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UREDNICE

BESEDA

Drevo
raste iz
korenin
Drage bralke, dragi bralci, dobrodošli!
Prijazno pozdravljeni v letos
izredno lepi in barviti jeseni. Visoki
jubileji so mejniki v Ëasu in prostoru, ko imamo lepo priložnost, da se
v vsej polnosti zavemo svojih korenin. Kdo in kaj smo: naše zdajšnje vrednote, prepriËanja, vizija in
poslanstvo, naša celotna zdajšnja
identiteta so zrasli iz naše zgodovine. Zgodovina nas doloËa.

S

poštljivih sto let elektrifikacije
Dolenjske in Bele krajine, ki smo
jih slavnostno zaznamovali 30.
septembra, je gotovo eden takih mejnikov. Podjetju se je ponudila priložnost,
da se je v živahnem poslovnem vrvežu
vsaj za trenutek ustavilo in se še jasneje zavedelo svojih dolgoletnih korenin,
ki se zrcalijo v tradiciji, izkušnjah in v
znanju. Prav tako smo imeli priložnost
tudi širši javnosti, predvsem dolenjske in
belokranjske regije, posredovati sporoËilo, da smo s svojo elektrodistribucijsko
infrastrukturo od leta 1909 do zdaj aktiven spremljevalec gospodarskega razvoja
in življenja.
Pa ne samo s svojimi temeljnimi
dejavnostmi. Predstavili smo se tudi kot
družbeno odgovorno podjetje. Potrditev
dolgoroËnega partnerstva med Elektrom
Ljubljana in Društvom za pomoË trpeËim
in bolnim RdeËi noski - klovni zdravniki
smo javnosti predstavili v Splošni bolnišnici Novo mesto z obiskom otroškega
oddelka, s simboliËno donacijo bolnišnici in sreËanjem z novinarji. Potrditve
partnerstva, v okviru katerega Elektro

oglas glasilo.indd 1
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violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Ljubljana od leta 2005 gmotno in moralno podpira društvo RdeËi noski, tudi v
obdobju 2009-2013 z meseËno donacijo
200 evrov, se je v novomeški bolnišnici
udeležil tudi minister za zdravje Borut
MiklavËiË.
Skoraj podobno visok življenjski
jubilej kot novomeški DE je v teh dneh
praznoval tudi eden izmed naših upokojenih sodelavcev. Ludvik Žitko je v krogu
predstavnikov podjetja in društva upokojencev praznoval petindevetdesetletnico. Spoštovani gospod Ludvik, povedali
so mi, da z veseljem in redno prebirate
Elektro novice. Hvala za tople besede.
Lepo in pohvalno je to za uredništvo. V
svojem osebnem imenu, v imenu uredništva in vseh bralcev Elektro novic vam
iskreno Ëestitam in želim vse lepo in dobro. Predvsem zdravja. Bog vas živi!

Hvaležna sem vsem, ki ste s
svojimi prispevki popestrili tokratno vsebino internega glasila. Vabim
vas k branju in sodelovanju tudi
vnaprej. Letos se sreËamo še enkrat.
Tik pred prazniki. Pred zaËetkom
leta 2010. Želim vam lepe, prijazne
in ustvarjalne dneve!
Mag. Violeta Irgl, urednica
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Poslovanje podjetja v
prvem polletju
Spoštovani!
Prvo polletje poslovanja Elektra
Ljubljana d. d., so zaznamovala recesivna gibanja in napoved reorganizacije elektrodistribucijskih podjetij. Poleg vseh obveznosti, ki nam
jih nalagajo zakonodaja in sklenjene
pogodbe, smo dolžni zagotoviti pozitivno poslovanje podjetja, zato smo
v tem Ëasu uvedli posamezne ukrepe,
ki bodo pripomogli k racionalizaciji
poslovanja Elektra Ljubljana.

V

endar so ukrepi vodstva vËasih premalo, zato tako tudi javno pozivam
vse zaposlene h gospodarnosti na
vseh podroËjih. Dolžni smo se vprašati, ali
nam je trg v novih razmerah ponudil cenejše
storitve in materiale in ali lahko kakovostno

posamezne storitve opravimo sami in tako
omogoËimo boljše poslovanje podjetja.
V prvem polletju smo poslovali z 1,7
mio. EUR dobiËka, kar je za 10 % veË od
naËrtovanega za to obdobje. Medtem ko je
distribucija elektriËne energije zaradi razmer v gospodarstvu nekoliko upadla, pa še
vedno zaznavamo porast odjema elektriËne
energije pri gospodinjskih odjemalcih.
V mesecu avgustu smo imeli skupšËino delniške družbe, ki je potrdila nove Ëlane
Nadzornega sveta Elektra Ljubljana. Ob tej
priložnosti bi se prejšnjemu mandatu nadzornega sveta zahvalil za korektno izvajanje nadzorne funkcije v podjetju Elektro
Ljubljana, novi sestavi nadzornega sveta pa
želim uspešno delo v novem mandatu.
V mesecu oktobru smo prenovili RTP
Gotna vas, ki bo omogoËil boljše napajanje

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

podjetja Revoz in kakovostnejšo dobavo
elektriËne energije v tem delu Dolenjske.
Ob poËastitvi 100-letnice elektrifikacije Dolenjske in Bele krajine smo se sreËali s predstavniki dolenjskega gospodarstva in udeležencem dogodka prviË javno predstavili nov
logotip podjetja Elektro Ljubljana. Iskreno se
zahvaljujem timu, ki je vodil postopek izbire
novega logotipa, ob novem znaku pa upajmo, da bo prepoznavnost našega podjetja še
veËja in svetlejša, tako kot je žarnica, ki jo
znak simboliËno ponazarja.
Mag. Mirko MarinËiË

NOVICA

NOVICA

Zamenjava logotipa Elektra
Ljubljana

S

1. oktobrom 2009 je Elektro Ljubljana
uvedel nov logotip podjetja in novo celostno grafiËno podobo, ki odražata dejavnost podjetja, tj. veË kot 110-letno tradicijo in
pozitivno energijo. S tem se podjetje želi še bolj
približati in postati še bolj razpoznavno pri vseh,
ki nam že dolgo zaupajo, in pri vseh tistih, ki se
bodo v prihodnje prviË sreËali z nami.
Uredništvo
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Sto let elektrifikacije smo
zaznamovali z odprtjem investicije
ali pa veËletno oddaljitev realizacije celotnih objektov, Ëesar pa si razvojno naravnana družba ne sme in ne more privošËiti.

Slavnostno odprtje prenovljene RTP 110/20 kV Gotna vas.

»astitljivo obletnico je Elektro Ljubljana zaznamoval
30. septembra z odprtjem prenovljene razdelilno-transformatorske postaje (RTP) Gotna vas. Obnovljen RTP bo skupaj z drugimi, še naËrtovanimi investicijami pripomogel
k zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z elektriËno energijo
in neprekinjenosti obratovanja 110 kV omrežja, ki na obmoËju novomeške distribucijske enote predstavlja veliko
težavo. Omilil pa bo tudi izpade, izklope in okvare, ki jih
sicer obËutijo gospodarstvo in gospodinjstva dolenjske in
belokranjske regije.

P

ereËa težava na obmoËju Dolenjske in Bele krajine 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, zato vsi, gospodarstvo in gospodinjstva, neizogibno, a nepotrebno Ëutijo izpade, izklope in okvare. Za zagotovitev ustreznega napajanja
je edina rešitev gradnja 110 kV daljnovodov Bršljin-Gotna vas
(12 km), Grosuplje-Trebnje (34 km), KoËevje-»rnomelj (34
km) in gradnja RTP-jev 110/20 kV LoËna, IvanËna Gorica in
RTP Dobruška vas.
Strošek ekonomsko-tehniËno optimalne izvedbe naštetih investicij je ocenjen na skoraj 50 milijonov evrov. Vse so uvršËene v
kratkoroËne naËrte in v fazi umešËanja v prostor. Višina investicij je s
finanËnega vidika izredno visoka, a neizogibno potrebna, da obmoËju
Dolenjske in Bele krajine zagotovijo normalne razvojne možnosti. Do
rešitev, ki odstopajo od ekonomsko-tehniËno optimalnega se odloËno
distancirajo, saj ob omejenih sredstvih povzroËajo izloËitev iz naËrta

RTP 110/20 kV Gotna vas je bil zgrajen leta 1980 in obsega 110 kV prostozraËno stikališËe s 6 polji in 20 kV stikališËe
v klasiËni zraËnoizolirani izvedbi 30 celic s komandno zgradbo.
Po dograditvi tovarne Revoz, ki se napaja iz tega RTP-ja, se je
pojavila potreba po loËitvi napajanja tovarne Revoz od preostalega odjema, tako da na proizvodnjo v Revozu ne bi veË vplivali izpadi na srednjenapetostni mreži splošnega odjema, nemirni
odjem Revoza pa ne bi veË motil preostalega splošnega odjema
na srednje- in poslediËno nizkonapetostni mreži. Težavo se je
Elektro Ljubljana odloËil rešiti z gradnjo oziroma dogradnjo
tretjega transformatorskega polja v 110 kV stikališËu in s predelavo 20 kV stikališËa z dveh na štiri sektorje. Pri odloËitvi
za poseg so upoštevali tudi, da sta obstojeËa primarna 110 kV
oprema in sekundarna oprema za zašËito po 25 letih obratovanja
že precej dotrajani in da obstojeËega sistema daljinskega vodenja
ni mogoËe prikljuËiti na nov Distribucijski center vodenja Elektra
Ljubljana. Zato so zamenjali še primarno 110 kV opremo v obstojeËih 110 kV poljih ter sekundarne naprave zašËite, meritev in
vodenja celotnega objekta, v konËni fazi pa je predvidena tudi
vgradnja Petersenovih dušilk za izvedbo resonanËne ozemljitve
nevtralne toËke energetskih transformatorjev. Obnovo so zaËeli
konec leta 2007, dela pa so bila konËana do julija 2009.
Vrednost del (brez vgradnje Petersenovih dušilk za izvedbo resonanËne ozemljitve nevtralne toËke energetskih transformatorjev)
je bila 2,7 milijona evrov.
Violeta Irgl

RTP 110/20 kV Gotna vas po prenovi.
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Praznovanje 100 let elektrifikacije
Dolenjske in Bele krajine

Mirko MarinËiË je razkril nov logotip družbe.

Udeleženci slavnostnega odprtja so z zanimanjem spremljali kulturni
program.

Zadnji dan v mesecu septembru smo na Dolenjskem
praznovali 100 let od zaËetka elektrifikacije Dolenjske in
Bele krajine. »astitljivo obletnico je Elektro Ljubljana zaznamoval tudi z odprtjem prenovljene razdelilne transformatorske postaje Gotna vas, prisotnim pa je bil predstavljen tudi novi znak Elektra Ljubljana.

Mirko MarinËiË
pri razvijanju nove
zastave družbe.

N

ovi znak je predsednik uprave s pomoËjo sodelavcev predstavil z odkritjem panoja, sledila je slavnostna zamenjava
zastav. Logotip ponazarja veË kot 110-letno tradicijo, zajeto
v stilizirani žarnici, dejavnost podjetja predstavlja stilizirana elektriËna strela v osrednjem delu, ki v svojem zadnjem delu izkazuje
skladnost z detajlom iz repa ljubljanskega zmaja.
Vabilu se je odzvalo veliko gospodarstvenikov z obmoËja Novega mesta, Bele krajine in Hrvaške. Odzvali so se ljudje iz politiËnega življenja, prišli so novinarji iz razliËnih medijskih hiš.
Vabilu so se z veseljem odzvali zaposleni v Elektru Ljubljana
in upokojenci DE Novo mesto. Prireditev je vodil “Franc Seidel”, v
govoru in opravi tistega Ëasa, ki ga je predstavljal Silvester Polak.
Igralka Violeta TomiË je doživeto predstavila bajko GospodiËna, ki
jo je napisal Janez Trdina. Vse skupaj pa je glasbeno zaËinila Srednja glasbena šola iz »rnomlja. Na koncu sta sledila slavnostni razrez
traku oziroma žic in vodeni ogled prenovljenega RTP Gotna vas.
Vreme je bilo izredno sonËno in vroËe, tako da je bila voda na
koncu prireditve zelo zaželena in iskana.
Jolanda Štukelj

6 • elektronovice | oktober2009

Igralka Violeta
TomiË je
predstavila
Trdinovo povest
GospodiËna.

NOVICA

NOVICA

Razstava ob 100-letnici
elektrifikacije Dolenjske in Bele
krajine
Pred stotimi leti, leta 1909, se je v Novem mestu zaËela elektrifikacija. Ob tej priložnosti je bila v hodniku
uprave, v Ljubljani, postavljena tudi priložnostna razstava
fotografij, na katerih so prikazani za elektrifikacijo pomembni objekti.

S

tare fotografije, ki so v originalih v Dolenjskem muzeju v
Novem mestu, so dale navdih našemu sodelavcu Marku Piku,
ki je poskušal najti enake položaje in narediti posnetke iz
istega mesta. Razstava obsega osem razliËnih delov Novega mesta.
Vsak del je predstavljen s staro fotografijo, fotografijo iz današnjih
dni in s fotomontažo obeh fotografij. Razstavo si lahko ogledate do
konca letošnjega leta. Vljudno vabljeni.
Uredništvo

Marko Piko pri postavljanju priložnostne razstave. Foto: Rok Obreza

Sodelovanje na obrtnem sejmu
Podjetji Elektro Ljubljana d. d., in UNIT d. o. o., sta na
42. mednarodnemu obrtnem sejmu v Celju, ki je potekal
od 9. do 16. septembra 2009, premierno v Sloveniji predstavili izdelke nemškega podjetja SUNMACHINE.

N

a sejmu smo z napravo SUNMACHINE PELLET soËasno
proizvajali elektriËno in toplotno energijo z visokim izkoristkom. Gre za najsodobnejši naËin ogrevanja in proizvodnje elektriËne energije, tj. brez izpustov toplogrednih plinov. Srce
in posebnost te mikrosoproizvodne naprave je stirlingov motor, ki
je poganjal elektriËni generator. Njegovo gorivo so bili lesni peleti,
ki jih je uplinjal s pomoËjo uplinjaËa Flox . Tako nastali lesni plin je
nato gorel in segreval delovni cilinder stirlingovega motorja.
SUNMACHINE PELLET je namenjena veËjim stanovanjskim
hišam, gostilnam, penzionom, manjšim hotelom, šolam, vrtcem,
manjšim proizvodnim obratom ipd., skratka povsod tam, kjer je
potreba po toploti.
Podjetji sta za nastop na sejmu prejeli priznanje Celjskega sejma.
Ivan Hribar

Elektro Ljubljana se je predstavil na Obrtnem sejmu v Celju.
Foto: Stanka KrušiË
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Moj paket 3T ENOJNI in 3T DVOJNI
Nova tritarifna paketna oskrba za zahtevnejše
gospodinjske odjemalce. Prvi tritarifni obraËun za
gospodinjstva v Sloveniji, z zagotovljenimi nižjimi in
stalnimi cenami za izbrano obdobje v doloËenih urah
med delavniki.

stemov ogrevanja in hlajenja, ki kot edini oziroma dopolnilni
vir uporabljajo elektriËno energijo.

MOJ PAKET 3T ENOJNI
Namenjen je veËjim gospodinjskim odjemalcem z letno
porabo nad 20.000 kWh oziroma povpreËno dnevno porabo
nad 55 kWh, ki so veËino dneva odsotni od doma, zaradi službe ali zaradi popoldanskih obveznosti in interesnih dejavnosti
oziroma interesnih dejavnosti otrok. Raba elektriËne energije
pri opravljanju domaËih opravil se z izbiro tega paketa prestavi v cenovno ugodnejši Ëas pred odhodom v službo oziroma
po prihodu domov.
Tarifni Ëasi za MOJ PAKET ENOJNI L, XL in XXL:
- 3T-enojni-VT1: od ponedeljka do petka od 6. do 10.
ure in od 19. do 22. ure;

S

15. aprilom 2009 smo v Elektru Ljubljana d. d. razširili
ponudbo za oskrbo z elektriËno energijo za gospodinjstva s paketno oskrbo - MOJ PAKET. Zaradi dobrega
odziva odjemalcev in uspešnosti akcije, smo se v podjetju
odloËili, da ponudbo nadgradimo in tako postanemo prvi v
Sloveniji na podroËju tritarifnega obraËunavanja elektriËne
energije. Danaπnji izredno aktivni in hitri tempo, ki ga æivimo
od nas zahteva neprestano prilagajanje. Z novo tritarifno paketno oskrbo bodo lahko naši odjemalci prilagajali odjem med
tarifami in tako ustvarili prihranke.
Tokratno ponudbo smo usmerili na veËje gospodinjske
odjemalce elektriËne energije, ki želijo prevzeti nadzor nad
svojo porabo. Ponudba novega paketa je z vidika funkcionalnosti in stroškovne uËinkovitosti zanimiva za lastnike toplotnih Ërpalk, veËstanovanjskih hiš ali samo za uporabnike si-
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- 3T-enojni-VT2: od ponedeljka do petka od 10. do 19.
ure;
- 3T-enojni-MT: od ponedeljka do petka od 22. do 6.
ure; sobote in nedelje ter prazniki od 00. do 24. ure.

MOJ PAKET 3T DVOJNI
Namenjen je veËjim gospodinjskim odjemalcem z letno
porabo nad 20.000 kWh oziroma povpreËno dnevno porabo
nad 55 kWh, ki veËino Ëasa preživijo doma in imajo tako
možnost prilagajati delovanje svojih naprav veËkrat dnevno.
Z možnostmi izklopa veËjih porabnikov elektriËne energije
želimo odjemalce spodbuditi, da prestavijo obratovanje v druge ure dneva, ko jim ponujamo nižje in stabilne cene.
Tarifni Ëasi za MOJ PAKET DVOJNI L, XL in XXL:
- 3T-dvojni-VT1: od ponedeljka do petka od 6. do 10.
ure, od 12. do 17. ure in od 19. do 22. ure;
- 3T-dvojni-VT2: od ponedeljka do petka od 10. do 12.
ure in od 17. do 19. ure;
- 3T-dvojni-MT: od ponedeljka do petka od 22. do 6.
ure; sobote in nedelje ter prazniki od 00. do 24. ure.

Pri obeh paketih cene za elektrËno energijo ostajajo nespremenjene do konca izbranega obdobja, prav tako pa odjemalcem omogoËamo moænost nakupa elektriËne energije iz
obnovljivih virov - Zelene energije.
Zagotovljene, nespremenjene ter ugodne cene elektriËne energije za vašo celotno porabo so doloËene na podlagi
tržnih cen na terminskem trgu in so konkurenËne drugim
ponudbam na trgu. Obdobje veljavnosti ponudbe pogojev
paketne oskrbe MOJ PAKET 3T je doloËeno v veljavnem ceniku.
MOJ PAKET 3T ENOJNI in MOJ PAKET 3T DVOJNI lahko
trenutno izberejo le odjemalci prikljuËeni na distribucijsko
omrežje Elektra Ljubljana, ki izpolnjujejo pogoje za sklenitev
pogodbe z Elektrom Ljubljana d. d. doloËene z veljavnimi
predpisi in Splošnimi pogoji Elektra Ljubljana d. d. za oskrbo
gospodinjskih odjemalcev z elektriËno energijo. Gospodinjski odjemalec podpiše pogodbo o paketni oskrbi, s katero si
zagotovi nespremenjeno ceno elektriËne energije, za ves Ëas
veljavnosti izbrane paketne oskrbe in to ne glede na siceršnja nihanja cen elektriËne energije na trgu. Pogoj za paketno
oskrbo MOJ PAKET 3T ENOJNI in MOJ PAKET 3T DVOJNI
je predhodno ali soËasno sklenjena pogodba za podatkovno
storitev “Spremljaj svojo porabo”. Pri tem je odjemalec vezan
na pogoje paketne oskrbe pri dobavitelju za izbrano obdobje,
predËasna prekinitev izbrane paketne oskrbe pa je mogoËa
ob plaËilu nadomestila oziroma pod pogoji doloËenimi s pogodbo. Po izteku obdobja izbrane paketne oskrbe si lahko odjemalec izbere morebitno novo obliko paketne oskrbe ali pa
odjema elektriËno energijo pod pogoji, ki v Elektru Ljubljana
veljajo za Osnovno oskrbo.
Spoštovane sodelavke in sodelavci, vabimo vas, da
preuËite nove pakete, ki smo jih pripravili in se zanje tudi
odloËite, saj boste v raznoliki ponudbi za vsakršen odjem
zagotovo našli takega, ki vam najbolj ustreza in bo za vas
najbolj ugoden. Prav tako vas vabimo, da širite dober glas
o našem podjetju in o novostih poveste svojim prijateljem,
sorodnikom, sosedom in vsem, ki bi jih ugodnosti utegnile
zanimati.

Delovna skupina za pripravo novih produktov
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Javne potrditve
partnerstva se je udeležil
tudi minister MiklavËiË
Elektro Ljubljana d. d., ki od leta
2005 v okviru dolgoroËnega partnerskega odnosa gmotno in moralno
podpira društvo RdeËi noski, tudi v
obdobju 2009-2013 z meseËno donacijo 200 evrov ostaja dolgoroËni
partner za podporo njegovega programa. Potrditve partnerstva se je v
novomeški bolnišnici udeležil tudi
minister za zdravje Borut MiklavËiË.

