novice
ELEKTRO

Interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. • Leto X •

marec 2010, πtevilka 1

IZ V S E BINE
6. marec, svetovni dan
varËevanja z energijo

Odprtje novega RTP 110/35/
20 kV Litostroj

SonËna elektrarna RTP
Litostroj

110 kV havarijski stebri

VSEBINA

VSEBINA

6 • Odprtje novega RTP 110/35/20 kV Litostroj
7 • 6. marec, svetovni dan varËevanja z energijo

6

8 • Tehniški dan na OŠ Ivana Cankarja v
Trbovljah

9 • SonËna elektrarna RTP Litostroj

7
8

10 • RdeËi noski spet na delu
13 • 110 kV havarijski stebri
15 • Elektro Ljubljana v množiËnih medijih v

9

letu 2009

29 • Elektromonter

10

44 • Moji tekaški podvigi
13

48 • Anton Primc - devetdesetletnik

15

52 • Naj fotografija leta 2009

44
Fotografija na naslovnici:
Delo elektromonterjev v kabelski
skupini DE Ljubljana mesto

48

del_Y[
;B;AJHE

?dj[hde  ]bWi_be

;b[ajhW  B`kXb`W

dW Z$ Z$  B[je

Wd
,$cWh[Y"il[jeld_Z
d[h]_`e
lWh [lWd`Wp[

2 • elektronovice | marec2010

 (&'& " j[l_b

aW '

Fotografije: Marko Piko
?PL I;8 ?D;

52

?N   cWh[Y

''&%)+%
EZfhj`[del[]WHJF
(&aLB_jeijhe`

hdWI;HJF
Ied dW[b[ajhW
B_jeijhe`

[Xh_
''&aL^WlWh_`ia_ij

UREDNICE

BESEDA

Spremembe
Drage bralke in dragi bralci, lepo pozdravljeni in dobrodošli!
Leto 2010 se je zaËelo s spremembami. Že veliki Konfucij je rekel: “Kdor hoËe trajno sreËo, se mora pogosto
spreminjati.” Tisti, ki ste v elektrodistribuciji že dve desetletji ali veË desetletij, se verjetno živo spomnite že cele
vrste sprememb.

N

a podlagi razpisa za predsednika uprave Elektra Ljubljana
je Nadzorni svet Elekta Ljubljana, ki ga vodi mag. Andrej
ŠušteršiË, na seji 4. februarja za predsednika Uprave družbe
Elektra Ljubljana d. d., od 23. marca naprej imenoval Andreja RibiËa. V uredništvu se bomo potrudili, da ga bomo v prihodnji številki
malo bolje spoznali.
Za leto 2010 je lastnik napovedal loËitev tržne dejavnosti od
dejavnosti upravljanja z omrežjem. Predsednik nadzornega sveta
je vsem zaposlenim v zadnji številki Elektro novic zagotovil, da se
bo Nadzorni svet Elektra Ljubljana zavzemal, da nihËe zaradi reor-

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

ganizacije podjetja ne bo izgubil službe in zaradi tega živel slabše
kot do zdaj. Veliko veË o napovedanih spremembah boste lahko
prebrali v naslednjih številkah Elektro novic. Redno pa vas bomo
obvešËali tudi na druge naËine. V uredništvu se zavedamo, da je
potreba zaposlenih po informiranju zelo izrazita, še zlasti ob spremembah v poslovanju podjetja. Kot je prav vsem iz lastnih izkušenj
dobro znano, so med drugim prav pravoËasne in toËne informacije
tiste, ki odloËilno vplivajo na uspešnost in omogoËajo orientacijo
pri vsakdanjem delu.
Pred nami je prva letošnja številka internega glasila. Vsebinsko in oblikovno smo jo delno prenovili. Med novimi vsebinami
naj omenim, da bodo v naslednjih številkah internega glasila nove
rubrike namenjene predstavitvi naših nadzorništev, raznolikosti
tipiËnih delovnih mest v naπem podjetju, predstavitvi produktov
in storitev. S tematiko dela monterjev bodo oblikovane naslovnice
letošnjih številk našega internega glasila.
Elektro novice so stopile v deseto leto izhajanja. Vse priznanje, zahvala in Ëestitke vsem, ki ste skozi desetletje pripravljali vsebine in zvesto sodelovali z uredništvom. Skupaj smo lahko ponosni
na to, kar smo naredili in ustvarili v teh letih. Na tem mestu vas vse
skupaj vabim še naprej k sodelovanju.
Prvi trije meseci so bili zelo dinamiËni. Naj tokrat poudarim le
dve aktualni temi. V letošnjem februarju so se odliËno izkazali novi
havarijski 110 kV stebri, ki so bili prviË uporabljeni na DV 110 kV
Hudo-KoËevje. Kot je zapisano v Ëlanku, so bila skupaj s pripravljalnimi deli vsa dela na terenu izvedena v treh delovnih dneh, kar
predstavlja nov mejnik pri odpravi havarijskih stanj na VN-omrežju.
Ob svetovnem dnevu varËevanja z energijo smo širši javnosti sporoËili, da že veË kot dve desetletji svetujemo o uËinkoviti rabi energije;
pripravili smo brezplaËno svetovanje, ki je potekalo 5. in 6. marca.
VeË o obeh temah lahko preberete med preostalo vsebino.

Vabim vas k branju in vam želim uspešen, prijazen in
ustvarjalen prihod pomladi.
Mag. Violeta Irgl, urednica
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Ob koncu
dinamiËnega
obdobja
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Ob izteku mojega štiri letnega mandata predsednika Uprave Elektra Ljubljana se želim najprej zahvaliti
vsem za dobro, uspešno in korektno sodelovanje. PrepriËan sem, da smo ta štiri leta delali dobro, pomembne
in velike stvari, da smo naredili dober vtis in zaznamovali Ëas, ki nam je pripadal. Narejeno delo kliËe po tem,
da ga ovrednotim in izpostavim nekatere posamezne
dosežke in projekte, ki govorijo sami zase.

Leto 2006
- Investiranje 41,89 mio. EUR, presežek vlaganja za 54 % glede
na predhodno leto;
- priËetek gradnje RTP Litija, RTP RadeËe, rekonstrukcija RTP
Polje, in zaËetek izgradnje RTP Vrhnika;
- na distribucijskem omrežju je bilo v gradnji 491 distribucijskih objektov napetostnega nivoja SN in NN;
- prejeli certifikat ISO 27001 - za uËinkovito varovanje informacij;
- podjetje so zaznamovale priprave na odpiranje trga z elektriËno energijo, priprave na pravno loËitev sistemskega operaterja od nakupa in prodaje elektriËne energije ter priprave na
notranjo reorganizacijo podjetja.

Leto 2007
- 1. 1. 2007 - nova notranja organizacija družbe, ki je omogoËila uËinkovitejše obvladovanje procesov in bolj racionalno
razporejenost zaposlenih;
- investicijska vlaganja v vrednosti 42,2 mio. EUR - najpomembnejša vlaganja: gradbena dela na novem RTP Vrhnika,
zakljuËna dela na RTP Litija in RTP RadeËe, rekonstrukcija
RTP Polje, dograditev RTP ViË;
- vkljuËitev novega DCV v proces vodenja ter izgradnja optiËnih povezav med centri vodenja in vodenimi elektroenergetskimi objekti;
- v gradnji je bilo 495 distribucijskih objektov napetostnega
nivoja SN in NN;
- aktiven pristop k razširitvi izgradnje objektov za proizvodnjo elektriËne energije iz 100 % obnovljivih virov. Na Srednji
šoli tehniških strok smo zgradili sonËno elektrarno, ki služi
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mirko.marincic@elektro-ljubljana.si
poleg proizvodnje elektriËne energije tudi kot uËni poligon;
- projekt VarËna sijalka v vsak dom - Elektro Ljubljana je med
svoje odjemalce razdelil 278.000 sijalk;
- priprava na pridobivanje certifikata Družini prijazno podjetje,
- obeležitev 110. obletnice elektrifikacije Elektra Ljubljana d. d.

Leto 2008
- Investicijska vlaganja v višini 45,5 mio. EUR, najpomembnejša vlaganja so bila na podroËju rekonstrukcije in razširitve
RTP ViË in RTP Gotna vas. PriËetek gradnje RTP Litostroj;
- otvoritev RTP RadeËe in RTP Vrhnika ter dveh sonËnih elektrarn (skladišËe DE KoËevje, otoËna elektrarna PrimËa vas);
- 1. 5. 2008 -uvedba nove sistemizacije delovnih mest in plaËnega sistema v družbi;
- vzpostavitev daljinskega merjenja elektriËne energije na celotnem napajalnem podroËju RTP Žiri;
- odprava škode na objektih in infrastrukturi zaradi poletnih
neurij na podroËju Kamnika in Domžal;
- uvedba novega progresivnega obraËunavanja elektriËne
energije za gospodinjske odjemalce, katerega glavni cilj je
sprejemljivost nadaljnjih podražitev;
- izvedba projekta Trajnostna energija v šolah, ki je namenjen
osvešËanju osnovnošolcev, s poudarkom na spodbujanju
uËinkovite rabe elektriËne energije.

Leto 2009
- KonËane tri sonËne elektrarne - na novi RTP Litostroj, na
strehi Nadzorništva v Metliki in RadeËah;
- zakljuËek gradnje RTP Gotna vas in RTP Litostroj. Realizirane investicije v višini 47 mio. EUR. ZaËetek gradnje RP
Škofljica;
- s 1. oktobrom je Elektro Ljubljana uvedel nov logotip podjetja in novo celostno grafiËno podobo (CGP);

UVODNIK

UVODNIK

- uvedba novih produktov Moj paket in 3T merjenje elektriËne
energije za veËje gospodinjske odjemalce;
- v maju 2009 smo prejeli osnovni certifikat Druæini prijazno
podjetje;
- obeležitev 100-letnice elektrifikacije Dolenjske in Bele krajine.
Ja, delali smo velike in pomembne stvari in bili na skoraj
vseh zastavljenih projektih tudi uspešni. Veliko napora je bilo
potrebno, da smo se uspešno lotili in izvedli projekte. Po 16.
letih in dveh neuspelih poskusih smo naredili sistematizacijo
delovnih mest. Po 17. letih smo zaËeli prenovo informacijskega
sistema, ki se je nerazumno odlašala, je pa nujna v kolikor hoËemo zadržati kvalitetno komunikacijo z odjemalci in uporabniki
ter zagotoviti konkurenËno poslovanje podjetja. Nenazadnje bo
to obdobje zaznamoval tudi nov in sodoben logotip podjetja.
Zaloge materiala smo zmanjšali za 30 %, plan investicij
poveËali iz 27 na 47 mio. EUR, brez da bi dodatno poveËevali
število zaposlenih. Sedaj letno obvladujemo približno 600 investicijskih vlaganj, ki so dobro vodena in uËinkovito izvajana.
PoveËali smo aktivnosti Elektra Ljubljana na elektromontažnih
delih in ostalih storitvah na trgu. Pri izdelavi prikljuËkov novih
odjemalcev smo poveËali tržni delež za 20 % in sedaj obvladujemo blizu 70 % trga na našem oskrbovalnem podroËju.
Racionalizirali smo poslovanje podjetja na vseh podroËjih
in tako ustvarili prihranke v poslovanju za približno 5 mio. EUR
na leto. V letu 2006 smo ustvarili doslej najveËji dobiËek v poslovanju podjetja in sicer 9,2 mio. EUR.
V tem mandatu se je izjemno poveËalo število izdanih
soglasij za prikljuËitev od 6.700 v letu 2005 do 12.300 v letu
2008. Seveda je to pomenilo izredno poveËanje obremenitev
zaposlenih, ki delajo na postopkih izdaje dokumentov. Ponosno pa moramo poudariti, da so bili vsi dokumenti izdani
strokovno in znotraj rokov, ki nam jih nalaga zakonodaja. Ves

poveËan obseg nalog smo realizirali praktiËno brez dodatnega
zaposlovanja.
Kljub hudi konkurenci zadržujemo tržni delež na podroËju prodaje elektriËne energije in ostajamo najveËji dobavitelj
v Sloveniji. Zelo pomembno je tudi, da smo vzpostavili zelo
dober odnos z našimi odjemalci, kar poveËuje njihovo zaupanje
v naše podjetje.
Uspešno smo nastopali na dogodkih in konferencah ter
omogoËili kvalitetno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih.
Ves Ëas smo skrbeli za dober socialni dialog s socialnimi partnerji ter vse pomembne odloËitve skoordinirali s svetom delavcev in sindikati.
Prenovili smo vse poslovne procese, jih opremili s kazalniki uËinkovitosti in jasno opredelili odgovornosti za strokovno
vodenje procesa, kakor tudi za njegovo operativno izvajanje.
Dvignili smo tudi medijski ugled podjetja, v letu 2009 se je
delež pozitivnih objav poveËal na 86 %, kar je zavidljiv uspeh
za katerega je zaslužen ves kolektiv, vsak po svojih moËeh.
Predvsem pa smo ostali vodilni na trgu pri ustvarjanju in
promociji novih produktov na podroËju prodaje elektriËne energije in ostalih storitev. To stabilizira naš položaj in nas dela
vitalne in konkurenËne, da bomo kos vsem nalogam, ki so pred
nami.

Za konec vsem spoštovanim sodelavkam in sodelavcem še enkrat iskrena hvala, mojemu nasledniku pa želim
uspešen mandat.
Naj bo luË in nadaljnji uspešen razvoj podjetja Elektro
Ljubljana.
Mag. Mirko MarinËiË

NOVICA

NOVICA

Imenovanje novega N
predsednika uprave

a podlagi razpisa za predsednika uprave Elektra Ljubljana, ki je bil objavljen 8. januarja
letos, iztekel pa se je 25. januarja, na katerega se je prijavilo enajst kandidatov, je Nadzorni svet
Elektra Ljubljana, ki ga vodi mag. Andrej ŠušteršiË,
na seji 4. februarja za predsednika uprave družbe
Elektro Ljubljana d. d., od 23. marca naprej imenoval
Andreja RibiËa.
Uredništvo
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Odprtje novega
RTP 110/35/20 kV Litostroj

Nov RTP 110/35/20 kV Litostroj.

Predsednik uprave Elektra Ljubljana d. d., Mirko MarinËiË in župan MOL Zoran JankoviÊ sta tik pred koncem
leta 2009 odprla novo razdelilno transformatorsko postajo
(RTP) Litostroj, ki pomeni pomemben energetski objekt na
110 kV napetostnem nivoju in bo zagotavljala zanesljivejše in kakovostnejše napajane mesta Ljubljana.

V

naslednjih letih se na obmoËju mesta Ljubljana predvideva
povpreËni 2,5-odstotni letni porast porabe elektriËne energije. To pomeni, da bo Ëez 15 let poraba glede na današnjih
265 MVA za polovico veËja, Ëez približno 30 let pa podvojena. Z
gradnjo RTP Litostroj so izpolnjeni pogoji za ukinitev 35 kV napetostnega nivoja na obmoËju mesta Ljubljana, omogoËeno bo rezervno
napajanje novega stadiona Stožice, ki bo osnovno oskrbovan iz prihodnjega 20 kV transformatorja TR3 v RTP Bežigrad. Prav tako bodo
omogoËeni rezervno napajanje na obmoËju urejanja Brda ter osnovno in rezervno napajanje Škofovih zavodov in obmoËja StanežiË.

RTP Litostroj bo v prvi fazi v elektroenergetski sistem Slovenije vkljuËen po 110 kV kabelski povezavi (KB) 110 kV Šiška-Litostroj
na eni strani ter daljnovodni povezavi (DV) 2 x 110 kV KleËe-Litostroj na drugi strani, pozneje pa bo prek 110 kV kabelske povezave
povezan prek novonaËrtovanega RTP Potniški center Ljubljana s
Toplarno Ljubljana, ki predstavlja drugi moËen vir energije.
VkljuËevanje 110 kV objektov, predvsem daljnovodov, je energetsko-tehniËen izziv in problem vkljuËevanja v prostor. Izreden in
poseben strokovni izziv je predstavljalo neposredno kabelsko povezovanje dveh moËnih virov RTP KleËe in TE-TOL. Zaradi zelo razliËnih elektriËnih lastnosti namreË želi vsa energija iz toplarne teËi
po kablih, daljnovodi pa v sistemu ne morejo prispevati veË po svojih
zmogljivostih. Študija, ki je bila konËana jeseni pod vodstvom EIMV
ob sodelovanju strokovnjakov Elektra Ljubljana in ELES-a, je doloËila
in unificirala presek bakrenega kabla 1.200 mm2 in zaslona 130 mm2
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ter omogoËila dokonËanje projektov za izvedbo. Kabel netipskega
preseka, kupljen po izredno konkurenËni ceni, bo dobavljen v januarju , položen pa takoj, ko bodo temperature to dopušËale. Gradbeno
dovoljenje zanj je bilo pridobljeno toËno pred letom dni. Že nekaj let
se Elektro Ljubljana trudi pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za 110
kV daljnovod do KleË, ki bo potekal dejansko po isti trasi kot obstojeËi. Vsi lastninski odnosi pripadajoËih zemljišË in drugi pogoji, da bo
tudi ta investicija kmalu stekla tako, kot mora, so že urejeni.
Zanesljivost napajanja celotnega mesta Ljubljana in nemoteno prikljuËevanje novih uporabnikov bosta zagotovljena šele z
izvedbo dvojne zanke med RTP KleËe in TE-TOL-om. V ti delno
kabelski, delno daljnovodni zanki bodo poleg RTP Šiške in Litostroj
vkljuËeni še trije novi RTP: Potniški center, Toplarna in VrtaËa. RTP
Litostroj je poleg RTP Polje in RTP ViË tretja napajalna toËka, ki
omogoËa prehod mesta Ljubljana na 20 kV obratovalno napetost,
hkrati pa je RTP Litostroj prva nova postaja, zgrajena na obmoËju
Ljubljane po letu 1985, ko je bil dokonËan RTP Bežigrad.
Edinstvenost RTP Litostroj je v plinsko izoliranem (GIS) 110
kV stikališËu z dvojnimi zbiralkami in zbiralniËno zašËito, kar smo
v Elektru Ljubljana vgradili prviË. Sestavljajo ga πtiri DV-polja, tri
TR-polja, eno zvezno polje in eno merilno polje.
Sestavni del postaje so še:
• 2 transformatorja s prestavo 110/20 kV moËi 31,5 MVA;
• 1 transformator 110/35 kV moËi 31,5 MVA;
• 38 20 kV celic;
• tri 35 kV celice.
Prav tako je to prvi RTP, ki ima na strehi in fasadi integrirano
sonËno elektrarno.
Celotna investicija RTP Litostroj brez 110 kV napajalnih povezav znaša cca 11 mio. EUR.
Violeta Irgl

Zoran JankoviÊ in Mirko MarinËiË sta slavnostno prerezala vodnike in
odprla novi RTP Litostroj.

NOVICA

NOVICA

6. marec, svetovni dan varËevanja
z energijo

V

Elektru Ljubljana že dve desetletji svetujemo o uËinkoviti
rabi elektriËne energije. ZaËetki segajo v leto 1991, ko smo
zaËeli izdajanje posebnih svetovalnih brošur. Ob svetovnem
dnevu varËevanja z energijo so strokovnjaki Elektra Ljubljana d. d.,
Oddelka za energetsko svetovanje v Informacijski pisarni na Slovenski cesti 58 v Ljubljani, v petek, 5. marca, od 9. do 14. ure in v
soboto, 6. marca, od 9. do 13. ure na Prešernovem trgu v Ljubljani
svetovali mimoidoËim o uËinkoviti rabi elektriËne energije s praktiËnim prikazom merjenja porabe elektriËne energije posameznih
aparatov in prikazom možnosti za spremljanje lastne porabe elektriËne energije. Obiskovalci so prejeli tudi brošure o uËinkoviti rabi
energije in v petek, 5. marca, sodelovali v žrebanju za praktiËno
nagrado. Oba dneva sta bila zaznamovana z velikim in pozitivnim
odzivom tako medijev kot obiskovalcev.

Mislim zeleno,
delujem modro

Violeta Irgl

Svetovanje
o u~inkoviti rabi energije
www.elektro-ljubljana.si
energetsko.svetovanje#elektro-ljubljana.si

Ve~ kot le dober tok.

V informacijski pisarni je Uršula Krisper svetovala odjemalcem.

Ob dnevu varËevanja je na Prešernovem trgu Elektro Ljubljana postavil
svetovalno stojnico.

Zanimanje mimoidoËih je bilo veliko.
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Tehniški dan na OŠ Ivana
Cankarja v Trbovljah

UËenci so z zanimanjem spremljali predstavitev o elektriki in njeni varËni uporabi.

Na naši šoli se uËenci in vsi zaposleni zavedamo, da se
ljudje do narave obnašamo preveË maËehovsko in da kljub
velikim naporom posameznikov in družbe ne upoštevamo
dovolj nevarnosti onesnaževanja. Onesnaževanja je v naravi ogromno; vËasih se sploh ne zavedamo, da tudi s preglasno glasbo onesnažujemo okolje, ne poznamo svetlobnega onesnaževanja. Vemo, da se problemov ne da reševati
kratkoroËno, smo pa prepriËani, da bomo z ozavešËanjem
generacij pripomogli k boljši prihodnosti.

Vsi vemo, kako dragocena postaja energija iz dneva v dan,
zato so našim uËencem predstavili proizvodnjo elektriËne energije.
Vsem nam je samoumevno, da elektrika je in se niti ne zavedamo,
da tudi te energije lahko zmanjka. UËenci so spoznali tudi alternativne vire energije. »eprav se na elektriËne veliËine sedmošolci še
ne spoznajo, jih je gospa Uršula s številkami prepriËala, kako razliËna je lahko poraba elektriËne energije med porabniki. Upam, da so
se pri predstavitvi vsi prepriËali, da je najbolj smotrno uporabljati
varËne žarnice.

Z

Menim, da je bil dosežen cilj, to je opozoriti uËence, kako naj
varËujejo in kaj ima to za posledico. Zelo aktivni so postali, ko so
odgovarjali na nagradna vprašanja in pokazali, da se na “elektriko”
kar dobro spoznajo.

aradi teh razlogov smo se odloËili, da na to temo izvedemo
tehniški dan. Po ogledu filma The age of stupid so se uËenci
v posameznih skupinah ukvarjali z razliËnimi temami.

Za sedmošolce so strokovnjaki iz Elektra Ljubljana pripravili
predstavitev o elektriËni energiji in varËevanju z njo. 26. februarja
2010 so nas obiskali na OŠ Ivana Cankarja v Trbovljah.
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Jerica Rajšek, OŠ Ivana Cankarja

AKTUALNO

AKTUALNO

SonËna elektrarna RTP Litostroj
Na objektu razdelilne transformatorske postaje RTP 110/35/20 kV
Litostroj je zgrajena sonËna elektrarna (SE), ki je sestavljena iz treh
generatorjev. Streha nad dvajset kilovoltnim delom RTP Litostroj je izvedena s kritino Trimo EcoSolar, ki
je sestavljena iz sendviË panelov z
negorljivo mineralno volno in s tovarniško vgrajenimi fotonapetostnimi moduli.

S

kupna moË generatorja na strehi je
6,80 kW. V veËjem delu južne fasade na 110 kV delu RTP na površini
56,40 m2 je namešËen drugi generator, sestavljen iz 72 kom. fotonapetostnih modulov Wurth Solar skupne moËi 5,40 kW.
Tretji generator predstavlja 58 kom. fotonapetostnih modulov Kaneka skupne moËi
3,48 kW na površini 55 m2, ki so namešËeni na južnem delu fasade 20 kV-stikališËa.
DC-spojišËa, razsmerniki in AC-spojišËe se
nahajajo v prostoru razsmernikov v prvem
nadstropju; prikljuËitev na distribucijsko
omrežje je izvedeno v omari lastne rabe
v pritliËju.
SonËna elektrara RTP Litostroj.

MoË celotne elektrarne je
15,68 kW, letno bo proizvedla
13.000 kWh.
Dobavo in montažo strešnega dela
sonËne elektrarne je izvedlo podjetje MARC
iz Postojne, dobavo in montažo generatorjev na fasadi, vkljuËno z razsmerniki in s
spojišËi, je izvedlo podjetje RE TEH, d. o. o.,
iz ŠenËurja, projekt za izvedbo sonËne
elektrarne je izdelalo podjetje Kon Tiki Solar, d. o. o., iz Kamnika, za arhitekturno
rešitev fasad pa je poskrbelo projektantsko
podjetje IBE iz Ljubljane. Dokumentacijo
in izdelavo prikljuËka sonËne elektrarne
na distribucijsko omrežje so izvedli delavci
Elektra Ljubljana sami. Stroški gradnje SonËne elektrarne RTP znašajo skupaj 75.000
EUR.
Posebnost SonËne elektrarne SE
RTP Litostroj je, da je sestavni del ovoja

stavbe, v našem primeru fasade in strehe,
za katere je v Uredbi o podpori elektriËni
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov
energije, predvidena 15 % višja podpora,
poleg tega pa smo z namestitvijo fotonapetostnih modulov na fasadi investitorju
v RTP prihranili približno 60 EUR/m2, kar
skupaj znaša 6.640 EUR. »e bi projektant
izbral dražjo rešitev za fasado, na primer
marmor, bi bili prihranki veliko veËji.

