, sme biti najmanjša razdalja med dvema zatisnjenima
prebojema najmanj 50 mm.

V smernici so navedene tudi zahteve
za izvedbo prebojev posameznih kablov in
cevi z izolacijo ali brez izolacije.

Boris Sterle
Vir: gradivo iz seminarja
Foto: SreËko Grkman

NOVICA

NOVICA

Dolenjski viktorji 2008
TV Vaš kanal je tudi letos, zdaj
že tradicionalno pripravil odmevno prireditev, na kateri so razglasili
izide glasovanja njenih gledalcev. Generalni pokrovitelj te prireditve je bil
Elektro Ljubljana, d. d., kjer je predsednik uprave Mirko MarinËiË v svojem govoru na kratko predstavil 100
let elektrifikacije Dolenjske in Bele
krajine ter zgodovino razvoja in sodelovanja Elektra Ljubljana, d. d., ter
njegovega omrežja in infrastrukture
v teh letih.
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P

o prispelih glasovnicah je bila naj voditeljica Tjaša Pureber, naj oddaja Novice, naj dogodek pa posavski sprejem
olimpionika Primoža Kozmusa. Posebna žirija
TV Vaš kanal je podelila tudi nagradi za mladega talenta in življenjsko delo. Prvo je sprejel mladi novomeški pisatelj Nejc Gazvoda,
drugo pa, ob ploskanju stojeËega obËinstva,
skladatelj Vinko Globokar. Uvodni govor je
imela odgovorna urednica in direktorica TV
Vaš kanal Irena Vide, ki je Ëestitala nagrajencem in se zahvalila pokroviteljem; prireditev
je povezovala Inti Šraj, na odru pa so nastopi-

Mirko MarinËiË in Irena Vide na podelitvi
dolenjskih Viktorjev.

li Nuša Derenda, Ave, Vokalni kvartet StiËna,
Alya in plesna skupina Kazina. Prireditev se
je konËala ob prijetni pojedini, sprošËenem
klepetu ter ob izvrstni hrani in pijaËi v družbi
novomeške elite. Vsi že nestrpno Ëakamo nov
izbor in nove zmagovalce, ki bodo domov
odnesli ekrane popularnosti 2009.
Nataša BlažiË Turk

Foto: Marko Klinc

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Naj
fotografija
2009
Tokrat smo v uredništvo prejeli fotografije treh
avtorjev. Svoje fotografije so nam poslali Jelka Kališnik, Alen PraËek, Anton Štimec in SreËko CikaË.
Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za poslane fotografije.

Anton ©timec: Alpe v ozadju.

K

sodelovanju vabimo tudi druge sodelavce in upokojence, da s svojimi fotografijami sodelujejo v našem letošnjem nateËaju za izbor “Naj fotografija
leta 2009”.
Uredništvo

Jelka Kališnik: Dimnik v drogu.

SreËko CikaË: Stikalo v vodi.

Alen PraËek: Pogled na nadrejenega.
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Letni razgovori so koristni
Analiza anket o izvedbi
letnega razgovora
Po izvedbi letnih razgovorov
smo se v kadrovski službi v mesecu
marcu 2009 odloËili izvesti anonimno anketo o izvedbi letnega razgovora med vsemi zaposlenimi v Elektru
Ljubljana, d. d. Z odzivom smo bili
zadovoljni, saj smo dobili vrnjenih
215 anketnih vpraπalnikov, kar pomeni, da se je odzvalo 21 % vseh zaposlenih (N=1.034).

N

aj se na tem mestu zahvalim vsem
sodelujoËim za Ëas in pozornost.
Nekateri ste bili kritiËni, še veË pa
vas je presenetilo z odgovori, da je tovrstna
pot komunikacije koristna. Pa naj izsledki
anket govorijo zase.

Namen in cilj ankete
Za nas je bilo pomembno, da s pozivom k anketi sprožimo razpravo in tako
pridobimo informacije o tem, v kolikšni
meri izražate podporo ali nasprotovanje
letnim razgovorom. Zanimalo nas je, ali
prepoznate dodano vrednost tovrstnih razgovorov, kako odkrit in konstruktiven je
lahko vaš dialog z vašim nadrejenim itd.
Izsledki ankete nam bodo v pomoË pri odpravljanju kritiËnih toËk in okrepitvi dejavnikov, ki vplivajo na veËjo motiviranost
sodelavcev ter njihovo zadovoljstvo.

Razmerja med anketiranci
Iz Grafa 1 je razvidno, da je v anketi z
81 % prevladovala moška populacija, kar je
primerljivo s spolno strukturo tudi na ravni
podjetja.
Æenske

19 %

Iz grafa 3 razberemo, da najveËji delež anketirancev glede na starost
predstavlja skupina, starih od 31 do 40
let (34 %), sledi skupina od 41 do 50 (26
%), medtem ko preostali dve zavzemata
enaka deleža (20 %).
Zanimalo nas je tudi, kolikšen je delež
anketirancev, ki opravljajo delo v pisarni,
ali na terenu. Iz Grafa 4 je razvidno, da
imajo manjšo prednost pred drugimi zaposleni v pisarni (52 %).
Teren

81 %

Moški

Graf 1: Anketiranci glede na spol.

Glede na izobrazbeno strukturo lahko iz Grafa 2 opazimo, da izstopajo anketiranci s srednjo strokovno izobrazbo
(43 %), sledijo s poklicno ali z nižjo izobrazbo (19 %), višjo (17 %), univerzitetno
ali višjo (12 %) in z visoko (9 %).
Univerzitetna
ali veË
Visoka

12 %

Poklicna ali manj
19 %

48 %
52 %

Pisarna
Graf 4: Anketiranci glede na mesto dela.

Da so pri letnem razgovoru (LR) sodelovali tudi kot vodja LR, je temu pritrdilo
le 25 % anketirancev (Graf 5).

9%

DA
17 %
43 %

Višja

25 %

Srednja
75 %

Graf 2: Anketiranci glede na izobrazbo.

Vsekakor anketa ni naËin, s katerim
bi sodelavce nasprotnega mnenja prisilili, da sklonijo glavo nad veËino. Seveda, podpora kaže na to, da gremo v pravo smer. Toda niË manj pomembna niso
mnenja tistih, ki so do obstojeËih razmer
bolj kritiËni. Ravno ti nas silijo k temu, da
postanemo tudi drugi bolj temeljiti, poišËemo vzroke za prisotne težave in pri tem
z veliko mero optimizma stavimo na Ëim
veËjo podporo ter razumevanje vodstvene strukture, ki lahko bistveno prispeva k
spremembam.
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nad 50

do 30

20 %

26 %

od 41 do 50

NE
Graf 5: Anketiranci v vlogi vodje LR.

20 %

Izsledki po posameznih
podroËjih

34 %

od 31 do 40

Graf 3: Anketiranci glede na starost.

V naslednjem sklopu vprašanj so anketiranci ocenjevali koristnost LR. Da so
LR v podjetju nekoristni, je izrazilo 9 %
anketirancev, da so vsaj delno koristni 34
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%, koristni 47 % in zelo koristni 10 % anketirancev (Graf 6).
Zelo koristni

Da je bilo vzdušje pri razgovoru
sprošËeno, smo se prepriËali iz odgovorov
velike veËine anketirancev (Graf 9).