M

irko MarinËiË, predsednik uprave Elektra Ljubljana, je poudaril,
da upa, da se bo zgledu Elektra
Ljubljana odzvalo tudi preostalo gospodarstvo. Ob obisku na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice v Novem mestu je
Mirko MarinËiË direktorici Splošne bolnišnice Novo mesto Miri Retelj in direktorici

Zdravstvenega doma Novo mesto Mileni
Kramar Zupan izroËil tudi Ëek za donacijo
v vrednosti 1.500 evrov.
Minister za zdravje MiklavËiË je ob
tem dejal, da v bolnišnicah poleg medicinske pomoËi in znanja štejeta tudi razpoloženje bolnika in to, kako se mu psihiËno
pomaga. Otroci, je opozoril, pa take pomoËi
potrebujejo še veË. Delovanje RdeËih noskov je ocenil za pomembno in dragoceno,
prav tako pomoË gospodarstva.
Eva ŠkofiË Maurer, umetniška vodja
RdeËih noskov, je poudarila, da dolgoroËno
partnerstvo, ki ga nudi Elektro Ljubljana,
veliko prispeva k uspešni izvedbi vseh naËrtovanih programov.
Violeta Irgl

Ministra MiklavËiËa in predstavnike Elektra
Ljubljana je sprejela direktorica bolnišnice Mira
Retelj.

RdeËi noski so opravili vizito na otroškem
oddelku.

RdeËi noski z ministrom MiklavËiËem, s
predstavniki Elektra Ljubljana in Splošne
bolnišnice Novo mesto.

Dve novi sonËni elektrarni
Malim hidroelektrarnam se še to
jesen obeta dodaten vir prihodkov, saj
bosta v kratkem zaËeli obratovati še
dve sonËni elektrarni, ena na objektu
RTP Litostroj in druga v Metliki.

SonËna elektrarna na novi RTP 110/20 kV
Litostroj.
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N

a objektu RTP Litostroj je zgrajena
integrirana sonËna elektrarna namešËene moËi 15,68 kWp. Posebnost elektrarne je v tem, da je v primerjavi
z našimi preostalimi sonËnimi elektrarnami

SonËna elektrarna na Nadzorništvu Metlika.

integrirana v objekt in predstavlja sestavni del ovoja stavbe. Sestavljena je iz 180
tankoslojnih modulov, razporejenih v tri
enote: ena je na strehi objekta, drugi dve
pa na fasadi. V Metliki, na objektu nadzorništva Elektra Ljubljana, je pred kratkim
zaËela poizkusno obratovati nova sonËna
elektrarna. Elektrarna je sestavljena iz 192
monokristalnih modulov, ki skupaj tvorijo
34,56 kW moËi. Projekt je v celoti, od projektiranja do postavitve, izvedel strokovni
kader našega podjetja. Odprtje elektrarne
SE Litostroj bo predvidoma decembra, v
Metliki pa konec novembra.
Milan Švajger in Mia KreËar

SVET DELAVCEV

SVET DELAVCEV

Aktivnosti Sveta delavcev
Elektro Ljubljana d. d.
»lani Sveta delavcev Elektro
Ljubljana d. d., so se v mesecih avgustu in septembru sreËali na treh sejah; dve sta potekali na sedežu družbe Elektro Ljubljana d. d., ena pa je
bila v Trbovljah.

N

a 25. redni seji je prisostvovala Andreja Radovan, pooblašËenka za certifikat Družini prijazno podjetje, ki je
predstavila posamezne aktivnosti v okviru
certifikata in ponovno povabila Ëlane sveta
delavcev, da aktivno sodelujejo pri zadanih
nalogah na podroËju Družini prijazno podjetje. Na 26. redni seji se nam je pridružil tudi
predsednik uprave družbe Mirko MarinËiË, ki
je poudaril zavedanje pomena sodelovanja
med zaposlenimi in vodstvom podjetja.
Naše drugo sreËanje, ki ga organiziramo po enotah družbe, je bilo v prostorih DE

Trbovlje, in sicer v ponedeljek, 21. septembra 2009. SreËanje sta koordinirala Zoran
Artnak in Viktor Forte, Ëlana Sveta delavcev
DE Trbovlje. Naš tokratni gostitelj je bil Anton Razpotnik, direktor DE Trbovlje. Gospod
Razpotnik je najprej Ëlane sveta delavcev pozdravil, nato pa predstavil distribucijsko enoto, ki ima že dolgo in zanimivo zgodovino.
V nadaljevanju je potekala 27. redna
seja sveta delavcev. Osrednja tema seje je
bila predstavitev produktov za odjemalce,
ki nam jih je predstavil Roman Ponebšek,
Ëlan sveta delavcev in vodja Službe za
uporabnike v OE SU. Njegova predstavitev
je obsegala nazoren in praktiËen prikaz naslednjih storitev:
• paketna oskrba z elektriËno energijo;
• poišËi potratneža;
• spremljaj svojo porabo;
• e-storitve;

• e-raËun;
• skeniranje dokumentov v programu Perun;
• avtomatsko obvešËanje o naËrtovanih
izklopih.
Ob predstavitvi smo ponovno poudarili pomen ustreznega obvešËanja vseh zaposlenih in zunanje javnosti.
Direktorju DE Trbovlje Antonu Razpotniku, našima kolegoma Zoranu Artnaku
in Viktorju Forteju ter drugim sodelavcev
DE Trbovlje se zahvaljujemo za prijetno
sreËanje, ki so nam ga pripravili.
Vse zaposlene pa še enkrat obvešËamo, da so zapisniki sveta delavcev na
oglasnih deskah vseh organizacijskih enot.
Svet delavcev Elektro Ljubljana

NOVICA

NOVICA

Minilo je 50 let
Petdeset let je minilo, ko je takratno podjetje Elektro Novo mesto pod vodstvom gospoda Pirnata
poslalo EGŠC (Elektrogospodarski
šolski center) v Maribor na šolanje
skupino sedmih fantov, da se usposobimo za delo elektromonterjev.

nici sreËali z nekdanjimi sošolci, smo se
takole postavili za spominski posnetek.
Prva slika pa je spomin na šolo pred petdesetimi leti.

svojim delom pustili kamenËek v mozaiku podjetja. Ko smo se ob petdesetlet-

Stane GregorËiË

P

o treh letih šolanja in praktiËnega
dela smo se vsi vrnili in se zaposlili v omenjenem podjetju. VeËina
nas je tu preživela celotno delavno dobo
do upokojitve. Sodelovali smo pri razvoju podjetja, elektrifikaciji Dolenjske in s

Elektromonterji na izobraževanju v Elektro
gospodarskem šolskem centru v Mariboru pred
50 leti. Fotografija iz arhiva Staneta GregorËiËa.

Takole pa smo videti danes.
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KAKOVOSTI

SISTEM VODENJA

Prelomno leto Sistema vodenja
kakovosti
V razvoju Sistema kakovosti Elektra Ljubljana d. d.,
je letošnje leto, leto 2009, na neki naËin prelomno,
saj mineva deset let od pridobitve prvega certifikata.
Tako je že leta 1999 Elektro Ljubljana d. d., pridobil
certifikat za standard ISO 9001.

V

desetih letih delovanja Elektra Ljubljana d. d., se je
zavedanje pomena in prednosti urejenosti poslovanja
po naËelih dobre prakse še okrepilo in smo tako v tem
Ëasu kar štiri širša poslovna podroËja organizirali na standardiziran naËin, po standardih iz skupine ISO, tj. ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 in ISO 27001.
Sistem kakovosti Elektra Ljubljana deluje prek odborov
za kakovost na ravni družbe, OE in DE. Sestanki odborov za
kakovost postajajo sestavni del kolegijev posameznih enot.
Za sisteme ravnanja z okoljem, varnost in za zdravje pri delu
ter varovanje informacij so ustanovljeni sveti in imenovani
pooblašËenci. Veljavni obvladani dokumenti so na K:disku.
Vzporedno nastaja tudi portal Sistema kakovosti. Posamezni
standardi se povezujejo v integriran sistem kakovosti, ki se
nenehno razvija.

Elektromonterji pri armiranju daljnovodnega droga.

vplivov in vidikov izdelati ustrezno in uporabno analizo tveganja ter nadaljevati aktivnosti na okoljskih programih.

V okviru Službe za kakovost je v zadnjem Ëasu najveË
aktivnosti namenjenih Sistemu ravnanja z okoljem, kjer želimo prek ureditve registra zakonodaje ter popisa okoljskih

Tako so se v letu 2008 in z nadaljevanjem v letošnjem
letu izvajali naslednji okoljski programi:

Elektromonterji pri montaži transformatorja na drogu.

• Program št. 01, Naprave in olja, odgovorna oseba: Matjaž Keršnik. Program se izvaja skladno z naËrtom. Elektro
Ljubljana d. d., naj do leta 2010 ne bi imel veË naprav,
ki bi vsebovale PCB. »e bi Elektro Ljubljana dobil v last
tujo transformatorsko postajo, kjer naprave lahko vsebujejo PCB, bo delovala skladno z zakonodajo in po postopkih,
opisanih v programu.
• Program št. 02, Odpadki, ki nastanejo pri vzdrževalnih
delih na obmoËju nadzorništva, odgovorna oseba: Igor
AdlešiË. Program se ažurira glede na ugotovljeno stanje
odpadnega materiala.
• Program št. 03, Odpadki, ki nastopajo pri vzdrževanju
poslovnih in obratnih stavb ter pri avtoprometu, odgovorna oseba: Tomaž BonËa. Program se izvaja in ažurira.
• Program št. 04, SkladišËenje impregniranih drogov, odgovorna oseba: SreËko MiheliÊ. Program se izvaja.
• Program št. 05, Obvladovanja hrupa, odgovorna oseba:
Tomaž Pungartnik. Na podlagi predloga Elektra Gorenjska
je bila izvedena študija v okviru skupine GIZ s ciljem, da ne
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•

•

•

•

bo treba izvajati monitoringa hrupa za vsako transformatorsko postajo posebej, ampak samo enkratno za
posamezni tip TP.
Program št. 06, EMS - elektromagnetno sevanje,
ki nastaja kot posledica obratovanja EES, odgovorna oseba: Tomaž Pungartnik. Ker gre pri EMS v fazi
gradnje objektov za sistemsko rešen primer, v fazi
obratovanja pa sevanje s starostjo naprav ne narašËa,
je bil program konËan.
Program št. 07, IonizirajoËe sevanje, odgovorna oseba: Tomaž Pungartnik. V Elektru Ljubljana so bili kot
vir ionizirajoËega sevanja zaznani ionizacijski javljalniki požara, ki pa so bi vsi zamenjani z do okolja nenevarnimi javljalniki, tako da je bil tudi ta program
uspešno konËan.
Program št. 08, Odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju poslovnih in obratnih stavb in vsebujejo azbest,
odgovorna oseba: Tomaž BonËa: Program se izvaja
skladno z naËrtom.
Program št. 09, Odpadki, ki nastanejo pri sanaciji
kabelske kanalizacije, odgovorna oseba: Uroš Jerina.
Program se izvaja skladno s smernicami iz programa.

V letu 2008 so bili zaznani trije novi okoljski vidiki,
na podlagi katerih se je pristopilo k izdelavi novih programov:
• Program št. 10, Uporaba motornih vozil, odgovorna
oseba: Tomaž BonËa. Cilj je zmanjšanje emisije toplogrednih plinov iz uporabe motornih vozil.
• Program št. 11, Naprave, ki vsebujejo kot izolat plin
SF6, odgovorna oseba: Tomaž Pungartnik. Namena
programa sta evidentiranje naprav in njihova oznaËitev, izdelava navodil za varno delo v normalnem
obratovanju oziroma ob požaru.
• Program št. 12, Uporaba transformatorjev, ki vsebujejo kot hladilno sredstvo do okolja škodljivo snov,
na obËutljivih lokacijah, odgovorna oseba: Damjan
Kitak. Namen programa je evidentirati transformatorske postaje na vodovarstvenih obmoËjih, kjer bi izliv
olja lahko povzroËil škodo na podtalnici.
Izvajanje aktivnosti po programih je pomembno za
okoljsko ozavešËenost družbe, ki postaja pomemben dejavnik na vseh podroËjih dela in življenja.
Vsebino in besedilo programov so izdelali nosilci
programov v okviru Sveta za ravnanje z okoljem. Potekajo tudi aktivnosti po programih sistemo ISO 27001 in
OHSAS 18001. Vsi programi so objavljeni na K:disku.

Služba za kakovost

PODJETJE

DRUŽINI PRIAZNO

Elektro Ljubljana
d. d. - do
družine prijazno
podjetje
Naj spomnimo, da smo
se kot nosilec osnovnega
certifikata Družini prijazno
podjetje zavezali, da bomo
v naslednjih treh letih, do
marca 2012, postopoma izvedli naËrtovane ukrepe, ki
so v rubriki Družini prijazno
podjetje objavljeni tudi na intranetni strani naše družbe.

E

den izmed ukrepov je redno obvešËanje zaposlenih, ki pravzaprav poteka že skozi vse leto v okviru
redne rubrike v internem Ëasopisu, in portala. V okviru
drugih aktivnosti v prihodnje naËrtujemo aktivno povezovanje
s Športnim društvom Elektra Ljubljana d. d. Med drugim pripravljamo anketo za vse zaposlene, s katero želimo na podroËju
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja obravnavati
teme, ki so za zaposlene še posebej aktualne. Anketo bomo izvajali v prvih mesecih naslednjega leta.
Zaposlene vabimo, da se z vprašanji po elektronski pošti obrnejo na pooblašËenko za usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja Andrejo Radovan. Od sprejetja osnovnega certifikata so
bila nanjo že naslovljena vprašanja, tako npr. glede možnosti korišËenja fleksibilnega delovnega Ëasa v tednu, ko starš prviË uvajajo
otroka v vrtec, kje pridobiti informacije s podroËja delovnega ali
druæinskega prava. V ta namen bodo informacije o dostopnosti
pravnih virov zbrane tudi na portalu podjetja v rubriki Družini
prijazno podjetje.
Do družine prijazna politika je del družbene odgovornosti
podjetja oziroma odgovornosti do zaposlenih. Z naËrtovanimi
ukrepi želimo zaposlenim omogoËiti lažje in fleksibilnejše prilagajanje družinskega življenja z njihovimi delovnimi aktivnosti.
Zavedajmo se, da z upoštevanjem pomena do družine prijaznih
pogojev zaposlovanja ter dela lahko pozitivno vplivamo na veËjo motiviranost zaposlenih, zmanjšanje fluktuacije zaposlenih,
stroškov v povezavi z njo in podobno.
Andreja Radovan
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IN MLADOSTNIKE

ZA OTROKE

Novinarska konferenca ob koncu
projekta Trajnostna energija v šolah
Ob koncu uspešno izvedenega projekta TRE© smo
skupaj z druπtvom Zoja v prostorih Okoljskega centra v
Ljubljani organizirali novinarsko konferenco. Novinarska
konferenca je bila sklicana za 15. september 2009.

UËenci so aktivno sodelovali v animacijah.

Na novinarski konferenci ob koncu projekta Trajnostna energija v šolah.
Foto: Rok Obreza

M

iran Kojc, predsednik društva ZOJA in predstavnik Elektra Ljubljana Roman Ponebšek sta navzoËe seznanila s
potekom izvajanja projekta, z odzivi na omenjeni projekt
in z vlogo Elektra Ljubljana, ki je aktivno sodeloval na vseh animacijskih prireditvah po osnovnih šolah ter pri strokovni pripravi
projekta. Poudarila sta sinergijo nevladnega prostovoljnega društva
in gospodarske družbe, katerih skupni cilj je skrb za okolje. Soustvarjanje vsebine in vzorno izvedene prireditve pa sta po ocenah
obeh naletela na zelo pozitiven odziv pri osnovnošolcih in njihovih
uËiteljih.
Glavni namen projekta je bil osnovnim šolam nuditi pomoË pri
ozavešËanju in izobraževanju mladine o okoljskih tematikah. Ciljno
prebivalstvo v projektu so bili osnovnošolci in njihovi uËitelji, ki so
se izkazali kot znanja željno in okoljsko ozavešËeno prebivalstvo. V
ta namen smo na petdesetih osnovnih šolah po Sloveniji pripravili
sto ur animacijskih delavnic in vsem šolam dostavili brošure Elektrika, ki smo jih v okviru projekta natisnili v 68.000 izvodih. Poleg
omenjenih aktivnosti je bila v okviru projekta izvedena tudi ekskurzija na Cesto obnovljivih virov v Pomurje, na devetindvajsetih
osnovnih šolah pa je Elektro Ljubljana namestil sodobne števce, ki
omogoËajo uporabo aplikacije SPLET.EN, ki omogoËa spremljanje
porabe energije prek svetovnega spleta.
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Z meritvami smo iskali potratneæa.

Med izvajanjem projekta se je rodil tudi lik z imenom ElektriËar Piko, ki je sodeloval pri vseh animacijskih delavnicah, obleËen
v polno delovno opravo elektrikarja. UËencem je razlagal o varnosti
pri posluževanju z elektriËnimi napravami, hkrati pa predstavil tudi
poklic elektromonterja, za katerega je malo zanimanja uËencev in
dijakov, v našem podjetju pa je elektromonter iskan in cenjen poklic. ElektriËarja Pika so osnovnošolci vzljubili, saj jim je bil zelo
zanimiv, zato so mu zelo radi zastavljali razliËna vprašanja, ki so se
nanašala na delo elektrikarja in na varnostno opremo, ki je obvezna
pri vsakodnevnem delu pravega elektrikarja.
Rok Obreza

U»INKOVITOST

ENERGIJSKA

Brez avtomobila nikamor
NarašËanje prometa z osebnimi avtomobili skupaj s
cestnim transportom prerašËa v enega izmed najveËjih
virov onesnaževanja našega planeta. Lahko reËemo, da
danes skoraj ni veË družine, ki bi bila brez avtomobila,
seveda, saj se brez njega dejansko ne da “živeti”. Zato vam
podajamo nekaj preprostih nasvetov, ki so lahko uresniËljivi in gotovo lahko prispevajo svoj delež k ohranjanju
Zemlje.

P

olovica vozil ima premalo napolnjene pnevmatike in zato porabijo 5 % veË goriva. Uporabljajte družinski avtomobil za
prevoz Ëim veË ljudi. »e ste na krajši poti, se pozanimajte,
ali se lahko komu pridružite v avtomobilu ali pa uporabite vlak ali
avtobus - obstajajo celo spletne strani, na katerih lahko poišËete sopotnika.
Pot naj vam ne pomeni le prestavljanja z ene na drugo lokacijo
- Ëe izberete na primer vlak, avtobus, na potovanjih pa na primer
ladjo, jadrnico, namesto motornega Ëolna, res ne boste pridobil na
hitrosti, boste pa v tem Ëasu lahko brezskrbno uživali v potovanju,
vaš prispevek globalnim prihrankom energije pa ne bo zanemarljiv.
Premislite o naslednjem reku: veËja hitrost, veË lahko zamudiš.
Naš namig: za sestanek v bližini uporabi kolo ali pa se sprehodi do lokacije. Primerno razgiban na svežem zraku boš gotovo lažje
kos nalogam, ki te Ëakajo na sestanku. Med sprošËajoËo potjo na
sestanek lahko še razmišljaš, se pripravljaš na sestanek in si ustvariš
scenarij sestanka, ki ga boš vodil ti.

Zakaj še ugašati luËi
Svetlobno onesnaževanje - neprimerna osvetlitev objektov
in pripadajoËega okoliškega prostora, prometnic, izložb, svetlobni
reklamni napisi, po nepotrebnem prižgane luËi v stanovanjih ... Ne
samo mesta, tudi manjši kraji in vasi na podeželju, ponoËi dobesedno “sevajo”. Pa ne samo da ne vidimo zvezdnega neba, da naletimo
na zmedeno vešËo, zaËudeno sovo in obupane netopirje, tudi naπ
spanec je nemiren. Še vedno smo iz narave in njen del. NoË je namenjena poËitku in narava nas je ustvarila takšne, da se potopimo
v trden spanec, ko je zunaj tema. Zato je še toliko pomembneje
ugašati luËi, saj bomo prispevali k manjšemu svetlobnemu onesnaževanju svoje okolice. Naj mesto ponoËi spi!
Ali ste vedeli: v Evropski uniji živi 99 % prebivalcev na obmoËjih s svetlobnim onesnaženjem. 90 % prebivalcev lahko opazuje le trajno umetno meseËino, 2/3 prebivalcev nikoli ne vidita prave
noËi, približno 1⁄2 prebivalcev nikoli ne vidi Rimske ceste, nekaj
manj kot 1/5 prebivalcev pa zaradi premoËne svetlobe noËnega
neba niti ne more opazovati.

Razsvetljena Ljubljana.

V Sloveniji je od 3.600 znanih vrst metuljev le 185 vrst dnevnih metuljev. Torej, 95 % metuljev je noËnih. VeËina noËnih metuljev
je fototaktiËnih, zato te zares ogroža svetlobno onesnaženje; tudi po
nepotrebnem prižgana luË v našem stanovanju, ki sveti iz hiše.

V premislek
Družina s pretežno mesno prehrano posredno porabi 100 l
goriva letno za proizvodnjo mesne hrane. To je polovica letne porabe goriva družinskega avtomobila. Tak naËin prehranjevanja pa
pomeni porabo 35.000 kWh elektriËne energije letno.