Osnovni podatki SonËne
elektrarne SE RTP Litostroj
Generator 1 (na fasadi 110 kV dela RTP)
• Fotonapetostni moduli Wurth Solar tip:
WSG0036E075, moË: 75 W, dimenzij
1.205 x 605 x 35 mm, število modulov:
72, skupna moË: 5,40 kW, skupna površina: 56,40 m2;
• razsmernik tip: SMA Sunny Mini Cen-

tral 5000 A, maks. izhodna moË: 5,5 kW,
izhodni tok: 23,9 A.
Generator 2 (na strehi 20 kV dela RTP)
• Fotonapetostni moduli Uni Solar tip:
PVL136, moË: 75 W, število modulov:
50, skupna moË: 6,80 kW;
• razsmernik tip: SMA Sunny Mini Central 6000 A, maks. izhodna moË: 6,6 kW,
izhodni tok: 28,7 A.
Generator 3 (na fasadi 20 kV dela RTP)
• Fotonapetostni moduli Kaneka tip: G EA 060, moË: 60 W, dimenzij 990 x 960
x 40 mm, število modulov: 58, skupna
moË: 3,48 kW, skupna površina: 55 m2;
• Razsmernik tip: SMA Sunny Mini Central 6000 A, maks. izhodna moË: 6,6 kW,
izhodni tok: 28,7 A.
Mia KreËar
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IN STORITVE

NA©I PRODUKTI

Zelena energija
Elektra Ljubljana d. d.
V novi rubriki Naši produkti in
storitve bomo skozi vse leto predstavljali dodatno in novo ponudbo
Elektra Ljubljana d. d., našim odjemalcem. Sledile si bodo naslednje
vsebine: Zelena energija, Elektronsko
poslovanje, storitev Spremljaj svojo porabo, storitev PoišËi potratneža, Moj paket, Moj paket 3T, SonËne
elektrarne - izdelava projekta in prikljuËitev na omrežje, Storitve na inštalacijah in druge.

Z

ametki Zelene energije segajo v leto
2003. Maja leta 2004 smo zaËeli trženje in že kmalu pridobili dobrih 50
kupcev. Danes imamo že skoraj 1.000 zvestih kupcev. V letih od nastanka produkta
smo Zeleno energijo še posebej promovirali

dodatka za Zeleno energijo, z upoštevanim
DDV-jem pa je znesek 4,20 EUR. Odrecimo
se vsak teden v mesecu eni kavici in postanimo kupci Zelene energije. Na nas, zaposlenih, je, da postanemo zgled. Postanimo
zgled našim odjemalcem in našim družinskim Ëlanom.
Našo Zeleno energijo smo vpletli tudi
v zgodbico za naše najmlajše in je sestavni
del zbirke otroških knjig.

med mladimi, na osnovnih šolah, saj je po
našem mnenju na podroËju varovanja in
skrbi za okolje kljuËno prav izobraževanje
mladih. PrepriËani smo, da bralci naših noPozivamo vas, da postanete kupci
vic Zeleno energijo poznate, pa vendar se
Zelene energije. VeË informacij in naroËila
nam zdi prav, da vas spomnimo nanjo in
lahko opravite prek:
vas seznanimo z novostmi.
• naše spletne strani www.elektro-ljubljana.si;
Elektro Ljubljana d. d., pod lastno blagovno znamko Zelena energija prodaja elek• ali pišete na oskrba@elektro-ljubljana.si;
triËno energijo, proizvedeno izkljuËno iz do
• naroËite si jo prek naših elektronskih
okolja prijaznih in obnovljivih virov. Zeleno
storitev;
energijo proizvajamo v desetih lastnih malih
• ali na zadnji strani raËuna za elektriËno
hidroelektrarnah in dveh sonËnih elektrarnah
energijo izpolnite pristopnico ter nam jo
v okviru hËerinskega podjetja Male hidroevrnite po pošti;
lektrarne Elektro Ljubljana, d. o. o.
• lahko pa seveda pokliËete tudi
naš Klicni center po številki 01
Kupci Zelene energije plaËujejo
230 4001 in naši operaterji vam
dodatek k ceni elektriËne energije,
bodo z veseljem pomagali.
in sicer v višini 0,01 EUR/kWh. To
pomeni, da ob meseËni porabi na
ZELENA
ENERGIJA
primer 350 kWh plaËate 3,50 EUR
Uršula Krisper
Oglas Zelena energija 209x280.ai

1

22.9.09

14:12

Oglas Zelena energija 209x280.ai
Oglas Zelena energija 209x280.ai

1
1

22.9.09
22.9.09

14:12
14:12

Mi pa imamo Zeleno
energijo

Energija prihodnosti

Medved, vrabËek in Ëebelica so iz
skrivališËa opazovali brezskrbne otroke, ki so se igrali na cvetoËem travniku
ob smaragdno zeleni reki. Na zaËetku
doline je bila postavljena tabla z napisom: Zelena energija. Vsi trije junaki
so se spraševali, kaj to pomeni, še bolj
pa so se Ëudili, kako to, da je narava
v tej dolini tako neokrnjena. »ebelica
je namreË z veseljem letala iz cveta na
cvet in na dehteËih cvetovih nabirala
med, medved je v kristalno Ëisti reki
že na daleË videl razposajene ribice,
ki so se metale iz vode. VrabËek pa je
užival pri svojem petju, saj je bil zrak
v tej dolini nekako drugaËen, Ëutil je
namreË njegovo ËistoËo ...
Takšno dolino in še nešteto takšnih dolin s Ëisto naravo si v prihodnosti
lahko ustvarimo z Zeleno energijo.

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

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

NOVICA

Zelena energija
v knjižni zbirki
Onežimo svet
Na številnih bralnih seznamih, posebej tistih za pridobitev Ekobralne znaËke, so knjige iz knjižne zbirke Onežimo svet. Kot svojevrstna zakladnica življenjske modrosti
in lepega videza zbirka Onežimo svet postaja opazen dejavnik zaželenega spreminjanja zavesti pri mladostnikih
(dobro jih poznajo tudi otroci zaposlenih v našem podjetju
- s knjigo Sonce v brlogu je naš sindikat ob novem letu

obdaril naše otroke).
Tako so vzgojna sporoËila o pomenu Zelene energije brali številni osnovnošolci, skrbni
starši in uËitelji - lani smo
jih objavili v knjigah Ti si
moje srce, Sonce v brlogu, Zemlja ima srce; pravkar bo
izšla Svoboda na izpitu. Knjige bodo brale tudi nove generacije osnovnošolcev.

Z

ato bomo smiselno sodelovanje z Društvom Jaso nadaljevali.
Tudi v tem letu bomo na primeren naËin mladim bralcem,
uËiteljem in staršem pojasnjevali koristnosti uporabe Zelene
energije. Zeleno zavest bomo skupaj z Društvom Jaso krepili tudi
skozi druge smiselne aktivnosti.
Violeta Irgl

RdeËi noski spet na delu
otroških oddelkih KliniËnega centra. Ob Ëetrtkih pa se dve ekipi
odpravita s premajhnim avtomobilom in preveË prtljage v Splošno
bolnišnico Celje, kjer vso svojo prtljago s ponosom predstavljajo
tamkajšnjim otrokom. V neskonËnih podzemnih hodnikih se klovni
kdaj pa kdaj tudi izgubijo, a prijazne sestre in vzgojiteljice jih kmalu usmerijo na pravo pot.
V marcu in aprilu bomo RdeËi noski spet na poti - na naši 6.
turneji bomo obiskali še preostalih 9 bolnišnic z otroškimi oddelki
po Sloveniji. Ker pa si vsako turnejo “popestrimo”, bomo tudi letošnji spomladanski dodali 10 obiskov v Centrih za usposabljanje, delo
in varstvo. Zelo pa se veselimo tudi aprila, saj bomo takrat odprli še
tri nove meseËne programe.
RdeËi noski v novomeški bolnišnici.

RdeËi noski smo spet zaËeli delo. V prednovoletnem
Ëasu je namreË tudi nas karantena zaradi gripe pustila
pred vrati bolnišnic. V tem Ëasu pa smo se pridno izobraževali in urili, poleg tega pa tudi doloËili nov razpored
dela, ki samo zveni zahtevno, v resnici pa je povsem preprost. Trije dnevi v tednu so najbolj polni dela za RdeËe
noske: torek, sreda in Ëetrtek.

V

sak torek smo RdeËi noski v UKC Maribor, enkrat meseËno
pa ob torkih obišËemo otroke v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - SoËa. Ob sredah
se kar tri ekipe klovnov (eno ekipo sestavljata dva klovna) podajo
na delo, da obišËejo vse otroke na ljubljanski PediatriËni kliniki in

Treba se je uËiti, smo prepriËani RdeËi noski. In vestno upoštevamo svoje naËelo. Skoraj vsak mesec pošljemo vsaj enega klovna
na Mednarodno šolo humorja na Dunaju, kjer se odvijajo delavnice za izobraževanje klovnov zdravnikov. Veselimo pa se tudi poletja, ko se bomo v Avstriji sreËali s klovni iz vseh šestih držav,
ki tvorijo našo mednarodno organizacijo Red Noses International.
Izmenjavali bomo izkušnje, znanje in obvezno tudi šËepec zdrave
neumnosti.
Za vso dobro voljo, ki jo širimo, za ves nalezljiv smeh, ki ga ni
nikoli preveË, pa se želimo iskreno zahvaliti VAM, ki nas tudi v Ëasu
ekonomske krize vztrajno in z zaupanjem podpirate.
RdeËi noski
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110 kV havarijski
stebri

Udeleženci praktiËnega izobraževanja.

V organizacijski enoti Obratovanje in razvoj DO smo
se v letu 2009 odloËili za nakup hitromontažnih 110 kV
stebrov, ki so novost v slovenskem prostoru in širši okolici, v svetu pa so podobni izdelki v uporabi okoli 10 let.
Pri odloËitvi za nakup nas je vodila želja po Ëimprejšnji
odpravi posledic havarijskih stanj na 110 kV omrežju. Po
obsežnem iskanju ustreznega produkta smo naroËili tri
stebre višine 30 metrov.

S

takšno konfiguracijo smo dosegli optimum med ceno in možnostjo rešitve razliËnih havarijskih dogodkov. Stebri so izdelani iz 2-metrskih sekcij aluminijaste zlitine 6061-T6, celotna
zasnova stebrov pa je takšna, da sama postavitev stebra ne zahteva
težke mehanizacije. Stebri omogoËajo poljubno število postavitev v
njihovi življenjski dobi. Masa dvometrske sekcije stebra je manj kot
sto kilogramov, postavitev stebra pa je mogoËa v enem delovnem
dnevu z ekipo šestih monterjev brez dvigala in predhodne izdelave
temelja. Montažni steber je vitke konstrukcije, poleg samega profila
posameznih sekcij pa mu potrebno statiËno stabilnost omogoËajo
sidrne vrvi s sistemom sider, ki so razvita za vse tipe terena. Za
samo varnost pri postavitvi stebra je zelo dobro poskrbljeno s pomoËjo kar nekaj tehniËnih inovacij. Ker je sistem stebra modularne

PraktiËni prikaz in šolanje naših monterjev so vodili strokovnjaki iz
Kanade.

izvedbe, so mogoËe razliËne kombinacije postavitve, brez problemov pa lahko dosežemo 60 metrov višine. Pri logistiki smo dali
poudarek tudi transportnim zahtevam, zato je vsak posamezen steber shranjen v svojem trimetrskem standardnem kontejnerju, ki ga
lahko naložimo na lasten tovornjak z avtodvigalom, kar še zmanjša
odzivni Ëas ob nastanku izrednega dogodka.
Sredi januarja smo v Ljubljani v pravem zimskem vremenu
gostili ekipo kanadskih inštruktorjev, ki nas je uspešno usposobila
za montažo havarijskega stebra. Šolanje je obsegalo pet dni terenskega dela, v katerem so tri ekipe naših monterjev na poligonu
neposredno ob RTP Polje steber veËkrat postavile. Sledilo je tri dni
izobraževanja za vkljuËen programski paket. Montažni stebri so namreË podprti s programskim paketom PLS, kar omogoËa popoln
statiËni izraËun z vsemi potrebnimi podatki za samo postavitev.
Naše montažne ekipe so bile nad varnostjo montaže in sistemom
postavitve stebrov navdušene. Usposabljanje so vsi monterji opravili uspešno, kar dokazujejo certifikati, ki smo jih pridobili od proizvajalca opreme.
Uporabnost hitromontažnih stebrov ni le v hitri odpravi havarijskih stanj, ampak tudi v namen cenejše obnove posameznega odseka VN-omrežja. V tem primeru je namreË ob daljnovodu mogoËe
izvesti obvoz, na posameznih stebrih daljnovoda pa se nato lahko
vršijo vzdrževalna dela. Ob uporabi ustreznih izolatorjev za druge
napetostne nivoje so stebri uporabni za vse napetostne nivoje, ki jih
imamo na obmoËju Elektra Ljubljana.

Havarijski steber.
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Tomaž Pungartnik

NOVICA

NOVICA

Havarijski 110 kV stebri v
Elektru Ljubljana že prviË uspešno
uporabljeni
Na daljnovodu DV 110 kV
Hudo-KoËevje, v bližini kraja Dvor
pri Žužemberku, je 5. februarja zaradi padca drevesa na daljnovod
nastal izpad daljnovoda, moËno se
je poškodovalo stojno mesto št. 52.
Steber se je pod spodnjo konzolo
prelomil in ni omogoËal niti zasilne
vzpostavitve obratovalnega stanja.
Poleg stojnega mesta št. 52 je bilo
poškodovano tudi stojno mesto št.
53, a njegova stabilnost ni kritiËna.

V
Prvo postavitev havarijskega stebra so monterji izvedli v izredno težkih vremenskih pogojih.

Hvarijska stebra postavljena ob poškodovanem jamboru št. 52 daljnovoda 110 kV Hudo-KoËevje.

Službi za vzdrževanje VN smo
po ugotovitvi dejanskega stanja
takoj aktivirali dve domžalski izvajalski ekipi iz Službe za izgradnjo DO
in zaËeli sanacijo havarijskega stanja. OdloËili smo se za obvoz faznih vodnikov
okrog poškodovanega stebra št. 52 in v
ta namen v neposredni bližini postavili
dva montažna havarijska stebra višine 22
metrov. Stebri in sidrišËa so bili dimenzionirani s pomoËjo programskega paketa
PLS. Skupaj s pripravljalnimi deli so bila
vsa dela na terenu izvedena v treh delovnih dneh, kar predstavlja nov mejnik pri
odpravi havarijskih stanj na VN-omrežju.
Še posebno smo v našem podjetju lahko
ponosni na požrtvovalnost in uËinkovitost naših monterjev, ki so kljub težkim
razmeram (v treh dneh je zapadlo približno pol metra snega) znova dokazali, da
so z uporabo primernega orodja zmožni
marsiËesa. Z zamenjavo samo zgornjega
dela poškodovanega stebra bomo poleg
rekordne vzpostavitve obratovalnega stanja daljnovoda veliko privarËevali tudi pri
stroških popravila daljnovoda.

Tomaž Pungartnik
Foto: Marjan Drolc
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KAKOVOSTI

SISTEM VODENJA

Vodenje kakovosti v letu 2009 in
razvoj sistema kakovosti v letu 2010
skrbniki in pooblašËenci posameznih sistemov kakovosti.
V Elektru Ljubljana d. d., je 15. in 16. junija 2009 potekala zunanja presoja Sistemov kakovosti, in sicer:
• redna presoja sistema vodenja kakovosti (SVK) po zahtevah standarda ISO 9001 : 2000;
• obnovitvena presoja sistema ravnanja z okoljem (SRO) po zahtevah standarda ISO 14001 : 2004;
• redna presoja sistema varnosti in zdravja pri delu (VZD) po zahtevah standarda OHSAS 18001 : 2007;
• obnovitvena presoja sistema upravljanja varovanja informacij
(SUVI) po zahtevah standarda ISO/IEC 27001 : 2005.
Bistvena ugotovitev zunanje presoje je bila, da ima družba
Elektro Ljubljana d. d., vzpostavljen ustrezen sistem kakovosti po zahtevah standardov. Vsa prejeta priporoËila predstavljajo za nas priložnost za izboljševanje uËinkovitosti integriranega sistema vodenja.
Priprave na postavitev havarijskega jambora z montažno iglo.

Elektro Ljubljana d. d., se že desetletje
zaveda pomena in prednosti urejenosti
poslovanja po naËelih dobre prakse.
Tako imamo kar štiri širša poslovna podroËja urejena na standardiziran naËin, po standardih iz skupine ISO:
• Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001;
• Sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001;
• Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 in
• Sistem upravljanja varovanja informacij ISO 27001.

Tako so bila v okviru ISO 9001 - Sistem vodenja kakovosti od
zunanje presoje dana priporoËila, ki se nanašajo na uskladitev sistema kakovosti v podjetju z na novo veljavnimi standardi, predvsem
ISO 9001 : 2008, ki v celoti prehaja na procesni pristop.
Sistem kakovosti Elektra Ljubljana se v letu 2010 postopoma
integrira. Sistem vodenja kakovosti je od letošnjega januarja organizacijsko postavljen tako, da ga vodi predstavnik vodstva za kakovost,
tj. predsednik uprave družbe. Za vsak standard so bili imenovani pooblašËenci, in sicer Klemen Hrovat za ISO 14001- Sistem za ravnanje
z okoljem, Vesna Oman za OHSAS 18001 -Sistem za vodenje varnosti

V razvoju sistemov vodenja kakovosti Elektra Ljubljana d. d., je
bilo leto 2009 na neki naËin prelomno, saj je bilo leto 2009, ko smo
zakljuËevali prvo desetletje 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 razvijalo v strokovnem in tudi organizacijskem smislu.
V Elektru Ljubljana d. d., so bile v mesecih aprilu in maju 2009
izvedene notranje presoje izvajanja Sistema kakovosti vseh standardov - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 in ISO 27001. Od leta 2009
se izvaja triletni naËrt notranjih presoj, ki pomeni, da bodo v triletnem
obdobju presojane vse organizacijske enote do nadzorništva. V okviru
notranjih presoj se je izvajal tudi vodstveni pregled, saj so bili presojani predsednik uprave družbe, ki je hkrati tudi predstavnik vodstva za
kakovost, ter vsi izvršni direktorji OE in direktorji DE. Poleg njih pa še
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Postavljanje havarijskega jambora.

KAKOVOSTI

SISTEM VODENJA

in zdravja pri delu in Peter Fajfar za ISO 27001 - Sistem za upravljanje varovanja informacij. Oblikovan in potrjen je bil en svet - Svet
za sisteme vodenja kakovosti, v katerega so bili imenovani po en
predstavnik iz vsakega OE in DE ter pooblašËenci in vodja Službe za
kakovost, ki je tudi predsednica sveta. Prvi sestanek v novi sestavi je
bil v zaËetku meseca februarja.
Sistem vodenja kakovosti še vedno deluje prek odborov za
kakovost na vseh ravneh družbe, celoten sistem pa koordinira
Služba za kakovost. V zadnjem Ëasu postajajo sestanki odborov
za kakovost sestavni del kolegijev posameznih enot. Veljavni
obvladani dokumenti so dostopni vsem zaposlenim. Posamezni

standardi se povezujejo v integriran sistem kakovosti, ki se nenehno razvija.
V letu 2010 bomo pripravili vrsto aktivnosti, s katerimi želimo
Sistem vodenja kakovosti predstaviti in približati vsem zaposlenim v
družbi in vsem, ki so s podjetjem povezani. O posamezni aktivnosti
vas bomo sproti obvešËali prek e-naslova ali portala. Že zdaj pa povabilo vsem, da se boste naše predstavitve spremljali, na njih sodelovali
in jih s svojimi predlogi tudi aktivno soustvarjali. O vsem vas bomo
obveπËali prek elektronskega naslova, portala in oglasnih desk.
Služba za kakovost

MEDIJI

ODNOSI Z

Elektro Ljubljana v množiËnih
medijih v letu 2009 - veË pozitivnih
in manj negativnih objav

Novinarji budno spremljajo dogajanje v Elektru Ljubljana.

Lani se je število objav z geslom
Elektro Ljubljana glede na leto 2008
poveËalo za 159 oziroma za 14,7 % (s
1.082 na 1.241 objav). Junija je bilo
objavljenih 161 objav, aprila pa 143.
To sta meseca z najvišjim številom
objav v letu 2009. Najmanj, 60 objav,
so mediji priobËili januarja.

L

eta 2009 se je delež pozitivnih objav glede na leto 2008 poveËal za
14,1 odstotne toËke, tj. z 71,6 % na
85,7 %. V letu 2008 je bilo 775 pozitivnih objav, v letu 2009 pa 1.064. To predstavlja 37-odstotno zvišanje absolutnega
števila pozitivnih objav.

Jedro pozitivnih objav v 2009 tvorijo tematike: Stara mestna elektrarna
- Elektro Ljubljana (258), Paket po moji
meri - Moj paket (87), Zelena energija
(72), Podražitev elektrike za gospodinjstva 1. 3. 2009 (70), Modra energija (38),
VeË kot le dober tok (30), Opozorilna
stavka v energetiki (30) in Elektro Ljub-
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KLJU»NE OSEBE

št. objav

Mirko MarinËiË

54

Gregor BožiË

28

Andrej ŠušteršiË (NS)

18

Marjan Rekar (NS)

17

Iztok Bartol

16

n e n a Ë.
8,9 %

n a Ë.
4,2 %

n e n a Ë.
1,1 %
n e n a Ë.
10,2 %

80 %
20 %

n a Ë.
75,6 %

pozitivno 85,7 %

naËrtovana

nevtralno 1,1 %

nenaËrtovana

negativno 13,1 %

Jasna Kalšek (NS)

15

Aleš Šaver (NS)

15

Milan Švajger

8

Mitja Brudar

7

Violeta Irgl

5

Uršula Krisper

5

Marjan Rihar

3

Marko Piko

3

Radovan TesliË

2

Miha Klun

2

Marija Bezovšek

2

Jurij Juren

2

Ivan Hribar

2

Mateja PeËnik

2

Vincenc Janša

1

Ludvig Sotošek

1

Edvard Turk

1

Roman Ponebšek

1

Mare Medja

1

Graf 1: Vrednostna struktura publicete.

Graf 2: Delež naËrtovane in nenaËrtovane
publicete.

ljana z revizijo zoper sodbo Vrhovnega
sodišËa (24).

NaËrtovanih je bilo 990 objav, kar
znaša 79,8 %. Leta 2009 se je delež naËrtovane publicitete glede na leto 2008 poveËal
za 10,0 odstotne toËke.

Delež negativnih objav se je glede na
leto 2008 zmanjšal za 13,9 odstotne toËke,
s 27 % na 13,7 %. Absolutno število negativnih objav je z 292 v letu 2008 padlo na
163 letu 2009, kar predstavlja 44-odstotno
zmanjšanje absolutnega števila objav.
Negativne objave smo razvrstili v naslednje tematike. Nasprotovanje gradnji
daljnovoda Bršljin- Gotna vas (28), Vrhovno sodišËe zavrnilo pritožbe elektrodistributerjev zoper odloËbo UVK (22), Omrežje
- težave zaradi snega in ledu (16), KonkurenËni boj ob vstopu GEN-I na trg elektriËne
energije (13), SkupšËina delniËarjev 25. 8.
2009 (12), ZPS o podražitvah elektrike (8),
Gen-I - napoved prodaje cenejše elektrike
za gospodinjstva (8), Odjemalci (pritožbe,
pohvale, vprašanja) (6) ter Odziv Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) na nove pakete
Elektra Ljubljana (6).

200

negativno
pozitivno

150

nevtralno

V obravnavanem obdobju so se od
kljuËnih oseb Elektra Ljubljana v medijskih
objavah najveËkrat pojavili Mirko MarinËiË (54), Gregor BožiË (28), Andrej ŠušteršiË
(NS) (18), Marjan Rekar (NS) (17), Iztok Bartol (16), Jasna Kalšek (NS) (15), Aleš Šaver
(NS) (15), Milan Švajger (8), Mitja Brudar
(7), Violeta Irgl (5) in Uršula Krisper (5).
Po radikalnem porastu objav v letu
2008 se je lani medijska gladina zaËela
umirjati na novi višini (številu medijskih
objav). Cenovna politika, delovanje regulatorjev in konkurentov pa bosta odmevala
tudi v letošnjem letu.
Janez Kne,
Press clipping, d. o. o
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Graf 3: »asovni razvoj publicete in vrednostna struktura.
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Graf 4: Število pozitivnih, nevtralnih in negativnih objav
2005-2009.
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Nadzorništva DE Trbovlje
S prvo letošnjo številko vam
predstavljamo novo rubriko Naša
nadzorništva. Z njo vam želimo še
bolj približati ozemeljsko organiziranost podjetja po DE in nadzorništvih. Kot prvi se predstavlja DE
Trbovlje, pod okriljem katerega delujejo štiri nadzorništva.

Nadzorništvo Trbovlje
Gimnazijska cesta 25
1420 Trbovlje

Karta Elektra Ljubljana z oznaËenim podroËjem DE Trbovlje.
Poslovni prostori Nadzorništva Trbovlje.