Nekoristni
10 %

malni zapis v krajšem razgovoru. Govorimo lahko tudi o motivacijskem uËinku
na zaposlene. Poleg gmotnih spodbud se
med motivacijski dejavniki premalokrat
omenjajo dobri odnosi, obËutek, da smo
za okolje koristni, priložnost za zanimivo delo in razvoj.

Formalno

9%

Zadræano

7%

34 %

7%

Spodbudni so izsledki, ki kažejo na
to, da so bili anketiranci zadovoljni s
pozornostjo vodij. Velika veËina jih namreË meni, da so se vodje dobro pripravili na LR in jim posvetili dovolj Ëasa.

50 %

47 %
36 %

Delno
koristni

Koristni
Graf 6: Koristnost LR v podjetju.

Zanimalo nas je tudi, koliko Ëasa so
se anketiranci pripravljali na razgovor.
Izsledki so pokazali, da zaposleni vendarle
niso zanemarili napotka, da se je na razgovor dobro pripraviti, saj je 80 % anketirancev namenilo pripravi vsaj del svojega
Ëasa (Graf 7).

16 %

Razmeroma
sprošËeno

Velika veËina anketirancev tudi
meni, da so bili o vsebini in poteku LR
ustrezno obvešËeni.

Graf 9: Vzduπje razgovora.

Lahko smo zadovoljni, vsaj sodeË
po številu izvedenih LR. Glede na to, da
smo s tovrstno prakso na zaËetku, je treba poudariti zelo dober odziv vseh zaposlenih.

Nadalje ugotovitve kažejo, da so
vodje in sodelavci dosegli dogovor o ciljih, Ëeprav se je pri vpeljavi LR ravno
doloËanje ciljev izkazalo kot najveËja
težava oziroma bojazen. Pa vendar je
ciljna usmerjenost zaposlenih bistvenega pomena, ki zahteva dodatno obravnavo v prihodnje. Le jasno definirani standardi oziroma cilji predstavljajo
osnovo tudi za bolj objektivno in praviËno ocenjevanje delovne uspešnosti
in tako omogoËajo ustrezno povezavo z

Izsledki zavraËajo dvome o smiselnosti LR in potrjujejo, da tovrstna komunikacija lahko vpliva na boljšo kakovost odnosov (Graf 10). Naj poudarim,
da pa LR vseeno ni le enkratni dogodek,
ampak celoletni proces, ki doživi for-

NiË

VeË kot eno uro

SprošËeno
in odkrito

20 %

32 %
32 %

LR razgovor prispeva
k izboljšanju odnosov

Manj kot
pol ure

Manj kot
eno uro
Graf 7: »as priprave na razgovor.

Pri vprašanju, koliko Ëasa je trajal
razgovor, se je veËina odgovorov anketirancev približala eni uri (Graf 8).
VeË kot 2 uri

Pol ure ali manj
5%

Z vodjo se odkrito
pogovorita o željah in težavah

6

LR je priložnost za razgovor
o poklicnem razvoju

7

Z vodjo sta se dogovorila
o potrebnih znanjih

6

Sodelovanje pri postavljanju
ciljev vas motivira

42

10

16

O vsebini in poteku
ste bili ustrezno obvešËeni 2
LR vpliva na
motivacijo pri delu

26
49

25

53
16

6

Vodja si je za LR
vzel dovolj Ëasa 1 4

27

55

10

3

36
53

13

11

25

48

13

4

Na LR ste dobili povratno inf.
o uspešnosti vašega dela
Vodja se je na LR
dobro pripravil

20

10

Z vodjo sta jasno definirala
cilje za prihodnje leto

14 %

29 %

2 uri

13

33
48

25

42

49

32
9

63
45

16

44

36

39

9

52 %

0

1 uro

Sploh se ne strinjam

Graf 8: »as trajanja razgovora.

20
V glavnem se ne strinjam

40

60

80

V glavnem se strinjam

100

Popolnoma se strinjam

Graf 10

maj2009 | Dober tok. • 41

»LOVEŠKIMI VIRI

RAVNANJE S

napredovanjem in nagrajevanjem. Treba
je poudariti ustrezno kombinacijo med
ciljnim vodenjem in razvitim sistemom
kompetenc. Naj na tem mestu omenim,
da je uprava družbe potrdila sklep o
napredovanju zaposlenih v letu 2009.
Število plaËnih razredov je seveda omejeno, zato je še toliko veËja (moralna)
odgovornost vodij, da svoje predloge
podajo Ëim bolj utemeljeno.
V tem trenutku so prizadevanja
kadrovske službe usmerjena k izboljšanju obstojeËega sistema ocenjevanja
delovne uspešnosti in napredovanja na
delovnem mestu s ciljem, da postane
bolj pregleden, preprost, raËunalniško
podprt, skratka uËinkovit. Brez ustrezne podpore vrhnjega menedžmenta
pa bomo le težko sledili vsem želenim
uËinkom.
Zdaj so ostali priËakovanja in upanje na spremembe. Pozornost je usmerjena v uËinke in posledice. Kot smo že
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omenili, LR prinašajo v komunikacijo
novo razsežnost in novo kakovost. So le
del širšega komuniciranja med vodjo in
njegovimi sodelavci, del procesa vodenja. »e bodo vodje znali usmeriti energijo
svojih sodelavcev v uresniËevanje lastnih
ciljev in interesov ter poslediËno ciljev
podjetja, lahko letni razgovori ustvarijo
dodano vrednost vsem skupaj.
Ob koncu pa še nekaj misli anketirancev:
• “Pred zaËetkom izvajanja LR bi bilo
treba najprej doloËiti jasne cilje.”
• “Menim, da podrejeni nismo dovolj
resno vzeli LR in se na njih nismo
dobro pripravili. Predlagam, da v prihodnje zaposlene bolj obvešËamo.”
• “LR so vsekakor dobra stvar, ne smejo pa postati sredstvo za rangiranje
ljudi in ustvarjanje doloËenih pritiskov.”
• “Potek in uspešnost LR sta odvisna
od tega, kdo je tvoj nadrejeni in kako
se sicer razumeta.”

• “LR ima rezultate, kjer je odnos med
nadrejenim in podrejenim korekten
in temelji na ravni osebnega spoštovanja.”
• “Razgovori morajo potekati vsakodnevno, ne enkrat letno.”
• “LR bi se mi zdeli koristni, Ëe bi jih
potem tudi nadrejeni upoštevali.”
• “Razgovori veËkrat letno bi še poveËali motivacijo.”
• “LR škodovati ne more, da bi pa na
podlagi LR zaposleni priËakovali hitre spremembe, pa je utopija, ker obstajajo še drugi stranski dejavniki.”
• “Razgovori so vedno dobrodošli, premalo se pogovarjamo, preveË dopisujemo. Želim si, da bi si vzeli veË Ëasa
za pogovor in nastale težave reševali
skupaj.”

Andreja Radovan
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Kadrovanje v preteklih mesecih
Nove zaposlitve
V pomladnih mesecih smo zaposlili 11 sodelavcev:
IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

OE

DE/Nadzorništvo

UROŠ DROLE

Strokovni sodelavec

SDO

DE Ljubljana mesto

ANŽE ZOBEC

Elektromonter

SDO

Ljubljana okolica, Grosuplje

MATEJA MISERIT

Tajnik

SDO

DE Ljubljana mesto

IGOR JERAN

Kalkulant

SDO

Uprava

TOMAŽ BOJC

Elektromonter

SDO

Ljubljana okolica, Domžale

ZORAN KAV»I»

Elektromonter

SDO

Ljubljana okolica, Logatec

SAMO SIMONI»

Strokovni sodelavec

SDO

DE Ljubljana mesto

DANIJEL KONDI∆

Elektromonter

SDO

DE Ljubljana mesto

JERNEJ ŽIBERT

Tehnik

SDO

DE Trbovlje

KARMEN ŠTEFAN»I»

Strokovni sodelavec

SU

Uprava

DAVID ERŽEN

Elektromonter

SDO

Ljubljana okolica, Domžale

Delovno razmerje ni nikomur prenehalo.
Od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2009 je 8 zaposlenih dopolnilo 20 let dela v elektrogospodarstvu. Zaposleni
bodo predvidoma v letu 2010 prejeli panožno plaketo na tradicionalnem dnevu podjetja.