Sodeluj
Sami reciklirajte, kar lahko in kar je smotrno. LoËujte odpadke. Kupujte izdelke za veËkratno uporabo.

Skrb za higieno na delovnem mestu
Prihajajo hladni in vlažni jesenski dnevi ter z njimi Ëas gripe
in prehladov. Skrbite za higieno rok na delovnem mestu, ne pozabite na delovno mizo, tipkovnico, pisala in na drugo, kar prijemate z rokami. Na površini pisalne mize je namreË kar 400-krat veË
bakterij kot na pokrovu neoËišËene stranišËne školjke. V pisarniških
prostorih je veË bakterij kot v javnih sanitarijah. Pravi zadrževalci
bakterij so: kljuke, telefoni, tipkovnice, raËunalniške miške in daljinski upravljavci.
S preprostimi ukrepi lahko skupaj veliko dosežemo pri ohranjanju naravnega okolja.
Uršula Krisper,
vodja projekta VarËevanje z elektriËno energijo znotraj podjetja
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Oddelek za splošne zadeve DE Ljubljana mesto
Sestavni del distribucijske enote
Ljubljana mesto, enako tudi v drugih
enotah, je Oddelek za splošne zadeve.
V njem nas je šest zaposlenih: vodja
oddelka, referent za avtopromet, gospodar, sodelavka v vložišËu enote in
dva receptorja. Predstavljamo 3,53odstotni delež zaposlenih na enoti.

V

mesecu septembru smo se trije sodelavci oddelka preselili v nove
prostore v 1. nadstropju poslovne stavbe na Kotnikovi ulici 9. Vzrok je v
optimalnejši razvrstitvi pisarn glede na vsebinsko povezanost opravil in zadolžitev ter
lokacijsko zaokroženost posamiËnih služb.
Tako smo bliže vodstvu enote in pravni pisarni, levi del nadstropja pa si delimo tudi
z vodjo Službe za uporabnike in s sodelavci
OE ORDO (Center vodenja in Oddelek za kakovost elektriËne energije). Tako je oddelek
po nekaj manj kot desetih letih ponovno v
prostorih, ki jih je že zasedal. Recepcija in
vložišËe sta, razumljivo, še vedno v pritliËju
objekta. Naj omenim tudi, da so se po novi
razporeditvi sodelavci in sodelavke Službe
za dokumentacijo in investicije v celoti razporedili v 4. nadstropju, Služba za distribucijsko operativo in Služba za izgradnjo DO
pa domujeta v 3. in 2. nadstropju. Delavci
Službe za uporabnike so veËinoma razporejeni v pritliËju stavbe.
S tem zapisom želim seznaniti vse zaposlene pa tudi naše upokojene sodelavce,
štipendiste in druge zainteresirane o naših
novih prostorih oziroma lokaciji. Telefonske
številke ostajajo nespremenjene. Dobrodošli
za vsakršno vprašanje oziroma pogovor.
Kot je deloma že iz nazivov delovnih
mest razvidno, oddelek zajema opravila v
recepciji enote. Tu imamo zaposlenega novega sodelavca Edvarda PotoËnika. Ustrezno vodena dela v recepciji so izrednega
pomena. Recepcija pomeni prvi stik upo-
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rabnika, poslovnega partnerja ali drugega
zainteresiranega, ki prihaja v objekt, z delavci enote oziroma z Elektrom Ljubljana.
Ustrezno kadrovanje na tem delovnem mestu je torej velikega pomena. Drugi receptor je Jurij Morys, delavec, ki je bil na to
delovno mesto razporejen pred nekaj leti.
Po potrebi (dopust, bolniški dopust ...) nadomešËa receptorja, sicer pa izvaja opravila
v preostalem delu dneva. Na enoti imamo
namreË 24-urno fiziËno in tehniËno varovanje (velja tudi za objekt Slomškova ulica
18), ki ga izvaja zunanja organizacija FIT
varovanje, d. d.
Na enoti imamo organizirano vložišËe, kjer sodelavka Jelka Helena Urh natanËno vodi delovodnik prispele pošte, arhiv
odposlane pošte in arhiv elektroenergetskih
soglasij. Na tej lokaciji se zbira vsa prispela
pošta (dostava po kurirju trikrat dnevno) in
pošta, ki jo kurir ob istih terminih dneva
odnese na upravo družbe, kjer se ustrezno
obdela in odpošlje naslovnikom. Jelka je
tudi naša predstavnica v sindikatu. Zbira
razliËne prijave za sindikat in podjetje; pri
njej boste dobili znižano vstopnico za razliËne gledališke predstave, Ëe ste seveda Ëlan
sindikata podjetja. Sodelavci na plaËilni
dan pri njej dobimo “kuverto s plaËo”. Sicer
ste o naši dragi sodelavki na straneh Elektro
novic že nekaj prebrali.
Gospodar Danijel Kramar, na kratko
Dane, je pri nas že vrsto let; letos je izpolnil pogoje za prejem panožnega priznanja
za 20-letno delo v Elektru Ljubljana. Skrbi
za to, da je v objektu vse tako, kot je treba.
Deloma je sicer omejen zaradi finanËnih
sredstev, sicer pa se trudi, da bi bil objekt
urejen in zaposleni v njem zadovoljni. Skrbi
tudi za Slomškovo ulico 18, po naroËilu sodelavcev Službe režijskih dejavnosti (SRD)
tudi za objekt na Slovenski cesti. Od meseca
septembra pa ni veË v njegovi skrbi objekt
Mirje na Jamovi ulici 44, saj je bil izpraz-

Anton Gindiciosi in Danijel Kramar v novi
pisarni. Foto: Alenka Kušar

njen in predan SRD, gospodar pa je na novo
zadolžen za objekt Nadzorništva »rnuËe, ki
ga enota deloma prevzema. Njegova opravila so: pregledovanje stanja objektov, naprav v njih in inventarja, izvajanje in organizacija vzdrževalnih del, nadziranje dela
zunanjih izvajalcev in vodenje ustreznih
evidenc ter priprava poroËil. Zadolžen je
tudi za urejanje okolice objektov, organizacijo le-tega in nadzor nad izvajanjem teh
del. Lahko bi rekli, da je Dane naš hišnik. In
to dober hišnik.
Referent avtoparka Anton Gindiciosi,
Tone, kot ga kliËemo sodelavke in sodelavci, poskrbi, da je s službenimi vozili na enoti, deloma pa tudi na upravi (pokriva namreË del službenih vozil, ki jih uporabljajo
delavci, locirani na lokaciji Slomškova ulica
18), skupaj približno 130 vozil, vse tako kot
mora biti. Poskrbi, da so vodene ustrezne
evidence, da so vozila pravoËasno registrirana, da so tehniËno ustrezna. Ob nezgodi
poskrbi, da je vozilo popravljeno in škodni
primer prijavljen. Sodelavci vozniki morajo
biti ustrezno obvešËeni. Pri delu uporablja
ustrezne predpise in Organizacijski predpis
231 01 - Obvladovanje voznega parka, potrjen junija 2008.
Kot zadnje naj predstavim še svoje
delo - delo vodje oddelka. Velik del obsegajo opravila v povezavi s kadri, vodenje
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ustreznih kadrovskih evidenc, pretežno
so vodene raËunalniško v integriranem
informacijskem sistemu (IIS), nekateri ga
imenujejo “Ërni ekran”, velik del pa je mogoË tudi v programu Forest & Trees. Vodenih je 170 osebnih map delavcev, ki so
zaupne narave in so hranjene v železnih
omarah, varnih pred ognjem, z oznako zaupno. Trajno (do smrti Ëloveka) hranimo
mape delavcev, ki so se upokojili ali zapustili podjetje. Del opravil predstavljata
vodenje in nadzor del, ki se sicer opravljajo v oddelku; predlaganje sprememb,
iskanje boljših rešitev. Organiziram, da so
na enoti ustrezno urejena splošna opravila:
pošta, fotokopiranje, administracija, ureje-

nost delovnega okolja. Z odloËitvijo, da
se zmanjšajo stroški zunanjih izvajalcev,
je oddelek prevzel tudi opravilo vlaganja
zemljiškoknjižnih predlogov v Zemljiško
knjigo. Deloma jih izvajata tudi sodelavca v Službi za dokumentacijo in investicije Romana Matjaž in Andrej Wagner. Del
delovnega Ëasa namenim vodenju Sistema
kakovosti na enoti. Kot vsi vemo, je družba
prejela že peti certifikat kakovosti, tokrat
osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Poskrbim, da imamo na enoti ustrezno
zapisane odloËitve in urejen arhiv sistema
kakovosti. Sodelujem tudi v »asopisnem
svetu Elektro novic in se trudim, da bi bili
sodelavci in zaposleni v Elektru Ljubljana

obvešËeni o dogajanju na enoti Ljubljana
mesto.
Spoštovani sodelavci, spoštovane
sodelavke, vsi drugi, upam, da ste z našim
delom zadovoljni. Sicer smo odprti za dobronamerne pripombe in mnenja. Vse za
to, da bi bilo naše delo v celoti bolj uËinkovito, poslediËno pa sodelavci in uporabniki naših storitev zadovoljni.
Zares izgubiš šele takrat,
ko se nehaš truditi.
(Mike Ditke)
Alenka Kušar

NOVICA

NOVICA

Elektro Ljubljana je sodeloval na
mednarodnem festivalu Mladi levi
Festival je potekal od 21. do 29. avgusta v organizaciji in pod pokroviteljstvom zavoda Bunker in se je z
inštalacijami odvijal na Slomškovi ter Kotnikovi ulici. Na
festivalu je aktivno sodeloval tudi Elektro Ljubljana d. d.
Aktivnosti smo usmerili na promocijo podjetja.

N

akljuËnim obiskovalcem smo predstavili naše storitve, namenjene gospodinjskim odjemalcem, in jih na praktiËen naËin
ozavešËali o racionalni rabi energije. Sodelavci oddelka za

Uršula Krisper predstavlja mimoidoËim dodatno storitev PoišËi potratneža.

energetsko svetovanje smo bili v vlogi svetovalcev na voljo mimoidoËim v inštalaciji Dnevna soba. V postavljeni dnevni sobi smo med
drugim merili porabo elektriËne energije varËnih sijalk, klasiËne žarnice z žarilno nitko, žarnice z LED-diodami in elektriËnega grelca
(kaloriferja). Razlagali in pogovarjali smo se s prenekaterimi “radovedneži”, ki jih je zanimalo, kaj imamo na mizi. Najzanimivejša pa
sta bila dva obiskovalca: Poljak, ki študira v Münchnu, in AmeriËan,
ki študira na Dunaju. Morali smo jim razložiti skoraj vse: kdo smo,
katero podjetje predstavljamo, da je v Sloveniji trg z elektriËno energijo, s Ëim se sicer ukvarjamo v oddelku ter seveda kaj, kako in zakaj merimo porabo elektriËne energije z našimi “Potratneži”. Pohvalili
smo se, da smo podobne predstavitve opravili tudi na 50 šolah po
Sloveniji v okviru projekta Trajnostna energija v šolah. Poželi smo
odobravanje. Ali uganete, v katerem jeziku smo se pogovarjali? Na
zaËetku ob seznanitvi najprej angleško, nato pa nemško in priznati
moramo, da sploh ni bilo preprosto. Najbolj pa smo bili veseli skupine
osnovnošolcev, ki nas je z zanimanjem poslušala in so nam uËenci
povedali, da smo jim prijetno zapolnili dan, kajti bili so v poËitniškem
varstvu na bližnji osnovni šoli, smo bili take pohvale res najbolj veseli. Nadejamo se še podobnih nastopov tudi v prihodnje, saj smo si
dokazali, da se svetovalci lahko vkljuËimo tudi v kulturne dogodke in
prispevamo k živahnejšemu kulturnemu utripu prestolnice.
Uršula Krisper
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Elektromagnetno
sevanje - da ali ne?
Kadar govorimo o sevanju elektriËnih naprav, govorimo o elektriËnem in magnetnem polju, ki se pojavlja v
okolici teh naprav. Elektromagnetno polje je prisotno ob
prenosu elektrike po daljnovodih, pri uporabi gospodinjskih naprav, raËunalnikov, mobitelov ... Ljudje se pogosto
ne zavedamo, da je elektromagnetno polje prisotno povsod v Ëlovekovem naravnem in bivalnem okolju.

J

akost elektriËnega polja merimo v voltih na meter (V/m). »im
veËja je napetost, tem moËnejše je elektriËno polje na doloËeni
razdalji. ElektriËno polje je prisotno tudi, Ëe naprava ne deluje,
saj lahko napetost obstaja tudi takrat, ko tok ne teËe. Nasprotno pa
magnetno polje nastane le takrat, ko je naprava vkljuËena in teËe
tok. Jakost magnetnega polja merimo v amperih na meter (A/m), v
praksi pa se pogosteje uporablja izraz gostota magnetnega pretoka
in jo merimo v teslih (T). »im veËja je poraba elektriËne energije,
veËji tok teËe, moËnejše je magnetno polje.
Ko govorimo o vplivih elektromagnetnega polja na Ëloveka,
govorimo o elektromagnetnem sevanju. Sevanja delimo na ionizirna in neionizirna. Ionizirna imajo višjo frekvenco od neionizirnih
in so za zdravje škodljiva (radioaktivno sevanje), nasprotno neionizirna sevanja z nižjo frekvenco za zdravje niso škodljiva. Sem sodijo vse elektoenergetske naprave, saj delujejo na frekvenci 50 Hz.
V svetu obstaja veliko priporoËil, predpisov in standardov, ki
doloËajo mejne vrednosti izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem. VeËina predpisov temelji na priporoËilih Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajoËimi sevanji (ICNIRP), ki je v svetu
najveËja avtoriteta na tem podroËju. Ker je težko ugotavljati, kakšne so dolgoroËne posledice sevanja na Ëlovekovo
zdravje, je na ICNIRP na bivalno okolje
dodal 50-odstotni, na delovno okolje
pa 10-odstotni varnostni dejavnik.
Slovenija je uvedla še dodaten, preventivni faktor, ki je
v 1. obmoËju, kamor sodijo:
bivalno okolje, vrtci, šole,
bolnišnice še dodatno, desetkrat strožji kot v Evropski uniji.
Mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja pri
frekvenci 50 Hz, ki jih doloËa
Uredba o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96), so
prikazane v spodnji tabeli:
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Klasifikacija DV

Nov

ObstojeË

Rekonstruiran

1. obmoËje - poveËana stopnja varstva pred sevanjem
ElektriËno polje

500 V/m

10.000 V/m

1.800 V/m

Magnetno polje

10 µT

100 µT

15 µT

2. obmoËje - splošna stopnja varstva pred sevanjem
ElektriËno polje

10.000 V/m

10.000 V/m

10.000 V/m

Magnetno polje

100 µT

100 µT

100 µT

ElektriËno in magnetno polje se z oddaljenostjo od vira sevanja zelo hitro zmanjšujeta. NajmoËnejša nizkofrekvenËna elektriËna
polja, ki jih najdemo v okolju, so pod visokonapetostnimi daljnovodi, najmoËnejša nizkofrekvenËna magnetna polja pa so v neposredni bližini elektriËnih motorjev in drugih elektriËnih naprav v
gospodinjstvu (sušilnik za lase, sesalnik ...).
ElektriËno polje lahko neposredno pod 400 kV daljnovodom
preseže 9 kV/m, magnetno polje na tleh pa 40 µT. Jakost elektriËnega in magnetnega polja se zmanjšujeta s kvadratom razdalje, to pomeni, da se pri 2-kratni oddaljenosti od daljnovoda jakost zmanjša
na Ëetrtino, pri 10-kratni oddaljenosti pa je jakost elektriËnega in
magnetnega polja samo še 1 % vrednosti, ki je neposredno pod
daljnovodom. Tako je na primer na oddaljenosti 100 m njuna jakost
enaka kot povsod drugje v bivalnem okolju. Za 220 kV daljnovode
sta najveËji izmerjeni vrednosti 6 kV/m in 22 µT, za 110 kV daljnovode pa 2,7 kV/m in 13 µT.
Z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju je doloËeno, da so potrebni odmiki na obmoËjih
poveËanega varstva pred elektromagnetnim sevanjem do 45 m za
400 kV daljnovod, za 220 kV daljnovod je potreben odmik do 24
m, za 110 kV daljnovod pa 14 m. Za 20 kV in 10 kV daljnovode
ni treba upoštevati varnostne razdalje, saj elektromagnetno sevanje ne doseže mejnih vrednosti niti neposredno pod daljnovodom.
ZnaËilna transformatorska postaja moËi 630 kV povzroËa elektromagnetno sevanje, ki je že na razdalji 5 m manjše od zakonsko
doloËenih mejnih vrednosti za 1. obmoËje varstva pred elektromagnetnim sevanjem.
Elektroinštitut Milan Vidmar je izdelal študijo o vplivih elektromagnetnih sevanj na ljudi in okolico. Opravile so se meritve jakosti elektriËnega polja in gostote magnetnega pretoka na obmoËju
Elektra Ljubljana, Elektra Primorska in Elektra Gorenjska. V okolici
Novega mesta so izvajali meritve na DV Dolenjske Toplice in DV
Uršna sela. Meritve so pokazale, da je maksimalna vrednost jakosti
elektriËnega polja pod daljnovodom 150 V/m, maksimalna gostota
magnetnega pretoka pa 0,9 µT. Trditev, da elektromagnetno sevanje
za 20 kV daljnovod ne doseže mejne vrednosti niti neposredno pod
daljnovodom, je glede na izmerjene rezultate pravilna.
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Velikokrat je zmotno naše mišljenje, da je elektromagnetno
sevanje odvisno od velikosti in moËi elektriËne naprave. Ne zavedamo se, da smo veliko bolj izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju
pri vsakdanjih opravilih (likanje, sušenje las, telefoniranje ...) kot pa
zaradi bližine elektroenergetskih naprav.
Nekatere gospodinjske naprave lahko med delovanjem
povzroËajo zelo visoke jakosti magnetnih polj in lahko tudi do
100-krat presegajo jakost magnetnega polja, ki jih v neposredni bližini lahko povzroËajo daljnovodi. Sušilnik za lase med
uporabo držimo zelo blizu glave, tako da je del glave lahko
izpostavljen magnetnemu polju do 1.000 µT, to je 10- krat veË
kot je mejna vrednost jakosti magnetnega polja po Uredbi o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
Zanimiv je tudi podatek, da elektriËna varuška seva bolj kot
400 kV daljnovod, vendar je nepogrešljiv pripomoËek pri vsaki
mladi družini.

Nepoznavanje resniËnih sevalnih obremenitev ali pa samo zatiskanje oËi pred resnico lahko povzroËi, da se sami pri sebi prepriËamo, da je vzrok naših težav (glavobol, depresija, utrujenost ...)
elektromagnetno sevanje. Težave lahko povzroËijo drugi dejavniki
iz okolja ali celo strah pred novimi tehnologijami.
Špela ŽnidarËiË
Vir: internet

NOVICA
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Seja Ëasopisnega
sveta Elektro novic
»lani Ëasopisnega sveta Elektro
novic smo opravili pregled poletne
oziroma letošnje 3. številke našega
internega glasila. Tokrat smo se zbrali na upravi DE KoËevje, in sicer 17.
9. 2009.

»

lane Ëasopisnega sveta je v odsotnosti direktorja DE sprejel in pozdravil
namestnik direktorja SreËko MiheliË,
ki je prisotnim predstavil DE KoËevje. Podal
je nekaj karakteristiËnih podatkov o velikosti, obsegu in o znaËilnostih obmoËja, ki ga
oskrbuje z elektriËno energijo DE KoËevje
ter o številu elektroenergetskih naprav. Za
naložbe DE KoËevje porabi letno cca od
1,300.000,00 do 1,400.000,00 €. Letos je
naËrt dosežen že prek 90 %, kar pomeni, da
si prizadevamo pridobiti dodatna sredstva,
išËemo delo na trgu; prizadevamo si tudi
nastopati z novimi produkti pri izvajanju

SreËko MiheliË je na seji predstavil poslovanje DE KoËevje.

meritev elektroinštalacij, celoviti zašËiti
objektov pred prenapetostjo in drugo. Prav
tako naj bi obe izvajalski skupini izvajali
dela na polaganju ADSS-optiËnega kabla v
skupni dolžini 34 km. S tem bi zagotovili
delo skupin za približno en mesec. »eprav
smo v obdobju recesije, na našem obmoËju
ni opaziti veËjega upada porabe elektriËne
energije. Med projekti za prihodnje leto je
omenil gradnjo nove TP Elektro za potrebe
napajanja sedeža DE in Nadzorništva KoËevje. Zdajšnja TP je v upravni stavbi DE,
SN-vodi pa potekajo skozi samo stavbo, saj
je bil v tej stavbi vËasih RTP 35/10 kV, ki je
napajal celotno obmoËje takratnega Elektra
KoËevje.
Zadnjo številko novic je ocenil kot
dobro in aktualno. Predlagal pa je, da bi
še veË pisali neposredno o delu na nekaterih najbolj znaËilnih oziroma tipiËnih de-

lovnih mestih, povezanih z našo osnovno
dejavnostjo, npr. o delu elektromonterja,
delovodje, voznika in drugih. Po besedah
urednice, ki se je za pobudo zahvalila, bo to
tudi upoštevano v prihodnjem letu.
Dobro sodelovanje Ëlanov Ëasopisnega sveta, predvsem pa še veËje angažiranje tudi preostalih zaposlenih pri pripravi
Ëlankov, je dober obet, da bodo Ëlanki še
pestrejši in aktualni in da bodo zajemali še
veË podroËij našega delovanja in Ëim veË
dogajanja. Zato želimo Ëlani Ëasopisnega
sveta ponovno povabiti k pripravi Ëlankov
tudi preostale sodelavce, da naredimo skupaj naše glasilo še pestrejše. MogoËe bo za
nekoga to lahko tudi nov izziv, da se poleg
rednega dela preizkusi tudi v pripravi prispevkov za naše interno glasilo.
Branko Volf
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Ksenija Blatnik - najprijaznejša
sodelavka DE KoËevje
jem sodelavcem in sodelavkam. Menim, da
je znanje tista vrednota, ki krepi Ëloveka
in Ëe lahko s tem pomagam komu blizu
sebe, sem zadovoljna tudi sama. Zame je
pomemben vsak posameznik, ne glede na
to, kdo je.”