Sprejemna pisarna:
Tel. št.: 01 230 4870
Št. faksa: 01 230 4876
Dežurni monter:
Tel. št.: 031 319 933
Nadzorništvo Trbovlje sodi med
manjša nadzorništva. Glede odjema in
velikosti elektroenergetskega omrežja bi
ga lahko uvrstili med srednje velika nadzorništva. Nadzorništvo Trbovlje meji na
jugu z Nadzorništvom RadeËe, na vzhodu z Nadzorništvom Hrastnik, na zahodu
z Nadzorništvom Zagorje, na severu pa
meji s podjetjem Elektro Celje. Nadzorništvo Trbovlje oskrbuje z elektriËno energijo mesto Trbovlje ter zaselke in vasi po
okoliških hribih, ki se nahajajo na nadmorski višini od 210 do 1200 m.
Osebna izkaznica:
• Površina
• Število odjemalcev

27 km2
8.600

•
•
•
•
•
•

Število RTP
Število TP
SN-prostozraËni vodi
SN-podzemni vodi
NN-prostozraËni vodi
NN-kablovodi

2
114
97 km
28 km
168 km
77 km

Zaposleni na nadzorništvu:
Robert AbdiË - vodja nadzorništva

Z leve proti desni: Borut Žibert, Alojz Kic, Rok
Sterniša, Peter Valant, Miha GašpariË, Simona
Šere, Primož AleksiË, Tomaž Grivec, Robert
AbdiË, Boris ZemunoviË.

Robert AbdiË

Sprejemna pisarna
• Simona Šere - referentka za uporabnike in obraËun

Skupina za redno vzdrževanje
• Borut Žibert - delovodja
• Tomaž Grivec - samostojni elektromonter
• Rok Sterniša - samostojni elektromonter
• Boris ZemunoviË - samostojni elektromonter
• Peter Valent - elektromonter
• Primož AleksiË - elektromonter
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Skupina za odjemalce
• Miha GašpariË - delovodja
• Kic Alojz - samostojni elektromonter

Nadzorništvo Zagorje
Cesta Borisa KidriËa 13
1410 Zagorje

•
•
•
•
•
•
•

Število RTP
Število RP
Število TP
SN-prostozraËni vodi
SN-podzemni vodi
NN-prostozraËni vodi
NN-kablovodi

1
1
178
175 km
52 km
364 km
164 km

Zaposleni na nadzorništvu:
Branko Repovž - vodja nadzorništva
Sprejemna pisarna
• Tatjana Hribar - referentka za uporabnike in obraËun

Z leve proti desni: Gregor Jurjevec, Andrej
Ravnikar, Albin Borštnar, Andrej Potrbin,
Tatjana Hribar, Andrej Zupan, Branko Repož,
Marko Medvešek, Andrej Bregar.

Dežurni monter:
Tel. št.: 031 319 935
Nadzorništvo Zagorje meji na jugu z
Nadzorništvom RadeËe, na vzhodu z Nadzorništvom Trbovlje, na zahodu z Nadzorništvoma Litija in Domžale, na severu
pa meji s podjetjem Elektro Celje. Pretežni del nadzorništva je hribovito obmoËje,
ki se nahaja na nadmorski višini od 220
do 1200 m.
Osebna izkaznica:
• Površina
• Število odjemalcev

185 km2
7.000

Dežurni monter:
Tel. št.: 031 319 934
Nadzorništvo Hrastnik sodi med
manjša nadzorništva, ki meji na vzhodu
in severu s podjetjem Elektro Celje, na
jugu z Nadzorništvom RadeËe, na zahodu z Nadzorništvom Trbovlje. Pretežni
del nadzorništva je hribovito obmoËje, ki
se nahaja na nadmorski višini od 200 do
1100 m.

Poslovni prostori Nadzorništva Zagorje.

Sprejemna pisarna:
Tel. št.: 01 230 4862
Št. faksa: 01 230 4876

Poslovni prostori Nadzorništva Hrastnik.

Skupina na nadzorništvu
• Andrej Zupan - delovodja
• Marko Medvešek - pomoËnik delovodje
• Andrej Ravnikar - samostojni elektromonter
• Gregor Jurjevec - samostojni elektromonter
• Andrej Bregar - samostojni elektromonter
• Gregor LukaË - administrator

Osebna izkaznica:
• Površina
• Število odjemalcev
• Število RTP
• Število RP
• Število TP
• SN-prostozraËni vodi
• SN-podzemni vodi
• NN-prostozraËni vodi
• NN-kablovodi

70 km2
4.970
1
1
99
66 km
20 km
197 km
86 km

Zaposleni na nadzorništvu:
• Franc Popošek - vodja nadzorništva

Skupina za odjemalce
• Albin Borštnar - pomoËnik delovodje
• Andrej Potrbin - samostojni elektromonter

Nadzorništvo Hrastnik

Branko Repovž
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Cesta 1. maja 51
1430 Hrastnik

Franc Popošek

Sprejemna pisarna:
Tel. št.: 01 230 4811
Št. faksa: 01 230 4883

Sprejemna pisarna
• Jožica Kolar - referentka za uporabnike in obraËun

NAŠA NADZORNIŠTVA

NAŠA NADZORNIŠTVA

Z leve proti desni: Franc Popošek, Boris
JureËiË, Martin Cepuš, Jožica Kolar, Franc
Lendaro, Milan ViËiË, Aleš Kupec, Igor
Velikonja.

Skupina na nadzorniπtvu
• Milan ViËiË - delovodja
• Igor Velikonja - pomoËnik delovodje
• Boris JureËiË - samostojni elektromonter
• Franc Lendaro - elektromonter
• Martin Cepuš - elektromonter
Skupina za odjemalce
• Aleš Kupec - pomoËnik delovodje

vito obmoËje, ki se nahaja na nadmorski
višini od 190 do 800 m. Nadzorništvo RadeËe meji na jugu z Nadzorništvom Trebnje, na vzhodu s podjetjem Elektro Celje,
na zahodu z Nadzorništvom Litija, na severu pa meji z Nadzorništvoma Zagorje in
Trbovlje. Nadzorništvo RadeËe oskrbuje z
elektriËno energijo mesto RadeËe z okolico
ter nekatera obmoËja obËin Litija, Zagorje, Hrastnik, Trbovlje, Šmartno pri Litiji,
Trebnje, Sevnica in Laško.
Osebna izkaznica:
• Površina
• Število odjemalcev
• Število RTP
• Število TP
• SN-prostozraËni vod
• SN-podzemni vodi
• NN-prostozraËni vodi
• NN-kablovodi

177 km2
2.673
1
105
107 km
7 km
274 km
80 km

Zaposleni na nadzorništvu:
• Jože Mesar - vodja nadzorništva

Nadzorništvo RadeËe

Z leve proti desni: Mirjam Leskovšek, Jurij
Sotlar, Jože Mesar, Jože BožiË, Matej Trošt,
Matej Sotlar, Peter Lamovšek, Marjan Sotlar.

Sprejemna pisarna
• Mirjam Leskovšek - referentka za uporabnike in obraËun
Skupina na nadzorništvu
• Jurij Sotlar - delovodja
• Jože BožiË - pomoËnik delovodje
• Marjan Sotlar - samostojni elektromonter
• Peter Lamovšek - samostojni elektromonter
• Matej Trošt - samostojni elektromonter
• Matej Sotlar - elektromonter
Skupina za odjemalce
• Uroš Lipec - delovodja

Titova ulica 109
1433 RadeËe

Jože Mesar

Jure Škrinjar

Poslovni prostori Nadzorništva RadeËe.

Sprejemna pisarna:
Tel. št.: 01 230 4837
Št. faksa: 01 230 4891
Dežurni monter:
Tel. št.: 031 319 936
Nadzorništvo RadeËe je po številu
odjemalcev majhno, po površini pa srednje
veliko. Pretežni del nadzorništva je hribo-

Poslovna stavba DE Trbovlje.
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Nove zahteve energijske
uËinkovitosti za žarnice od
1. septembra 2009 naprej
smislu oblike in kakovosti svetlobe;
• uËinkovite kompaktne fluorescenËne
sijalke z dolgo življenjsko dobo;
• uËinkovite svetilke najnovejše tehnologije s svetleËimi diodami (LED).
Vse naštete žarnice uporabniku zagotavljajo obËuten prihranek pri stroških zaradi manjše porabe energije, kljub
upošteva njihovanju njihove višje cene.
Prihranki pri stroških naj bi znašali od
25 do 50 EUR letno (povzeto po obvestilu
za medije EU-komisije), odvisno od velikosti gospodinjstva in izbire zamenjanih
žarnic.

Zaradi vse veËjega
števila vprašanj, kako je s
prodajo zalog klasiËnih žarnic
po 1. septembru 2009, v strnjeni
obliki podajamo povzetek obvestila
za medije Evropske komisije. Gre za
izvajanja Uredbe Komisije (ES) št.
244/2009 z dne, 18. marca 2009 o
izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v povezavi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil
v gospodinjstvu, Uradni list L 076,
24/03/2009, str. 0003-0016.

voljo tudi izboljšane halogenske žarnice
in žarnice s svetleËimi
diodami (LED). Izboljšane
žarnice, ki prav tako ustvarjajo
svetlobo z žarenjem, zagotavljajo popolnoma enako kakovost svetlobe kot
navadne žarnice;
• žarnice, ki so prepovedane, ne bodo
odstranjene s prodajnih polic že s 1.
septembrom 2009, ampak prodajalci
lahko prodajali do izpraznitve zalog.

Evropske žarnice bodo postale
energetsko uËinkovitejše

Kaj se bo spremenilo za
porabnika? - VarËeval bo
z energijo in prihranil pri
stroških

EU je doloËil nove zahteve za energetsko uËinkovitost, ki jih bodo morala svetila,
proizvedena za trg EU, izpolnjevati od 1.
septembra 2009 dalje. Do konca leta 2012
se bodo s trga poËasi umaknile navadne in
halogenske žarnice. V zvezi s prehodom želimo poudariti zlasti naslednje:
• namesto navadnih žarnic bodo poleg
kompaktnih fluorescenËnih sijalk na

Navadne in halogenske žarnice, ki
zahtev ne izpolnjujejo, se bodo umaknile
s trga EU, v obdobju od leta 2009 do leta
2012. Obstaja pa veliko drugih vrst svetil,
ki ponujajo enako kakovost svetlobe in/ali
veËji prihranek energije in k zadnjim lahko prištevamo:
• izboljšane halogenske žarnice, ki so
povsem enake navadnim žarnicam v

20 • elektronovice | marec2010

Kompaktne fluorescenËne
sijalke - nasveti Komisije
porabnikom za nakup in
uporabo
Preden izberete kompaktno fluorescenËno
sijalko, na embalaži preverite:
• koliËino svetlobe, ki jo oddaja: 1.300
- 1.400 lumnov ustreza 100 W navadne
žarnice, 920 - 970 lumnov ustreza 75
W, 700 - 750 lumnov ustreza 60 W, 410
- 430 lumnov ustreza 40 W, 220 - 230
lumnov pa ustreza 25 W;
• barvno temperaturo (2.700 K ali topla
bela za sprošËanje, veË kot 4.000 K ali
hladna bela za delo);
• ali se lahko sijalko zasenËi;
• ali je sijalka odporna na veËkratno
vklapljanje in izklapljanje;
• ali lahko sijalka deluje na nizkih temperaturah, Ëe gre za zunanjo uporabo.

Nasveti pri uporabi
• Kompaktnih fluorescenËnih sijalk ne
zavrzite v smeti - odnesite jih v zanje
namenjene zbiralnike;

ENERGIJSKA

U»INKOVITOST

• Ëe se sijalka po nesreËi razbije, prezraËite prostor, še preden jo odstranite z
vlažno krpo;
• izogibajte se stiku z drobci. Ne uporabljajte sesalnika za prah.

Obseg ukrepa
Žarnice, ki ne morejo izpolniti zahtev
glede minimalne energetske uËinkovitosti
in zmogljivosti (npr. vzdržljivost), bodo
umaknjene s trga EU. V naËrtu so tudi
nadaljnji ukrepi za reflektorske žarnice,
kot so žarometi. Ukrep loËuje med žarnicami, ki so prozorne (transparentne) in
neprozorne. Neprozorne žarnice bodo morale doseËi razred A skladno z energijskimi
oznakami žarnic EU, kar pomeni 75-odstoten prihranek energije ali celo veË v primerjavi z navadnimi žarnicami. Tako visoko energetsko uËinkovitost lahko dosežejo
samo kompaktne fluorescenËne sijalke in
svetleËe diode. Porabniki, ki bi si zaradi
razlogov, kot sta estetski videz in velikost,
želeli žarnice drugaËnih tehnologij, lahko
kupijo prozorne žarnice, medtem se bodo

postopoma umaknile tudi neuËinkovite
prozorne žarnice. Od septembra 2009 naprej morajo biti žarnice, enakovredne prozornim navadnim žarnicam z moËjo 100 W
ali veË, izdelane z uËinkovitejšo tehnologijo (npr. uËinkovite halogenske žarnice). Ta
omejitev se bo postopoma do leta 2012
zniževala na nižje vatne moËi (75 W v
letu 2010, 60 W v letu 2011, 40 W in
manj v letu 2012). Uvedene so tudi nove
zahteve glede funkcionalnosti žarnic (zagonski Ëas, življenjska doba itd.), tako da
bodo na trgu dovoljene samo kakovostne
žarnice, ki bodo zadostile priËakovanjem
uporabnikov. Prav tako bo zahtevana navedba dodatnih informacij o izdelkih na
embalaži, vse to pa bo v pomoË porabnikom pri pravi izbiri za predviden namen.
Ukrep velja na žarnice, ki jih bodo proizvajalci ali uvozniki proizvajali in prodajali od 1. septembra 2009.

parlament in Svet držav Ëlanic zaprosila
Evropsko komisijo, da jih vkljuËi v Direktivo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov,
ki potrebujejo energijo, (2005/32/EC), in
sicer s ciljem izboljšanja energetske uËinkovitosti ter okoljskega uËinka za veË kot
30 skupin izdelkov (npr. televizorji, pralni
stroji, elektriËni motorji, kotli za kurjavo
itd.). Ukrep za gospodinjske žarnice je bil
pripravljen na podlagi natanËne tehniËne
in ekonomske študije ter obširnih posvetovanj vseh zainteresiranih strani, vkljuËno
z organizacijami porabnikov, okoljskimi
nevladnimi organizacijami ter proizvajalci
žarnic in svetil. Ukrep sta potrdila Svet držav Ëlanic in Evropski parlament, Komisija pa ga je uradno sprejela 18. marca 2009
(Uredba Komisije št. 244/2009 o okoljsko
primerni zasnovi svetil v gospodinjstvu).
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/lumen/index.htm

Zakonodajni postopek
Ta ukrep za žarnice je samo eden izmed vrste ukrepov, za katere sta Evropski

Uršula Krisper

SVET DELAVCEV
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Svet delavcev Elektra Ljubljana d. d.
v obdobju 2006-2010
sveta delavcev so se nanašali na razliËna podroËja dela.
V mandatu sveta delavcev 20062010 je bila izvedena reorganizacija
družbe ter vzpostavljena nova sistemizacija delovnih mest in plaËnega sistema. Podpisana je bila zdaj veljavna
Podjetniška kolektivna pogodba (PKP).
V povezavi z organizacijsko shemo, s
plaËnim sistemom in PKP ter z drugimi
aktualnimi temami so v sodelovanju socialnih partnerjev (IO Sindikata podjetja
in Sveta delavcev) z vodstvom družbe
potekale stalne aktivnosti. Teme so se
nanašale na posamezna delovna mesta,
t. i. pogodbe o zaposlitvi z izravnavo,
letne razgovore, horizontalno napredovanje, na druge oblike izplaËil.

Monterja pri montaži havarijskega jambora.

V teh dneh se izteka mandat
svetu delavcev za obdobje 20062010, v katerem je bilo 32 rednih
sej sveta delavcev in 1 korespondenËna seja. Na nekaterih sejah
smo se sreËali skupaj z IO Sindikatom podjetja, s katerim svet delavcev tvori socialnega partnerja
za sodelovanje in komuniciranje z
vodstvom družbe.

P

rva redna konstitutivna seja
mandata je bila 1. 4. 2006. Svet
delavcev so sestavljali: Mitja
Fabjan, Pavlina KuniË, Vili Žagar, Andrej Zimmer, Anton Strelec, Boris StefanoviË, Igor »uËnik, Jožko Kocjan,
Viktor Forte, Zoran Artnak, Jure Žvan,
Robert Berdajs in Virna Konrad. Skupaj
13 Ëlanov. Izmed Ëlanov so Ëlani izvolili
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predsednika sveta delavcev, to je postal
Mitja Fabjan, in podpredsednika, to je
postal Andrej Zimmer. Sekretariat sveta
delavcev vodi Jožica PeËar. Na 7. redni
seji sveta delavcev je bil v svet za varnost in zdravje pri delu imenovan Boris
StefanoviË.
Na 15. redni seji junija 2008 je
predsednica sveta delavcev postala Virna Konrad, ki skupaj z Mitjo Fabjanom
zastopa zaposlene v nadzornem svetu
družbe. Namesto Jureta Žvana pa je v
svet delavcev skladno z volilnim izidom
volitev leta 2006 in s potrjenimi izidi volilne komisije vstopil Roman Ponebšek.
V mandatu je bil na 32 rednih sejah sprejet 201 sklep ter 1 sklep na korespondenËni seji. Razprave in sklepi sej

Sej sveta delavcev se je udeleževal
tudi predsednik uprave družbe Mirko
MarinËiË, ki je s svetom delavcem vseskozi zelo korektno in konstruktivno
sodeloval, za kar se mu Ëlani sveta delavcev ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo. Poleg predsednika uprave
so s svetom delavcev vseskozi sodelovali tudi posamezni izvršni direktorji OE
in direktorji DE, za kar se tudi njim zahvaljujemo.
Na teh skupnih sejah smo skupaj
obravnavali vsa letna poroËila družbe v
tem obdobju, gospodarski naËrt, poroËila o varnosti in zdravju pri delu ter
druge aktualne teme oziroma pomembne dogodke v družbi.
Ob koordinaciji sveta delavcev je
bil izveden projekt Družini prijazno
podjetje. Že marca 2009 smo na Elektrinem veËeru dobili potrditev, da smo
na pravi poti za osnovni certifikat, ki
ga je od Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve RS maja 2009 prejel

SVET DELAVCEV

SVET DELAVCEV

predsednik uprave družbe Mirko MarinËiË.
Posamezne strokovne službe so s
sodelovanjem sveta delavcev sprejele
nova navodila oziroma pravilnike:
• OP za disciplinsko odgovornost;
• Pravilnik za preizkus alkoholiziranosti, drog in psihoaktivnih snovi na
delovnem mestu;
• Navodilo o dodeljevanju solidarnostne pomoËi;
• Pravilnika o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest;
• Navodila za uvršËanje delovnih mest
v tarifne in plaËne razrede;
• Pravilnika za korišËenje poËitniških
kapacitet;
• Pravilnik o povraËilu stroškov v zvezi z delom.
Seje sveta delavcev so od junija
2009 naprej tematske in so potekale v
organizaciji vseh DE ter na upravi družbe. Teme, ki smo jih obravnavali, so
bile:
• varnost in zdravje pri delu;
• storitve, ki jih odjemalcem ponujajo
OE Storitve za uporabnike;
• delovanje Klicnega centra;
• vodenje stalnih izboljšav in tehniËnih
rešitev;
• predstavitev sistema vodenja kakovosti;
• predstavitev projekta interno izobraževanje;
• predstavitev letnih razgovorov.

sveta delavcev. Svet delavcev pa je uvedel svoj elektronski naslov, na katerega lahko vsi zaposleni sporoËajo svoje
predloge, pobude, vprašanja, mnenja.
Sodelovali smo z drugimi sveti delavcev
v okviru elektrogospodarstva in predvsem elektrodistribucije.
Na podlagi vprašanj zaposlenih
smo strokovnim službam zastavili vrsto
vprašanj, kot so: uvedba loËenega raËuna za uporabo službenega GSM, naËin
komuniciranja med manipulantom in
centrom vodenja, praktiËni napotki za
knjiženje na objekte, vprašanja s podroËja varnosti in zdravja pri delu.
Mandat je potekal v Ëasu, ko naj bi
se elektrodistribucija zaËela reorganizirati. Po EU-direktivi naj bi se tako zgodila loËitev tržne in omrežne dejavnosti.
Z zavzetostjo Sindikata elektrogospodarstva, ki je konec avgusta 2009 zelo
uspešno organiziral opozorilno stavko,
se to še ni izvedlo.

Ob koncu mandata sveta delavcev 2006-2010 se Ëlani sveta delavcev
še enkrat vsem zaposlenim in vodstvu
družbe zahvaljujemo za izkazano zaupanje ter tvorno in aktivno sodelovanje pri razreševanju posameznih odprtih vprašanj. Ob imenovanju novega
sveta delavcev pa je priložnost, da se
vsi zaposleni, ki ste že sodelovali ali pa
s svetom delavcem želite sodelovati pri
soupravljanju podjetja, vkljuËite v delo
sveta delavcev in s svojimi vprašanji,
predlogi, z mnenji sodelujete pri soupravljanju podjetja.
»lani sveta delavcev 2006-2010:
Mitja Fabjan, Pavlina KuniË, Vili Žagar, Viktor Forte, Zoran Artnak, Anton Strelec, Andrej Zimmer, Boro StefanoviË, Igor
»uËnik, Jožko Kocjan, Roman Ponebšek,
Robert Berdajs, Jure Žvan, Virna Konrad

Svet delavcev

PosamiËnih sej sta se udeležila tudi
Oddelek za varnost in zdravje pri delu
in kadrovska služba. Posebno pozornost smo namenili varnosti in zdravju
pri delu, ki morata biti vkljuËena tudi v
projektu interno izobraževanje. Kadrovska služba pa nam je predstavila svoje
aktivnosti pri letnih razgovorih in druge teme ter PriroËnik za zaposlene, ki
je objavljen na portalu Elektra Ljubljana
in ki uspešno nadomešËa tiskano in vezano gradivo.
V internem Ëasopisu smo zaËeli
redno rubriko Svet delavcev, v okviru
katere smo sproti objavljali aktivnosti

Sidranje havarijskega jambora.
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PRI DELU

VARNOST IN ZDRAVJE

Nezgode pri
delu v letu 2009
V letu 2009 smo zabeleæili, lahko reËemo, skromnih 37 nezgod pri
delu, kar je najnižje število v zadnjih
10-ih letih. Vsekakor smo lahko zelo
zadovoljni s tako nizko številko, o
kakršnih koli razlogih za to pa je še
prekmalu govoriti.

V

sekakor pripomorejo k temu moËna
podpora vodstva in vodilnih delavcev, po veËani nadzori na terenu,
opravljanje alkotestov in poostrena pravila
glede prijavljanja nezgod pri delu.
Kot je opredeljeno v OP 69, je potrebno nezgodo pri delu prijaviti v 24 urah, prijavo mora podpisati tudi direktor OE ali DE,
prav tako pa je treba predložiti zdravniški

Sodelavci na teËaju prve pomoËi.

izvid - potrdilo, kjer je razvidno, da se poškodba nanaša na prijavljeno nezgodo.
Podrobnejša analiza posameznih nezgod kaže na to, da je:
• bilo od skupnega števila 37 evidentiranih poškodb 33 nezgod na delu in 4 nezgode na poti na delo:
• 4 nezgode so bile povezane z elektriËnim
tokom; pri vseh so se pojavile opekline
razliËnih delov telesa zaradi nastalega
obloËnega plamena; najveËkrat obraz in
roke;
• pogostost poškodb je 3,57 %, pri tem ko
je resnost 19,7 dni/poškodbo;
• ob upoštevanju poškodb, ki so nastale
že v letu 2008, je resnost 143,38 dni/poškodbo.

Glede na delovno dobo v podjetju se
najveË delavcev poškoduje v prvih 5 letih.
Delovna
doba

Število
poškodovanih
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Si æelite novih znanj?

1. ELEKTROENERGETIKA

Vabimo Vas k vpisu v enega
od izobraževalnih programov
na Višji strokovni šoli ICES-a.
Za študijsko leto 2010/2011
objavljamo prosta vpisna mesta
v višješolskih izobraževalnih
programih:

3. ELEKTRONIKA
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Vesna Oman

2. INFORMATIKA
4. STROJNI©TVO
Izobražujemo samo izredne študente
(odrasle).
Informacije glede vpisa dobite na ICES-u,
vsak dan od 8h - 15h ali po telefonu
01 474 26 35 ali 031 372 682.

PODJETJE

DRUŽINI PRIJAZNO

Družinske vrednote v luËi
sprememb
Sklicevanje na to, da se tega ne poËne, je
navadno že vnaprej obsojeno na neuspeh,
saj bodo kmalu našli podobne primere v
vrstah svojih sovrstnikov. Bolj kot kdajkoli so poudarjene osebne vrednote in ideali.
Otrok, ki se bo najlažje uprl deviantnemu
vedenju oziroma skušnjavi, bo to storil iz
lastnega prepriËanja, ki pa najveËkrat izhaja iz družinskega pojmovanja vrednot.
Sami pri sebi razmislimo, kakšne (družinske) vrednote, predvsem z našim vzgledom,
jim posredujemo.

