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UREDNICE

BESEDA

“Smisel življenja je, da se kar naprej
razvijaš, spreminjaš in uËiš.”
Drage bralke in dragi bralci, lepo
pozdravljeni in dobrodošli!

veliko narejenega. Tudi na podroËju vzgoje
in izobraževanja otrok in mladih.

Zgornje besede je zapisala Rachel Meron, Izraelka, pisateljica, ki že
nekaj let živi in ustvarja v Sloveniji.
Za naslov sem jih izbrala z namenom,
ker opisujejo dinamiko aktualnih dogajanj prvih mesecev letošnjega poslovnega leta in ker postajajo naša
stalnica, in sicer posameznikov in
celotnega podjetja.

Kot boste tudi sami opazili pri pregledu vsebine, nas je v tem Ëasu obiskalo
veliko skupin šolskih otrok. Z veseljem smo
jim predstavili osnovne pojme o elektriki,
njenem pridobivanju in distribuciji ter jih
pouËili o uËinkoviti rabi elektriËne energije.
Prav tako smo jim predstavili raznolikost
poklicev v elektrostroki. Veliko izmed njih
se jih je tako prviË sreËalo z Elektrom Ljubljana.

V

eliko poslovnih dogajanj, dogodkov in dosežkov, ki so predstavMožnost elektronskega poslovanja
ljeni med vsebino druge številke
danes pomeni konkurenËno prednost, juElektro novic, nas spodbuja, da pogumno
tri pa bo to poslovna zahteva. Tudi na tem
stopamo naprej. Elektro Ljubljana je javpodroËju se Elektro Ljubljana hitro odzino zaznamoval svetovni dan varËevanja z
va in omogoËa svojim odjemalcem vrsto
energijo in svetovni dan Zemlje. Že veË kot
opravil, ki jih lahko opravijo iz domaËega
dvajset let je, ko je podjetje zaËelo pripravo
naslanjaËa. Poleg razliËnih naroËil storitev
ZELENA
prve brošure z nasveti za naše odjemalce ENERGIJA
o
in izvedb sprememb pri naših odjemalcih v
uËinkoviti rabi energije. V tem Ëasu je bilo
okviru elektronskih storitev ponujamo tudi
Oglas Zelena energija 209x280.ai

1

22.9.09

14:12

Energija prihodnosti

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

spremljanje porabljene elektriËne energije
in svetujemo, kako uËinkoviteje uporabljati
elektriËno energijo in s tem privarËevati.
Elektro Ljubljana d. d., tudi v tem letu
nadaljuje graditev sonËnih elektrarn, kar
pomeni pomemben korak pri uresniËevanju zaËrtane strategije poveËanja deleža
primarne energije iz obnovljivih virov, ki
ji podjetje sledi z lastno blagovno znamko
Zelena energija, tj. energija, proizvedena iz
obnovljivih virov.
O vsem omenjenem lahko preberete v
tej številki Elektro novic. In še veliko veË
o aktivnostih podjetja, zaposlenih in tudi
o naših upokojenih sodelavcih. Tokrat se
nam predstavljajo nadzorništva DE Novo
mesto in delovodje v raznolikosti tipiËnih
delovnih mest v našem podjetju. Vabim vas
k branju in sodelovanju ter se zahvaljujem
vsem, ki ste z dobro voljo prispevali svoje
prispevke k tokratni vsebini. Hvala.

Uspešne, prijazne in ustvarjalne
dni vam želim.
Zelena energija je naš prispevek k bolj
čistemu okolju. Pridruæite se nam!

Mag. Violeta Irgl, urednica
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Aktivnost,
odzivnost in
sodelovanje
Spoštovane sodelavke in sodelavci, lepo pozdravljeni!
Za nami so prvi štirje meseci poslovnega leta. Sprejet Poslovni naËrt Elektra Ljubljana d. d., za leto 2010,
znani izidi poslovanja v letu 2009, ukrepi racionalizacije
poslovanja in postopno zmanjševanje števila zaposlenih
na mehek naËin, zmanjšan naËrtovani obseg investicij,
priprave na loËitev tržne dejavnosti od dejavnosti upravljanja z omrežjem ... to so nekatere izmed tem, ki so najbolj zaznamovale ta Ëas in tudi prva dva meseca mojega
mandata predsednika uprave Elektra Ljubljana.

Z

a menoj sta torej dva meseca v Elektru Ljubljana. Poudariti
želim: to je dober kolektiv, v njem ste strokovni, kompetentni ljudje, ki vam zaupam, saj verjamem v kolektivno delo, v
pristno in odkrito medsebojno sodelovanje. Zaradi trenutnega stanja našega gospodarstva, zaznamovanega predvsem z gospodarsko krizo, je po mojem mnenju to še posebno pomembno. Prostor
in Ëas, v katerem delujemo, zahtevata od nas veliko iznajdljivosti,
inovativnosti; hitro se moramo prilagajati potrebam naših odjemalcev in kupcev, Ëe želimo ostati in zadržati naš tržni delež na vedno
bolj konkurenËnem trgu, pri storitvah in produktih, skratka na vseh
podroËjih, ki so kakor koli povezani z našo osnovno dejavnostjo.
Naj se v nadaljevanju, na kratko, ustavim ob nekaterih zgoraj
omenjenih pomembnih temah, ki nas bodo spremljale skozi vse poslovno leto. Elektro Ljubljana d. d., je uspešno konËal leto 2009 z
dobiËkom v višini skoraj milijon evrov, kar je za približno osemsto
tisoË evrov veË od doseženega v predhodnem letu. V letu 2009 je
prodaja elektriËne energije dosegla 3.573,1 GWh, kar je v primerjavi
z naËrtovano prodajo za 0,1 % manj, glede na prodajo v letu 2008
pa zaradi veËjega obsega izmenjave z ostalimi trgovci za 4,1 %
veË. Investicijska vlaganja so v letu 2009 znašala 47.524,3 tisoË
evrov, tako da je bil naËrt investicij dosežen 94,2-odstotno. V primerjavi z realizacijo v letu 2008 pa so bile investicije v letu 2009
višje za 4,4 %. VeË o poslovanju v letu 2009 si lahko preberete med
vsebino druge letošnje številke Elektro novic.
22. aprila je bil na redni seji Nadzornega sveta Elektra Ljubljana sprejet Poslovni naËrt družbe za leto 2010. Ta predvideva pozitivni poslovni izid v višini 5,6 mio. evrov pred obdavËitvijo. Poslovni izid pred obdavËitvijo je za leto 2010 naËrtovan za 4,3 mio.
evrov višje, kot je bil realiziran v letu 2009, tj. ob predpostavki, da
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andrej.ribic@elektro-ljubljana.si
bo še med letošnjim letom Javna agencija RS za energijo postavila
nov regulatorni okvir za leto 2010. NaËrtovani obseg investicij je
glede na lansko leto veË kot enkrat manjši, kar je posledica visokega zadolževanja družbe v preteklih letih. OdplaËevanje glavnic
in obresti kreditov, s katerimi smo financirali investicije v preteklih letih, bistveno znižuje tekoËi denarni tok, zato ocenjujem, da
nadaljnje realno zadolževanje ni veË sprejemljivo. Vse navedeno
nas vodi do spoznanja, da bomo v prehodnem obdobju od dveh
do treh let doloËene investicijske aktivnosti omejili na najnujnejša
vlaganja. Obseg prihodnjih investicij bo moËno odvisen od naših
prihodnjih poslovnih izidov.
Ukrepe varËevanja in znižanja stroškov na vseh ravneh moramo, tako sem prepriËan, uresniËevati in doživljati skupaj, kot kolektiv Elektra Ljubljana, seveda vsak na svojem podroËju dela. Z
njimi želimo doseËi prihranke v poslovanju podjetja, ki bodo vplivali na poslovni izid tekoËega leta, predvsem pa bomo omogoËili,
da veËina zaposlenih zadrži svoja delovna mesta in pošteno plaËilo.
Trdno sem prepriËan, da moË podjetja izvira iz zadovoljstva in motiviranosti vseh zaposlenih. Osebno si bom prizadeval, da bo nujno
zmanjševanje zaposlenih temeljilo veËinoma le na odhodih v pokoj
tistih delavcev, ki si bodo to želeli.
Veste, da v podjetju poteka proces skrbnega pregleda podjetja,
tj. z namenom priprave na loËitev tržne dejavnosti od dejavnosti upravljanja z omrežjem. VeË o napovedanih spremembah in tej
temi boste lahko prebrali v naslednjih številkah. Vsekakor pa boste
o delu našega podjetja redno obvešËeni tudi na druge naËine.
Vsem želim složno, mirno in uspešno delo in se vam zahvaljujem za vsakodnevno medsebojno sodelovanje.

S spoštovanjem do vsakega zaposlenega.
Andrej RibiË,
predsednik uprave

NOVICA

NOVICA

Zemlja ima srce - 22. april,
svetovni dan Zemlje
Ti veš in jaz vem.
Zemlja ni tvoja, ni moja,
dana nam je na posodo vsem,
da pridemo, se sreËamo
in gremo brez vrnitve. (Azteška pesem)

O

b svetovnem dnevu Zemlje smo pripravili že tradicionalni
16. Elektrin veËer s pomenljivim naslovom Zemlja ima srce.
V prvem delu veËera smo gostom predstavili aktivnosti pri
soodgovornosti Elektra Ljubljana pri prizadevanjih za ohranitev
okolja s proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov in s
spodbujanjem uËinkovite rabe energije, kar je že dve desetletji naše
vodilo pri poslovanju podjetja.

Del knjižne zbirke nežimo svet, izid katere je
omogoËil tudi Elektro Ljubljana.

Na literarnem veËeru, ki je sledil, pa so nastopili: Društvo Jasa
s knjižno zbirko Onežimo svet, katere izid je omogoËil tudi Elektro
Ljubljana, Milan Dekleva, priznani slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, novinar, urednik, skladatelj in glasbenik, ter uËenci
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Gostitelj veËera je bil
predsednik uprave Andrej RibiË. Naj poudarim tudi, da sta uro pred
zaËetkom prireditve sodelavca Uršula Krisper in Rok Obreza gostom svetovala o uËinkoviti rabi elektriËne energije s praktiËnim
prikazom. Tudi tokrat je Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana
zažarela v vsej svoji lepoti, v veselje vseh prisotnih.
Violeta Irgl

Uršula Krisper in Rok Obreza sta obiskovalcem
svetovala o uËinkoviti rabi elektriËne energije.

Trio saksofonistov: Jurij Bregar, Nina KuhariË in
Gašper Mali.

Gostitelj 16. Elektrinega veËera je bil predsednik
uprave Andrej RibiË.