Ali bi se podobno izšel izbor tudi v domaËem okolju?

Ksenija Blatnik

“Sem Ksenija Blatnik; leta 1985
sem konËala višjo upravno šolo v
Ljubljani. V takratni TOZD Elektro KoËevje sem prišla že leta 1986. ZaËela
sem kot pripravnica v finanËni službi na saldakontih dobaviteljev. Potem
sem zajadrala tudi v splošno službo
kot kadrovski referent, vendar sem se
po upokojitvi sodelavke vrnila v finanËno službo, kjer delam tudi zdaj.

D

elo je zanimivo, raznoliko. Ker nas
je v finanËni službi na DE malo, si
med seboj pomagamo. Imam veliko
stikov s sodelavci, kar mi veliko pomeni, saj
rada delam z ljudmi in cenim medËloveške
odnose. Menim, da znanje krepi samopodobo Ëloveka, zato sem se v preteklem letu
vpisala v nadaljnji študij, tako da imam zdaj
tudi veliko dela s pripravo diplome.”

“Ha ... to bi bilo pa zanimivo slišati iz
njihove strani! Bi si upala trditi, da imajo
podobno mnenje. Doma imava z možem
dva otroka, hËerka Tina je že diplomantka,
sin Jan pa je ravnokar v najstniškem obdobju, tako da potrebujem veliko pozitivne energije in komunikacijskih vešËin pri
usklajevanju zahtev najstnika in “nerazumnih prepovedi” nas, staršev.”

Kakšno je tvoje razumevanje in kaj meniš o sodelavcih, ki so glasovali zate?
“Sodelavcem bi se zahvalila za glas,
ki so ga dali zame. Vzdušje, ki vlada med
zaposlenimi na DE Elektro KoËevje, je res
izredno. Prav z vsemi sodelavci in s sodelavkami se dobro razumem. Rada sodelujem z njimi in se družim med službenim
Ëasom in tudi v prostem Ëasu.”

Kaj bi sporoËila sodelavcem za prijazne
medsebojne odnose in razumevanje?
“Bodi pozitiven, saj imajo ljudje radi
pozitivne ljudi. Bodi zadovoljen sam s seboj in to prenesi tudi na druge.”
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“Ko se ozrem nazaj, vidim, da je moje
življenje kot krivulja vzponov in padcev.
Vendar v celoti menim, da je uspešno. Z
možem Marjanom sva si ustvarila družino z dvema otrokoma, kateri posvetim najveË svojega Ëasa. V KoËevju sva
si zgradila hišo z velikim vrtom, kjer se
zadovoljna podita dva psa. Vse to vzame veliko Ëasa in kar nekaj dela je potrebnega za vse to, vendar z dobro voljo
in s skupnimi moËmi nam uspe, saj nam
ostane še vedno nekaj Ëasa za skupne izlete, pohode, letovanja ...”

Kaj te osreËuje v življenju?
“NajveË v življenju mi pomeni družina, h kateri se zatekamo vse življenje in ti
stoji ob strani. »e gradiš prave temelje, se
boš k njej lahko zatekal po pomoË, dobil
razumevanje in spodbudo, ki jo potrebuješ.”

Kaj si privošËiš, kadar želiš storiti nekaj samo zase?
“Veliko se gibljem; s tem ohranim
kondicijo, se bolje poËutim v svoji koži,
sem zadovoljna s seboj in to prenesem tudi
na druge ljudi. Rekreativno se ukvarjam z
odbojko, rada smuËam. Moja najveËja in
najstarejša prijateljica pa je knjiga. Kadar
potrebujem Ëas zase, se zaprem v sobo in
odtavam v svet zanimive zgodbe.”

Za konec nam zaupaj še svoj moto, ki
te vodi skozi življenje!

Kaj je po tvojem mnenju prevladalo, da
so te sodelavci izbrali za naj sodelavko
in ali ti to kaj pomeni?
“Zelo sem vesela, da so me izbrali
za naj sodelavko, saj to pomeni potrditev
naËel, vrednot, po katerih živim in delam.
Menim, da je prevladal predvsem moj odnos do ljudi. O življenju razmišljam s pozitivne strani. NiË mi ni pretežko in z vsem
svojim znanjem rada pomagam in svetu-

Ali bi v dozdajšnjem življenju kaj spremenila, Ëe bi imela možnost?

“Pozitivno razmišljaj, osredini se na
tisto, zaradi Ëesar se dobro poËutiš; tako
boš zadovoljen sam in to prenašaj tudi na
druge. Bodi pošten, pripravljen pomagati
drugim. To so vrednote, ki mi veliko pomenijo in se jih v življenju tudi držim.”
Branko Volf
Ksenija Blatnik s sinom Janom na Voglu.
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Tek za zakljuËek poti,
ki je trajala 40 let
Ideja za ta tek je nastala povsem nakljuËno, že pred leti. Ko se
ti približuje “penzija”, zaËneš iskati
možnosti, kako najugodneje konËati delovno obdobje. Pred nekaj leti
so mi v kadrovski službi nakazali
možnost, da bi se lahko upokojil kot
invalid III. ktg. z 58 leti starosti, in
sicer pod precej ugodnimi pogoji.
Takrat sem ves vesel dejal, da bom
zadnji dan službe tekel domov, Ëe je
res tako.

N

iË posebnega, Ëe teËeš domov iz
službe, Ëe je to 500 m, ali nekaj
km, je pa Ëisto nekaj drugega,
Ëe je to 45 km. Iz tega potem ni bilo niË,
ideja o teku pa je ostala. Zdaj, ko sem se
upokojil po redni poti, pod normalnimi
pogoji, ideja o teku še ni bila pozabljena. Sodelavci so pozabili, ob kakšni pri-

ložnosti je bila izreËena, niso pa pozabili
obljube o teku. Pa naj bo, Ëe sem zdrav
in fiziËno še kar v kondiciji, bomo poizkusili to realizirati. Pridružili so se mi
še drugi tekaški navdušenci. V petek, 9.
oktobra 2009, ob 13. uri smo startali izpred poslovne stavbe Elektra Ljubljana in
po najkrajši poti krenili proti Uncu. Pot je
dolga 45 km, ima 217 m višinske razlike.
Vzponov je za 480 m in spustov 266 m.
V Ëasu štiridesetletne delovne dobe sem
samo na poti v službo in domov prevozil neverjetno število km. Po izraËunu, z
upoštevanjem povpreËne razdalje poti, je
zneslo skupaj veË kot 750.000 km. Za pot
sem porabil 1 leto in 2 meseca Ëasa. Tudi
ta tek je bil zakljuËek te dolge poti. S 1.
oktobrom sem zastavil novo pot; upam,
da bo Ëim daljša in ugodna. Dogodek je
bil predvsem športen. Vsi, ki smo pretekli del poti ali celotno razdaljo, smo iz-

Danijela so na startu pozdravili sodelavci.

Danijelu so na teku delali družbo najožji
sodelavci.

polnili cilj. NiË ni bilo narobe, ko je kdo
po lastni pameti in presoji odnehal in pot
nadaljeval v spremljevalnem avtomobilu.
Tek za zakljuËek je tudi za vzpodbudo in
vzgled, da se marsikaj zmore tudi v poznejših letih.

Podatki proge
Razdalja
PriËakovani Ëas teka
Vzpon
Spust
Nadmorska višina starta
Nadmorska višina cilja
Minimalna nadmorska
višina proge
Maksimalna nadmorska
višina proge

45,99 km
2:00,42
483 m
266 m
299 m
516 m
291 m
555 m

Daniel Leskovec
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Špela Urh PopoviË:
Ženska, ki vodi
moške na Programu
projektov prenove IIS
“Vodenje programa projektov
sem prevzela v maju 2008 na povabilo Informatike, d. d. V tem Ëasu je
bila odloËitev o Prenovi informacijskega sistema elektrodistribucijskih
podjetij (EDP) že sprejeta, vendar je
bilo treba vzpostaviti organizacijske
in projektne temelje za izvedbo tako
kompleksnega programa projektov
na strani Informatike, d. d., kot izvajalca in tudi na strani naroËnikov
EDP. Prenovo namreË sestavlja veË
projektov, ki se izvajajo in se bodo
izvajali v naslednjih nekaj letih in ki
stremijo k skupnemu cilju prenovljenega celovitega poslovnoinformacijskega sistema.

K

o sem se lani pridružila ekipi, ki je
program pripeljala tik pred zaËetek,
sta bila potrebna zagon prvih nakazanih projektov in ustrezna postavitev
organizacije dela. Leto 2008 je potekalo
predvsem v smeri organizacije in vzpostavitve predpogojev za intenziven razvoj novih aplikativnih rešitev za podporo
poslovnim procesom EDP. Sam razvoj in
vsebinsko delo sta se intenzivno zaËela v
letošnjem letu.”

Kakšne so vaše dozdajšnje reference
na podroËju projektnega vodenja in
elektroenergetike?
“Moje dozdajšnje reference na strani
projektnega vodenja so številne. Poleg pridobljenega mednarodnega certifikata PMP
za vodenje projektov, aktivnega sodelovanja
v slovenski podružnici mednarodnega inštituta za projektno vodenje (PMI) je za me-
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noj predvsem veË deset zahtevnih projektov
doma in v tujini ter trije veliki nacionalni
projekti, ki so bili na informacijskem podroËju gotovo med najveËjimi v Sloveniji.
V elektroenergetiko sem se vkljuËila že na
zaËetku svoje kariere, ko sem kot sistemska
inženirka IBM takoj po opravljenem študiju
na Fakulteti za raËunalništvo sodelovala pri
vzpostavitvi novega centralnega strežnega
okolja na Informatiki, d. d. Že takrat mi je
bil poslovni sistem elektroenergetike blizu,
veliko pozneje (po letu 2004) pa sem vodila
projekt vzpostavitve sistema za upravljanje
odnosov s strankami v Elektru Ljubljana. Ob
spremembi zakonodaje v letu 2007 sem se
veliko ukvarjala s prenosom izkušenj iz NemËije glede loËevanja reguliranega in nereguliranega dela poslovanja v energetiki.”

Špela Urh PopoviË

macijske rešitve in z njimi povezani projekti
razvoja, ki ne vzpostavijo ustreznega stika z
naroËniki, so obiËajno neuspešni.
Projekte z velikim številom kljuËnih
udeležencev iz veË razliËnih poslovnih sistemov in vladnih organizacij sem že vodila. To so prej omenjeni nacionalni projekti,
predvsem na podroËju zdravstva, kjer je
poslovna vsebina še bolj obËutljiva. Ravno
tako pa je elektrika javna dobrina in uspešnost projektov prenove bo kljuËna za uËinkovito in dobro poslovanje EDP pri tem.”

Kakšna je po vašem mnenju ocena
kompleksnosti Programa projektov
prenove IIS? Ste že vodili take ali bolj
kompleksne programe?

Kakšna je po vaših dozdajšnjih obËutkih
podpora Programu projektov prenove
IIS na EDP? Ali mogoËe želite posredovati zaposlenim na EDP kakšne vzpodbude za sodelovanje pri prenovi?

“Program je zelo kompleksen in obsežen, saj gre za poslovno in informacijsko
prenovo integriranih aplikativnih sistemov,
ki celovito podpirajo poslovanje EDP. Spremembe v poslovnem in zakonodajnem pogledu od 90. let prejšnjega stoletja, ko je bil
IIS razvit, do danes so zelo velike in korenite. Organizacijsko okolje in povezave
ter zahteve naroËnikov (5 EDP) so izjemno
kompleksne in so zato potrebni ustrezna
organizacija ter predvsem ustrezno vodenje
in koordinacija med projekti, ki so vkljuËeni
v program. Najpomembneje pa je navezati
ustrezno komunikacijo in tesno povezavo s
kljuËnimi strokovnjaki in poslovnimi odloËevalci v samih podjetjih naroËnika. Infor-

“Podpora Programu po EDP je razliËna, vendar ocenjujem, da je dobra in da
se še izboljšuje. Glede na trenutno situacijo
v slovenskem elektroenergetskem prostoru
ocenjujem, da bo z ustrezno podporo kljuËnih akterjev tega sistema informacijska
prenova veliko pripomogla k ustreznemu
dogovoru o izvajanju poslovnih procesov
in izmenjavi informacij med EDP ter tudi
drugimi poslovnimi subjekti, kot npr. SODO
in Agencijo. Prenova informacijskih rešitev
seveda temelji na prenovi poslovnih procesov, ki jih podpirajo, zato je lahko informacijska analiza in modeliranje poslovnih
procesov v pomoË pri oblikovanju novih
razmer na trgu ter preoblikovanju EDP. Se-
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Najprijaznejše
sodelavke
DE Ljubljana okolica

veda pa bo zaradi te situacije program verjetno zahteval malce veË
Ëasa, kot je bilo prvotno predvidenega.”

Kako ocenjujete dozdajšnji potek Programa projektov prenove IIS?
“Dozdajšnji potek programa
ocenjujem pozitivno, Ëeprav se
odvija z malce poËasnejšim tempom, kot je bilo predvideno, vendar upam, da bo to pripomoglo k
veËji kakovosti rešitev, kar pomeni,
da bodo cilji programa prav tako
doseženi. Predvsem se letos izvajajo projekti, ki bodo vzpostavili
aplikativno podporo za podroËji
poslovnega partnerja in merilnih
mest. Poleg tega intenzivno poteka konsolidacija poslovnih modelov za prikljuËevanje odjemalca na
omrežje. Vse to bo osnova za nadaljnji razvoj finanËnih aplikacij in
obraËuna, zato je pravilna zasnova
še kako pomembna.”

Ali bi na koncu želeli posredovati zaposlenim v EDP še kakšno sporoËilo?
“Zaposlenim EDP se zahvaljujem za dozdajšnjo podporo in
želim, da še naprej aktivno sodelujejo na projektih Programa s takim elanom, kot so zaËeli, ne glede
na spremembe, ki se pripravljajo v
okolju. Predvsem bi se rada zahvalila za strokovnost in pripravljenost
na konstruktivni dialog pri oblikovanju uporabniških zahtev ob naËrtovanju novih aplikativnih rešitev.
Ustrezna informacijska podpora
mora vkljuËevati Ëim veË poenostavitev in prijaznosti za konËnega
uporabnika - to pa so zaposleni v
EDP in predvsem njihovi poslovni partnerji ter stranke. Doseganje
teh ciljev bo mogoËe le s skupnimi
moËmi informatikov in poslovnih
strokovnjakov.”

Mag. Peter Fajfar

V DE Ljubljana okolica je konec
meseca septembra potekala akcija uredništva Elektro novic Najprijaznejši sodelavec/-ka. Ko so bila vabila razdeljena in obešena na oglasne deske, so vsi
zaposleni v DE Ljubljana okolica dobili
glasovnice, na katere so lahko napisali
tri najprijaznejše sodelavce/-ke.

K

riteriji za izbor so bili: razumevanje
med sodelavci, pripravljenost pomagati sodelavcem, pripravljenost prenašati strokovna znanja, sposobnost dobre
komunikacije med sodelavci ter z nadrejenimi
in s podrejenimi ter pozitiven pogled na življenje. Nekateri sodelavci so akcijo vzeli resno,
drugi ne. Odzivi so bili precej razliËni.
V petek, 2. 10. 2009, se je sešla 3-Ëlanska komisija v sestavi Blaž Fele, predsednik,
Mojca JanušiÊ in Jana Burja, ki je preštela
glasove. Komisija je ugotovila, da je bilo razdeljenih 265 glasovnic. Oddanih glasovnic je
bilo 185, od tega je bilo 16 glasovnic neveljavnih (praznih). Tako je komisija za konËni izbor upoštevala 169 glasovnic. 63,77 %
delavcev je oddalo svoj glas. Ugotovili smo,
da so delavci po nadzorništvih najpogosteje
glasovali za svoje sodelavce iz svojega nadzorništva, zato so imela prednost veËja pred
manjšimi nadzorništvi. Na listo najprijaznejši
sodelavec/-ka se je uvrstilo 157 sodelavcev
oziroma sodelavk, ki so prejeli glasove.
Akciji smo prišli do konca in komisija je
v ponedeljek, 5. oktobra 2009, razglasila najprijaznejšega sodelavca/-ko. V DE Ljubljana
okolica imamo najprijaznejše sodelavke. Direktor DE Ljubljana okolica Boštjan Žumer
je Ëestital najprijaznejšim sodelavkam in
jim poklonil simboliËno darilo. Prva najprijaznejša sodelavka je Mojca JanušiÊ, druga
Adisa Bolha in tretja Nataša KonËan.
Mojca JanušiÊ je mlada sodelavka. Zaposlena je kot tajnica direktorja DE Ljublja-

Najboljše sodelavke na DE Ljubljana okolica:
Adisa Bolha, Mojca JanušiÊ in Nataša KonËan.

na okolica. To je njena prva zaposlitev, saj
ima le dobro leto delovne dobe. Ne glede
na njen staž nas je prepriËala, da je prava
tajnica in sodelavka.
Adisa Bolha je zaposlena kot referentka za uporabnike in obraËun v informacijski pisarni v Nadzorništvu Vrhnika. V
družbi je zaposlena od leta 1988, v Nadzorništvu Vrhnika pa tako že 12 leto prepriËuje
svoje sodelavce, da je res prava.
Nataša KonËan je zaposlena na delovnem mestu skladišËnice in opravlja tudi
dela z uporabniki v sprejemni pisarni Nadzorništva Žiri. V družbi je zaposlena od leta
1999. ŽirovËani so dokazali, da imajo tudi
oni prijazno sodelavko, Ëeprav so majhen
in najbolj oddaljen kolektiv.
Od Ëetrtega do desetega mesta so si
sledili: Boris Praznik, enako število toËk so
imeli Janez Cevec, Janez Brnot, Jana Burja,
Damijan Kitak, Tomislav Kump in tudi deseto mesto sta zasedla sodelavca z enakim
številom toËk, tj. Dušan GostiË in Simona
KluËar.
Mojci, Adisi in Nataši iskreno Ëestitamo in želimo, da prijazne ostanejo še dolgo
Ëasa.
Jana Burja
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Število negativnih objav v
lanskih okvirih, hkrati precejšnje
poveËanje pozitivnih objav
Press clipping d. o. o., je za podjetje Elektro Ljubljana izvedel analizo medijskih objav za prvih devet mesecev 2009. V tem obdobju je bilo v slovenskih elektron79 %
skih in tiskanih medijih objavljenih 975 objav,
v katerih
je omenjeno podjetje Elektro Ljubljana, kar je za21 %302
oziroma za 44,9 odstotka veË kot v istem obdobju leta
2008. Pozitivno smo ocenili 816 objav, kar je za 307,
oziroma 60 % veË kot v enakem obdobju leta 2008.
Delež pozitivnih objav tako znaša 84 % in je za 8 odstotnih toËk veËji kot v istem obdobju leta 2008.

P

(70), Zelena energija (67), Modra energija (33), Opozorilna stavka
v energetiki (30), Elektro Ljubljana z revizijo zoper sodbo Vrhovnega sodišËa (24), Vzdrževalna dela na omrežju (22), Storitev
Spremljaj svojo porabo (22) in ElektriËna energija iz obnovljivih
virov (19).

nenaËrtovana
nje gradnji

otem ko se je lani v tem obdobju glede na leto 2007 izrazito poveËalo število negativnih objav (841 %) je letos
n e n a Ë.
n a Ë.
n e n a Ë.
%
4,7 %
njihovo v šibkem upadanju, vendar še 10,4
vedno
v okviru
1,2 %
lanske ravni. Letošnje negativne objave so pretežno vezane na
n e n a Ë.
9,4 %
lansko izvorno negativno tematiko “(ne)usklajeno cenovno politiko distributerjev”.
n a Ë.