Na poti od starih k novim
vrednotam

Aktualni dogodki osvetljujejo
pomen družinskih vrednot v sodobni
družbi. Živimo v Ëasu sprememb, ko
se spreminja vloga družine, pa tudi
odnosi med družinskimi Ëlani. Napovedane spremembe na podroËju
družinskega prava so v zadnjem Ëasu
razdelile slovensko javnost, ki opozarja, da ni pravega soglasja o tem, kaj
je prav oziroma dobro, in kaj narobe
oziroma slabo.

S

loËi”, preživeti. Pojem družine je dobil širši
pomen, ki presega tradicionalne okvirje. V
ospredju je pluralizem družinskih oblik.
Tisti, ki so nekoË imeli v družbi moË in
oblast (Cerkev, država - šolski sistem ipd.) so
imeli tudi razmeroma jasne predstave glede
sistema vrednot. Danes je praviloma že težko
ugotoviti, za kakšne vrednote se zavzemajo
posamezne stranke in za kakšnega Ëloveka
se borijo. Skratka, zdi se, da ni nikogar, ki bi
družinam odpiral nove perspektive v smislu
družinske politike ali v obliki vrednot, ki bi
pomagale uskladiti življenje v družini in zunaj nje. Današnja družba je vse bolj zaznamovana s pravili trga, ki postavlja družinske
vrednote praviloma v ozadje.

Vse bolj se zdi, da so Ëasi, ko so prevladovali tradicionalni vzorci družine s
togo hierarhiËno razdelitvijo vlog in zakonsko zaobljubo “vse, dokler naju smrt ne

»e so generacije pred nami živele v
razmeroma izolirani družbi s številnimi
skupnimi vrednotami, ki so jasno vedele,
kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ne, kako
so porazdeljene vloge, pa danes o tem ni
veË jasnega družbenega soglasja. Za današnje starše, ki morajo svojim otrokom najstnikom razložiti, zakaj npr. ne odobravajo
tetoviranja, je naloga precej bolj zapletena.

premembe so seveda dobrodošle, v
kolikor gre za prilagoditev zakonodaje razvoju družbenih odnosov oziroma družbeni realnosti. Ne glede na razliËne moralne sodbe pa lahko reËemo, da
je vpliv države na odnose znotraj družine
zaželen predvsem takrat, ko gre za varovanje koristi in interesov otrok ter izboljšanje
njihovega položaja v družinskih razmerjih.

Kvalitete, ki bi jih starši morali imeti pri svoji vodstveni vlogi, da bi otrokom
omogoËili optimalne možnosti za razvoj, se
danes razlikujejo o tistih, na katere so prisegale pretekle generacije.
NEKO»

DANES (tretja pot)

Igra vlog

AvtentiËnost

Avtoritarnost

Osebna avtoriteta

Nadzor

Zanimanje

Opomin/kazen

Dialog/dogovor

Kritika/hvala

Priznanje

MoË

VkljuËevanje

V sodobnih družinah sreËujemo mešanico med starimi in novimi kvalitetami.
»e se starši opirajo na slednje, pa se hitro
zgodi, da jih otrok s svojim vedenjem vznemiri tako, da postanejo negotovi, in posežejo po starih receptih. Nobena skrajnost
ni dobra, niti avtoritarna niti permisivna
vzgoja. Poiskati je treba tretjo pot ... (nadaljevanje v naslednji številki)
Andreja Radovan
Viri:
Družinske vrednote (Jesper Juul, 2009)
www.familylab.si
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Kadrovanje in
izobraževanje v
letu 2009
V letu 2009 smo v naši družbi prviË za vse zaposlene izvedli letne razgovore, ki so jih zaposleni
sprejeli za koristne in dobrodošle. ZaËeli smo tudi
projekt Uvedba internega izobraževanja, s katerim
želimo vzpostaviti kakovosten sistem internega izobraževanje v družbi. Na intranetu smo uvedli novo
rubriko Kadri in izobraževanje, kjer lahko zaposleni
dobijo potrebne informacije s podroËja kadrovanja in
izobraževanja.

V

okviru certifikata Družini prijazno podjetje so se v letu
2009 izvajali ukrepi, da se še bolj usmerimo v vrednote do družine prijaznega podjetja in izboljšamo usklajenost družinskega in poklicnega življenja naših zaposlenih.

Kadri
Na dan 31. 12. 2009 je bilo v družbi 1.028 zaposlenih, kar je
1 zaposlen veË v primerjavi s predhodnim letom. PovpreËna starost
zaposlenih je 41 let. V družbi je 82,6 % moških in 17,4 % žensk.
Število zaposlenih po mesecih v letu 2009
1045

Število zaposlenih
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V letu 2009 je bilo 6 prerazporeditev v druge OE. Delovno
razmerje je prenehalo 31 delavcem, od tega je bilo: 22 upokojitev,
4 invalidske upokojitve, 4 samovoljni odhodi in 1 prenehanje za
doloËen Ëas. Stopnja fluktuacije je bila v letu 2009 manjša v primerjavi s predhodnim letom.
©tevilo zaposlenih v OE
Naziv OE

31. 12.
2008

poveËanje

zmanjšanje

31. 12.
2009

STORITVE ZA
UPORABNIKE

55

3

-3

55

OBRATOVANJE IN
RAZVOJ DO

82

2

-2

82

STORITVE NA DO

737

27

-27

737

NAKUP IN
PRODAJA EE

18

2

0

20

SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE
SKUPNE STORITVE

30

2

-1

31

RA». FIN.
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2

-2

45
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Število zaposlenih po lokaciji
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257

259

DE NOVO MESTO

139

137
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V letu 2009 smo zaposlili 32 delavcev, kar je v primerjavi
z letom 2008 kar 27 delavcev manj. Zaposlovali smo predvsem
elektromonterje in delavce z visoko izobrazbo.
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SKUPAJ

Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2009

Gibanje zaposlenih v obdobju 1999-2009 na dan 31.12.
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Družba štipendira 20 dijakov oziroma študentov, v letu 2009
pa je podelila 3 štipendije dijakom za poklic elektrikar. Na podroËju
praktiËnega usposabljanja je družba 75 dijakom oziroma študentom omogoËila, da so teoretiËno znanje oplemenitili z vešËinami
praktiËnega znanja in tako pridobili nove delovne izkušnje.

Izobrazbena struktura
Na dan 31. 12. 2009 je v družbi 1,9 % zaposlenih z magisterijem, 16 % z visoko izobrazbo, 16,4 % z višjo, 36,1 % s srednjo,
24,3 % je kvalificiranih, 2,5 % je polkvalificiranih in 2,7 % je nekvalificiranih. V letu 2009 se je izobrazbena struktura zaposlenih v
primerjavi s predhodnim letom dvignila, saj je 19 zaposlenih pridobilo višjo stopnjo strokovne izobrazbe.

Uprava je kadrovski službi v letu 2009 podala jasne smernice o
omejitvi stroškov, Ëe izobraževanja niso nujno potrebna za izvedbo
samega poslovnega procesa delavca. Realizacija pa ni bila mogoËa
tudi, Ëe je nadrejeni za delavca prepoznal želeno izobraževanje kot
nepotrebno za izvajanje poslovnega procesa.
Izobraževanja se je udeležilo 80,51 % delavcev, udeležili pa so
se 717 izobraževalnih akcij. Med delovnim Ëasom je bilo izobraževanju namenjenih 21.586 ur, kar je v povpreËju 20,83 ure na zaposlenega. Od tega je bilo 2.906 ur namenjenih za študijske dopuste
zaposlenim. Za izobraževanje smo v letu 2009 namenili 293.321
EUR, kar znaša 283,12 EUR na zaposlenega.

Poraba finanËnih sredstev po podroËjih izobraževanja
7%

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2009

9%
29 %

nekvalificirana:
2,7 %

Poslovna znanja
Varstvo pri delu

magisterij: 1,9 %
polkvalificirana: 2,5 %

Študij ob delu

18 %

Elektrotehnika

visoka: 16 %

RaËunalništvo

kvalificirana:
24,3 %
višja: 16,4 %

18 %

19 %

Tuji jeziki

Alenka Pretnar
srednja: 36,1 %

Izobraževanje
V družbi nenehno bogatimo svoje znanje, saj vedno bolj turbulentno okolje pred nas postavlja vedno veËje izzive in zahteve
na številnih strokovnih podroËjih. Izobraževanje je organizirano
formalno in funkcionalno. Na funkcionalnem podroËju se zaposleni poleg splošnih poslovnih znanj udeležujejo tudi izobraževanj
s podroËja elektrotehnike, raËunalništva, tujih jezikov in zakonsko
predpisanih izobraževanj iz varstva pri delu. Na omenjenem izobraževalnem podroËju izbiramo med zunanjimi in v zadnjem Ëasu
vedno bolj med notranjimi izobraževalci, saj imamo v družbi zaposlene odliËne strokovnjake z razliËnih podroËij, ki so pripravljeni
svoje zanje in izkušnje prenašati na druge zaposlene. Skladno z
izobraževalnimi vsebinami se predavanj udeležujejo zaposleni, pri
katerih so bile prepoznane potrebe, in tisti, ki zasedajo delovna mesta, vezana na zakonsko izpolnjevanje predpisanih zahtev.
V letu 2009 smo prviË na podlagi uvedenih letnih razgovorov
od zaposlenih pridobili podatke, katerih izobraževanj se želijo udeležiti. Direktorji so želena izobraževanja pregledali in naredili selekcijo potrebnih izobraževanj, ki so bila osnova za pripravo naËrta
izobraževanja v letu 2009. VeËina izobraževanj je bila v letu 2009
realizirana, razen študija ob delu, jezikovnih izobraževanj, projektnega vodenja in treninga varne vožnje. Tovrstna izobraževanja
niso bila realizirana zaradi racionalizacije stroškov izobraževanja.

Kadri in
izobraževanje
na intranetu
10. novembra 2009 je na našem intranetu http://e-portal/
Strani/Default.aspx zaživela nova rubrika KADRI IN IZOBRAŽEVANJE, kjer lahko zaposleni dobijo potrebne informacije s
podroËja kadrovanja in izobraževanja, kot npr. meseËna poroËila za kadre po OE ali DE, obvestila in razpise, vsebino za
novozaposlene in mentorje, izobraževanje, letne razgovore, cca
50 najpogostejših vprašanj in odgovorov, Ëlanke in koristne internetne povezave s podroËja kadrovanja in izobraževanja, vse
o certifikatu Družini prijazno podjetje, predstavitev vseh DE in
nadzorništev na enem mestu itd. Vsebina se sproti spreminja
oziroma dopolnjuje. Odziv zaposlenih na novo rubriko je pozitiven, saj je bilo v 4 mesecih zaznanih veË kot 2.600 vpogledov.
Alenka Pretnar
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Potrdilo o številu enot premoženja
poslano vsem Ëlanom KVPS
Tako kot vsako leto smo v Kapitalski družbi do konca meseca januarja
vsem svojim varËevalcem v pokojninskih skladih KVPS, ZVPSJU in SODPZ
na dom poslali Potrdilo o številu enot
premoženja, vpisanih na osebnem raËunu Ëlana. Ker ste zaposleni v Elektru
Ljubljana Ëlani Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada (KVPS),
smo potrdilo poslali tudi vam. Potrdilo prikazuje stanje vaših sredstev za
vsa leta varËevanja v pokojninskem
skladu, podroben pregled vseh vplaËil
na vašem osebnem raËunu za preteklo
leto ter podatke, potrebne za uveljavljanje davËne olajšave.

V

preteklem letu je veËina izmed vas
vplaËevala del premije tudi iz svoje
neto plaËe, zato bodite pozorni na
informativni izraËun DavËne uprave Republike Slovenije. Za individualno vplaËane
premije se namreË prizna davËna olajšava,
ki neposredno znižuje vašo dohodninsko
osnovo.
Ob prejemu informativnega izraËuna
DavËne uprave Republike Slovenije za odmero dohodnine za leto 2009 ne pozabite
preveriti, ali so vaša individualna vplaËila
v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja upoštevana kot posebna davËna
olajšava.

Za lažje razumevanje vseh podatkov
v prejetem Potrdilu smo pripravili podrobnejša pojasnila, ki so objavljena na spletnem mestu Kapitalske družbe (www.kapitalska-druzba.si).
Za vse dodatne informacije, vprašanja
in mnenja o upravljanju skladov Kapitalske
družbe nas lahko pokliËete prek brezplaËne
telefonske številke 080 23 45 ali pa nam
pišete prek e-naslova: info.kvps@kapitalska-druzba.si.
Kapitalska druæba
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Elektromonter
Že v uvodniku je bilo napovedano, da bomo v tem letu predstavili tipiËna delovna mesta v našem
podjetju. Želimo, da bi bil kar najširši
krog zaposlenih seznanjen z vrstami
opravil in zahtevami na posameznih delovnih mestih. Kot prvega in
osnovnega bomo predstavili delovno
mesto elektromonter, na katerega so
v najveËji meri zaposleni delavci z izobrazbo oziroma s poklicem elektrikar energetik. Trenutno je to delovno
mesto v našem podjetju izkljuËno v
domeni moških sodelavcev.

V

podjetju je zaposlenih 72 elektromonterjev, 144 samostojnih elektromonterjev, 28 samostojnih elektromonterjev za odjemalce in 9 pomožnih
elektromontorjev, skupaj na tem segmentu
torej 233 delavcev oziroma 22,77 % vseh
zaposlenih v Elektru Ljubljana (1.023 delavcev na dan 1. februar 2010).
Osnovna izobrazba delavca, ki opravlja delo elektromonterja, je elektrikar energetik, na delovno mesto pomožni elektromonter zaposlimo delavca z dveletno
strokovno šolo, monter elektriËnih omrežij.
Zaposlujemo tudi delavce s poklicem elektrikar elektronik, elektromehanik, elektroinštalater, skupinovodja v elektroenergetiki; v zadnjih letih pa je vedno veË tudi
delavcev s srednjo strokovno izobrazbo:
elektrotehnik energetik ali elektronik.
Elektromonter v Elektru Ljubljana
skrbi, da omrežje za elektriËno energijo
obratuje zanesljivo povsod, kjer je napeljano. Na podlagi stanja elektriËnega omrežja po potrebi odpravlja napake, obnavlja
elektroenergetsko infrastrukturo ali pa
na novo gradi elektroenergetsko omrežje.
Elektromonterji postavljajo daljnovode in
kablovode, po drogovih napeljujejo žice za
elektriËno energijo, ob popravilih izklapljajo in vklapljajo elektriko, nove objekte
fiziËno prikljuËujejo na omrežje elektriËne
energije, ob prekinitvah elektriËnega toka
posredujejo na terenu in v Ëim krajšem

Ëasu poskušajo vzpostaviti neprekinjen
pretok elektrike. Elektromonterji so zadolženi tudi za to, da v stavbe vgrajujejo
števce, ki merijo porabo elektriËne energije in da te števce tudi redno popisujejo in
skladno s predpisi na 12 let tudi menjajo.
Zaradi neplaËil odjemalcev morajo, žal,
nekateri elektromonterji odklopiti dotok
elektriËne energije, ob nedostopnosti merilne garniture vËasih tudi na omrežju. Kjer
to omogoËajo vgrajeni daljinski merilci, pa
tudi daljinsko.
Kot je razvidno že iz zgornjih podatkov, je v podjetju najveË samostojnih
elektromonterjev. Samostojni postanejo
po najmanj treh letih dela, veËinoma pa
po veË letih. Pridobiti morajo tudi interno
kvalifikacijo, ki jo potrdijo z zagovorom
pred komisijo, ki jo imenuje direktor enote. Že iz imena je razvidno, da tak delavec
lahko dela tudi samostojno, njegova odgovornost pa je veËja.
Napake na elektriËnem omrežju se
pojavljajo ne glede na Ëas, tudi pozno
popoldne in ponoËi, zato je organizirana
popoldanska dežurna služba. Dežurni elektromonter, ki dela samostojno, ima vsaj
πtiri leta delovnih izkušenj na delovnem
mestu elektromonterja in je že razporejen
na delovno mesto “samostojni elektromonter”. Drugi dežurni elektromonter, ki
mu je v pomoË, je lahko le elektromonter z
manj leti izkušenj. Dežurni elektromonter
je sposoben samostojno preveriti ali urediti
manjšo popravilo napake na elektroenergetskem omrežju. Njegova naloga je, da
naslednje jutro vodji nadzorništva poroËa,
kaj se je v Ëasu njegovega dežurstva dogajalo. Na enoti Ljubljana mesto sta dežurna
vedno dva elektromonterja. Izmenjujejo se
pari posameznih nadzorništev (ViË, Center,
Moste Polje, Bežigrad, Šiška, »rnuËe).
Seveda se pojavljajo tudi izredni dogodki - manjši pa tudi veËji in tudi havarija (dogodek, ko nam pridejo v pomoË
tudi zunanje ustanove, npr. civilna zašËita,
gasilci). V mesecu februarju je bil eden iz-

Pri vleËenju kablov si monterji pomagajo z
mehanizacijo.

med veËjih izrednih dogodkov na obmoËju
DE KoËevje okvara na VN- in okvare na
SN-omrežju v Ëasu od 5. do 7. februarja.
Tako je v tem Ëasu (od petka popoldne do
nedelje) delalo na odpravi napak 18 sodelavcev (šest elektromonterjev Nadzorništva
KoËevje, devet elektromonterjev skupin za
izgradnjo DO, skladišËnik, vodja službe za
izgradnjo DO, merilec službe za meritve
na upravi). V tem Ëasu je bila kratkotrajno motena oskrba cca 3.070 odjemalcem,
daljši Ëas - dve uri - 32 odjemalcem, cca
4 ure - 51 odjemalcem, en odjemalec (pretvornik Podlesje) pa je bil brez elektriËne
energije cca 13 ur. Delavec centra vodenja
v enoti KoËevje Toni Štimec je ugotavljal,
da je šlo, glede na razmere, ki so vladale veËja koliËina snega, težko dostopen teren
- za zelo dobro organizacijo in koordinaci-
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jo, saj so se lokalizacije mest z okvaro izvedle v najkrajšem mogoËem Ëasu pa tudi
odprava okvar je bila hitra.

sledno upoštevati navodila za ravnanje v
bližini naprav, ki so pod elektriËno napetostjo.

»e nastanejo izredne razmere (na primer ob veËjih izpadih elektriËne energije,
ko je treba delati tudi 16 ur dnevno), imajo
elektromonterji med enim in drugim delovnim dnem vsaj 8 ur poËitka. Obstaja tudi
praksa, da - glede na obseg dela - delavci
pridejo v pomoË na podroËje druge distribucijske enote. »e bi bilo treba, tudi v pomoË drugemu distribucijskemu podjetju.

Potrebna znanja,
spretnosti in vešËine
elektromonterja

Izdelek in storitev, ki jo nudi elektromonter, je:
• odpravlja napake,
• obnavlja elektroenergetsko infrastrukturo,
• na novo gradi elektroenergetsko omrežje in
• skrbi, da pretok elektriËne energije od
distributerja do porabnika poteka nemoteno, zanesljivo in varno.
Delo je zahtevno in zelo odgovorno,
še posebej zaradi visoke verjetnosti nesreË, ki se lahko zgodijo pri delu z visoko
elektriËno napetostjo. Pri delu je treba biti
zelo zbran, saj se z eno napaËno potezo
oziroma manipulacijo z elektriËnim tokom
lahko povzroËi veliko gospodarsko škodo,
napaka pa za posameznika v najhujšem
primeru pomeni smrt. Delavci morajo do-

Elektromonterji pri vleËenju kablov.
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Ima konËano poklicno triletno srednjo šolo - najpogosteje podroËje elektrikar
energetik (glejte Elektro novice 4/2005,
str. 21). Pozna osnove elektrotehnike in
energetike ter v manjši meri tudi elektronike. Ima vozniški izpit vsaj B-kategorije,
velik del pa jih ima tudi izpit C-kategorije,
saj je mobilnost pri njegovem delu nujna.
Poleg omenjenih strokovnih znanj, ki jih
pridobi z izobrazbo, se v praksi elektromonter sreËuje še s seËnjo dreves, z vrtanjem, varjenjem, manjšimi zidarskimi deli,
delom na višini in z delovanjem avtomatskih dvigal. Vse te spretnosti elektromonter pridobi veËinoma s prakso, ko je
že zaposlen. Dodatno so organizirani teËaji varnosti pri delu, teËaji obvladovanja
motorne žage, teËaji upravljanja avtomatskih dvigal z delovnimi košarami itd. Vsa
ta znanja in usposobljenosti pripomorejo
k veËji varnosti in širjenju že obstojeËih
znanj elektromonterja. Pri svojem delu se
elektromonter sreËuje z visokonapetostno
elektriËno energijo, kar poleg strokovne usposobljenosti na podroËju elektrike
in energetike, varstva pri delu in dela na

višini zahteva tudi sposobnost dela pod
stresom (možnost smrtne poškodbe, hiter
tempo dela itd.) in neugodnimi vremenskimi razmerami.

PsihofiziËne sposobnosti
in zdravstveno stanje
elektromonterja
Biti mora fiziËno dobro pripravljen
in zdrav, saj se od njega zahteva delo v
neugodnih vremenskih razmerah. Ne sme
imeti barvne slepote, saj bi to lahko ogrozilo njegovo življenje in življenje drugih
ljudi (razlog je naprava, s katero se preverja breznapetostno stanje, ki ima rdeË
barvni indikator), ne sme imeti vrtoglavice, da je sposoben opravljati težja fiziËna
dela tudi na višini. Kdor ima epilepsijo, ne
more opravljati tega poklica, saj je možnost epileptiËnega napada ogrožajoË dejavnik pri delu na višini in drugih delih
elektromonterja.
Elektromonter dela veËinoma na terenu in v skupini veË delavcev. To pomeni,
da na doloËenem ozemeljskem obmoËju
skrbi, da elektriËno omrežje zanesljivo
obratuje oziroma da se omrežje nadgrajuje
in posodablja. Elektromonterji so znotraj
svoje stroke loËeni na:
• skupine distribucijske operative ali
rednega vzdrževanja (pregledovaje in
vzdræevanje transformatorskih postaj,
daljnovodov, kablovodov itd.);
• skupine za izgradnjo distribucijskega
omrežja (DO) ali skupine investicijskega
vzdrževanja; pred zadnjo reorganizacijo skupine za inženiring (veËje rekonstrukcije in novogradnje elektriËnega
omrežja) in na
• skupine, ki izvajajo storitve za odjemalce; zadolženi so za to, da elektriËna
energija pride do konËnega uporabnika
in imajo stik z uporabniki ali odjemalci elektriËne energije. Elektromonterji
v Službi za uporabnike delajo v veËini
primerov individualno; pregledujejo,
popisujejo in menjajo elektriËne števce;
to je fiziËno manj naporno delo, zato
ta dela izvajajo tudi elektromonterji, ki
imajo kakšne zdravstvene omejitve in
ne smejo ali ne morejo sodelovati pri
težjih fiziËnih delih.
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Elektromonterji imajo tudi veliko
možnost napredovanja. Lahko v okviru
svoje skupine napredujejo na delovno
mesto delovodja ali pomoËnik delovodja, lahko pa se preusmerijo tudi v kakšno
drugo službo ali OE in zasedejo mesta,
npr.: mojster, prevzemnik, kontrolor, dispeËer in drugo, seveda le tisti, ki imajo
ustrezno izobrazbo (V. stopnja). Nekateri
med njimi so si pridobili tudi izobrazbo
inž. elektroenergetike in napredovali na
ustrezna delovna mesta v Službi za dokumentacijo in investicije. V Elektru
Ljubljana poznamo nekatere, ki so zaËeli delovno kariero v 60. letih prejšnjega
stoletja in napredovali od elektromonterja do direktorja. V elektrotehniki je
potreba po pridobivanju novih znanj in
vešËin nujna obveza tudi za vsakodnevno
redno delo.

V nadaljevanju predstavljamo pet
posameznih veËjih specifiËnih opravilih, ki
jih opravljajo elektromonterji in pet delavcev na teh opravilih:
• sam. elektromonter za odjemalce, ki izvaja opravila v povezavi z merilnimi
napravami za elektriËno energijo;
• sam. elektromonter za dela s kablovodi
skupine za izgradnjo DO;
• sam. elektromonter za dela gradnje in
vzdrževanja transformatorskih postaj
skupine za izgradnjo DO;
• elektromonter, ki izvaja vzdrževalna
dela na nizkonapetostnem (NN-) omrežju v skupini na nadzorništvu in
• sam. elektromonter, ki izvaja vzdrževalna dela na NN-omrežju v skupini na
nadzorništvu predvsem na daljnovodih;
tega smo poiskali na enoti Ljubljana
okolica, saj enota Ljubljana mesto ne

razpolaga z veliko elektriËnega omrežja
na daljnovodih.

Za predstavitev smo izbrali, na
predlog vodij služb, sodelavce, ki
se zaradi svojega odnosa do dela,
strank, sodelavcev in podjetja štejejo
med odliËne (stran 32-33).