UËenci Konservatorija za glasbo in balet med
izvajanjem baletnega nastopa.

Udeležba na 16. Elektrinem veËeru je bila dobra.

Voditeljica Eva Longyika z gostoma veËera Anejem
Samom in Milanom Deklevo na zakljuËku s
kitaristom Žigo JanežiËem.
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Graditev sonËnih elektrarn
izvajalca Solyndra. Prednost te posebne izvedbe tankoslojnih
modulov je v tem, da izkorišËa sonËno sevanje, difuzno sevanje
svetlobe in reflektirajoËo svetlobo, kar pomeni, da dobro delujejo v sonËnih in tudi oblaËnih dnevih. Tudi ob neupoštevanju
optimalne postavitve v smeri sever - jug so izgube zanemarljive
v primerjavi z izgubami, ki nastanejo pri neidealni postavitvi
klasiËnih modulov. Posebnost cevnih modulov je v preprosti
konstrukciji ter v sami obliki modulov. Modulov ni treba pritrjevati, kar pomeni, da se ne pojavi zamakanje. Sama oblika
omogoËa prehod vetra, s tem pa tudi hlajenje, saj vemo, da
imajo v veËini primerov moduli negativni temperaturni koeficient. Omenjeni moduli so namenjeni postavitvi na ravne strehe
oziroma na strehe z naklonom do 8 stopinj. Slavnostno odprtje
vseh treh elektrarn je bilo 8. aprila 2010.

SonËna elektrarna RTP Litostroj.

Elektro Ljubljana d. d., tudi v tem letu nadaljuje
graditve sonËnih elektrarn, kar pomeni pomemben korak pri uresniËevanju zaËrtane strategije poveËanja deleža primarne energije iz obnovljivih virov, ki ji podjetje sledi z lastno blagovno znamko Zelena energija,
energija, proizvedena iz obnovljivih virov.

V

letu 2009 smo zgradili oziroma sodelovali pri graditvi
20 sonËnih elektrarn, od katerih jih je 16 v lasti zunanjih investitorjev. Pri graditvi sonËnih elektrarn skušamo, vsaj pri lastnih, vsako posamezno narediti z uporabo
drugaËnih fotonapetostnih modulov (monokristalnih, polikristalnih, tankoslojnih, cevnih ...) ali pa vsaj v drugaËni postavitvi. Takšen naËin graditve sonËnih elektrarn nam omogoËa
medsebojno primerjavo v razliËnih vremenskih pogojih.

Zaradi prednosti, ki jih ponuja cevna oblika modulov, smo
aprila letos zgradili manjšo elektrarno moËi cca 3 kW na Srednji šoli tehniških strok v Šiški. Proizvodnja take elektrarne je
zanemarljiva, vendar sama elektrarna predstavlja poligon ter
lahko bistveno pripomore k analiziranju in izvajanju uËnih
programov, ki na šoli potekajo že od leta 2007.
Imamo 10 sonËnih elektrarn, v letu 2010 pa nameravamo
nadaljevati aktivnosti na tem podroËju ter postaviti še od štiri
do pet novih sonËnih elektrarn na objektih Elektra Ljubljana.
Trenutno je v pripravi dokumentacija za gradnjo dveh sonËnih elektrarn v Domžalah, ene na poslovni stavbi DE Ljubljana okolica in druge na razdelilni transformatorski postaji
RTP Domžale. Na poslovno stavbo bomo poskusno postavili

Lani smo zgradili prvo razdelilno transformatorsko postajo z integrirano sonËno elektrarno v Sloveniji (MFE RTP Litostroj 15,68 kWp), o Ëemer smo poroËali že v prejšnji številki.
Prav tako smo prviË v celoti, od projektiranja do postavitve
ter vkljuËevanja v distribucijsko omrežje, s strokovnim kadrom
našega podjetja zgradili sonËno elektrarno moËi 34,56 kW v
Metliki ter nato še dve v RadeËah, in sicer: MFE RTP RadeËe
20,16 kWp in MFE NDZ RadeËe 17,28 kWp.
Konec prejšnjega leta smo na Letališki cesti zgradili še tri
sonËne elektrarne, tj.: MFE Tekstil, MFE Bala in MFE Volna,
vsaka moËi 50 kW. Pri vseh treh elektrarnah so bili uporabljeni
moduli cevne oblike iz polprevodniških materialov CIGS pro-
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SonËna elektrarna Tekstil na Letališki cesti v Ljubljani.

AKTUALNO

AKTUALNO

module PSI-tehnologije, posebnost tankoslojnih modulov, ki
nimajo negativnega temperaturnega koeficienta. Na razdelilni
transformatorski postaji naËrtujemo postavitev modulov cevne oblike iz polprevodniških materialov CIGS. Podrobnosti o
omenjenih elektrarnah bomo opisali v eni izmed prihodnjih
številk.

Mia KreËar in Milan Švajger
UËni poligon sonËne elektrarne na Centru srednjih šol v Šiški.

NOVICA

NOVICA

Evropski teden trajnostne energije
Od 22. do 26. marca 2010 je bil v
Evropski uniji teden trajnostne energije. Med aktivnostmi, ki so se izvajale v tem tednu v Sloveniji, je bilo
24. aprila organizirano predavanje z
naslovom SonËna energija - energija prihodnosti: praktiËni vidiki in
subvencije. Predavanje v organizaciji
Centra Evropa v Ljubljani sta pripravila društvo Zoja in podjetje Elektro
Ljubljana d. d. Zanimiva in trenutno
zelo aktualna tema izkorišËanja sonËne energije za proizvodnjo elektriËne
energije je na predavanje privabila
veliko udeležencev.

Ljubljana postavil na svojih energetskih
objektih.
V drugem delu predavanja z naslovom Možnosti financiranja ukrepov URE in
OVE za obËane je Miran Kojc iz Zoja predstavil potrebne ukrepe in dokumentacijo,
ki je potrebna za postavitev sonËnih elektrarn, ter udeležence seznanil s podatki o
možnostih subvencij za postavitev sonËnih
elektrarn oziroma z odkupom elektriËne
energije, proizvedene v njih. Udeleženci
so bili seznanjeni tudi z informacijami, kje
lahko najdejo koristne podatke o preostalih
mogoËih subvencijah in razpisih. Na pre-

davanju je bilo podrobneje predstavljeno
delovanje Ekosklada in njegovi aktualni
razpisi. Ta javni finanËni sklad ima osnovni namen kreditiranja okoljskih naložb obËanov, samostojnih podjetnikov in drugih
pravnih oseb. Prav tako dodeljuje tudi nepovratne finanËne spodbude obËanom.
Predavanje se je konËalo z zanimivo
razpravo, kjer so si udeleženci izmenjali
mnenja in lastne izkušnje, predavatelja pa
sta odgovarjala na zastavljena vprašanja.

Miran Kojc in Marko Piko

V

prvem delu predavanja z naslovom SonËna energija, energija prihodnosti, je predstavnik podjetja
Elektro Ljubljana Marko Piko udeležence
seznanil z osnovnimi pojmi o sonËni energiji, s pregledom osonËenja v Sloveniji ter
z osnovami dimenzioniranja in ekonomiko
graditve sonËnih elektrarn. V predavanju je
med drugim predstavil hËerinsko podjetje
Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana, ki
se aktivno ukvarja s proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov in s projektiranjem ter gradnjo sonËnih elektrarn.
S kratkimi opisi in fotografijami je prikazal razliËne naËine uporabe in postavitev
fotovoltaiËnih modulov, ki jih je Elektro

Za predavanje o uporabi sonËne energije je bilo zanimanje zelo veliko. Foto: Miran Kojc
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Elektronske storitve,
poslovanje brez ovir
- priložnost tudi za
zaposlene
NajveËji izziv sodobnega Ëloveka predstavlja upravljanje s Ëasom.
Nalagamo si vedno veË obveznosti,
ki jih želimo opraviti v Ëim krajšem Ëasu. Uporaba elektronskih
storitev nam je pri tem v veliko pomoË. Izognemo se Ëakanju v vrsti
in nismo veË vezani na odpiralni
Ëas ali uradne ure. Tudi v našem
podjetju se trudimo uporabnikom
ponuditi širok nabor storitev, ki jih
lahko opravijo neodvisno od našega delovnega Ëasa s pomoËjo raËu-

nalnika. V prvi vrsti pa želimo, da
spoznamo in v Ëim veËji meri tudi
zaposleni uporabljamo elektronske
storitve.

P

ogoja za uporabo elektronskih
storitev sta povezava s svetovnim
spletom in registracija. Registracija predstavlja doloËeno oviro, ki med
uporabniki ni najbolj zaželena, pa vendar je to nujnost, ki nam omogoËa varno poslovanje. Razvoj elektronskih storitev v našem podjetju je specifiËen, in

sicer imamo opravka z dvema vrstama
elektronskih storitev, kar zahteva dvojno prijavljanje, seveda pa je s tem nabor storitev veËji. Cilj je združitev obeh
delov elektronskih storitev v smislu enotnega dostopanja uporabnika.
Vstop v elektronske storitve najdete
na naši spletni strani www.elekto-ljubljana.si, in sicer na desni strani v naboru
hitrega dostopa.
S klikom na elektronske storitve pridemo na podstran, ki nam ponuja izbiro,
in sicer e-storitve ali e-raËun, stanje
števca. »e prviË uporabljate aplikacijo,
se morate registrirati, in sicer kliknete na
želeno povezavo in opravite registracijo.
Ta je preprosta in ne zahteva certifikata,
Ëe tega ne želite. Na osnovi registracije
pridobimo uporabniško ime in geslo, s
katerim dostopamo do e-storitev oziroma e-raËuna, stanje števca (razliËni gesli).
Vzrok, zakaj imamo dve aplikaciji
za elektronsko poslovanje, je v tem, da
je Elektro Ljubljana razmeroma zgodaj
(2002) zaËel razvoj elektronskih storitev,
pozneje (2004) pa se je pridružil razvoju
elektronskih storitev skupaj s preostalimi štirimi distribucijskimi podjetji.
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AKTUALNO

AKTUALNO

s katero se lahko odjemalci naroËite na
prejemanje raËuna v elektronski obliki
in ga lahko plaËate v e-banki (v trenutni fazi razvoja je pogoj za plaËilo v
e-banki, da ste komitent NLB, plaËevanje pa je omogoËeno tudi v SKB). RaËun
lahko prejmete po e-pošti ali neposredno v elektronsko banko (trenutno samo
za komitente NLB). Aplikacija vam nudi
še vrsto storitev, kot je možnost meseËnega sporoËanja stanja števca. Tako
prejemate raËun za elektriËno energijo,
ki je usklajen z dejansko porabo. S tem
se izognete poraËunu. V aplikaciji lahko
spremljate plaËila, izdane raËune in arhiv raËunov za izbrano obdobje. Prikaz
porabe elektriËne energije je podan tudi
v obliki grafa.