74,3 %
Število negativnih objav se je zmanjšalo iz
lanskih 160 na
letošnjih 147, kar predstavlja 8-odstotno znižanje. Delež negativnih objav v skupni publiciteti znaša 15 %. Hkrati se je tudi
delež negativnih objav znižal za 8 % (zaradi znatnega poveËanja
79 %
pozitivnih
objav).
21 %

Jedro negativne publicitete tvorijo tematike: Nasprotovadaljnovoda Bršljin-Gotna vas (28), Vrhovno sodišËe
zavrnilo pritožbe elektrodistributerjev zoper odloËbo UVK (22),
Omrežje - težave zaradi snega in ledu (16), SkupšËina delniËarjev 25. 8. 2009 (12), KonkurenËni boj ob vstopu GEN-I na trg
elektriËne energije (12), ZPS o podražitvah elektrike (8), Gen-I
- napoved prodaje cenejše elektrike za gospodinjstva (8), Odziv
Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) na nove pakete Elektra Ljubljana (8) in Odjemalci (pritožbe, pohvale, vprašanja) (5).

naËrtovana

Med naËrtovano publiciteto smo uvrstili 770 objav oziroma
79 % celotne publicitete. V istem obdobju lani je bilo naËrtovanih
525 objav. Število naËrtovanih objav se je poveËalo za 46 %. Služpozitivno 83,7 %
ba za1,2odnose
z javnostmi je znatno poveËala medijski uËinek konevtralno
%
munikacijskih
projektov, kar zmanjšuje moË negativnih kontekstov,
negativno 15,1 %
katerih pa ne more odpraviti. Lanska negativna zgodba, ki dobiva
mlade tudi letos, se obkroža z novimi zahtevnimi tematikami. Te
zahtevajo svojo pozornost in ustrezno ravnanje.

Pozitivno so obdobje zaznamovale naslednje teme: Stara
mestna elektrarna - Elektro
naËrtovana Ljubljana (188), Paket po moji meri
nenaËrtovana
- moj paket (84), Podražitev
elektrike za gospodinjstva 1. 3. 2009

Janez Kne, komunikolog
Press clipping, d. o. o.
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Graf 1: Vrednostna struktura publicitete.
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Graf 2: Vrednostna struktura publicitete po posameznih mesecih
(N = 975).

Graf 3: Delež naËrtovane in
nenaËrtovane publicitete (N = 975).
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Naj fotografija 2009

Alojz HanËiË: Zelena energija

Alenka Kušar: Goli otk; Padli...

Tokrat smo v uredništvo prejeli fotografije petih avtorjev. Svoje fotografije so nam poslali Alenka
Kušar, Alojz HanËiË, Bogdan Jakovac, Igor Srakar in
Simon Burger. Avtorjem fotografij se zahvaljujemo
za sodelovanje.

K

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

Bogdan Jakovac: Energija se prebuja

Igor Srakar: Mavrica

Simon Burger: SonËni zahod
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PRI DELU

VARNOST IN ZDRAVJE

-

namestitev zaš�itnih obraznih mask v informacijskih pisarnah,
intenzivnejše �iš�enje ter razkuževanje prostorov,
aktivnosti osveš�anja zaposlenih o samozaš�iti ter
prepre�evanju širjenja morebitne okužbe.

V kolikor ste zboleli z vro�ino in znaki okužbe z virusom gripe, vam svetujemo, da se po telefonu posvetujete s svojim zdravnikom. Zdravnika obvestite o
simptomih, ki jih zaznate, o drugih obolenjih kot nap. diabetes, sr�na obolenja ali astma.

Nova gripa H1N1

s poveËano osebno higieno in z zadostno skrbjo za lastno zdravje in moËnejši
imunski sistem lahko sami najveË pripoNa poti do vašega
Na domu
osebnega zdravnika
morete, da ostanete zdravi.
Povzemamo navodila Inštituta za
Okrog nove gripe je bilo že venost zaposlenih in obiskovalcev, smo v
varovanje zdravja - Kako zašËititi sebe
liko� povedanega
in napisanega v
podjetju sprejeli in zaËeli izvajati nain
� druge
Izogibajte se javnih prevozov.
Ostanite doma dokler simptomi ne izginejo in vro�ina ne mine (razen v primeru, �e
�
V kolikor je možno, uporabite zaš�itno
razliËnih
medijih
in
prav
je,
da
se
slednje
ukrepe:
potrebujete zdravniško pomo�).
masko.
Izogibajte
se tesnim telesnim
z drugimi. Ne hodite
v službo v �asu obolenja.
te �teme
dotaknemo
tudi stikom
v našem
•namestitev
zašËitnih obraznih
Varujte svoje zdravje!
� Ob kašljanju in kihanju si z rob�kom
� V kolikor imate na voljo, uporabite zaš�itno masko.
internem
glasilu.
OdloËitev,
ali
gre
mask
v
informacijskih
pisarnah;
zakrijte usta in nos.
� Ob kašlju ali kihanju si usta in nos zakrijte z rob�kom.
� Oddelek
Izogibajteza
se varnost
stika z drugimi.
samo
medijski
ali ne,
prein zdravje pri delu
� za
Redno
si umivajtepomp
roke z milom
in vodo
ali razkužilom.•intenzivnejše
Poskrbite, da enakoËišËenje in razkužepo�nejo
tudilastni
ostali družinski
�lanikanËek
in ostali, ki so vvanje
morebitnem
stiku z vami.
pušËamo
vaši
presoji,
prostorov;
� Pomo� pri dežurnemu zdravniku poiš�ite, kadar se simptomom pridružijo težave z
bojazni
pa vendarle ni odveË.
•aktivnosti ozavešËanja zaposlenih
dihanjem, ob�utek pomankanja zraka, glavobol z bruhanjem, poslabšanje kroni�nih
o
samozašËiti
in prepreËevanju širjenja
bolezni.
a bi zmanjšali možnost okužbe
mogoËe okužbe.
v prihajajoËih jesensko-zimskih
Za prepreËevanje širjenja okužbe
dneh in s tem poskrbeli za varje izredno pomembna samozašËita. Prav

D

Simptomi virusa gripe (H1N1):
Povišana telesna temperatura nad 380C IN
kašelj ALI vneto žrelo; mogoËe v kombinaciji z boleËinami v sklepih, glavobolom,
mrzlico, s slabostjo, z bruhanjem in drisko

Sleditev splošnim previdnostnim ukrepom je priporoËljiva za
vsakogar, ne glede na znake:
• Ëe je mogoËe, se izogibajte stika z obolelimi ljudmi
• ob kihanju in kašljanju si usta in nos zakrijte z robËkom
• redno si umivajte roke z milom in vodo, še posebej ob
kihanju in kašljanju. Uporabite razkužilno sredstvo.
Elektro Ljubljana d. d. je v namene previdnostnih ukrepov
sprejel:
• namestitev zašËitnih obraznih mask v informacijskih pisarnah,
• intenzivnejše ËišËenje in razkuževanje prostorov,
• aktivnosti ozaveπËanja zaposlenih o samozašËiti in prepreËevanju širjenja mogoËe okužbe.

»e ste zboleli z vroËino in znaki okužbe z virusom gripe, vam svetujemo, da se po telefonu posvetujete s svojim zdravnikom. Zdravnika
obvestite o znakih, ki jih zaznate, o drugih obolenjih, kot je npr. sladkorna bolezen, srËna obolenja ali astma.

Na domu

• Ostanite doma, dokler znaki ne izginejo in vroËina ne mine (razen, Ëe potrebujete zdravniško pomoË).
• Izogibajte se tesnim telesnim stikom z drugimi. Ne hodite v službo med
obolenjem.
• »e imate na voljo, uporabite zašËitno masko.
• Ob kašlju ali kihanju si usta in nos zakrijte z robËkom.
• Redno si umivajte roke z milom in vodo ali z razkužilom. Poskrbite, da enako poËnejo tudi drugi družinski Ëlani in preostali, ki so v mogoËem stiku z
vami.
• PomoË pri dežurnem zdravniku poišËite, kadar se znakom pridružijo težave
z dihanjem, obËutek pomankanja zraka, glavobol z bruhanjem, poslabšanje
kroniËnih bolezni.
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Na poti do vašega
osebnega zdravnika

• Izogibajte se javnih prevozov.
• »e je mogoËe, uporabite zašËitno masko.
• Ob kašljanju in kihanju si z robËkom
zakrijte usta in nos.
• Izogibajte se stika z drugimi.

PRI DELU

VARNOST IN ZDRAVJE
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Požarna varnost v
elektroenergetskih objektih, 4. del
OznaËevanje izvedenih zatesnitev
prehodov elektriËnih vodnikov
Vse izvedene zatesnitve prehodov elektriËnih vodnikov morajo biti oznaËene s podatki o:
• izdelovalcu sistema;
• izvajalcu;
• letu izdelave;
• številki certifikata.

in rezultatov preizkušanja. Za primer navajam zahtevane debeline
proizvajalca Promat, kamene volne Promapyr in sistema Promastop A:
• EI 30-60 mm kamene volne Promapyr;
• EI 60-80 mm kamene volne Promapyr;
• EI 90-2 x 60 mm kamene volne Promapyr.
Kamena volna (sliki 8 in 9, oznaka 2) se mora Ëim tesneje
prilegati odprtini, kabelskim policam in elektriËnim vodnikom (sliki
8 in 9, oznaka 3). MogoËe špranje, ki nastanejo ob rezanju in prilagajanju kamene volne v obliki odprtine, zapolnimo s kosi kamene
volne.
Drugi sestavni del sistema pa je požarni premaz (sliki 8 in 9,
oznaka 1), ki lahko deluje ekspanzijsko ali endotermno. Pri ekspanzijskih premazih se ob požaru pojavita ekspandiranje in penjenje
premaza. Tako nastala pena dodatno izolira preboj. Ob penjenju
zapolni tudi vse mogoËe netesnosti sistema. Slabi strani ekspanzijskih premazov pa sta sorazmerno nizka mehanska trdnost in obËutljivost na vlago.

Slika 8: Primer oznaËevanja požarne zapore prehoda kablov.

Materiali za tesnenje prehoda
Da se širjenje požara skozi odprtine, namenjene elektriËnim
vodnikom, ne bi zgodilo, je treba te preboje zašËititi s preizkušenimi
in certificiranimi sistemi. Izbor sistemov je zelo širok. Omenil bi le
najpogostejše:
• mehka zašËita - ekspanzijska;
• mehka zašËita - endotermna;
• požarne malte;
• požarni moduli/opeke/zamaški;
• požarne blazinice;
• požarne tesnilne mase;
• požarne pene.

Endotermni premazi delujejo ob požaru hladilno z oddajanjem vezane vode in s tem ob upiranju porabljajo energijo. SprošËene kemijske substance obenem zavirajo plamensko reakcijo. Taki
premazi so mehansko odpornejši od ekspanzijskih ter neobËutljivi
na vlogo in veËino kemikalij.
Ne glede na vrsto premaza mora biti ta namešËen na:
• zunanjih straneh plošË;
• spojih plošË med seboj ali s steno ali stropom;
• elektriËnih vodnikih in kabelskih policah na obeh straneh preboja v dolžini, navedeni v poroËilu o preizkušanju;
• mogoËih špranjah, ki jih nismo zapolnili s kameno volno.

Mehanska zašËita - ekspanzijska ali
endotermna

Debelina nanosa je odvisna od proizvajalca in vrste premaza
ter s tem rezultatov preizkušanja. Za omenjeni sistem Promastop
A znaša potrebna debelina 1-2 mm. Prav tako je od izidov preizkušanja odvisna dovoljena velikost odprtine, katero je dovoljeno
tesniti. Za omenjeni sistem Promastop A, za požarno odpornost EI
90, znaša pri prehodih skozi steno višina 2.000 mm in širina 1.000
mm. Pri prehodih skozi strop je širina omejena na 900 mm, dolžina
pa ni omejena.

To je zaradi svoje cenenosti daleË najbolj uporabljen sistem
zatesnitve prehoda kablov in žic. Sistem sestavlja volna s taliËem >
1.000 °C in z volumsko maso > 150 kg/m3.
Debelina plošËe je odvisna od zahtevane požarne odpornosti

Pravilnike in tehniËne smernice za nizkonapetostne elektriËne napeljave v zgradbah pa bomo predstavili v naslednji številki
Elektro novic.
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Elektro Ljubljana
tudi na hitri cesti
Razdrto-Vipava
Slika 9: Mehka zapora prehodov elektriËnih vodnikov shematsko.

V letu 2007 smo v službi za izgradnjo DE Novo mesto
zaËeli dela za izvedbo elektroenergetskih vodov na gradbišËu hitre ceste H4 Razdrto-meja Italija, pododsek Razdrto-Vipava. Takrat smo zgradili nadzemni vod in kabelsko
kanalizacijo do predora Podnanos.

O

dsek hitre ceste od predora Podnanos do Razdrtega je zgrajen
na terenu s stalnim plazenjem tal in je gradbeno eden najzahtevnejših v Sloveniji, zato so se dela zavlekla do letošnjega
poletja, ko so konËali kabelsko kanalizacijo v predorih in viaduktih. V
zaËetku poletja smo zaËeli polaganje 20 kV kablov; dela so potekala v
veË terminih, saj smo se morali stalno usklajevati z drugimi izvajalci
del na cesti. Dela smo kljub vsemu dokonËali v roku in s tem omogoËili zagon transformatorskih postaj, potrebnih za oskrbo z elektriËno
energijo številnih naprav v predorih in viaduktih ter tudi na sami
cesti, kjer je veliko daljinsko vodenih obvestilnih tabel in naprav za
spremljanje prometa. Ponovno smo dokazali, da zmoremo tudi v takih težkih razmerah delo opraviti kakovostno in v roku ter zadovoljiti
visoka priËakovanja naroËnikov. Trenutno smo aktivni na gradbišËu
dolenjskega kraka slovenskih avtocest, kjer prestavljamo obstojeËe
elektroenergetske vode in gradimo nove vode ter transformatorske
postaje za potrebe objektov na avtocesti.
Andrej Malenšek

Slika 10: Mehka zapora prehodov elektriËnih vodnikov EI 60,
prehod skozi steno.

Slika11: Izvedena mehka zapora prehodov elektriËnih vodnikov.

Boris Sterle
Vir: gradivo s seminarja

Viadukt na avtocestnam
odseku Razdrto-Vipava.
Foto: Andrej Malenšek
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Fotoreportaža
s kolesarjenja po KoËevskem

Trasa maratona

KoËevska s svojim še vedno naravnim, pretežno gozdnim okoljem je
zadnjo soboto v avgustu gostila sodelavce, kolesarske navdušence, na
rekreativnem kolesarskem maratonu.

K

oËevska sekcija Športnega društva
Elektro Ljubljana se je odloËila za
traso v dolžini 107 km, pot pa naj bi

Pozdravni nagovor organizatorja pri GostišËu
Gaj.
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vodila iz KoËevja v smeri Ljubljane do Dolenje vasi, od tam proti Gotenici, KoËevski
Reki in Borovcu, nato pa naj bi zavili proti
dolini Kolpe, torej skozi Banjo Loko v smeri Fare in od tam po obkolpski cesti proti
Sodevcem ter Staremu trgu ob Kolpi, nato
pa nazaj prek Vidma do KoËevja. Kar lep
zalogaj s številnimi spusti in vzponi, kar pa
29 udeležencev, med katerimi je bilo tudi

Na cesti KoËevje-Ljubljana proti Dolenji vasi.

pet predstavnic nežnejšega spola, sploh ni
prestrašilo.
Start maratona je bil pred gostišËem
Gaj v KoËevju. Borut »esnik je pred zaËetkom pozdravil udeležence, na kratko opisal
pot, na katero se podajajo, in zaželel sreËno
vožnjo.
Za lep in prijeten zaËetek poti je poskrbelo vreme, ki je bilo na zaËetku kot
naroËeno, torej prijetno sonËno. Kazalo je
celo na vroË dan, kar pa so bile, kot se je
izkazalo pozneje, zgolj želje. Kakorkoli, prvih nekaj kilometrov, ko še ni bilo pretirane
vroËine, pa tudi utrujenosti ne, je skupina
vozila v strnjeni koloni.
Že prvi vzponi in pa tudi pripeka
sta bila razloga, da po dobrih dvanajstih
kilometrih skupina ni bila veË strnjena,
ampak je nastala že kar razpotegnjena
kolona. Na blažjih vzpetinah pri GrËaricah oziroma Gotenici smo v objektiv ujeli
posameznike oziroma skupinice, odvisno
od tega, koliko moËi so imeli posamezniki. Tudi kakšen “pobeg”, kot pri profesionalcih ...
ObmoËje je bilo res pretežno gozdnato, kjer prebiva veliko divjadi, vendar pa
tokrat nismo imeli te sreËe (ali smole?), da
bi videli prebivalce gozda. Zakaj smole?
Dober teden pred tem dogodkom sta dva
domaËa udeleženca, Borut in Bogdan, doživela bližnje sreËanje s kosmatincem le nekaj kilometrov naprej od toËke, kjer je bila

Hej, poËasi, poËasi, maraton je vendar
rekreativnega in ne tekmovalnega znaËaja ...
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Divjad tokrat ni imela Ëasa za nas ...

Kljub naporom z nasmehom na obrazu ...

posneta ta fotografija. In takšna sreËanja
niso ravno prijetna ...

ko smo domaËega organizatorja ujeli ravno
pri božjem znamenju. Da ne bi bilo videti, kot da prosi za pomoË “od zgoraj”, kajti
pred udeleženci je bila še dolga pot, smo ga
zaprosili za dvig rok v znak zmagoslavja;
to naj bi bila simbolna gesta za to, da je že
sama udeležba na maratonu zmaga.
Pregovor pravi, da je vsega lepega enkrat konec. Žal je tokrat to veljalo za vreme, ki se je skazilo že kmalu po drugem
postanku kolesarjev v Borovcu. Ob spustu
v dolino reke Kolpe je naše vrle kolesarje že
moËno “pralo”. No, kaj se ve, mogoËe pa sta
ohladitev in toËa komu celo ugajala ...
Ravno nevihta je bila tista, ki je kolesarje prisilila v skrajšanje prvotno doloËene poti. Tako so udeleženci že v naselju
Dol zavili proti Predgradu in s tem na cesto
za KoËevje. Žal je nastal tudi nesporazum
med organizatorjem in “fotografom”, ki je
udeležence priËakoval v hudi strmini v naselju Kot pri Sodevcih ter želel ovekoveËiti

Tudi skozi nekdaj zloglasno zaprto
obmoËje (Gotenica, KoËevska Reka, Borovec) je vodila pot. V Gotenici je bil potreben že prvi postanek.
Vendar pa kljub naporom dobre volje
ni zmanjkalo. Tudi za kakšno šalo se je našel Ëas, na primer ob postanku v Borovcu,

Vzpon proti Borovcu.

V dežju skozi Kolpsko dolino.

“Varnostni avtomobil” spredaj - treba je
misliti na vse, na varnost kolesarjev še
posebej.

garanje v dolgem klancu ob hudem dežju,
torej na verjetno najzahtevnejši toËki prvotno doloËene poti. Pa bi bilo brez smisla jeziti
se na dež; brez dvoma bo še veË priložnosti,
saj je kolesarska sekcija precej aktivna. Po
dobrih petih urah so udeleženci prispeli na
cilj. PremoËeni, a zadovoljni. Nekateri malce prej, drugi pozneje; to niti ni pomembno.
Pomembno je, da je prireditev uspela, za kar
gre zahvala vsem, organizatorjem, udeležencem in ne nazadnje tudi spremljevalcem.
Anton Štimec
Foto: Anton Štimec
Prihod v središËe nekoË zloglasnega zaprtega
obmoËja.

“Zmagoslavje”
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Kako se je razvijala elektrifikacija
Dolenjske in Bele krajine (4. del)
V zadnjem prispevku se bomo dotaknili slabih napetostnih razmer, ki so v letih 1985 in 1986 prevladovale
na obmoËju Dolenjske in Bele krajine. Zato so bili nujno
potrebni ukrepi daljnosežnejšega znaËaja.

Z

a realizacijo gradenj naËrtovanih naprav so bile zadolžene
Savske elektrarne Ljubljana, ker so bile vse naprave prenosnega znaËaja. Distribucija oziroma Elektro Ljubljana in ožje
Elektro Novo mesto je bila le koristnik teh naprav za oskrbo obmoËja z elektriËno energijo.
Naj na tem mestu naštejemo samo nekatere:
• DV 2 x 110 kV Trbovlje-Sevnica;
• DV 1 x 110 kV Sevnica-Brestanica;
• DV 2 x 110 kV Brestanica-Krško;
• DV 2 x 110 kV Krško-Hudo;
• RP 110 kV Hudo;
• RTP 400/110kV Krško;
• DV 2 x 110 kV Osojnik-Metlika;
• MHE Stare Žage.
Elektrifikacijo Bojancev v Beli krajini naj omenimo zaradi
posebnosti poteka elektrifikacije v tem kraju. Belokranjska vasica Bojanci, ki je na JV delu Slovenije pri Vinici ob Kolpi, je bila
elektrificirana že leta 1959. Sredstva za njeno elektrifikacijo so bila
zbrana od 26 elektrogospodarskih podjetij v Sloveniji. Ta akcija
je bila speljana v zahvalo tamkajšnjim sicer maloštevilnim prebivalcem za vso ponujeno pomoË in zavetje med 2. svetovno vojno.
Elektrifikacija te vasice je bila za tisti Ëas velik dogodek. Ob koncu
del ob odprtju elektrifikacije je bila izvedena proslava s kulturnim

Odcepni drog na DV 2 x 110 kV Osojnik-Metlika.

programom in pogostitvijo na naËin, ki ga znajo pripraviti le Belokranjci. Vabljeni so bili vsi sodelujoËi, ki so prišli na odprtje z
avtobusi iz vse Slovenije.
V letu 1990 se je zaËela gradnja razdelilne postaje Hudo.
SpremljajoËi objekti RP 110 kV Hudo, ki so se vkljuËevali v RP
Hudo in ki so bili pomembni za reševanje slabe elektroenergetske
situacije na širšem obmoËju Novega mesta in Bele krajine, so bili
naslednji:
• RTP 110/20 kV Trebnje, 2. faza;
• RTP 110/20 kV Gotna vas - vklj. v RP Hudo;
• RTP 110/20 kV Bršljin - vklj. v RP Hudo;
• DV 2 x 110 kV Osojnik - Metlika 2 - sistem;
• RTP 110/20 kV Metlika - 1. etapa;
• RTP 110/20 kV »rnomelj - razširitev.
Elektro Ljubljana d. d., je v letu 1993 zaËel gradnjo srednjenapetostnih daljnovodov z izoliranimi vodniki s finsko (PAS) tehnologijo proizvajalca ENSTO. OdloËitev je temeljila na dejstvu, da
je imelo podjetje ENSTO 15-letne razvojne in praktiËne izkušnje na
veË kot 10.000 km vodov, zgrajenih v veË evropskih, predvsem v
nordijskih državah.

