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BESEDA

“... za nasmeh na
obrazih bolnih otrok!”
Drage bralke in dragi bralci,
lepo pozdravljeni in dobrodošli!
“Kdaj greš na dopust?” je
vprašanje, ki ga v teh dneh drug
drugemu izrekamo najpogosteje.
Dopustniške dneve vsak naËrtuje
po svoje. Za vse vas pa upam, da je
za vami vsaj nekaj dni dopusta in
da ste polni energije pred novimi
izzivi, ki jih prinašata preostanek
poletja in jesen. Kakovostno preživeti poËitniški dnevi, ko si uspemo
resniËno napolniti baterije, kažejo tudi na to, koliko se znamo in
zmoremo imeti radi.

T

okrat se želim najprej zahvaliti vsem, ki zvesto sodelujete z
uredništvom. TeËe že deveto leto
izhajanja internega glasila. Hvala tudi
za vse vaše prijazne in konstruktivne
komentarje, elektronska sporoËila in
klice. Rada bi vam zagotovila, še posebej našim upokojenim sodelavcem, da
se vas bomo tudi vnaprej trudili redno
obvešËati o vseh aktualnih dogajanjih,
ki so za vas pomembna. Prosim, še naprej pošiljajte zanimive prispevke in
fotografije, ki so zelo dobrodošle. Vsak
vaš prispevek je dragocen in pomemben.
Družbena odgovornost podjetij je
“koncept, pri katerem podjetja vkljuËujejo skrb za družbene in okoljske probleme v svoje poslovanje ter sodelovanje z deležniki na prostovoljni osnovi.”
Zgornja definicija je ena najbolj znanih
in najpogosteje citiranih definicij družbene odgovornosti, kot jo je sprejela
Evropska komisija in ki je zapisana v
zeleni knjigi. Tudi Elektro Ljubljana že
vrsto let sledi konceptu družbene odgovornosti z delovanjem na razliËnih
podroËjih: svetovanje in ozavešËanje
svojih odjemalcev pri uËinkoviti rabi
elektriËne energije, varovanje okolja,
denarna, gmotna in moralna pomoË
lokalni skupnosti, donacije in sponzorstva, pomoË izobraževalnim ustanovam
in projektom, ustvarjalcem umetnosti,
skrb za kulturno in tehniško dedišËino,
skrb za zaposlene, upokojene delavce
in svoje štipendiste itd. Naj v okviru
družbene odgovornosti Elektra Ljubljana tokrat poudarim enega izmed lepih
projektov, ki jih podjetje gmotno in moralno podpira že veË let, skoraj od samega zaËetka delovanja; nanj smo kot
kolektiv še posebno ponosni. Pri njih
sem si tokrat “izposodila” tudi naslov
tega prispevka.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Društvo za pomoË trpeËim in bolnim RdeËi noski - klovni zdravniki je
humanitarna, nevladna in nepridobitna
organizacija s poslanstvom, da vsem bolnišnicam in oddelkom Slovenije, kjer si
želijo obiskov klovnov zdravnikov, nudi
svoj program. RdeËi noski - klovni zdravniki so v letih 2005 - 2009, ko je Elektro
Ljubljana tudi dolgoroËni partner, redno
izvajali tedenske programe v PediatriËni
bolnišnici Ljubljana, od leta 2006 v UKC
Maribor, v januarju 2009 pa tudi na KliniËnem oddelku za otroško kirurgijo in
intenzivno terapijo. Kot sami poudarjajo,
dolgoroËno partnerstvo, ki ga nudi Elektro Ljubljana, veliko prispeva k uspešni
izvedbi vseh naËrtovanih programov. Naj
z veseljem in zadovoljstvom dodam, da je
tudi za obdobje 2009 - 2013 Elektro Ljubljana ostal dolgoroËni partner za podporo
programa RdeËih noskov, saj je ta dobro
sprejet in prepotreben spremljevalni in
podporni program obstojeËemu programu zdravljenja v bolnišnicah.

Toliko na kratko. VeË lahko preberete med samo vsebino. Do izida
prihodnje številke internega glasila
boste gotovo že vsi nazaj z zasluženega dopusta. Želim vam dobro vreme
in Ëudovite dneve.

Mag. Violeta Irgl

poletje2009 | Dober tok. • 3

UVODNIK

UVODNIK

Desetletje Sistema
kakovosti v Elektru
Ljubljana
Sistemi kakovosti Elektra Ljubljana, d. d. - že celotno desetletje v skupini imetnikov certifikatov iz skupine
ISO. Letošnje leto poteka že jubilejnih
deset let, odkar je Elektro Ljubljana,
d. d., pridobil svoj prvi certifikat iz
skupine ISO. In ker so za nami že tudi
letošnje notranje in zunanje presoje sistema kakovosti, je to priložnost, da se
spomnimo najpomembnejših mejnikov, povezanih s sistemom kakovosti
v Elektru Ljubljana v tem desetletnem
obdobju.

P

odjetja s pogledom v prihodnost se zavedajo, da je temelj za njihovo uspešno delo urejeno poslovanje, ki ga je
najustrezneje doseËi na strokovno sprejet
in standardiziran naËin. V poslovnem svetu
so to med drugim standardi iz skupine ISO
standardov. ISO je kratica mednarodne organizacije za standardizacijo (Interanational
Organization for Standardization), ki razvija
tehniËne standarde za posamezne poslovne
operacije. ISO pa hkrati pomeni mrežo nacionalnih institutov za standardizacijo s centralnim sekretariatom v Ženevi, ki koordinira
sistem in v katerem ima vsaka država (prek
140 Ëlanic) svojega predstavnika.
V Elektru Ljubljana smo tako že leta
1999 pridobili naš prvi certifikat. To je bil
certifikat za standard ISO 9001 - Sistemi vodenja kakovosti. ISO 9001 vsebinsko izhaja
iz odnosa odjemalec - podjetje in opredeljuje
zahteve za aktivnosti, ki jih mora podjetje
izvajati, da izpolni zahteve odjemalca o kakovosti proizvoda ali storitve in razvoja.
V letih 2003 - 2004 smo pristopili k
ureditvi podroËja ravnanja z okoljem in leta
2004 pridobili certifikat za standard ISO 14001 - Sistem ravnanja z okoljem. Ta standard zajema obvladovanje okoljskih vidikov
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dejavnosti podjetja, kamor sodijo izpolnjevanje zakonskih zahtev, prepreËevanje onesnaževanja ter ustrezno okoljsko odzivanje
na zahteve poslovnih partnerjev, lastnikov
in okolja.
Že leta 2005 smo pridobili certifikat
za standard OHSAS 18001 - Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, s katerim
se trudimo izboljšati svojo uËinkovitost na
podroËju poklicnega zdravja in varnosti pri
delu, pri Ëemer zaznavamo in obvladujemo
tveganja varnosti in zdravja pri delu. Tveganja želimo zmanjševati in na primeren naËin
zagotoviti delovno varnost zaposlenih.
Certifikat za standard ISO 27001 - Sistem vodenja varovanja informacij smo pridobili leta 2006. Temeljni cilj tega standarda je zavarovanje informacij organizacije.
Upoštevanje zahtev standarda omogoËi podjetju, da oceni tveganja in uvede ustrezne
nadzorne mehanizme, ki ohranjajo zaupnost,
popolnost in razpoložljivost informacij, pri
Ëemer je pomembno prepoznavanje tveganja
ranljivosti in grožnje za informacijo oziroma
informacijsko sredstvo.
Elektro Ljubljana tako sodi med vodilna
podjetja v Sloveniji po številu pridobljenih
certifikatov. V vseh teh letih so se standardi
razvijali, saj so se spreminjale zahteve posameznih standardov in njihovo uresniËevanje
v vsakodnevni praksi podjetja. Tako je razvoj
tega podroËja v našem podjetju po eni strani
zasluga vseh, ki so bili v tem Ëasu zaposleni
na tem podroËju dela, predvsem pa zasluga
vseh zaposlenih in njihovega vodstva, ki se
med delom dnevno sreËujejo z zahtevami
posameznih standardov.
Sam sistem kakovosti v Elektru Ljubljana deluje prek odborov za kakovost, posamezni standardi (ISO 14001, OHSAS 18001 in ISO 27001) pa delujejo prek svetov
in pooblašËenca za posamezen standard. Si-

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

stem ima veË kot 20 usposobljenih notranjih
presojevalcev, ki izvajajo notranje presoje.
Letošnje leto je bilo izvedenih 14 notranjih
presoj. Sredi junija, 15. in 16. junija 2009,
pa je potekala tudi letošnja zunanja presoja, v okviru katere so bila dana priporoËila;
ugotovljeno je bilo neskladje, ki se nanaša
na OHSAS 18001 : 2007. Ta zahteva oceno
izpolnjevanja zakonskih in drugih predpisov,
oceno dosežkov sodelovanja in posvetovanja ter stanja preiskav incidentov, ki se nanašajo na t. i. skoraj nezgode. Neskladje je
že obravnaval razširjeni kolegij družbe in
bo v celoti odpravljeno do konca septembra
2009. PriporoËila se nanašajo na posamezne
zahteve standardov, njihovo izvrševanje pa
za naše podjetje pomeni pomembno priložnost za izboljšave in razvoj vseh sistemov
vodenja.
Naš nadaljnji razvoj sistemov vodenja
je usmerjen v celovito integriran sistem kakovosti, kar bo vplivalo tudi na spremembe pri sami organizaciji sistema kakovosti.
Te spremembe se poleg organizacijskih vidikov sistema kakovosti nanašajo tudi na
druge praktiËne posodobitve. Med njimi je
pomembna predvsem novost, ki se nanaša
na vzpostavitev portala Sistem kakovosti,
v okviru katerega bodo na vpogled celotna
veljavna dokumentacija ter poroËila zunanjih in notranjih presoj z roki in nosilci za
odpravo ugotovljenih neskladij oziroma priporoËil. Nadalje so pomembni vidiki razvoj
kazalnikov za posamezne ravni poslovanja
(od strateškega procesa do izvajanja posameznega procesa), predstavitev sistema ka-

UVODNIK

UVODNIK

kovosti na spletni strani Elektra Ljubljana,
objavljanje v Ëasopisih in sodelovanje na
razliËnih konferencah. Pomembno mesto pa
bosta imela še naprej usposabljanje in izobraževanje, saj že za letošnjo jesen pripravljamo predavanja.

Temelj za uspešno delovanje in razvoj
sistemov vodenja, ki urejajo posamezna širša
podroËja poslovanja na standardiziran naËin,
je, da ga vsi zaposleni v podjetju sprejmemo
kot pomemben sestavni del urejenega poslovanja. In prav prispevek vseh zaposlenih je

zagotovilo, da sistemi vodenja živijo in se
razvijajo ter se sËasoma vkljuËijo v vse procese, ki teËejo v podjetju. Tega se v Elektru
Ljubljana, d. d., zavedamo že deset let.
Mag. Mirko MarinËiË

NOVICA

NOVICA

100 let elektrifikacije
Dolenjske in Bele
krajine 1909-2009

P

oslovno leto 2009 je zaznamovano tudi z visoko okroglo obletnico
zaËetka elektrifikacije Dolenjske
in Bele krajine. 30. septembra bo potekal sveËani dogodek skupaj z odprtjem
rekonstruirane RTP Gotna vas. Ob tej pri-

ložnosti bo Elektro Ljubljana izdal tudi
knjigo, ki bo ohranila dragocene spomine na preteklo obdobje in že prehojeno
pot.
Violeta Irgl

Napoved 14. redne skupšËine
Elektra Ljubljana, d.d.

N

a podlagi 43. Ëlena statuta družbe
Elektro Ljubljana, d. d., je uprava
sklicala 14. redno sejo skupšËine
Elektra Ljubljana, podjetja za distribucijo
elektriËne energije, d. d., ki bo v torek, dne
25. avgusta 2009 ob 12.00 uri, na sedežu
družbe. Nekatere aktualne toËke dnevnega
reda so: Seznanitev z letnim poroËilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poroËilom nadzornega sveta o preveritvi let-

nega poroËila po 282. Ëlenu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe. Sprejem sklepa o uporabi bilanËnega dobiËka
za leto 2008. Spremembe in dopolnitve
statuta družbe. Imenovanje novih Ëlanov
nadzornega sveta predstavnikov delniËarjev. Sprememba sejnin za Ëlane nadzornega
sveta. Imenovanje pooblašËene revizijske
družbe za leto 2009.

Na podlagi pisnega predloga Ministrstva za gospodarstvo - Direktorata za
energijo, je uprava uvrstila na dnevni red
seje skupšËine tudi toËko: LoËitev omrežne
in tržne dejavnosti družbe. VeË o napovedi
skupšËine lahko preberete v rubriki Novice
na internetni strani Elektra Ljubljana.
Violeta Irgl
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Oskrba Dolenjske
in Bele krajine
z elektriËno
energijo
Novinarska konferenca v Novem mestu.

V torek, 30. junija, je v DE Novo mesto potekala novinarska konferenca, namenjena predvsem predstavnikom lokalnih medijev, na temo Oskrba Dolenjske
in Bele krajine z elektriËno energijo s poudarkom na
preteklosti in sedanjosti. Govorca na novinarski konferenci sta bila Mitja Brudar in Iztok Bartol.

L

etos mineva natanko 100 let od zaËetka elektrifikacije
Dolenjske in Bele krajine. Danes pa se na tem oskrbovalnem obmoËju sreËujemo s problematiko zagotavljanja
zanesljivega in neprekinjenega obratovanja omrežja. Edini rešitvi za zagotovitev ustreznega napajanja sta gradnja 110 kV
daljnovodov Bršljin - Gotna vas, Grosuplje - Trebnje, KoËevje
-»rnomelj in gradnja RTP-jev 110/20 kV LoËna, IvanËna Gorica
in RTP Dobruška vas.
PereË problem na obmoËju DE Novo mesto je zagotavljanje
zanesljivosti in neprekinjenosti obratovanja 110 kV omrežja.
Vseh pet obstojeËih RTP 110/20kV - Bršljin, Gotna vas, Trebnje,
»rnomelj in Metlika - se napaja samo enostransko iz razdelilne
postaje Hudo, zaradi Ëesar vsi, gospodarstvo in gospodinjstva,
neizogibno, a nepotrebno Ëutijo izpade, izklope in okvare. Za
zagotovitev ustreznega napajanja sta edini rešitvi gradnja 110
kV daljnovodov Bršljin - Gotna vas (12 km), Grosuplje - Trebnje
(34 km), KoËevje - »rnomelj (34 km) ter gradnja RTP-jev 110/20
kV LoËna, IvanËna Gorica in RTP Dobruška vas.
Strošek ekonomsko-tehniËno optimalne izvedbe naštetih
naložb je ocenjen na skoraj 50 milijonov evrov. Vse so uvršËene v kratkoroËne naËrte in v so fazi umešËanja v prostor.
Višina naložb je s finanËnega vidika izredno visoka, a neizogibno potrebna, da obmoËju Dolenjske in Bele krajine zagotovimo
normalne razvojne možnosti. Do rešitev, ki odstopajo od ekonomsko-tehniËno optimalnega, se odloËno distanciramo, saj ob
omejenih sredstvih povzroËajo izloËitev iz naËrta ali pa veËletno
oddaljitev realizacije celotnih objektov, Ëesar pa si kot razvojno
naravnana družba ne smemo in ne moremo privošËiti.
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Letos mineva natanko 100 let od zaËetka elektrifikacije
Dolenjske in Bele krajine. Leta 1909 je novomeški posestnik
in trgovec Franc Seidl zaËel z elektriËno energijo oskrbovati
uporabnike v središËu Novega mesta. Sprva si je, to je bilo že
leto prej, elektriËno razsvetljavo omislil samo za lastno uporabo. Energijo mu je proizvajal elektriËni dinamo moËi 10 kW, ki
je bil montiran na njegovi žagi v Novem mestu pod sodišËem ob
reki Krki. Dinamo mu je poganjalo vodno kolo.
Tako se leto 1909 šteje kot mejnik pri razvoju oskrbe z
elektriËno energijo v regiji. Skoraj hkrati je podjeten kljuËavniËarski mojster Josip KošiËek za namen oskrbe svoje žage v
vasi Kandija pri Novem mestu odkupil mlin v kraju Luknja pri
PreËni. Popravil je zasilno zajetje, namestil turbino z moËjo 100
KM, ki je poganjala generator 50 kVA izhodne napetosti, 3.000
V, in zgradil daljnovod do Kandije. Ker finanËnega bremena ni
zdržal, je vse skupaj prodal finanËno moËnejšemu Seidlu. Poleg
KošiËkove žage je bila prvi odjemalec elektriËne energije iz HE
Luknja bolnišnica usmiljenih bratov v Kandiji (današnji interni

Iztok Bartol ob karti napajalnega obmoËja Dolenjske in Bele krajine.

AKTUALNO

AKTUALNO

je Metlika dobila elektriËno energijo. Prejemala jo je iz HE Ozalj
na Hrvaškem. Dve leti pozneje je elektriËna energija prišla tudi
v »rnomelj, in sicer iz kaloriËnih central, montiranih na žagi
“Jugoles” pri železniški postaji, in iz rudnika Kanižarica.
Velik razmah je elektrifikacija doživela po koncu 2. svetovne vojne. Prva RTP, zgrajena v Bršljinu pri Novem mestu, je
zaËela obratovati leta 1951, 110 kV daljnovod je vanjo prišel
leta 1959, leto pozneje pa prvi transformator 110/20kV. Sledile
so RTP 110/20kV »rnomelj, Gotna vas, Trebnje in Metlika s pripadajoËimi 110 in 20 kV daljnovodi in kablovodi.

Mitja Brudar pri podajanju izjave novinarki.

oddelek novomeške bolnišnice), ki je imela lastno transformatorsko postajo - 20 kVA 3.000/110 V.
ZaËetki elektrifikacije Bele krajine segajo v leto 1932, ko

Stoto obletnico elektrifikacije Dolenjske in Bele krajine
(1909 - 2009) bomo v Elektru Ljubljana zaznamovali septembra
letos ob slovesnem odprtju rekonstruirane RTP 110/20kV Gotna
vas.

Violeta Irgl

NOVICA

NOVICA

Izobraževanje Ëlanov društva gluhih
13. maja v poznih popoldanskih urah smo o varËevanju z elektriËno energijo izobraževali Ëlane Društva gluhih
Ljubljana.

Ž

e ob prihodu nas je veË kot πtirideset Ëlanov društva in njihov predsednik izjemno toplo sprejelo. Predavanje s predstavitvijo je trajalo dobro uro, pri Ëemer smo si pomagali z
njihovo prevajalko. Takšen naËin predavanja je za nas predstavljal
novost, saj smo imeli priložnost opazovati, kako se z govorico rok
pokažejo pojmi s podroËja elektriËne energije. Nekatere besede so
zahtevale veË razliËnih gibov rok.

ter prenekateri neposredni stiski rok, podprti z mogoËe nerazloËno
izgovorjeno besedico hvala. Nam pa je najveË pomenilo naše notranje zadošËenje: za nekoga smo naredili nekaj dobrega!
Uršula Krisper

Po koncu predstavitve smo odgovarjali na zastavljena vprašanja Ëlanov društva. Zastavljena vprašanja so bila v veËini s podroËja praktiËne rabe elektriËne energije pri vsakdanjih gospodinjskih
opravilih. Seveda pa je Ëlane zanimalo tudi vse v povezavi z njenim
obraËunavanjem in s plaËevanjem.
Najlepše je bilo ob koncu: iskreno izražena hvaležnost za predavanje, ki smo jo lahko razbrali s prisrËnih nasmehov udeležencev,

Uršula Krisper med predavanjem.
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Elektro Ljubljana Družini prijazno podjetje
15. maja 2009 je predsednik
uprave družbe Mirko MarinËiË od
Zavoda Ekvilib prejel osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

N

a 14. Elektrinem veËeru je Aleš
Kranj Kušlan iz Zavoda Ekvilib
predal v roke Vincencu Janši
sklep o pozitivni oceni naËrtovanih aktivnosti. V petek, 15. maja 2009, ob mednarodnem dnevu družin, pa je predsednik
uprave družbe Mirko MarinËiË na prireditvi, ki je potekala v prostorih Mestnega
muzeja Ljubljana, od gospe KopaË Mrak
in Zavoda Ekvilib prejel osnovni certi-

fikat Družini prijazno podjetje. Elektro
Ljubljana, d. d., je tako postal enden izmed 49 podjetij, ki so od maja 2007 naprej pridobili osnovni certifikat Družini
prijazno podjetje. Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje pomeni pomemben
prispevek našega podjetja k usklajevanju
poklicnega in družinskega življenja zaposlenih ter s tem k veËjemu zadovoljstvu in motiviranosti naših zaposlenih.
Ob pridobitvi osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavezali, da
bomo v naslednjih treh letih, do marca
2012, postopoma izvedli naËrtovane
ukrepe.

Ukrep 1: Komuniciranje na temo
Družini prijazno podjetje se vkljuËi v obstojeËe komunikacijske sisteme.
Ukrepa 2 in 3: Izvajanje mnenjskih
raziskav med zaposlenimi na temo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja in temo angažiranja podjetja v javnosti (delovanje kot družbeno odgovorno
podjetje).
Ukrep 4: Izvršni direktor OE oziroma
direktor DE v dogovoru z izvršnim direktorjem ima možnost prilagoditi fleksibilni
delovni Ëas zaposlenemu z zgodnejšim pri-

Mitja Fabjan, Virna Konrad, Mirko MarinËiË in Aleš Kranjc Kušlan ob prevzemu certifikata.
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hodom in kasnejšim odhodom, vendar pod
pogojem, da se v celoti upošteva zahteve
delovnega procesa posamezne enote.
Ukrep 5: Zaposleni na delovnih mestih, kjer so uradne ure in imajo predšolske otroke ali otroke v prvih treh razredih
osnovne šole, lahko pod pogojem, da se
v celoti upošteva zahteve delovnega procesa posamezne enote deæurajo skladno s
potrebami usklajevanja z druæinskim æivljenjem. Ukrep ne velja za pripravljenost
na domu.
Ukrep 6: Starši dobijo dodaten prost
delovni dan na prvi šolski dan otroka v
prvih treh razredih osnovne šole. V tednu,
ko se otroka uvaja v vrtec, se zaposlenemu
omogoËi fleksibilen delavnik.

• vodenje se razume kot storitev za sodelavce in sodelavke;
• vodilni v podjetju delujejo kot posredniki med zahtevami podjetja in družinskimi potrebami zaposlenih;
• vodilni zaposleni spodbujajo združljivost dela in družine ter podpirajo do
družine naklonjeno politiko.

Interna izobraževanja so organizirana naËeloma med delovnim Ëasom.
Ukrep 14: Izvajanje novoletnega obdarovanja otrok do 7. leta starosti.

Ukrep 12: Vodilni se seznanjajo z
znanji s podroËja socialnih vešËin.

O izvajanju posameznih ukrepov vas
bomo obvešËali z objavami na oglasnih
deskah, na portalu Elektra Ljubljana in
kot do zdaj v redni rubriki Družini prijazno podjetje v internem Ëasopisu.

Ukrep 13: Programi internih in eksternih izobraževanj zaposlenih so usklajeni s potrebami podjetja in zaposlenih.

Projektna skupina za pridobitev
certifikata Družini prijazno podjetje
Foto: Zavod EKVILIB

Podjetja in organizacije generacije 2008,
ki so pridobila osnovni certifikat
Družini prijazno podjetje:

Ukrep 7: Zaposlenim se lahko prizna dodatni plaËani izredni dopust (do
najveË 5 dni letno), in sicer v primerih,
ko ni mogoËe dobiti plaËane bolniške odsotnosti ali spremstva za nego otroka do
18. leta, ki je v bolnišnici, ali za nego
ožjega družinskega Ëlana, ki ne živi v
skupnem gospodinjstvu (otrok, eden izmed staršev, brat, sestra, eden izmed starih staršev).