Želim si, da bi opravljala velike in
plemenite naloge,
toda moja glavna dolžnost je,
da opravljam majhne, kot bi bile velike
in plemenite.
Helen Keller 1880-1968

Zbrala in pripravila: Alenka Kušar

»LOVEŠKIMI VIRI

RAVNANJE S

Kadrovanje v preteklih mesecih
V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje naslednjim:
Priimek in ime

OE

DE

Sluæba, Nadzorniπtvo

ŽIBERT ANTON

SDO

TR

Služba za distribucijsko operativo, RadeËe

VRBANI∆ DAMIR

SDO

NM

Služba za izgradnjo DO, »rnomelj

MULJAVEC NEJC

SDO

LM

Služba za izgradnjo DO

BOŽI» MARIJA

RFS

UP

STRUGAR JERNEJ

ORDO

UP

DispeËerska služba

DOLŽAN ALOJZ

TP

UP

Služba za telekomunikacijske storitve

LEBENI»NIK NINA

RFS

UP

Tajništvo

MIHALEC RUDOLF

ORDO

LM

DispeËerska služba

NOVAK BRANKO

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo, Domžale

ŠUBELJ POLONA

SDO

LO

Služba za izgradnjo

VEGEL MARTIN

SDO

LO

Oddelek za uporabnike

SAMSA MILAN

SDO

KO

Služba za distribucijsko operativo, Ribnica

BREGAR BOJAN

SDO

TR

Služba za distribucijsko operativo

BERI∆ SLOBODAN

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo, Domžale

Vsi podatki o prihodih, odhodih ali
o prerazporeditvah so objavljeni na naši
intranetni strani v rubriki Kadri in izobraževanje.
Umrli so upokojenci: Janez SimonËiË, Vinko TomšiË, Anton ZupanËiË, Helena
Bradeško, Marija Poljanšek, Albina Bergant, Lidija Dimec, Aleksander Poljanec,
Zora Drolc.
Kadrovska služba
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Boštjan Boruta

že moj oËe elektromonter, je bila odloËitev lažja in vpisal sem se na šolo
na Vegovi.”

Simon TomšiË

Zakaj si se odloËil za Elektro Ljubljana?

Boštjan Boruta

Delovno mesto:
Samostojni elektromonter za odjemalce
Izobrazba:
elektrotehnik energetik
Delovna doba:
10 let, od tega v Elektru Ljubljana 3 leta.
Zaposlen v Skupini za uporabnike DE
Ljubljana mesto.

Zakaj si se odloËil za ta poklic?
“Po konËani osnovni šoli nisem
bil povsem prepriËan, kje želim nadaljevati šolanje. Vedel sem, da se bom
usmeril v tehniËno stroko. Ker je bil

Miha Obrstar

Miha Obrstar

Delovno mesto:
Samostojni elektromonter
Izobrazba:
elektrikar energetik
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“Za Elektro Ljubljana sem se odloËil, ker sem vedel, da ima tu poklic
elektromonter možnost zaposlitve na
razliËnih delovnih mestih z razliËnimi nalogami in zadolžitvami, s tem pa
tudi odliËne možnosti za dopolnitev
in širjenje lastnega znanja. V smislu
organiziranosti dela se mi zdi zaposlitev v veËjem podjetju boljša.”

Simon TomšiË

Kaj ti predstavlja izziv?
“VšeË mi je, da moje delo ni vsakodnevna rutina, da lahko vsakiË priËakujem raznolikost pri delu, da lahko
pri mogoËih okvarah uspešno rešim
težavo, in predvsem to, da je stranka z
mojim delom zadovoljna.”

Kaj bi sporoËil bralcem Elektro novic?
“Pomembna je dobra organizacija
oziroma priprava dela, s tem je dejansko polovica že rešena.”

Delovno mesto:
Samostojni elektromonter
Izobrazba:
elektrikar energetik
Delovna doba:
8 let, od tega v Elektru Ljubljana 7
let.
Zaposlen v Skupini za izgradnjo DO,
skupina za gradnjo transformatorskih postaj DE Ljubljana mesto.

Zaposlen v Skupini za izgradnjo DO,
skupina za kable DE Ljubljana mesto.

ugotovil, da je prišel Ëas za spremembo.
Javil sem se na razpisano prosto delovno
mesto in bil izbran. Tako sem zaËel v OE
Inženiring na enoti Ljubljana mesto v
skupini za kable, tu sem še danes.”

Zakaj si se odloËil za ta poklic?

Kaj ti predstavlja izziv?

“V otroštvu sem rad gledal elektrikarja, kako vleËe žice, jih veže in že sveti
luË. Na informativnem dnevu je bil poklic vzdrževalca predstavljen kot delavec
v lepi halji s preizkuševalcem napetosti
v roki. To me je potegnilo.”

“Izziv mi predstavlja, da naloženo
delo opravim uspešno.”

Delovna doba:
16 let, od tega v Elektru Ljubljana 7 let.

Zakaj si se odloËil za Elektro Ljubljana?
“Svojo poklicno pot sem zaËel pri
IMP Elektromonter, ki se je pozneje
preimenoval v ELMO. Po devetih letih
terenskega dela po vsej Sloveniji sem

Kaj bi sporoËil bralcem Elektro novic?
“VarËujte z energijo, skrbite za okolje. Bodite uporabnik Zelene energije!”
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Zakaj si se odloËil za ta poklic?
“To delo me veseli, je zanimivo, dinamiËno. Rad delam na
terenu, tudi z ljudmi, vsak delovni dan prinese kaj novega.”

Janez Duša

dejstvo, da se Ëedalje veË gradi, kar pomeni
veËje povpraševanje po tem poklicu in možnost zaposlitve po konËanem šolanju. Zato
nisem okleval in se vpisal na elektrošolo.”

Zakaj si se odloËil za Elektro Ljubljana?
Zakaj si se odloËil za Elektro
Ljubljana?
“Ker je veliko podjetje, delo
je zanimivo in razburljivo, Ëeprav
je nevarno. Možnost napredovanja je velika.”

“Za Elektro Ljubljana sem se odloËil
zato, ker tukajšnje delo ponuja dinamiËnost
in možnost spoznavanja in sreËevanja novih
ljudi, zato mi ni nikoli dolgËas in ure na terenu zelo hitro minejo.”
Janez Duπa

Kaj ti predstavlja izziv?
“Izziv mi predstavlja vsak
dan malce drugaËno delo, delo na
terenu vsak dan v drugem okolju.”

Kaj bi sporoËil bralcem Elektro
novic?
“PriporoËam dobro sodelovanje v kolektivu, medsebojno
pomoË, upoštevanje sodelavcev
in stalno seznanjanje z novostmi.
Izobražujte se in spoštujte delo in
znanje sodelavcev.”

Simon LovišËek

Delovno mesto:
Samostojni elektromonter
Izobrazba:
elektrotehnik energetik
Delovna doba:
14 let, od tega v Elektru Ljubljana 13 let.
Zaposlen v Skupini na nadzorništvu Grosuplje, enota Ljubljana okolica.

“Na podlagi ponujenih možnosti in svetovanja znanca, ki ima v lasti elektropodjetje,
sem se odloËil za ta poklic. Lahko reËem, da
je poleg znanca vplivalo na odloËitev tudi

Delovna doba:
5 let, vse v Elektru Ljubljana.

Zakaj si se odloËil za ta poklic?

Delovno mesto:
Elektromonter
Izobrazba:
elektrikar energetik

“Opravljanje poklica zahteva komunikativnost in sposobnost timskega dela, saj
je individualno delo prisotno v manjšem
obsegu. Druge zahtevane osebne lastnosti
so tudi zbranost, natanËnost, zanesljivost,
vestnost pri upoštevanju varnostnih predpisov, sposobnost samostojnega in odgovornega opravljanja delovnih nalog, saj je
velikokrat veliko odjemalcev odvisnih od
našega vestnega in uspešnega dela.”

Kaj bi sporoËil bralcem Elektro novic?
Zakaj si se odloËil za ta poklic?

Zaposlen v Skupini na nadzorništvu, lokacija Nadzorništvo Center DE Ljubljana
mesto.

Simon LovišËek

Kaj ti predstavlja izziv?

“Poklic elektrikar energetik me zelo veseli in zanima. Že kot otrok sem vedno rad
raziskoval delovanje razliËnih elektriËnih naprav - od radiev do raËunalnikov - in jih tudi
popravljal. Pozneje sem spoznal prijatelje, ki
so mi profil poklica še podrobneje prikazali
in mi tako še utrdili zanimanje zanj.”

Zakaj si se odloËil za Elektro Ljubljana?
“Elektro Ljubljana mi je bil cilj zaradi zanesljivosti, možnosti pridobivanja
najrazliËnejših izkušenj in informacij ter
timskega dela.”

“Tudi takrat, ko nam je najbolj težko,
obstaja žarek upanja za sreËo. Zato ne oklevajte in takoj zaËnite delo, saj je le dobro in
kakovostno opravljeno delo, podprto z znanjem, tisto, Ëesar nam nihËe ne more vzeti.”

Kaj ti predstavlja izziv?
“Na delovnem mestu so zame pomembni izobraževanje, usposabljanje in
spremljanje novosti na strokovnem podroËju, saj le tako lahko kakovostno delam. Izzivi so predvsem sprejemanje odgovornosti, vodenje delovnih procesov in
napredovanje.”

Kaj bi sporoËil bralcem Elektro novic?
“Elektrika je najboljše odkritje, ki
nam omogoËa današnji hiter in aktiven
naËin življenja. Vendar se moramo zavedati, da pri pridobivanju elektriËne
energije onesnažujemo naravo in v prihodnosti bo veljalo ukrepati predvsem
na podroËju varovanja in ohranjanja
okolja.”
Besedilo in foto: Alenka Kuπar
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Informacijska varnostna politika
kot kljuËni element SUVI
Informacijska varnost obsega varovanje in zašËito
vseh kritiËnih, poslovno obËutljivih, zaupnih, osebnih
in drugaËe obËutljivih podatkov ter informacijsko-telekomunikacijske tehnologije oziroma sisteme, ki so
namenjeni obdelavi (oblikovanju, shranjevanju, spreminjanju, analiziranju ...) teh podatkov. Elektro Ljubljana dnevno prejme, ustvari, dopolni ali spremeni velike koliËine podatkov v razliËnih oblikah. Pri tem se
lahko pojavi velikanska škoda ali celo nepopravljive
posledice, Ëe se ti podatki nekontrolirano uniËijo, poškodujejo ali so celo odtujeni.

Z

a ugotovitev in oceno s tem povezanih tveganj, pripravo in izvajanje ukrepov za zmanjševanje teh tveganj
ter za nadzor nad izvajanjem ukrepov moramo opraviti podrobno oceno tveganj, nato pa pripraviti obsežen dokument z jasnimi pravili in navodili glede informacijske varnosti,
ki mu krajše reËemo kar informacijska varnostna politika. S
tem doloËimo tudi odzive in postopke pri posamiËnih vnaprej
opredeljenih težavah, varnostnih kršitvah, naravnih nezgodah oziroma drugih situacijah. Varnostna politika opredeljuje
naËela, postopke in ukrepe varovanja podatkov in zašËite informacijskega sistema ter njegovih delov. S tem podjetje zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov, avtorskih pravic,
poslovnih in drugih skrivnosti skladno z veljavnimi predpisi in
s sistemom obvladovanja kakovosti. Jasno opredeljena, sprejeta informacijska varnostna politika služi vodstvu, vsem zaposlenim ter zunanjim sodelavcem in izvajalcem kot neposreden
vir pravil in navodil za uËinkovito in varno uporabo informacijsko-telekomunikacijske opreme in varovanje podatkov. Pojem politika na tem mestu opredeljujemo kot urejanje razmer
in odloËanje o njih na doloËenem družbenem podroËju.
Skladno s prejetim standardom ISO 27001 : 2005 mora
organizacija izpolnjevati zahteve in ena izmed kljuËnih zahtev
vzpostavitve in upravljanja SUVI je opredelitev in izvajanje
informacijske varnostne politike z vidika znaËilnosti poslovanja, organizacije, njene lokacije, sredstev in tehnologije, ki:
• vkljuËuje okvir za doloËitev ciljev in oblikuje splošne usmeritve in naËela za ukrepanje pri varovanju informacij;
• upošteva poslovne in pravne ali zakonodajne zahteve ter
pogodbene obveznosti v povezavi z varnostjo;
• je skladno s strateškim upravljanjem tveganja organizacije,
ki bo zajemalo tudi vzpostavitev in vzdrževanje SUVI;
• oblikuje kriterije za vrednotenje tveganja in
• jo je odobrilo vodstvo.
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Naj omenimo, da je Elektro Ljubljana skupaj z drugimi
sorodnimi družbami za distribucijo elektriËne energije v Sloveniji predalo v razvijanje, upravljanje in v izvajanje veËji del
svojega informacijskega sistema zunanjemu izvajalcu, ki je v
njihovi veËinski skupni lasti. Zato isti zunanji izvajalec opravlja enake storitve tudi za druge družbe za distribucijo elektriËne energije, kar pomeni, da obstaja vzajemna soodvisnost
med temi podjetji in izvajalcem tudi na podroËju informacijske
varnosti in s tem pri opredelitvi usklajenih varnostnih politik. Elektro Ljubljana je skupaj z drugimi elektrodistribucijami
sprejel skupno informacijsko varnostno politiko, jo prilagodil
svojemu poslovanju in objavil na ustreznem mestu datoteËnega sistema ter seznanil zaposlene, pa tudi zunanje izvajalce
prek pogodbenih odnosov.

Zgradba informacijske varnostne politike
Informacijsko varnostno politiko v Elektru Ljubljana
opredeljujemo kot skupek med seboj logiËno povezanih dokumentov in vsebin, ki v celoti izpolnjujejo zahteve standarda
ISO 27001 : 2005. Zgradba celotne dokumentacije informacijske varnostne politike SUVI zajema:
• izjavo uprave podjetja (politika varovanja in zašËite podatkov);
• krovno varnostno politiko;
• krovno varnostno politiko (priloga - predpisi);
• zbrane informacijsko-varnostne politike;
• varnostno politiko za zaposlene;
• varnostno politiko za zaposlene (priloga TABELA 1: uporabniki - odgovornosti);
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• varnostno politiko za zaposlene (priloga TABELA 2: uporabniki - politike).
Struktura informacijske varnostne politike Elektra Ljubljana je prikazana na sliki 1.

Slika 1: Struktura informacijske varnostne politike Elektra Ljubljana
d. d.

V nadaljevanju bomo podali kratek opis posameznih dokumentov.

Izjava uprave podjetja (politika varovanja in
zašËite podatkov)
Podpisan dokument uprave Elektra Ljubljana pomeni
odobritev informacijsko-varnostne politike, zavezanost vodstva k uresniËevanju doloËil in zahtev, ki izvirajo iz opredeljene informacijsko-varnostne politike z vidika znaËilnosti
poslovanja, organizacije, njenih lokacij, sredstev in tehnologije, pri Ëemer se vkljuËuje vse vpletene deležnike poslovnih
procesov.

Krovna varnostna politika
Dokument sestavljajo štiri poglavja. V prvem poglavju
najdemo napotilo, da ustrezna informacijska varnost zadeva
vsakega zaposlenega, tudi v hËerinskih in drugaËe povezanih
družbah. V drugem poglavju je opisan namen krovne informacijske varnostne politike, kjer so podana naËela varnosti
podatkov ter opis, kaj sestavlja varovanje podatkov. Tretje poglavje opisuje obseg, kjer so omenjena naslednja naËela za
doloËitev varnostnih zahtev: ocena tveganja, obveznosti, ki
jih mora organizacija izpolnjevati glede zakonodaje, specifiËne množice principov, ciljev in zahtev za programsko opremo
in obdelavo podatkov ter uporaba informacijskih virov. V Ëetrtem poglavju je opisan naËin izvajanja krovne informacijske
politike skozi oceno tveganj, izbiro ukrepov, organizacijo za
doseganje ustrezne ravni informacijske varnosti, prav tako pa
so doloËeni tudi kritiËni faktorji uspeha. Na koncu so podana
doloËila veljavnosti.
Sestavni del krovne varnostne politike je tudi dokument,
kjer so našteti vsi predpisi in standardi na podroËju informacijske varnosti. Prilogo tako sestavljata dva dela, in sicer so
v prvem delu podani predpisi, ki zadevajo informacijsko varnost. Predpisi so segmentirani v predpise EU, kjer so podane
uredbe (regulation), direktive (directive), odloËitve (dicision) in
priporoËila EU (resolution). Sledijo slovenski predpisi, ustava
RS in slovenski zakoni. V okviru tretje skupine so interni predpisi, in sicer poslovnik kakovosti, požarni red, pravilniki o varstvu osebnih podatkov, pravilniki o raËunovodstvu, kolektivna
pogodba, pogodbe o zaposlitvi, pravilnik o reverzih za izdano
opremo ter pravilnik o zasebni uporabi službenih mobitelov.
»etrto skupino predstavljajo pogodbe, kot so pogodbe o dolgoroËnem varovanju podatkov, letne pogodbe in pogodbe za posamezne storitve, pogodbe o vzdrževanju informacijske opreme, pogodbe vzdrževanja pisarniških prostorov in pogodbe o
fiziËnem in tehniškem varovanju objektov. Drugi del sestavljajo standardi na podroËju informacijske varnosti, kjer moramo
upoštevati dve skupini, in sicer prostovoljne, npr. ISO 27001 :
2005 in predpisane z zakonodajo, npr. uporaba raËunovodskih
standardov. Po podroËjih pa so našteti mednarodni tehniški
standardi, drugi mednarodni standardi, slovenski standardi
(brez tehniških standardov SIST) in interni standardi.

Zbrane informacijsko-varnostne politike
Dokument opisuje triindvajset elementarnih politik, ki
celovito opredeljujejo podroËja varovanja informacij in podatkov. Vsaka politika je opisana s poglavji namen, podroËje
veljavnosti, ureditev razmer in odloËanje o njih na opredeljenem podroËju - politika, uveljavljanje politike, ponekod pa je
podana razlaga pojmov ter specializirana poglavja, kot je npr.
kategorije obËutljivosti podatkov.
Elementarne informacijske varnostne politike se tako delijo na naslednja podroËja:
1. Politika obvladovanja sistema varnosti IS v elektrodistribuciji in Informatiki, d. d.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Politika doloËanja obËutljivosti podatkov
Politika varovanja podatkov v elektrodistribuciji in Informatiki, d. d.
Politika brezžiËnih komunikacij
Politika sprejemljivih metod šifriranja
Politika sprejemljive rabe IT-virov
Varnostna politika analognih/ISDNlinij
Politika protivirusne zašËite
Politika avtomatskega posredovanja elektronske pošte
Politika oddaljenega dostopa
Politika varnostnih pregledov
Varnostna politika laboratorija v demilitarizirani coni
Politika uporabe elektronske pošte
Politika ohranjanja sporoËil elektronske pošte
Politika ekstraneta
Varnostna politika notranjih razvojnih okolij
Politika opreme v internetni DMZ
Politika gesel
Varnostna politika za usmerjevalnike in stikala
Varnostna politika za strežnike
Politika navideznih zasebnih omrežij
Politika varovanja prostorov in IT-opreme
Politika upravljanja z izmenljivimi nosilci podatkov

Varnostna politika za zaposlene
V dokumentu so opisane glavne varnostne zahteve za zaposlene v elektrodistribuciji in Informatiki, d. d., pa tudi za
zaposlene drugih organizacij, ki kakor koli vstopajo v prostore Elektra Ljubljana ali v odnos z informacijskim sistemom
Elektra Ljubljana oziroma njegovimi deli. Smernice, ki opredeljujejo varnostne zahteve za obnašanje posameznikov, so
razdeljene v naslednja podroËja: varovanje podatkov, varovanje pristopnih gesel in kljuËev, uporaba elektronske pošte
in interneta, uporaba dodeljene strojne opreme, uporaba programske opreme, namestitev programske opreme, namestitev
strojne opreme, varovanje pred zlonamerno kodo, delovanje
aplikativne programske opreme in varovanje Ëloveških virov.
Posamezna podroËja informacijske varnosti so podrobneje obdelana v dokumentu Zbrane informacijsko varnostne politike.
K omenjenemu dokumentu sta priloženi tudi prilogi, in sicer
so v prvi prilogi podane odgovornosti za posamezna podroËja
informacijske varnosti glede na posamezne skupine zaposlenih, druga priloga pa se nanaša na upoštevanje elementarnih
politik glede na posamezne skupine zaposlenih.
V omenjenih dokumentih je podana podrobnejša vsebina, dokumenti pa so objavljeni na datoteËnem sistemu Elektro
Ljubljana (K:\ISO 27001\Krovna varnostna politika).
Informacijska varnostna politika je eden izmed kljuËnih
elementov sistema varovanja upravljanja informacij. V okviru
celovitosti omenjenega sistema morajo biti poleg informacij-
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ske varnostne politike opredeljeni še obseg, postopki, ki morajo
biti dokumentirani, in kontrole, vezane na omenjene postopke,
metodologija ocene tveganja, poroËilo ocene tveganja, naËrt
obravnavanja tveganj, opis merjenja uËinkovitosti kontrol, zapisi, ki sledijo iz naštetega, ter izjava o primernosti.
Kot v vseh sistemih tudi v sistemu upravljanja varnosti
informacij postavljamo Ëloveka kot najpomembnejšega akterja
aktivnosti v središËe dogajanja, zato priporoËamo, da si zaposleni preberejo omenjene dokumente in uresniËujejo informacijsko varnostno politiko.
Mag. Peter Fajfar

Viri:
1. Center Vlade RS za informatiko: PriporoËila za pripravo
informacijske varnostne politike, Ljubljana, maj 2002.
2. BS ISO/IEC 27001 : 2005: Informacijska tehnologija
- Varnostne tehnike - Sistemi za upravljanje varovanja
informacij, junij 2005.
3. SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Franca
Ramovša in avtorji (1999): Slovar slovenskega knjižnega
jezika, elektronska izdaja, ver. 1.25, DZS, Amebis, Ljubljana.
4. Krovna informacijska varnostna politika v Elektru Ljubljana, d. d., in Informatika, d. d., GIZ distribucije elektriËne
energije, ver. 1.0, julij 2009.
5. Krovna informacijska varnostna politika v Elektru Ljubljana, d. d., in Informatika, d. d. (priloga), GIZ distribucije
elektriËne energije, ver. 1.0, julij 2009.
6. Zbrane informacijsko-varnostne politike, GIZ distribucije
elektriËne energije, ver. 1.0, julij 2009.
7. Varnostno-informacijska politika za zaposlene v elektrodistribuciji in Informatiki, d. d., GIZ distribucije elektriËne
energije, ver. 1.0, julij 2009.
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Na novi poti
Ob izteku leta 2009 sta se za zakljuËek delovnih poti
odloËili tudi sodelavki Maca BožiË in Nina LebeniËnik. Za
dolgoletno sodelovanje jima sodelavci izrekamo iskreno
zahvalo in upamo, da bosta tudi še zdaj, ko sta vstopili v
klub “Nimam Ëasa”, našli Ëas in se kdaj oglasili na kakšni
kavici.

M

aca BožiË je po koncu študija na Ekonomski fakulteti našla prvo zaposlitev v banki in Ëeprav se je s številkami
dobro razumela, se je odloËila za vstop v energetski sistem, ki je bil z vidika usklajevanja kariere in družinskega življenja
veliko prijaznejši. Pri nas je ostala polnih 30 let; od tega je bila veËji
del svoje kariere prav na vrhu kot direktorica. Številkam in denarju
tudi tu ni ubežala.

Nina LebeniËnik

Njeno bogato kariero je gotovo zaznamoval njen odnos do
težav, ki so del vsake službene poti. Maca je bila vedno pozitivno
naravnana, vztrajna, z odloËnim sprejemanjem odloËitev pa vzor
tudi moškim kolegom. Vedno nas je vzpodbujala k izobraževanju
in v nas vcepila miselnost, da z dobro voljo in s strokovnim delom
vse zmoremo.
Na svoji poti je Maca doživela kar nekaj reorganizacij, sprememb valute, sprememb davËnih in raËunovodskih usmeritev in
zamenjav nadzornih svetov. Vse spremembe je sprejela kot izziv in
nas skoznje uspešno vodila.

bila njena vrata vedno odprta in da je znala prisluhniti vsem našim težavam in vedno pokazala razumevanje za naše družinsko
življenje.

Verjamemo, da je Maca danes, ko dela bilanco svoje poklicne
poti, zadovoljna. Njeni sodelavci pa si bomo zapomnili, da so nam

Nina se je v Elektru Ljubljana zaposlila leta 1976, in sicer na
delovnem mestu mehanograf v finanËni službi. Zaradi odsotnosti
dveh delavk na porodniškem dopustu so jo leta 1980 prerazporedili v splošno službo, kjer je ostala štiri leta. Leta 1984 pa je bila
razporejena v službo obratovanja za opravljanje administrativnotehniËnih del.

Že v Ëasu službovanja je bila Maca navdušena pohodnica in
športnica. Rada je poudarila, da v gorah zbistriš misli in lažje doloËiš prioritete v življenju. Verjetno ne bomo napaËno zapisali, da
je bila njena najvišja prioriteta njena družina, ki se ji bo gotovo
danes, ko bo lahko sama kreirala svoj Ëas, še bolj posveËala. Vse
lepo vam želimo, Maca!