RP Hudo
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Osnova za gradnjo SN-vodov z izoliranimi vodi je bila podana v študiji Uvajanje izoliranih nadzemnih vodov v elektroenergetsko omrežje Slovenije.
Elektro Ljubljana je na osnovi pridobljenih dokumentov nadaljeval gradnjo PIV-daljnovodov, in sicer se je kot naslednji zgra-
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dil dvosistemski daljnovod Gotna vas-Cikava v oktobru 1994.
Daljnovod poteka po gozdnih površinah v dolžini 2.210 m s širino
posekane trase 6 m. Ves vgrajeni material je bil uvožen iz Finske
(vodniki, konzole, izplatorji ...).
Omeniti je treba tudi dvosistemski daljnovod Uršna selaKot pri SemiËu v dolžini 9,5 km, ki je zgrajen na dvojnih lesenih drogovih, vpetih v betonske klešËe, in kotnih betonskih
drogovih. Daljnovodi s PAS-vodniki zagotavljajo veËjo zanesljivost dobave elektriËne energije porabnikom, saj se v najtežjih
vremenskih pogojih (nevihtah, atmosferskih praznitvah, snežnih
padavinah in letu) zaradi izoliranih vodnikov ne pojavljajo preboji med vodniki ter vodniki in zemljo. Druge prednosti daljnovodov v PAS-tehniki: manjše razdalje med fazami, kar pomeni
manjše torzijske obremenitve drogov, lažja in preprostejša dela
na drogu zaradi manjših razdalj, manjše širine posekov (4 m)
in s tem manjši poseg v naravo, manjša verjetnost udara strele
zaradi ožjega koridorja in s tem manjše tveganje za nastanek
požara podrasti, manjša možnost oprijemanja snega in ledu ter
dodatnih obremenitev.
Neprekinjena dobava elektriËne energije postaja eden glavnih zahtev odjemalcev. V ta namen se je po letu 2000 zaËelo
uvajanje avtomatizacije in daljinskega vodenja srednjenapetostnega omrežja. Cilj teh aktivnosti je Ëim hitrejše odkrivanje in
lokaliziranje kraja okvare in s tem Ëim veË odjemalcev v Ëim
krajšem Ëasu ponovno priklopiti na napetost. Avtomatizacija in
daljinsko vodenje nam omogoËata, da se Ëasi izklopa in odpravljanja okvar skrajšajo ter omogoËajo lažjo in hitrejšo izvedbo
stikalnih manipulacij.
Za potrebe telefonije, daljinskega vodenja in signalizacije so
se v zadnjem obdobju zaËeli intenzivneje v omrežje vgrajevati optiËni kabli v prostozraËni in kabelski izvedbi. Tako so zdaj prek optike povezani vsi RTP-ji, RP Kronovo in vsa nadzorništva. Povezave
so izvedene prek 110 kV daljnovodov s sistemom ovijanja okrog

Nadzorništvo »rnomelj v izgradnji.

faznega vodnika ali v strelovodni vrvi, prek 20 kV daljnovodov ali
pa so položeni v zemljo oziroma v kabelski kanalizaciji.
Gradnja distribucijskih objektov je v celotnem, še posebej pa
v zadnjem obdobju potekala z visoko intenzivnostjo. Prav tako so
potekale prenove upravne zgradbe in nadzorništev. Leta 1995 smo
zaËeli gradnjo novega Nadzorništva Šentjernej, odprtje je bilo leta
1996, staro nadzorništvo pa je bilo odprodano.
Leta 2002 smo zaËeli gradnjo novega Nadzorništva »rnomelj,
katerega dograditev je bila izvedena naslednje leto. Staro nadzorništvo v »rnomlju pa smo odprodali.
V upravni stavbi se je dogradilo tretje nadstropje, uredila in
prenovila se je avla. Projekt preureditve je bil sodobno zasnovan,
vsekakor prijaznejši do strank. Po posodobitvi notranjih prostorov
smo se leta 2007 odloËili, da pristopimo k ureditvi okolice upravne
stavbe; med drugim smo uredili dostop za invalide. Leto pozneje pa
smo razširili parkirišËe za osebna in službena vozila.
V Nadzorništvih Trebnje in Metlika so bile izvedene posodobitve poslovnih prostorov, prav tako tudi v Nadzorništvu Novo
mesto, ki pa je edino še ostalo v slabšem stanju. Upamo, da bomo
to stanje zdaj popravili, saj bomo pristopili k sanaciji celotnega
nadzorništva.
Leta 2007 je Društvo elektrotehnikov Dolenjske in Bele krajine podalo predlog o postavitvi kipa dr. Marjanu Plaperju, kar je
Elektro Ljubljana sprejel in finanËno podprl. Prof. dr. Marjan Plaper
je bil po rodu NovomešËan; bil je ugleden elektroinženir in znanstvenik elektroenergetskih omrežij.
Jolanda Štukelj

Elektromonterji pri ovijanju optiËnega kabla na DV 110 kV.

Vir: Povzeto po zapiskih avtorjev
“Razvoj elektrifikacije na Dolenjskem in v Beli krajini”:
Zvonko »ampa, Franjo Jeraj.
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Mama na “bolniški”
Ko zboli moški, se svet ustavi.
Nujno potrebuje domaËe medicinsko
osebje, nenehno pozornost in nešteto besed, s katerimi ga pomilujemo.
NaËrt zdravljenja ima pripravljen ob
prvi boleËini v grlu.

K

o pri nas zboli gospod oËe, je zdravljenje jasno in naËrtovano. Na primer, da gre za navaden prehlad.
TeËe iz nosu, boli grlo, boli glava. Gospod
se ob prvih znakih zvali v posteljo, v spalnici, da ne bo pomote! V dnevni sobi bi
otroški hrup škodoval njegovi prehlajeni
glavi. Njegova teorija prehlada je tri dni
potenja pod odejo in si ozdravljen. Seveda
je moškega treba okrepiti z domaËo govejo juho, vsako uro liter vroËega Ëaja, da se
njegovo telo lahko spoti. Ja, vsekakor je
tako zdravljen prehlad v treh dneh mimo.
Kako pa je, ko zboli mama?
Že teden prej Ëutim, kako me praska po grlu, vsako jutro neprijetna boleËina v grlu in poln nos. Nekako se vleËem
skozi teden in napade glavobola krotim
z zmernimi analgetiki. Ko vse to preraste
v resnejše težave, ko mi že lije iz nosu in
me boli vse telo, se “filam” z vitamini, dodatki analgetiki ... a zraven še kuham, pospravljam, vozim otroke v vrtec in šolo, pa
Ëeprav se zjutraj komaj sestavim. PoËitka
ni, vleËem se kot sluzasta zmes, iz tedna v
teden bolj slabotna. »aj in vitamine si pripravljam sama, mimogrede, Ëe imam Ëas.

“Bolniška” na drugaËen
naËin
Ves teden me je glavobol opozarjal,
da se nekaj “kuha.” Spet sem ga napadala
s tabletami in upala, da je za vse “krivo”
vreme. V Ëetrtek me je povozilo. Že v službi
strašen glavobol, ki se je doma nadaljeval.
V petek sem otroke komaj spravila v vrtec,
verjetno sem se dekletoma zasmilila, ker
sem tako milo prosila: “Prosim, oblecita se,
prosim, obujta se, samo danes, prosim ...!”
Verjetno se jima je zdelo malce nenavadno,
da imamo tako mirno jutro - ja, mama ne
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more kriËati!!!
Dopoldne sem ležala na kavËu in v
mislih naËrtovala, kaj bom skuhala, da bo
hitro neboleËe in nasitno. Hvala bogu je šel
po otroke gospod oËe. Ko so prišli domov,
so me našli na kavËu, obloženo z robËki,
s Ëajem, z medom, s sirupom, smrekovimi
vršiËki ...
Od vsakega sem dobila kratek pozdrav, potem pa so vsi že sedeli za mizo in
Ëakali ... halo?!
“Mamica, a bomo kaj jedli?” je vprašala najstarejša. Ja, seveda, takoj, saj nisem
bolna, samo tako za zabavo malo poležavam na kavËu! Polna ihte sem premetavala
lonce in jim jezno stresla na krožnike špagete in tunino omako. Ulegla sem se nazaj
na kavË in skovala naËrt.

Bolniška
ZveËer sem svoje drage sklicala na
družinski sestanek. Povedala sem, da je moj
prehlad napredoval do te mere, da potrebujem tridnevno potenje v postelji v spalnici.
Možu so oËi skoËile iz jamic, starejša
hËi je nekaj momljala, mali dve pa vojne
napovedi nista razumeli. OËe mojih otrok je
previdno in poËasi vprašal, ali sem prepriËana, da je moj prehlad tako
hud. A sem že s pogledom
povedala, da je vprašanje nepotrebno.
Uf, sobota
bo moja! Ves
dan bom v pižami, v postelji
z dobro knjigo, glasbo ali
pa bom visela
na Facebooku.
Moji predragi
mi bodo skuhali
kosilo, mi stregli
spredaj in zadaj. S
temi lepimi mislimi sem
zaspala ...
Sobota, ura 7.15 zjutraj (še
ptiËi so spali). Iz otroške sobe se sliši: “Mamica ... mamica ... maaamiiicaaaaaa!” Jaz

sem tiho, saj sem na bolniški, a ne?! Moj
predragi se “naredi”, da trdno spi, a iz druge sobe dekleti vztrajata. Ko sta že Ëisto obupani, njun oËe dojame, da sem z bolniško
mislila resno. Ko odnese svojo rit iz spalnice, si privošËim vse razkošje velike postelje.
Mmm, ravno zadremam, ko zaslišim:
“Kaj naj jima pa obleËem?”
“Ja, kopalke pa rokavËke!” se zaderem.
Predvidevam, da so se oblekli, upam,
da v dolge hlaËe, ker je bil deževen in hladen dan. Spet se razkomotim in zadremam
... Sredi najlepšega dremuckanja spet pride
mož:
“Lubi, a paštete nimamo?”
“Ne vem, poglej v hladilnik!”
“Ja, saj sem!”
“In?”
“ Ja, ni je ...”
“O, moj bog! Pogledaš v hladilnik,
ugotoviš, da ni paštete in potem prehodiš
15 stopnic, da vprašaš bolno ženo, ali imamo pašteto. Ja, verjetno jo imam v kopalnici med vložki še kaj za rezervo!!!” Skušam
ostati mirna, usedem se, ga pogledam v
prelepe Ëokoladne oËi in mu mirno povem,
da je njegova žena na tridnevnem potenju
v postelji, da sprejema samo zajtrk, kosilo,
veËerjo in vsako uro liter Ëaja. Da ne želi,
da jo kdo moti, razen Ëe gori hiša!
Z dolgim nosom se je pobral. Jaz pa
sem spet zadremala. Prebudi me strašen
hrup od spodaj ... poslušam.
Mali dve se prepirata,
gospod oËe se nekaj
dere, najstnica tudi
... nora hiša! Kar
naenkrat
vse
utihne. Mislim,
da jedo, ker so
tiho ... to pa je
le takrat, kadar
jedo. Mmmm,
diši po carskem
pražencu, šmornu po domaËe. Se
bo kdo spomnil na
bolno mamo in ga
prinesel? Ne, ga je takoj
zmanjkalo, ker ga je oËi premalo naredil. Aha, kaj pa Ëaj?
»aja pa nimamo. Aha, kaj pa ... oh, se
bom pa postila, tudi to je del zdravljenja.
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Okoli treh popoldne slišim ropot
posod, loncev, skled. Predvidevam, da
se kuha kosilo. Ne, ne, babica je prinesla kosilo, ker se ji je zet zasmilil. Revež,
sam s tremi otroki, žena pa poležava,
namesto da bi kuhala! LaËna kot volk
Ëakam, Ëe se bodo mogoËe le spomnili
name.
NiË ... PokliËem dostavo pic in naroËim najveËjo pico vseh okusov in ledeni Ëaj. »ez dobre pol ure slišim moža,
ki se pod oknom pregovarja z revežem,
ki je pripeljal mojo pico.
“Poslušajte, to je pomota, pri nas
ni nihËe naroËil pice, mi smo ravno pojedli kosilo!”
Ko ubogi Ëlovek le pride do besede, reËe: “Mislim, da je pico naroËila
vaša gospa!” BOINGGGGGG ... umirala
sem od smeha, kako ga je zadelo, kako
je prebledel, ko se je spomnil, da je pozabil na svojo “staro”! Pograbil je pico,
plaËal in me našel, kako se valjam od
smeha. “Ja, ljubi moj, laËna sem bila!”
Pojedla sem dva kosa pice, drugo pa
skrbno shranila za naslednji obrok. Saj
bi pri taki negi v nekaj dneh umrla od
lakote!
ZakljuËek moje bolniške je bil pred
predvidenim datumom. Mama preprosto ne more ležati in priËakovati, da ji
bo kdo stregel. Moški so nerodni, pa naj
reËejo v bran, kar hoËejo. »e jim stvar,
ki jo išËejo, ne skoËi naravnost v glavo,
je ne bodo našli. LogiËno razmišljanje
je za domaËo uporabo preveË zahtevno.
MogoËe se nekoË lotim ustvarjanja žepnega priroËnika za moške, ki naj bi bil
videti takole:
Vprašanje: Kako obleËi otroka, Ëe
je zunaj 10 stopinj Celzija, Ëe piha moËen veter in dežuje?
a) V trenirko in topel pulover.
b) V kratke hlaËe in majico brez rokavov.
c) V kopalni plašË.
Izberite odgovor a!
MogoËe bo pa še uspešnica!

Naš upokojenec
Ludvik Žitko

Ludvik Žitko s sodelavci.

Tako kot je bilo obljubljeno pred petimi leti v Mantovi na
Vrhniki, smo se v torek, 15. septembra 2009, spet sreËali predstavniki Elektra Ljubljana d. d.,
in predstavniki upokojenskega
društva Elektra Ljubljana z našim upokojencem, ki je praznoval visoki jubilej. Zbrali smo se
v gostišËu Gorjanc na Brezovici,
da bi poËastili petindevetdeseto
obletnico gospoda Ludvika Žitka. Še vedno vedri in Ëili mož je
namreË 12. septembra letošnjega
leta praznoval svojih 95 let.

G

ospod Alojz SemiË, upokojeni
sodelavec in nekdanji vrhniški
nadzornik, je za ta prispevek
opisal življenjsko pot slavljenca in govoril o neverjetni energiji svojega nekdanjega sodelavca. Ludvik Žitko se je
rodil 12. 9. 1914 v vasici Podlipa pri
Vrhniki mami Francki in oËetu Francu.
V družini se je rodilo deset otrok. OËe
je bil po poklicu zidar, mati pa je skrbela za otroke in kmeËka opravila.

Povzela Irena PotoËnik
Vir: internet

Po konËani osnovni šoli v Podlipi
je bil v letih 1931-1934 vajenec pri za-

sebniku Celarcu iz Vrhnike, kjer se je
po uspešni vajeniški dobi tudi zaposlil
kot zidar. V letih po drugi svetovni vojni je sledil hiter razvoj elektrifikacije.
Njegova prva gradnja je bila transformatorska postaja Vrhnika - šola, nato
so sledili TP Vrhnika Hrib, TP Zaplana,
TP SmreËje in še veliko drugih. Ker je
bil vesten in natanËen, ga je takratni
obratovodja na Vrhniki Dušan Dolenc
zvabil med distributerje in ga leta 1957
zaposlil na delovno mesto zidarja. Žitko
je zgradil in predelal veliko naših objektov in vzdrževalnih del na njih. NajveËji med njimi je zdaj predelani 110 kV
daljnovod KleËe-Logatec. Tako je vseskozi do upokojitve leta 1974 opravljal
dela zidarja. Že veliko let mu posebno
ljubezen pomenijo Ëebele. Še vedno
ohranja nekaj panjev in toËi svoj med.
Tako je po pripovedovanju gospoda Ludvika Žitka zapisal upokojenec Alojz SemiË. Po prijetnem popoldnevu smo se poslovili, mu zaželeli še
veliko zdravih in zadovoljnih dni ter
si spet obljubili, da se Ëez 5 let, torej
za stoletnico, ponovno sreËamo.
Jana Burja
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Jožef Satler - upokojenec
V mesecu avgustu se je upokojil
naš dragi sodelavec, nosilec naziva
“najprijaznejši sodelavec” Jožef Satler. Dopolnil je 41 let delovne dobe.

Z

Jožetom smo se seznanili že leta
2001, ko je kot delavec FIT varovanja zaËel delo v naši poslovni stavbi.
Izredno se je izkazal s svojim delom, z odnosom do delavcev Elektra pa tudi z odnosom do strank in poslovnih partnerjev.
Bil je, kot reËemo, pravi Ëlovek na pravem
mestu. Ko se je delovno mesto receptorja v
naši organizaciji izpraznilo, ni bilo dvoma,
koga zaposliti. Tako je bil zadnji dve leti
tudi naš Ëisto pravi sodelavec. O njem ste
nekaj veË že prebrali v drugi številki letošnjih Elektro novic, zato se ne bi ponavljali.

Jožef Satler s sodelavci.

Jože je dosegel polnih 41 let delovne
dobe. Želimo mu, da bi v enaki meri lahko užival tudi upokojensko obdobje. Kljub
tragiËnemu dogodku, ki ga je ob upokojitvi
doživel, mu želimo polno mero optimizma,
veselja, upajoËega pogleda v prihodnost.
Jože, topli spomini naj te grejejo v trenutkih, ko ti bo mogoËe težko.
Hvala za vso prijaznost in trud. Jože,
želimo ti dolgo upokojensko obdobje. Da
bi našel novo veselje in nov smisel.
Za kaj živimo, Ëe ne za to,
da drug drugemu lajšamo življenje?
George Eliot

Alenka Kušar
Foto: Jelka H. Urh

Djoko ŠironiÊ - upokojenec
V mesecu septembru se je upokojil naš dolgoletni sodelavec Djoko
ŠironiÊ. Dopolnil je dobrih 41 let in
pol delovne dobe, od tega v Elektru
Ljubljana 30 let.

D

joko se je javil na razpis za zasedbo delovnega mesta inkasant v
mesecu januarju 1979. Pri svojih
namenih je bil uspešen in tako je bil s 5.
februarjem 1979 sprejet na delovno mesto

Djoko ŠironiÊ z vodstvom DE.
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inkasanta. Njegova neposredno nadrejena je bila že takrat Tatjana Bajželj Oset.
Delo je z veseljem opravljal. V letu 1982
je bil razporejen na naloge odËitovalca
izterjevalca. V tem oddelku je delal pod
vodstvom Franka Bajta do leta 1991, ko
je bil razporejen v oddelek za odËitovanje
in je ponovno do upokojitve delal na teh
delih pod vodstvom prvoimenovane vodje. Delal je na obmoËju celotne Ljubljane,
zadnja leta pa je pokrival okoliš Moste Polje. Bil mu je domaË, saj je tudi njegovo
stanovanje na tem obmoËju, v Štepanjskem naselju.
Pri svojem delu je bil izjemno vesten, natanËen, pazljiv in zanesljiv. Vedno
je vsem sodelavcem, ki so ga potrebovali,
priskoËil na pomoË. Njegovim najožjim
sodelavcem bo žal za njegovo odsotnost
ob pitju jutranje kavice in kratkem klepetu ob njej. Zato bo vedno dobrodošel, Ëe
se jih bo spomnil in jih poËastil s svojim
obiskom.

Ob njegovi upokojitvi mu je bila na
dan primopredaje izroËena spominska ura
in izreËene besede zahvale s strani vodstva
enote.
Djoko, naj te spremljata veselje do življenja in vesel pogled v svet tudi za naprej.
Želimo ti dolgo in prijetno tretje življenjsko
obdobje v krogu družine in prijateljev.
Vsako sekundo se za nas zaËenja novo življenje.
Radostno mu pojdimo naproti.
Naprej moramo, Ëe hoËemo ali ne,
in bolje bomo hodili, Ëe bomo gledali naprej,
kakor Ëe se bomo nenehno ozirali nazaj.
Jerome K. Jerome

Tatjana Bajželj Oset in Alenka Kušar
Foto: Alenka Kušar
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»ar spoštovanja
preteklosti in tradicije
Bog je ustvaril zemljo, nam
dal moË, razum in še luË. Vse drugo je moral Ëlovek sam ustvariti
za svoj obstoj, dobrobit, predvsem
pa napredek. »lovek je vedno hotel podrediti vse najboljše svoji
osebnosti. Pri tej svoji silni želji
ni izbiral sredstev, namena in ne
naËina za dosego cilja, lepe prihodnosti. Ne smemo pa pozabiti,
da je Ëar spoštovanja preteklosti
in tradicije temelj za uspešno prihodnost.