1. Abbott Laboratories
družba za farmacijo in diagnostiko d.o.o.
2. Color, industrija sinteticnih smol, barv in lakov, d.d.
3. Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.
4. Elektro Ljubljana,
podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.
5. GlaxoSmithKline d.o.o.
6. Halcom d.d.

Ukrep 8: Pri naËrtovanju aktivnosti je
treba upoštevati usklajevanje dela in družine
zaposlenih. Sestanki zunaj matiËne organizacije (organizirano v drugem kraju) naj se
sklicujejo v Ëasu, ki bo omogoËal optimalen
prihod in odhod vsem udeleæencem.
Ukrep 9: Ker so zaposleni izpostavljeni doloËenim obremenitvam na delovnem
mestu, pripravi podjetje aktivnosti za njihovo zmanjšanje: ergonomska ustreznost
delovnih mest, športne aktivnosti (v sodelovanju s ŠD), delavnice za zmanjševanje
psihiËnih obremenitev pri delu itd.
Ukrep 10: Imenovanje pooblašËenca/-ke za vprašanja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Cestitamo
podjetjem in organizacijam, ki so
se vkljucila v pridobitev certifikata
Družini prijazno podjetje v letu
2008 ter z izborom ukrepov za
lažje usklajevanje poklicnega
in družinskega življenja svojih
zaposlenih upravicili prejem
osnovnega certifikata

Družini prijazno podjetje.

7. Hermes Softlab d.d.
8. IMAS d.o.o.
9. Mobitel d.d.
10. S&T Slovenija d.d.
11. Siemens d.o.o.
12. SRC sistemske integracije d.o.o.
13. Telekom Slovenije d.d.
14. Turizem Kras, destinacijski management, d.d.
15. Varstveno delovni center Polž Maribor
16. Vizija racunovodstvo d.d.
17. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Vec informacij na: www.certifikatdpp.si

"Ker verjamemo v svoje zaposlene in jim stojimo ob strani."

Ukrep 11: Sprejmejo in potrdijo se
štiri naËela vodenja:
• naklonjenost družini ter enakopravna
obravnava žensk in moških;
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RdeËi noski skupaj z Elektrom
Ljubljana v peto leto sodelovanja
pridružila še dr. Mally in sestra Marjetka. Septembra 2006 smo
uspešno odprli nov program na mariborski Kliniki za pediatrijo
v tamkajšnjem Univerzitetnem kliniËnem centru, kjer smo na
zaËetku obiskovali tamkajšnje male paciente vsakih πtirinajst
dni. Na letni ravni smo opravili enainπestdeset klovnovskih vizit. Od septembra 2007 imajo tudi štajerski otroci klovnovski
program v bolnišnicah vsak torek.
September 2007 je bil kljuËen mesec v razvoju društva,
saj so se RdeËi noski prviË odpravili na turnejo po dvanajstih
slovenskih bolnišnicah z otroškimi oddelki. Novi obrazi, prav
tako veseli klovnov zdravnikov, novi sodelavci in partnerji,
toliko novega, je v Ëlanih društva še bolj vzpodbudilo željo,
da so še veËkrat prisotni tam, kjer jih najbolj potrebujejo, ob
bolniških posteljah. Leta 2007 so se klovni zdravniki ustavili
ob približno 5.000 posteljah malih bolnikov, in sicer na skupno
100 vizitah.

RdeËi noski - klovni zdravniki smo svoje poslanstvo zaËeli uresniËevati z obiskovanjem štirih oddelkov
PediatriËne klinike v Ljubljani. Pod strokovnim mentorstvom kolegov iz mednarodne organizacije RNI (Red
noses international) sta se dr. Ifigenija SfrËkljana in
dr. Anastazija prviË odpravili na klovnovski obisk 10.
marca 2004 popoldne.

H

ematoonkološki, nevrološki, nefrološki in dializni oddelek so tako postali osnovni program RdeËih noskov, ki
ga izvajamo že pet let. V tistem letu so klovni zdravniki,
poleg omenjenih še dr. E. K. in dr. Rozeta, opravili še enainπtirideset vizit na teh oddelkih.
»ez dobro leto smo s prošnjo za podporo naše dejavnosti
naleteli na plodna tla v Elektru Ljubljana, d. d., ki naš program
podpira že od junija 2005. Elektro Ljubljana, d. d., kot dolgoroËni partner RdeËih noskov zagotavlja sredstva, ki nam omogoËajo ne le redno obiskovanje otrok, ampak tudi rast in razvoj
našega društva. V vseh teh letih pa se lahko pohvalimo, da smo
zrasli na veË ravneh.
Leta 2005 so klovni zdravniki poveËali število obiskov na
44. Leta 2006 sta se že vpeljani ekipi πtirih klovnov zdravnikov
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Prvi veËji projekt društva v letu 2008 je bila avdicija za
nove klovne zdravnike, kjer se je šesterici pridružil dr. Tine Spojina. Velika želja, da pokrijemo vse oddelke PediatriËne klinike,
se nam je izpolnila aprila, ko smo zaËeli redne tedenske vizite
tudi na pulmologiji, endokrinologiji, alergologiji, gastroenterološkem oddelku, pedopsihiatriji na ljubljanski PediatriËni kliniki. Marca in septembra so se nas vnoviË razveselili otroci vseh

NOVICA

NOVICA

Mednarodna
izmenjava
študentov

preostalih pediatriËnih oddelkov bolnišnic po Sloveniji, ki jih še ne obiskujemo redno. Poleg teh vizit pa so
klovni zdravniki opravili še precej nastopov v drugih
ustanovah, kjer ležijo ali prebivajo otroci, ki jim je
življenje pokazalo svojo temnejšo stran. Sedem klovnov zdravnikov je tako lani opravilo 171 klovnovskih
vizit.
Letošnje leto smo zaËeli nov program na KliniËnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo. Pred kratkim smo organizirali novo, tokrat že
Ëetrto avdicijo za klovne zdravnike, ki je bila uspešna;
po šestmeseËnem usposabljanju za delo v bolnišnici se
bodo zdajšnjim sedem klovnom zdravnikom pridružile
nove umetniške moËi.
Klovni zdravniki so v petih letih delovanja poveËali program z enega rednega tedenskega na štiri in
uresniËili svojo željo, da obišËejo najhuje bolne otroke
vsak teden. Tudi spomladanske in jesenske turneje so
postale stalnica programa, tako da je sodelovanje z
drugimi bolnišnicami še tesnejše in smo tam pogosteje
prisotni.
Tudi sodelovanje na mednarodni ravni se je
precej okrepilo. Projektna vodja in umetniška vodja
tesno sodelujeta z matiËno mednarodno organizacijo
Red Noses International, ki skrbi za stalno usposabljanje klovnov zdravnikov in tudi vodstvenih kadrov
društva, ki se ga redno udeležujemo tudi RdeËi noski.
Zelo pomemben korak naprej smo naredili tudi z organizacijo mednarodne delavnice klovnov zdravnikov iz
»eške, Slovaške, Madžarske, NemËije in iz Avstrije, ki
so poleg Slovenije Ëlanice omenjene osrednje organizacije.

Hvala, ker z vašo pomoËjo prižigamo luËke
veselja v srcih bolnikov in njihovih staršev.
Mag. Livija Rojc Štremfelj

Študentje mednarodne izmenjave so bili navdušeni nad prisrËnim sprejemom.

15. maja smo bili dogovorjeni za obisk študentov
mednarodne izmenjave. Že ob najavi obiska so nas organizatorji prosili, naj študentom predstavimo naše podjetje
in nasvete o varËevanju z elektriËno energijo.

P

redavanje v veliki sejni dvorani Elektra Ljubljana je potekalo
v angleškem jeziku, saj so bili naši obiskovalci iz Bolgarije,
Avstrije, Italije, Madžarske, iz Ukrajine ... Med pogovorom s
študenti smo izvedeli, da veËina sploh ni seznanjena, da obstaja trg
elektriËne energije, Ëeprav so bili med njimi številni študentje ekonomije in tehniËnih ved. Prav tako smo bili polaskani, ko so nam
povsem iskreno povedali, da so impresionirani nad velikostjo in
širino dejavnosti našega podjetja, še zlasti pa nad urejenostjo prostorov. Na koncu sta sledili pogostitev in seveda skupna fotografija.
Po dveh urah smo se razšli z dogovorom, da v prihodnjem letu
sreËanje ponovimo. Medtem pa bomo mi pilili znanje in predavanje
v angleškem jeziku, saj je to bistveno težje kot v maternem jeziku.
Menimo, da so študentje odnesli zelo dober vtis o našem podjetju in
da bodo dober glas ponesli po številnih evropskih deželah.

Uršula Krisper
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KAKOVOSTI

SISTEM

Sistemi kakovosti v
Elektru Ljubljana, d. d.
Elektromonterji pri zamenjavi vodnikov na prikljuËni konzoli.

V Elektru Ljubljana, d. d., imamo štiri širša poslovna podroËja,
organizirana po doloËilih standardov iz skupine ISO; Sistem vodenja
kakovosti - ISO 9001, Sistem za ravnanje z okoljem - ISO 14001, Sistem
za vodenje varnosti in zdravja pri
delu - OHSAS 18001 in Sistem za
upravljanje varovanja informacij ISO 27001.

V

odstvo in zaposleni se zavedamo
pomena in prednosti urejenosti poslovanja po naËelih dobre prakse,
ki jih prinašajo standardi, hkrati pa nas zavezujejo, da poslovanje, organizirano po
njihovih naËelih, ohranjamo, predvsem pa
razvijamo naprej.
Delovanje posameznih sistemov kakovosti in njihovih organov v Elektru
Ljubljana koordinira Služba za kakovost.
PosamiËni sistemi delujejo prek odborov
za kakovost na ravni družbe, OE in DE ter
svetov in pooblašËencev.
Še posebej pomembno je poudariti,
da je v Svetu za varnost in zdravje pri
delu tudi predstavnik zaposlenih, Boro
StefanoviË, ki je prek sveta delavcev in
Sveta za varnost in zdravje pri delu po-
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vezovalni Ëlen med zaposlenimi in Sistemom za varnost in zdravje pri delu.
Pomemben del vzpostavljenega sistema kakovosti je izobraževanje in ozavešËanje zaposlenih o pomenu posameznih
standardov za podjetje. Tako smo letos že
organizirali enodnevno izobraževanje, ki so
se ga udeležili predstavniki posameznih OE
in DE v podjetju. Izobraževanje je potekalo
18. maja 2009, in sicer v sejni sobi uprave
družbe. Uvodni govor je imel Vincenc Janša,
namestnik predsednika uprave. TeoretiËne
in praktiËne osnove je predstavila Blanka
Kaker iz SIQ. PraktiËne izkušnje o uvajanju
standardov v Elektru Ljubljana pa so predstavili Virna Konrad za podroËji ISO 9001
in ISO 27001, Matjaž Keršnik je predstavil
portal Sistema za ravnanje z okoljem, Vesna Oman je predstavila OHSAS 18001 s poudarkom na novostih, ki jih prinaša OHSAS
1800, razliËica 2007, Uršula Krisper pa je
predstavila aktivnosti OE Storitve za uporabnike na temo uËinkovite rabe energije.
Jeseni naËrtujemo nova izobraževanja
in usposabljanja, ki bodo namenjena zaposlenim delavcem in notranjim presojevalcem.
Poleg rednih izobraževanj potekajo
v podjetju tudi redne notranje in zunanje

presoje. Notranje presoje so bile izvedene
aprila 2009, zunanja presoja pa sredi junija.
Novembra in decembra 2009 bomo notranje
presoje nadaljevali. Pri tem bomo upoštevali že vzpostavljen sistem triletnega ciklusa,
ko v posamezno leto zajamemo le nekaj
organizacijskih delov OE oziroma DE.
Naše nadaljnje aktivnosti bodo še naprej usmerjene v spoštovanje doloËil standardov, ki za naslednje leto zajemajo celovit procesni pristop in ažuriranje izvajanja
standarda OHSAS 18001 po razliËici 2007.
Prek aktivnosti bomo uravnoteženo razvijali vse štiri vzpostavljene sisteme kakovosti in izvedli integracijo tudi v
organizacijskem smislu ter še nadalje gradili sistem kazalnikov. Veljavne dokumente bomo v sodelovanju z lastniki procesov
uredili in jih predstavljali na portalu Sistem
vodenja kakovosti, kjer bodo predstavljene
tudi notranje presoje oziroma nosilci in roki
za odpravo ugotovljenih neusklajenosti.
Vsekakor pa je pomembno, da sisteme
kakovosti vodstvo in zaposleni sprejmejo
kot pomemben sestavni del svojega delovnega procesa.
Sluæba za kakovost

DELAVCEV

SVET

Svet delavcev Elektro Ljubljana, d. d.
Da bi Ëlani Sveta delavcev Elektro Ljubljana, d. d., Ëim bolj spoznali
sodelavce in naše podjetje, ki se nahaja na skoraj tretjini ozemlja Slovenije, ter hkrati tudi delovna podroËja, ki jih podjetje izvaja, se bomo na
naslednjih sejah sreËevali na eni izmed distribucijskih enot in na sedežu
družbe.

N

aše prvo takšno sreËanje je bilo
organizirano v prenovljenih prostorih DE Ljubljana okolica v Domžalah, in sicer v Ëetrtek, 18. junija 2009.
SreËanje je koordiniral Igor »uËnik, Ëlan
Sveta delavcev DE Ljubljana okolica, naš
gostitelj pa je bil Boštjan Žumer, direktor DE Ljubljana okolica. Boštjan Žumer
je najprej Ëlane sveta delavcev pozdravil,
nato pa predstavil distribucijsko enoto, ki
ima od letošnje pomladi svoj sedež v prenovljenih prostorih v Domžalah.

V nadaljevanju sreËanja je potekala
24. redna seja sveta delavcev. Na seji smo
med drugim pregledali nove interne predpise, ki se nanašajo na zaposlene, kot sta
Pravilnik o korišËenju poËitniških kapacitet
in Pravilnik za preizkus alkoholiziranosti,
drog in psihoaktivnih snovi na delovnem
mestu. Posebno pozornost smo namenili izdelavi priroËnika za zaposlene, v katerem
želimo predstaviti naše podjetje in praktiËne napotke za vse zaposlene. Pri njegovem nastajanju bo svet delavcev aktivno
sodeloval. Ena izmed toËk dnevnega reda
je bila osnovni certifikat Družini prijazno
podjetje oziroma imenovanje pooblašËenke za ta certifikat. Potrdili smo, da se za
pooblašËenko imenuje Andrejo Radovan.
Radovanova bo koordinatorka izvajanja
aktivnosti s podroËja usklajevanja dela in
družine. Na seji pa smo še posebej poudarili
pomen sodelovanja s Svetom za varnost in
zdravje pri delu, v katerem zaposlene pred-

stavlja Boro StefanoviË, Ëlan Sveta delavcev iz DE Ljubljana okolica.
Po koncu seje nam je Jana Burja, ki
na DE Ljubljana okolica vodi Oddelek za
splošne zadeve, predstavila sodelavce in
vzorno urejene prenovljene prostore upravne stavbe DE Ljubljana okolica.
Direktorju DE Ljubljana okolica Boštjanu Žumru, našemu kolegu Igorju »uËniku, Jani Burja in drugim sodelavcev DE
Ljubljana okolica se zahvaljujemo za prijetno sreËanje, ki so nam ga pripravili.
Vsem zaposlenim in svojcem želimo
prijetne poËitniške dneve ter vas hkrati
vabimo, da tudi v poletnih dneh s svojimi
vprašanji, predlogi, z mnenji še naprej aktivno sodelujete pri soupravljanju podjetja.
Svet delavcev Elektro Ljubljana

Elektromonterji pri armiranju lesenega droga.
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Kako lahko izmerimo porabo
elektriËne energije?
Na prošnjo uËitelja fizike iz OŠ
Polje smo 19. junija izpeljali delavnico merjenja porabe elektriËne energije z merilniki “PoišËi potratneža”.

T

rije razredi šestošolcev so se zbrali
v fizikalni uËilnici ter v obliki praktiËnih vaj merili porabo kaloriferja,
navadne žarnice, varËne sijalke, radijskega
sprejemnika, raËunalnika in likalnika. Naj-

prej smo skupaj odËitali trenutno izmerjeno
delovno moË. Iz nje smo doloËili okvirno
porabo v eni uri, torej elektriËno energijo v
kWh. Nato smo doloËili še porabo v enem
mesecu in v enem letu ter ocenili pri tem
nastale stroške. Najbolj so uËence pritegnili pano s sodobnim elektronskim števcem
ter prižiganje in ugašanje simuliranih porabnikov elektriËne energije. UËenci so se
strinjali, da njihov tudi po veË ur prižgan

UËenci so z zanimanjem spremljali predavanje o varËevanju z elektriËno energijo.
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raËunalnik s svojo porabo in pri tem nastalimi stroški ni povsem zanemarljiv. Obljubili so, da bodo pozornejši na dolžino
Ëasa, ko se še zlasti doma zabavajo z raËunalnikom, saj so šele na podlagi izmerjenih
in izraËunanih podatkov prišli spoznali, kaj
to pomeni.
Uršula Krisper

U»INKOVITOST

ENERGIJSKA

Na vsakem koraku
uËinkovito z energijo!
V poletnih mesecih se poleg
visokih temperatur obiËajno spopadamo tudi s sušo. Za nemoteno dobavo vode konËnim uporabnikom se
porablja veliko energije, predvsem
elektriËne. Mislimo na prihodnost
in varËujmo z vodo. Okoljske napovedi opozarjajo na pereËo problematiko usihanja vodnih zalog.
Ravnajmo z vodo odgovorno tudi
na delovnem mestu.
• Pravilno umivanje rok. Roke splaknemo, zapremo vodo, namilimo roke,
odpremo pipo (vodo).
• VarËujmo z vodo pri splakovanju
stranišË. Kadar je le mogoËe, uporabite gumb za poloviËno splakovanje.
Kako zmanjšati volumen vode v kotliËku, ki je navadno prevelik? Lahko
improvizirate, in sicer tako, da v kotliËek namestite predmet, ki bo zmanjšal
volumen kotliËka in tako posredno
zmanjšal koliËino potrebne vode za
polnitev kotliËka. Namig za improvizacijo: v odrezano plastenko naložite
kamenje in jo previdno postavite v
kotliËek. Pazite, da ne ovirate sistema
izplakovanja.
• Papirnate brisaËe nadomestimo z
brisaËami iz blaga. Te lahko veËkrat
uporabimo, ko se umažejo, pa jih
operimo. S sodelavci se dogovorimo,
da bomo na delovno mesto prinesli
vsak svojo brisaËo za roke, ki jo bomo
uporabljali pri umivanju. Prihranili
bomo veliko kolutov papirnatih brisaË
in denarja, drevesa pa nam bodo hvaležna.
• Zavrnimo ustekleniËeno vodo. V Sloveniji imamo dovolj kakovostno vodo

iz vodovoda, da jo lahko pijemo povsem brez skrbi. Za proizvodnjo plastenk in njihovo polnjenje se porabi
veliko energije. Ne nazadnje pa uporabljenim plastenkam sledi še uniËenje
oziroma njihova razgradnja, za kar je
prav tako potrebna energija.
Za proizvodnjo ene plastenke za vodo
porabimo 5 l pitne vode, ki konËa med
odplakami. Poleg tega porabimo še pol
litra nafte. Vsaka tona reciklirane plastike prihrani 2 toni dragocene nafte.

S preprostimi ukrepi lahko
skupaj veliko dosežemo pri ohranjanju naravnega okolja. Ravnanje
v podjetju prenesimo tudi domov.

Uršula Krisper,
Vodja projekta VarËevanje z elektriËno
energijo znotraj podjetja
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Obvladovanje stroškov za
energetske potrebe javnih stavb
jekta bo vsaka šola prejela posebno potrdilo o sodelovanju, kar je
kot neke vrste zakljuËek in tudi zahvala sodelujoËim šolam, je še
poudaril Rok Obreza.

Inteligentno merjenje

Predstavniki obËin in osnovnih šol pred Staro mestno elektrarno
- Elektro Ljubljana.

V mesecu maju smo predstavniki OE Službe za uporabnike organizirali in izpeljali strokovno predavanje z
naslovom Obvladovanje stroškov za energetske potrebe
javnih stavb.

Z

a izvedbo predavanj smo se odloËili na podlagi izjemno
uspešnega sodelovanja s šolami pri projektu Trajnostna
energija v šolah. Predavanje, ki je bilo hkrati tudi sreËanje,
je potekalo v dvorani Stare mestne elektrarne Elektro Ljubljana.
V preteklih mesecih aktivnega sodelovanja s šolami smo
spoznali, da lahko s svojim znanjem in z izkušnjami kakovostno
svetujemo na podroËju rabe energije. Poleg svetovanja šolam lahko pomagamo in svetujemo tudi vrtcem in obËinam, zato smo na
strokovno predavanje vabili celotno vzgojno-pedagoško in upravno javnost.

V nadaljevanju je Igor Podbelšek, izvršni direktor OE Storitve za uporabnike iz Elektra Ljubljana, vsem slušateljem predstavil
Inteligentne meritve. V predavanju je razložil pomen inteligentnih
meritev in vsebino. Inteligentno merjenje ne pomeni samo merjenja
in daljinskega zajema podatkov, ampak še dodatne funkcionalnosti, kot so: merjenje kakovosti elektriËne energije, kontrolo bremen,
vklop izklop na daljavo, detekcija kraje energije, lokalni prikaz in v
konËnem stanju so merilne naprave povezane v kompleksen sistem
- inteligentno omrežje. V sklepu je navedel pomen in pozitiven
uËinek inteligentnega merjenja za dobavitelja energije in tudi za
odjemalce.

Pomen energetskega pregleda
Miran Kojc je kot predsednik Društva Zoja v svoji predstavitvi
poudaril namen energetskega pregleda. OsredotoËil se je na preglede vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki imajo svoje posebnosti in
zakonitosti glede rabe energije. Slušatelji, še zlasti predstavniki šol,
so tako spoznali prednosti, ki jih prinaša energetski pregled.

Energetske izkaznice stavb
Edvard Ipavec z Ministrstva za okolje in prostor je v obširni
predstavitvi podrobno podal celotno zakonodajo, ki narekuje obveznost opremljanja zgradb z energetskimi izkaznicami. Energetske
izkaznice mora Slovenija uvesti na podlagi EU-direktive - 2002/91/

Uvodno dobrodošlico in uvodni govor je vsem udeležencem
podal predsednik uprave našega podjetja Mirko MarinËiË. Predsednik je na kratko predstavil naše podjetje z vso svojo širino in raznolikostjo. Po uvodnem delu so sledila predavanja.

Potek projekta Trajnostna energija v šolah
Kot prvi je nastopil Rok Obreza, Elektro Ljubljana, ki je opisal
potek projekta v tekoËem šolskem letu in njegove dosežke. V predstavitvi je navedel tudi glavne cilje, to je v prvi vrsti ozavešËanje in izobraževanje mladih s podroËja rabe energije ter elektriËne
energije. Pohvalimo se lahko z obiskom kar 50-ih šol in z izvedbo
sto strokovnoizobraževalnih animacijskih delavnic. Za konec pro-
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Udeleženci strokovnega predavanja so si ogledali distribucijski
center vodenja.
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Ne samo
uËinkovita raba
energije, ampak
tudi zmanjševanje
Strokovno predavanje so popestrili mladi plesalci
Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana.

ES - o energetski uËinkovitosti stavb (EPBD). Po koncu
predavanja so poslušalci predstavniku ministrstva zastavili številna vprašanja. Razvila se je polemika, ki pa je bila
koristna, saj je bilo predstavnikom šol zagotovljeno, da se
bodo njihova vprašanja prenesla na ministrstvo.