E-storitve so letos doživele doloËene spremembe, in sicer smo v okvir
e-storitev vkljuËili podatkovne storitve
in storitev Spremljanj svojo porabo.
Poleg tega pa smo aplikacijo prilagodili
naši novi celostni podobi. V okviru estoritev lahko opravite vse spremembe
na merilnem mestu (sprememba lastnika ali plaËnika, zmanjšate ali poveËate
jakost glavnih varovalk, spremenite naËin merjenja iz eno- v dvotarifno merjenje ali nasprotno, sprememba Soglasja
za prikljuËitev). Lahko se prijavite na
avtomatsko obvešËanje odjemalcev o
naËrtovanih izklopih, ki vam omogoËa
prejemanje sporoËila o naËrtovanem izklopu vašega merilnega mesta prek SMS
in elektronske pošte pred izklopom.
Aplikacija uporabnikom omogoËa tudi
sporoËanje o napakah na omrežju.

ljene elektriËne energije prek raËunalnika. Uporabnikom e-storitev je na voljo
demorazliËica, ki služi preizkusu in s
tem lažji odloËitvi o naroËilu storitve.
V okviru e-storitev lahko naroËite tudi
oskrbo z elektriËne energije, nasvete
za racionalno rabo elektriËne energije
in storitev PoišËi potratneža.

Naj za konec kratke predstavitve elektronskih storitev velja povabilo
k uporabi. Uporabniška izkušnja, ki jo
boste pridobili in jo po želji sporoËili v
Službo za uporabnike, nam bo gotovo
prišla prav pri optimizaciji aplikacij. »e
boste naleteli na težave pri uporabi, nam
sporoËite, da vam priskoËimo na pomoË.
Seveda pa smo vam pripravljeni tudi podrobno predstaviti vsebino storitev in
prednosti, ki ste jih deležni, Ëe storitve
uporabljate.

Roman Ponebšek

Drug uporaben sklop elektronskih
storitev pa predstavlja e-raËun, stanje
števca. Kot že ime pove, gre za storitev,

Že omenjeno novost v okviru estoritev predstavljajo podatkovne storitve. Za gospodinjske uporabnike je
najzanimivejša storitev Spremljaj svojo
porabo, ki omogoËa spremljanje porab-
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AKTUALNO

AKTUALNO

Poslovanje družbe v letu 2009
V letu 2009 so poslovanje družbe v najveËji meri zaznamovali:
• globalna gospodarska kriza, ki je povzroËila znaten upad cen na trgu na debelo in hkrati tudi zmanjšanje porabe
elektriËne energije v segmentu industrijskih in poslovnih odjemalcev ter s
tem poveËanje koliËinskih in cenovnih
tveganj na podroËju nakupa in prodaje
elektriËne energije;
• uvajanje in uveljavljanje novih produktov za gospodinjske odjemalce elektriËne energije ter pospeševanje prodaje
elektriËne energije na podroËju poslovnih odjemalcev;
• nadaljnje zagotavljanje zanesljive in
varne oskrbe z elektriËno energijo, investiranje v elektroenergetsko omrežje ter
odprava škod na objektih in infrastrukturi zaradi naravnih nesreË;
• zagotavljanje alternativnih virov elektriËne energije;
• zaËetek priprave in izvedba potrebnih
postopkov s ciljem prestrukturiranja
družbe z namenom loËitve omrežne in
tržne dejavnosti skladno z zahtevami
zakonodaje in revizijskega poroËila RaËunskega sodišËa;
• postopek ugotavljanja kršitve zakona
o prepreËevanju in omejevanju konkurence, ki ga je zoper Elektro Ljubljana
uvedel Urad za varstvo konkurence;
• uvajanje sistema rednih letnih razgovorov v družbi.
Elektro Ljubljana d. d., je v letu 2009
posloval z dobiËkom 976,8 tisoË EUR, tj.
za 816,4 tisoË EUR veË od doseženega v
predhodnem letu. V letu 2008 je na slabši
poslovni izid v prvi vrsti vplivala izreËena
globa v postopku ugotavljanja kršitve Zakona o prepreËevanju in omejevanju konkurence, ki ga je zoper Elektro Ljubljana
uvedel Urad za varstvo konkurence.
V letu 2009 je prodaja elektriËne energije dosegla 3.573,1 GWh, kar je v primerjavi z naËrtovano prodajo za 0,1 % manj,
glede na prodajo v letu 2008 pa zaradi ve-

10 • elektronovice | maj2010

RTP 110/20 kV Gotna vas po prenovi.

Ëjega obsega izmenjave z drugimi trgovci
za 4,1 % veË.
Investicijska vlaganja so v letu 2009
znašala 47.524,3 tisoË EUR, tako da je bil
naËrt investicij dosežen 94,2-odstotno. V
primerjavi z realizacijo v letu 2008 pa so
bile investicije v letu 2009 višje za 4,4 %.
Pomembnejši objekti VN, na katerih
so se v letu 2009 vršila dela, so: gradnja
RTP 110/20 kV Litostroj, razširitev in rekonstrukcija RTP 110/20 kV Gotna vas, RTP
110/10 kV ViË in RTP 110/20 kV Trebnje,
poveËanje nazivne moËi transformatorjev
v RTP 110/10 kV Center in zaËetek gradnje
RP 20 kV Škofljica.
Med pomembnejše objekte distribucijskega omrežja SN in NN, ki so bili realizirani v letu 2009, pa lahko uvrstimo:
zakljuËek gradnje 20 kV, vkljuËitev v RTP
Vrhnika, gradnja 20 kV, vkljuËitev v RTP
Polje, zgrajena kabelska kanalizacija TP
Lek-TP Kolodvorska na obmoËju prihodnjega RTP Mengeš, zgrajen 20 kV daljnovod TP Trubarjevo nabrežje-TP Pleš v
Zidanem Mostu, zgrajena 20 kV povezava med RTP RadeËe in RTP Trebnje na
relaciji TP »eplje-TP Vodice, zgrajena 10
(20) kV povezava RTP Trbovlje-TP Kogeneracija.

Leto 2009 so še posebej zaznamovali
graditev in odprtje RTP Litostroj z integrirano sonËno elektrarno, odprtje razširjenega in rekonstruiranega RTP Gotna vas,
100-letnica elektrifikacije Dolenjske in Bele
krajine ter odprtje SonËne elektrarne v
Nadzorništvu Metlika.
V letu 2009 je Elektro Ljubljana še
poveËal aktivnosti na podroËju obnovljivih
virov elektriËne energije. Poraba elektriËne
energije se je lani sicer zmanjšala, vendar
le zaradi vzrokov in posledic gospodarske
krize, na splošno pa se poraba iz leta v leto
poveËuje. Ob tem so zaloge klasiËnih fosilnih goriv, iz katerih je pridobljene najveË elektriËne energije, omejene in imajo
na okolje hkrati tudi negativne posledice.
Edina dodatna alternativa je pridobivanje
elektriËne energije iz obnovljivih in do
okolja prijaznih energetskih virov. KljuËni
vzrok, da se je Elektro Ljubljana odloËil
za uvajanje in realizacijo projekta Zelena energija, pa je zavedanje, da moramo
ohraniti kakovostno in Ëisto okolje tudi
našim potomcem. Gre za blagovno znamko našega podjetja, ki predstavlja prodajo
elektriËne energije iz do okolja prijaznih in
obnovljivih energetskih virov, malih hidroelektrarn in sonËnih elektrarn.

AKTUALNO

AKTUALNO

Sodobno 110 kV stikališËe v SF6 izvedbi v RTP 110/35/20 kV Litostroj.

Zelena energija se trži v okviru Zelene
oskrbe, ki je namenjena vsem gospodinjstvom in podjetjem, ki želijo živeti v Ëistem
in zdravem okolju. Verjamemo, da s svojim
ekološko ozavešËenim ravnanjem lahko
prispevamo k varovanju in ohranjanju Ëi-

stega in zdravega okolja ter da s skrbnim in
z naËrtnim vlaganjem sredstev v obnovljive
vire energije pomagamo pri prizadevanjih
za zmanjševanje do okolja škodljivih toplogrednih plinov, ki so posledica dolgotrajne
uporabe klasiËnih fosilnih goriv.

V Elektru Ljubljana se zavedamo pomena in prednosti vzpostavitve poslovanja
po naËelih dobre prakse skladno s sprejetimi
in z uveljavljenimi standardi. Kar štiri širša
poslovna podroËja imamo tako urejena na
standardiziran naËin, tj. po doloËilih standardov iz skupine ISO, in sicer za Sistem vodenja
kakovosti ISO 9001, Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, Sistem vodenja varnosti in
zdravja pri delu OHSAS 18001 in za Sistem
upravljanja varovanja informacij ISO 27001.
Tudi v letu 2009 je potekala zunanja
presoja, s katero se je preverjala ustreznost
izvajanja, vzdrževanja in razvijanja Sistemov kakovosti. Bistvena ugotovitev zunanje presoje je bila, da ima družba vzpostavljen ustrezen sistem kakovosti po zahtevah
standardov. Vsa prejeta priporoËila pomenijo za nas spodbudo za nadaljnje delo in
razvoj integriranega sistema kakovosti. V
letu 2009 smo od Ministrstva za delo družino in socialne zadeve RS prejeli tudi osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.
Vir: Letno poroËilo Elektro Ljubljana 2009

NOVICA

NOVICA

Elektro Ljubljana na Dnevih
energetikov v Portorožu
»asopisna hiša Finance je letos organizirala že dvanajsto sreËanje energetskih menedžerjev s skupnim naslovom
Energetika na razvojnem prelomu. Konferenca, 12. dnevi
energetikov, je bila 19. in 20. aprila v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Predavanja so bila razvršËena v petih sekcijah, poudarek pa je bil na velikih spremembah v zakonodaji,
možnostih uËinkovitega upravljanja z energijo in možnostih
vkljuËevanja slovenskih podjetij v strateški energetski naËrt.