Od leta 1995 je bila tajnica v raËunovodsko-finanËnem sektorju. Nina je bila pri svojem delu natanËna in zanesljiva, zato sta
se z direktorico dobro razumeli. In kakor je bila Nina pridna in zagnana za delo, je bila vedno pripravljena priskoËiti na pomoË tudi
pri organizaciji vseh neformalnih druženj, ki so se odvijala v našem sektorju. VeËkrat je bila tudi pobudnica in organizatorka naših
prednovoletnih sreËanj, ki so bila vedno zanimiva in zabavna.
Po duši športnica je bila aktivna tudi v športnem društvu, kjer
jim še danes rada priskoËi na pomoË. Šport ji je veliko pomagal tudi
pri premagovanju bolezenskih težav.
V podjetju je dopolnila skoraj 34 del delovne dobe. Nini želimo, da bi ji zdravje dobro služilo in da bi še dolgo uživala v krogu
svoje družine in bila še naprej športno aktivna kot do zdaj.
Maca BožiË

Sodelavke in sodelavci
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Požarna varnost v
elektroenergetskih objektih, 5. del
1. Pravilniki in tehniËne smernice
za nizkonapetostne elektriËne napeljave v zgradbah

V

•

•

•

•

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

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

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

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

Naprave in sistemi za odvod
dima in toplote
Pravilnik oziroma TS (tehniËna smernica) za sisteme za odvod dima in toplote,
nastalih pri požaru, med drugim doloËa:
• Napeljave za napajanje in aktiviranje naprav za odvod dima in toplote morajo
biti razporejene tako, da so Ëim prej izpostavljene ognju in da držijo poveËano
temperaturo, dokler se naprava ne odpre.
Pravilnik oziroma TS (tehniËna smernica) za ventilacijske ali klimatizirane sisteme med drugim doloËa:
• ElektriËni kabli, ki oskrbujejo z energijo
naprave, ki delujejo med požarom, morajo biti odporni proti požaru ali jih je
treba zašËititi tako, da deluje toliko Ëasa,
kot omenjene naprave.
• Ventilacijski ali klimatizacijski sistemi,
ki naj bi delovali ob požaru, morajo
imeti neodvisni vir za napajanje z elektriËnim tokom, ki zagotavlja nepretrgano delovanje sistema za 100 min.

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

3. Bistvene vsebine v študijah požarne varnosti in naËrtih projektne
dokumentacije
Pri tehniËnih pregledih objektov in
naprav se inšpektorji pogosto sreËujejo s
primeri, ko izvedeno stanje na objektu ni
skladno z veljavnimi predpisi. Pogost razlog za to je, da je investitor zaradi nižje
cene izbral dobavitelja oziroma izvajalca,
ki ponuja neustrezni proizvod. Drug pomemben razlog je, da v projektu zahteve
niso dovolj natanËno definirane.

VEDETI

NUJNO JE

Veljaven ZGO in navodilo o tem, kdaj
se šteje, da ima projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja predpisano vsebino, ki
ga je izdalo Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo RS, ter pravilnik o projektni dokumentaciji jasno definirajo obvezno vsebino projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
»e objekt izpolnjuje merila, predpisana v pravilniku o študiji požarne varnosti
(Uradni list RS, št. 13/98, 72/01), mora biti
za naËrtovanje ukrepov varstva pred požarom skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji in z Zakonom o varstvu pred
požarom izdelana študija požarne varnosti.
Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja pa mora v vsakem posameznem naËrtu v odvisnosti od
vrste naËrta med drugim obsegati:
• opis požarnih nevarnosti;
• osnovni opis ukrepov za varstvo pred
požarom;
• osnovni popis gradbenih del, gradbenih
proizvodov in inštalacijskih del.
Opis upoštevanih ukrepov varstva
pred požarom mora temeljiti da doloËilih
zakona o varstvu pred požarom oziroma
študiji požarne varnosti (Ëe je njena izdelava predpisana).
Pri inšpekcijskem nadzoru se pogosto
sreËujemo s primeri, ko v naËrtih projektne
dokumentacije ni nobenega opisa upoštevanih ukrepov za varstvo pred požarom,
tudi v primerih, ko projektna dokumentacija vsebuje študijo požarne varnosti.
Pravilnik o študiji požarne varnosti
med drugim doloËa, da mora naËrtovanje
ukrepov varstva pred požarom obsegati naslednje:
• seznam in opis požarno nevarnih prostorov, naprav in opravil;
• zasnovo požarne in eksplozijske zašËite
v objektu;
• zahteve glede požarne odpornosti in požarnih lastnosti naËrtovanih gradbenih
proizvodov;
• posebne zahteve z vidika varstva pred
požarom za inštalacije in opremo;
• zahteve za vgrajene sisteme aktivne požarne zašËite vkljuËno s krmiljenjem v
primeru požara.

Navedeni ukrepi z vidika varstva pred
požarom v celoti definirajo zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati elektriËne napeljave in
naprave. Odgovorni projektant je dolžen
tem zahtevam slediti in jih upoštevati v
naËrtu.

4. IzvleËek iz vzorËne smernice o
požarnotehniËnih zahtevah za napeljave (MLAR)
Nemška strokovna komisija za gradbeni nadzor je marca leta 2000 izdala vzorËno smernico o požarnotehniËnih zahtevah za napeljave, znano pod kratico MLAR
(Muster Leitungsanlagen Richtlinie), ki je
nadomestila že prej uveljavljeno smernico.
Ta smernica doloËa zahteve glede elektriËnega napajanja požarnovarnostnih naprav pa tudi naËin vgradnje kablov, cevovodov in kablov. Komisija je pri tej novi
izdaji upoštevala obveznosti, ki izhajajo iz
evropskih smernic 98/34/E in 98/48/ES.
Smernica velja za vse napeljave, ki
potekajo na evakuacijskih poteh (hodnikih,
stopnišËih) ali peljejo skozi požarnoodporne stene in stropove, in za elektriËne kable,
ki morajo ohraniti funkcionalnost ob požaru. Smernica ne velja za kanale za prezraËevanje in klimatizacijo (te obravnava
druga smernica). Pod imenom napeljave
se razume elektriËne kable in cevovode, pa
tudi razliËne armature, regulacijske naprave, izolacije za cevovode, pritrdila ... Pod
elektriËnimi kabli razumemo tudi optiËne
kable.
Napeljave smejo potekati v evakuacijskih poteh le, kadar ni pomislekov glede
požarne varnosti, to pa je takrat, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
• napeljave smejo presegati v stene in
strope le v tolikšni meri, da ni zmanjšana njihova odpornost;
• na evakuacijskih poteh smejo biti le tiste
napeljave, ki služijo izkljuËno tem potem.
ElektriËne napeljave morajo biti od
evakuacijskih poti loËene s pregradami požarne odpornosti najmanj 30 min., vrata
v teh stenah (vrata v jaške) pa morajo biti
dimotesna.

ElektriËni kabli morajo biti:
• ometani (Ëe so pomiËni);
• v masivnih zidovih pod ometom debeline najmanj 15 mm;
• znotraj požarnoodporne lahke predelne
stene (Ëe so posamiËni);
• v požarnoodpornih inštalacijskih jaških;
• nad požarnoodpornimi spušËenimi stropi;
• znotraj votlih medetažnih plošË;
• pod dvignjenim podom (velja posebna
smernica).
ElektriËni kabli so lahko prosto položeni
le v naslednjih primerih:
• Ëe so negorljivi;
• Ëe se uporabljajo izkljuËno za evakuacijo pot, v kateri so položeni;
• Ëe imajo izboljšane požarne lastnosti.
Inštalacijski jaški in kanali, spušËeni
strope
Inštalacijski jaški in kanali ter spušËeni stropi morajo biti iz negorljivih materialov, njihova požarna odpornost pa mora
ustrezati požarni odpornosti medetažnih
konstrukcij stavbe. »e so na evakuacijskih poteh, zadostuje požarna odpornost iz
spodnje in tudi iz zgornje strani.
Potek napeljave skozi požarnoodporne
stene in strope
Prehodi elektriËnih kablov in cevi
skozi stene in strope ne smejo zmanjšati
njihove požarne odpornosti. Izvedba tesnjenja prehodov mora ustrezati splošnemu
tehniËnemu soglasju za doloËen tip tesnjenja. »e ni drugaËe zahtevano, sme biti najmanjša razdalja med dvema zatisnjenima
prebojema najmanj 50 mm.
V smernici so navedene tudi zahteve
za izvedbo prebojev posameznih kablov in
cevi z izolacijo ali brez izolacije.

Boris Sterle
Vir:
- gradivo iz seminarja
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IZLET

VABILO NA

Bela krajina Krajinski park
Lahinja
Belokranjska pokrajina je s svojo mehkobo in z neštetimi vinogradi oËarala že marsikaterega obiskovalca.
Poizkusite tudi vi. Veliko je razlogov za obisk Bele krajine.
Krajinski park Lahinja leži v osrËju Bele krajine, dober
kilometer od Dragatuša. Velik del parka zavzemajo skrbno
obdelane njive, preostale površine pa so naravno ohranjene kot gozd, moËvirje in vlažni travniki.

V

krajinskem parku Lahinja sta dva naravna rezervata, Nerajski in Lahinjski lugi. To sta dve moËvirnati obmoËji, ki
nudita ugodne razmere vlagoljubnim rastlinam.

Ob deževju se po lugih razlijejo velike koliËine vode, tako da
sta ti obmoËji velika naravna zadrževalnika vode. NaËrtovani poseg
v njuno obmoËje bi povzroËil, da bi ta voda, ki se zdaj tam razlije,
odtekla in poplavljala tam kjer prej ni, s Ëimer bi gotovo povzroËili
veËjo škodo, kot bi imeli koristi od izsušenih moËvirij pa še rastlinam in živalim s tega obmoËja bi uniËili življenjski prostor.
S kulturno dedišËino je najbogatejši reËni polotok pri Pustem
Gradcu, kjer je na okljuku Lahinje zanimivo arheološko najdišËe.
Pusti Gradec je bil nepretrgano naseljen vse od mlajše kamene
dobe naprej. To potrjujejo pri obdelovanju njive najdeni predmeti,
kot so: kamnite sekire in drugo orodje iz kamna, lonËene zajemalke
in žlice, vijaËki ali uteži za statve in drugo.
Polotok je bil idealen kraj za naselitev, saj so samo ozki vhod
na polotok zastražili ali zagradili in so bili varni pred sovražniki

S Ëolnom se je možno popeljati do samega izvira.
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in zvermi, pa še voda, vir življenja, je bila zraven. Med najdenimi
predmeti je tudi zlatnik Kralja Matjaža. Vse te najdbe se obiskovalcem tudi pokaže.
Na vhodu na polotok je v srednjem veku stal manjši grad,
od katerega ni ostalo niËesar, njegovo podobo pa nam je ohranil
Valvazor v svoji Slavi vojvodine Kranjske.
Na sredini polotoka stoji cerkvica Vseh svetnikov. Posebnost
te cerkvice je njen zvonik na preslico, ki kaže na odprtost Bele
krajine proti morju, zlasti Kvarnerju in Istri. Zanimiv je podpis neznanega zidarja, ki se je podpisal tako, da je še v sveži omet vtisnil
svojo dlan.
Na okljuku v Pustem Gradcu sta tudi KlepËev mlin in žaga
venecijanka, oba zašËitena kot tehniËna spomenika. Oba še delujeta. Posebnost tega mlina so skrita kolesa v stavbi mlina. Ob ogledu
reke Lahinje težko verjamete, da ta lena in poËasna reka žene mlin
s petimi mlinskimi kamni in z žago povrh. Ko si mlin natanËneje
ogledate, vidite, da je to mogoËe in kako pametno so znali naši
predniki izkoristiti tisto, kar jim je ponujala narava.
»e si želite vse opisano v krajinskem parku ogledati, potrebujete za to najmanj štiri ure, seveda, Ëe se ogleda lotite z vodiËem,
sami pa boste potrebovali nekoliko veË Ëasa.
V Krajinskem parku vam nudijo:
a) vodenje po krajinskem parku,
b) vožnjo s koËijo po parku in okolici,
c) belokranjsko pogostitev: ajdova potica, ajdov kruh, belokranjska povitica, kislo mleko, jagenjËek, kozliËek in odojek,
Ë) vožnja s Ëolnom po reki Lahinji,
d) ajdovo in koruzno moko, zmleto na mlinske kamne.
Svetujemo, da se za ogled parka dogovorite vnaprej.

Vljudno vabljeni, saj so Belokranjci znani kot prijazni
in gostoljubni ljudje.
Jolanda Štukelj
Foto: Dane Klepec

KlepËev mlin

VEDETI

DOBRO JE

Niso pomembni problemi, ki jih
rešuješ, ampak problemi, ki jih ne
Problemi in njihovo reševanje
nam vsak dan razgibajo naša življenja. Brez njih bi bil svet dolgoËasen
in nezanimiv. Problemi silijo ljudi v
odzive, ki jih neprestano zaposlujejo
ter s tem ustvarjajo neprestane spremembe.

T

ako so problemi stanja, ki motivirajo
sama po sebi. Mnogi se zavedajo, da
so problemi nekaj povsem naravnega in jih tako tudi obravnavajo. Izogibajo
pa se tistih, ki jih ne morejo ali ne znajo
rešiti. Po eni izmed razlag so težave nezaželena stanja, ki so rešljiva z zdravo pametjo. Sem sodijo tudi vsakodnevne situacije,
ki se jim moramo prilagoditi. Problemi pa
so specifiËne igre brez konca, ki nastanejo
in se ohranjajo zaradi napaËnih poizkusov
reševanja.
In kaj je konflikt? Spopad dveh ali veË
motivov, ki jih obiËajno spremljajo obËutki
nezadovoljstva, jeze, besa, zaskrbljenosti,
nezaupanja in sumniËavosti v tuje namere.
Le kdo lahko trdi, da nima ne problemov, težav ali konflikta?
Vsi vemo, da je probleme treba reševati. Ne vemo pa vedno, kako se tega lotiti. Upoštevati moramo, da so vzroki za
nastanek problema ali konflikta razliËni in
so zato lahko razliËni tudi naËini, s katerimi konflikt uspešno razrešimo. Vseeno pa
lahko kot skupno toËko razliËnih pristopov
navedemo nujnost konstruktivnega komuniciranja, ki je osredinjeno na glavni problem in iskanje rešitve, ki je sprejemljiva za
obe strani. Za konstruktivno komuniciranje
je znaËilno še, da v njem ne obtožujemo
drugih, v sogovornikih ne vzbujamo obËutkov krivde, se ne hvalimo, izražamo
se neposredno, logiËno in razumljivo ter
upoštevamo sogovornikove želje.
Konflikt je nekaj povsem življenjskega. Tako kot je povsem življenjsko, da se

vam kdaj pokvari kakšen stroj, da zmanjka
makaronov v shrambi, da vam zaËne zamakati skozi streho ...
Konflikt se zgodi tudi tistim, ki so
zelo pozorni in se trudijo sprotno vplivati
na to, da se ne bi zgodil. Lahko si želimo,
da konfliktnih situacij ne bi bilo, vendar je
to nerealno priËakovati. Zanesljivo se pojavijo, je pa vprašanje, kaj v zvezi z njim
storimo. Edino pametno in modro stališËe
glede konfliktov je “Kako se bomo nanj odzvali? Kako se ga bomo lotili?”
Prej ko se nauËimo delati s konflikti,
prej si olajšamo življenje. In od tega imajo
koristi tudi drugi, saj jih s svojim vzorom
uËimo, da so konflikti nekaj naravnega
in da jih je mogoËe razrešiti. Najboljša in
najaktivnejša oblika preseganja konflikta
je skupno reševanje problema. Med pogajanji se obe strani zavedata, da je konËni
izid najboljši, Ëe oboji iz tega nekaj pridobijo oziroma da iz njega gredo zadovoljni
(WIN - WIN , zmagam - zmagaš). Rešitev je
ustrezna za obe vpleteni strani.

imajo v dolgoroËnem smislu škodljive posledice. Želja po mašËevanju na strani, ki
izgubi, in skrb na strani, ki je zmagala, da
ta položaj ohranja, hromi ustvarjalnost in
rast obeh vpletenih. Namesto da bi nekaj
spontano poËeli, je treba pozornost polagati na to, da se niti po nakljuËju kje ne bi
sreËali iz oËi v oËi.
»e je konflikt za obe vpleteni strani
zelo obËutljiv, se lahko poslužita kompromisa, ki pa je v bistvu rešitev po principu
izgubim - izgubiš. Obe strani se obiËajno
s kompromisom odpovesta neËemu pomembnemu. V kompromisu se poËutita
oškodovani. Je pa takšna rešitev, sploh po
dolgoletnih pogajanjih in ob veËji soodvisnosti obeh vpletenih, najboljša mogoËa
rešitev.
Ko ne uspete s pristopom WIN - WIN,
se odloËite za kompromis. Življenje je kljub
vsemu lažje, Ëe se tu in tam fleksibilno prilagodite razmeram in zaplavate s tokom.
Jolanda Štukelj

Vse druge oblike, kot so: zmagam izgubiš, izgubim - zmagaš so tvegane in

SreËko CikaË: Reševanje muce
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V SPOMIN

V SPOMIN

Spomin, spomini,
spominjanje ...

Zahvala
»e bi ga moja solza obudila,
ga ne bi Ërna zemlja krila.

Pred smrtjo ne obvarje koža gladka,
od nje nas ne odkup'jo kupi zlàta,
ne odpodi od nas življenja tata
veselja hrup, ne pevcev pesem sladka.
Naj zmisli, kdor slepoto ljubi svéta,
in od veselja do veselja leta,
de smrtna žetev vsak dan bolj dózori.

O

Lani smo se poslovili od naših upokojenih sodelavk in sodelavcev, prijateljev in znancev:
Ime in priimek

Kraj

Leto rojstva

KRAVCAR, ANTON

Ljubljana

1910

TOMELJ, ANTON

Mengeš

1915

RIBI», JOŽE

Vrhnika

1920

ERKLAVC, GUSTAV

Ljubljana

1925

NEBEC, JOŽE

Škofljica

1927

KOGOJ, MARIJA

Ljubljana

1927

ZUPAN»I», FRANCKA

Rovte

1928

BRADEŠKO, HELENA

Vrhnika

1929 - Ëlanica DUEL

RODE, MARJAN

Ljubljana »rnuËe

1930 - Ëlan DUEL

TOMŠI», VINKO

Ljubljana »rnuËe

1930

PETERNEL, IVAN

Ljubljana

1932

IGLI», ANTON

Domžale

1933

RAUH, ANTON

KoËevje

1934

SMREKAR, JOŽE

Šmartno pri Litiji

1936

Hvala za iskrena sožalja, vence,
sveËe in tolažilne besede v teh težkih
trenutkih.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat HVALA.

SIMON»I», JANEZ

Dobrova

1939 - Ëlan DUEL

KUNILO, MARIJA

Ig

1940 - Ëlanica DUEL

KO»EVAR, DRAGO

Ig

1941

LUZAR, STANISLAV

Šentjernej

1943

VESEL, MARICA

KoËevje

1950

Z

a vsakega, ki smo ga pospremili na
poslednjo zemeljsko pot, nas je žalostna vest presunila, prizadela.
Pretresla nas je smrt gospoda Antona
Kravcarja, saj mu je manjkalo dobro leto do
stotega rojstnega dne. Bil je naš najstarejši
upokojenec.
Ko se poslavljamo, se nam zgrinjajo
pred oËmi spomini na skupaj prehojeno
službeno pot, na prijateljevanje. Ti spomini
ostanejo v nas, nas bogatijo in z njimi ži-
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b težki izgubi moža in oËeta
Stanislava Luzarja, upokojenega elektromonterja iz Šentjerneja, se vsem in vsakemu posebej
iskreno zahvaljujemo. Posebna zahvala Slavku Mencinu, Jožetu Debevcu, upravi DE Novo mesto, vsem upokojenim in zdajšnjim sodelavcem ter
obema upokojenima direktorjema DE
Novo mesto Zvonku »ampi in Francu
Kraševcu.

vimo naprej. Prav je, da jih ne pozabimo,
prav nobenega, saj smo toliko Ëasa preživeli skupaj.
Za konec:
Zna biti, da kdor zdéj vesel prepeva,
v mrtvaškem prti nam pred koncem dneva
molËé trobental bo: “Memento móri”!
France Prešeren, Memento móri
Jožica Krašovec

ŽalujoËa žena Tinca, sinova
Marjan z Bojano in Stanislav z družino.

V SPOMIN

V SPOMIN

Zahvale

O

b težkih trenutkih slovesa od
moje drage mamice Lidije Dimec
se iskreno zahvaljujem vsem sodelavkam, sodelavcem in nekdanjim sodelavcem, ki ste soËustvovali z menoj,
mi izrekli sožalje, podarili cvetje in sveËe
ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

O

b boleËi izgubi drage žene
Albine se iskreno zahvaljujem vsem, ki so mi izrekli
pisna in ustna sožalja, darovali cvetje in sveËe ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej najlepša hvala.

O

b težkih trenutkih slovesa od
mojega dragega oËeta Antona MajeriËa iz Mihalovcev pri
Ormožu se iskreno zahvaljujem vsem
sodelavkam in sodelavcem, ki ste z
menoj delili boleËino, ponudili roko
tolažbe in ga pospremili k veËnemu
poËitku.
Hvala za sveËe ter izražena pisna
in ustna sožalja.

Jože Bergant
Iskrena hvala Ëlanom sindikalne
podružnice DE Trbovlje za darovane
sveËe.
Še enkrat hvala vam.

Iskrena hvala Ëlanom sindikalne
podružnice DE Trbovlje za darovane
sveËe.

Težko je slovo,
kadar koli pride,
Ëeprav vemo,
da nas ne zaobide.

Emil z družino

Mišo Dimec

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

NaËrtovani rokovnik izida internega glasila
Elektro novice v letu 2010:

Cenik oglasnega prostora v internem glasilu
Cenik barvnega oglasa:

Št.

Predviden datum izida

1.

Marec 2010

2.

Rok za oddajo prispevkov

19. marec

26. februar

Maj 2010

28. maj

7. maj

3.

Julij 2010

23. julij

2. julij

4.

Oktober 2010

22. oktober

30. september

5.

PrazniËna 2010

22. december

3. december

Velikost (mm)

Cena v EUR (brez DDV)
1 x objava

Letna objava

1/1

(210 x 280)

400,00

1.400,00

1/2

(210 x 140)

250,00

875,00

1/3

(210 x 93)

200,00

700,00

1/4

(200 x 70)

150,00

525,00

Logotip

(100 x 60)

100,00

350,00

V tekoËem letu izide 5 številk. Cena zadnje barvne strani
ovitka (210 x 296) za enkratno objavo je 500,00 EUR, letni
zakup prostora pa znaša 1.750,00 EUR (brez DDV). Višina
DDV je 20 odstotkov.
Za vse potrebne informacije prosimo pokliËite po tel. št.:
(01) 43 28 208, Oddelek za odnose z javnostmi, elektronski naslov urednistvo@elektro-ljubljana.si do 1. v mesecu izida številke.
Uredništvo
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Moji tekaški podvigi
- 10 let po motoristiËni nesreËi
Moj oËe se je že kot otrok ukvarjal
z atletiko (kraljico športov), in sicer s
tekom na dolge proge, zelo uspešen je
bil na 5 in 10 kilometrov. V zrelejših
letih pa je zaËel teËi na daljših razdaljah, 42 kilometrov in veË. Še zdaj, ko
je v pokoju, veliko teËe in nastopa na
tekmovanjih. Tek je bil in je sestavni
del našega družinskega življenja.

z motorjem se je možnost teka le še otežila,
saj sem imel noge oslabljene, niË bolje pa ni
bilo s koordinacijo. Že pri hoji sem imel težave, pri teku pa so se še stopnjevale. Aprila
2006 pa sem se z dvema prijateljicama pošalil, da bi se preizkusil v teku. DoloËili smo
junijski tek okrog Cerkniškega jezera (9,3
kilometra). Za motivacijo smo se dogovorili,
da si prislužim pico, Ëe bom pretekel progo.