Ime in priimek delavca

DE

ZORAN ARTNAK

Trbovlje

JOEŽ GORNIK

KoËevje

ANDREJ HLADNIK

Ljubljana okolica

MAGDALENA REBOLJ

Uprava

MIŠO DIMEC

Trbovlje

DANIJEL KRAMAR

Ljubljana mesto

JOŽEF OŠLAJ

Uprava

LADO KAMBI»

Ljubljana mesto

V aprilu in maju so umrli upokojenci Jože Smrekar, Marija
Kunilo in Jože RibiË.
Kadrovska služba
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Predstavitev novozaposlenih v letu 2009
• Kako bi se na kratko opisali?

• Kako bi se na kratko opisali?

Komunikativna, fleksibilna, ambiciozna in
prijazna.

Pozitivna, neodvisna, poštena, spoštujem
druge ljudi.

• Kaj delate v prostem Ëasu?

• Kaj delate v prostem Ëasu?

Rada berem knjige, se ukvarjam s športom
(plavanje, rolanje, pohodništvo, ...) in se
družim s prijatelji.

Najraje se sprehajam v naravi, hodim k
pevskemu zboru, berem in vadim jogo.

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

KARMEN ŠTEFAN»I»

Vesel Ëlovek je kot sonce. Kamor koli gre,
razsvetljuje.

Strokovni sodelavec (dipl.)
OE SDO, Uprava
Služba za pripravo dela

LIDIJA PANGERŠI»

Samostojni strokovni sodelavec za
raËunovodstvo in finance
OE RFS, Uprava
Služba stroškovnega raËunovodstva

• Kako bi se na kratko opisali?

• Kako bi se na kratko opisali?

DinamiËna, nasmejana, pozitivna, komunikativna ... (vËasih tudi malenkost trmasta in
trdoglava).

Sem optimist, vedno dobre volje, natanËen
pri opravljanju nalog.

• Kaj delate v prostem Ëasu?

• Kaj delate v prostem Ëasu?

Preživljam ga z družino in za urejanje okolice
doma, rad ribarim in nabiram gobe.

Ukvarjam se s prostim plezanjem in
pilatesom. Sem gurmanka, rada kuham in
peËem (predvsem sladice s Ëokolado) in jem
- rada odkrivam nove okuse - recepte.

TEJA PERJET

Strokovni sodelavec (univ.)
OE NPEE, Uprava
Služba za prodajo oz. odkup
za podjetja

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
BoleËina je trenutna, predaja pa veËna.

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
Tisto, kar seješ, tudi žanješ.

IGOR JERAN

Kalkulant
OE SDO, Uprava
Služba za pripravo dela

• Kako bi se na kratko opisali?

• Kako bi se na kratko opisali?

Pozitiven, radoveden, skrben.

Sem komunikativen, prilagodljiv, miren, pozitiven; ne maram pa zahrbtnih ljudi.

• Kaj delate v prostem Ëasu?

• Kaj delate v prostem Ëasu?

Rad delam z raËunalniki, preživljam prosti
Ëas z dekletom.

Prosti Ëas preživljam s sinom Aleksandrom,
rad se ukvarjam s športom in z ribarjenjem.

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

Bodi to, kar si.

ANTON ERŠTE

DANIJEL KONDI∆

Elektromonter
OE SDO, Novo mesto
Služba za izgradnjo, Šentjernej

Elektromonter
OE SDO, Ljubljana mesto
Služba za uporabnike

Prihajam s Primorskega in moj znaËaj je temu
primeren. Sem zgovoren fant, vesele narave,
z veliko smisla za humor. Rad sem v družbi
in mislim, da so tudi drugi radi v moji družbi.
Sem prijazen, zanesljiv, deloven in odgovoren.

OptimistiËen, odgovoren, zanesljiv.

• Kaj delate v prostem Ëasu?
Kolesarim, planinarim, ozvoËujem prireditve.

• Kaj delate v prostem Ëasu?

UROŠ DROLE

Strokovni sodelavec (dipl.)
OE SDO, Ljubljana mesto
Služba za izgradnjo DO
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• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
Ne stori drugemu, Ëesar ne želiš, da bi drug
storil tebi.

Imeti solidno službo. Da bi lahko preživljal
družino in da bi svoje otroke spravil na pravo
življenjsko pot. Trudil se bom, da bom imel
Ëim manj stresno življenje.

• Kako bi se na kratko opisali?

• Kako bi se na kratko opisali?

V prostem Ëasu se ukvarjam s športom,
od nogometa, odbojke, teka, hoje v hribe,
smuËanja ... Rad pa dan izkoristim tudi tako,
da svoje dekle peljem z motorjem “na lepše” ali
pa dan preživim v krogu družine.

»e se ti življenju zaprejo ena vrata, se ti
vedno odprejo druga vrata.

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
Obnašaj se do drugih tako, kot bi želel, da se
drugi obnašajo do tebe!

SAMO SIMONI»

Strokovni sodelavec (dipl.)
OE SDO, Ljubljana mesto
Služba za dokumentacijo in
investicije

»LOVEŠKIMI VIRI

RAVNANJE S

• Kako bi se na kratko opisali?

• Kako bi se na kratko opisali?

Uživam življenje.

Pri opravljanju svojega dela sem marljiv,
prizadeven in vesten. Vedno sem pripravljen
priskoËiti na pomoË, pomagati in sodelovati
s svojimi sodelavci in z drugimi.

• Kaj delate v prostem Ëasu?
Ukvarjam se z glasbo, s plesom, z raznimi
športi (prilagojeno letnemu Ëasu), konËujem
študij, rada se družim s prijatelji. Poskrbim,
da imam pester vsak dan.

• Kaj delate v prostem Ëasu?
Družim se s prijatelji in se ukvarjam s
športom.

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

MATEJA MISERIT

Bodi to, kar si, in sledi svojim sanjam in
ciljem.

Tajnica
OE SDO, Ljubljana mesto
Služba za izgradnjo DO

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

IVO FRANCELJ

Elektromonter
OE SDO, KoËevje
Služba za izgradnjo DO, Ribnica

• Kako bi se na kratko opisali?

• Kako bi se na kratko opisali?

Miren, premišljen, toleranten.

Pozitivna, iskrena, poštena, vesela, nasmejana, vedno pripravljena pomagati drugim.
Obožujem Ëokolado, poletje, morje, sladoled.

• Kaj delate v prostem Ëasu?
Kolesarim v naravi in berem.

• Kaj delate v prostem Ëasu?
Pri treh otrocih ni nikoli dolgËas; prosti Ëas
izkoristimo za kolesarjenje, rolanje, sprehode,
izlete ..., speËem kakšno pecivo - najraje
Ëokoladno, uživam v vožnji z motorjem, na
zadnjem sedežu.