E
Elektro Ljubljana se je kot sponzor predstavil na Dnevih energetikov v
Portorožu.

lektro Ljubljana je bil tudi letos med pokrovitelji sreËanja. Na predstavitvenem prostoru v preddverju kongresne dvorane smo predstavili svoje nove produkte za odjemalce ter prizadevanja za veËjo
ozavešËenost uËinkovite rabe elektriËne energije in proizvodnje elektriËne energije z obnovljivimi do okolja prijaznimi viri.
Marko Piko
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SVET DELAVCEV

SVET DELAVCEV

Svet delavcev v novi sestavi in z
novim vodstvom
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!
Kot mnogi med vami že veste, je z marcem 2010 delo
zaËel novoizvoljeni svet delavcev družbe Elektro Ljubljana.
Med 24 kandidati je bilo tako izvoljenih 13 Ëlanov sveta delavcev v sestavi: Igor AdlešiË, Zoran Artnak, Robert
Berdajs, Janez Cevec, Mitja Fabjan, Janez Forte, Viktor
Forte, Bojan Pintar, Roman Ponebšek, Boris StefanoviÊ,
Anton Strelec, Andrej Zimmer in Egon Hoda, zadnjega so
na prvi seji Ëlani sveta izvolili tudi za predsednika sveta
delavcev.

V

olitev, izvedenih skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki jih je uspešno vodila predsednica
volilne komisije Taja Simoniti (njej in njenim sodelavcem
gre posebna zahvala za vložena Ëas in trud), se je na ravni celotne
družbe udeležilo nekaj Ëez 70 % volilnih upraviËencev.

delavke in sodelavci, vaše sodelovanje pri volitvah in oblikovanju
delavskih institucij, vaši predlogi za izboljšanje razmer in vaša opozorila na kršitve. Pridobljenih pravic sodelovanja pri upravljanju
podjetja ne smemo prepustiti toku dogodkov, navsezadnje smo
dolžni to pravico ohraniti našim naslednikom, Ëesar s pasivnostjo
ne bo mogoËe storiti. Vsi se zavedamo trenutnega položaja celotnega slovenskega gospodarstva, v katerega je naša družba neloËljivo
vpeta. Vendar pa je povsem napaËno mnenje, da se lahko gospodarstvo okrepi na raËun krËenja delavskih pravic, npr. z nižjimi
plaËami delavcev in odpušËanjem. Nasprotno, okrepitev je odvisna
le od dobrega in dobro plaËanega dela delavcev ter odliËnega in
dobro plaËanega dela uprav. To je temelj, na katerem namerava svet
delavcev skupaj z upravo družbe in ob sodelovanju s sindikatom
družbe, vzpostaviti okvir, znotraj katerega se bodo uspešno izpolnjevali interesi vseh zaposlenih.
Egon Hoda,
predsednik sveta delavcev

Na tem mestu naj se v imenu sveta delavcev najprej zahvalim
vsem volivkam in volivcem, ki ste z udeležbo na volitvah pokazali
svojo zavzetost in željo vplivati na dogajanja v naši družbi. Vse
preveË se je namreË razširila miselnost, da so tovrstne oblike delavskega organiziranja, kot so npr. sindikati in sveti delavcev, preživete ustanove prejšnjega politiËnega sistema, ki so ustvarjene le same
sebi v namen in nimajo nikakršnega vpliva na pravice delavcev.
OdloËno lahko zatrdim, da to ni tako, nezainteresiranosti zaposlenih v povezavi s poslovanjem njihovih podjetij, ki smo je bili kar
nekako vajeni iz “dobrih Ëasov”, je namreË že zdavnaj konec, poleg
tega pa institut soupravljanja delavcev sploh ni neka pogruntavšËina prejšnjega politiËnega sistema, ampak je v našo zakonodajo
prenesen iz zahodnega kapitalistiËnega sistema. Svet delavcev je
tako postal obvezno poslovno spremstvo vsake uprave, na podlagi svojih natanËno doloËenih pristojnosti pa lahko svet delavcev
vpliva na vsako odloËitev, ki se nanaša na pravice delavcev. Prav je,
da so te pristojnosti splošno znane in se jih delavci (in tudi uprava
družbe) ves Ëas zavedajo. Osnovna pravica in dolžnost sveta delavcev sta torej predvsem stalna skrb, da se pravilno izvajajo zakoni in
predpisi, ki se nanašajo na pravice delavcev, ter izvršujejo kolektivne pogodbe in dogovori, doseženi z upravo. Svet delavcev ima tudi
pravico upravi predlagati ukrepe, ki so v korist delavcev, na drugi
strani pa dolžnost sprejemati predloge in pobude delavcev.
Svet delavcev je tako eden izmed institutov, ki lahko in mora
zavarovati pravice delavcev, seveda pa to v nobenem primeru ne
more storiti sam. Osnova sodelovanja delavcev pri upravljanju je
predvsem vaša zainteresiranost za dogajanja v podjetju, drage so-
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Skupina elektromonterjev DE Ljubljana mesto pri polaganju SN kablov.

NOVICA

NOVICA

UËenci 7. razredov OŠ Bršljin v
RTP 110/20 kV Trebnje
Elektro Ljubljana že vrsto let uspešno sodeluje z
osnovnimi šolami na podroËju splošnega znanja o elektriki in pri predstavitvah poklicev elektrostroke ter tako
pomaga uËencem pri lažji odloËitvi in izbiri.

U

Ëenci sedmih razredov devetletke Osnovne šole Bršljin iz
Novega mesta so že vrsto let redni obiskovalci RTP Trebnje. UËence sva 14. aprila sprejela s Cirilom Možetom. Pred
ogledom sva uËence seznanila s pravili obnašanja med obiskom,
kajti naprave v obratovanju ob neupoštevanju pravil predstavljajo
veliko nevarnost. Pod mojim strokovnim vodstvom so si uËenci ob
razlagi ogledali najprej 110-kilovoltno stikališËe, nato prostore z
napravami v 20-kilovoltnem stikališËu in komandni prostor.
UËencem so bile predstavljene tudi nevarnosti pri delu. Prikazana so jim bila zašËitna sredstva in njihova uporaba. V zašËitna
oblaËila sva oblekla tudi enega izmed uËencev.
Glede na to, da se bodo morali uËenci kmalu zaËeti odloËati
za izbiro poklica oziroma nadaljnjega izobraževanja, sem uËence

seznanil s poklici v elektrogospodarstvu, z zaposlovanjem in s štipendiranjem.
Marko Piko

Na koncu pa še odziv šole.
Pozdravljeni!
Še enkrat bi se vam rada zahvalila za lep sprejem naših sedmošolcev.
Bili so zelo zadovoljni. VšeË jim je bilo naslednje:
• da ste na sošolcu pokazali opremo elektriËarja,
• dobili so jasnejšo sliko o poti elektrike,
• da so elektriËarji tako simpatiËni in prijazni.
Pohvalili so tudi razlago.

Hvala vam.
Nevenka Gabrijel, OŠ Bršljin

Ciril Može pri predstavitvi zašËitnih sredstev.
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KAKOVOSTI

SISTEM VODENJA

Upravljanje incidentov pri
varovanju informacij
Sodobni vidik poslovanja temelji na poslovnih procesih, ki so podprti z informacijskimi sistemi in skozi katere
se pretaka velika množica informacij. Ker informacijske
sisteme in informacije nenehno ogrožajo notranji in zunanji vplivi, je njihova celovita zašËita nujno potrebna, saj le
s tem lahko dosežemo neprekinjeno poslovanje, zmanjšamo poslovna in varnostna tveganja, obenem pa ohranimo
dobro ime družbe na nemirnem trgu.

S

kladno z uvedenim standardom ISO 27001 : 2005 mora
organizacija spremljati in pregledovati Sistem upravljanja
varovanja informacij. Ena izmed zahtev se nanaša tudi na
upravljanje incidentov. Da bi si bolje razjasnili, kaj je incident pri
varovanju informacij in z njim povezani pojmi, si pobliže oglejmo
nekaj definicij. »e govorimo o varovanju informacij, gre za ohranjanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij, poleg
tega tudi za ohranjanje drugih lastnosti, kot so: verodostojnost, odgovornost, neovrgljivost in zanesljivost.
Pri varovanju informacij se pojavljajo dogodki, ki jih lahko oznaËimo za ugotovljen pojav v stanju sistema, storitve ali v
omrežju, ki kaže na mogoËo kršitev politike varovanja informacij
ali okvaro zašËit, ali predhodno neznana situacija, ki je lahko pomembna za varnost. »e pri tem dogodek ocenimo z zelo visoko
verjetnostjo, da bo ogrozil poslovanje in varovanje informacij, govorimo o incidentu pri varovanju informacij. Incident je torej uresniËena grožnja, ki prekine normalen potek kakega dejanja. Incident
je škodljiv ali potencialno škodljiv dogodek v informacijskem sistemu, dejanje neposredne ali posredne kršitve varnostne politike oziroma vsako nezakonito, nepooblašËeno ali nesprejemljivo dejanje,
ki lahko prizadene informacijski sistem.
Med najpogostejšimi incidenti najdemo okužbe z raËunalniškimi virusi, odpoved sistemov ali poškodbe podatkov, zlorabo
interneta med zaposlenimi, krajo raËunalniške opreme, krajo ali
neavtorizirano razkritje zaupnih podatkov, goljufijo s pomoËjo
podatkov, zunanji vdor v omrežja ali prekinitev delovanja sistema, izgubo podatkov ali raËunalniške opreme, okvare ali preobremenitev sistemov (namerne, nenamerne), Ëloveške napake,
nezdružljivost s politikami ali smernicami, kršitve sporazumov o
fiziËnem varovanju, nenadzorovane spremembe sistema in nepooblašËene dostope do informacijskih sistemov. Upravljanje z
incidenti je proces, ki zbira, analizira in rešuje vse primere neljubih dogodkov. Njegov namen je obnova normalnega delovanja
informacijskih storitev v Ëim krajšem Ëasu in s Ëim manjšimi
motnjami poslovanja. Cilj upravljanja incidentov pri varovanju
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informacij je zmanjšati škodljiv vpliv teh dogodkov na poslovanje.
Proces upravljanja incidentov pri varovanju informacij je
opredeljen z dvema kljuËnima ciljema:
• zagotoviti mora, da se dogodki pri varovanju informacij in slabosti, povezane z informacijskimi sistemi, sporoËajo na naËin, ki
dopušËa pravoËasno sprejetje popravnih ukrepov;
• zagotoviti mora, da se za upravljanje incidentov pri varovanju
informacij uporablja dosleden in uËinkovit pristop.
V Elektru Ljubljana, upravljanje incidentov pri varovanju informacij prikazuje slika 1.
Izredno pomemben element pri procesu upravljanja incidentov je sistem za poroËanje o dogodkih in slabostih pri varovanju
informacij, ki mora biti zavezujoË za vse zaposlene, zunanje partnerje, ki uporabljajo informacijske sisteme in storitve organizacije.
V ta namen se v Elektru Ljubljana uporablja e-poštni naslov varnostni.dogodki@elektro-ljubljana.si, veliko varnostnih dogodkov
pa se lahko zazna tudi prek enotne vstopne toËke, ki je informacijska podpora HelpDesk, ali prek kontaktne osebe v Službi za informacijske sisteme. Pri prijavi je priporoËljivo navesti podatke “prijavitelja”, naravo varnostnega dogodka (npr. nepooblašËen dostop
ali poizkus dostopa), opis dogodka, okolišËine odkritja dogodka,
mogoËo višino nastale škode (posredne in neposredne), možnosti povrnitve v prejšnje stanje, aktivnosti za povrnitev v prejšnje
stanje in seznam ukrepov za prepreËitev ali omejitev primerljivih
dogodkov. Na osnovi prejetih podatkov lahko ocenimo, ali gre za
incident ali pa zadevo obravnavamo kot varnostni dogodek. Seveda se podatki (dogodki) zbirajo neposredno tudi iz informacijskih

Slika 1: Upravljanje incidentov pri varovanju informacij v Elektru
Ljubljana d. d.