K

ZaËel sem s treningi. Vsako jutro ob
sedmih sem se potil na predvidenih 3 kilometrih, vendar nisem nikoli pretekel celotne
razdalje. »e ni kondicije, jo je treba pridobiti. Pozneje sem treniral redkeje in na daljših
razdaljah, vendar nikoli ne na daljši od 5
kilometrov. »as je hitro potekal in šest dni
pred tekom okrog Cerkniškega jezera sva
se s kolegico prviË preizkusila na omenjeni
progi. 9,3 kilometra dolgo progo sva deloma pretekla, deloma prehodila v 1 uri in 8
minutah. »ez tri dni sva jo pretekla z manj
hoje, že v slabi uri, kar je bilo le tri dni pred
tekom kar vzpodbudno. Pred tekmo sem se
nekoliko ogrel, za startno Ërto sem se postavil bolj v ozadje, saj sem vedel, da moram
zaËeti poËasi. Kljub temu sem zaËel prehitro
in sem bil že po kakšnem kilometru kar precej utrujen. Progo sem brez ustavljanja in
hoje pretekel v 53 minutah in pol. V cilju
sem se poËutil kot zmagovalec. Dobil sem
pico in zato nisem videl nikakršnega motiva
za nadaljnji tek. To muËenje sem opustil za
približno dve leti.

ot osnovnošolec sem tudi jaz imel
zelo rad telovadbo; preizkusil sem se
v vseh športih, ki so mi bili na voljo,
vendar sem zaradi nižje postave in ne preveË dobrih motoriËnih sposobnosti vse hitro
opustil. OËe me je usmerjal v tek, vendar me
to ni zanimalo. Tekanje se mi je zdelo dolgoËasno, saj si pri treningu veËinoma sam, tek
se mi je zdel strašno monoton (leva, desna
...). V razredu sem bil sicer kar dober tekaË
na kratke proge, tek na 600 metrov pa je bil
zame že pravi maraton. Tudi v srednji šoli
sem se teka, kolikor se je le dalo, izogibal,
pretekel sem le toliko, kolikor je bilo treba
za pridobitev ocen za športno vzgojo, pa še
tisto sem pretekel z muko. Po moji nesreËi

Iz arhiva Tineta Ferfile.
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Septembra 2008 pa smo se v službi pogovarjali o teku in hitro se je zgodil dogovor
osmih sodelavcev, da se kot Športno društvo
Elektra Ljubljana prijavimo na Ljubljanski
maraton v teku na 10,5 kilometra. Za vzpodbudo in motiv smo se dogovorili, da najslabše uvršËeni izmed nas plaËa plato piva.
»asa do teka je bilo približno tri tedne. NihËe
izmed nas ni predtem tekel tako dolge razdalje. ZaËel sem se resno pripravljati. Pred
Ljubljanskim maratonom je športno društvo
organiziralo še tek ob Cerkniškem jezeru,

na katerem sem pretekel krajšo razdaljo v
dolžini 2,4 kilometra. »ez dva dni pa me
je kolegica povabila še na tek po Rakovem
Škocjanu. To je bilo teden dni pred Ljubljanskim maratonom, tekli smo dva kroga po 5
kilometrov. Glavni cilj teka je bil preteËi progo, da dobim obËutek za dolžino, Ëas mi ni
bil pomemben. Že v prvem krogu sem zaËel
nekoliko prehitro in zato veliko hodil. Med
hojo in boleËinami v domala vseh delih telesa sem spremenil cilj; preteËi en krog prej,
kakor zmagovalec teka konËa drugi krog. Do
cilja sem tekel na vso moË.
Na Ljubljanskem maratonu nas je vseh
osem sodelavcev zaËelo tek nekje na sredini
udeležencev, vendar sem z njimi hitro izgubil stik. Zaradi velike udeležbe je bila gneËa
velika in je težko teËi v svojem ritmu. Do
sedmega kilometra sem tekel zadržano, s
spoštovanjem do dolžine proge. Ker pa sem
se poËutil še dovolj moËnega, sem nekoliko
pospešil, vendar sem takrat zaËutil boleËino v podplatu. Zaradi neprimerne obutve
sem dobil žulj na levem podplatu, ki me
je v nadaljnjem teku nekoliko oviral. Kljub
boleËinam sem do približno 9 kilometra tekel v višjem ritmu. Ko sem po trasi proge
ovinkaril iz ulice v ulico, sem že pomislil, da
bom obupal, ker je bil ritem hiter, cilja pa od
nikoder. V cilj sem pritekel s težavo v 1 uri 1
minuti in 15 sekundah. Stave nisem izgubil,
saj sem bil med osmimi sodelavci Ëetrti. S
sodelavci smo se nato dogovorili, da bomo
naslednje leto sodelovali na veË tekmovanjih, na koncu leta pa naj bi se ponovno
preizkusili na Ljubljanskem maratonu na
dolžini 21 kilometrov.
Tekaška tekmovanja so že vsepovsod
veselo potekala, vendar pravega veselja za
tek ni pokazal nihËe. Udeležili naj bi se Maratona treh src v Radencih v zaËetku maja.
A našel sem tisoË in en izgovor, zakaj nisem
zmogel trenirati. Tako se je teka udeležil
samo en sodelavec. Toliko govorjenja je bilo
o tem teku, na koncu pa niË pa niË.
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Konec letošnjega maja pa me je sodelavec izzval, da se pomeriva na Ljubljanskem maratonu 2009. Vedel sem, da nimam
veliko možnosti, da ga premagam, vendar
sem izziv sprejel in v zaËetku julija zaËel
trenirati. Sredi julija sem se odloËil, da se
bom udeležil teka Celje-Logarska dolina na
17-kilometrski razdalji od LuË do Logarske
doline. Poleg treninga sem se udeležil še nekaterih tekmovanj na razliËnih razdaljah. V
zaËetku septembra pa naj bi mi tek v Logarski dolini že dal odgovor, ali sem pripravljen
preteËi ljubljanski polmaraton. OËe mi je dal
še zadnje napotke, kako naj tek zaËnem in
kako nadaljujem, kakšne težave lahko priËakujem in kako naj jih odpravim. Pred zaËetkom teka v LuËah so mi zaželeli uspešen tek
mati, sestra in oËe, nato so me odšli poËakat
v cilj. Traso mi je uspelo preteËi v celoti s
pomoËjo vzpodbujanja prijatelja na kolesu.
V cilju so me priËakali in bili zadovoljni z
mojim dosežkom. Do cilja v Logarski dolini
sem skupaj pretekel v dveh mesecih natanko
sto kilometrov. V želji, da bom Ëez približ-

no dva meseca kar najbolj uspešno pretekel
ljubljanski polmaraton, sem se zaËel poleg
redkejših treningov udeleževati manjših tekaških tekem v širši okolici obËine Cerknica.
Tako sem imel teden dni pred Ljubljanskim
maratonom v nogah 170 kilometrov treninga. Na Ljubljanski maraton sem prišel s spoštovanjem, saj na taki razdalji še nisem tekel. Zaradi velike množice tekaËev, ki starta
na maratonu, je vzdušje res enkratno, vsak,
ki se poda na tako razdaljo in zaËne na zaËelju množice, ima osnovni cilj sodelovati
in preteËi. Tek se je zaËel po priËakovanjih
in šlo mi je odliËno. ZaËel sem poËasneje,
vendar še vedno prehitro. Nekoliko prehiter zaËetek pa me ni utrudil. Tako je bilo do
sedemnajstega kilometra, potem pa so me
zaËele od utrujenosti in izËrpanosti boleti
noge in sem bil nekaj deset metrov prisiljen hoditi. Naslednji kilometri so se mi zdeli
zelo dolgi, nekaj Ëasa sem vmes hodil. Tudi
navijaËi ob progi so me vzpodbujali, da ni
veË veliko do cilja. Tako sem med hojo in
poËasnejšim tekom zbral moËi za zakljuËek

v velikem slogu, saj sem približno kilometer
pred ciljem zaËel teËi na polno. TekaËe, ki
so me prej prehiteli, sem prehiteval za šalo.
Med vzkliki in navijanjem številnih gledalcev sem slišal med drugim tudi svoje ime,
kar mi je dalo še dodatne moËi. V cilj sem
pritekel kot veliki Ëlovek na majhnih nogah,
in to le deset let po tem, ko sem se znebil
invalidskega voziËka.
Teden po maratonu sem bil še vedno
kar precej izËrpan, vendar sem se že naslednji dan po teku odloËil, da bom drugo
leto zaËel trenirati nekoliko prej in bom pogosteje sodeloval na tekih. Glede na mojo
poškodbo in dolgotrajno rehabilitacijo sem
dokazal sebi in drugim, da se z vztrajnostjo
in moËno voljo da marsikaj doseËi. V teku
se mi sicer še vedno zelo vidi, da sem bil
poškodovan, zlasti, ko sem utrujen.

Tine Ferfila

NOVICA
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Tradicionalno sreËanje upokojenk
in upokojencev DE Trbovlje

V

Udeležence sreËanja je pozdravil direktor DE Trbovlje Anton Razpotnik.
Foto: Zoran Artnak

torek, 26. 1. 2010, je bilo v prijetnem okolju gostišËa Kum
organizirano tradicionalno sreËanje upokojenk in upokojencev DE Trbovlje. Udeležba je bila odliËna, veseli in nasmejani obrazi pa so dali vedeti, da je ponovno na vrsti dan Ëudovitega
druženja, izmenjave doživetij in obujanja spominov na pretekle dni.
Direktor DE Trbovlje Anton Razpotnik je v imenu Elektra Ljubljana
pozdravil navzoËe udeležence in jih seznanil s pomembnejšimi investicijami, ki so se odvijale v letu 2009, ter drugimi spremembami
v poslovanju naše družbe. Vsem skupaj je zaželel veliko zdravja in
sreËe v letu 2010 kakor tudi njihovim bližnjim. Ob dobri kapljici in
hrani je pogovor tekel do poznih popoldanskih ur, ko so si ob stisku
rok in slovesu zaželeli ponovnega sreËanja. V imenu upokojenk in
upokojencev DE Trbovlje se zahvaljujem predsedniku uprave Mirku
MarinËiËu in direktorju DE Trbovlje Antonu Razpotniku za sredstva
in organizacijo.
Zoran Artnak
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Jože Gorenc - sedemdesetletnik
12. januarja je upokojeni sodelavec Jože Gorenc,
elektrotehnik, praznoval 70. rojstni dan. Ob tem lepem
življenjskem jubileju je izkazana priložnost, da ga na
kratko predstavimo.
Jože, rodil si se na Dolenjskem, nam poveš kaj o zaËetkih
življenja in zaËetkih delovne kariere?
“Res je, rodil sem se v domaËi hiši v vasi Sela pri Štavberku. V letu 1940, ko sem se rodil, je bila vas poimenovana le
še z imenom Selo. Bil sem najstarejši sin v petËlanski družini
in kot tak predviden za kmeta. To pa mi ni bilo všeË, saj sem
hotel postati mehanik. Menil sem, da bom tako hitreje prišel
do motorja, ki sem si ga zelo želel. Vendar sem v letu 1955 zamudil vpis oziroma je bil razred že poln.
Tisto poletje je v vasi koliËil traso daljnovoda mlad tehnik
Zvone »ampa, poznejši direktor enote Novo mesto. Moja naloga je bila, da mu pomagam nositi koliËke. Delo se mi je zdelo
zanimivo in menil sem, da bi se lahko poizkusil v elektrotehniki. Ne bodi ga len, sem se napotil do Elektra v Novem mestu
in, glej ga zlomka, tudi tu je bilo vpisovanje dijakov oziroma
štipendistov že konËano. Toda zgodba še ni konËana! V Dolenjskem listu sem zasledil oglas, ki ga je dal Elektro Ljubljana
mesto. Iskali so 12 kandidatov za vpis v elektrošolo. Tokrat nisem bil prepozen. S podjetjem sem sklenil uËno pogodbo in zaËel izobraževanje. V tisti generaciji je bil vpisan tudi poznejši
direktor enote Jožef Zajec. Novembra leta 2006 smo imeli jubilejno sreËanje ob 50. obletnici vpisa. Zbralo se nas je šest od
osmih znanih takratne generacije sprejetih na Ljubljana mesto
(glejte Elektro novice, 1/2007, str. 42). Lahko reËem, da je imel

Zvonko »ampa zasluge, da se je moja življenjska pot usmerila
po poti elektrotehnike, splet okolišËin pa, da me je pot vodila v
Ljubljano, kjer sem ostal in si ustvaril nadaljnje življenje.
Šolanje je trajalo dve leti v Ljubljani. Takrat smo imeli
štiri dneve praktiËno izobraževanje, dva dneva pa šolanje, in
sicer od jutra do veËera. Delovni teden, tudi šolski, je imel
seveda šest dni. Tretji letnik sem obiskoval v Mariboru. Tam
je teoretiËno izobraževanje trajalo tri mesece, preostali Ëas,
sedem mesecev, pa sem imel prakso. UËil sem se kot inštalater
notranjih inštalacij, takrat še v Oddelku inštalacij.
TeoretiËni del strokovnega izpita sem opravil v šoli v Litostroju, praktiËni del pa na inštalacijah na novogradnjah na
Vodnikovi cesti. Zato je bila tudi moja prva zaposlitev v letu
1959 na delih elektromonter, inštalater mlajši. V mesecu septembru leta 1960 sem odšel na služenje vojaškega roka.”

Kako se je odvijala tvoja delovna kariera po vrnitvi leta
1962?
“V mesecu avgustu sem se vrnil in povprašal po nadaljevanju zaposlitve. Bila je nekakšna kriza, tudi reorganizacija,
ukinjali so dela na notranjih inštalacijah. Izvajali naj bi le
vzdrževalna dela na omrežju in inštalacijah.
Ko sem neki dan ponovno vprašal, kakšna je situacija
- sem na stopnišËu (seveda je bilo to še na Krekovem trgu 10,
v Mahrovi hiši, kot se ji je reklo) sreËal inženirja Gustava Erklavca, zdaj, žal, že pokojnega dolgoletnega direktorja enote.
Beseda je dala besedo in povprašal me je: “Pa bi ti prišel delat
k meni?” Ustanavljal se je oddelek novogradenj. “Kar jutri pridi!” je zakljuËil. In tako se je tudi zgodilo. Pred menoj je bil
nov izziv, vpisal pa sem se tudi v elektrotehniËno šolo.
V letu 1965 je bila izvedena ena izmed reorganizacij elektropodjetij; inženirka Marjeta Koselj, dolgoletna vodja Službe
za razvoj, pa me je povabila na delo v Oddelek za dokumentacijo. ZaËel sem kot risar in postopoma napredoval. V razvojni
službi sem ostal skoraj 15 let.

Jože Gorenc
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Konec leta 1979 sem na povabilo takratnega vodje Službe
obratovanja, Antona AvËina, sprejel delo v tej službi in postal
energetik. To delo sem opravljal 15 let. Bedel sem nad obremenitvami daljnovodov in transformatorskih postaj. To je bilo
obdobje redukcij, saj elektriËne energije ni bilo dovolj za vse
potrebe, država pa ni imela potrebnih deviz za nakup energije
iz tujine. Tudi povezave z daljnovodi niso bile najboljše. Pri
redukcijah je bilo treba paziti, da ne bi ostali brez elektrike
tisti, ki so jo nujno potrebovali: bolniki, prikljuËeni na aparate,
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doloËne farme, bolnice. Zgodilo se je, da na obmoËju Elektra
Ljubljana mesto, v »rni vasi, nekdo ni imel prijavljene valilnice pišËancev, pa je bil ob štiri tisoË pišËancev naenkrat.

Pohvalo in priznanje izražam tudi uredništvu Elektro novic, ki tudi nas, nekdanje zaposlene, redno obvešËa o dogodkih
in spremembah v podjetju.

Zadnja menjava delovnega mesta pa se je zgodila v letu
1997, ko je odšel v pokoj takratni referent za vzdrževanje Miha
Štebej. Na povabilo inž. Jožeta Knavsa sem zasedel izpraznjeno delovno mesto in tam ostal vse do upokojitve v decembru
leta 2001.”

Vsem pa veliko sreËe v letu 2010 in tudi za naprej.”

Jože, hvala za pogovor in še enkrat iskrene Ëestitke ob lepem jubileju. Naj vaju z ženo Marijo še vnaprej
spremljajo zdravje, veselje in prijazno druženje s prijatelji.

Kako si se poËutil v Elektru? Tu si preživel polnih 40 let!
“Delo je bilo vsestransko zanimivo. VeËjih težav nisem
imel. Se pa v 40 letih zgodi marsikaj. Lepo je, da smo ljudje
narejeni tako, da v spominu in srcu ohranimo lepo. Pozitivna
stran mojega službovanja je bila tudi ta, da sem v karieri napredoval in vsake toliko let zamenjal delovno mesto, s tem pa
tudi delovno sredino in opravila. Delo je bilo tako bolj dinamiËno.”

Ustvaril si si lepo družino. Nam lahko zaupaš kaj o njej?

Alenka Kušar
Foto: Alenka Kušar

Ker življenja ne moremo zaËeti spet od zaËetka,
ga ne smemo zapravljati.
(Francois Mauriac)

“V letu 1968 sem se poroËil. Z ženo Marijo, po spletu
okolišËin, nisva kupila stanovanja, ampak lepo parcelo na
Brdu pri Ljubljani. ZaËela sva graditi hišo in se ob prazniku
Republike leta 1970 vselila v takrat še nedokonËano zgrajeno
hišo. To je bil lep dogodek. Bila sva na svojem. Imava hËerko
in sina, ki sta odrasla in se sama preživljata. Do upokojitve nama je uspelo poplaËati kredite, ki sva jih pridobila za
gradnjo hiše, tako nama pokojnina zadošËa za vzdrževanje in
preživljanje.”

Z gospo Marijo sta tudi Ëlana Društva upokojencev Elektra
Ljubljana. Zakaj, kaj vama pomeni to druženje?
“Meni pomeni predvsem ohranjanje stikov z upokojenimi
nekdanjimi sodelavci in druženje na izletih in pohodih. Žena
je pridružena Ëlanica našega društva. Njej pomeni to druženje
spremembo okolja, spoznavanje ljudi in krajev. »eprav se ne
udeleživa vseh pohodov in izletov, greva rada v kraje, kjer še
nisva bila, in spoznava njihove krajevne zanimivosti, ki nam
jih predstavijo krajevni vodiËi.”

Mislim zeleno,
delujem modro

Še kakšno sporoËilo za bralce Elektro novic in tvoje nekdanje sodelavce?
“Kakšnega konkretnega sporoËila bralcem nimam. Menim, da je najbolje, da vsakdo živi po svoji meri, saj je tako
življenje bolj sprošËeno. Svojim nekdanjim sodelavcem, ki so
še v delovnem razmerju, kakor tudi vsem na novo zaposlenim,
želim uspešno kariero, brez delovnih nesreË in da bi dobrega
zdravja doËakali upokojitev.
Ob tej priložnosti želim izraziti priznanje in pohvalo Ëlanom odbora DUEL za nesebiËno vodenje društva, prijetno in
strokovno izbiro izletov in pohodov ter za dovršeno organizacijo potovanj. Prav tako velja pohvala za pozornost, ki so
(smo) jo deležni jubilanti in predvsem bolni in onemogli.

Svetovanje
o u~inkoviti rabi energije
www.elektro-ljubljana.si
energetsko.svetovanje#elektro-ljubljana.si

Ve~ kot le dober tok.
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Anton Primc - devetdesetletnik
Njegova želja po znanju je bila velika. Zato je konËal pedagoško gimnazijo in se vpisal na Filozofsko fakulteto, kjer je
πtudiral primerjalno jezikoslovje. Njegova velika æelja je bila postati uËitelj. »isto do cilja, æal, ni priπel.
V Elektru Ljubljana mesto je napredoval do delovnega mesta vodje evidence v službi prevzema in prodaje ter se kot tak
upokojil junija leta 1987.

Ob koncu mu še enkrat kliËemo - še na mnoga leta.
Tone, iskreno upam, da se še sreËamo in da ob priložnosti poklepetava ter pozneje bralcem Elektro novic predstaviva tvoje lepo in dolgo življenje bolj na drobno.
Anton Primc s sodelavko Stanko Rehberger.

Upokojeni sodelavec Anton Primc je 2. februarja
tega leta praznoval visok življenjski jubilej - 90. rojstni
dan. Tone je po vrsti tretji najstarejši upokojenec Elektra Ljubljana in najstarejši na enoti Ljubljana mesto.

Kadar storiš dobro delo, te preplavi obËutek.
Kakor da bi se nekaj v tvojem telesu odzvalo in reklo:
da, tako bi se moral poËutiti.
(Rabin Harold Kushner)
Alenka Kušar
Foto: Alenka Kušar

D

a bi zaznamovali ta izjemni dogodek, smo se v Ëetrtek, 4.
februarja, zbrali v gostilni PeËariË v Ljubljani predstavniki enote in jubilant s povabljenci. Tone je ob tem dogodku želel ob sebi svojo dolgoletno sodelavko Stanko Rehberger in Matjaža in Majo Simon, s katerima deli hišo in življenje.
Gostili pa so ga direktor enote Ljubljana mesto Roman Jesenko,
izvršni direktor OE SDO Milan Švajger, upokojena sodelavca
enote Jožef Zajc in Rudi ZupanËiË ter predstavnika društva upokojencev Jožica Krašovec in Jože Bergant.
Ob jubileju so mu bile izreËene iskrene Ëestitke in srËna vošËila z lepimi željami tudi za naprej. Veselje je bilo sedeti skupaj
s tako Ëilim in z iskrivim gospodom.
Sam je povedal, da si ni prav nikdar mislil, da bi lahko doËakal tako visoko starost.
Tone je pravi LjubljanËan. Rodil se je v trnovskem predmestju, kjer je preživljal otroštvo in obiskoval osnovno šolo. Po
konËani osnovni šoli je odšel v uk k stricu mesarju v Štepanjo
vas. Še pred potekom uËne dobe je stric umrl in teta je opustila
obrt. Ker je v letu 1941 izbruhnila vojna, mu ni uspelo iti v uk k
drugemu mojstru. Vrnil se je domov k staršem.
Po konËani vojni se je v mesecu juniju 1945 zaposlil v takratnem DES - Ljubljana mesto in zaËel delom inkasanta. V letu
1946 je opravil inkasantski teËaj.
Anton Primc s sodelavko Stanko Rehberger ob slavnostni torti.
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Milan Samsa - upokojenec

Milan Mlakar je Milanu Samsi v imenu sodelavcev predal spominsko darilo.

ZakljuËek leta 2009 in bližajoËe
božiËno- novoletne praznike je s posebnimi obËutki in priËakovanji doživljal zdaj že naš nekdanji sodelavec Milan Samsa. 18. 12. 2009 se je namreË
izteklo 40 let njegovega aktivnega
dela, s Ëimer je vstopil v novo življenjsko obdobje - med upokojence.

M

ilan se je rodil leta 1950 v kraju
Benete nad Sodražico. Po konËani osnovni šoli se je izuËil za
TT-monterja v Izobraževalnem PTT-centru
Ljubljana. Na svojo poklicno pot je že julija
istega leta stopil v podjetju Tegrad Ljubljana. Življenjska pot ga je nato leta 1974 odpeljala za dobro leto in pol k avtobusnemu
prevozniku SAP Ljubljana, da bi se nato ob
koncu leta 1975 zaposlil v takratnem DES
TOZD Elektro KoËevje kot inkasant v konzumni službi. A kot je v zgodovini elektrogospodarstva že vsa leta, so spremembe v
organizaciji dela narekovale ukinitev meseËnega plaËevanja porabljene elektriËne
energije. S prehodom na letni inkaso se je
zmanjšala tudi potreba po inkasantih in
Milan je bil glede na svojo osnovno izobrazbo spomladi 1982 premešËen v Skupino
za prikljuËke Ribnica, ki je takrat poleg prikljuËkov izvajala tudi elektriËne napeljave. S
sodelavci je hitro našel skupni jezik in dobro
sodelovanje, teren pa mu tudi ni bil neznan,
saj ga je spoznal kot inkasant in s tem tudi

odjemalce. Prav tako pa se je hitro prilagodil zahtevam na novem delovnem mestu in
osvojil nova strokovna znanja. Že naslednje
leto se je lotil gradnje lastne stanovanjske
hiše v Sodražici, kot bi že takrat slutil, da se
bo pozneje tudi zaposlil v navedenem nadzorništvu. Po ukinitvi Skupin za prikljuËke
je bil namreË prerazporejen v Nadzorništvo
Sodražica v skupino za vzdrževanje. Žal pa
ga je življenje prizadelo z najveËjo tragedijo,
ki lahko prizadene družino, saj mu je zelo
zgodaj umrla žena in je ostal sam z dvema
mladoletnima otrokoma. S tem je bil postavOglas Zelena energija 209x280.ai
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ljen pred najveËjo življenjsko preizkušnjo.
Milan pa tudi ob tem ni obupal in Ëeprav je
pozneje bolezen naËela tudi njegovo zdravje,
je vse svoje sile posvetil vzgoji in skrbi za
razvoj ter izobraževanje hËerke in sina. Tako
je sin Primož novembra lanskega leta nastopil pripravništvo za poklic elektromonterja
v Nadzorništvu Sodražica in s tem stopil na
pot, po kateri je pred njim stopal oËe. HËerka
pa konËuje študij na fakulteti v Kopru. Milan je tako z veliko truda in odgovornostjo
dosegel svoj prvi življenjski cilj v vzgoji in
skrbi za otroka, zdaj pa se bo lahko bolj posvetil sebi in vsemu tistemu, za kar prej ni
imel priložnosti. V Ëasu pisanja tega Ëlanka
pa je njihov dom obsijal nov žarek sreËe in
veselja, saj je postal sreËen dedi, ko je hËerka
povila sinËka.