Na seminarju za naËrtovanje in izvajanje nizkoenergijskih in pasivnih stavb, ki je potekal 16. junija 2009 v prostorih Javnega stanovanjskega sklada RS v Ljubljani, sem sodelovala s predavanjem Ne samo uËinkovita raba energije,
ampak tudi zmanjševanje.

Energetski pregled v praksi
Uršula Krisper, Elektro Ljubljana, je predstavila, kako
mora biti izveden energetski pregled v praksi na primeru
šole. Podala je vse kljuËne toËke, ki jih mora pregled vsebovati, da je kakovosten in da njegovi dosežki res dajo
tudi prave rešitve. Predvsem je bilo poudarjeno, naj bodo
naroËniki pregledov pozorni na ekonomsko upraviËenost
glede predlaganih rešitev, saj mora vsaka predlagana rešitev to tudi vsebovati.

K

Po konËanem ciklu predavanj je Anton AvËin udeležence predavanj popeljal v merilni center, kjer jim je
Igor Volf razkazal prostore z namešËeno opremo. Nato je
Anton Dušak udeležencem razkazal in opisal delovanje
novega centra vodenja, iz katerega se daljinsko upravlja
celotno omrežje Elektra Ljubljana. Za konec pa je Anton
AvËin še vse slušatelje popeljal po stari mestni elektrarni
ter slikovito opisal in orisal njeno zgodovino.

ot generalni pokrovitelj projekta REBECEE (Renewable Energy
and Building Exhibitions in Cities of the Enlarged Europe) je
bilo naše podjetje povabljeno, da predstavi svoj poglede in izkušnje na podroËju varËevanja in uËinkovite rabe energije. Glavni poudarek predavanja je bil na energetski uËinkovitosti stavb, in sicer na
segmentu porabe elektriËne energije. Pomembnost tematike v praksi
dokazuje vse veË namešËenih sodobnih in uËinkovitih sistemov ogrevanja in hlajenja, ki za obratovanje potrebujejo elektriËno energijo.
Kako zmanjšati porabo elektriËne energije v omenjenih sistemih,
smo povezali z merjenjem le-te. Sodobni števci elektriËne energije, skupaj z daljinskim zajemom podatkov, omogoËajo krmiljenje naprav: izklop izbranih elektriËnih naprav za doloËen Ëas, ki je optimiran tako,
da se po ponovnem vklopu ne pojavi poveËanje porabe zaradi sledenja
želeni vrednosti, to pomeni varËevati. Ker so bili preostali predavatelji
strokovnjaki s podroËja gradbeništva in arhitekture, so takoj razumeli
naše sporoËilo. Izrabiti želimo namreË sposobnost akumulacije objekta.
Na koncu smo bili deležni izjemno pozitivnega odziva vseh
slušateljev, saj vsi pozdravljajo nove poglede in inovativen pristop k
varËevanju - povezava med napravami v stanovanjskem objektu ter
sodobnim sistemu merjenja.

Uršula Krisper, Rok Obreza

Uršula Krisper

Predavanja je popestril nastop mladih plesalcev.
Plesalci so bili hkrati tudi uËenci osnovnih šol, na katerih so bile izvedene strokovnoizobraževalne animacije.
Sicer pa vsi nastopajoËi obiskujejo Srednjo glasbeno
in baletno šolo Ljubljana. V prvem delu smo si lahko
ogledali nekaj variacij iz najbolj znanih baletov, kot je
Don Kihot, v drugem delu pa iz Labodjega jezera. Mladi
plesalci so ob prelepi glasbi resniËno popestrili predavanje, hkrati pa vsak nastop za njih pomeni dobrodošlo
izkušnjo nastopanja.
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ZDRAVJE PRI DELU

VARNOST IN

Pregled varovalne opreme
Kot smo poroËali v prejšnji
številki, smo opravili drugi del
pregleda varovalne opreme, ki jo
naši zaposleni uporabljajo na terenu. Izidi so bili na podlagi izkušenj
preostalih distribucijskih podjetij,
ki so preglede že opravila, priËakovani.

S

podaj podajamo nekaj ugotovitev
za posamezne sklope varovalne
opreme:

Indikatorji prisotnosti
napetosti - ENOPOLNI SN in
VN
• najviπja preizkusna napetost je bila
50 kV;
• veËina indikatorjev ni skladna s SIST
EN 61243-1:2001;
• velika veËina indikatorjev starejše izdelave je z vidika varnosti pogojno
uporabna, saj ne ustrezajo nobenemu
izmed standardov (zahteva po loËljivosti indikatorske glave in izolirne
palice, izolirna palica iz steklenih
vlaken in ustrezno obdelana (izolirne palice indikatorjev so iz PVC-ja
- obËutljivost na raze - zmanjšane izolirne lastnosti), nezmožnost avdioakustiËnega signaliziranja, neustrezna mejna
(pragovna) napetost;
• skoraj vsi indikatorji so
bili brez ustreznih navodil za uporabo;

Nedopustna
domaËa predelava
dvopolnega
indikatorja v
enopolnega.
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• na veËini indikatorjev so bile pomanjkljivo izdelane informacijske etikete deklaracije;
• ni bilo podane mejne (pragovne) napetosti;
• dodane so bile etikete, ki oznaËujejo
mejno toËko rokovanja;
• pojavljale so se manjše napake, kot so
npr.: raze na površini izolirne palice,
manjkajoËi posamezni deli, slabo pritrjeno varovalo za zdrs roke (varovalni obroËek);
• velika pomanjkljivost indikatorjev
je bila tudi neustrezno delovanje v
fazno nasprotujoËih interferenËnih
poljih (prikaže prisotnost napetosti
zaradi delovanja zunanjega elektriËnega polja);
• priporoËeno je redno
ËišËenje izolirnih delov
naprave s silikonsko krpico.

Indikatorji
prisotnosti napetosti
- DVOPOLNI SN
• Prekratke izolacijske razdalje
Dolžina izolacijskega dela in dolžina
preizkusne elektrode v veËini primerov
nista ustrezali zahtevam za 36 kV, zato
so zgornjo mejo nazivne napetosti znižali na 24 kV.

likujeta (± 8 % in 10 %). Pri teh pogojih
indikator ne sme pokazati prisotnosti
napetosti.

Izidi preizkusov
Indikatorji niso delovali pri deklarirani spodnji meji napetosti 2 kV, zato
so bili preizkušeni za višje napetosti.
VeËinoma so delovali že pri pogojih za
nazivno napetost 3,6 kV, kar bistveno ne
vpliva na uporabnost.
Ta preizkus je bil bistveno bolj problematiËen. Prvi problem so bile oznake napetosti na obroËku, s katerim se
nastavi nazivna napetost omrežja. Te
oznake so popolnoma neuporabne, ker
se optimalen položaj obroËka ne sklada
z oznakami. Med preizkusom so obmoËje nastavljali s poizkušanjem, tako da
je bila razlika indikacije med primerjavo
razliËnih faz in enake faze maksimalna. Vendar so pri optimalni nastavitvi
obmoËja nekateri indikatorji zelo slabo
kazali razliko med razliËnimi in enakimi fazami. Ker se lahko zaradi tega pojavijo napaËne odloËitve, odsvetujemo
uporabo teh indikatorjev kot faznih primerjalcev.

Preizkus premostitve
Ta preizkus simulira situacijo, ko
se s konico indikatorja dotaknemo ene
faze, s stranjo iste preizkusne elektrode
pa se dotaknemo še druge faze. V tem

• Preizkus jasne indikacije
V sklopu periodiËnega preizkusa je treba
narediti preizkus jasne indikacije. Le-ta
je sestavljen iz dveh toËk:
a) Delovanje na razliËnih fazah (serija 1)
V tem primeru mora indikator kazati prisotnost napetosti pri minimalni in maksimalni napetosti. Ta preizkus potrdi, da
indikator deluje, Ëe se dotaknemo dveh
razliËnih napetosti.
b) Delovanje na isti fazi (serija 2)
Preizkusni napetosti se minimalno raz-

UniËena izolirna
palica zaradi barve in
toploskrËne spojke.

AKTUALNO

AKTUALNO

primeru se seveda ne sme zgoditi
preskok ali preboj na preizkusni
elektrodi.

Izidi preizkusov
Preizkušena sta bila dva indikatorja razliËnih proizvajalcev.
Niti prvi niti drugi indikator nista
zdržala preizkusa. Ker se je preizkus izkazal kot uniËujoË za indikator, ga nismo veË izvajali.

Izolirne palice
• najviπja preizkusna napetost je
bila 50 kV;
• veËina izolirnih palic je skladna
z veljavnimi standardi;
• pojavljajo se manjše napake, kot
so npr.: raze na površini izolirne
palice, manjkajoËi posamezni
deli, slabo pritrjeno varovalo za
zdrs roke (varovalni obroËek),
neËistoËe na površini (barva);
• za poveËanje varnosti in podaljševanje življenjske dobe opreme priporoËeno redno ËišËenje
izolirnih palic s silikonsko krpico.

Stalne izboljšave da ali ne?
Absolutno da ...
Nemalokrat se marsikateremu zaposlenemu v podjetju pri vsakdanjem
delu porodi ideja, kako bi ustaljene delovne procese in sredstva poenostavil, jih
spremenil v uËinkovitejše, varnejše, prijaznejše za zaposlene pa tudi za stranke,
a vendar velikokrat ostane le pri ideji.

A

vtomatiËno se ob ideji zaposlenemu kar naenkrat pojavi veliko
vprašanj: kako naprej (od ideje
do stalne izboljšave), ali bi to sploh lahko
bila stalna izboljšava, za to najbrž nisem
pristojen itd. Navedena neodgovorjena
vprašanja so veËinoma razlog, da postopek sprejemanja stalne izboljšave ne
steËe.

Vso opremo, ki preizkusa ni
opravila, smo izloËili iz nadaljnje
uporabe.
Pregled in preizkušanje varovalne opreme sta se izkazala
kot zelo dobrodošla. Poleg samih
tehniËnih neskladij smo bili priËa
razliËnim tako imenovanim domaËim predelavam, ki so strogo prepovedane.

Ob tem uporabnike varovalne opreme ponovno opozarjamo na pravilno in dosledno
uporabo varovalne opreme
skladno z njenim namenom.
RazliËnih popravil in drugih
poseganj v opremo se ne lotevajte sami, vendar to delo
prepustite pooblašËenim serviserjem.

SreËo Grkman, prejemnik nagrade za najboljšo
stalno izboljšavo v letu 2007.

Preprosto se z idejo ali pa že z izpolnjenim predlogom stalne izboljšave zaposleni obrne na projektno pisarno prek
e-pošte na naslov: projektna.pisarna@elektro-ljubljana.si oziroma prek telefona
(01 / 230 41 47). Po potrebi se obrazec
v sodelovanju s projektno pisarno izpolni
oziroma dopolni in posreduje pristojnim
v presojo. Ob sprejetju predloga stalne izboljšave se predlagatelju izplaËa denarna
nagrada, katere višina je prilagojena vrsti
in zahtevnosti stalne izboljšave.

Predlagatelj stalne izboljšave je lahko prav vsakdo v podjetju, ne glede na vrsto dela, ki ga opravlja, in položaj v organizacijski
strukturi. Prav funkcionalni specialisti na posameznih podroËjih dela so tisti, ki s podrobnim poznavanjem znaËilnosti svojih delovnih procesov in sredstev predstavljajo najveËji
potencial za ideje oziroma stalne izboljšave na obravnavanih podroËjih dela ter seveda tudi
širše. Tudi spraševati se, ali bi ideja lahko sploh postala stalna izboljšava, je povsem brezpredmetno, pustimo pristojnim v podjetju, naj o tem odloËijo.
Stalne izboljšave so vedno bile in vedno bodo gonilo razvoja v vsakem podjetju. Pri
tem lahko vsak zaposleni s predlogi za stalne izboljšave aktivno sodeluje in s tem sooblikuje
razvoj podjetja v prihodnje, za kar ga lahko podjetje še posebej nagradi.

Torej stalne izboljšave - da ali ne, odgovor je absolutno da, in to takoj ...
Vesna Oman

Klemen Hrovat
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Ksenija Blatnik - najprijaznejša
sodelavka v DE KoËevje
lavke oziroma sodelavca na glasovnici je bil
ugotovljen konËni izid glasovanja, in sicer:
1. mesto - Ksenija Blatnik
2. mesto - Ljubica Vesel
3. mesto - Bojan Pintar
Ksenija Blatnik je naša sodelavka v finanËni službi, ki nam vsak mesec vestno obraËunava plaËe in poleg še drugega dela v
okviru svojega delovnega mesta najde vedno
za vsakega prijazno besedo, razumevanje,
pripravljenost pomagati sodelavcem ter širi
pozitivno energijo s svojim pogledom na delo
v kolektivu in tudi na življenje na splošno.

Ksenija Blatnik

Po sklepu Ëasopisnega sveta o
izvedbi akcije izbor najprijaznejše sodelavke oziroma sodelavca smo bili
tokrat na vrsti sodelavke in sodelavci
DE KoËevje.

I

zbor je potekal v Ëasu med 15. in 30. 6.
2009. Pripravljenih je bilo 89 glasovnic
in pisno vabilo k sodelovanju v akciji,
ki je bilo posredovano vsem sodelavcem
po e-pošti in izobešeno na oglasne deske.
Dodatno pa so bili zaposleni povabljeni k
sodelovanju tudi ustno v medsebojnem pogovoru. Glasovanje z oddajo glasovnic v
zapeËateno skrinjico v tajništvu DE je potekalo v dneh od 22. do 24. junija 2009.

Izbor je potekal po že znanih kriterijih, ki jih je doloËil Ëasopisni svet in ki so
bili navedeni na vabilu k sodelovanju:
• razumevanje;
• pripravljenost pomagati sodelavcem;
• pripravljenost prenašati strokovno znanje;
• sposobnost dobre komunikacije med so-

20 • elektronovice | poletje2009

delavci ter z nadrejenimi in s podrejenimi;
• pozitiven pogled na življenje.
Na kolegiju DE je bila imenovana
triËlanska komisija za ugotovitev izida
glasovanja v sestavi: Borut »esnik, Igor
Cetinski in Bernarda Gornik Zore, ki je
30. 6. 2009 odprla glasovalno skrinjico in
pregledala glasovnice. Oddanih je bilo 57
pravilno izpolnjenih glasovnic, neveljavnih pa ni bilo. To dokazuje, da so vsi, ki so
oddali svoje glasovnice, akcijo vzeli zares
in po lastni presoji ter premisleku napisali tri po njihovem mnenju najprijaznejše
sodelavke oziroma sodelavce po vrstnem
redu od 1. do 3. mesta. Tudi število oddanih glasovnic, 64 %, je primerno, glede
na to, da je glasovanje potekalo ravno v
Ëasu, ko so nekateri koristili še zadnje dni
lanskega dopusta.
Po pregledu vseh glasovnic in izraËunu toËk glede na uvrstitev posamezne sode-

Ljubica Vesel je naša sodelavka v
tajništvu DE, kjer se vsakodnevno sreËuje
z veliko “za posameznika vËasih velikimi
problemi”, tj. iz delovnega razmerja ali tudi
osebnimi, ki jih rešuje z razumevanjem, nasmehom, s humorjem in z dobro voljo ter v
zadovoljstvo zaposlenih.
Bojan Pintar je uspešen vodja Nadzorništva Ribnica in pripravljen pomagati
sodelavcem ter ima sposobnost dobre komunikacije med sodelavci ter z nadrejenimi
in s podrejenimi. Dolga leta je bil zaposlen
v Nadzorništvu KoËevje, kar pomeni, da je
znan v celotnem kolektivu. Do pred kratkim je bil tudi predsednik sindikata v DE,
kjer je bil prav tako uspešen in je deloval
v korist Ëlanov pri uresniËevanju pravic, ki
izhajajo iz pripadnosti sindikatu.
Sodelavke in sodelavci DE KoËevje
izrekamo iskrene Ëestitke naši Kseniji kot
najprijaznejši sodelavki, prav tako pa tudi
Ljubici in Bojanu.
V prihodnji številki Ëasopisa Elektro
novice pa bomo nekoliko širše predstavili
zmagovalko akcije “PoišËimo najprijaznejšo sodelavko, sodelavca.”
Branko Volf

TO SMO MI

TO SMO MI

Vse najboljše,
draga Jelka!
Minilo je nekaj let, odkar nas je draga sodelavka Jelka H. Urh povabila na sreËanje z abrahamom. Tokrat smo
njen rojstni dan praznovali v naravnem okolju Gorenjske,
v Zalogu pod StoržiËem. Povabila nas je, da skupaj praznujemo pri njenem poËitniškem objektu, ki ga je poimenovala “»ebela”. Zakaj tako? Sama pravi: “Objekt je bil
kupljen kot Ëebelnjak, pa smo ostali pri tem imenu.”

O

b poživljajoËem vonju smrek in bukev, žuborenju potoka in
ob družbi domaËih si obnavlja energijo za delo prek delovnega tedna; za kakovostno izvedeno delo v vložišËu distribucijske enote, lepe in prijazne odnose s sodelavci in sodelavkami, za
korektno poslovanje s poslovnimi partnerji in z našimi uporabniki.

Jelki so za rojstni dan pripravili lepo preseneËenje.

Jelka, želimo ti še veliko zdravih, sreËnih in zadovoljnih let.
Bodi sreËna! Glede na trende pri upokojevanju sledi, da bomo skupaj delali in se veselili še kar nekaj let!
Alenka Kušar
Foto: Alenka Kušar

Druženje ženskega dela kolektiva
DE Ljubljana okolica
Bolj ko se je bližal Ëas selitve DE Ljubljana okolica na novo lokacijo v Domžale, se je hkrati “polnil” tudi ženski kolektiv. »eprav predstavljamo manjšino,
le slabih 8 % vseh zaposlenih, nas je na enoti kar enaindvajset.

N

a pobudo naše sodelavke Milene
Lužar je Milena v Ëetrtek, 21. maja
2009, na vroË majski dan, organizirala popoldansko druženje - izlet z ladjico
po Ljubljanici. Trinajst “okolišank” nas je
odšlo na ladjico, ki nas je popeljala do PodpeËi, kjer smo si privošËile kavico, in nazaj
proti Ljubljani, kamor smo prispele v veËernih urah. Preživele smo prijetno žensko
popoldne.
Upam, da se naslednje leto spet sreËamo na “našem” okoliškem obmoËju.
Vsa zahvala Mileni, ki je bila pobudnica in organizatorka, ki nas je zbrala
skupaj iz vseh koncev in krajev. MogoËe za
vse tiste, ki niste prišle, pridružite se nam
prihodnjiË.

Sodelavke DE Ljubljana okolica med vožnjo po Ljubljanici.

Jana Burja
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Monika MikliË - najprijaznejša
sodelavka v DE Novo mesto

Monika MikliË

V DE Novo mesto smo prav tako
izbirali najprijaznejšo sodelavko oziroma najprijaznejšega sodelavca. V
naši enoti je to postala Monika MikliË.

N

aša sodelavka je vse od leta 1984,
trenutno opravlja dela v finanËni
službi, na obraËunu plaË. Vestno
opravlja svoje delo, saj je pravilen obraËun
plaË izredno pomemben za zadovoljstvo
vseh zaposlenih.
Je izredno komunikativna oseba,
pravzaprav je sodelavka “na mestu”.
Da bi jo vsi nekoliko podrobneje spoznali, sem se z njo pogovarjala in na osnovi
tega je nastal naslednji prispevek.

Kdo si? Na kratko se predstavi.
“Sem Monika MikliË, zaposlena v finanËni službi DE Novo mesto, na obraËunu
plaË, in sicer od leta 1984. Zelo moËno se
mi je vtisnila v spomin preselitev Elektra iz
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središËa mesta na današnjo lokacijo v Bršljinu. V tistem obdobju sem zaËela obiskovati srednjo šolo in se dobro spomnim, kako
sem se ozirala na novo zgrajeno stavbo, ki
je bila blizu mojega doma. Velika želja mi
je bila v njej opravljati poËitniško prakso
ali mogoËe dobiti zaposlitev. Po konËanem
prvem letniku se mi je ta želja uresniËila. Na
predlog mojih predpostavljenih sem zaradi
prizadevnega dela uspela pridobiti štipendijo. Po konËanem uspešnem šolanju sem se
zaposlila. Pripravniško dobo sem opravljala
v finanËni službi, nato pa kar nekaj let zamenjevala delavke na porodniškem dopustu
v službi prevzema in prodaje pa tudi v raËunovodstvu. V finanËni službi sem dodobra
spoznala vsa delovna mesta in na koncu
pristala na osebnih dohodkih. To podroËje
mi je bila Ëista uganka. Dobro se spomnim
besed moje predhodnice TonËke Štamcar,
da Ëas na tem delovnem mestu še hitreje
beži kot na drugih delovnih mestih.

»e bi podobno “tekmovanje” izvedla
doma, kje misliš da bi pristala?

Kmalu po zaposlitvi sem se poroËila.
Z možem sva si ustvarila topel dom v Cegelnici. Rodili so se nama trije otroci: Tadej,
ki je že zaposlen kot elektrotehnik elektronik, Ernest je dijak in je konËal tretji letnik
splošne gimnazije in srednje glasbene šole,
najmlajša, Edita, pa bo jeseni prestopila
prag osnovne šole.”

Kakšni so bili tvoji zaËetki v službi in
kakšno je tvoje razumevanje s sodelavci?

“Prav gotovo mi ta izbor ne pomeni
tekmovanja, ampak samo priznanje za moje
delo. Doma ima vsakdo izmed nas svoje naloge in zadolžitve. Otroci so zelo veseli, Ëe
jih pohvalim za njihov trud. Na nas, materah, je veliko breme in bi si vse tudi doma
zaslužile prvo mesto.”

Kako bi izbrala, Ëe bi imela še enkrat
možnost odloËati se o svoji poklicni
poti?
“Pred tridesetimi leti je bila gospodarska situacija veliko težja in moji starši niso
imeli finanËnih možnosti za moje izobraževanje. Velika želja je bilo šolanje na splošni
gimnaziji in nadaljevati poklicno pot v medicini. Želja staršev pa je bila Ëimprejšnje
konËanje srednje šole in takojšnja zaposlitev. Izbira ni bila lahka, odloËila sem se za
srednjo ekonomsko šolo.”

Kaj je po tvojem mnenju “tisto”, zaradi
Ëesar so te tvoji sodelavci izbrali za najboljšo sodelavko in kaj ti to pomeni?
“Pravzaprav nimam svojega mnenja,
ki bi v celoti odgovorilo na to vprašanje.
Vedno sem se trudila biti do svojih sodelavcev prijazna, korektna do nadrejenih in
vestno opravljati zadane naloge. Velikokrat
sem naletela na vprašanja, za katera sem
si morala vzeti Ëas. V pomoË mi je vedno
priskoËila moja predpostavljena Pavlina
KuniË. To priznanje pomeni meni in mojim
sodelavkam, da trud skozi vsa leta ni bil neopažen in zaman.”

Monika je od sodelavcev dobila zanimiva darila.
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“Moji zaËetki v službi so bili v znamenju velikega spoštovanja do starejših
sodelavk. V spominu mi je ostalo njihovo
poznavanje dela, jaz pa sem bila novinka
in še Ëisto “zelena”. Od njih sem se nauËila
natanËnosti in delavnosti. Med nami so se
stkale prijateljske vezi, kot se le lahko stkejo
med prijatelji. Ob tej priložnosti jih najlepše
pozdravljam in jim želim veliko zdravja.”