KAKOVOSTI

SISTEM VODENJA

nadzornih sistemov, kot so: TMG, eSafe, ForeFront, Sophos, CheckPoint ...
Drugi pomemben element je vzpostavitev postopkov za odzivanje in reševanje incidentov. S temi postopki namreË doloËimo naËin, kako bomo ukrepali ob
prejemu varnostnega sporoËila o dogodku. V Elektru
Ljubljana, imamo opredeljen poslovni proces, ki celostno prikazuje reševanje incidentov. Po sprejemu prijave
varnostnega dogodka se ta klasificira, na podlagi klasifikacije pa lahko zadevo rešimo znotraj podjetja sami ali
pa za pomoË potrebujemo zunanjega svetovalca. VËasih
so vkljuËeni tudi svetovalci iz tujine, predvsem takrat,
ko gre za reševanje tehniËnih pomanjkljivosti sistemske
programske opreme. Reševanje incidenta se konËa, ko
ustrezno rešimo nastalo situacijo in sprejmemo ukrepe.
V procesu uËinkovitega upravljanja incidentov
pri varovanju informacij seveda ne moremo mimo tako
imenovanega Sveta za sisteme vodenja kakovosti, prek
katerega najvišji odloËitveni organ, torej vodstvo podjetja, uresniËuje svoje poslanstvo. Svet za sisteme vodenja
kakovosti namreË sprejema pomembne odloËitve, med
drugim tudi s podroËja varovanja informacij, torej tudi
s podroËja upravljanja incidentov. »lani sveta morajo v
prvi vrsti poskrbeti, da ima organizacija vzpostavljene
mehanizme, s katerimi lahko izmeri in spremlja vrsto,
obseg in stroške incidentov pri varovanju informacij.
To je kljuËno, Ëe želimo prepoznati ponavljajoËe se incidente in oblikovati sistem za izboljšave ali uporabo
dodatnih kontrol, s katerimi lahko omejimo pogostnost,
škodo in stroške nadaljnjih incidentov ali okvar. »e
organizacija po incidentu pri varovanju informacij zoper osebo ali organizacijo sproži pravni postopek (civilni
ali kazenski), mora Svet za sisteme vodenja kakovosti
poskrbeti, da zbere dokaze, jih zadrži in predloži skladno
s pravili za dokaze, ki jih doloËa podroËna zakonodaja.

NOVICA

NOVICA

UËenci tretjih
razredov na
obisku v MHE
Zagradec
Mala hidroelektrarna Zagradec je zaradi starosti in postavitve naprav zelo primerna za obiske osnovnošolcev. Na
preprost in njim razumljiv naËin jim predstavimo nastajanje
oziroma proizvodnjo elektriËne energije in osnovne pojme o
elektriki, posredujemo pa jim tudi nasvete za uËinkovito rabo
elektriËne energije.

Ž

e nekaj let zapored si uËenci tretjih razredov osnovne šole StiËna in vseh njenih podružniËnih šol ogledajo našo malo hidroelektrarno v Zagradcu. 8. aprila je elektrarno obiskalo 96 uËencev tretjih razredov iz osnovnih šol StiËna nova, StiËna stara, IvanËna
Gorica, Zagradec, Muljava, Krka in Ambrus.
Dolgoletni obiskovalci male elektrarne v Zagradcu so tudi uËenci
4. razredov Osnovne šole Louisa AdamiËa iz Ljubljane. Elektrarno so si
ogledali ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprilu.
S kratkim predavanjem in med ogledom seznanim uËence z naËini pridobivanja elektriËne energije, razliËnimi vrstami elektrarn, s
prenosom elektriËne energije od elektrarne do uporabnikov in posameznimi napravami v elektrarni. UËenci z velikim zanimanjem spremljajo predavanje v mali dvorani nad elektrarno, si ogledajo zajetje z
vtoËnim kanalom in s Ëistilnimi grabljami ter v skupinah po 10 uËencev (zaradi varnosti) tudi strojnico elektrarne.
SpremljajoËe uËiteljice so pohvalile predavanje in ogled.

Mag. Peter Fajfar
Marko Piko
Uporabljena gradiva:
• BS ISO/IEC 27001: 2005; Informacijska tehnologija
- Varnostne tehnike - Sistemi za upravljanje varovanja informacij, prva izdaja, 2005
• Zbrane informacijsko varnostne politike, GIZ distribucije elektriËne energije, ver. 1.0, julij 2009
• Varnostna informacijska politika za zaposlene v
elektrodistribuciji in Informatiki d.d., GIZ distribucije
elektriËne energije, ver. 1.0, julij 2009
Ogled strojnice MHE Zagradec je iz varnostnih razlogov organiziran v manjših
skupinah.

maj2010 | Dober tok. • 15

STORITVE

NAŠI PRODUKTI IN

Paketna oskrba

Moj paket

V tokratni številki želimo vam, našim cenjenim sodelavcem, na kratko predstaviti našo razširjeno ponudbo
za gospodinjske odjemalce. Torej tudi vi lahko za svojo
domaËo rabo elektriËne energije poleg t. i. osnovne oskrbe izbirate med dvema razliËicama paketne oskrbe.

Z

a paketno oskrbo pod komercialnim imenom MOJ PAKET
v splošnem velja, da je to oskrba z vnaprej znano ceno
za elektriËno energijo v izbranem Ëasovnem obdobju. Namenjena in primerna je za vse gospodinjske odjemalce elektriËne
energije, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost za Ëas nakupa
elektriËne energije pod znanimi pogoji, to pa je cena elektriËne
energije, na katero ne vpliva niti poraba niti število merilnih mest
kakor tudi ne lokacija merilnega mesta. To hkrati pomeni, da lahko sklenete pogodbo za paketno oskrbo, tudi za merilna mesta,
ki so na obmoËjih drugih distribucij. »as trajanja stabilne cene v
okviru Mojega paketa si izberete sami. Na primer do konca leta
2010, 2011, 2012 ali 2013. Za lažjo odloËitev, kateri paket izbrati
in za katero Ëasovno obdobje, pa vam je na naši spletni strani
na voljo kalkulator. Vnesti je treba le okvirne meseËne koliËine
elektriËne energije in izbrati vrsto paketa.
Gospodinjski odjemalci, katerih letna poraba presega 20.000
kWh oziroma njihova povpreËna dnevna poraba presega 55
kWh, se lahko odloËajo znotraj tritarifne paketne oskrbe. Edina
omejitev je, da je merilno mesto na našem preskrbovalnem obmoËju.
Pri tem je MOJ PAKET 3T prav tako oskrba z vnaprej znano ceno za elektriËno energijo za izbrano Ëasovno obdobje. Nespremenjena, zagotovljena cena za elektriko velja za celotno obdobje veljavnosti pogodbe. Zaradi prilagodljivosti, uporabnosti
in stroškovne uËinkovitosti je ta vrsta paketne oskrbe zanimiva
predvsem za lastnike toplotnih Ërpalk, lastnike veËstanovanjskih
hiš in uporabnike sistemov ogrevanja in hlajenja, ki jih napaja
elektriËna energija.

Razširjena ponudba oskrbe z električno
energijo za gospodinjstva. Zagotovljena
cena do konca leta 2010, 2011, 2012 ali 2013.

Dnevna raba elektriËne energije naj bi se preselila v cenovno
ugodnejši Ëas, na primer pred odhodom od doma in po prihodu
domov. Izogibali pa bi se porabi v Ëasu druge višje tarife.

3T DVOJNI
Namenjen je veËjim gospodinjskim odjemalcem, ki veËino
Ëasa preživijo doma in imajo tako možnost prilagajati delovanje
svojih naprav veËkrat dnevno, ali pa tistim, ki lahko z namešËeno
avtomatiko prilagodijo delovanje doloËenih porabnikov, ki takšno
regulacijo dopušËajo.
»asi trajanja tarif znotraj delovnega dneva so:

3T ENOJNI
Namenjen je veËjim gospodinjskim odjemalcem, ki so veËino
dneva odsotni od doma.

0

3T-enojni-VT1

3T-enojni-VT2

MT

0

»asi trajanja tarif znotraj delovnega dneva so:
MT

Več kot le dober tok

3T-enojniVT1

3T-dvojni-VT1

3T-dvojni
-VT2

3T-dvojni-VT1

3T-dvojni
3T-dvojni-VT1
-VT2

MT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vse o naši ponudbi vam je na voljo na:
www.elektro-ljubljana.si.
Uršula Krisper
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Elektro Ljubljana v množiËnih
medijih od januarja do marca 2010
V zadnjih treh letih se je število
objav konstantno izjemno poveËevalo, v prvem letošnjem trimeseËju
pa se je situacija zaËela umirjati na
obiËajne ravni. Dogodki in tematike,
ki so v prejšnjih obdobjih povzroËali
poveËanje, v letošnjih prvih treh mesecih, niso bili izraženi.

P

ress clipping, d. o. o., je za podjetje Elektro Ljubljana izvedel analizo
medijskih objav za prve tri mesece
2010. Zasledili in analizirali smo 211 objav
z geslom Elektro Ljubljana, kar je za 117
objav manj kot v istem obdobju lani; to
predstavlja 35,7-odstotno zmanjšanje. Februarja je bilo objavljenih najmanj, tj. 50
objav, najveË pa marca, tj. 110.

Novinarji budno spremljajo dogajanje v Elektru Ljubljana.

(17), Svetovni dan varËevanja z energijo
- svetovanje o uËinkoviti (14), Bivši zaposleni (6), Nasveti odjemalcem in ElektriËna
energija iz obnovljivih virov (6).