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
Izkoristi ponujeno priložnost.

JERNEJ ŽIBERT

JANJA ŠUNTA

Tehnik
OE SDO, Trbovlje
Služba za dokumentacijo in
investicije

Biti prizadeven in marljiv še naprej in
izpolniti cilje v svoji življenjski karieri.

Referent za uporabnike
OE SDO, Trbovlje
Oddelek za uporabnike

• Kako bi se na kratko opisali?

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
»e hoËeš videti mavrico, se moraš sprijazniti
z dežjem.

• Kako bi se na kratko opisali?

Po znaËaju sem miren, uživam v krogu svoje
družine.

TehniËni Ëlovek.

• Kaj delate v prostem Ëasu?

• Kaj delate v prostem Ëasu?

RaËunalništvo.

Pohodništvo, kolesarjenje, delo na vrtu,
družina.

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
Osebnostni razvoj.

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
Razmišljaj pozitivno.

TOMAŽ BOJC

DAVID ERŽEN

Elektromonter
SDO, Ljubljana okolica
Služba za distribucijsko operativo,
Domžale

Elektromonter
OE SDO, Ljubljana okolica
Služba za izgradnjo DO, Domžale

• Kako bi se na kratko opisali?

• Kako bi se na kratko opisali?

Živahen, nasmejan, veËino Ëasa dobre volje.

Miren, rad se družim s prijatelji.

• Kaj delate v prostem Ëasu?

• Kaj delate v prostem Ëasu?

RaËunalnik, druženje s prijatelji.

Košarka, tek.

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

Razmišljaj pozitivno.

Uživaj življenje.

ANŽE ZOBEC

Elektromonter
OE SDO, Ljubljana okolica
Služba za izgradnjo DO, Grosuplje

ZORAN KAV»I»

Elektromonter
OE SDO, Ljubljana okolica
Služba za izgradnjo DO, Logatec
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Šahovski turnir 2009
Št.

Priimek in Ime

1.

Mesar Jože

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ToËke

Mesto

0

0

0

1

0

0

1

2

5-7

2.

Podkoritnik Stane

1

3.

Janša Vincenc

1

0

1

1

1

1/2

1

1

6.5

1

1

1

1

1/2

0

4.5

3

4.

Popovšek Franc

1

0

0

0

0

0

0

1

8

5.

Potrbin Andrej

0

0

0

1

6.

Komac Danilo

1

1/2

0

1

1

0

0

1

2

5-7

1

1

5.5

2

7.

Wagner Andrej

1

0

1/2

1

1

0

8.

Rode Bojan

0

0

1

1

0

0

1

4.5

4

2

5-7

0

29. januarja 2009 smo se
ljubitelji kraljeve igre zbrali na
tradicionalnem novoletnem šahovskem turnirju, ki se je tokrat odvijal v prostorih sindikalne dvorane na Kotnikovi ul. 9 v
Ljubljani.

V

enokrožnem sistemu igranja s
Ëasovno omejitvijo 10 minut
na igralca je ponovno najveË
šahovskega znanja pokazal naš najboljši šahist Stanko Podkoritnik, ki je
tudi tokrat ostal nepremagan.
Po konËanem turnirju smo se ob
prigrizku vsi sodelujoËi strinjali, da
tradicijo nadaljujemo in se obenem zahvaljujemo ŠD za podeljene nagrade.
Šahisti, vabljeni v našo družbo.
Andrej Wagner

Tekmovanje se je odvijalo v sindikalni dvorani na Kotnikovi ulici.

V

Ëetrtek, 12. 3. 2009, se nas je 39
Ëlanov Športnega društva Elektro Ljubljana odpravilo na smuËanje v Bad Kleinkirchheim. Prihod je bil
zjutraj, pred pol deveto, parkirišËe je bilo
še prazno, poËakati smo morali toËno do
devetih, da so zagnali kabinsko žiËnico.
Smo pa bili zato prvi na vrhu; vreme je
bilo sonËno, temperatura okoli ledišËa,
brez oblaËka, proge skoraj popolnoma
prazne ... Snežne razmere so bile zjutraj
fantastiËne (še celo kakšen centimeter
svežega snega), popoldne pa so ponekod nastajali kupi snega; spodaj so se
na izpostavljenih legah prikazale ledene
plošËe. Opaziti je bilo, da so naši Ëlani
pridno nabirali smuËarske kilometre, saj
smo vsi brez izjeme smuËali do popoldanskih ur in kar je najpomembnejše,
nihËe se ni poškodoval. Prijetno utrujene nas je avtobus odpeljal v Ljubljano,
kamor smo prispeli v veËernih urah.
Romana Pristovnik
Foto: Simon Burger
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Konec smuËarske sezone
- Bad Kleinkirchheim

»lani Športnega društva Elektro Ljubljana v Bad Kleinkirchheimu.
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V soboto, 7. 2. 2009, so v
Kranjski Gori potekale že XVI. zimske športne igre elektrodistribucijskih podjetij Slovenije v organizaciji podjetja Elektro Ljubljana, d. d.
Predstavniki organizatorja smo
prišli v Kranjsko Goro že v petek,
saj je bilo treba pripraviti še veliko stvari, da bi igre potekale Ëim
bolj nemoteno. NajveË preglavic je
povzroËalo slabo vreme, saj je ves
dan moËno deževalo in skrbelo nas
je, ali bo sploh mogoËe korektno
izpeljati vsa tekmovanja.

Zimske igre EDS 2009

T

udi v sobotnem jutru nas je priËakal dež. Še v mraku smo se odpravili na tekmovališËa preverit,
kakšne so posledice dolgotrajnega “zalivanja”. Ugotovili smo, da pogoji niso
idealni, vendar bomo poskušali izpeljati
Ëim bolj regularna tekmovanja.
Med tem so v prireditveni šotor v
središËu Kranjske Gore že zaËeli prihajati tekmovalci posameznih ekip. Tam jih
je priËakal zajtrk in že prve informacije
o tekmovanjih. Okoli devete ure je bilo v
šotoru že veliko udeležencev z vseh distribucijskih podjetij, ki so se že poËasi
pripravljali za odhod na smuËišËe.
Ob 10.00 pa je šlo zares. ZaËelo se
je tekmovanje v veleslalomu. Najprej so
nastopile ženske in z zanimanjem smo
spremljali, kaj se dogaja s progo. Na
naše veselje je “zdržala” vse do polovice tekmovanja, nato pa so jo izvajalci
s pomoËjo organizatorja in tekmovalcev
v zelo kratkem Ëasu prestavili in tekmovanje se je lahko nadaljevalo na “novi”

Skupinska slika tekmovalcev na zimskih igrah EDS.

progi. Ves Ëas je bilo v predstartnem in
ciljnem prostoru veselo, prijateljsko in
navijaško vzdušje. Na koncu se je tekmovanje v veleslalomu konËalo brez
hujših padcev, predvsem pa brez poškodb. Tako se je organizatorju odvalil
prvi kamen.
Tekmovanje se je nato nadaljevalo
ob 12.00 s tekmo v smuËarskem teku.
Tudi to tekmovanje je kljub dežju potekalo brez veËjih zapletov in bilo v zadovoljstvo vseh tudi kmalu konËano.
Tako se je konËno lahko dogajanje
preselilo na “suho” v prireditveni šotor.
Tam nas je že Ëakala hrana in pozdravila glasba. Medtem ko so se udeleženci okrepËali in že analizirali današnje
tekmovanje, je organizatorja Ëakalo še
veliko dela. »im hitreje je bilo treba
pripraviti biltene z izidi in urediti vse
potrebno, da je program potekal nemoteno.

po plesišËu. Sledil je krajši humoristiËni
vložek, nato pa podelitev priznanj. Najprej so prejeli priznanja posamezniki,
nato pa še ekipe. Tokrat je bila najboljša
ekipa Elektra Gorenjska, sledili so organizatorji Elektra Ljubljana, tretje mesto
pa je osvojila ekipa Elektra Celje. Po
konËani podelitvi in obveznem slikanju
ekip se je zabava s plesom nadaljevala,
za preseneËenje veËera pa je poskrbela
skupina Atomik Harmonik.
Proti polnoËi pa so se tudi najvztrajnejši poËasi odpravili proti domu,
saj je nekatere Ëakala še dolga pot. Vsi
pa smo se poslovili v prijateljskem duhu
in si že rekli: na svidenje na naslednjih
igrah EDS.