Kakšno je tvoje sporoËilo sodelavcem?
“Dobra volja in optimizem rešita tudi
najtežje in najzahtevnejše preizkušnje, ki
nas Ëakajo v življenju. Ni vedno lahko, a z
nasmehom na obrazu je lažje.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila
sodelavkam za veliko preseneËenje. Na dan
delitve plaË so me poslale po malico in med
tem Ëasom pripravile sprejem. Ob vrnitvi me
je na hodniku pozdravili glasno ploskanje
sodelavcev: BRAVO! Nad obokom v pisarno
zagledam transparent z napisom: IZBRALI
SMO NAJ SODELAVKO, po omarah pa listiËi z napisom »ESTITAMO! Manjkal ni niti
fotograf. Na vratih v pisarno me priËaka
lenta z NAJ, ki jo takoj dobim okrog vratu.
V pisarni plapola kup balonov, na mizi pa
torta, ki jo je spekla Duška PetroviË. Skupaj se slikamo in nadaljujemo delo. Pavlina,
Duška in drugi - ISKRENA HVALA!”

Ali si zadovoljna z življenjem in ali bi
rada kaj spremenila?
“Življenje je kot morje, ko so valovi
visoki in si nekje na barki ujet med njimi, se
boriš, da jih premagaš. Naše življenje je eno
samo valovanje. Ko se valovi ustalijo in posije sonce, je vse lepo in skoraj pozabimo na
hudo. Vsi si želimo polno, sreËno življenje
z vsakodnevnimi preseneËenji, pozornostmi
in s spoštovanjem. Koliko uspe, ni odvisno
ne le od nas samih, ampak tudi drugi Ëlani,
s katerimi delimo skupno streho, so dolžni
prispevati v srce sreËne družine. Potem je
življenje lepo, manj je valov in Ëlovek nima
želja, da bi ga spreminjal.”

Kaj te najbolj osreËuje?
“Že od nekdaj sem si želela imeti veliko družino. »lovek življenje naËrtuje, samo
življenje teËe svojo pot. Trije moji sonËki,
Tadej, Ernest in mala Edita, mi vlivajo in
dajejo novih moËi ter me neizmerno osre-

Pavlina KuniË in Dušanka PetroviË sta Moniki izroËili zanimivo torto.

Ëujejo in poskrbijo, da je moj delavnik zapolnjen z razliËnimi obveznostmi, ki se jih
kot mati zavedam in jih izpolnjujem.”

Kaj poËneš v lastno zadovoljstvo?
“Poleg hiše imam velik vrt, na katerem
se naužijem svežega zraka in odpoËijem
oËi, saj sem ob dopoldanskem sedenju in
vnašanju podatkov v raËunalnik tega zelo
potrebna. V veliko veselje mi je vzgajanje
zelenjavnih sadik in prav zadovoljna sem,
da jih lahko podarim sodelavkam. Hišo in
njeno okolico krasijo rože, katerim posveËam posebno pozornost; lahko bi se reklo,
da se z njimi pogovarjam. One mi oddajajo
energijo za dneve, ki so temno obarvani.
MogoËe sem to podedovala po svoji stari
mami, ki je bila “zaljubljena” v rože. Da se
Ëlovek ne vrti le okrog doma, obiskujem
cerkveni pevski zbor, v katerega sta vkljuËena tudi oba sinova. Lepo je slišati lepo
petje, a še lepše je prepevati in biti udeležen
na razliËnih koncertih, kjer te spremljajo z
buËnim ploskanjem.”

Tvoje sodelavce zanima, kje dobiš vse te
recepte za tako dobre slašËice?
“Še zelo mlada sem brskala po maminih kuharskih knjigah in njenih zapiskih.
Veliko nasvetov in izkušenj sem pridobila od
nje. Takoj, ko sem zaËela služiti svoj kruh, je

bil del denarja namenjen knjigam, posveËenim receptom in pripravi jedi. Skozi vsa ta
leta sem si s peËenjem in kuhanjem pridobivala nova znanja s tega podroËja.. Imam
veliko prijateljev, s katerimi se ob piknikih
dobivamo in si izmenjujemo recepte. Lahko
reËem, da praksa dela mojstra.”

Imaš kakšnega vzornika ali vzornico?
“Ves Ëas sta bila moja vzornika starša. Skozi življenje sta šla Ëez veliko preizkušenj. Kot otroka ju je spremljala vojna,
pred nekaj leti sta doživela požar kmetije,
na koncu pa bolezen. Še pred letom dni je
bila mami precej Ëila in zdrava, do trenutka
usodnega padca in udarca v glavo. Zdaj že
pol leta negibna leži v domu starejših obËanov, kjer jo vsak dan obiskujem in hranim.
OËetu, ki je doma in tudi bolan, poskušam
vlivati voljo do življenja. »ez vse viharje,
ki so prihrumeli v njuno življenje, sta jih z
optimizmom in voljo premagovala.”

Moto, ki te vodi skozi življenje!
“Življenje spremljam z optimizmom, s
prijaznim pogledom, z nasmehom na obrazu, pripravljenostjo pomagati ljudem, iskrenostjo in na koncu še s kanËkom smisla za
humor.”
Jolanda Štukelj
Foto: Pavlina KuniË
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Elektro Ljubljana v množiËnih
medijih od januarja do junija
Press clipping, d. o. o., je za podjetje Elektro Ljubljana izvedel analizo medijskih objav za prvo polletje
2009. Zasledili in analizirali smo 645
objav z geslom Elektro Ljubljana, kar
je za 325 objav veË kot v istem obdobju lani; to predstavlja 101-odstotno
poveËanje. Junija je bilo objavljenih
najmanj - 60 objav, najveË pa aprila
- 161.

Š

tevilo pozitivnih objav se je glede
na isto obdobje lani poveËalo za 239
objav oziroma za 78,4 %. Hkrati se je
delež pozitivnih objav zmanjšal za 11 odstotnih toËk - z lanskih 95,3 na letošnjih
84,3 odstotne toËke.
Jedro pozitivnih objav v letu 2009
tvorijo tematike: Stara mestna elektrarna
- Elektro Ljubljana (122 objav), Podražitev
elektrike za gospodinjstva 1. 3. 2009 (70
objav), Paket po moji meri - moj paket (62
objav), Zelena energija, Modra energija (82
objav), Bivši zaposleni (16 objav), ElektriËna energija iz obnovljivih virov (15 objav),
Gen-I - napoved prodaje cenejše elektrike
za gospodinjstva (14 objav), Poslovni izid
(13 objav), Vzdrževalna dela na omrežju
(13 objav), Sponzorstvo Dnevi energetikov
in Nasveti odjemalcem (11 objav).

n e n a Ë.
9,3 %

n a Ë.
4,7 %

PoveËalo se je tudi število negativnih
konotacij. Delež negativnih objav se je poveËal za 9,9 odstotne toËke, s 4,1 % na 14 %.
Absolutno število negativnih objav je iz 13
objav v prvem polletju 2008 naraslo na 90
v letu 2009, kar predstavlja 592-odstotno
rast.
Jedro negativnih objav v prvem polletju 2009 tvorijo tematike: Nasprotovanje
gradnji daljnovoda Bršljin-Gotna vas (18),
Omrežje - težave zaradi snega in ledu (16),
KonkurenËni boj ob vstopu Gen-I na trg
elektriËne energije (9), ZPS o podražitvah
elektrike (8), Gen-I - napoved prodaje cenejše elektrike za gospodinjstva (8), Odziv
Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) na nove
pakete Elektra Ljubljana (6), PlaËe (4), Podražitev elektrike za gospodinjstva 1. 3.
2009 (4) in Zamenjava dobavitelja elektriËne energije (3).
Število proaktivnih (naËrtovanih) objav se je zvišalo za 101,2 odstotne toËke.
V prvem polletju 2008 smo zasledili 256
naËrtovanih objav, v letu 2009 pa 509, kar
pomeni 101-odstotno zvišanje.
V obravnavanem obdobju se je v objavah z geslom Elektro Ljubljana najveËkrat pojavil predsednik uprave Mirko MarinËiË (27 objav), sledijo mu Gregor BožiË
(20 objav), Iztok Bartol (6 objav), Violeta

Novinarji budno spremljajo dogajanja v naši
družbi.

Irgl (4 objave) in Milan Švajger (4 objave)
ter Uršula Krisper (4 objave).
Z vsako analizo v zadnjih dveh letih
izmerimo skoraj radikalno povišanje števila
objav; tudi v prvem polletju 2009 ugotavljamo enako.
Z novo ponudbo na trgu elektriËne
energije se je sprožilo veË procesov, ki zadevajo ponudnike, regulatorje, odjemalce in
njihove varuhe. Elektro Ljubljana je v procesu
proaktiven. Deleži negativnih objav so visoki
in izkazujejo obËutljivost javnosti na cenovno politiko odjemalcem, hkrati pa v zadnjih
treh mesecih opažamo trend “ohlajanja”.
Janez Kne, komunikolog
Press clipping, d. o. o
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Graf 1: Vrednostna struktura publicitete.
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Graf 2: Delež naËrtovane in nenaËrtovane
publicitete.
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Graf 3: »asovni razvoj publicitete in vrednostna
struktura.
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Nova PediatriËna klinika
- malce drugaËe

Nova pediatriËna klinika v Ljubljani.

Selitev v novo PediatriËno kliniko je bila v soboto, 28. junija 2009.
To je velik dogodek za našo družbo,
da o zdravstvu ne govorimo in razmišljamo.

D

ogodek, ki se zgodi enkrat generaciji ali v 50 letih. Zgodil se je brez
velikega slavja. Mali bolniki so
imeli to za poseben dogodek, zdravstveno
osebje je izpolnilo svojo delovno nalogo in
življenje mora potekati naprej. Danes nova
PediatriËna klinika normalno posluje, verjetno ne brez zaËetnih težav, mi pa skrbimo
za kakovostno, zanesljivo in varno dobavo
elektriËne energije.
Sam objekt meri 24.500 m2 neto uporabne površine. Danes nihËe veË ne pomisli,
kako je potekala gradnja tega pomembnega
objekta za slovensko zdravstvo. Predstavil
bi le elektroenergetske probleme, ki smo jih
uspešno rešili. Lokacija nove pediatrije je
ob BohoriËevi ulici. Po tej ulici potekata
obsežna kablaža KB 110 kV, KB 10 kV, KB
1 kV ter še signalni kabel. Najprej je bilo
treba zgraditi novo elektrokabelsko kanalizacijo in v njo položiti vse kable. Vse to
smo izvedli po BohoriËevi ulici in nadalje-

vali prek Njegoševe ulice. Tako so urejene
prestavitve vseh teh kablov na obmoËju teh
dveh ulic.
Kaj pa elektroenergetske obremenitve nove TP? Za potrebe nove PediatriËne
klinike je zgrajena nova TP z moËjo transformacije 2 x 1.600 kVA. Obremenitev se
je poveËala za 40 A na srednjenapetostni
10 kV ravni. To pomeni za ta objekt približno 30 VA/m2 ali cca. 725 kVA. Po nekem realnem Ëasu priËakujemo poveËanje
na 50 VA/m2 in moË 1.250 kVA na transformacijo. To pa izkazuje, da namešËena
TP-moË zadostuje za 100-odstotno rezervo, kot jo zahteva sama T01049 PediatriËna klinika. BohoriËeva je vkljuËena med
dvema elektroenergetskima izvoroma, RTP
110/10 kV Žale in RTP 110/10kV Center.
To TP1049 PediatriËna klinika, BohoriËeva, smo si tudi ogledali in dežurni mojster
Anže BoštjanËiË je bil zelo kritiËen glede
dostopa do same TP, kar je tudi predstavil predstavniku tehniËne službe Univerzitetnega kliniËnega centra (UKC). Pred
vhodom v TP je namreË ravno primeren
prostor za parkiranje koles. Ob BohoriËevi pa vsekakor ni prostora za kakršno koli
parkiranje.

Ogledali smo si tudi avlo klinike, ki
resniËno naredi prijeten prvi vtis še posebno staršem in otrokom, ki prihajajo zaskrbljeni na kliniko. Na nas, obiskovalce, pa so
naredili še poseben vtis slike Jelke Reichman na fasadi te klinike, ki predstavljajo
otroke v vseh letnih Ëasih.
Tako je prvi vtis, ki ga daje nova pediatriËna klinika na BohoriËevi, zelo prijeten in vsi upamo ali pa smo ga že sprejeli
kot nov kliniËni objekt. Vsekakor pa naj ta
objekt dobro služi svojemu namenu, mi pa
se bomo vsekakor trudili, da bomo svojo
nalogo - dobavo elektriËne energije - dobro opravili. Za elektroenergetiko za to
kliniko mislimo, da smo jo dobro zasnovali po vseh evropskih standardih, tako da
zanesljivost in kakovost ne bi smeli biti
vprašljivi.
Naše delo in dosežki tega dela nam
morajo biti v ponos, seveda se je treba za to
tudi truditi. Zastopati svojo firmo in svojo
dejavnost pa je vendar Ëastno, zato pa tudi
lahko dajemo popolno garancijo za zdajšnje in prihodnje delo.
Anton AvËin
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Kako se je razvijala elektrifikacija
Dolenjske in Bele krajine (3. del)
Prvi korak za izboljšanje takratnih razmer in hkrati
osnova za prihodnji razvoj Dolenjske in Bele krajine je
bila v letu 1950 zaËeta gradnja RTP Novo mesto v Bršljinu. ZemljišËe za RTP je dodelil Državnim elektrarnam
Slovenije Odsek za industrijo in rudarstvo okrožja Novo
mesto oziroma njegova uprava za splošno ljudsko premoženje. Takrat je bilo zemljišËe za RTP še daleË zunaj
mesta in bližnjih naselij. V poznejših letih pa se je pozidava zelo približala objektu.

V

tem obdobju je bilo poleg splošnih elektrifikacijskih del
nekaj veË storjenega tudi za Belo krajino. Z razvojem
elektrifikacije je narašËalo število uporabnikov elektriËne
energije in temu primerno tudi obremenitev.
Nekdanja upravna stavba na Ljubljanski cesti 3.

Zaradi nevzdržnega elektroenergetskega napajanja Dolenjske in Bele krajine je bil na pobudo Elesa v Novem mestu sklican
sestanek, na katerem so se dogovorili, da se bo skušalo realizirati
gradnjo daljnovoda 110 kV Brestanica - Novo mesto. Gradilo ga je
in zgradilo v rekordnem Ëasu podjetje Dalekovod iz Zagreba.
Leta 1964 je bil zgrajen daljnovod Novo mesto - KoËevje,
leta 1966 pa se je zaËela graditi RTP »rnomelj, ki je bila zgrajena
leto pozneje. V letu 1974 je bil zgrajen dvosistemski daljnovod
2-krat 110 kV Novo mesto - »rnomelj.
Obremenitve Novega mesta z Belo Krajino in s KoËevskim
so v letu 1967 znašale že 22 MVA. Treba je bilo misliti na drugi
transformator.
V letu 1950 so v Sloveniji še delovala štiri prenosnodistribucijska podjetja (Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Ljubljana,
Elektro Gorica). Vsa navedena podjetja so delovala pod okriljem

RTP Bršljin nekaj let po izgradnji.
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glavne direkcije elektrogospodarstva LRS v okviru Sveta za industrijo LRS.
V letu 1953 so v Sloveniji ponovno nastopile reorganizacije.
Na Ëelu slovenskih proizvodnih podjetij, prenosnodistributivnih
in distributivnih podjetij nastopa Elektroenergetski sistem Slovenije. Namesto dozdajšnjih štirih prenosnodistribucijskih podjetij
nastane zdaj 14 samostojnih distribucijskih podjetij, med njimi
tudi Elektro Novo mesto. Sedež takratnega Elektra Novo mesto se
je v tem Ëasu preselil iz Glavnega trga v kupljeno starejšo stavbo
na Ljubljanski cesti 3, tj. nasproti obËinske stavbe.
V letu 1958 so se ponovno zgodile organizacijske spremembe. Na podlagi Zakona o elektrogospodarskih organizacijah so se
oblikovala Ëista distribucijska podjetja brez prenosnega omrežja.
Na novo je bilo ustanovljeno strokovno združenje podjetij za
distribucijo elektriËne energije - DES - s sedežem v Ljubljani.
Po sprejetju novega zakona o elektroenergetskih organizacijah v letu 1963 je republiški izvršni svet z odloËbo ustanovil
nova podjetja za distribucijo elektriËne energije, in sicer: Elektro
Maribor, Elektro Celje, Elektro Kranj, Elektro Ljubljana in Elektro
Gorica.
V podjetje Elektro Ljubljana so bila vkljuËena dotedanja
samostojna podjetja: Elektro Ljubljana mesto, Elektro Ljubljana
okolica, Elektro KoËevje, Elektro Novo mesto, Elektro Trbovlje in
postala njegove poslovne enote.
Reorganizacije v elektrogospodarstvu so se nadaljevale. Ukinjena je bila Elektrogospodarska skupnost Slovenije, likvidirano
je bilo prenosno podjetje Elektroprenos Ljubljana, oblikovana so
bila tri proizvodnoprenosna podjetja na obmoËju Slovenije, Dravske, Savske in Soške elektrarne, in ustanovljeno je bilo poslovno
združenje energetike SRS.
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Po hitrem razvoju novomeške industrije, zlasti Industrije
motornih vozil, tovarne zdravil Krka, podjetij Novoles in Novoteks, se je poraba elektriËne energije tako poveËala, da je postala
obstojeËa RTP Bršljin premajhna in ni mogela veË zagotoviti zadovoljive oskrbe z elektriËno energijo. Nujno je bilo treba zgraditi
novo RTP 110/20 kV. Razvoj IMV in prostorske razmere so precej
narekovali k temu, da je nova RTP dobila lokacijo v Gotni vasi.
Napetostne razmere na obmoËju Novega mesta so se zaËasno bistveno izboljšale tudi po zgraditvi 110 kV daljnovoda Ljubljana
- Grosuplje - KoËevje, kar je omogoËalo dvostransko napajanje
obmoËja z napetostjo 110 kV. Slavnostno odprtje RTP Gotna vas
je bilo 26. oktobra 1979.
V letih 1976 in 1977 se je gradila nova poslovna stavba
Elektro Novo mesto v Bršljinu na Ljubljanski 7 in že ob njenem
naËrtovanju je bilo dogovorjeno, da bo v stavbi center vodenja.
Po smernicah takratnega OZD Elektra Ljubljana se je v drugem
nadstropju rezerviral prostor za CV. V prvih letih obratovanja so
bile v CV in enako v RTP namešËene le telemehanske naprave,
tako imenovane ciklike. Pozneje se je CV moderniziral in dodatno
opremil s procesnim raËunalnikom, ki je opravljal podobne funkcije kot ciklika.
Že od samega zaËetka oziroma pojava nekdanjega rajona
Kranjskih deželnih elektrarn v Trebnjem ni bilo lastnih poslovnih prostorov. Poslovalo se je v najemnih prostorih, ki so bili
brez vsakih sanitarij in delavnic, skladišËe v enem prostoru brez
dvorišËa. Število zaposlenih se je skozi leta poveËevalo, treba je
bilo misliti na gradnjo ustreznih lastnih prostorov. Stavba novega
Nadzorništva Trebnje je bila konËana leta 1985. Tloris stavbe je
bil moderno zasnovan s potrebnimi delavnicami, z garažami, s
skladišËi, z nakladalno rampo in s potrebnimi pisarnami. Z gradnjo poslovne stavbe Nadzorništva Trebnje je bil tamkajšnji problem primerno rešen za dlje Ëasa.
Leta 1985 se je zaËela graditi RTP Trebnje; obratovati je zaËela v aprilu leta 1988. Ta dogodek je bil za vse uporabnike Nadzorništva Trebnje in Mirenske doline izredno velikega pomena.
Izboljšale so se napetostne razmere. Ob mogoËih okvarah na napravah je bil moten pri preskrbi samo del uporabnikov, lažje so se
izvajala naËrtovana dela in odprava okvar je bila hitrejša.

Leta 1986 se je zaËelo urejanje skladišËa
drogov v NM; ima dva
loËena prostora za neobdelane in obdelane
drogove, ki se razvršËajo
po dolžini. PremešËanje
in nakladanje drogov je
omogoËeno z dvigalom
AT 15 na tirih. V Elektru
Novo mesto porabimo
letno od 2.000 do 2.500
kostanjevih drogov.
Prav tako se je leta
1985 pristopilo k obnovi HE PreËna. HE PreËna
Distribucijski center vodenja v Novem mestu.
je v svoji prvotni izvedbi obratovala vse od leta
1920 s triËlansko posadko, vendar so jo zaradi dotrajanosti in
nerentabilnosti proizvodnje leta 1972 zaprli.
Elektrarno so posluževali noË in dan izmenoma trije strojniki - trije Cesarji. Dva izmed njih, Tone in Jože, sta bila brata, tretji
Cesar, tudi Jože po imenu, pa z obema ni bil niË v sorodu. In tako
se je HE PreËna reklo “Centrala pri treh Cesarjih”.
Po obnovi elektrarna obratuje avtomatsko, tj. brez stalnega
posluževanja. Potrebni so le obËani kontrolni pregledi. MogoËe
napake se prek avtomatskega javljalnika napak javljajo prek TTlinije na Center vodenja.
Že med obratovanjem MHE PreËna so se zaËele priprave
na gradnjo naslednje MHE. Kot najprimernejša in skladna z
mnenjem Republiškega komiteja za energetiko se je nakazovala
gradnja male elektrarne Stare Æage na potoku »rmošnjice. Pri
gradnji je sodeloval JLA, predvsem zaradi tega, ker ima elektrarna tako lokacijo, da bi ob potrebi lahko služila nekim posebnim
namenom.
Zlasti v letih 1985 in 1986 so na Dolenjskem in v Beli krajini
prevladovale izredno slabe napetostne razmere, kar je bila posledica preobremenjenosti obstojeËih prenosnih naprav v to obmoËje in oddaljenost od najbližjih proizvodnih virov elektriËne
energije.
Vrstile so se pritožbe zlasti veËjih uporabnikov elektriËne
energije na raËun slabih napetosti in kontinuitete dobave elektriËne energije. Kaj je bilo treba ukreniti, da bi se stanje izboljšalo, je
bilo jasno. Rešitev je v svojih študijih podal Elektroinštitut Milana
Vidmarja iz Ljubljane. V letu 1990 se je zaËela gradnja razdelilne
postaje Hudo.
V Ëetrtem delu pa se bomo dotaknili pregleda dogodkov v
zadnjih desetih letih elektrifikacije Dolenjske in Bele krajine.
Jolanda Štukelj
Vir: Povzeto po zapiskih avtorjev Razvoj elektrifikacije na
Dolenjskem in v Beli krajini: Zvonko »ampa, Franjo Jeraj

Elektromonterji pri postavljanju A droga.
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Janez Brinovec - eden
najprijaznejših sodelavcev v
DE Ljubljana mesto

Janez Brinovec na delovnem mestu.

V mesecu februarju je v DE Ljubljana mesto potekala akcija PoišËimo
najprijaznejšega sodelavca, sodelavko. V prvi številki ste bili o poteku
akcije podrobno seznanjeni, tokrat pa
vam predstavljamo tretjeuvršËenega,
Janeza Brinovca - delovodja skupine
za distribucijsko operativo.

J

anez je pri družbi že dolga leta, nekaj
Ëasa je že minilo od takrat, ko je prejel plaketo za 20-letno delo v Elektru
Ljubljana. Po poklicu je delovodja v elektroenergetiki, že nekaj let pa vodi skupino
elektromonterjev v Nadzorništvu ViË.
Rodil se je leta 1967; domaËija njegove matere stoji v »rni vasi, tam živi Janez s
svojo petËlansko družino tudi danes. Po konËanem izobraževanju se je leta 1984 zaposlil v takratnem TOZD-u Elektro Ljubljana
mesto. Pripravništvo je opravljal pod vodstvom Saša Špacapana in v decembru 1984
uspešno opravil strokovni izpit pripravnika
za delovno mesto monter za elektro omrežja, pred komisijo, ki ji je predsedoval Anton
AvËin. Tekom službenih let se je dodatno
izobraževal in usposabljal ter pridobil poklic delovodja v elektroenergetiki. Glede
na dolgoletne izkušnje, kakovost dela in
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na ustrezne osebnostne lastnosti je bil pred
kratkim, ob odhodu sodelavca Lada Žitnika
v pokoj, predlagan za razporeditev na delovno mesto kontrolor.

tru. V veselje mi je bilo, ko mi je sin Rok
po konËani osnovni šoli dejal, da tudi on
želi postati elektrikar in zdaj konËuje drugi
letnik elektrotehniške šole.”