Število pozitivnih objav se je glede
na isto obdobje lani zmanjšalo za 83 objav,
na 185 objav, kar predstavlja 31-odstotni
upad. Hkrati se je delež pozitivnih objav
poveËal za 6 odstotnih toËk, in sicer z lanskih 81,7 na letošnjih 87,7 odstotne toËke.

Število negativnih konotacij se je
zmanjšalo. Delež negativnih objav se je
zmanjšal za 7,9 odstotne toËke, s 15,5 %
na 7,6 %. Absolutno število negativnih objav se je z lanskih 51 objav zmanjšalo na
letošnjih 16, kar predstavlja 146-odstotni
padec.

Jedro pozitivnih objav v letu 2010
tvorijo tematike: Stara mestna elektrarna Elektro Ljubljana (29), VeË kot le dober tok
(28), Razpis in kandidati za predsednika
uprave Elektra Ljubljana (17), Andrej RibiË
- novi predsednik uprave Elektra Ljubljana

Jedro negativne publicitete tvorijo
tematike: Nasprotovanje gradnji daljnovoda Bršljin-Gotna vas (4), KonkurenËni boj ob vstopu GEN-I na trg elektriËne
energije (3), Odjemalci - plaËevanje raËunov (2), Omrežje - drugo (2) ter Andrej

RibiË - novi predsednik uprave Elektra
Ljubljana (2).
Število naËrtovanih objav je 164, kar
predstavlja 77,7 % celotne publicitete. V
primerjavi z istim obdobjem leta 2009 se
je število naËrtovanih objav znižalo za 92
(35,9 %), delež nenaËrtovanih objav pa je
ostal na isti ravni.
V obravnavanem obdobju so se od
kljuËnih oseb Elektra Ljubljana v medijskih
objavah najveËkrat pojavili Mirko MarinËiË
(34), Andrej RibiË (28), Andrej ŠušteršiË (NS)
(15), Gregor BožiË (4), Marjan Rekar (NS) (4),
Uršula Krisper (3) in Violeta Irgl (2).
Janez Kne, komunikolog
Press clipping, d. o. o.
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Graf 1: Vrednostna struktura publicitete.
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Graf 2: »asovni razvoj publicitete in vrednostna
struktura.
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NAŠA NADZORNIŠTVA

NAŠA NADZORNIŠTVA

Nadzorništva DE Novo mesto
Nadzorništvo Novo mesto

Poslovni prostori Nadzorništva Novo mesto.

Je osrednje Nadzorništvo DE
Novo mesto, ki na severu na obmoËju Kamenja meji z Nadzorništvom
Trebnje, na vzhodu sega prek Ždinje
in Smolenje vasi ter Orehka do Nadzorništva Šentjernej. Na jugu meji pri
Podgradu, Vinji vasi in Starih Žagah
z Nadzorništvom Metlika. Na zahodu
je proti Nadzorništvu KoËevje naravna
meja Rog, po dolini Krke pa je meja
z Nadzorništvom Zagradec za vasjo
Drenje.

Karta Elektra Ljubljana z oznaËenim podroËjem DE Novo mesto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Površina: 295 km2
Število odjemalcev: 17.376
Število RTP: 2 (Bršljin in Gotna vas)
Število TP: 265
Dolžina 20 kV prostozraËnega omrežja:
207,7 km
Dolžina 20 kV podzemnega kabelskega
omrežja: 127,8 km
Dolžina nizkonapetostnega prostozraËnega omrežja: 258,6 km
Dolžina nizkonapetostnega podzemnega kabelskega omrežja: 267,9 km
Vodja nadzorništva: Peter Selak
Naslov: Nadzorništvo Novo mesto, Livada 1, Novo mesto
Dežurni monter: GSM: 031 669 619
Kontakt: 07 620 52 50 (vodja nadzorništva), št. faksa: 07 620 52 96

Zaposleni v Skupini v Nadzorništvu:
• PETER SELAK - vodja nadzorništva
• MILAN CESAR - delovodja
• JANEZ NOVAK - pomoËnik delovodje
• ANTON GORENC - samostojni elektromonter
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•
•
•
•

JANEZ KOCJAN - samostojni elektromonter
JOŽE MRVAR - samostojni elektromonter
ANTON KRIŽE - samostojni elektromonter
DAMJAN VOVK - elektromonter
BOŠTJAN KRALJ - samostojni elektromonter

•
•
•
•
•

MARKO LAVRI» - samostojni elektromonter
MATJAŽ ZUPAN»I» - organizator del
za prikljuËke
ROMAN BOŽI» - pomoËnik delovodje
ALOJZ BOBNAR - samostojni elektromonter
ZVONKO KRISTAN - samostojni elektromonter

Skupina na Nadzorništvu Novo mesto - od leve proti desni so: Jože Mrvar, Marko LavriË, Henrik
Lužar, Drago Kranjc, Janez Kocjan, Roman BožiË, Milan Cesar, Franc AnderliË, Anton Gorenc,
Damjan Vovk, Peter Selak, Ciril Može, Matjaž ZupanËiË.

NAŠA NADZORNIŠTVA

NAŠA NADZORNIŠTVA

•
•
•

Peter Selak

•
•

ANTON KUPLENK - samostojni elektromonter
STANISLAV ROZMAN - pomožni elektromonter

Zaposleni v Skupini za izgradnjo Novo
mesto:
• BOGDAN PRUDI» - delovodja
• BOGDAN BRINOVEC - elektromonter
• ANTON ERŠTE - elektromonter
• SILVO JUDEŽ - elektromonter
• MATJAŽ KRAMARI» - elektromonter
• PETER ŠTRBENC - pomoËnik delovodje

MARTIN FRANKOVI» - elektromonter
BRANKO KABMI» - pomoËnik delovodje
DRAGO PAVC - elektromonter

Zaposleni v Skupini za izgradnjo Šentjernej:
• MARTIN GORENC - delovodja
• ROK JAKŠE - elektromonter
• FRANC LEŠNJAK - pomožni delavec
• DUŠAN POVŠE - samostojni elektromonter
• LUKA STIPANI» - elektromonter

Skupina za izgradnjo Šentjernej - od leve proti
desni so: Dušan Povše, Luka StipaniË, Rok
Jakše.

Zaposleni v Službi za izgradnjo DO:
• ANTON ŠKOFLJANC - referent avtoparka
• DENIS CIMERMAN - voznik
• FRANC JUVANC - voznik

Nadzorništvo na severu sega do
Mirne gore, RuËetne vasi in meji z
Nadzorništvom Metlika. Na zahodu
prek Maverlena, TanËe gore, Dragatuša pa vse do Radencev meji z Nadzorništvom KoËevje, na vzhodu in
jugu je ob reki Kolpi državna meja.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Skupina za izgradnjo DO - od leve proti
desni: Anton Škofljanc, Franc Juvanc, Denis
Cimerman.

Zaposleni v Službi za distribucijsko operativo:
• FRANC ANDERLI» - vodja skladišËa
• HENRIK LUŽAR - skladišËnik
• DRAGO KRANJC - skladišËnik
• BOŠTJAN LOPAREC - pomožni delavec
Skupina za izgradnjo Trebnje - od leve proti
desni so: Danijel Flajšman, Martin FrankoviË,
Sebastjan Fon, Branko KambiË, Drago Pavc.

Poslovni prostori Nadzorništva »rnomelj.

•
•

Skupina za izgradnjo Novo mesto - od leve proti
desni so: Bogdan PrudiË, Bogdan Brinovec,
Peter Štrbenc, Silvo Judež, Anton Eršte, Matjaž
KramariË.

Zaposleni v Skupini za izgradnjo Trebnje:
• ANTON KASTELIC - delovodja
• DANIEL FLAJŠMAN - elektromonter
• SEBASTJAN FON - samostojni elektromonter

Nadzorništvo »rnomelj

Zaposleni v Oddelku za naprave in meritve:
• CIRIL MOŽE- mojster obratovanja

Površina: 326 km2
Število odjemalcev: 6.669
Število RTP: 1 (»rnomelj)
Število TP: 156
Dolžina 20 kV prostozraËnega omrežja:
180,6 km
Dolžina 20 kV podzemnega kabelskega
omrežja: 31,4 km
Dolžina nizkonapetostnega prostozraËnega omrežja: 195,1 km
Dolžina nizkonapetostnega podzemnega kabelskega omrežja: 127,7 km
Vodja nadzorništva: Igor AdlešiË
Naslov: Nadzorništvo »rnomelj, Ulica
Heroja Stariha 30, »rnomelj
Dežurni monter: GSM: 041 382 856
Kontakt: 07 620 53 81 (sprejemna pisarna), št. faksa: 07 620 53 94

Zaposleni v Skupini na nadzorništvu:
• IGOR ADLEŠI» - vodja nadzorništva
• ROMAN WEISS - delovodja
• DRAGO ŠTERK - pomoËnik delovodje
• ANDREJ KO»EVAR - samostojni elektromonter

Igor AdlešiË
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•
•
•
•

Skupina na Nadzorništvu »rnomelj - od leve
proti desni: (zadaj) SreËko Stepan, Drago Šterk,
Dušan Majerle, Boris SimoniË, (spredaj) Roman
Weiss, Marijan Kolbezen.

•
•
•
•
•

MARIJAN KOLBEZEN - referent za
omrežja
DUŠAN MAJERLE - samostojni elektromonter
SRE»KO STEPAN - samostojni elektromonter
BORIS SIMONI» - samostojni elektromonter
JANKO STRUGAR - referent za uporabnike

Služba za distribucijsko operativo »rnomelj - od
leve proti desni: Janko Strugar, Andrej Panjan,
Robert VraniË, Janez KlemenËiË, Anton Vardjan.

Zaposleni v Oddelku za dokumentacijo in
projektivo:
• ANDREJ PANJAN - višji projektant
Zaposleni v oddelku za uporabnike:
• ANTON VARDJAN - prevzemnik merilnega mesta

Nadzorništvo Metlika

Zaposleni v Skupini za izgradnjo:

Poslovni prostori Nadzorništva Metlika.

Skupina za izgradnjo »rnomelj - od leve proti
desni: Matej KramariË, Andrej Vrtar, Stanko
ŽuniË, Miran Ivec, Aleš JankoviË, Damir Perko.