Milan! Naj se ti v imenu sodelavcev DE KoËevje iskreno zahvalim za
tvoje dolgoletno, vestno sodelovanje
v našem kolektivu in ti želim, da bi te
poštar s pokojnino obiskoval Ëim dlje,
pri Ëemer ti želimo predvsem zdravja
in prijetnih trenutkov v krogu tvojih
najdražjih, še posebej vašega malega
sonËka.
Branko Volf
Foto: SreËko MiheliË

Energija prihodnosti

Zelena energija je naš prispevek k bolj
čistemu okolju. Pridruæite se nam!
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Upokojena sodelavca
DE Ljubljana okolica v
letu 2009
Konec meseca decembra 2009
se je direktor DE Ljubljana okolica
Boštjan Žumer s sodelavci zahvalil
upokojencema Branku Novaku in
Martinu Veglu za dolgoletno uspešno delo v našem podjetju. Ob tej
priložnosti jima je izroËil jubilejno
uro. V podjetju sta ustvarjala skoraj
vso delovno dobo in tu sta preživela
dobre in slabe Ëase elektrogospodarstva.

B

ranko Novak je bil zaposlen na DE
Ljubljana okolica, Nadzorništvo
Domžale v skupini na nadzorništvu na delovnem mestu pomoËnik delovodje. Ko je leta 1968 konËal poklicno šolo
v Elektrogospodarskem šolskem centru v
Novi Gorici, se je kot elektromonter zaposlil v Elektru Ljubljana. Kljub nekajletni
odsotnosti v našem podjetju, kjer se je z
delom poskusil tudi kot samostojni obrtnik, se je leta 1987 spet vrnil in tako podjetju ostal zvest vse do upokojitve. V Ëasu
službovanja je leta 1977 konËal šolo za de-
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Anton Žibert

lovodjo v elektroenergetiki, leta 1989 pa
Srednjo šolo za elektrotehniko v Ljubljani
za poklic elektrotehnik energetik.
Martin Vegel je bil zaposlen na DE
Ljubljana okolica v Oddelku za uporabnike na delovnem mestu prevzemnik merilnega mesta. Kot elektroinštalater je leta
1976 v Elektru Ljubljana zaËel na delovnem mestu elektromonter v Nadzorništvu Kamnik. Pred zaposlitvijo v našem
podjetju je službovali tudi v Tovarni usnja
Kamnik, Svilanit Kamnik, Živilska industrija Kamnik. V podjetju je ostal vse do
upokojitve konec meseca decembra 2009.
Med zaposlitvijo je nadaljeval šolanje ob
delu in leta 1986 konËal šolanje za poklic
delovodja v elektroenergetiki.
Želimo vama lepo tretje življenjsko
obdobje, veliko osebnega zadovoljstva in
da bi vama zdravje še dolgo dobro služilo.
SreËno!
Jana Burja

Antonu so sodelavci poklonili spominsko
darilo. Foto: Anton Razpotnik

15. januarja smo se zbrali na Jagnjenci, se poveselili in
nazdravili , da bi se poslovili od
našega sodelavca in prijatelja
gospoda Antona Žiberta, ki je
dosegel vse pogoje za zasluženo
upokojitev.

A

Martin Vegel in Branko Novak s sodelavci. Foto: Andrej Ocepek
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nton se je leta 1974 zaposlil v tedanji enoti Trbovlje
v gradbeni skupini RadeËe.
V letu 1980 je uspešno opravil izobraževanje za upravljanje z dvigalom Hiab, s hidravliËno platformo in
z rovokopaËem in leta 1982 konËal
šolanje za poklic monter elektriËnih
omrežij. Leta 1990 je zbolel in bil
premešËen v elektrokovinarsko delavnico v Trbovlje. V letu 1999 je bil
premešËen na Nadzorništvo RadeËe,
kjer je opravljal dela vse do upokojitve v letošnjem letu.

VE

NOVICA

NOVICA

- upokojenec

Tudi v pokoju si ne bo privošËil brezdelja in dolgoËasja. NajveË
mu pomeni Ëlanstvo v Lovski družini Podkum. Z veseljem se udeležuje
skupnih lovov, krmljenja divjadi in
druženja z lovskimi tovariši. Prijateljuje tudi z lovskimi tovariši iz drugih lovskih družin.

Seja Ëasopisnega
sveta Elektro novic
Vstopili smo že v deseto
leto izhajanja našega internega
glasila Elektro novice. Letošnja prva redna seja Ëasopisnega
sveta je bila v Ëetrtek, 21. januarja, v sejni sobi DE Trbovlje.

Uredništvu in Ëasopisnemu svetu je
zaželel uspešno delo tudi v prihodnje. Poudaril je, da sta pri delu pomembna trud
in želja po najboljšem, vemo pa, da v celoti vedno ne moremo uspeti in zadovoljiti
vseh.

D

»lani Ëasopisnega sveta smo oceno zadnje lanske številke in podali nove
vsebinske predloge za naslednje številke
Elektro novic. Med novimi vsebinami naj
omenimo, da bodo v naslednjih številkah
internega glasila nove rubrike namenjene
predstavitvi naših nadzorništev in pestri
raznolikosti tipiËnih del v naπem podjetju.
Z tematiko bodo oblikovane tudi naslovnice
letošnjih številk našega internega glasila.

irektor distribucijske enote
Anton Razpotnik je prisotne Ëlane Ëasopisnega sveta
Elektro novic lepo pozdravil in predstavil distribucijsko enoto. Povedal
je, da na enoti dela 107 delavcev in
oskrbuje z elektriËno energijo 27 tisoË odjemalcev. Število ni veliko,
vendar konfiguracija terena zahteva
svoje. Na obmoËju se je izrazito poznal padec gospodarske dejavnosti v
letu 1991 in v letu 2009. V zadnjem
Ëasu je veliko težav tudi z izterjavo,
saj so gospodarstvo in tudi gospodinjski odjemalci v težki finanËni situaciji. Omenil je tudi, da v letu 2010
ne predvidevajo zaËetka ali zakljuËka
veËjih investicij.

V uredništvu se skupaj s Ëlani Ëasopisnega sveta trudimo, da s Ëlanki razliËnih tematik naredimo glasilo pestro,
raznoliko in zanimivo ter tako prijazno za
vse zvrsti in zahteve naših bralcev.
Marko Piko in Violeta Irgl

Dragi Tone, marsikaj je še zapisano v zvezdah in tudi zato ti za
prihodnost želimo predvsem trdnega
zdravja in veliko energije za vse naloge, ki še Ëakajo nate.
Sodelavci

Seja Ëasopisnega sveta Elekto novic v DE Trbovlje.
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Naj
fotografija
2010
Za prvo letošnjo številko našega glasila smo v uredništvo prejeli
lepo število zanimivih fotografij.
PoveËalo se je tudi število avtorjev,
saj je fotografije poslalo tokrat kar
osem sodelavcev. Zaradi velikega
števila prispelih fotografij smo se
odloËili, da od vsakega avtorja v tej
številki objavimo le eno. Štiri izbrane fotografije predstavljajo igro
narave, dve neželene obiskovalce
naših naprav, dve pa prikazujeta,
kakšne so elektroenergetske naprave drugod po svetu.

Anton Štimec: Po deževju

S

voje fotografije so na razpis Naj
fotografija leta 2010 poslali: Alojz
HanËiË, Anton Štimec, Bogdan
Gantar, Edi Sili, Leon CindriË, Marjan
Raduha, Robert Lekše in Romana Brudar.
Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za
poslane fotografije.
K sodelovanju vabimo tudi druge
sodelavce in upokojence, da s svojimi
fotografijami sodelujete v nateËaju za izbor Naj fotografije leta 2010 tudi v naslednjih številkah našega glasila in tako
tudi našim bralcem priËarate lepote trenutkov, ujete v objektiv fotografskega
aparata.
Uredništvo

Leon CindriË:
Dežurni elektriËar
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Bogdan Gantar: Bela opojnost
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Marjan Raduha: Tudi to so naši obiskovalci

Edi Sili: Daljnovod med orjaki

Robert Lekše: Vodna energija

Romana Brudar: SonËni zahod

Alojz HanËiË: TP v Numu (Nepal)
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Izbor naj
fotografije leta
2009
V letu 2009 je potekal nagradni nateËaj za izbor naj fotografije leta 2009. Na nateËaj smo prejeli dvajset fotografij šestnajstih avtorjev. Fotografije so poslali Alenka Kušar,
Aleš Kepic, Alojz HanËiË, Ana GerËar, Anton Štimec, Bogdan Jakovac, Drago Šterk, Dušan Majerle, Igor Srakar, Jelka
Kališnik, Simon Burger, SreËko CikaË in Tomislav Kump.

V

mesecu januarju smo v Oddelku za odnose z javnostmi s pomoËjo sodelavcev prispele fotografije ocenili in izbrali najboljšo. Fotografije je ocenjevalo sedem po starosti, spolu in
po izobrazbeni strukturi razliËnih ocenjevalcev, ki se tudi sami ljubiteljsko ukvarjajo s fotografiranjem. Po svojem okusu so razporedili
in ocenili fotografije.
1. mesto Aleš Kepic: Sredi makovega polja

Vse prejete fotografije so barvno bogate, izrazne in lepe, tako
da je bilo delo ocenjevalcev precej težko.

Naj razkrijemo še zmagovalne tri fotografije.
Tretje mesto je zasedla fotografija z naslovom TrojËek avtorja
Antona Štimca, drugo mesto je zasedli fotografija Dušana Majerleta

3. mesto Anton Štimec: TrojËek
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2. mesto Dušan Majerle: Jesensko Jutro
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Jesensko jutro. Naj fotografija leta 2009 je fotografija z naslovom
Sredi makovega polja avtorja Aleša Kepica.
V uredništvu smo se odloËili, da najboljšim trem avtorjem
fotografij podarimo simboliËne nagrade, ki jih bodo nagrajenci prejeli po pošti.
Vsem fotografom, ki so se udeležili našega nateËaja, še posebno Alešu Kepicu, iskreno Ëestitamo in želimo še veliko užitka pri
iskanju lepih posnetkov.

Fotografije, ki so prispele, so razstavljene v hodniku vodstva
družbe v Ljubljani, lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni
strani.
Razpis za naj fotografijo nadaljujemo tudi v letošnjem letu in
glede na to, da je v Elektru Ljubljana kar nekaj sodelavcev, ki se
tudi ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo, priËakujemo še veËje število
avtorjev in njihovih izvirnih fotografij.
Vabljeni k sodelovanju.
Marko Piko

SVETA ŠPORTA

NOVICE IZ

SmuËarski izlet v Bad
Kleinkirchheim

V

sredo, 24. 2. 2010, se je 55 Ëlanov
©portnega društva Elektro Ljubljana v zgodnjih jutranjih urah odpravilo na smuËarski izlet v Bad Kleinkirchheim. Kljub malo skrb vzbujajoËi vremenski

napovedi smo izkoristili lep dan in se dodobra nasmuËali. Dan je že poËasi ugašal,
ko smo se prijetno utrujeni vraËali proti
Ljubljani. Zanimanje za ta športni izlet je
bilo izjemno. Na žalost smo morali odklo-

niti nekaj interesentov, ker je bil avtobus
prehitro poln.

SmuËarski pozdrav!
VeË o aktivnosti ŠD Elektra Ljubljana
najdete na internetni strani www.sd-elektro-ljubljana.eu.
Marjana Hribar

Udeleženci smuËarskega izleta. Foto: Matjaž Sedušek
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DRUŠTVO

Junij 2010

Jubilantje

50. rojstni dan
1. Mirko ŠUŠTERŠI»

Ko bo cvetoËa pomlad v najlepšem razcvetu, bodo naše upokojenke in upokojenci praznovali svoje okrogle jubileje.

60. rojstni dan
1. Dušica ŠOŠTARI»

April 2010

Preserje

Lukovica

70. rojstni dan

60. rojstni dan
1. Marija GAŠPERŠI»

Ljubljana

Ëlanica DUEL

2. Daniel LESKOVEC

Rakek

Ëlan DUEL

KoËevje

2. Branko LEDINKO

Ljubljana

3. Jože RUS

Ljubljana

Ëlanica DUEL

Mirna PeË

Maj 2010
60. rojstni dan
1. Branko NOVAK

Ëlan DUEL

2. Marija KOŠIR

Ljubljana

Ëlanica DUEL

Naj vas spomnim, da ne bi pozabili:
Vzemi si Ëas za prijaznost to je pot do sreËe.
Vzemi si Ëas za sanje tako svoj voz pripneš na zvezdo.
Vzemi si Ëas, da ljubiš in da si ljubljen to je privilegij bogov.
Vzemi si Ëas in se ozri okoli sebe dan je prekratek za sebiËnost.
Vzemi si Ëas za smeh to je glasba duše.

80. rojstni dan
1. Alojz AVBAR

Vrhnika

Vsem slavljenkam in slavljencem iskrene Ëestitke in želje, da jim
bo naprej vse lepo, vse dobro, veliko zdravja, sreËe in dobre volje. Naj
lepo praznujejo v krogih, kjer jih imajo radi in jih spoštujejo.

70. rojstni dan
1. Marija KOCUVAN

1. Ladislav CASERMAN

MoravËe

70. rojstni dan
1. Danilo KOMAC

KoËevje

2. Dorote KOVA»I∆

Loke pri Zidanem Mostu

3. Štefan MAJERLE

SemiË

4. Anton PAVLI»

Šentjernej

Stara angleška modrost
naj bo tudi naša.
Jožica Krašovec

Kdaj in kam?
Dragi sotrpini, zimskega spanja
je konec. Treba je pregledati palice in
drugo pohodniško opremo, uskladiti
urnike in se pripraviti za pomladne
aktivnosti društva. Za lažjo odloËitev,

kdaj se nam boste pridružili, preverite
naËrt aktivnosti Društva upokojencev
za prvo polletje leta 2010. OdloËitev
je vaša. Veselimo se vaše udeležbe.
SreËno!
PRIJAVE

april

13. 4. 2010

Prem, Pivka

izlet

5. in 6. april 2010

maj

8. 5. 2010

Pohod ob žici

pohod

na zbornem mestu “Pri CviËku”

11. 5. 2010

Slavnik

pohod

3. in 4. maj 2010

25. 5. 2010

Piknik

15. 6. 2010

Rezija, »edad

26. 6. 2010

Zbor upok. SLO

Junij
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17. in 18. maj 2010
izlet

7. in 8. junij 2010
7. in 8. junij 2010

Z

a vse aktivnosti se lahko prijavite na
dan prijav do 11. ure po telefonu št.
(01) 519 80 36 pri Zvonki Osredkar,
in sicer do zasedbe avtobusa. Udeležba na
pohodih in izletih je na lastno odgovornost,
seveda pa sta predvsem na pohodih potrebni primerna obutev in oprema. Odhodi na
izlete oziroma pohode bodo ob 7. uri s parkirišËa Tivoli.
Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

10. zbor Društva
upokojencev
Elektra Ljubljana
»lani Društva upokojencev Elektra Ljubljana smo se
zbrali 19. januarja 2010 na rednem letnem zboru v gostišËu Štern v Ljubljani, da pregledamo delovanje društva v
preteklem enoletnem obdobju ter da postavimo smernice
in sprejmemo naËrt naših aktivnosti v letu 2010.

P

o uvodnih formalnostih nas je predstavnik uprave Elektra
Ljubljana gospod Vincent Janša seznanil z dogajanji v Elektru Ljubljana, zaželel nam je veliko uspeha, krepkega zdravja, dobrega poËutja z željo, da bomo še naprej tako aktivni v okviru
našega društva.
Predsednik društva gospod Jože Bergant je pripravil poroËilo
o aktivnostih društva v letu 2009, ki smo zaradi njegove odsotnosti
prebrali na zboru in ga tudi v celoti objavljamo:
“Kako Ëas beži. Zdi se, da sem inventuro pisal vËeraj, pa je že
leto naokoli in zopet pregledujem delo v preteklem letu. Verjetno
zato, ker vse delamo bolj umirjeno in tako nam vËasih zmanjka
Ëasa. Stresno je bilo leto 2009, kriza je zadela tudi nas, pa smo preživeli. »e ste prebrali Ëlanke naše Zvonke, ste lahko ugotovili, da
smo vse zadane naloge izpolnili. Žal smo izpustili dvodnevni pohod
na Pohorje. En vzrok je bila podrta vzpenjaËa, drugi pa malo manj
denarja. DrugaËe pa smo imeli na izletih in pohodih res sreËo z
vremenom. Posebno nam je bilo vreme naklonjeno na izletu v Salzburg - Orlovo gnezdo, kjer smo imeli krasno vreme in smo lahko
uživali v Ëudovitem razgledu na Salzburško kotlino in okolico. NiË
manj zanimiv ni bil ogled rudnika soli, kjer smo si ogledali stare
stroje, ki pa še vedno delujejo. Spust po rudarskih drËah iz nivoja
v drugi nivo je bil kar adrenalinski. Omenil sem najbolj atraktiven
izlet in seveda tudi najbolj naporen. SodeË po vaši udeležbi na izletih, sklepam, da je bil nas izbor izletov primeren.
Društvo deluje že skoraj deset let (marec 2000/marec 2010)
- še vedno se držimo osnovnega naËela, ki smo si ga zadali ob
ustanovitvi, to je druženje, skromna pozornost vsem jubilantom
in obiskovanje bolnih in ostarelih Ëlanov. Zavedam se, da je to v
našem društvu težko izvedljivo, saj so Ë1ani društva razpršeni na
velikem obmoËju - saj veste, Elektro Ljubljana pokriva 1/3 Slovenije, vendar se trudimo, še posebno naša Jožica, ki nas opozori na jubilante in tudi težave, Ëe le ve zanje in najdeš pri njej vedno dobro
besedo. Posebno skrbno pazimo, da izkažemo skromno pozornost
najstarejšemu upokojencu Elektro Ljubljana. Skupaj z upravo Elek-

Upokojeni sodelavci na obËnem zboru društva. Foto: Janez Weilgoni

tra Ljubljana smo letos praznovali 95 let gospoda Ludvika Žitka, ki
je najstarejši upokojenec Elektro Ljubljana.
Smo pa v letu 2009 imeli kar veliko okroglih obletnic med
Ëlani društva, in sicer:
• 60 let 12
od tega 6 Ëlanic
in
6 Ëlanov;
• 70 let
13
od tega 3 Ëlanice in
10 Ëlanov;
• 80 let 12
od tega 3 Ëlanice in
9 Ëlanov.
Upam, da smo se vseh lepo spomnili in jim nazdravili.
Kot vsako leto smo bili tudi v letu 2009 aktivni v športu, za
kar skrbi naš Marjan, ko se muËi, da zbere ekipe za tekme.
Vesel sem, da Upravni odbor v tem desetletnem obdobju deluje z istimi Ëlani, ki so še vedno polni elana in tudi kritiËni, ko kaj ni
tako zastavljeno, kot bi moralo biti. Vendar z iskrenim pogovorom
in lepo besedo vse uredimo.
Seveda tudi v teh kriznih obdobjih spremljamo vsa dogajanja
v Elektru Ljubljana in smo ponosni, ko zvemo za vsak nov RTP in
TP pa tudi druge izboljšave na podroËju vodenja.
Ob koncu se zahvaljujem vam, ki se pridno udeležujete izletov oz. pohodov. Ugotavljam, da ste resni Ë1ani, saj je osip zelo
majhen. Zahvaljujem se tudi Upravnemu in Nadzornemu odboru
za vse opravljeno delo. Hvala tudi gospodu MarinËiËu in gospodu
Janši, ki vedno prisluhneta in razumeta naše težave in tudi to, da
brez nas, upokojencev Elektra Ljubljana, ne bi bila tako celovita.
Vsem hvala.”
Predsednik DUEL Jože Bergant
V nadaljevanju je zbor soglasno sprejel finanËno poroËilo za
leto 2009, finanËno ovrednoten naËrt za leto 2010 in poroËilo Nadzornega odbora.
Soglasno smo sprejeli tudi naËrt aktivnosti v letu 2010, v katerem predvidevamo šest pohodov, štiri izlete, piknik v mesecu maju,
pohod v sredogorje in seveda obvezno martinovanje v novembru.
Vsak Ëlan je dobil tudi koledarËek z vpisanimi aktivnosti, dodatne
informacije pa bomo pridobili tudi iz našega glasila Elektro novice.
Na koncu smo ugotovili, da je bil zbor sklepËen, saj je bilo
prisotnih 155 Ëlanov.
Upravni odbor se je na koncu še enkrat zahvalil upravi Elektra
Ljubljana za vso pomoË in podporo ter povabilom na ponovoletno kosilo, na katerem so se nam pridružili še preostali upokojenci
Elektro Ljubljana.
Janez Weilgoni
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KRIŽANKA

NAGRADNA

SESTAVIL
TONI

Vzgojni
ukrep

Svetopisemska
osebnost

Bartelj
Ludvik

Simbol za
Lantan

Kis

Steklena
omara

Osvald Joæe

Pritrdilnica

Osebni
zaimek

Simbol za
Neodim

»ustveno
stanje ob
izgubi

NejveËje
pristanišËe v
Belgiji

Vrsta
elektronapeljave
Topljenje,
odplakovanje ledenika

Zvonka
Eræen

Moπtvo,
team

Edvard Turk
Mera za
zlato

Osnovni
delec
Glavni
πtevnik
Razprπen tok
vode, tuπ

Oblika
budizma
Nemπki
skladatelj

KruπiË
Adriana

Veletok v
Indiji
Oblak
Nataπa

Barva kart

Eno od
pogonskih
sredstev

Grπki
polbog, sin
Kronosa

Glavno
mesto Italije
(Orig.)

Vladarjev
dohodek
Predaja,
kapitulacija
Del telesa

»eπki
reformator,
Jan

Vanja Novak

Pripadnik
Ilirov
Nekdanji
polski
politik,
Lech

Japonska
borilna
veπËina
MoË, napor

Mera za
napetost
Slovenski
skladatelj

Pojem v
raËunalništvu, okno

MoËvirska
rastlina

Kratica za
ameriško
tiskovno
agencijo

Najteæja
kovina,
simbol OS

Slikar Šubic
Pritrdilnica

Kdor igra na
lajno

Celica za
razmnoæevanje, tros

Zlitina za
spajanje

Alojzij
Nosan
Nordijski
Bog

Pleme, rasa
Nada
Porovne
OtoniËar
Tomaæ

Eden od so- Slabotna,
lmizacijskih šibka oseba,
zlogov
revež

Grπki junak
pred Trojo

Aristofanova
komedija

Del
kmeËkega
voza

Les za
kurjavo

Davek
v stari
Avstroogrski

Barva koæe,
polt

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki Mariji Starc iz Metlike, ki bo prejela praktiËno nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 30. 4. 2010 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 Hrovat, Vincenc Janša, Erika Kobe, Uršula Krisper,
Alenka Kušar, Marko Piko, Jure Škrinjar, Irena PotoËnik, Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jolanda Štukelj, Branko Volf.
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ZA DU©O

ZA DU©O

Smeh, duhovitost, humor ...
Smeh

Duhovitost

Humor

• V smehu leži kljuË, s katerim spoznamo Ëloveka.
CARLYLE

• NajmoËnejši je, kdor je duhovit.
HUGO

• Humor ni nikakršen dar duha, temveË srca.
LUDWIG BORNE

• Kdor se smehlja, namesto da bi besnel, je vedno moËnejši.
JAPONSKI PREGOVOR
• »e hoËete spraviti ljudi v smeh,
morate ohraniti resen obraz.
CASANOVA
• Silim se, da bi se vsemu smejal, ker
se bojim, da bi se mi bilo treba jokati.
BEAUMARCHAIS
• Najbolj izgubljen dan od vseh je tisti, ko se nismo smejali.
CHAMFOR
• Kjer je smeh prepovedan, se navadno ne sme niti jokati.
JERZY LEC

• Še nisem sreËal Ëloveka, ki se ne bi
imel za duhovitega.
SHAW
• Ni težko biti duhovit, Ëe Ëlovek ne
spoštuje nobene stvari.
HAROLD MACMILLAN
• Od duhovitosti imamo le to, da
nam je zelo dolgËas s tistimi, ki je
nimajo.
D'YZARN-FREISSINET
• Duhovita ženska je blago; duhovita
lepotica je moË.
MEREDITH
• Duhovitost, ki je mešana s hudobijo, ni niË vredna.
R. B. SHERIDAN

• Kdor se smeje slabemu vicu, je sposoben tudi drugih zloËinov.
VALTER FINK

• Užitek humorja predstavlja najveËjo duhovno svobodo.
FRIEDRICH HEBBEL
• Humor je rešilni pas za plavanje po
reki življenja.
WILHELM RAABE
• Tragika prinaša katastrofo in kaos,
humor pa vzpostavlja red in mir v
kaosu.
ISIDORA SEKULI»
• Zbujanje soËutja je skrivnost humorja.
DOSTOJEVSKI
• Humor ne pomeni smejati se, temveË bolje vedeti.
VLADISLAV VANBURA
• Neka stvar je smešna, dokler se dogaja drugemu.
W. ROGERS

• Med milijoni ljudi sem iskal Ëloveka. Iskal sem njegov smehljaj. Našel
sem ga pri sestrah v bolnišnici in
pri otrocih, ki so se igrali v parku.
MARTIN GUTL

Lepa misel
NajveËja nagrada za
Ëlovekov trud ni tisto kar bo
zanj dobil, temveË tisto kar bo
postal.
RUSKIN
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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