Igor »uËnik,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana
Foto: Arhiv Športnega društva

Udeleženci so med tem že pozabili na deževen dan in se veselo vrteli
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Depresija
Depresija je danes najpogostejša duševna motnja.
Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije v svetu zanjo trpi kar 121 milijonov ljudi. Depresija lahko prizadene vsakogar; mlade, starejše, moške ali ženske. Približno
vsak šesti Ëlovek v svojem življenju zboli za depresijo, prav
ta trenutek je depresiven vsak dvajseti med nami. Ženske
dvakrat pogosteje zbolijo za depresijo kot moški, med bolj
ogroženimi so tudi bolniki s kroniËnimi telesnimi obolenji.

depresije zaËno drug drugega podpirati in se veËati, posameznik
pa ima obËutek, da znakov ne obvladuje veË. Takrat navadno poišËe zdravniško pomoË.

Najpogostejši znaki depresije
Pomembno je, da Ëlovek z depresijo oziroma njen svojec
opazi znake depresije. Ker se depresija rada ponavlja in ker po
navadi ponovitev depresije nastane na enak naËin, je pomembno,
da ljudje z depresijo in njihovi svojci znake prepoznajo in vedo,
kako so ti nastajali po vrsti.

K

aj pa pravzaprav je depresija? Depresija je duševna motnja
in obsega precej veË kot le obËutek žalosti. Depresija je bolezen, tako kot npr. prehlad ali sladkorna bolezen. Medtem ko
je pri sladkorni bolezni moteno delovanje inzulina, je pri depresiji
moteno delovanje nekaterih kemiËnih prenašalcev - nevrotransmiterjev, to je majhnih molekul, ki v možganih prenašajo sporoËila
med celicami. Posameznik zboli za depresijo, ko se omaje ravnovesje nervotransmiterjev v tistem delu njegovih možganov, ki uravnava razpoloženje. PrepriËanje, da zaradi depresije zbolijo le šibki
ljudje, je zato napaËno. Po navadi zaradi depresije zbolijo ljudje, ki
so živeli v izjemno stresnih okoljih in bili zelo prizadevni pri delu.
Znaki depresije so številni in raznoliki, po navadi se pojavijo poËasi. Posameznik na zaËetku težko opazi, da se je v njegovem življenju spremenilo nekaj kljuËnega. Pozneje, ko se znaki
poglobijo in z njimi povezane težave poveËajo, se zave, da je
nekaj narobe. Kljub temu še upa, da se bo stanje samo popravilo.
Pri blagih depresijah je res tako, težave lahko po nekaj mesecih
same izginejo. Pri hujših oblikah pa se stanje še poglobi in znaki

Slika: Štirje znaki depresije.

Zdravljenje in premagovanje depresije
Poznamo dva naËina zdravljenja depresije, ki se med seboj
dopolnjujeta:
• z zdravili;
• z dejavnostmi, ki so prijetne in spodbudne.
Antidepresivi in tudi spodbudne ter prijetne dejavnosti poveËujejo delovanje nekaterih delov možganov, ki so ob depresiji premalo dejavni. Da bi ti deli možganov zaËeli samostojno,
normalno delovati, mora Ëlovek z depresijo jemati antidepresive
redno, vztrajno in dovolj dolgo, prav tako pa mora vztrajati pri
razliËnih dejavnostih, ki premagujejo slabo poËutje.
Zelo pomembno je seznaniti javnost o depresiji kot o povsem “obiËajni” bolezni, eni izmed veliko bolezni, brez nepotrebnih oznak, zlasti ne tistih z moralno vsebino. Bolje je poudariti
dejstvo, ki je pomembno in prepogosto pozabljeno. Depresija je
ozdravljiva.
Povzela: Mateja PeËnik
Vir in slika: Prepoznajmo in premagajmo depresijo: priroËnik za
osebe z depresijo in njihove svojce, Mojca Z. Drnovšek, Rok TavËar

48 • elektronovice | maj2009

VEDETI

DOBRO JE

Kar seješ, to žanješ
Ste danes že storili kaj lepega,
dobrega, nekaj, nad Ëemer ste bili
ponosni?

K

ar seješ, to žanješ, pravi že stara
ljudska modrost, vendar ljudje tega
še vedno ne razumejo. Še vedno
veËina misli, da se mora v življenju odrekati, trpeti in skrbeti, da bo lahko dosegel
neki uspeh na trnjevi poti življenja. Delati
po 12 ur dnevno, zapustiti sebe in svoje
telo, vse je podrejeno službi ali neki organizaciji za neki višji ali plemenitejši cilj,
da bo lahko nekoË v prihodnosti vse lepo
in prav.
Kar seješ, to žanješ pomeni, da se
Ëloveku povrne vse, kar reËe ali naredi.
Kar dela, bo tudi dobil; Ëe daje sovraštvo,
bo tudi prejel sovraštvo, Ëe daje ljubezen,
bo dobil ljubezen, Ëe neprestano kritizira,
bo tudi sam kritiziran in tako naprej.
Življenje, ki ga živimo, je vrsta lekcij,
naukov, modrosti, spoznanj ter vzponov in
padcev. Zdi se nam, kot da bi bil utrip življenja podoben vlakcu smrti iz zabavišËnega parka. Najprej se poËasi vzpenjamo,

potem pa štrbunk, spustimo se z vrtoglavo
hitrostjo v globino in ko smo na najnižji
toËki, gremo spet poËasi gor, do naslednjega hriba, kjer se po prihodu na vrh ponovno vrtoglavo spustimo v globino. Med
vožnjo do cilja zraven naredimo še kakšen
luping, potem pa sreËno prispemo na cilj.
Le kakšno bi bilo naše življenje brez
vzponov in padcev? Bi sploh uživali v
njem?
Posebnost ljudi je v tem, da živimo
v prihodnosti. Hodimo na fakultete, ki
nas ne zanimajo, zgolj zaradi sorazmerno dobro plaËane službe, oziroma nekega
papirja, ki ga bomo dobili po dovolj letih
odrekanja, trpljenja in agonije. Po tej poti
nadaljujemo in se zaposlimo v službah,
kjer se vsa zgodba ponovi. Nekaj let oziroma desetletij odrekanja, da bomo lahko na
starost ali ko se upokojimo, živeli mirno
in izpopolnjeno življenje. Ko bomo imeli
konËno dovolj Ëasa in denarja, da bomo
lahko poËeli vse tisto, kar si srce poželi.

bodo veË prodali, se razširili, zaposlili veË
ljudi, da bodo na koncu veË zaslužili.
VeËino Ëasa živimo le za prihodnost,
medtem ko je sedanjost nujno zlo na poti
do tja. Na prvi pogled je to zelo logiËno,
kajti družba od nas zahteva, da nekaj
damo v zameno. In ko bomo dovolj dali,
bomo na starost lahko poËeli to, kar smo
si vedno želeli.
Vse lepo in prav, vendar v praksi to
ne deluje. Na starost ne bo ne Ëasa ne denarja ne energije. Ker smo si v vseh teh letih uniËili telo, bomo veËino Ëasa preživeli
pri zdravnikih in imeli vedno pri roki vsaj
pet škatlic tablet. Tudi ogromno denarja in
energije bo šlo v ta namen. Kakšen smisel
je torej vse to imelo? Žrtvovali smo se za
družbo, kajti ta je zdaj boljša, kot je bila
prejšnja, in tako bodo lahko naši otroci
imeli boljšo prihodnost.