K

aj pa mi danes, ki delamo v
elektrogospodarstvu, kako spoštujemo delo in osebnosti, ki so
ustvarili to, kar mi danes uporabljamo,
nadgrajujemo in proglašamo za svoje
uspehe. NihËe ne pozabi izkazovati svojih uspehov in dosežkov. Vsakdo se želi
vpisati v zgodovino svoje dejavnosti
in še posebej poudariti svojo osebnost.
Svojo osebnost želimo poudariti v luËi,
kakršno si sami zamišljamo in hoËemo
predstaviti.

jo o vsebini in ljudeh na viseËih slikah
naših hodnikov in želijo vse vedeti o
tem.
Vse, kar je vsebinsko in kar predstavlja naše preteklo delo, je zanimivo.
Želijo izvedeti “zgodbice”, poznati ljudi,
predvsem pa zgodovino in vsebino. To
je ideja, ki nam je prinesla veliko pohval. Moramo jo nadaljevati na vseh
službenih ravneh in pridobili jo bomo
za svojo. Osebno bom pripravil slikovno
gradivo za vodje obratovanj Ljubljana
mesto. Po lastnem spominu so to:
•
•
•
•

Ivan Tome,
Franc Završnik,
Anton Majcen,
Anton AvËin,

• Jože Knavs,
• Uroš Jerina.
MogoËe bomo še lahko zgodovinsko posegli kaj globlje. Zadostujejo kratek opis, Ëas delovanja in slika.
Predvidevam, da to ne bo težka naloga
za posamezno službo, posebno ne za distribucijsko enoto. Navajam pa po spominu tudi generalne direktorje; predsedniki Elektra Ljubljana po ustanovitvi
leta 1964 v današnjem obsegu:
•
•
•
•
•
•
•

Janez Prelog,
Janko Žvan,
Peter Kozina,
Ludvig Sotošek,
Vincenc Janša,
Vitoslav Türk
Mirko MarinËiË.

Izkažimo spoštovanje do sebe, sodelavcev in do družbe, kjer smo zaposleni, to pa pomeni Ëar spoštovanja,
preteklosti in tradicije.
Anton AvËin

V elektrogospodarstvu smo preživeli veliko organizacijskih sprememb,
reorganizacij in teh se ne bomo radi
spominjali, saj so se kar vrstile druga
za drugo. Vedno so bili zanimivi posamezniki, ki so pustili moËen peËat v
poslovanju podjetja, družbe pa tudi pri
sodelavcih.
Elektro Ljubljana d. d. je najveËje
elektrodistribucijsko podjetje v Sloveniji in ima že prek 110 let dolgo tradicijo
distribucije elektriËne energije. Preživel
je že marsikaj, vendar posluje profesionalno v dobrem in slabem.
Vsakokrat ko predstavljamo svojo
tehniËno kulturno dedišËino, nas obiskovalci radovedno in prijazno sprašuje-
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• Kako bi se na kratko opisali?
“Sem dinamiËen, prilagodljiv, zanesljiv in
vedno pripravljen na nove dogodivšËine.”

Novi sodelavci

• Kaj delate v prostem Ëasu?
“Prosti Ëas namenim za druženje s prijatelji
in športnim aktivnostim.”

• Kako bi se na kratko opisali?
“Sem športnik in rad imam avtomobile.”

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
“O Ëemer lahko sanjaš, lahko tudi uresniËiš!”

• Kaj delate v prostem Ëasu?

ROK ROJC

“Preživim ga v družbi dekleta in igranja
nogometa.”

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

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
“Ne sekiraj se!”

• Kako bi se na kratko opisali?
“Komunikativen, natanËen, odgovoren,
realen.”

NEJC MULJAVEC

Elektromonter
OE SDO, DE Ljubljana mesto
Služba za izgradnjo DO

• Kaj delate v prostem Ëasu?
“Ukvarjam se s športom, kolesarim v naravi,
igram tenis, pozimi pa rad smuËam. ”

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
“Strmi k svojim ciljem in bodi to, kar si.”

UPOKOJITVE

JERNEJ STRUGAR

UPOKOJITVE

DispeËer DCV
OE ORDO, Uprava
DispeËerska služba

• Kako bi se na kratko opisali?
“Iskren, pošten, deloven, marljiv, tovariški
in prijazen.”

• Kaj delate v prostem Ëasu?
“Kolikor mi Ëas dopušËa, nabiram gobe,
hodim na sprehode, rad plavam in se
potapljam ter obiskujem kraje naše lepe
domovine.”

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
“Štirikrat D - delo, družina, doslednost in
družabnost!”

EDVARD POTO»NIK

Receptor
OE SDO, DE Ljubljana mesto
Oddelek za splošne zadeve

• Kako bi se na kratko opisali?
“OptimistiËen, zanesljiv, odgovoren.”

• Kaj delate v prostem Ëasu?
“Potovanja, vožnja z motorjem.”

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
“Brez optimizma, dobre volje in vestnega
dela ne prideš daleË.”

HENRIK OSREDKAR
DispeËer DCV
OE ORDO, Uprava
DispeËerska služba
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Upokojil se je
naš sodelavec
Zlatko Rajšel
Konec poletja je stopil v tretje življenjsko obdobje
s komaj zakonsko zahtevanimi 58 leti naš sodelavec
Zlatko Rajšel. Zlatko se je kot veliko drugih iz Ëabranske doline, kot pravimo krajem ob mejni reki »abranki
z republiko Hrvaško, že zelo mlad, leta 1967, zaposlil
na Kmetijsko-gozdarskem posestvu v KoËevju.

P

o odsluženem vojaškem roku se je leta 1971 zaposlil pri
podjetju ITAS KoËevje, kjer je ostal le osem mesecev.
OËitno je že zgodaj v sebi zaËutil potrebo, da bi delal z
ljudmi in ta želja se mu je leta 1972 izpolnila z zaposlitvijo pri
podjetju SAP Ljubljana, TOZD Stojna KoËevje. Po sedmih letih
dela kot sprevodnik na avtobusu pa je leta 1979 zaprosil za
sklenitev delovnega razmerja v našem podjetju in se zaposlil
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Kadrovanje
v preteklih
mesecih
Odhodi

IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

OE

DE/Nadzorništvo

RAJŠEL ZLATKO

upokojitev

SDO

KoËevje

MIŠI» MILAN

inv. upokojitev

SDO

KoËevje

KOCJAN MARKO

upokojitev

SDO

Ljubljana mesto

SATLER JOŽEF

upokojitev

SDO

Ljubljana mesto

ŠKVAR» DARINKA

upokojitev

SDO

Ljubljana mesto

MUHVI» DRAGAN

upokojitev

SDO

Ljubljana mesto

BLATNIK ANDREJA

prenehanje po lastni volji

SDO

Ljubljana mesto

ŠIRONI∆ DJOKO

upokojitev

SDO

Ljubljana mesto

GREGOR»I» BORIS JOŽE

upokojitev

SDO

Novo mesto

SAJE FRANCI

inv. upokojitev

SDO

Novo mesto, Trebnje

KOŠTAL BOJAN

upokojitev

SDO

Novo mesto

STRITAR JOŽEF

upokojitev

SDO

Trbovlje

LESKOVEC FRANC

upokojitev

SS

Uprava

ŽITNIK VLADIMIR

upokojitev

SU

Uprava

GROJZDEK ANICA

upokojitev

SS

Uprava

LESKOVEC DANIJEL

upokojitev

TP

Uprava

Kadrovska služba

kot inkasant za elektriËno energijo. Glede na njegovo prizadevnost
pri delu je kmalu postal izterjevalec in pozneje z dodatnim usposabljanjem monter konzuma. Svoje delo je opravljal zelo vestno in
marljivo ter pri tem zelo podrobno spoznal življenjske navade in
ritem posameznih kategorij naših odjemalcev ter temu prilagajal tudi
svoj delovni Ëas. Ob tem je bil zelo racionalen in je delal tudi popoldne, ob sobotah in nedeljah z namenom, da je v prvi vrsti svoje delo
opravil dosledno, pri tem pa si je zagotovil tudi proste dni, saj je bilo
delo na odËitavanju normirano. Ker so števci pri odjemalcih v stanovanjskih blokih ponekod še vedno v stanovanjih, je pred vstopom
v blok v veËernem Ëasu pogledal, koliko strank ima prižgano luË v
stanovanju, in šele nato ocenil, ali se izplaËa stopiti v blok in opraviti
odËitavanja števcev.
Posebej pa so ga odjemalci sprejeli za svojega, kljub v veËini primerov neprijetnemu opravilu, kot izterjevalca neplaËanih
raËunov za elektriËno energijo. Pri tem je spet uporabil vso svojo
modrost in se prilagajal plaËilnim zmožnostim posameznih kategorij odjemalcev. Tako je izterjavo izvajal v dneh takoj po izplaËilu plaË v posameznih podjetjih, pokojnin, otroških dodatkov
in drugih prejemkov iz naslova socialnih pomoËi. Zavedal se je,
da Ëe je zamudil te dneve, nadaljnja izterjava ni imela veË nobenega smisla, saj ni imel veË kaj izterjati. Poseben pristop je imel
do v veËini krajev najbolj problematiËne skupine neplaËnikov, to
je Romov, s katerimi si je ustvaril tak odnos, da so ga tudi sami
ustavili na cesti in mu plaËali raËun, katerega je ravno v ta namen
vedno nosil s seboj in je bila tako najhitreje opravljena izterjava.
ResniËno lahko povemo, da zaradi njegove iznajdljivosti in prizadevnosti do zdaj nikoli nismo imeli veËjih težav z izterjavo pri
navedenem prebivalstvu.

Milan Mlakar in Ljubica Vesel sta predala Zlatku spominsko darilo.

Seveda pa je med delom z ljudmi doživel tudi številne anekdote. Ena izmed njih je tudi ta, ko je ob kontroli odjemnega mesta pri
stranki v prikljuËni omarici našel “ponarejen” kljuË elektrokljuËavnice in ga seveda zasegel. Stranka pa je naslednji dan prišla na podjetje
in ga obdolžila, da ji je ukradel kljuË od prikljuËne omarice.
Sodelavci želimo Zlatku še naprej veliko zdravja in zadovoljstva, da bi lahko zdaj poËel stvari, za katere prej ni imel Ëasa, in
užival v krogu svoje družine.
Branko Volf
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Upokojitve v DE
Novo mesto
Pred kratkim sta se v DE Novo
mesto upokojila dva delavca: Franc
Saje in Bojan Koštal.

Franc Saje
Službo v DE Novo mesto je nastopil
leta 1980, zaËel pa je v gradbeni skupini
Novo mesto.
V Zveznem centru za izobraževanje
gradbenih inštruktorjev je opravil teËaj za
gradbene minerje, nakar je bil razporejen na

delovno mesto elektromonter miner.
Pozneje se je vpisal še v šolo in se izobrazil za monterja el. omrežij. V letu 1999
je bil iz Nadzorništva Novo mesto razporejen
v Nadzorništvo Trebnje, ki je tudi bilo bližje
njegovega doma.
Leta 2006 ga je napadla huda bolezen,
ki pa jo je uspešno premagal. Nekaj Ëasa je
delal poloviËni delovni Ëas, nato pa je bil
sprožen invalidski postopek, nakar je bil v
zaËetku meseca avgusta invalidsko upokojen.
Ves prosti Ëas je namenil svoji družini;
ima dve hËerki in poleg tega je z veseljem
gradil novi dom. Ob vsem tem je še našel
Ëas za svoj konjiËek, to je gobarjenje. Svojim
sodelavcem je z veseljem priskoËil na pomoË
in na njega si se lahko vedno zanesel. Delo
je rad in z veseljem opravljal, njegovi najožji
sodelavci so mu zaupali.

Bojan Koštal
Po konËani Obrtni šoli Elektro stroke
se je kot elektromonter zaposlil v Nadzorništvu Trebnje leta 1971. S prizadevnostjo in
pridnostjo je bil v letu 1984 prerazporejen
na delovno mesto pomoËnik delovodje in
leta 1986 mojster v nadzorništvu. Koštal je
dolga leta opravljal dela v skupini za redno

Franc Saje

Bojan Koštal

vzdrževanje RTP, RP in mHE v Novem mestu. V letu 2002 je bil razporejen v službo za
odjemalce Trebnje in to delo je opravljal vse
do upokojitve.
Že med službovanjem je zelo rad
opravljal obrtna in kmetijska dela na svojem
“ranËu” pri Mokronogu, zdaj pa bo lahko
temu posvetil ves svoj Ëas. Ne ravno vsega,
nekaj ga bo ostalo za družino, predvsem pa
za vnuke.
Kot delavec je imel izredno rad red in
ËistoËo. Okolica RTP-jev je bila vedno vzorno urejena in pospravljena. Vsa dela, katerih
se je lotil, je uspešno opravil, saj je bil tudi
izredno roËno spreten.
»e si ga kar koli prosil, je rad priskoËil na pomoË, službeno in zasebno. Znana
je tudi njegova pripadnost podjetju. Ko je
doma pokrival streho, je prišlo obvestilo iz
podjetja, da mora nujno opraviti neko delo v
RTP. Pustil je svoje delo doma in odšel reševat situacijo v podjetju. Ko že ni veË opravljal dela v RTP, so ga sodelavci spraševali za
nasvet in pomoË. Veljal je za mirnega, prijaznega Ëloveka in sodelavca.
Sodelavci obema želimo veliko zdravja
in zadovoljstva na nadaljnji življenjski poti.
Jolanda Štukelj

NOVICA

NOVICA

Ohranjanje stavbne
in kulturne dedišËine
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V Gornji Lokvici pri Metliki je
bilo v soboto, 12. septembra, že osmo
leto zapored organizirano škupanje.

N

a škupanje, pripravo slame za pokrivanje slamnatih streh, Marija in
Oto NemaniË povabita sorodnike,
prijatelje in znance. Okoli 120 parov spretnih rok je preËesalo velik kup snopov slame in jih pripravilo za pokrivanje. S tem
NemaniËeva prispevata svoj delež k ohranjanju stavbne in kulturne dedišËine, saj
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Dragan MuhviÊ upokojenec
3. septembra smo se na pikniku v Selu pri Vodicah poslovili od
dolgoletnega sodelavca in prijatelja
Dragana MuhviÊa. Klicali smo ga
Drago. V Elektru Ljubljana, natanËno v DE Ljubljana mesto, je bil vse
svoje delovno obdobje, 40 let in dva
tedna.

gramu delovodja v elektroenergetiki in v
mesecu maju leta 1981 uspešno opravil
interni preizkus znanja za samostojno
opravljanje delovnih nalog delovodje
nadzorništva. Leta 1991 je prevzel delovno mesto glavnega koordinatorja petih
nadzorništev mesta Ljubljana.

D

Kot sodelavci smo se razšli s karizmatiËno in z osrednjo osebnostjo Službe
za distribucijsko operativo. Drago je odšel v zasluženi pokoj in pustil za seboj
ogromno vrzel. Zapolniti se je ne bo dalo
samo z izjemnim strokovnjakom, nadomestiti bo treba izjemne Ëloveške lastnosti, kot so: kolegialnost, izkušnje, pripadnost podjetju. Vse navedene vrline Ëlovek
pridobi z dolgoletnim trdim delom, s šolanjem, z vsakodnevnim doživljanjem del
na elektroenergetskem sistemu. A Dragova najveËja vrlina in sposobnost je deliti
to s svojimi sodelavci. Da, to je najpomembnejša, danes velikokrat pogrešana
lastnost. Biti dober sodelavec pomeni
deliti, posredovati znanje, kot nam ga je
Drago. Velikokrat smo mlajši sodelavci
iskali samopotrditev pri kolegu pri reševanju vsakodnevnih zadev; brez dlake na
jeziku smo prejeli odkrit in pošten odgovor!

rago se je s podjetjem Elektro
Ljubljana sreËal že v letu 1966
kot štipendist. Po uspešno konËanem šolanju se je v mesecu juliju 1969
zaposlil kot elektromonter, pripravnik v
Službi obratovanja v Nadzorništvu Center. V letu 1980 je konËal šolanje po pro-

Drago MuhviÊ v prvih letih službovanja.
Fotografija iz arhiva Draga MuhviÊa.

pokrivanje streh s slamo in s tem povezan
tudi obiËaj škupanja že poËasi tone v pozabo.
Med delom udeležencem škupanja ni
bilo dolgËas, saj so si zapeli. Med malico
pa so se jim predstavili Dragonarji iz Dolenje vasi pri Cerknici, ki obujajo spomin
na ta polk. S seboj so pripeljali celo top in
iz njega tudi dvakrat ustrelili. Gostoljubna gostitelja sta poskrbela tudi za bogat
kulturni program in zabavo z ansamblom
Zasavci.

Dragu so sodelavci dali priložnostno darilo.
Foto: Anton Strelec

Drago! Tvoji sodelavci ti želimo veliko sreËnih trenutkov, predvsem pustolovskih potovanj v tujini, katere sta z ženo
naËrtovala za prihodnje obdobje. Umetniški izdelek Aleksandra Arharja z unikatno
transformatorsko postajo na Poljanski cesti in tebe, ki se pelješ na kolesu, postavi
na primerno mesto v hiši. Tako podjetja,
v katerem si delal celih štirideset let, ne
boš pozabil. Tako se boš spomnil na nas,
sedel na kolo in se pripeljal na Kotnikovo.
Vendar bo zdaj nekako drugaËe, tako kot
ponazarja umetniški izdelek. Tu si veËji od
transformatorske postaje, to tudi pomeni,
da si zdaj pomemben ti in ne veË razdajanje elektroenergetskemu sistemu. Vendar
se na objekt še vedno oziraš in se spomniš
trenutkov štirideset let nazaj, ko si se kot
zaËetnik vozil mimo te postaje.
Se vidimo!
V mesecu decembru bo Drago praznoval osebni življenjski jubilej - 60 let;
naj Ti že na tem mestu zaželimo vse najboljše.
Uroš Jerina s sodelavci

Škupanje, kjer je ob delu združeno
prijetno s koristnim, pomeni za NemaniËeva kar velik zalogaj v organizacijskem
in finanËnem smislu, saj je treba poskrbeti za vse in nahraniti veliko laËnih
in žejnih ust. Dobrodošla jima je vsaka
pomoË in med maloštevilnimi donatorji je že drugo leto zapored tudi Elektro
Ljubljana.
Elektro Ljubljana je že drugo leto donator
škupanja pri Mariji in Otu NemaniË.

Marko Piko

oktober2009 | Dober tok. • 41

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Pohod za trening na Govejek
Celodnevni pohod v avgustu je
postal že stalnica naših poËitniških
aktivnosti. Tokrat se nas je zbrala prijetna skupina ljubiteljev pohodništva.
Dobili smo se pri gasilskem domu v
Preski pri Medvodah.

Z

apeljali smo se mimo gradu GoriËane v smeri Sore, pri hiši kulinarike
zavili v dolino LoËnice in po nekaj
kilometrih ustavili na razpotju. Vozniki so
avtomobile odpeljali na naš konËni cilj, tj.
gostilna Legastija, in se z enim avtomobilom vrnili na start, kjer smo jih Ëakali,
da skupaj zastavimo korak proti Govejku
(727 m). Gozdna pot se je vzpenjala ob po-

toku LoËnica. Po slabi uri prijetne hoje po
gozdni poti mimo nekaj slapov smo prišli
do “okrepËevalnice” pri Micki, ki nas je postregla s “ta kratkim”. Po krajšem postanku
smo nadaljevali pot do Govejka - naselje
samotnih kmetij med TošËem in Osovnikom. Ko se vzpnemo na vzpetino nad domom, se nam odpre pogled ne eni strani
na Kamniške Alpe, Sorško polje, na drugi
strani vidimo Posavsko hribovje, Ljubljansko kotlino, Šmarno goro. Pot nadaljujemo
proti Osovniku. Ker je dom na Osovniku
zaprt, zavijemo proti dolini, mimo “Micke”,
kjer je “hmeljeva juha” ravno prav hladna in nato nadaljujemo pot proti Legastiji,
kjer se okrepËamo z okusno obaro oziroma

Salzburg - Orlovo
gnezdo in rudnik soli
Letos smo se na jesenski izlet v
tujino odpeljali na Bavarsko v Berchtesgaden, ki velja za eno najlepših
pokrajin v NemËiji. V Obersalzbergu
smo zamenjali naše udobne avtobuse s krajevnimi in se odpeljali po eni

Na Orlovem gnezdu.

42 • elektronovice | oktober2009

najviše speljanih gorskih cest v Evropi, na Kehlstein.