Janez, mogoËe bi za zaËetek kaj povedal o svojem rojstnem kraju, družini,
kjer si se rodil, je bil mogoËe poklic
elektrikarja že v družini?

V teku dolgih službenih let (teËe že
πtiriindvajseto) si se dodatno izobraževal. Kaj ti je bila motivacija za takšno pot?

“Moja prva leta življenja sva s starejšim bratom Milanom preživela v Trnovem,
kjer sta si moja starša zgradila hišo. Mati
je bila zaposlena v tiskarni, oËe pa je delal
pri Elektru. V tistem Ëasu so bili tu zaposleni še njegovi bratje Jože, Franc in Vinko,
pred njimi pa še njihov bratranec Jože. V
distribucijski enoti Novo mesto je zaposlen
tudi moj bratranec Bogdan, ki je ravno tako
kot jaz šel po oËetovih stopinjah. Torej je
zanimanje za poklic elektrikarja res v rodu.
Po tragiËni smrti oËeta Janeza smo se preselili v »rno vas, v mamin rojstni kraj, kjer
so ji starši zapustili manjšo kmetijo. Kmetijo je bilo treba temeljito obnoviti, za kar
smo porabili kar nekaj let. V tem Ëasu sva
se z bratom ukvarjala s konjerejo, kar pa
sva po njegovem odhodu pred par leti tudi
opustila.

“Bistvo v življenju je, da ne obstaneš
na enemu mestu. Moraš se izpopolnjevati
in iti s Ëasom naprej. Sam moraš ugotoviti,
koliko si sposoben in kakšno moË imaš v
sebi. In ko jo najdeš, jo tudi izkoristiš.”

Po poroki z ženo Danico sem si v domaËi hiši uredil stanovanje; tam domujem
z ženo in s tremi otroki: z Rokom, z Uršo in
z najmlajšim Anžetom.”

Kaj je bil vzrok, da si se odloËil za svojo poklicno pot?
“Kot že reËeno, smo imeli poklic elektrikarja že v družini. Vedno kadar smo bili
na družinskem sreËanju, se je po navadi vse
vrtelo okrog elektrike. SËasoma sem ugotovil, da je to edina stvar, ki me zanima,
tako da sem se po osnovni šoli vpisal na
Vegovo in seveda tudi jaz pristal pri Elek-

Kako se sicer poËutiš v Elektru Ljubljana?
“»e imaš rad svoje delo in delaš v dobrem timu, greš vsako jutro z veseljem v
službo. Pri Elektru sem že skoraj 24 let in v
tem Ëasu smo navezali pristne stike s sodelavci, kar se pozna pri medsebojni pomoËi in
razumevanju pa tudi pri konkretnem delu.”

Kakšno so tvoja konkretna opravila
delovodja skupine na nadzorništvu?
“Kot delovodja skupine za vzdrževanje ViË poskrbim za organiziranje in vodenje del, ki jih skupina opravlja. Ta so: vzdrževalna dela na omrežju, popravila napak
na kablih, omrežju srednje in nizke napetosti pa tudi na transformatorskih postajah.
Izvajamo naËrtovanje del za izboljšanje dobave elektriËne energije. Zaradi narašËanja
števila odjemalcev je treba veliko narediti
na samem omrežju, izboljšati kakovost. S
tem je povezano tudi stalno izobraževanje
na podroËju materialov in drugih novosti
na tem podroËju. Pri delu mi je v pomoË
pomoËnik Miran Škerjanc.”

Pri izboru najprijaznejšega sodelavca,
sodelavke si zasedel odliËno tretje me-
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sto. Kot vemo, so bile razlike minimalne. Kaj
ti pomeni ta uvrstitev?
“Ko sem prebral svoje ime na listi najprijaznejših sodelavcev, sem bil prijetno preseneËen.
Tega res nisem sem priËakoval. Sem pa vsekakor
vesel, da je pripadlo tretje mesto ravno meni.”

S svojim dolgoletnim delom si se dobro izkazal. To so opazili tudi tvoji sodelavci in
nadrejeni. »aka te razporeditev na delovno
mesto kontrolor. Nam, sodelavcem, bo seveda
žal, saj odhajaš na Upravo, v OE SU! Kaj ti
pomeni ta izziv?
“Po toliko letih skupnega dela mi je kar malo
težko zapustiti skupino, v kateri sem delal vrsto let.
Je pa v življenju tako, da moraš obrniti nov list in
poskusiti še kaj drugega.”

Nam lahko poveš še kaj o svojem zasebnem
življenju? Imaš družino, tri otroke? Kaj sicer
še rad poËneš? Kaj napolnjuje tvoje dneve po
15. uri?
“Po konËani službi je z otroki treba urediti
vse interesne dejavnosti, katerih ni malo. Urša in
Rok se ukvarjata z glasbo. Rok je konËal štiri leta
glasbene šole in zdaj igra le še ljubiteljsko. Urša
pa še naprej nadaljuje z violino in orkestrom. Mali
Anže hodi še v vrtec. Pravi, da bo igral trobento,
vendar bomo še malo poËakali.
Ker imamo doma še manjšo kmetijo, je tudi
veliko dela okrog nje. Živali sicer nimamo veË, je
pa vedno dovolj dela. Zdaj, ko so otroci že zrasli,
veËino dela postorimo skupaj. Po opravljenem delu
se radi kam zapeljemo s kolesom in postopamo s
prijatelji po hribih.”

Seja Ëasopisnega
sveta Elektro
novic
Ob izidu majske številke internega glasila Elektro novice
smo se Ëlani Ëasopisnega sveta zbrali na redni seji v Novem
mestu na upravi DE Novo mesto.

»

lane Ëasopisnega sveta je sprejel in pozdravil direktor distribucijske enote Mitja Brudar, ki je prisotnim predstavil DE Novo mesto.
V svoji predstavitvi je Ëlane seznanil z aktivnostmi, ki se izvajajo
ob 100-letnici elektrifikacije Dolenjske in Bele krajine, ki bo s slovesnim
dogodkom zaznamovana v Gotni vasi 30. 9. letos. Med drugim je Ëlane
seznanil tudi o trenutno v medijih zelo odzivni civilni iniciativi ob gradnji povezovalnega 110 kV daljnovoda RTP Bršljin - RTP Gotna vas, kjer
krajani vztrajajo pri zahtevi, da se daljnovod izvede v kabelski izvedbi.
Mitja Brudar je pohvalil raznolikost in pestrost ter bogate vsestranske vsebine Ëlankov v internih glasilih Elektro novic. Vsem Ëlanom je
zaželel še veliko dobrih prispevkov in dobrih številk glasila.
Dobro sodelovanje s pristnim, z odkritim in s sprošËenim poroËanjem o aktualnih dogodkih je dober porok za dober izdelek. Trudimo se,
da aktualno spremljamo vse dogodke na podroËju družbe in tako s prispevki in predlogi popestrimo vsako nadaljno πtevilko. Želja Ëlanov je, da
bi bilo naše glasilo še boljše in da bi ga naši bralci z veseljem prebirali.
Uredništvo

Imaš še kakšno sporoËilo sodelavcem, sodelavkam in bralcem, bralkam Elektro novic?
Tvoja misel za konec.
“Življenje je veËno gibanje in spreminjanje.
Nenehno se razvijamo in ustvarjamo, se rojevamo
in umiramo, negujemo in uniËujemo; pri tem nas
hranijo sonce in zemlja, voda in zrak. S tem ko
se spreminjamo, se spreminja tudi svet okrog nas.
Zato življenje izkoristi v najlepšem pomenu.”

Janez, iskrene Ëestitke za vse tvoje dosežke, osebne in delovne. Naj te spremlja dobro in želja po rasti tudi vnaprej! Želimo ti
uspešno delo na novem delovnem mestu.
Alenka Kušar
Foto: Miran Škerjanc

Na seji Ëasopisnega sveta Elektro novic v Novem mestu.
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Udeleženci kolesarjenja po nadzorništvih DE Trbovlje.

2. tradicionalno kolesarjenje
po nadzorništvih DE Trbovlje
V sklopu športnih dejavnosti,
ki jih organizira ŠD, smo tudi letos,
in sicer 7. 6. 2009, organizirali kolesarjenje po nadzorništvih DE Trbovlje. Kolesarjenja se je udeležilo
15 kolesarjev, spremljevalno vozilo
in dva motorista, ki sta nas varovala. Nekaj prijavljenih kolesarjev
pa je odpovedalo udeležitev zaradi
slabe napovedi vremena.

Z

brali smo se na upravi DE Trbovlje, kjer so udeleženci potrdili svojo udeležbo in dobili navodila o
poteku trase. Start je bil ob osmi uri pri
upravi DE. Pot je potekala skozi Trbov-
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lje prek SlaËnika do Zagorja, kjer je bil
postanek pri Nadzorništvu Zagorje. Nato
je prek Zagorja sledil vzpon na Podkum,
kjer smo se vsi zbrali in se podali na spust
po dolini Sopote do nadzorništva v RadeËah. Na Nadzorništvu RadeËe smo se
malo podkrepili in napolnili baterije. Pot
nas je vodila po levi strani Save do Nadzorništva Hrastnik, vendar nas je malo
pred nadzorništvom prehitela nevihta,
tako da smo morali vedriti pri Steklarni Hrastnik in nato nadaljevali pot do
Nadzorništva Hrastnik. Ko smo prispeli
na nadzorništvo, se je ulilo kot iz škafa.
Najbolj zagrizeni kolesarji so nadaljevali
svojo pot kljub dežju, saj za dežjem po-

sije tudi sonce, nekaj kolesarjev pa se je
poslužilo našega spremljevalnega vozila,
ki jih je pripeljalo do cilja. Cilj je bil po
vzponu Ëez sotesko Boben na Podmeji pri
gostilni Jager. Tam nas je priËakala prijazna lastnica Ivica in po napornem kolesarjenju postregla z okusnim kosilom.
Pot, ki smo si jo zastavili, je bila dolga 65
km, trajala pa je približno 5 ur. Ob jedaËi
in pijaËi je pogovor nanesel, da se vidimo na 3. tradicionalnem kolesarjenju po
nadzorništvih Zasavja, ki bo predvidoma
v mesecu juniju 2010.
Bogdan Jager
Foto: Arhiv ŠD

»LOVEŠKIMI VIRI

RAVNANJE S

9. konferenca slovenskih
elektroenergetikov CIGRE-CIRED

O

d 25. do 27. maja je v Kranjski Gori
potekala tradicionalna, tj. že 9. konferenca slovenskih elektroenergetikov v organizaciji slovenskega komiteja
CIGRE-CIRED, ki zastopa slovensko elektroenergetiko v dveh mednarodnih združenjih
CIGRE in predstavlja najveËje nevladno
združenje elektroenergetikov v Sloveniji.
Konference so je udeležilo veË kot 400 strokovnjakov, od tega veË kot 100 doktorjev in
magistrov znanosti. Na njej so potekale razprave o zanesljivosti in uËinkovitosti delovanja elektroenergetskih sistemov, podnebnih
spremembah in s tem povezanemu razvoju
in gradnji obnovljivih virov energije. RazliËne aktivnosti so se dotikale tudi vprašanj
o razpoložljivosti proizvodnih zmogljivostih
v Evropi in izboljšanju kakovosti oskrbe z
elektriËno energijo. V tehniËnem delu konference so strokovnjaki v treh dnevih obravnavali 164 referatov in 85 prednostnih
tem v 15 študijskih komitejih CIGRE in 6
študijskih komitejih CIRED za distribucijo
omrežja. Zaposleni iz našega podjetja so sodelovali v 6 študijskih komitejih CIRED s 13
referati (tabela desno).
Pomembne dopolnitve letošnje konference so bile panelne razprave na teme: tehnologije, potenciali in izkušnje z uvajanjem
obnovljivih virov energije v slovenskem
elektrogospodarstvu (sonËna in vetrna energija), podnebnoenergetski sveženj ter slovenska elektroenergetika, pametna omrežja
v slovenski distribuciji in vloga tehnoloških
parkov pri inovacijah in uvajanju novih tehnologij v slovenskem elektrogospodarstvu.
Potekalo je tudi študentsko tekmovanje z referatoma na temi Energetski viri prihodnosti
in Elektroenergetska omrežja prihodnosti.
ElektriËna energija postaja vedno pomembnejša dobrina, zato je kljuËna kakovost preskrbe. Konferenca elektroenergetikov je bila
namenjena izmenjavi dobrih praks in kot
najbolj žgoË problem so izpostavili prav
težave pri umešËanju elektroenergetskih

Študijski komiteji

Avtor referata

Referat

CIRED ŠK 1
Omrežne komponente

Zoran Nedoh,
Radko Krivec,
SreËko Grkman

ŠK 1-5
Enopolno SN izolirano podnožje varovalke z
indikacijo prisotnosti napetosti in s signalizacijo
delovanja varovalke

CIRED ŠK 1
Omrežne komponente

Franci Rus,
Samo GašperiË

ŠK 1-8
Analiza okvar na PAS-sistemu na DE KoËevje

CIRED ŠK 2
Kakovost elektriËne energije
in EMC

Darko Lestan,
David Arh,
Peter Bergant,
Alojz Primon,
Boris Sterle,
Gregor Štern

ŠK 2-4
Napetostni stabilizator za NN-omrežja - delovanje in rezultati

CIRED ŠK 3
Obratovanje, vodenje in zašËita distribucijskih omrežij

Sašo Svetlin

ŠK 3-5
Zmanjšanje števila kratkotrajnih prekinitev v
sistemu ob prehodu iz indirektno ozemljene
na resonanËno ozemljeno SN-nevtralno toËko
transformatorja

CIRED ŠK 3
Obratovanje, vodenje in zašËita distribucijskih omrežij

David Arh,
Mitja ŽnidariË,
Alojz Primon

ŠK 3-7
Vgradnja sodobnih stikalnih blokov v kompaktnih transformatorskih postajah

CIRED ŠK 3
Obratovanje, vodenje in zašËita distribucijskih omrežij

Igor Podbelšek,
Igor Volf

ŠK 3-10
Izgradnja napredne merilne infrastrukture, prve
izkušnje delovanja sistema ter uËinki pri obvladovanju pretokov energije in distribucijskega
omrežja

CIRED ŠK 3
Obratovanje, vodenje in zašËita distribucijskih omrežij

Samo GašperiË,
Igor Volf

ŠK 3-11
Obremenitveni diagrami za gospodinjske odjemalce elektriËne energije

CIRED ŠK 3
Obratovanje, vodenje in zašËita distribucijskih omrežij

Andrej Souvent,
Ivo Kobal,
Samo GašperiË,
Igor Podbelšek,
Žorž KovËenko

ŠK 3-13
Vpliv zamenjave indukcijskih števcev elektriËne
energije z elektronskimi na pogreške merilnih
tokovnikov in napetostnikov

CIRED ŠK 4
Razpršeni viri, upravljanje in
izkorišËanje energije

Rok Leskovec,
Jože Bizjak,
Dejan Matvoz

ŠK 4-3
Posebnosti vkljuËevanja razpršenih virov v
distribucijsko omrežje skladno z novimi navodili
SONDO

CIRED ŠK 5
Razvoj distribucijskih omrežij

Tomaž Mohar,
Drago Deželak,
Rajko Hribar

ŠK 5-4
Optimiranje struktur podeželskih SN-omrežij v
luËi postopnega kabliranja nadzemnega omrežja

CIRED ŠK 5
Razvoj distribucijskih omrežij

Tomaž Mohar,
Franc Leskovec

ŠK 5-8
Izbira najustreznejšega naËina vkljuËitve odcepov v podeželsko SN-kabelsko omrežje

CIRED ŠK 6
Organizacijske vešËine vodstva

Boštjan Topolovec,
Mladen PetretiË,
Kristijan Koželj,
Marko Himelreich,
Igor Volf

ŠK 6-2
Spletni portal PERUN za izmenjavo med udeleženci elektroenergetskega trga

CIRED ŠK 6
Organizacijske vešËine vodstva

Igor Podbelšek,
Igor Volf

ŠK 6-3
UËinkovita izmenjava podatkov med vsemi
udeleženci na trgu z elektriËno energijo

naprav (daljnovodov in transformatorskih
postaj) v prostor. V okviru konference so podelili pohvale za zelo uspešno delo, izveden
projekt, inovativne prispevke za elektrogo-

spodarstvo ali slovenski komite CIGRE; med
prejemniki so bili tudi številni zaposleni iz
našega podjetja.
Barbara Forte
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Poslovna komunikacija s strankami
Poslovni svet je svet nenehnega
komuniciranja z okoljem. V podjetju
poteka redno komuniciranje z interno in z zunanjimi javnostmi z namenom vzdrževanja in izboljševanja
medsebojnega zaupanja in odnosov,
poveËevanja zadovoljstva, odgovornosti in lojalnosti zaposlenih, kar je
pomembno za dobro organizacijsko
ozraËje.

U

Ëinkovito komuniciranje ni prirojena sposobnost. Pravega naËina
komuniciranja ni, so le komunikacijski vzorci (dr. Mirjana Ule, Psihologija komuniciranja). Komunikacija ljudi
zbližuje, lahko pa jih tudi razdvaja. »eprav
živimo v istem svetu in na neki naËin doživljamo podobne dogodke, svetu in dogodkom pripisujemo razliËen pomen. Nanje se odzivamo skladno s kulturo, iz katere
izhajamo, ter z našimi izkušnjami in s prepriËanji. Dogodki in okolišËine so sami po
sebi nevtralni. Negativni ali pozitivni pomen jim pripisujemo sami.

orodja ter se jih nauËiti uporabljati v praksi. V nadaljevanju vam bom v ta namen
predstavila nekaj osnovnih komunikacijskih pristopov iz poslovne komunikacije s
strankami, vi pa jih boste lahko pri svojem
delu implementirali v prakso.
Preden vstopimo s stranko v stik, je
treba ustvariti ustrezno komunikacijsko
vzdušje. V življenju in poslovnem svetu
sreËamo veË vrst vzdušja, ki se giblje od
zelo prijetnega do zelo neprijetnega. Zgodi
se lahko tudi, da se komunikacija sploh ne
zgodi in se že po vstopu v prostor poËutimo
neprijetno in nezaželeno.
V nadaljevanju si oglejmo nekaj vrst
in znaËilnosti komunikacijskega vzdušja:

Zelo neprijetno vzdušje
Najraje bi takoj zapustil situacijo oziroma prostor. Imam obËutek nezaželenosti,
poËutim se, da sem višek, da motim, da je
situacija neznosna, da me ignorirajo ali
zavraËajo.

Neprijetno vzdušje
Uspešnost poslovanja našega podjetja je danes gotovo odvisna od odjemalcev,
naroËnikov in od poslovnih partnerjev.
Poleg kakovosti naših storitev nam lahko
samo odliËen poslovni odnos in prodorna
poslovna komunikacija dolgoroËno zagotovita zveste odjemalce. Profesionalna
poslovna komunikacija s strankami zato
postaja ena najpomembnejših konkurenËnih prednosti podjetij. Še veliko bolj
kot kakovostna in pravoËasna storitev.
Danes je priporoËilo prijatelja ali znanca
vredno veliko veË kot vsaka prodajna ponudba. Vendar zadeva le ni tako preprosta. RazliËni tipi ljudi se razliËno odzivajo na posamezne tipe odnosov in naËine
komuniciranja. Uspešen poslovni odnos
je torej odvisen od naših znanj, vešËin in
od spretnosti upravljanja z razliËnimi tipi
ljudi ter s komunikacijskimi pristopi. Za
to ne potrebujemo posebne inteligentnosti, moramo pa poznati osnove psihologije
strank in najuËinkovitejša komunikacijska
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Najraje bi šel stran in zapustil situacijo
oziroma prostor. Imam obËutek odveËnosti
in želim Ëim prej konËati komunikacijo.

Znosno vzdušje
Najraje bi šel stran in zapustil situacijo oziroma prostor, vendar se prisilim ostati
zaradi dolžnosti, namena ali osebnega interesa. Imam obËutek rahle nezaželenosti,
zaznavam željo sogovornika, da Ëim prej
konËa komunikacijo z menoj ali da motim
druge aktivnosti.

Prijetno vzdušje
PoËutim se v redu, niË me ne moti,
situacijo oziroma prostor doživljam pozitivno, pripravljen na komunikacijo, delo,
nakupe ali na pogajanja. Imam obËutek
umirjenosti, rahle sprošËenosti itd.

Zelo prijetno vzdušje
PoËutje je zelo sprošËeno. Situacija,
dogodek ali prostor kar vabi na užitke in

zabavo. ObËutim varnost, prijetno sprošËenost, Ëutim zadovoljstvo, da sem zraven in
pripravljen na še veË novih izzivov.
Poglejmo si še, kako kreiramo prijetno
vzdušje, ki je zelo pomembno v podjetju.
Prijetno vzdušje vzpostavimo tako, da aktivno poslušamo stranko. Ukvarjamo se s
stranko, takšno kot je, ji prilagajamo komunikacijo, uporabljamo vešËini paceinga
(prilagoditev tempu govorjenja stranki z
namenom manjšanja razlike med sogovornikoma) in matchinga (po vsebinski strani
delam njemu podobno osebo - dvigovanje
in nižanje strokovnosti), skrbimo za šibke
toËke sogovornika (sogovornika ne zbadamo), smo prijazni itd.
Cilj profesionalne poslovne komunikacije je ustvariti prijetno komunikacijsko
vzdušje, ki je prepoznavno, stabilno in ki
se ne spreminja.
Za kakovostno opravljanje dela potrebujemo ljudje doloËena znanja, vešËine
in pristop. V nadaljevanju se bomo ukvarjali s pristopom oziroma s tem, kako ljudje
doživljamo sebe, druge in svet, v katerem
živimo.
Poznamo naslednje vrste življenjskih
položajev:

1. Jaz sem v redu - ti si v redu, simboliËno
(+ +) položaj
Prvi simbol pove, kako zaposleni doživlja
samega sebe, drugi pa, kako doživlja stranko. Jaz sem v redu pomeni, da doživljamo
sebe kot spoštovanja vrednega Ëloveka, kot
osebo, ki skrbi zase in za svojo službo. Ti
si v redu pomeni, da stranki priznamo pomembnost. Profesionalci, ki pri delu uporabljamo komunikacijo, uporabljamo ravno ta koncept, ker je edini, ki zagotavlja
aktivno analizo skupnega problema, gradnjo partnerstva, usmerjenega k doseganju
cilja. To je edini položaj, ki zagotavlja pomoË pri doseganju dogovorjenega cilja ali
poslovnega naËrta.

»LOVEŠKIMI VIRI

RAVNANJE S

2. Jaz sem v redu, ti nisi v redu, simboliËno
(+ -) položaj
Položaj, ko zaposleni doživlja sebe v luËi
dobrega Ëloveka in stranki delno ali v celoti odpiše pomembnost. Zaposleni v (+ -)
položaju vnaprej pozna, kaj je dobro za
stranko in se ne ukvarja z analizo ali s toËno definicijo njenih želja in potreb. Pogosto sploh ne posluša sogovornika in ga sili
v rešitev, ki mu jo je že prej doloËil.

V nadaljevanju si bomo pogledali
razliËne tipe težavnih strank, ki jih nazorno prikažemo z razliËnimi opredelitvami
živali.

ZAJKLJA - klepetavi sogovornik (za
njih je znaËilno, da ves Ëas govorijo, ne pustijo do besede).
Ustrezen pristop: Poslušamo in s kratkimi, z jasnimi vprašanji pobiramo informacije, pomembne za komunikacijo.