Vse na svetu je najprej majhno, potem pa raste. Le težave so na zaËetku velike, potem pa so vsak dan manjše (arabski
pregovor).
Jolanda Štukelj

Na drugi strani pogledamo podjetja.
Zgleda tako, kot da jih zanima le to, da
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Bela štorklja (Ciconia ciconia)
V Sloveniji sodi v kategorijo moËno
ogroženih vrst. Je Ërno-bela ptica
selivka. Njen kljun in dolge noge
so rdeËi. Tehta od 2,5 do 4,5
kg, razpon kril znaša 1,6 m.
Prehranjuje se z manjšimi
sesalci, dvoživkami, žuželkami in s plazilci. Prezimuje v Afriki. K nam
se vrne konec marca.

B

ela štorklja je tesno
povezana s Ëlovekom, saj si za svoja
gnezdišËa izbira strehe in
dimnike naših domov. Najprej na gnezdo prispe samec.
Samica v gnezdo znese 3-5
jajc, ki jih vali 31-34 dni. MladiËi gnezdo zapustijo po približno
dveh mesecih. Konec avgusta zapustijo naše kraje in se odpravijo prezimovat v Južno Afriko.
Na Dolenjskem so se zaËele naseljevati leta 1982. Najprej na Šentjernejskem polju, po letu 1993 pa
tudi v Beli krajini. Trenutno imamo na obmoËju, ki ga pokriva
DE Novo mesto, 32 gnezd.
Vsa gnezda razen ene
izjeme so na elektriËnih
drogovih. Po predlogi Dareta Šareta so delavci Elektra
Ljubljana izdelali in namestili gnezdilne podstavke.
Tako se je zmanjšala možnost dotika ptic z neizoliranimi
vodniki in hkrati tudi izpadov
NN-omrežja zaradi gnezd.

Spreizer Franc pri obroËkanju mladih štorkelj.

pomoË delavci Elektra Ljubljana. Do zdaj smo obroËkali že
prek 400 osebkov.
Po najdbah obroËkanih osebkov ugotavljamo, da si na Dolenjskem izvaljene štorklje
spletajo gnezda na Štajerskem, Gorenjskem, na
Ljubljanskem barju ... 31.
decembra 2000 je prišel
iz Južne Afrike podatek o
najdbi mrtve štorklje. Štorklja je bila iz gnezda v »adražah, obroËkana 27. junija istega
leta. Štorklja je do prezimovališËa
premagala 8.738 km dolgo razdaljo.
Na Dolenjskem smo zasledili štorklje,
obroËkane na Štajarskem, Hrvaškem in v
Avstriji. V letu 2006 smo opazili pri gnezdenju
štorkljo, ki je bila leta 2003 obroËkana v
Švici (razdalja 620 km).
ObroËkanje ne bi bilo uspešno
brez stalnih terenskih sodelavcev in
varstvu narave naklonjenega Elektra Ljubljana, DE Novo mesto.
Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem sodelavcem, ki so pomagali pri obroËkanju bele štorklje
in s tem pripomogli k boljšem spoznavanju te vrste, še posebej pa bi
se zahvalil sodelavcem Slavku Mencinu, Igorju AdlešiËu in Jožetu PušiËu.
Dušan Pavlin

Na pobudo predstavnika Prirodoslovnega muzeja Dareta Šareta in s sodelovanjem Zavoda RS za varstvo narave Andreja
Hudoklina se je leta 1996 zaËelo obroËkanje belih štorkelj na Dolenjskem in v Beli krajini. Tako smo hoteli bolje spoznati življenje
te ptice. Pri samem obroËkanju od zaËetka sodelujejo in nudijo
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Mlade štorklje v gnezdu.

ODMEVI

VAŠI

Jubilantje
Sredi poletja letošnjega leta bodo praznovali okrogle obletnice rojstnih dni naša upokojena sodelavka in sodelavci:

Julij 2009
60. rojstni dan
1. Danica ŠTERLEKAR

Ljubljana

80. rojstni dan
Šentjernej

2. Alojz SEMI»

Vrhnika

Ëlan DUEL

3. Anton VUKŠINI»

»rnomelj

Ëlan DUEL

Vsak dan je darilo.
Odpri ga.
Proslavljaj.
Uživaj v njem.
Uživaj v življenju.
Izkoristi ga, saj mine, kot bi trenil.
Dobro bi si bilo ta
pregovor zapomniti in
po njem živeti vsak
dan.

Ëlanica DUEL

1. Jože SAJE

NE POZABIMO

Jožica Krašovec

Vsem, slavljenki in slavljencem, iskrene Ëestitke in še naprej
vse lepo, vse dobro in prijetno praznovanje.
V tem mesecu praznuje naš upokojenec Vinko LukanËiË st.
iz Žirov 93. rojstni dan. Njemu so še posebej namenjene iskrene
Ëestitke in želje za dobro zdravje in sreËo.

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

Kam in kdaj?
PRIJAVE

junij

9. 6. 2009

Radovljica, Tamar

26. 6. 2009

SreËanje upok. Slov.

18. 8. 2009

Trening pohod - Govejk (4 ure)

pohod

10. in 11. 8. 2009

25. 8. 2009

Pohorje - dvodnevni pohod

pohod

na trening pohodu

8. 9. 2009

Salzburg - Orlovo gnezdo

izlet

31. 8. in 1. 9. 2009

29. 9. 2009

VrtovËeva pot

pohod

21. in 22. 9. 2009

oktober

20. 10. 2009

Prekmurje

izlet

12. in 13. 10. 2009

november

7. 11. 2009

Pohod Litija-»atež

pohod

26. in 27. 10. 2009

17. 11. 2009

Martinovanje - Krško

izlet

26. in 27. 10. 2009

avgust

september

pohod

1. in 2. 6. 2009
15. in 16. 6. 2009

Z

a vse aktivnosti se lahko prijavite na
dan prijav do 11. ure po telefonu, št.
01 519 80 36, pri Zvonki Osredkar,
in sicer do zasedbe avtobusa. Udeležba na
pohodih in izletih je na lastno odgovornost,
seveda pa sta predvsem na pohodih potrebni primerna obutev in oprema. Odhodi na
izlete oziroma pohode so ob 7. uri s parkirišËa Tivoli. Veselimo se sreËanja z vami.
Zvonka Osredkar
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Izlet Društva upokojencev Elektro
Ljubljana na Kokoško
Tokratni izlet smo zaËeli v bližini
nekdanjega mejnega prehoda z Italijo

Krvavi potok. Pot se je zlagoma vzpenjala mimo delno porušene cerkvice
sv. Tomaža nad vasjo Vrhpolje proti
vrhu Kokoške.