N

a plošËadi pod vrhom smo izstopili in se z dvigalom dvignili 120 m
do vrha gore, kjer na višini 1834
m stoji nekdanja Hitlerjeva postojanka
Orlovo gnezdo. Tu je Hitler preživel del
svojega življenja z Evo Braun in s svojimi najožjimi sodelavci. Orlovo gnezdo je
bil projekt Martina Bormana, tj. kot koËa
s Ëajnico za diplomate. Ker smo imeli sreËo z vremenom, smo uživali v Ëudovitem
razgledu na Salzburško kotlino z okolico
- pogorje, katerega osrednji vrh je znameniti Watzmann, ki je s svojimi 2713 m
drugi najvišji vrh NemËije. Pogled v Salzburško kotlino pa se ustavi na Kraljevem
jezeru (Koenigsee), ki se kot fjord vije ob
vznožju Watzmanna. Po povratku z Or-

s slastno peËenko. Dobro podprti naredimo
bojni naËrt za pohod Ëez en teden.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

Na Govejeku.

lovega gnezda smo vošËili in nazdravili
slavljencema gospodu SemiËu in gospodu
BuËarju za njuni okrogli obletnici. Ko smo
se izdatno podprli z odliËnim domaËim
pecivom, smo se odpeljali v Berchtesgade
in si ogledali rudnik soli, ki je preurejen v
muzej. ObleËeni v posebna rudarska oblaËila smo se najprej z jamskim vlakcem,
nato pa po posebnih toboganih - rudarske
drËe - spustili globoko pod zemljo. Krajevni vodnik nam je razložil naËin pridobivanja soli. Zanimiv je transport z mesta
izkopa do mesta predelave soli. S pomoËjo
slanice sol transportirajo po ceveh kilometre daleË. Posebno doživetje je bila vožnja
s Ëolnom po podzemnem slanem jezeru.
Vožnjo po slanem jezeru so spremljala Ëudovita glasba in posebni svetlobni uËinki.
Na koncu poti smo lahko poskusili vodo in
se prepriËali o njeni slanosti. Bila je tako
slana, da je bila kar grenka. Na povratku
smo se ustavili za kratek Ëas ob Kraljevem
jezeru in nato nadaljevali pot proti Ljubljani, kamor smo prispeli mogoËe malce
utrujeni, vendar polni Ëudovitih vtisov.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV
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Med vinogradi - Po VertovËevih
poteh
Na jesenski pohod, ki ga je vodil Franci Mrak, smo se
tokrat odpravili na Primorsko, skozi vasi zgornje Vipavske
doline. Prehodili smo VertovËevo pot, posveËeno spominu
Matije Vertovca, duhovnika, ki se je leta 1784 rodil v zaselku Jakulini pri Šmarjah na Vipavskem.

V

duhovnika je bil posveËen v Gorici, pozneje je služboval v
Vipavi, na Planini in Šentvidu - današnjem Podnanosu, kjer
je leta 1851 umrl. Vertovec je bil prvi vinski strokovnjak, ki
je vipavske kmete uËil umnega kmetovanja, vinogradništva in kletarjenja. Je avtor Vinoreje - prve strokovne knjige o vinogradništvu
na Slovenskem.

vasi smo se izdatno podprli s pravo primorsko joto, pršutom in seveda s primorskim vinom. Dobro podprti smo nadaljevali pot skozi
VrtovËe, TavËe in Uhanje (75 m n. v. - najnižja toËka pohoda), od tu
pa le še po mostu Ëez Vipavo in po nekaj sto metrih smo spet na zaËetku pod mogoËnim starim hrastom. Pot, speljana med vinogradi in
zidanicami, kar smo seveda izkoristili in poskusili kar nekaj dobrot,
je za nami. Veseli, da smo zmogli kar dolgo pot, smo se odpeljali
proti domu in že kovali naËrte za naslednji izlet. Na svidenje.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

Start po VertovËevi poti je pod mogoËnim starim hrastom v
vasi Ustje. Ob poti je vrsta naravnih in kulturnih znamenitosti - nahajališËa fosilov (Dolenje), stare cerkve (sv. Marjeta iz leta 1646),
razgledne toËke. V kraju Nabojs z 275 m nadmorske višine lahko
opazujemo obrobje Vipavske doline, Trnovsko planoto in okoliške
vrhove. Ko se naužijemo lepega razgleda, smo kar hitro na Planini,
kjer je med letoma 1809 in 1813 služboval Matija Vertovec. Pot smo
nadaljevali pod Ostrim vrhom - s 422 m nadmorske višine, najvišjo
toËko poti, proti kraju Potok, v bližini katerega je zaselek Jakulini,
kjer je bil Matja Vertovec rojen. Kmalu pridemo v vas Šmarje, katere
stari del je zaradi arhitekturnih posebnosti spomeniško zašËiten. V

Na pohodu za trening smo se soglasno odloËili, da zaradi recesije ne
gremo na dvodnevni pohod po Pohorju in tako prihranimo stroške prevoza. Na vprašanje, kam pa zdaj je
padlo veË predlogov, med njimi tudi
Krim.

R

eËeno, storjeno. »ez teden dni smo
se zbrali pri cerkvi na Igu in se odpeljali do Planince, od koder nas je
Ëakal vzpon na 1107 m visok Krim. Dobro
razpoloženi smo vzeli pot pod noge in se
spopadli z gozdno potjo proti vrhu. Ko smo
prišli na vrh, smo žal ugotovili, da je planinski dom zaprt. Ker pravi planinci nikoli
ne gredo s praznim nahrbtnikom na pot,
smo se podprli s hrano iz nahrbtnikov pa

Med vinogradi.

Pohod na Krim
tudi kaj tekoËega se je našlo. Uživali smo
v razgledu na Kamniške Alpe, Karavanke,
Iško pokrajino in na Ljubljano. Številne antene in komunikacijske naprave govorijo o
tem, kako pomemben je ta vrh, saj je bila
vËasih na vrhu vojaška baza, ki je pazila
nebo nad nami. Po krajšem poËitku smo
se odpravili v dolino do Planince in mimo
Strahomera ter skozi vasico Jezero vrnili na
Ig, kjer smo se poslovili in si zaželeli na
svidenje v Salzburgu.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

Na vrhu Krima.
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Jesenske aktivnosti
društva upokojencev
PRIJAVE

november

14. 11. 2009

Pohod Litija - »atež

pohod

26. in 27. 10. 2009

17. 11. 2009

Martinovanje - Krško

izlet

26. in 27. 10. 2009

Z

a vse aktivnosti se lahko prijavite na dan prijav do 11. ure
po telefonu, št. 01 519 50 36, pri
Zvonki Osredkar, in sicer do zasedbe
avtobusa. Udeležba na pohodih in izletih je na lastno odgovornost, seveda
pa sta predvsem na pohodih potrebna
primerna obutev in oprema. Odhodi na
izlete oziroma pohode bodo ob 7. uri s
parkirišËa Tivoli. Veselimo se sreËanja z
vami.
Zvonka Osredkar

Jubilantje

Pa še tole:

V zadnjih mesecih letošnjega iztekajoËega se leta bodo praznovali svoje okrogle obletnice rojstnih dni naše upokojenke in upokojenci.

November 2009
60. rojstni dan
1. Amalija GRADIŠAR

Ljubljana

2. Franc RU»IGAJ

Domžale

Ëlanica DUEL

Ko bi le hodili dovolj poËasi ...
da bi zaËutili svoja telesa,
da bi se igrali z otroki
in se odkrito, brez prikritih namenov,
zazrli v obraze tistih, ki jih imamo radi ...
Ko bi si le vsak dan vzeli Ëas,
da bi posedeli v miru.
»e bi vse to poËeli, sem prepriËana,
da ne bi bilo treba kar naprej reševati sveta.
Donella H. Meadows
Ko bi si to zapomnili in po tem živeli vsak dan.

70. rojstni dan
1. Jože ZALETELJ

Zagradec

2. Leopold ZARABEC

Trebnje

Jožica Krašovec

December 2009
70. rojstni dan
1. Mehmed HIRKI»

Ljubljana

2. Božidar OCVIRK

ArtiËe

Ëlan DUEL

3. Franc PIRNAR

Mirna PeË

4. Janez SIMON»I»

Dobrova

Ëlan DUEL

1. Jože MRAVINEC

Vinica

Ëlan DUEL

2. SreËko STREHAR

Lukovica

Ëlan DUEL

3. Alojz SUHADOLNIK

Ljubljana

80. rojstni dan

Slavljenka in slavljenci naj sprejmejo iskrene Ëestitke in želje, ki
jih nosijo v sebi, da se jim izpolnijo. Zdravje in osebna sreËa naj jih
spremlja na vsakem koraku.

44 • elektronovice | oktober2009

NEKAJ RESNICE

V VSAKI ŠALI JE

SK
POSLUŠAJO ŽEN
E
N
LI
O
IK
N
I
K
Š
ZAKAJ LE MO

kvaril.
e Mlinar se je po
dan. Ker je
Pralni stroj gosp
vil za naslednji
ja
na
je
se
ki
,
fonu
rja
ise
rviserju po tele
Klicala je serv
a termine, je se
el
im
i
ur
. Poj
m
te
predpražniko
gospa Mlinar ob
vam kljuË pod
tim
se
us
“P
:
bo
je
hinji. Ne jte
naroËila nasledn
Ëun na mizi v ku
ra
ite
n
st
be
pu
no
in
j
ro
pozor - na
pravite pralni st
naredi. Ampak
ne
Ë
ni
ur
m
ko
ni
mojega psa, on
im papagajem!”
rgovorite z moj
ne
r
ko
ka
vse kot dogovo
ni
n,
naËi
dnji dan, je bilo
sle
r
na
l
da
iše
ka
pr
je
r
kar jih
Ko je servise
najbolj grozljiv,
in
ji
eË
ajv
op
na
je
er
sic
iden ga
jeno. Pes je bil
sto miren in pr
pa je tudi res Ëi
l
bi
l,
de
vi
že
koli
etal
s nadlegoval, m
zoval pri delu.
serviserja ves Ëa
a
eg
rše
og
jg
ub
na
je
je
in kriËal
Papagaj pa
avo, preklinjal
gl
na
ov
ik
šn
mu je lupine le
ja:
kdaj slišal.
je nadrl papaga
izraze, kar jih je
veË vzdržal in
ni
r
ise
rv
se
ev
Konec konc
kljun!”
svoj nesramen
“Drži že enkrat
primi ga!”
j zadere: “Rex,
Nakar se papaga

kjer je
zalem,
u
r
e
J
lo
eže
sveto d
onca v
k
a
z
ožu po
la
Sta š
, ki je m
rla.
ik
m
n
u
v
a
o
duh
nadom
atoliški
žena ne
prišel k
mlji za
je
o
Mim
sveti ze
v
:
ti
j,
s
a
o
k
n
tu
ve mož
kopljete
nudil d
z
hko po
la
o
n
ozom in
e
1. Ž
i s prev
b
r
a
k
,
v
R.
te domo
200 EU
ov,
odpelje
jo
.
o
R
k
h
za dom
U
a
E
2. L
i babo
3.000
m
lo
e
ta
jt
s
a
akir
apirji
“Kar sp
vsemi p
za
takoj:
r
a
dloËili
k
a
ž
Mo
Ëal.”
ste se o
la
a
p
d
op
,
m
d
a
o
o
il
bi b
am b
, gosp
neje, Ëe
jaz pa v
udi me
e
»
c
“
:
in
ik
e
pš
Duhovn
i bilo le
en
Ali ne b
.
to
n
veste, je
”
ia
?
lji??
to var
, vi to
m
o
e
n
z
v
ti
a
e
d
rat
v sv
.
e: “Enk
kopana
prav tu
prosto
r bojeË
a
k
a
pan bil
ž
o
o
k
a se pre
o
M
p
p
z
il
ja
b
,
je
ih
tv
in
r
l
m
umr
vstal od
Ëlovek
dneh je
novil.”
h
e
o
p
tr
ž
o
e
P
tak Ëud
e
s
i
b
da
bojim,

»UDEŽ

DOBR
A ŽE
LJA

Na r
ad
Poslu io med o
d
šalec
: “Do dajo “v ž
Vodi
iv
telj:
ber d
“Poz
an, t o” nekd
Poslu
d
o po
u
r
k
a
š
aj Fr
v
a
dena
kliËe
anc
rnico lec: “Dan ljeni, Fra
i
z Du :
n
e
s
s
c
,
p
z
k
j
pleka
r
u
ecej
aj bo
Vodi
traj s
.”
de
tel
d
e
Poslu j: “Kolik narja in m v Euro obrega?”
z do
o pa
p
šalec
a
r
k
kum
je d
: “M
Vo
enti. u našel
je la ditelj: “A alo Ëez enarja?”
”
stnik
t
ri tis
se d
?”
o
a iz
Poslu
doku Ë evrov
pa k
š
men
alec:
ne.”
a
tov
“Ja,
razb rtice.”
to je
rati,
Vodi
n
e
kdo
ki K
telj:
vas?
arl B
“In k
”
e
n
ko iz
ako
lahk
VoliË
Poslu
o go
išalec
Ëlov
spod
: “Sa
eku
Karl
kaki
j ne
p
ride
dobe
k
do
r kom liËem za
radi
ad!”
tega
. Zav
rtite

ZAKAJ MOŠKI LAŽEJO
Nekega dne je drvar
sekal vejo nad reko.
NapaËen gib in sek
je padla v vodo. Ho
ira
tel jo je rešiti, a jo
je moËen tok kalne
nesel neznano kam.
reke odDrvar je sedel na ob
alo in zajokal. Pojav
in ga vpraša, zakaj jok
i se Bog
a. Drvar mu pove, hk
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sekiro prehranjeval
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?
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a Bog.
Drvar odgovori: “N
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javi s srebrno sekiro
“Je ta tvoja?” ga vp
.
raša.
Drvar ponovno reËe:
“Ni.”
Bog se še tretjiË pože
ne v reko in prinese
železno sekiro.
“Je to tvoja sekira?
ga vpraša.
Drvar odgovori: “D
a.”
Bog je bil navdušen
nad drvarjevim pošte
njem in mu je poda
vse tri sekire.
ril
Minilo je leto in veË.
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za
kaj joka.
“Oh, žena mi je padla
v reko!”
Bog skoËi v vodo in
se pojavi z Jennifer
Lopez.
“Je to tvoja žena?”,
ga vpraša.
“Da!” reËe drvar bre
z razmišljanja.
Bog se razjezi: “Zlag
al si se! To ni res!”
Drvar odgovori: “O
h, oprosti mi, gre za
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Catherine Zeta Jone
il s
s. Ko bi ti odgovoril
, da tudi to ni moja
bi se ti pojavil z mo
žena,
jo ženo. In ko bi jaz
rekel, da to je moja
bi mi ti podaril vse
žena,
tri. O bog, jaz sem
siromašen drvar in
mogel skrbeti za vs
ne bi
e tri.
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Naš Ëasopis
(Elektro
.............)

Lojna bula

Tla

Velika ptica
iz Avstralije

Lep pozdrav
(skarjšano)

Reka v
Sibiriji
Simbol za
Zlato

Hrvaško
moško ime

Pokrajina v
Vietnamu

Špica pri
kolesu
MoËna
ripsasta
tkanina
Vrsta slike
ali karjine
Kemijski
simbol za
Irirdij
Dolžinska
mera, inË
»lan ang.
stranke

Ribja košËica

Kazalni
zaimek

SESTAVIL
TONI

Nekdanja
angleπka
predsed.
vlade

Naπa
mineralna
voda

Vdolbina
na strmem
poboËju

Kemijski
simbol za
Barij

HËi Ojdipa
in Jokaste

Fani OkiË

Ptica iz
Nove
Zelandije

Druæba za
avtoceste

Srbsko
moško ime

Konec
polotoka
Perje pri
repi, pesi

Zaprta
posoda
BivališËe
umrlih

PotujoËi
pevec in
pesnik
Najbolj
znana
balkanska
balada

Oborož.
sila države,
vojska

Ime italijan.
pesnice
Negri

Glavni
πtevnik

Utelešenje
boga
Višnuja

Ameriπko
moπko ime,
Edward

Jadranski
otok
Azijska
dræava

Osebni
zaimek

Cvetaπ Nada

Hinko
Smrekar

Kraj pri
Ljubljani
Grπka Ërka
Robert
©tefanËiË

Estonec

Drugi
(po vrsti)
papež

Visoka
vzpetina

Tiskarska
mreža

Simbol za
Radij
Površin.
mera

Gorska žival
OËe

Družabna
prireditev

IzËrpno
strok.
poroËilo

TV zaslon

Indijsko
glasbilo,
brenkalo

Distribucijaka enota

Mesto v
Srbiji

Klade za
sekanje

Andreja
Radovan

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki Slavki Rehberger iz Ljubljane, ki bo prejela praktiËno
nagrado. Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 16. 11. 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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Lažni prijatelj

Prijateljstvo ima razliËne namene; kamor koli se obrneš,
vedno te spremlja. Nobena ovira ga ne more prepreËiti. Zanj ni
nikoli nepravega trenutka, nikoli ni napoti. Prijateljstvo potrebujemo venomer, tako kot ogenj in vodo.

Lažni prijatelj je podoben senci, ki nas spremlja, dokler nam sije sonce (Dosso Dossi).

Prijateljstvo je kot banËni raËun - vedno moraš najprej nekaj vložiti, da lahko
drugiË dviguješ. »e torej nenehno vlagaš, dvigujejo pa samo tisti na drugi
strani, si priznaj - Ëas je za Ëistko
tvojega prijateljskega kroga!

NihËe ni popoln. Tudi vi niste,
Ëeprav vam znanka ves Ëas zatrjuje, kako postavni ste, zapeljivi,
prijazni in še bi lahko naštevali.
Ste se kdaj vprašali, zakaj vas
nikoli ne graja?

Prijateljstvo je kot loterijska
sreËka. Že vnaprej upaš in misliš,
da imaš tokrat v rokah zmagovito kombinacijo, vendar na koncu
izveš, da nisi zadel popolnoma niËesar. Celo zapravil si par evrov.

Z

avedati se morate, da Ëlovek, ki nikoli ne graja, ni kaj
prida prijatelj. Seveda vam
nihËe, ki je zahrbten, ne bo v obraz
povedal, da nekaj ni dobro, lahko pa
ste prepriËani, da bodo o vaši napaki
vedelo vsi okrog vas.
VËasih mislimo, da imamo kup prijateljev.
Kadar nam gre dobro, kadar prirejamo zabave, smo finanËno dovolj moËni, da jih lahko
podpiramo, imamo toliko prijateljev, da smo
lahko sreËni. A takoj, ko se nam situacija
Tisti, ki mu je iskreno do
obrne, postane vse Ëez noË drugaËe.
prijateljstva, se ne poteguje, da
prijatelja dobi, marveË da postane
MogoËe nismo veË tako visoko v fiprijatelj.
nancah, mogoËe smo doživeli katastrofo,
mogoËe smo doživeli psihiËen zlom, mogoËe
Albert SIMONIM
nismo veË tako briljantni za naše prijatelje in
kar naenkrat se zgodi, da imajo naši prijatelji tisoËe izgovorov, izredno tehtnih in prepriËljivih, ko
nas prepriËujejo, da jim je žal za nas, da bi nam z veseljem
pomagali, ampak ...

Lepa misel

V najveËjih krizah, ko nam gre vse narobe, npr. ko
težko zbolimo ali pa Ëe izgubimo svoje najdražje, so nam
prijatelji v veliko pomoË in oporo. Še veË - takrat spoznamo, kdo je naš pravi in iskreni prijatelj. Pravi prijatelji so vedno z nami in nas nikoli ne zapustijo. »e
stokamo, da nam gre vse narobe, Ëe tarnamo, da
ni pravice na svetu, nam pravi prijatelj prisluhne,
da se izkašljamo in ko se izkašljamo, se skupaj nasmejemo.
Prijatelji so tisti, ki nas sprejmejo takšne, kakršni
smo - z vsemi plusi in minusi, z vsemi navadami in razvadami. Ob prijateljih se poËutimo odliËno, saj vemo, da jim lahko
zaupamo, in v njihovi družbi se sprošËeno in prijetno zabavamo.
Pred prijatelji se nam ni treba pretvarjati, saj dobro vedo, kakšni
smo in prav neverjetno je, da nam pravi prijatelj odpusti.

Ko govoriš enkrat z enim Ëlovekom, drugiË z drugim, le-ti vedno
ponavljajo, kako zasedeni so, kako imajo
zelo malo Ëasa. Vse bolj in bolj se predajamo
temu, da ura kroji naš vsakdan in ne temu, da bi
sami na podlagi obËutkov krojili dan.
Kaj sploh želimo doseËi? Delamo tako, kot
želijo drugi. Naredimo to, kar želijo drugi. Živimo
tako, kot želijo drugi. Vendar smo ob vsem tem
pozabili nase, na svoje želje.
Spet drugiË pa zelo radi odlagamo stvari na
jutri, kar bi lahko storili danes in potem se sprašujemo, kako to, da nimamo jutri nikoli Ëasa.
Toda kdo ima zagotovilo, da bo jutri še
en dan?

Živali so se zbrale na zborovanju in se
zaËele pritoževati, da jim ljudje vedno kaj
jemljejo.
“Meni jemljejo mleko,” je rekla krava.
“Meni jemljejo jajca,” je rekla kokoš.
“Moje meso jemljejo za slanino,” je rekla svinja.
“Mene lovijo zaradi mojega olja,” je rekel kit.
In tako naprej ...
Na koncu se oglasi polž: “Jaz pa imam nekaj, kar bi
ljudje imeli raje kot vse drugo. Nekaj, kar bi mi gotovo vzeli,
Ëe bi le mogli. IMAM »AS.
Z vami je ravno tako. Na voljo imate ves Ëas, kar ga je na
svetu, Ëe bi ga le hoteli vzeti. Kaj vas zadržuje?
Jolanda Štukelj
Vir: internet
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ZELENA
ENERGIJA

Energija prihodnosti

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

www.elektro-ljubljana.si
Več kot le dober tok