3. Jaz nisem v redu, ti si v redu, simboliËno
(- +) položaj
Zaposleni v tem položaju sebe doživlja kot
manj vrednega, manj sposobnega ali v celoti nekompetentnega za to, kar dela. Druge
doživlja kot sposobnejše ali pametnejše. V
tem položaju skuša zaposleni “preživeti”
pogovor s stranko v upanju, da sogovornik
ne bo opazil, da se doživlja kot neustreznega za to, kar dela.

MERJASEC - nesramni sogovornik
(znaËilno za njih je, da v nas rijejo, nas žrejo, za seboj pa pustijo razdejanje).
Ustrezen pristop: Ne odzovemo se na
nesramnosti in pobiramo kljuËne besede,
pomembne za komunikacijo.

4. Jaz nisem v redu, ti nisi v redu
Položaj, v katerem zaposleni obupa in ugotovi, da vse skupaj nima nobenega smisla.
Najraje bi pobegnil iz situacije, ki se mu zdi
neobvladljiva.

ŠKOLJKA - tihi sogovornik
Ustrezen pristop: Previdno ponudimo
temo pogovora in smo vedno pripravljeni
na umik, Ëe opazimo, da se sogovornik poËuti ogroženega.

Stranke pridejo v naše podjetje zaradi
potreb in želja. Komunikacijo z razburjeno
stranko je treba obdelati v dveh fazah. Po potrebi faze med seboj ponavljamo, dokler ne
dosežemo želenega uËinka komuniciranja:

1. Odnosna faza (ko se sreËamo z razburjeno stranko). To fazo obdelamo s poslušanjem, z razumevanjem in s soËustvovanjem.
2. Vsebinska faza (ugotavljanje upraviËenosti in vsebine pritožbe). Za to fazo so
znaËilni: opraviËilo, dogovor, kontrola
o izvajanju ukrepa, preverjanje zadovoljstva stranke, nadaljevanje poslovne
komunikacije itd.

ObiËajno loËimo tri vrste strank:
• obiËajne stranke (komunikacija poteka
brez posebnosti);
• zahtevne stranke (zahtevne na vsebino
komunikacije - zahtevajo veË Ëasa in
strokovnega znanja);
• težavne stranke (težave nastopijo v poteku komunikacije - zahtevajo veË Ëasa,
energije in znanja.

KAMELA - vzvišeni sogovornik (za
njih je znaËilno, da so izredno vzvišene).
Ustrezen pristop: Poskrbimo, da je
tehtnica pomembnosti v nenehnem ravnovesju. Laskanje je pri vzvišenem sogovorniku ustrezno in uporabno.

DIHUR - nezaupljiv sogovornik
Ustrezen pristop: Uporabimo potrebno
koliËino energije in Ëasa, da sogovorniku
odgovorimo na vsa zastavljena vprašanja.
TIGER - jezni sogovornik
Ustrezen pristop: V trenutku se odzovemo na izpostavljeni problem in ponudimo ustrezno rešitev.
S to vsebino sem želela podati nekaj
teoretiËnih osnov pri profesionalni komunikaciji s strankami. Zavedati se je treba, da
je komunikacija delo profesionalca. Vsak
Ëlovek lahko napreduje do stopnje življenj-
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skega položaja JAZ SEM V REDU - TI SI V
REDU, ki je najbolj optimalen, le Ëe se zaveda svojega trenutnega položaja v družbi.
Kjer koli trenutno ste, je v redu. Tam ste,
kjer so vas življenjske izkušnje in potrebe
v preteklosti navedle k prakticiranju tega
vedenja. To je najboljši mogoËi položaj, da
osebnostno napredujete in se razvijate. In
razvoj bo vsestranski. Od tega, da boste
lahko zaËeli delovati Ëim bolj spontano ter
usklajeno s svojim bistvom, do tega, da si
boste olajšali življenje. Na dolgi rok to zanesljivo velja. Zaslužite si, da se imate radi.

Zaslužite si, da vas imajo radi. ZaËnite iz
sebe. Zavedajmo se, da nikoli nimamo druge priložnosti, da bi popravili svoj prvi vtis
na stranko.
Barbara Forte
Literatura:
• Dr. Mirjana Ule, Psihologija
komuniciranja
• Franka Bertoncelj, univ. dipl. psih, O.
K. Consulting, predstavitev v programu
Power point

Novi sodelavci
• Kako bi se na kratko opisali?

• Kako bi se na kratko opisali?

“Pošten, miren, delaven, na splošno pozitiven
Ëlovek.”

“Zanesljiv, dosleden, sprošËen.”

• Kaj delate v prostem Ëasu?

• Kaj delate v prostem Ëasu?

“Druženje s prijatelji, delam doma, športne
aktivnosti.”

“Trenutno mi najveË pomeni 9-meseËna hËi
Lina, kadar pa imam Ëas, rad poprimem za
vsa hišna opravila. Zelo rad tudi kolesarim in
hodim v hribe.”

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

GREGOR KRALJ

NEJC MIHEL»I»

“Vsaka stvar se zgodi z razlogom!”

Pomožni delavec
DE Ljubljana okolica
Služba za distribucijsko operativo,
Skupina na Nadzorništvu Domžale

Elektromonter
DE Trbovlje
Skupina za izgradnjo, Trbovlje

Kadrovanje v
preteklih mesecih
Nove zaposlitve

Delovno razmerje ni prenehalo nikomur.

Gregor Kralj, Elektromonter, SDO, Trbovlje in Nejc MihelËiË, Pomožni delavec,
SDO, Ljubljana okolica, Domžale.

Umrli so upokojenci Drago KoËevar,
Marija Kogoj in FranËiπka ZupanËiË.
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“Uspešno sodelovanje s sodelavci in se
izobraževati oziroma pridobiti Ëim veË
znanja. ”

Kadrovska služba

Zahvala
Ob smrti drage mame se iskreno zahvaljujem vsem sodelavkam in
sodelavcem za izreËeno sožalje, podarjeno cvetje in sveËe.
Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Anton Ivec, DE Novo mesto,
Nadzorništvo Metlika

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Tomislav Kump: Oko

Alen PraËek: Pred nevihto

Naj
fotografija
2009 K

Tokrat smo v uredništvo prejeli fotografije štirih avtorjev. Svoje fotografije so nam poslali Alen PraËek, Aleš
Kepic, Anton Štimec in Tomislav Kump. Avtorjem se zahvaljujemo za poslane fotografije.
sodelovanju vabimo tudi druge sodelavce in upokojence, da
s svojimi fotografijami sodelujete v našem letošnjem nateËaju za izbor Naj fotografija leta 2009.
Uredništvo

Anton Štimec: TrojËek

Aleš Kepic: Sredi makovega polja
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Požarna varnost v
elektroenergetskih objektih, 3. del
Gradbeni proizvodi za požarno varno
zašËito elektriËnih napeljav
Elektrokabelski kanali
ZašËita okolice pred požarom vodnikov
ElektriËni vodniki so pogosto zaradi povsem praktiËnih razlogov položeni v stopnišËih in na hodnikih. Ker pa so ti hodniki in
stopnišËa ob požaru zašËitene evakuacijske poti, povzroËajo ti vodniki resno nevarnost za evakuacijo. Zaradi kratkih stikov in povišanja temperature vodnikov se lahko zgodi vžig izolacije vodnikov.
Ta izolacija pa ob gorenju sprošËa veliko koliËino dima in strupenih
plinov, ki evakuacijo otežujejo ali pa jo celo onemogoËajo.
Tak problem lahko rešimo z izdelavo požarno odpornega kanala. Kanal zagotavlja, da mogoËi požar izolacije elektriËnih vodnikov doloËen Ëas (npr. 30, 60 ali 90 min.) ostane ujet v njem in ne
more ogrožati evakuacije.

Kadar potrebujemo veËje število elektriËnih vodnikov, ki morajo ohraniti svojo funkcijo tudi ob požaru, lahko zagotovimo delovanje elektriËnih naprav tako, da zašËitimo elektriËne vodnike z
izdelavo požarno odpornega kanala. V njem so ti vodniki doloËen
Ëas (PH 30-90) zašËiteni pred požarom v prostoru.

Izvedba
Kabelski kanali ne glede na namen izdelave so lahko izdelani
tako, da izkorišËajo požarno odporno konstrukcijo stavbe za eno,
dve ali celo za tri stranice kabla. Požarna odpornost konstrukcije,
ki je izkorišËena kot del kanala, mora imeti najmanj enako požarno
odpornost, kot je predpisana za elektrokabelski kabel. Na Sliki 3 je
primer dvostranske izvedbe. Na Sliki 4 je primer štiristranske izvedbe s pokrovom, ki zaradi lažjega dogajanja ali pregleda elektriËnih
vodnikov ni pritrjen. Za dodajanje ali pregled je mogoËe izdelati
tudi revizijske odprtine. V tem primeru pokrov lahko pritrdimo.
Debelina plošË (1) je odvisna od vrste požarnih stopnišË in zahtevane požarne odpornosti. »e je kanal narejen iz požarnih plošË
iz kalcijevega silikata Promatect, je za 30-minutno šËitenje okolice
potrebna debelina 15 mm.
Da se v kanalu zaradi omenjenega pretoka zraka ne bi zgodilo
pregrevanje vodnikov, je mogoËe vgraditi kocke za prezraËevanje
(5) z enako požarno odpornostjo, kot jo ima kanal.
Pomemben del sistema je tudi obešanje, ki mora biti tako kot
drugi deli izvedeni toËno po navodilih ponudnika sistema oziroma
glede na izide požarnega poizkusa.

Slika 1: ZašËita okolice pred gorenjem izolacije elektriËnih vodnikov.

ZašËita elektriËnih vodnikov pred požarom v okolici

Slika 2: ZašËita elektriËnih vodnikov pred požarom v okolici.
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Slika 3: Dvostranska izvedba elektrokabelskega kanala.
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Za poznejši lažji dostop do elektriËnih vodnikov in drugih napeljav, ki potekajo po energetskem jašku, lahko vgradimo revizijske odprtine, ki pa morajo imeti enako požarno odpornost kot energetski jašek.

Slika 4: Štiristranska izvedba elektrokabelskega kanala s pokrovom.
Slika 7: Revizijska odprtina.

Požarna zatesnitev prehodov elektriËnih vodnikov
Kot smo že omenili, so zaradi prepreËevanja širjenja požara
stavbe pogosto deljene na požarne sektorje, ki doloËen Ëas ustavijo
širjenje požara. Požarni sektorji so omenjeni s požarno odpornimi
stenami in stropi. Ob prehodih elektronapeljav skozi meje teh požarnih sektorjev je zelo velika nevarnost, da bi se požar vnel prav s
pomoËjo prebojev napeljav in s pomoËjo gorljive izolacije.
Slika 5: Primer izvedenega elektroinštalacijskega kanala.

Energetski jaški
Elektronapeljave potekajo po vseh delih stavb in stavbo preËkajo
vertikalno pa tudi horizontalno. Ob tem potekajo skozi meje požarnih
sektorjev. Ti prehodi pa ob neustrezni izvedbi predstavljajo potencialno nevarnost za širjenje požara. Višja kot je stavba, veË je teh prehodov, ker navadno vsako nadstropje predstavlja svoj požarni sektor.
Da bi se izognili tem prehodom, je smiselno izdelati energetski jašek,
ki predstavlja svoj požarni sektor in poteka vertikalno po vsej stavbi.
S tem se izognemo tesnjenju v vsakem nadstropju, kar nam zelo olajša
dodajanje elektriËnih vodnikov, obenem pa tudi zavarujemo evakuacijske poti. Seveda lahko po istem jašku potekajo tudi razvodi strojnih
napeljav, kot so: vodovod, napeljave za hlajenje ali ogrevanje in prezraËevanje.

Vsak sistem zatesnitve prehoda elektriËnih vodnikov sestavljajo:
• Strop ali stena, skozi katero potekajo elektriËni vodniki.
• ElektriËni vodniki.
• Police in sistemi potrdil, obešanja oziroma podpiranja.
• Materiali za tesnjenje prehoda.
• OznaËbe izvedbe zatesnitve.

Strop ali stena, skozi katero potekajo elektriËni vodniki
V poroËilih o preizkušanju sistemov za zatesnitev prehodov je
navedeno, za kakšne zidove ali strope je sistem uporaben. Zelo pomemben kriterij je najveËja dovoljena velikost odprtine in debelina
zidu ali stropa. Zid ali strop mora imeti zahtevano požarno odpornost.

ElektriËni vodniki
ElektriËni vodniki v delu, kjer je izdelan sistem zatesnitve, ne
smejo biti v ceveh. Vodniki morajo biti po odprtini enakomerno
razporejeni. V poroËilu o preizkušanju je za posamezne sisteme navedena najveËja dopustna koliËina zapolnjenosti odprtine z elektriËnimi vodniki. Ta znaša v veËini primerov najveË 60 % odprtine.

Police in sistemi potrdil, obešanja oziroma podpiranja
Zelo pomemben del celote je sistem pritrjevanja polic. Glede na
to, da veËina sistemov tesnjenja ni odporna na veËje mehanske obremenitve, ki bi nastale s porušitvijo polic, je treba zagotoviti ustrezno
pritrditev vodnikov in polic ob prehodu skozi zid ali strop.
Boris Sterle
Slika 6: Energetski jašek.

Vir: Gradivo iz seminarja
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UËenci osnovnih šol v naših malih
hidroelektrarnah
Z osnovnimi šolami Elektro Ljubljana sodeluje
pri izobraževanju uËencev o elektriki že dolgo Ëasa.
Vsako leto nas v malih hidroelektrarnah obiskujejo
uËenci 3., 4., 7. in 8. razredov osnovnih šol z obmoËij
Dolenjske, Bele krajine in Ljubljane.

U

Ëence seznanimo z osnovnimi pojmi o elektriki, kako
in kje jo proizvajamo in kako pride do uporabnikov.
Kratkemu predavanju o elektriki sledita predstavitev
zgodovine obiskane male elektrarne in ogled elektrarne. Vsebina predavanja je prilagojena starosti uËencev in popestrena
s slikovnim gradivom. VeËina obiskov je v mesecih maju in
juniju, ko se iztekajo šolski dnevi. V mesecu juniju smo imeli
kar štiri obiske v naših elektrarnah.
6. junija so prišli na obisk uËenci Ëetrtih razredov devetletke iz Osnovne šole Loka iz »rnomlja, ki malo elektrarno v
PreËni obiskujejo redno že od leta 2002. UËenci so z velikim
reËna.
ici MHE P
e v strojn
n
ja
bl
ju
L
Jakca iz
Božidarja
UËenci OŠ

zanimanjem spremljali predstavitev, kajti ob nazornem prikazu delovanja si veliko lažje ustvarijo sliko o delovanju elektrarne in elektriËni energiji, brez katere si danes ne moremo
zamišljati normalnega življenja.
Istega dne so bili na obisku v PreËni tudi uËenci Ëetrtih razredov Osnovne šole Božidarja Jakca iz Ljubljane. Tudi
uËenci te šole so naši redni obiskovalci. Z avtobusi so se pripeljali do starega Marofa, kjer je bilo vËasih grajsko poslopje,
in se nato peš napotili proti elektrarni. Pot vodi mimo razvalin
starega gradu Luknja, kjer je pano s slikami in z opisom zgodovine gradu, Lukenjske jame in izvira reke Temenice. Ogled
jeza z zapornicami in strojnice je bil za uËence zelo zanimiv.
UËenci so veliko spraševali in si z odgovori obogatili svoje
znanje.
UËenci OŠ Loka iz »rnomlja pred MHE PreËn
a.
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Zaradi starosti je za obiske osnovnošolcev zelo primerna
tudi mala hidroelektrarna Zagradec. 17. junija so si elektrarno ogledali uËenci Osnovne šole Primoža Trubarja iz Velikih
LašË. Zaradi hrupa v strojnici sem uËencem kratko predstavitev pripravil kar pod nadstreškom ob vtoËnem kanalu, stroj-
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Sami so se lahko prepriËali, kako smo ljudje vËasih brezbrižni
do narave, saj voda s seboj prinese marsikaj.
UËenci sedmih in osmih razredov Osnovne šole Miška
Kranjca iz Dravelj so bili na obisku v mali hidroelektrarni
Sava Brod v Tacnu. Boris Kompolšek iz Skupine za MHE je
uËence pred vhodom v elektrarno seznanil z zgodovino in s
tehniËnimi karakteristikami elektrarne. V dveh skupinah so si
uËenci ogledali strojnico z generatorjema in kletne prostore,
kjer so zobniËni prenosi in krmilne ter mazalne naprave turbin. Z uËenci smo se mimo Ëistilcev rešetk sprehodili po nasipu do sistema zapornic na reki Savi, ki so na uËence naredile
moËen vtis. Preden smo se razšli, smo se z uËenci v lepem
sonËnem vremenu posedli po tribuni ob kajakaški tekmovalni progi in se pogovarjali o stvareh, ki so jih zanimale. Glede

UËenc
i
napra OŠ Primo
ž
ve MH
E Zag Trubar iz V
radec
elikih
.
LašË
pri

ogled
u Ëist
ilne

nico pa smo si
ogledali po predstavitvi v manjših skupinah. NajveË zanimanja so uËenci posvetili avtomatskim Ëistilnim
grabljam, ki Ëistijo umazanijo na rešetkah turbinskih jaškov.

MHE PreËna

na to, da bodo v prihodnjem šolskem letu zapustili osnovnošolske klopi, sem jim predstavil poklice v elektrostroki in jih
seznanil z možnostmi šolanja in zaposlovanja.

ci MHE Tacen.
Dravelj v strojni
iz
jca
an
Kr
a
UËenci OŠ Mišk

Nekaj splošnih podatkov o obiskanih
elektrarnah:
MHE PreËna je locirana na kraški reki Temenici v kraju
PreËna pri Novem mestu. Zgrajena je bila leta 1908; v letu
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Kljub stari in dotrajani strojni opremi elektrarna še vedno zanesljivo obratuje, njena letna proizvodnja pa je blizu 800.000
kWh.
MHE Sava Brod je postavljena na desnem bregu reke
Save v Tacnu. Zgrajena je bila leta 1928, zadnja veËja rekonstrukcija pa je bila izvedena med letoma 2002 in 2004.
Sistem za dovod vode sestavljajo boËno zajetje z grobimi rešetkami, tri vtoËne zapornice, dovodni kanal dolžine 270 m,
izpustna zapornica, avtomatski Ëistilni stroj s fino rešetko in
dve predturbinski zapornici. StrojniËna zgradba je sestavljena
iz dveh turbinskih jaškov, v katerih sta vgrajeni dve enaki
francisovi turbini s pokonËno gredjo skupne moËi 1.270 kW,
suhe galerije, v kateri so hidravliËna in mazalna naprava ter
strojnice, v kateri pa je namešËena preostala elektrostrojna
oprema. Prenos moËi je izveden z multiplikatorjem s prestavnim razmerjem 1 : 10, generatorja sta sinhronska moËi
1.250 kVA. Elektrarno upravlja sodobni turbinski regulator z
digitalnim procesorjem; proizvedeno elektriËno energijo prek
dveh transformatorjev oddajamo v distribucijsko omrežje.
PovpreËna letna proizvodnja znaša 7,000.000 kWh.

MHE

Zagra

Marko Piko

dec

1921 je bil prek reke zgrajen betonski jez z dovodnim kanalom. V turbinskem jašku je namešËena Francisova turbina z
dvojnim gonilnikom moËi 150 kW. Na turbinski gredi je namešËen vztrajnik, ki je sestavni del jermenskega prenosnika,
prek katerega turbina odda moË generatorju. Elektrarna je bila
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja obnovljena in avtomatizirana. Po požaru zaradi udara strele leta 1999 je bila zamenjana elektrostrojna oprema z generatorjem moËi 160 kVA in
od takrat naprej redno obratuje; njena povpreËna letna proizvodnja je 350.000 kWh.
MHE Zagradec je na reki Krki v kraju Fužine pri Zagradcu. Zgrajena je bila leta 1921. Jez prek Krke je betonski
in se konËa z vtoËnim kanalom. Pred strojnico je namešËen
Ëistilni stroj s predturbinskima zapornicama. V turbinskih jaških, ki sta pred strojnico, sta vgrajeni dve enaki Francisovi
turbini z vodoravno gredjo skupne moËi 200 kW. V strojnici
je namešËena elektrostrojna oprema za dva agregata, in sicer:
elektromehanska regulatorja, jermenska prenosnika, sinhrona generatorja moËi 140 in 106 kVA in stikalno upravljalna
omara. Izgradnja elektrarne v Zagradcu je imela prvotni cilj
omogoËiti lokalno napajanje z elektriËno energijo doloËenega
števila porabnikov. Zahteva je bila, da elektrarna obratuje zanesljivo pri zahtevani napetosti in frekvenci skozi vse leto.
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V petek, 5. junija 2009, sva s
sodelavcem Markom Pikom obiskala
najstarejši skupini otrok - Polžke in
Ježke - v Vrtcu dr. Franceta Prešerna. Ti skupini in njihove vzgojitelje
zelo dobro poznam, saj je eden izmed
polžkov tudi moj vnuk. Otroke zanima vse - od tega, kako je nastalo vesolje, do tega ali pajki lulajo.

K

er so vzgojitelji zelo dovzetni za
njihovo radovednost in - tu moram
izrecno omeniti vzgojitelja Klemna - potrpežljivo razlagajo vse pomembne
stvari, sva se s Klemnom dogovorila, da bi
jim predstavili tudi, kako deluje elektrika in
poklic elektromonterja.
Marko Piko je bil po besedah mojega
vnuka “kulski”. Prišel je obleËen v elektromonterja, ki se ravno odpravlja popravljati
defekt; v modrem kombinezonu, s Ëelado,
z varnostnim pasom in velikimi rokavicami. Navdušenje je bilo neskonËno. Otroci
so njegovo predavanje, podkrepljeno z za-

Obisk malËkov v Vrtcu
dr. Franceta Prešerna
nimivimi slikami, spremljali odprtih ust, se
vmes malo porukali in hihitali ter seveda
tudi spraševali. O tem, kako se pridobiva
elektrika in kako varno ravnati z njo, jih je
pouËil že njihov vzgojitelj Klemen, tako da
so resno sodelovali v pogovoru z Markom.
Najbolj pa so bili navdušeni pri poskušanju Ëelade, zašËitnih rokavic in guganju na zašËitni vrvi, ki jo je imel Marko
pripeto okrog pasu.

na naše sreËanje naredil Ëudovito maketo
elektriËnega daljnovoda, ki krasi mojo delovno sobo. V imenu celotne skupine Polžkov
pa nama je vzgojiteljica Vesna izroËila risbe
vseh otrok.
OdveË je pripomniti, da bomo Ëez približno dvajset let dobili vsaj 30 novih elektromonterjev, saj je v Vrtcu Franceta Prešerna to trenutno najbolj zaželen poklic.
Zelo prisrËno in iskrena hvala.

Otroci so bili vzhiËeni, Marko premoËen, vsi pa smo bili zadovoljni z obiskom.
Posebno pa je bil vesel najinega obiska moj
vnuk Adrian, ki je skupaj z vzgojiteljem
Klemnom in prijateljem Markom v spomin

Še se bomo videli (imam še enega
mlajšega vnuka Aleksandra)!
Maca BožiË

Navdušeni malËki Vrtca dr. Franceta Prešerna.
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Ko stvari
pogledaš
z drugega
zornega kota
V uredništvo smo prejeli zanimivo fotografijo
poškodovanega kabelskega konËnika, ki nam jo je
poslal Tomislav Kump. Sama fotografija konËnika ni
videti niË posebnega. Tomislavu pa je dala navdih.
Poigral se je s fotografskim aparatom in z razliËnih
zornih kotov, z razliËno osvetlitvijo ter s približevanjem posnel doloËene detajle. Nastale so prav zanimive fotografije, ki bi bile sprejete na marsikaterem
fotografskem nateËaju. Najzanimivejšo, z naslovom
Oko, smo uvrstili v naš fotografski nateËaj Naj fotografija leta 2009. PrepriËani smo, da bodo fotografije zanimive tudi našim bralcem.