•
•
•
•
•

ALEŠ JANKOVI» - delovodja
MIRAN IVEC - samostojni elektromonter
MATEJ KRAMARI» - samostojni elektromonter
DAMIR PERKO - samostojni elektromonter
ANDREJ VRTAR - pomožni elektromonter

Zaposlena v Službi za distribucijsko operativo:
• ROBERT VRANI» - dokumentarist
• JANEZ KLEMENI» - skladišËnik

Meja na jugu in vzhodu je državna meja s Hrvaško, z Nadzorništvom
»rnomelj pa meji za TP Dragoši, na
zahodu med VranoviËi in Gradcem, v
obËini SemiË pa pri Starihovem vrhu.
Na severu pri Starih Žagah, za TP
Gornje Laze in v Podgradu pa meji na
Nadzorništvo Novo mesto.
•
•
•
•
•
•
•

Zaposleni v Službi za izgradnjo DO:
• STANKO ŽUNI» - voznik
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ga kabelskega omrežja: 106,1 km
Vodja nadzorništva: Jože PušiË
Naslov: Nadzorništvo Metlika, »rnomaljska cesta 5, Metlika
Dežurni monter: GSM: 041 382 852
Kontakt: 07 620 53 71 (vodja nadzorništva), št. faksa: 07 620 53 78

•

Površina: 243 km2
Število odjemalcev: 6.531
Število RTP: 1 (Metlika)
Število TP: 154
Dolžina 20 kV prostozraËnega omrežja:
183,4 km
Dolžina 20 kV podzemnega kabelskega
omrežja: 29,71 km
Dolžina nizkonapetostnega prostozraËnega omrežja: 219 km
Dolžina nizkonapetostnega podzemne-

Jože PušiË

Zaposleni v Skupini na nadzorništvu:
• JOŽE PUŠI» - vodja nadzorništva
• FRANC VOGRIN - delovodja
• IGOR KAVŠEK - pomoËnik delovodje
• STANKO SLANC - samostojni elektromonter
• ZLATKO JAMBROŠI» - samostojni
elektromonter
• ANTUN NASTAV - samostojni elektromonter
• DAVOR TRENK - samostojni elektromonter
• JANEZ PAŠI» - samostojni elektromonter
• ALBIN KOTAR - samostojni elektromonter

Skupina na Nadzorništvu Metlika - od leve
proti desni: (zadaj) Davor Trenk, Franc Vogrin,
Zlatko JambrošiË, Igor Kavšek, (spredaj)
Stanislav Slanc, Antun Nastav, Albin Kotar,
Janez PašiË, Jože PušiË.

Zaposleni v Oddelku za naprave in meritve
• ANTON IVEC - mojster obratovanja

NAŠA NADZORNIŠTVA

NAŠA NADZORNIŠTVA

Nadzorništvo Trebnje

Poslovni prostori Nadzorništva Trebnje.

Južno in zahodno na obmoËjih
Globodola, Lisca, Sela Šumberk in
»ateža meji z Nadzorništvom Zagradec,
severno na obmoËju Vodic in MoravË
meji z Nadzorništvoma Litija in RadeËe, vzhodno z Nadzorništvom Šentjernej za gradom Hmeljnik ter Elektrom
Celje, d. d., Nadzorništvo Mokronog.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Površina: 268 km2
Število odjemalcev: 7.803
Število RTP: 1 (Trebnje)
Število TP: 221
Dolžina 20 kV prostozraËnega omrežja:
183,4 km
Dolžina 20 kV podzemnega kabelskega
omrežja: 47,8 km
Dolžina nizkonapetostnega prostozraËnega omrežja: 265,9 km
Dolžina nizkonapetostnega podzemnega kabelskega omrežja: 183,1 km
Vodja nadzorništva: Boštjan Slak
Naslov: Nadzorništvo Trebnje, GubËeva
cesta 32, Trebnje
Dežurni monter: GSM: 041 382 853
Kontakt: 07 620 53 50 (vodja nadzorništva), št. faksa: 07 620 53 47

Zaposleni v Skupini na Nadzorništvu:
• BOŠTJAN SLAK - vodja nadzorništva
• JOŽE ŠEPIC - delovodja
• FRANC FLUHER - pomoËnik delovodje
• IVAN GORENC - samostojni elektromonter

•
•

Skupina na Nadzorništvu Trebnje - od leve proti
desni so: (Spredaj) Uroš Pintar, Franc Fluher,
Edo Pintar, (zadaj) Gregor Zupanec, Jože Šepic,
Boštjan Slak, Mitja SmoliË.

•
•
•
•
•

UROŠ PINTAR - samostojni elektromonter
MITJA SMOLI» - elektromonter
GRAGOR ZUPANEC - elektromonter
EDVARD PINTAR - administrator
STANISLAV PEKOLJ - samostojni elektromonter

Bojan Vovk

Nadzorništvo Šentjernej
Skupina na Nadzorništvu Šentjernej - od leve
proti desni so: Jože Lekše, Iztok Rukše, Bojan
Vovk, Sandi Pirc, Alojzij Mencin, Drago Srakar,
Alojz CemiË, Boštjan Gorenc, Jože Debevc, Jože
Povše.

Poslovni prostori Nadzorništva Šentjernej.

Na vzhodu nadzorništvo meji z
Elektrom Celje, d. d., z mejnimi kraji Kostanjevica na Krki in Rako, na
jugu z Gorjanci in s Trdinovim vrhom
na Republiko Hrvaško, na zahodu so
mejne toËke Hrušica, Veliki Slatnik in
OtoËec, na severu pa meji z Elektrom
Celje, d. d.
•
•
•
•
•
•
•

Boštjan Slak

na cesta 15, Šentjernej
Dežurni monter: GSM: 041 351 490
Kontakt: 07 620 53 56 (vodja nadzorništva), št. faksa: 07 620 53 63

•
•

Površina: 259 km2
Število odjemalcev: 8.700
Število TP: 204
Dolžina 20 kV prostozraËnega omrežja:
141,7 km
Dolžina 20 kV podzemnega kabelskega
omrežja: 71,1 km
Dolžina nizkonapetostnega prostozraËnega omrežja: 340,9 km
Dolžina nizkonapetostnega podzemnega kabelskega omrežja: 172,7 km
Vodja nadzorništva: Bojan Vovk
Naslov: Nadzorništvo Šentjernej, Obrt-

Zaposleni v Skupini na nadzorništvu:
• BOJAN VOVK - vodja nadzorništva
• ALOJZIJ MENCIN - delovodja
• ALOJZ CEMI» - pomoËnik delovodje
• IZTOK RUKŠE - samostojni elektromonter
• JOŽE LEKŠE - samostojni elektromonter
• DRAGO SRAKAR - samostojni elektromonter
• SANDI PIRC - samostojni elektromonter
• BOŠTJAN GORENC - elektromonter
• JOŽE DEBEVC - samostojni elektromonter
• JOŽE POVŠE - samostojni elektromonter

Poslovna stavba DE Novo mesto.

Jolanda Štukelj in Anton Cugelj
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Delovna sobota
z našimi
osnovnošolci

z uËenci merili porabo likalnika, kaloriferja, raËunalnika, varËne
sijalke in klasiËne žarnice. Izmerjene porabe smo med seboj primerjali in izraËunali okvirno letno porabo ter strošek.
Malo po poldnevu smo se razšli - uËenci vidno zadovoljni, ker
jim na moji uri ni bilo treba “težko delati in misliti”, jaz pa še bolj,
saj so mi je najveËja potrditev “nezdolgoËaseni in budni obrazi”
poslušalcev, še posebej na soboto dopoldne.
Uršula Krisper

V soboto, 10. aprila 2010, sem se na povabilo OŠ Zadobrova in uËiteljice Vide Girandon udeležila njihovega
“ekodneva”. Na ta dan naj uËenci ne bi imeli klasiËnega pouka po predmetniku, ampak je bil pouk namenjen
aktivnostim, ki dokazujejo njihovo že obstojeËe znanje o
pomenu varovanja okolja in mogoËih negativnih vplivih.
Prek delavnic, kakršna je bila tudi moja, pa naj bi uËenci
nabirali še dodatna znanja.

Z

a uËence sedmih razredov sem pripravila dveurno predstavitev - delavnico, ki je v prvem delu obsegala predstavitev
o proizvodnji in prenosu elektriËne energije, kratko predstavitev našega podjetja in proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov energije. V drugem delu, delavnici, pa smo skupaj

Obisk v RTP
Bršljin
V okviru naravoslovno-tehniËnega dne so si 4. maja
pod strokovnim vodstvom Marka Pika in Cirila Možeta
uËenci šestih razredov Osnovne šole StopiËe ogledali raz-

Uršula Krisper med predstavitvijo uËinkovite rabe elektriËne energije.

delilno transformatorsko postajo v Bršljinu. Sodelovanje z
osnovno šolo StopiËe ima že kar dolgoletno tradicijo, saj
že vrsto let prihajajo na obisk

U

Ëenci so si po predhodni seznanitvi z varnostnimi pravili iz varne oddaljenosti ogledali visokonapetostno 110 kV
stikališËe, 20 kV stikališËe s kabelskimi izvodi daljnovodov
in komandni prostor. Z velikim zanimanjem so si ob razlagi ogledovali fotografije, na katerih je prikazan zgodovinski razvoj razdelilne postaje Bršljin in energetskih naprav. Na tak naËin so uËenci
spoznali, kako se z uporabo novih tehnologij zmanjšuje velikost
naprav in kako so si med seboj tesno povezani energetika, elektronika in raËunalništvo.
Veliko pozornosti je bilo med obiskom posveËene tudi varnostnim ukrepom pri delu z napravami. UËence je Ciril Može seznanil z nevarnostmi pri delu v bližini naprav pod napetostjo ter
prikazal uporabo varnostnih in zašËitnih sredstev.
Z lepimi vtisi in novimi spoznanji smo z uËenci sklenili naravoslovno-tehniËni dan.
Marko Piko

UËenci OŠ StopiËe med ogledom 20 kV stikališËa v RTP Bršljin.
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Toplotne Ërpalke (1. del)
Paketi za gospodinjske odjemalce MOJ PAKET 3T so namenjeni
gospodinjskim odjemalcem z veËjo
porabo elektriËne energije. Na osnovi
neposredne komunikacije z odjemalci
elektriËne energije je v veËini primerov vzrok za njihovo veliko porabo
ogrevanje s pomoËjo elektriËne energije. Imamo primere, kjer se odjemalci
ogrevajo in/ali hladijo “neposredno”,
to pomeni, da se elektriËna energija neposredno pretvarja v toplotno.
Predvsem imamo v mislih razliËna
elektriËna grelna telesa s slabimi izkoristki ali elektriËne grelce v kombinaciji z vpihavanjem predgretega
zraka. V zadnjih letih zaznavamo porast investitorjev, to je naših gospodinjskih odjemalcev, ki v novozgrajene objekte ali pri prenovi obstojeËih
sistemov ogrevanja namestijo sistem
ogrevanja s toplotno Ërpalko.