O
Udeleženci izleta pred Taborskim obrambnim
stolpom v Lokvah.

b poti smo lahko opazovali znaËilno primorsko cvetje in rastlinje, ki
se je prikazovalo v svoji najlepši
spomladanski obleki. Na vrhu nas je sicer “božala” burja, vendar sta jo malica in
okrepËilo iz nahrbtnika uspešno premagala. Sledil je strm spust mimo daleË vidnega
napisa Tito in z razgledom na Tržaški zaliv
proti mejnemu prehodu Lipica.
Odpeljali smo se v Lokev, eno najlepših kraških vasic z ohranjeno staro
vaško zasnovo, mogoËnim taborskim

obrambnim stolpom in s cerkvijo sv.
Mihaela iz 1613 leta. V stolpu iz leta
1787 smo si ogledali vojaški muzej prve
in druge svetovne vojne ter zgodovino
Lokve. Popeljali so nas tudi v sosedno
cerkev, kjer nam je vodiËka opisala delo
znanega slikarja Toneta Kralja in njegovo svobodomiselno izražanje skozi slike
v borbi s fašizmom.
V gostilni Muha, ki velja za eno najstarejših na Krasu (deluje že od leta 1770)
smo s sicer malo dragim, a zelo okusnim
kosilom konËali spoznavanje delËka Primorske in prijetno druženje.
Janez Weilgoni
Foto: Janez Weilgoni

Rogatec - muzej na prostem

N

a poti v Rogatec smo se najprej
ustavili v Šentjurju pri Celju, kjer v
strnjenem naselju trškega jedra že
od leta 1700 stoji rojstna hiša rodbine Ipavec, znane predvsem zaradi glasbe in medicine. Danes je na IpavËevini stalna razstava
o njihovem življenju in delu. Ipavci so pustili pomemben peËat predvsem v slovenski

Udeleženci izleta pred dvorcem Strmol.
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glasbi; Gustav je znan po narodnobuditeljskih pesmih (Slovenec sem, Domovini), Benjamina poznamo po prvi zgodovinski operi
Teharski plemiËi, Josip pa je znan kot avtor
prvega slovenskega baleta s pantomimo MožiËek in opereti Princesa Vrtoglavka. Po
ogledu smo se odpeljali proti Rogatcu. Najprej smo si ogledali dvorec Strmol (1436),
ki z bogato renesanËno notranjšËino in s
slikovito zunanjostjo sodi med pomembne
fevdalne objekte na Slovenskem in je razglašen za kulturni spomenik. Po ogledu
smo se odpeljali v muzej na prostem, kjer
smo se najprej ustavili v Šmitovi hiši (rojstna hiša pesnika Jožeta Šmita) in se seznanili z nastankom in zgodovino muzeja.
Udeležili smo se treh delavnic: Ëebelarske
delavnice, kjer je vsak udeleženec izdelal
sveËko, v glasbeni delavnici smo izdelovali
pišËali, “Žulike moje babice” pa se imenuje
delavnica, kjer smo pekli kruh. Med tem ko

smo Ëakali, da se naše “žulike” speËejo, smo
si ogledali še preostali del muzeja. ZaËeli
smo pri kozolcu toplarju, kjer so se sušili
predvsem seno in drugi kmeËki pridelki in
je bilo spravljeno razliËno kmeËko orodje,
nadaljevali smo s svinjakom - “štalunci”, si
ogledali kovaËnico in vodnjak panonskega
tipa - “štepih na Ëapljo” in odšli v “Lodn” trgovino z mešanim blagom, kjer smo lahko kupili tudi spominke in bili postreženi
na “klasiËen naËin”. Med tem so bile naše
“žulike” peËene in vsak je dobil svojo za
popotnico. Utrujeni od “napornega” dela in
uËenja smo se odpeljali na zasluženo kosilo
v gostišËe pod DonaËko goro, kjer smo z
“ganka” obËudovali okolico.
Po kosilu smo vošËili gospodu Mraku
za okrogli jubilej in se veselo razpoloženi
odpeljali domov.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar
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Letos smo se na prvi izlet odpravili na Primorsko, pomladi naproti.
OdloËili smo se obiskati zadnje postojanke Slovenske planinske transverzale - Socerb, Tinjan in Ankaran.

Socerb-Tinje-Ankaran

D

an je bil kot naroËen za izlet - pohod. Z avtobusom smo se pripeljali
do parkirišËa pod gradom Socerb,
pravzaprav do ostankov nekoË mogoËnega
gradu, ki leži na meji med Krasom in Istro.
Zgodovina gradu se zaËenja že v 15. stoletju in je zaradi strateške lege zamenjal številne gospodarje. Grad so obnovili v letih
1924/1925. Danes je v gradu restavracija,
saj je okolica gradu zanimiva izletniška toËka s krasnim razgledom na Tržaški zaliv.
Nekaj sto metrov pred parkirišËem je pot
do Svete jame, v kateri je po legendi prebival sv. Socerb. Restavracija v gradu je bila
zaprta, vendar kljub temu nismo trpeli ne
žeje ne lakote. Za vse je obilno poskrbel
predsednik društva Jože Bergant, ki je prav
ta dan praznoval okroglo obletnico. Veselo
smo nazdravili predsedniku in mu zaželeli
še veliko zdravja, sreËe in uspešnih let na
Ëelu društva. Ko smo se dobro podprli in
odžejali, smo se odpeljali v Osp, kjer smo se
razdelili na izletnike, ki so si ogledali plezališËe v Socerbu, in na pohodnike, ki smo

Udeleženci izleta na parkirišËu gradu Socerb.

se odpravili na Tinjan. Pot nas je najprej
vodila po makadamu skozi Ospsko dolino
in kmalu zavijemo na planinsko pot. Med
potjo smo opazovali prebujajoËo se naravo,
ko smo prišli na Tinjan - zadnji razgledni
hrib na Slovenski planinski transverzali do cerkve sv. Mihaela, se nam je odprl prelep razgled na okolico. Sprehodili smo se
okoli cerkve, na zunanji steni zakristije je
vzidana antiËna kamnita glava, verjetno iz
rimskih Ëasov, nad vhodom v zvonik pa je

Po JurËiËevi poti
Prva sobota v marcu je že tradicionalno rezervirana
za pohod “Po JurËiËevi poti” iz Višnje Gore do JurËiËeve
domaËije na Muljavi.

kamniti relief Križanega iz leta 1704. Skozi
zaselek Podgorci smo nadaljevali pot proti
Ankaranu, kjer smo si vzeli Ëas za individualni ogled kraja. NajveË se nas je napotilo “preverit”, ali je morje še mokro in slano,
nato smo se odpeljali v Koper na kosilo in
degustacijo kave, nakar je sledil povratek
v Ljubljano.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

pohodnike, ki so podaljšali pohod do vasi Krka, kjer je JurËiË obiskoval šolo. Ko smo bili vsi zbrani, smo se odpeljali na kosilo in nato
veselo domov z željo, da se ob letu zberemo v še veËjem številu. Na
svidenje.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