Poškodba na kabelskem konËniku

T

omislavu se zahvaljujemo za poslane fotografije in pozivamo tudi druge sodelavce, da nam v uredništvo pošljejo zanimivosti, ki jih bodo ujeli v svoje objektive.
Uredništvo

Kitovo oko

»rna luknja
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Piknik DE KoËevje

5. junija 2009 smo se zaposleni distribucijske enote
KoËevje zbrali na letnem pikniku, tokrat že petiË zapored.
Osnovni namen tovrstnih sreËanj je, da se snidemo vsi zaposleni, da lahko vsaj eno popoldne pozabimo na vse skrbi
in se skupaj poveselimo, kaj dobrega popijemo in pojemo
ter ob balinanju tudi kakšno “gospodarsko” reËemo.

K

ot vsa leta do zdaj smo se tudi tokrat zbrali pri poËitniškem
domu na Travni Gori. Za celotno pripravo prizorišËa so poskrbeli fantje iz Nadzorništva Ribnica, za kar se jim ob tej
priložnosti tudi najlepše zahvaljujemo. Prav tako so poskrbeli za
dobro jedaËo in pijaËo, pomagali pa so jim tudi koËevski fantje.
Preostali pa smo morali prinesti le dobro voljo, za vse drugo je
poskrbelo še lepo vreme. S svojo prisotnostjo pa je naše sreËanje
poËastil tudi namestnik predsednika uprave Vincenc Janša.

Udeleženci piknika so se preizkusili tudi v balinanju.

Razšli smo se v obljubi, da se naslednje leto gotovo spet sreËamo.
Borut »esnik
Foto: Igor Cetinski

Tradicionalni piknik T
sodelavcev DE
Ljubljana mesto

okrat so nas gostili elektromonterji
skupin za izgradnjo DO z delovodjem
Pavlom SeËnikom na Ëelu. Pohvaliti
moram izredno dobro organizacijo, dobro
pripravljeno hrano, hladno pijaËo in res
krasno strežbo. Naši fantje znajo presenetiti
tudi kot izredni gostitelji. »estitke!

Kot že vrsto let smo se ponovno zbrali ob Ljubljanici ob domaËiji našega upokojenca Rajka Škraba v »rni vasi in se poveselili ob kozarcu hladnega piva ter se
okrepËali z dobrim golažem in s peËenjem z žara.

Veselili smo bili obiska predsednika
uprave Mirka MarinËiËa in njegovega namestnika Vincenca Janše pa tudi predstavnika Oddelka za odnose z javnostmi Marka
Pika.
Klepet je trajal do zgodnjih veËernih
ur. Ob slovesu smo si dejali - ob letu osorej
pa spet.
Alenka Kušar

Vzemi si Ëas za prijaznost - saj je pot k reËi.
Vzemi si Ëas za sanje - popeljejo te med zvezde.
Vzemi si Ëas za to, da ljubiš in da si ljubljen - to
je privilegij bogov.
Vzemi si Ëas in se ozri naokrog - dan je
prekratek, da bi bil sebiËen.
Vzemi si Ëas za smeh - ki je glasba duše.
(Stara angleška molitev)
Udeležba na pikniku je bila velika.
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V DE Novo mesto je 19 zaposlenih, ki smo vkljuËeni v lovske organizacije na obmoËju Dolenjske in Bele
krajine. Po dolgoletnih pripravah smo
27. maja 2009 Ëlani “zelene bratovšËine” DE Novo mesto izvedli tekmovanje v streljanju na glinaste golobe.

“Zelena bratovšËina”

L

ovska družina OtoËec nam je na Pahi
odstopila strelišËe, kjer se obiËajno
izvajajo tovrstna tekmovanja. Streljalo se je na 10 glinastih golobov, upošteval se je posamiËni izid kot tudi skupinski.
Zelo pohvalno je, da se je prireditve udeležil dolgoletni vodja Nadzorništva Trebnje
Jože Gabrijel, ki je med posamezniki zasedel tretje mesto. Obe prvi mesti (ekipno in
posamezno) sta šli v Nadzorništvo Trebnje.
Z devetimi golobi je prvo mesto med posamezniki odnesel Jože Šepic. Ob tej priložnosti so tudi nekateri “nezeleni” spoznali,
da zadeva ni tako preprosta.
Za prijetno druženje ob kulinariËnih
specialitetah pa je poskrbel “mojster” Bogdan PrudiË.
Dušan Pavlin

Zmagovalna ekipa - od leve proti desni: Stane Pekolj, Jože Šepic in Jože Gabrijel.

NOVICA

NOVICA

Rock OtoËec 2009

V Ëasu od 26. do 28. junija 2009
je na Jasi na OtoËcu potekala že tradicionalna glasbena prireditev Rock
OtoËec. Prireditev je zaznamovalo
zelo slabo vreme, ki je delalo preglavice predvsem prirediteljem pri
organizaciji in izvedbi festivala.

U

deleženci se z vremenskimi nevšeËnostmi niso posebej obremenjevali in so se rajši prepušËali radostim, ki jih je prireditev ponujala: dobri
glasbi, druženju in veliki koliËini blatnih
kopeli.

Elektro Ljubljana, d. d., je na prireditvi
zagotavljal napajanje z elektriËno energijo
iz svojih kapacitet agregatov. Kljub neugodnim razmeram smo storitev opravili
brez težav in neljubih izpadov, kar gotovo
poveËuje prepoznavnost družbe - v dobrem
in slabem.
Elektroagregati so zagotovili zanesljivo napajanje prizorišË.
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Peta izvedba triatlona Ljubljanica ni prinesla novega zmagovalca. Med samo 10 tekmovalci iz 4
držav (kar 6 odpovedi v zadnjih 3
dneh) je zmago na trojnem super
sprintu ubranil prvi favorit, slovaški profesionalec Pavel Šimko (29
toËk).

P

o trdi borbi v zadnji izmed treh
tekem sta se na zmagovalni oder
prebila še Csaba Kuttor (HUN, 24
toËk) in Alberto Casadei (22 toËk). Od
naših je predvsem Bojan Cebin zelo dolgo držal stik z vodilnimi, a v tretji tekmi
plaval nekoliko preveË naokrog plovke,
izgubil stik s skupino in ni uspel uloviti
vodilnih ter z drugega nazadoval na 4.
mesto (21 toËk). Tudi mladi reprezentant

5. triatlon Ljubljana
Slovaku Šimku
do 23 let Albert Pelaj ni razoËaral, boril
se je do konca in zasedel deveto mesto
(6 toËk). Sicer pa je dogodek zaznamovala množiËna udeležba otrok v zabavnih tekih Povodnega moža ter obljuba
župana Zorana JankoviÊa, sicer pokrovitelja prireditve, da se bo potrudil in že
do leta 2010 poskušal oËistiti Ljubljanico in na Špici, kamor bi se lahko dirka
preselila, odprl mestno kopališËe. Kar se
temperature vode tiËe, bi lahko kopa-

lišËe odprli že letos, saj smo po dolgih
letih v vodi pod prekrasno preurejenimi
PleËnikovimi terasami videli ne le triatlonce, ampak tudi kopalce.
Naj na koncu dodamo, da je Elektro
Ljubljana veËletni sponzor tega πportnega
dogodka.
Grega HoËevar,
ŠD Povodni mož
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Jožef
Stritar
V deželo mojega življenja je jesen prišla, ne bom veË v službi, užival
bom doma. Dobro in slabo smo delili,
kar prinesel nam je Ëas, smo na leta
pozabili, da hitijo mimo nas ... Prišel
je Ëas, ko se od kolegov moram posloviti in se od zdaj naprej v stranko
“Nimam Ëasa” priglasiti ...

S

temi besedami nas je Jože povabil v
Lovsko koËo na Kopitniku na zabavo
ob upokojitvi.

Jože se je leta 1975, star 24 let, zaposlil
kot inkasant za elektriËno energijo v Elektru

Trbovlje. Delo inkasanta je opravljal z veseljem, Ëeprav so bile zime vËasih izredno
mrzle, z veliko snega, ceste po zasavskih hribih pa slabo prevozne. V takšnih dneh se je
bilo treba do odjemalcev odpraviti peš.
Po ukinitvi “inkasa” je opravil izobraževanje v Ljubljani in si pridobil naziv
“monter konzuma”. Še naprej je delal v konzumni službi na podroËju popisov in izterjav.
Tudi na tem podroËju se je izkazal kot miren
in preudaren sodelavec. Delo je opravljal korektno in vestno vse do upokojitve.
Tudi v pokoju si ne bo privošËil brezdelja in dolgoËasja. Je Ëlan številnih društev. NajveË mu pomeni Ëlanstvo v Lovski
družini Dol pri Hrastniku. Z veseljem se
udeležuje skupnih lovov, krmljenja divjadi
in druženja z lovskimi tovariši. Doma nadaljuje družinsko tradicijo vzreje in reje
konj. Te plemenite živali bo obdržal v lasti,
dokler mu bodo dopušËale moËi.

Jožefu Stritarju so sodelavci poklonili unikatno
uro.

Njegova edina in najveËja želja je želja po dobrem zdravju.
Jože, tej želji se pridružujemo tudi vsi
tvoji sodelavci.
Sodelavci
Foto: Jernej Turnšek

Upokojil se bo naš dolgoletni
sodelavec Boris GregorËiË
Konec meseca julija bo v tretje
življenjsko obdobje, kot radi reËemo
obdobju upokojitve, prestopil naš dolgoletni sodelavec Boris GregorËiË.

B

Boris GregorËiË
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oris se je izuËil za avtomehanika in se
po prihodu iz JLA leta 1969 zaposlil
v Novotehni kot avtomehanik. Tam je
ostal tri leta, nato je leta 1972 zaprosil za
sklenitev delovnega razmerja v našem podjetju. V delovno razmerje je stopil kot voznik.
Med delom je opravil izpit za hidravliËarja,
zato je bil prerazporejen na delovno mesto
“samostojni voznik hidravliËar”.
Zaradi prizadevnosti in pridnosti mu je
bilo v letu 1981 zaupano vodenje avtoparka DE
Novo mesto. Pri delu je bil izredno dosleden,
natanËen. Že v poznih letih se je odloËil, da se
bo dodatno izobraževal, kar je v letu 1999 tudi
izpeljal. KonËal je srednjo strojno šolo.

Dolga leta se je v našem podjetju
ukvarjal z organiziranjem športnih dejavnosti in bil funkcionar za to podroËje. Bil je
prejemnik veliko kolajn za razliËna športna udejstvovanja, najraje pa je sodeloval v
smuËanju in kolesarjenju. V letu 1993 je prejel priznanje za najboljšega športnika leta.
Boris je zelo rad hodil v hribe, to velja
še dandanes. VeËkrat je svojim sodelavcem
pripovedoval, kaj vse je na teh potovanjih
doživel. Z velikim veseljem obiskuje tudi
obmorske kraje, drugaËe pa se zelo posveËa
svoji družini - ženi, hËerki z družino in sinu,
ki si ustvarja lastno gospodinjstvo.
Sodelavci mu želimo veliko zdravja in
zadovoljstva, da se bo še dolgo lahko ukvarjal
s športom, da bo užival v krogu svoje družine,
predvsem z vnuki.
Jolanda Štukelj
Foto: Stane GregorËiË
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Vladimir Žitnik
11. junija smo se zbrali v »rni
vasi ob reki Ljubljanici, blizu domovanja gostitelja Vladimirja Žitnika,
skorajšnjega upokojenca. Odzvali
smo se povabilu, da skupaj z Ladom,
kot ga kliËemo sodelavci in sodelavke, družabno konËamo 41-letno
nadvse uspešno delovno kariero v
Elektru Ljubljana našega dragega in
spoštovanega sodelavca.

V

Elektro Ljubljana mesto ga je
življenjska pot zanesla ob koncu
meseca septembra v letu 1966,
komaj 15-letnega. Ker je zaËel tako mlad,
mlad tudi odhaja. V mesecu juliju je dopolnil komaj zakonsko zahtevanih 58 let.
Kot že reËeno, si je jeseni leta 1966 zaËel
nabirati prve delovne izkušnje kot mlad
in neizkušen delavec pri gradnji elektri-

Ënega omrežja. V obdobju 1969-1971 je
delo zamenjal za obvezne izkušnje vojaka
v JNA. Pozneje si je nabiral vedno nove
delovne in strokovne izkušnje, se tudi ob
delu izobraževal in si pridobil izobrazbo
monterja elektriËnih omrežij.
Lado je vedno kazal težnjo po znanju, želel je vedeti, kako, zakaj, kdaj,
Ëemu. V letu 1977 je zaËel delo v konzumni službi, v letu 1993 je bil zaposlen
kot samostojni elektromonter konzuma.
V letu 2000 je bil razporejen na dela in
naloge kontrolorja. Delo ga je veselilo. Za
delovno mesto kontrolorja je bil dobesedno, kot pravimo, rojen. Pri delu je užival.
Bil je tudi zelo dosleden in natanËen. Nobena zahteva mu ni bila odveË, tudi Ëe je
bilo kaj osebnega. Rad je pomagal. Tudi
zato je bil tako priljubljen pri sodelavcih

in prijateljih. Imel je možnost odkrivati
skrito v zakritem. Vsekakor svojevrsten
strokovni in osebnostni izziv. Po zadnji
reorganizaciji podjetja 1. 1. 2007 je bil
razporejen v OE Storitve za uporabnike,
Služba za merjenje elektriËne energije.
Tako odhaja v pokoj kot sodelavec Uprave, Ëeprav je bil dejansko vse delovno obdobje zaposlen na enoti Ljubljana mesto.
Tudi zato mu je besede zahvale in
dobrih želja za naprej na slovesnosti ob
koncu delovne kariere izrekel Matjaž GlaviË, vodja Službe za merjenje elektriËne
energije. Izrazil je iskreno zahvalo za vse
vložene napore v 41-letni karieri.

Dragi Lado, želimo ti prav tako
dolgo upokojensko obdobje. Naj bo napolnjeno z veseljem in opravili, ki ti
najbolj ustrezajo. Naj te obkrožajo ljudje, ki te imajo radi in jih imaš rad ti.
Alenka Kušar
Foto: Miha Štajdohar

Vladimirja bo karikatura še dolgo spominjala na sodelavce.
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Potreba po Ëustvenem
stiku in navezanosti
VeËina raziskav potrjuje, da je tisto, kar si vsi želimo in potrebujemo,
ljubezen. In kaj ljubezen je? Strokovnjaki odgovarjajo: nepretrgano iskanje
temeljne zanesljive vezi z drugim ali povedano drugaËe - naša globoko zakoreninjena potreba po navezanosti.

P

otreba po Ëustvenem stiku in odzivnosti ljudi, ki so nam pomembni, nam
je prirojena. »eprav je naša kultura
zamejila odvisnost kot slabost, to ni. Povezanost z nekom nam daje najgloblje obËutke
zašËite in varnosti. Pomeni, da se zanesemo
na partnerja, da se bo odzval, kadar ga bomo
poklicali, da vemo, da nas ceni in da se bo
odzval na naše Ëustvene potrebe. Najosnovnejše mnenje teorije povezanosti je, da je
osamitev, ne le fiziËna, ampak tudi Ëustvena,
za ljudi travmatiËna. Možgani jo dejansko
kodirajo kot nevarnost.

Pretrgane vezi
Na zaËetku smo s partnerji tesno povezani in zanje dovzetni, toda naša raven
pozornosti Ëez Ëas upade. Potem doživljamo
trenutke nepovezanosti, obdobja, ko svojih
potreb ne izražamo jasno. Takim trenutkom
se v odnosih ne da izogniti. Izguba stika z
ljubljenim Ëlovekom zamaje naš obËutek varnosti. Izkušamo prvinski strah, ko ne mislimo
veË, ampak ukrepamo. Grožnja lahko priha-
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ja iz zunanjega sveta ali našega notranjega
vesolja. Odvisna je od našega dojemanja, ne
resniËnosti. »e se v sili poËutimo zapušËene,
nas zagrabi panika.
Na naše odnose moËno vpliva tisto,
kar poËnemo po trenutkih nepovezanosti.
Se znamo obrniti nazaj in znova vzpostaviti vez? »e tega ne zmoremo, se zaËnejo
neskladja po znanem vzorcu (demonski dialogi). »e se razbohotijo, nas stisnejo v pest
in v vas izzovejo strahoten obËutek Ëustvene
osamljenosti. Intimni odnos se nam zdi Ëedalje manj varen in zaËenja razpadati. Podvomimo, ali nam partner res stoji ob strani,
nas ceni in ali smo pri njem na prvem mestu.
ZnaËilno je, da se on umakne iz konfliktov
in ona postaja vedno bolj jezna. Toda njen
bes in njegov umik le zakrivata, kar je pod
površjem - ranljivost in potreba po povezanosti, zdaj pomešana z žalostjo, s sramom,
še najveË s strahom. Pari vse prepogosto ne
uvidijo, da je veËina spopadov, ki jih preživljajo, le protest proti Ëustveni nepovezanosti.
Pod vso stisko je velika želja vedeti: Ali si
še ob meni? Ali me potrebuješ? Se zaneseš
name? Iz demonskega kroga nas lahko rešita
le še naše razumevanje drugega.
Iz demonskih dialogov je mogoËe izstopiti, a najprej se moramo zavedati igre same.
RazoËaranja so vedno del odnosov. Vedno
pa lahko izbiramo, kako se bomo spoprijeli
z njimi. Se bomo branili, ravnali, kot nam
narekuje strah, ali v duhu razumevanja? »e

nas že zajame panika in nam Ëustva prekipijo, se nam seveda zdi, da pravzaprav nimamo
izbire. Toda že zavedanje, da nas je odneslo,
lahko pomaga, da se umirimo. Nato lahko
partnerju povemo: “To me je zelo prestrašilo, poËutim se prizadetega.” »e naredimo ta
preskok v zaupanju in se odzovemo s tako
namero vnoviËne vzpostavitve vezi, lahko
upamo, da bo enako storil tudi partner. Ena
izmed zakonitosti v odnosih je, da morata
zato, da bi spremenila ples, ubrati drugaËen
korak oba plesalca.
Prvi velik in pomemben korak je, da
sprejmemo svojo potrebo po povezanosti,
namesto da se je sramujemo. Dotik zdravi in
je najosnovnejši naËin povezovanja s soËlovekom in lahko v trenutku razprši strah in
jezo. »loveka, ki sta po demonskih dialogih
znova našla pot v ljubeËe razmerje, se dotikata pogosteje, dobesedno segata drug po
drugem; to je otipljivo znamenje njune želje
po stiku.

Trajna ljubezen
Eden od velikih mitov o ljubezni se
glasi, da ima Ëustvo rok trajanja. Nobenega znanstvenega niti Ëloveškega vzroka ni,
zakaj ljudje ne bi imeli trajnih odnosov. Ko
znova vzpostavite stik s partnerjem in prek
njega oba izpolnjujeta potrebo po povezanosti, se morate nepretrgoma truditi, da drug za
drugega ostajata Ëustveno dovzetna. To lahko poËneta tako, da si vzajemno pomagata
prepoznavati kljuËna vprašanja povezanosti,
ki prihajajo na dan med ponavljajoËimi se
nesoglasji.
Povzela Violeta Irgl
Vir: Moje zdravje, 26. maj 2009

VA©I ODMEVI

VA©I ODMEVI

Pozdrav iz
bolniške postelje
Ob hudi bolezni, ki me je doletela, se mi je sesul svet
in nisem veË vedela, kako naprej. Vse, kar je prej imelo
smisel ali pomen, je zdaj ostalo brez vsega. Pomembne so
postale druge stvari. Postavljala so se mi vprašanja: Kaj se
mi je zgodilo? Zakaj ravno meni? Kaj ta bolezen pomeni
zame? Ali mi bo uspelo?
Dolgo nisem videla svetlega trenutka upanja. RazoËarana
sem bila nad vsem in vsemi. Tudi nad seboj. Svet ni bil veË
to, kar je - vesel in prijazen. Vse je postalo temno in ovito v
meglice, minljivo. Osebno spoznanje, da smo minljivi, je zelo
težko spoznanje. »eprav dobro poznamo naravne procese, se
šele takrat zares zavemo, da ne bomo veËno tukaj.
Pa vendar, dokler smo tukaj. Po dveh mesecih razliËnih
neprijetnih pregledov in boja same s seboj sem spoznala, da je
v življenju pomembnih le malo stvari in da se preveËkrat razburjamo po nepotrebnem in zaradi nepravih stvari oziroma nepravih ljudi. Vsak trenutek, ki ga preživimo, bi morali preživeti
lepo. V življenje vnesti veË dobre volje, humorja, optimizma.
Pomembnejši stvari, ki sta v tem Ëasu stopili v ospredje, sta
bili: pomen družine, ki je vedno znova naša osnovna celica, h
kateri se zatekamo vse življenje, in pomen prijateljstva. Z roko
v roki z njima pridejo tudi Ëut za soËloveka, pomoË drugim,
razumevanje, spodbuda, topla beseda. Te mesece hude bolezni
bi težje prestajala brez družine, ki mi pomeni ogromno, in vsekakor brez res dobrih sodelavk in sodelavcev, ki jih je veliko in
bi zmanjkalo prostora, Ëe bi želela navesti imena vseh. Njihova
imena se vsak dan pojavljajo v mojih mislih z njihovimi dobrimi in vzpodbudnimi besedami; so kot sonËni žarki, ki mi grejejo
srce v težkih trenutkih.
Lahko sem sreËna, da se je toliko sodelavcev zavzelo zame
in me bodrilo s telefonskimi klici ali z obiski. Vsaka dobra beseda, moralna spodbuda, zdravilni Ëaj ali obisk mi je dal nov
zagon za dan, ki me je Ëakal. Dvignili so mi razpoloženje takrat,
ko mi je bilo najbolj hudo, ko sem se med množico ljudi poËutila osamljeno. Takrat sem videla, kdo je moj pravi prijatelj,
kdo mi je nesebiËno pripravljen pomagati, lahko tudi samo poslušati. Grozne trenutke so mi polepšali s svojo prisotnostjo in
z obiski v bolnišnici ter me spremljali kot luna, zvezde in sonce
- vsak dan. SreËna sem, da imam take sodelavke, sodelavce in
prijatelje! Hvala vam vsem in vsakemu posebej! Želim vam
lepe poËitniške dneve. Izkoristite jih!

Irena PotoËnik

Naj vam na poti življenja pomagajo naslednje misli:
•
•
•
•

Veliko se smejte in bodite dobre volje.
Dober smisel za humor ozdravi veËino življenjskih bolesti.
Nikoli ne podcenjujte moËi prijazne besede ali dejanj.
Vedite, da vsak Ëlovek, ki ga sreËate, ve nekaj, Ëesar vi ne veste,
zato se uËite od njih.
• Ne predajajte se samopomilovanju. V hipu, ko vas obide tako
razpoloženje, naredite kaj za koga, ki ima v življenju še manj
sreËe kot vi.
• Od Ëasa do Ëasa pojdite po daljši in bolj slikoviti poti.
• Zavedajte se, da sreËa izhaja kot posledica odnosov z ljudmi, ki
jih imamo radi in jih spoštujemo.
Irena PotoËnik

Sprijazni se s svojim življenjem. Sprejmi takega, kot je.
Danes. Zdaj. Da ne zgrešiš še tistega drobca sreËe, ki
Ëaka nate.
(Phil Bosmans)

Draga Irena, æelimo ti hitro okrevanje ter skorajπnjo vrnitev
na tvoje delovno mesto. Vse lepo in dobro.
Uredniπtvo
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Utrinki izleta v Kranjsko Goro,
Tamar, Zelence

Pohodniki ob izviru Nadiže v Tamarju.

V lepem jutru smo se odpeljali
iz Tivolija in bili že zgodaj v Kranjski
Gori, kjer smo si ogledali Liznjekovo
domaËijo. MogoËna kmeËka hiša, ki
je bila zgrajena v drugi polovici 17.
stoletja, je v spodnjem delu zidana,
nadstropje pa je leseno in rezljano v
tipiËnem alpskem slogu. K njej sodi
tudi znaËilno veliko gospodarsko poslopje, zgrajeno leta 1796. Pod senikom in podom za mlatenje žita sta
bila velika hleva za drobnico.

kamra ter osrednji bivalni prostor “hiša” z
lesenim stropom. Lesene stopnice vodijo iz
veže na podstrešje. Na “zolu” je bilo shranjeno leseno orodje, tam so bile tudi skrinje
za obleko pa žito, suho sadje in druga živila. Tu sta tudi dve leseni kamri - “štibli”, ki
so ju uporabljali sprva kot spalnico, nazadnje pa le še za shrambi. Stavba je v celoti
podkletena. V “Ëevdru” so bile kleti in hlev
za veËjo živino. Od leta 1983 je Liznjekova
domaËija obnovljena in preurejena v etnološki muzej.

hiše v razmerju 1 : 25, ki jo je mojstrsko
izdelal Blaž Križnar.

Z

V kletnem prostoru stavbe sta stalna razstava o pesniku in pisatelju Josipu
Vandotu, znanem predvsem po povestih o
pastirËku Kekcu, ter galerija, kjer se menjavajo obËasne likovne in muzejske razstave.
Trenutno je razstavljena maketa Liznjekove

Tamar velja za eno najlepših ledeniških alpskih dolin v Triglavskem narodnem
parku. Znan je tudi po številnih nestalnih
slapovih in drugih znaËilnostih. Mi smo si
ogledali izvir Nadiže. To je obilen kraški izvir, ki privre na dan ob prelomni razpoki

unanjost hiše krasi s freskami poslikana fasada, šivanimi robovi in
cofastim ornamentom, kamnitim
polkrožnim portalom in z lesenim balkonom gankom. PritliËje stavbe je zidano, v
njej so: Ërna kuhinja, veža, vežna in hišna
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Za Prisojnikom so se zaËeli kopiËiti
oblaki, zato smo se odpeljali do Planice,
zibelke smuËarskih poletov, kjer se je zaËel
naš pohod v dolino Tamar. Dolina Tamar
je dobila ime po nekdanji pastirski ogradi.
Tamar je slikovita alpska dolina na severozahodnem delu Julijskih Alp. Obkrožajo jo
stene gorskega slemena Mojstrovke in Ponc
ter znamenitega Jalovca.
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v poboËju Rateških Ponc in že po nekaj
100 m ponikne v prod. Vode Nadiže spet
privrejo na dan v 10 km oddaljenih Zelencih kot izvir Save Dolinke. Nekateri
smo se levo od koËe v Tamarju povzpeli
do slapa »rna voda. Potok »rne vode izvira pod Slemenovo špico (1909 m) in
na svoji poti ustvari številne slapove, od
katerih je najvišji spodnji, okoli 70 m visok slap »rne vode. Voda kmalu ponikne
v debele plasti proda.
Pod domom v Tamarju stoji kapela
Marije Pomagaj. Kapela je bila zgrajena
leta 1936 na pobudo rateškega župnika
Josipa Lavtažarja. Leta 2002 jo je dal
prenoviti tedanji župnik Marko Benedik
po zamisli umetnika Marka Ivana Rupnika in služi v poletnih mesecih za redno
nedeljsko bogoslužje. Vrhunec prenove
predstavljajo mogoËni mozaiki.
Ko smo si ob koËi v Tamarju malo
odpoËili, odžejali in si privošËili malico
ter se dodobra prepriËali o lepotah Tamarja, smo se vrnili v Planico. Pod planiško velikanko se je naredilo prešerno
vzdušje. Za to so poskrbeli slavljenci z
okroglo letnico: Zvonka, Slavko in Jaka.
Nazdravljanju ni in ni bilo konca.

Pohod po poti
spominov
Sobota - deveti maj - dan zmage nad okupatorjem, dan Evrope, dan za Pohod okrog Ljubljane, katerega smo se tudi letos
udeležili.

V

reme je bilo prijetno, primerno za hojo. Ob 8. uri smo se že tradicionalno zbrali ob “Koseškem bajerju” in polni energije krenili na
pot. Ob prijetnem klepetu o vsakodnevnih temah smo prispeli na
cilj - Prešernov trg, kjer je bilo zelo živahno. Na cilj so prihajale “trojke”
- udeleženci tekmovalnega dela pohoda. Partizanski pevski zbor je poskrbel
za prazniËno razpoloženje, organizator za Ëaj, znaËke in še kaj. Udeleženci
pohoda pa smo s svojo udeležbo potrdili, da je naše glavno mesto res mesto,
ki s prireditvijo združuje vse generacije.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

Veseli in razpoloženi smo se odpeljali še do Zelencev. Zelenci so v bližini
RateË, kjer je izvir Save Dolinke, ki privre
na dan v ledeniškem vršju. Voda se ob izviru razliva v majhno jezerce z znaËilno
smaragdno zeleno barvo, ki se proti vzhodu razteza v 800 m dolgo in 200 m široko
moËvirje z barjem Dori. Zelenci priËajo
o dogajanjih v geološki preteklosti in so
pomemben življenjski prostor dvoživk
ter rastišËe redkih in ogroženih rastlin,
od leta 1992 pa so razglašeni za naravni
rezervat.
Prevzeti in navdušeni nad lepotami
narave in prešerne volje smo se odpeljali
na kosilo v Podbrezje “K Slavki”, kjer je
bilo še velikokrat slišati: “Vse najboljše
za te, draga Zvonka, Slavko, Jaka”. Bilo
je lepo in tako je vedno, zato se družite
z nami.
Justi Kuder
Foto: Zvonka Osredkar

Pohodniki po poti spominov in tovarištva.
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Piknik
»eprav je še v nedeljo deževalo
in smo se spraševali, kaj bo z našim
piknikom, je bil torek dan za piknik
po naši želji. Najprej smo se ustavili
v IvanËni Gorici na kavici, kjer nas
je Majda poËastila z odliËno potiËko
- dan prej je praznovala rojstni dan.
Nato smo nadaljevali pot v StiËno in
si ogledali Muzej kršËanstva na Slovenskem, ki deluje v prostorih stare
prelature v cistercijanskem samostanu.

V

muzeju je predstavljena zgodovina kršËanstva v Sloveniji, posebej
je postavljena kulturnozgodovinska zbirka, galerija slikarja patra Gabrijela
Humka ter spominska razstava patra in zelišËarja Simona AšiËa.
Po ogledu smo vzeli pot pod noge in
šli na GradišËe, kjer na višini 519 m stoji
LavriËeva koËa. Odprli so jo leta 1990 in

Skupinska slika udeležencev piknika.

jo poimenovali po Jožetu LavriËu, podjetniku iz StiËne - ljubitelju narave in ustanovitelju Lovske družine v Šentvidu pri
StiËni. Ob prihodu v koËo sta nas Ëakala
dobrodošlica in okusen golaž. Da pa se do
kosila ne bi dolgoËasili, je poskrbela Zdenka s pomoËniki in v gozd skrila zaklad in
zaËel se je lov za zakladom. Preostali, ki se

iskanja niso udeležili, so odšli na pohod na
Pristavo.
Vsak se je zabaval po svoje, Ëas pa je
hitro minil in morali smo se posloviti od
prijaznega gostitelja.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

Kdaj in kje se bomo
letos še potepali
PRIJAVE
18. 8. 2009

Trening pohod - Govejek (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
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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 bodo ob 7. uri s parkirišËa Tivoli. Pridružite se nam, veseli vas
bomo.
Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

Oktober 2009

Jubilantje

60. rojstni dan

Poleti in v zaËetku jeseni bodo slavili okrogle obletnice rojstnih dni naše upokojenke in upokojenci:

Avgust 2009

Litija

Ëlanica DUEL

2. Jože NAGODE

Logatec

Ëlan DUEL

3. Alojzij PAŠI»

SemiË

4. Stanislava ŽABKAR

Trbovlje

70. rojstni dan
1. FranËiška »RTALI»

70. rojstni dan
1. Janez BU»AR

Grosuplje

Ëlan DUEL

2. Janez PETKOVŠEK

Ljubljana

Ëlan DUEL

3. Janez ŠKORJANC

Kamnik

1. Zora DROLC

Trbovlje

2. Anton PETERKA

MoravËe

September 2009
50. rojstni dan
Dekanec

70. rojstni dan
1. Peter BERVAR

Ljubljana

2. Franc LESAR

Ribnica

3. Alojzij SIMON»I»

Zagorje ob Savi

4. Frane ŽIVKOVI∆

Trbovlje

Ëlan DUEL

Škofljica

80. rojstni dan
1. Albina DUŠA

80. rojstni dan

1. Dragutin MIHALEC

1. Jasna KAV»I»

Notranje Gorice

Ëlanica DUEL

Slavljenke in slavljenci naj sprejmejo iskrene Ëestitke in želje, da
jim bo še naprej vse lepo, vse dobro; želimo jim veliko zdravja.
V septembru letos bo praznoval 95. rojstni dan gospod Ludvik
Žitko iz Podlipe pri Vrhniki.
Njemu naj bodo še posebej namenjene iskrene Ëestitke in želje za
dobro zdravje in sreËo, saj je najstarejši upokojenec Elektra Ljubljana.
Ne pozabimo
... obstaja velika nevarnost,
da bi spregledali zelo pomemben dan ... današnji dan.
Tu in zdaj je pravi kraj in Ëas za življenje.
Zato uživajmo vsak dan v vsej njegovi lepoti in obilju.
(Esther Beldwin York)
Citat je kratek, a pouËen, zato si ga vzemimo vsak zase za
vsak današnji dan.
Jožica Krašovec
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ROGLA - Vitanje - Skomarje

Udeleženci majskega izleta na Rogli.

Za majski izlet smo se podali na
Roglo - turistiËnorekreacijsko središËe
na Pohorju.

N

a poti smo se najprej ustavili v
Vitanju in si ogledali Spominsko
središËe Hermana PotoËnika - Noordunga, zaËetnika slovenske astronavtike
in svetovnega vizionarja na tem podroËju.
Rodil se je leta 1892 v Pulju oËetu zdravniku, visokemu mornariškemu Ëastniku v
avstroogrski mornarici, in materi, hËeri znanega mariborskega trgovca z vinom Jožeta
Kokošnika. Osnovno šolo je obiskoval v Mariboru, študij je nadaljeval na vojaški tehniËni akademiji v Mödlingu pri Dunaju in
postal inženirijski poroËnik. Kot strokovnjak
za mostove in železnice je delal na fronti v
Galiciji, Srbiji, v Bosni in na soški fronti. Ko
je leta 1919 zbolel za pljuËnico, se je upokojil in se posvetil študiju strojništva. Postal je
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inženir - specialist za raketno tehniko. Bil je
zaËetnik vesoljskih poletov in je avtor knjige Problemi vožnje po vesolju, ki velja za
eno kljuËnih del pionirske astronavtike. Med
drugim je izumitelj geostacionarnega umetnega satelita. Umrl je na Dunaju leta 1929.
Po ogledu observatorija smo se odpeljali v Skomarje nad ZreËami, rojstno vas
znamenitega ljudskega pesnika in igralca
Jurija Vodovnika. Ogledali smo si Skomarsko hišo, ki je uvršËena med pomembne etnološke spomenike na Slovenskem. Postavili
so jo leta 1803 - letnica na preËnem tramu
v hiši. Skomarska hiša sodi med tako imenovane prehodne oblike hiš, med dimnico
in Ërno kuhinjo. Poleg hiše obsega še vežo,
kuhinjo, prešo in štiblc. V kraju je zanimiva
tudi podružniËna cerkev sv. Lamberta - prviË
je bila omenjena leta 1313, veËkrat je bila
predelana in dozidana. V južni steni ladje je

od leta 1900 vzidana spominska plošËa Juriju Vodovniku.
Po ogledu cerkve smo se odpeljali na
Roglo - 1517 m visoko klimatsko turistiËnorekreacijsko središËe. Ogledali smo si nekatere
športne in zdraviliške objekte (dvorane za treninge - številni športniki in reprezentance se
pripravljajo za najveËja tekmovanja prav na
Rogli, savne, bazene), se povzpeli na razgledni
stolp in uživali v Ëudoviti naravi in gorskem
zraku. »as je hitro minil in odpeljali smo se v
Slovenske Konjice, kjer so nas Ëakali s kosilom.
Vendar vsega še ni bilo konec. Današnji izlet
je bili prežet s posebno energijo. Med nami
je bil gospod Zvonko »ampa, ki je praznoval
visoko obletnico in smo mu pri kosilu zaželeli
še veliko lepega, predvsem pa zdravja.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

SreËanje upokojencev

kom in športnicam za dosežene uspehe.
Po konËani podelitvi je nastopil ansambel Veseljak in poskrbel, da smo se veselo zavrteli.

Koordinacija društev upokojencev ljubljanske regije je v petek, 26. junija, pripravila sreËanje
upokojencev ljubljanskega obmoËja.

Zabavo je treba konËati, ko je najlepše. Zato smo se tudi mi poËasi poslovili in odpeljali vsak na svojo stran. Na
svidenje na naslednjem sreËanju.

S

reËanje je bilo v PodpeËi, v vasi,
ki leži na zahodnem poboËju
krimskega pogorja. Znana je po
podpeškem marmorju, ki je bil zelo
priljubljen material arhitekta Jožeta
PleËnika. NedaleË stran je vas Jezero s

kraškim jezerom, ki je z globino 47 m
najgloblje naravno jezero v Sloveniji in
je razglašeno za naravni spomenik.
Za razpoloženje na sreËanju so
poskrbeli mažoretke in godba. Udeležence sreËanja so nagovorili: župan
Brezovice, predsednica Zveze društev
upokojencev Slovenije, gospa Kožuh
Novakova, gospod Sedmak in gospod
JankoviË, župan MOL-a. Sledila je podelitev priznanj prizadevnim športni-

Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

Na sreËanju upokojencev ljubljanske regije v PodpeËi.
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Sedeminsedemdeset
izkazov pozornosti
njega do nje
1. Ko pridete domov, najprej stopite k
partnerki in jo objemite, preden se lotite Ëesar koli drugega.
2. S pozornostjo in z zanimanjem jo vprašajte, kako je preživela dan.

8. Ponudite se, da prevzamete njeno
obiËajno opravilo (na primer pripravljanje veËerje), kadar je videti
utrujena ali prezaposlena.
9. Pogosto pohvalite njen videz.

3. Vadite pozorno poslušanje in postavljanje vprašanj partnerki.

10. Spoštujte njena Ëustva, kadar je jezna
ali razburjenja.

4. Odrecite se skušnjavi, da bi reševali
njene probleme; raje ji namenite svoje
soËutje.

11. Ponudite ji pomoË, kadar je utrujena.

5. Podarite ji dvajset minut popolne pozornosti. (Pri tem ne poËnite niËesar
drugega.)

13. Kadar menite, da boste pozni, jo pokliËite ali ji sporoËite zamudo.

6. Pogosto jo presenetite s šopkom rož, ne
le ob posebnih priložnostih.
7. Dogovarjajte se za skupno razvedrilo
z njo že v zaËetku tedna, namesto da
Ëakate s tem do petka zveËer.

12. Vzemite si veË Ëasa za potovanje, da
vam ne bo treba hiteti.

14. »e vas prosi za podporo, odgovorite z
“da” ali “ne”, da bi pri tem ne dobila
obËutka slabe vesti, ker vas je vprašala.
15. Kadar ranite njena Ëustva, ji pokažite
soËutje z izjavo: “Žal mi je, da sem te
prizadel,” nato pa ji dovolite, da spregovori o svojih Ëustvih brez nasvetov.
16. Vsakokrat, ko se morate umakniti, ji
predhodno pojasnite, da se boste kmalu
vrnili ali pa ji povejte, da potrebujete
nekaj Ëasa za razmislek o nekaterih
stvareh.
17. Ko ste se pomirili in se vrnili k njej, ji
povejte, kaj vas je motilo, na spoštljiv,
neoËitajoË naËin, da bi si ne ustvarila
pretirano slabe podobe.
18. Ko se z vami pogovarja, izklopite televizor in odložite Ëasopis. Pri tem jo
glejte v oËi.
19. »e obiËajno pomiva posodo, obËasno
prevzemite to nalogo in ji ponudite, da
jo boste sami opravili namesto nje, še
posebej, Ëe je utrujena.
20. Bodite pozorni na njeno utrujenost in
slabo poËutje. Takrat jo vprašajte, Ëe
lahko kaj storite zanjo.
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21. Ko se odpravljate v mesto, jo vprašajte,
ali ji lahko kaj prinesete.
22. Povejte ji, preden si nameravate privošËiti popoldanski poËitek ali kratek
sprehod.
23. Štirikrat dnevno jo objemite.
24. PokliËite jo z dela in jo vprašajte, kako
ji gre ali pa se pogovarjajte z njo o Ëem
razburljivem. Povejte ji, da jo ljubite.
25. Pospravite posteljo in oËistite kopalnico.
26. Izpraznite posodo za smeti, ne da bi za
to morala prositi.
27. OËistite avtomobil (tudi znotraj), preden se odpeljeta.
28. Umijte se, preden greste z njo v posteljo, in nadišavite se, Ëe ji je to všeË.
29. Bodite njen zaveznik, kadar se na koga
jezi.
30. Ponudite ji masažo hrbta, vratu ali stopa (ali vse troje).
31. VeËkrat bodite nežni z njo, ne da bi
prešli na spolni odnos.
32. Bodite potrpežljivi, kadar se pogovarjata. Ne glejte na uro.

ZA DUŠO

ZA DUŠO

33. Ne menjajte prepogosto programov,
kadar skupaj gledata televizijo.

49. Pojdita skupaj plesat (ali se odloËita za
plesni teËaj).

34. Tudi v javnosti bodite nežni do nje.

50. Presenetite jo z ljubezenskim pismom
ali s pesmijo.

35. Kadar jo povabite v restavracijo, ji
predlagajte njeno najljubšo pijaËo. Pomagajte ji pri odloËitvi.
36. Kadar jo želite peljati v restavracijo,
predlagajte nekaj možnosti in ne prepušËajte bremena predlogov njej.
37. Priskrbite si abonma za gledališËe, koncert, opero, balet ali za drugo razvedrilo, ki ga imata rada.
38. PoišËite priložnost, ob kateri se lahko
oba elegantno obleËeta.
39. Bodite razumevajoËi, kadar je pozna ali
se odloËi zamenjati toaleto.
40. V družbi ji posvetite veË pozornosti kot
drugim.
41. Posvetite ji veË pozornosti kot otrokom.
Naj bo ona na prvem mestu.
42. Poklonite ji kako majhno darilo - bonboniero ali nov parfum.
43. Slikajte jo ob posebnih priložnostih.
44. PrivošËite si z njo kratke izlete.
45. Dovolite ji vedeti, da vedno nosite s seboj njeno sliko. Sliko obËasno obnovite.
46. Ob obletnicah in posebnih priložnostih
ji napišite pismo ali vizitko.
47. Vozite poËasi in previdno, tako kot si
želi. Zavedajte se, da popolnoma nemoËna sedi na sovoznikovem sedežu.

51. Bodite z njo takšni, kot ste bili v prvem
tednu vajinega razmerja.
52. Nabrusite ji kuhinjske nože.
53. Zamenjajte žarnico takoj, ko pregori.
54. Preberite ji iz Ëasopisa kak Ëlanek, ki jo
zanima.
55. »e jo kdo pokliËe, ji napišite jasno in
urejeno sporoËilo.

61. Pohvalite njeno kuhanje.
62. Pokažite zanimanje za stvari, ki jih poËne v prostem Ëasu.
63. Bodite na tekoËem o njenem zdravstvenem stanju, posebno kadar je bolna.
64. Pojdite v posteljo ob istem Ëasu kot
ona.
65. Poljubite jo ob slovesu in se ljubeznivo
poslovite od nje.
66. Opazite njeno novo priËesko in jo pohvalite.
67. Vzemite si Ëas, ko ste sami z njo.

56. Po prhanju obrišite tla in oËistite kabino.

68. Ne odgovorite na telefonski klic, Ëe se
ravno intimno pogovarjate z njo.

57. Nosite ji nakupovalno torbo ali težja
bremena.

69. Organizirajte piknik in ga tudi sami
pripravite. (Ne pozabite prtiËek.)

58. Kadar skupaj odpotujeta, prevzemite
prtljago in natovorite avtomobil.

70. Pogovorite se z njo o prepreËevanju
noseËnosti.

59. Ponudite ji pomoË pri pomivanju posode, Ëe je kak del posode posebno umazan.

71. Pojdite kdaj sami z njo na sprehod (brez
otrok).

60. Pripravite seznam stvari, ki jih je treba
popraviti, in ga obesite v kuhinji. Pazite, da ne bo predolg. Ko imate kaj Ëasa,
postorite kaj.

72. Poskusite ji uresniËiti kako željo. Pokažite ji, da skrbite zanjo.
73. Povejte ji, da ste jo pogrešali, ko ste bili
dlje Ëasa odsotni.
74. Ko urinirate, dvignite desko na stranišËni školjki.
75. Presenetite jo z njenim najljubšim pecivom ali desertom.
76. Vsak dan ji recite, da jo ljubite.
77. Prosite jo, naj ta seznam dopolni po svoji želji.

48. Bodite pozorni na njeno poËutje in ga
komentirajte: “Danes si videti dobre volje ali: “Danes si videti utrujena.” Potem
jo vprašajte: “Kako si se imela danes?”

Vir: Dr. John Gray,
Moški so drugaËni,
ženske tudi

Lepa misel
»lovek nima drugega cilja kot
to, da je Ëlovek.
SCHEFER
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KRIŽANKA

NAGRADNA

SESTAVIL
TONI

Denarna in
tudi utežna
enota

Izdelek iz
gline za
zidavo

Stopnjuj:
MEGA,
GIGA,
.............(?)

Pritok
Donave v
Romuniji

Umetno
narejena
kotanja za
vodo

Okrogel
prostor za
nastop

PetriË
Valentina

Anton
AnderliË

Igra na sreËo
Reka na
Madžarskem
Simbol za
LANTAN
Vrsta ribe,
roparski
delfin

Obrat za
izdelavo
kladiv

Moško ime
Športni klub
iz SOLUNA

Akvarijska
riba
Pterophyllum
scalare
Mesto v
Siriji,
(Aleppo,
Haleb)

Anton AvËin
RebraËa,
roleta

Teæka kovina
rdeËe barve

Leskovec
Danijel

JurkoviË
Ivan

Dimnik
Ivan

Simbol za
BARIJ
Novo mesto

Enajsto
znamenje
Zodiaka
Slovenske
terme
Veznik

SporoËilo,
obvestilo

Imovina,
svojina

Glavni
πtevnik
Tuja rock
skupina

Oseba iz
Dr. Æivaga

Telesna
poπkodba

Grπki otok

Kemijski
simbol za
IRIDIJ

Izraz za
diapozitiv

Cvetaπ Nada

Ime hrvaπke
pevke
LISAC

Arhar
Aleksander

Temeljni
zakon
dræave

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebancu Marjanu Brezovarju iz Ljubljane, ki bo prejel praktiËno
nagrado. Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 31. 8. 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 »asopisnega 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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NEKAJ RESNICE

V VSAKI ©ALI JE
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ZELENA
ENERGIJA

Energija prihodnosti

Zelena energija je naš prispevek k bolj
čistemu okolju. Pridruæite se nam!

www.elektro-ljubljana.si
Dober tok.