N

ismo se izneverili tradiciji. Zbrali smo se v Tivoliju in se
odpeljali do Višnje Gore, kjer so se kondicijsko dobro pripravljeni pohodniki podali na pot do Muljave; preostali smo
se odpeljali do Polževega in tam “zagrizli” v breg. Po krajšem vzponu, ki je tudi edini od tod do Muljave, smo bili na vrhu, pri cerkvi
sv. Duha - na najvišji toËki (630 m) “JurËiËeve poti”. Odpre se nam
pogled v daljavi na Kamniške Alpe in bližnje dolenjsko griËevje.
Kmalu smo bili pri ribniku Laškovec in nadaljevali pot mimo cerkve
sv. Janeza Krstnika, v vasi Oslica smo zagledali cerkev, ki je naznanjala, da smo blizu cilja. Res smo bili kmalu na Muljavi, kjer nas je
ob zvokih godbe prevzelo prešerno razpoloženje. Podprli smo se z
malico iz nahrbtnikov in po kulturnem programu krenili na Krko po

Marta Verdinek, Ana Vinšek, Marija Košir in Ivanka Prelogar pred
JurËiËevo domaËijo na Muljavi.
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Surovina
Jed iz
za pivo,
oluπËenega
jeËmenov ...
prosa

PristaniπËe
v Izraelu

Velik kup
v obliki
polkrogle

Najmanjπi
delec v
snovi

Dræava v
Afriki

Kemijski
simbol za
Iridij

BiË s tremi
jermeni z
vozli

Glavna,
najveËja
arterija

Arabski
ærebec

Kemijski
simbol za
Nikelj

Figura pri
πahu, konj
Potreba po
hrani
Doba,
obdobje

SESTAVIL
TONI

EnoceliËna
æival,
migetalkar

Letalo na
reaktivni
pogon

Spremljevalec boga
Erosa

Nauk,
znanje
Simbol za
Molibden

Kemijski
simbol za
Americij

Krajπa
prekinitev

Nogometni
klub

ZnaËilnosti,
bistvene
lastnosti

Mineral
kalijeva
sljuda,
izolator

Nauk o
gibanju
plinov
Krajπa
otoæna
klavirska
skladba
Izraz za
nezavedno

Kratica za
radioaktivne
odpadke
Podoba
golega
telesa

Spokornik

Okrajπava za
Mount

PristaniπËe
v Izraelu

Elektro
industrija
(kratica)

Simbol za
Silicij
Velika
pesnitev

Slaba πolska
ocena, enka

Glavno
mesto
Babilonije

Ivan Kobe
Reka v
NemËiji
EtniËna
skupina v
Nigeriji

Grška Ërka

Mesto v
Belgiji

Janez Cevec

Risto Savin

Standard za
varovanje
informafij

Tone TomšiË
Anton
AvËin
Humorist.
Putrih

Prebivalec
Atike

Kazalni
zaimek

Suvati z
zadnjima
nogama

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki Sandri Colnar iz KoËevja, ki bo prejela praktiËno nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 5. junija 2009 in pošljete na
naslov: Elektro Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Oddelek za odnose z javnostmi, Slovenska c. 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 Horvat, Vincenc Janša, Erika Kobe, Virna Konrad,
Uršula Krisper, Alenka Kušar, Marko Piko, Irena PotoËnik, Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jolanda Štukelj, Branko Volf.
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To je tvoja hiša
Starejši gradbenik je bil pripravljen
na upokojitev. Svojemu delodajalcu je povedal, da želi zapustiti gradbeni posel in
živeti mirnejše življenje s svojo ženo in z
družino. Pogrešal bo svoje prijatelje, sodelavce in dobro plaËo, ampak resniËno je
potreboval upokojitev. Bodo že zmogli brez
njega.

Delodajalcu je bilo žal, ko je spoznal,
da njegovo podjetje zapušËa zanesljiv in
dober delavec. Preden sta se dokonËno poslovila, pa ga je prosil, da zgradi le še eno
hišo, samo kot osebno uslugo. Gradbenik
je privolil, a s srcem prav zares ni bil veË
pri stvari. Zbral je ekipo, nakupil ustrezno
orodje in surovine. To pa zares ni sreËen
konec moje kariere, si je mislil.

Podobno je z nami. Naša življenja
gradimo odstotno, išËemo linijo najmanjšega odpora in se izogibamo stvarem, ki bi
od nas zahtevale spremembe. V kljuËnih
toËkah našega zasebnega in poklicnega
življenja ne pokažemo tistega najboljšega,
ki je v nas. Potem pa z grozo spoznamo,
da živimo v hiši, v kateri ne želimo živeti,
a moramo, ker smo si jo sami zgradili. »e
bi vedeli že prej, bi to naredili popolnoma
drugaËe.

Razmišljajte o sebi kot o graditelju.
Razmislite o svoji hiši. Vsak dan
Ko je gradbenik konËal in
zabijate žeblje, postavljate
je delodajalec prišel preverit
oder in namešËate stene.
njegovo delo, je stopil do
Gradite modro. Tudi Ëe
njega in mu v roke poživite le še en dan, si
tisnil kljuËe od vhodnih
ta dan zasluži, da ga
vrat zgrajene hiše.
“Poštenost zveni kot križivite polno in dosto“To je tvoja hiša”,
stalno steklo. Iskreno, jasno
janstveno. Zavedajte se,
je dejal, “moje darilo
in pomirjevalno.”
da je življenje projekt,
tebi”.
imenovan naredi si sam.
Kakšen šok! Kakšna
Vaše jutrišnje življenje pa
nerodna situacija! »e bi vebo posledica vašega odnosa
del, da gradi sebi lastno hišo, bi
in današnje izbire.
jo zgradil Ëisto drugaËe. Zdaj pa bo moral živeti v hiši, ki je sploh ni naredi tako
dobro in s srcem.
Vir: Internet

Lepa misel:

Zakaj kriËimo?

N

ekoË je uËitelj vprašal svoje uËence: “Zakaj ljudje kriËijo, kadar so
jezni?” UËenci so nekaj Ëasa razmišljali: “Zato, ker zgubimo potrpljenje,” je
odgovoril eden izmed njih, “zato kriËimo.”
“Vendar, zakaj bi kriËal, Ëe je oseba poleg
tebe?” je vprašal uËitelj. “Ali ni mogoËe govoriti po tihem, nalahno? Zakaj kriËiš, ko si
jezen?” UËenci so dajali še nekatere druge
odgovore, vendar nobeden ni zadovoljil
uËitelja. KonËno je razložil: “Kadar sta dve
osebi sprti, jezni, se njuni srci zelo oddaljita. Zato morata kriËati drug na drugega, da
njun krik preseže razdaljo in se utegneta
slišati. »im bolj sta jezna, glasneje morata kriËati, da se slišita, ker je razdalja med
njima velika.” Nato je vprašal uËitelj: “Kaj

se pa zgodi, ko se dve osebi zaljubita? Si
ne kriËita, govorita si nežno, zakaj? Njuni
srci sta si zelo blizu. Razdalja med njima je
zelo majhna.” UËitelj je nadaljeval: “Kaj se
zgodi, ko se še bolj zaljubita? Ne govorita. Le šepetata in se še bolj zbližata v svoji
ljubezni. KonËno ne potrebujeta niti šepeta.
Se gledata in to je vse. Takšni sta dve osebi,
kadar se ljubita.” Potem je nadaljeval: “Kadar se prepirate, ne pustite, da se vaša srca
oddaljijo; ne izgovarjajte besed, ki bi vas
še bolj oddaljile, ker bo prišel dan, ko bo
razdalja tako velika, da ne boste našli veË
poti nazaj.”
P. Nadino Conte
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