T

ermin toplotna Ërpalka (v nadaljevanju T») nas takoj spomni na vodno
Ërpalko. Vemo, da voda teËe vedno po hribu navzdol. »e jo želimo iz doline spraviti v hišo na hribu, potrebujemo
Ërpalko, za katere delovanje potrebujemo
energijo. Pri T», kjer preËrpavamo toploto, ta tudi nastopa namesto vode, toplota
prehaja oziroma “teËe” vedno proti nižji
temperaturi.
Toploto, ki nam v Ëasu nižjih zunanjih temperatur nenehno uhaja skozi stene
hiše, skozi okna, vrata in tudi Ëez streho, je
treba nadomestiti s toplejšim virom, torej z
vgradnjo sistema ogrevanja.

Delovanje toplotne
Ërpalke
S pomoËjo T» se toploto iz okolice
koristno uporabi za ogrevanje prostorov
ali sanitarne vode, samostojno ali v kombinaciji z drugimi sistemi. Pridobljena toplota je rezultat termodinamiËnega procesa
in ne izgorevanja goriva kot pri klasiËnih

ogrevalnih sistemih. Gre za krožni proces, v
katerem je hladivo (tekoËina z nizkim vrelišËem) podvrženo razliËnim spremembam
agregatnega stanja: uparjanja, kondenzacije, ekspanzije in kompresije.
S pomoËjo T» “generiramo” toploto
nižje temperature v toploto višje temperature. V uparjalniku T» iz okolice (zemlje,
vode ali zraka) Ërpa shranjeno energijo in
jo skupaj s pogonsko energijo odda v obliki
toplote. »e poenostavimo: T» deluje podobno kot hladilnik z enako tehniko, samo
obrnjenim procesom.

Delovanje
T» je sestavljen iz uparjalnika, ki
odvzema toploto okolice (vode, zraka,
zemlje), v njem se pri nizki temperaturi
uplini delovna snov (hladivo), ki nato potuje v kompresor. Kompresor pare stisne
in jih dvigne na višjo tlaËno in temperaturno raven. VroËe pare v kondenzatorju
kondenzirajo pri višji temperaturi in pri
tem oddajo kondenzacijsko toploto ogrevanemu mediju. Delovna snov nato potuje
prek ekspanzijskega ventila, kjer se ji zniža tlak nazaj v uparjalnik in proces se ponovi. Vsa toplota, pridobljena iz okolice,
je brezplaËna. Da jo z nizkotemperaturne
ravni dvignemo na visokotemperaturno
raven, je treba vložiti nekaj dela. Tako je za
delovanje T» potrebna elektriËna energija
za pogon sklopa, ki ga sestavljata kompresor in ventilator. Razmerje med elektriËno energijo in brezplaËno energijo, ki
jo odvzamemo iz okolice, je obiËajno 1/3
in pri najnovejših Ërpalkah celo do 1/5 in
veË. To pomeni, da za 3 kWh pridobljene
toplotne energije uporabnik plaËa 1 kWh
za porabljeno elektriËno energijo v procesu, preostali 2 kWh pa dobi brezplaËno,
iz okolice. Razmerje med pridobljeno toplotno energijo in vloženim delom imenujemo grelno število. Njegova vrednost je
odvisna od vrste toplotne Ërpalke in vira
okoliške toplote. Letna grelna števila znašajo v povpreËju od 3 do 4 in tudi veË.

Poznamo tri osnovne izvedbe T»
glede na medij (okolico), ki ga hladimo,
in medij, ki ga ogrevamo. Tako poznamo sisteme T» zrak/voda, voda/voda,
zemlja/voda. Pri oznaËevanju tipa T»
se na prvo mesto postavlja medij, ki ga
hladimo, na drugo mesto pa medij, ki
ga grejemo. T» zrak/zrak pa so v bistvu
vse vrste klimatskih naprav, ki ohlajajo
in vzdržujejo temperaturo v doloËenem
prostoru. Toploto pa predajajo zraku v
drugem prostoru ali v okolico. Za ogrevanje zgradb pa poleg zadostne koliËine
toplote potrebujemo tudi ustrezno temperaturno raven grelnega medija. Zato
se v zgradbah z vgrajenim sistemom s
T» implementira talno, stensko, stropno
ogrevanje, kjer zadostuje že nizkotemperaturni režim (tudi 40/30 °C). T» bo imel
boljši izkoristek, Ëim nižja bo temperatura grelnega medija.
Glede oblike poznamo dve izvedbi
T». Pri t. i. kompaktni izvedbi sta toplotna Ërpalka in hranilnik toplote (vode) v
enem sklopu, Ëe je T» loËena od hranilnika vode, pa takšno izvedbo imenujemo
split ali loËena izvedba. Glede na naËin
obratovanja poznamo dva naËina obratovanja T», in sicer bivalentno in monovalentno obratovanje.
»e je T» za ogrevanje objekta in tople sanitarne vode namešËena dodatno, h
kotlu centralne kurjave, imenujemo tak
naËin obratovanja bivalenten. Dejansko
pa loËimo tri naËine bivalentnega obratovanja: bivalentno alternativno, bivalentno
vzporedno in bivalentno delno vzporedno.
Tako lahko s pomoËjo regulacije izbiramo poljubno obratovanje pri doloËenih
zunanjih temperaturah. Pri bivalentnem
vzporednem obratovanju imamo dva neodvisna generatorja toplote (sistem s T» in
kotel), ki se ob izpadu enega nadomešËata.
Pri monovalentnem naËinu obratovanja
pa samo s T» pokrijemo celotne potrebe
po toplotni energiji Ëez celotno ogrevalno
sezono.
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Viri toplote

Zrak

Pri naËrtovanju za vgradnjo T» je
kljuËnega pomena vir toplote. Grelno število T» je namreË odvisno od temperature,
pri kateri Ërpamo toploto. Pri tem pa je treba upoštevati še temperaturni režim ogrevanja, letne energetske potrebe objekta,
zahtevan odstotek kritja energetskih potreb
objekta s T» in Ëe je T» predviden za novogradnjo ali za obstojeËi objekt.
Med najpogostejše vire sodijo zunanji
zrak, odpadni zrak prezraËevalnih sistemov, površinske vode, podtalnica, zemlja
in energetske vrtine.

Zrak je neizËrpen in je povsod na voljo, vendar je treba upoštevati, da se moË
T» kljub razvojnim dosežkom z upadanjem
temperature zunanjega zraka znižuje. Pri
zelo nizkih temperaturah je bilo pri klasiËnih T» “stare generacije” zrak/voda treba
zagotoviti dodaten vir ogrevanja. Zaradi
nizkih temperatur uparjalnika se na uparjalnikih kondenzira vlaga, ki zamrzne. Nastali srež prepreËi pretok zraka skozi uparjalnik in s tem dotok novega zraka, zato je
delovni proces T» v takem primeru moten
ali pa v doloËenih primerih nemogoË. Odmrznitev z vroËimi parami ali elektriËnim
grelcem je rešitev, vendar se uËinkovitost
T» zaradi tega zniža.

NajveËkrat se v sistemih za vir toplote
uporabljata zrak in voda, Ëeprav se toplota
zemlje lahko tudi koristno izrabi. Sloji zemlje imajo namreË na globini 15 m skoraj
konstantno temperaturo približno +15 °C.
Toplota zemlje se koristi tako, da se v izkopani kanal položi kolektor zaprtega sistema. V ceveh kroži delovno sredstvo, ki
ga zemlja ogreje za nekaj stopinj. Sistem
je izveden tako, da izkorišËanje toplote ne
vpliva na floro. Podoben sistem se vgradi
za izkorišËanje toplote kamenin - energetske vrtine. Oba vira toplote sta zanesljiva,
vendar draga. Globina in premer ene ali
veË energetskih vrtin sta odvisna od potrebe objekta po ogrevanju in moËi vgrajene
toplotne Ërpalke.

Toplotna Ërpalka za ogrevanje hiše.
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Poleg Ërpalk, ki izkorišËajo toploto
zunanjega zraka, lahko koristimo tudi toploto notranjega zraka. Primerna mesta
so npr. v kleti, kjer želimo vzdrževati stalno temperaturo +3 °C, ali podstrešje, kjer
redko pade temperatura zraka pod 0 °C. Za
ogrevanje sanitarne vode se uporabljajo T»
zrak/voda ogrevalne moËi od 2 do 3 kW.
Zmogljivost ogrevanja je do 1.400 litrov
vode dnevno. T» je izveden tako, da je namešËen na grelnik vode. »e je Ërpalka v loËeni izvedbi, se hranilnik vode in Ërpalka
povežeta z vodovodnimi cevmi. Za cirkulacijo vode je treba vgraditi obtoËno Ërpalko,
ki jo upravlja termostat, vgrajen v hranilnik vode. Glavna prednost sistema s T» je
v tem, da ima trikrat manjšo porabo elektriËne energije kot klasiËni elektriËni grelec. Vodo segrevamo maksimalno na 55 °C,
kar pomeni manjše toplotne izgube v hranilniku vode in na ceveh, prav tako pa
manjše nalaganje vodnega kamna na ogrevalne površine. Velik volumen hranilnika
energije omogoËa delovanje T» v Ëasih nižje tarife elektriËne energije.
IzkorišËanje toplote prezraËevalnih
sistemov je primerno na objektih, ki imajo urejeno prisilno prezraËevanje. Ker je v
takih objektih poraba energije za ogrevanje
svežega zraka do približno 45 % skupne
letne rabe za ogrevanje, je z izrabo odpadne toplote prezraËevanja mogoËe doseËi
znatne prihranke. Odvisno od koliËine zraka in velikosti objekta je mogoËe odpadno

Toplotna Ërpalka za pripravo sanitarne vode.

toploto uporabiti za predgrevanje vstopnega svežega zraka, sanitarne vode in samega
ogrevanje objekta.

Toplota površinskih voda
in podtalnice
Ogrevanje s toploto površinskih voda
ne predstavlja velikega posega, seveda pa
mora biti izpolnjen pogoj, da je v bližini
na voljo primerna površinska voda. Voda
se v jezerih, poËasi tekoËih rekah in morjih
prek pomladi in poletja segreva, pozimi pa
poËasi ohlaja. Uporablja se zaprt sistem odvzema toplote. Kolektor položimo na dno
vodnega zajetja, jezera ali druge vodne
površine, njegovo dolžino pa prilagodimo
energetskim potrebam objekta. Sistem je
zasnovan na kroženju nestrupenega sredstva, ki ga z obtoËno Ërpalko vodimo od
kolektorja, v katerem se za nekaj stopinj
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ogreje, nato prispe do T», ki mu toploto
odvzame. Sistem obratuje tudi, ki se temperatura vode približuje niËli.

pomanjkanja Ëiste pitne vode v prihodnosti, zato naj bodo takšni sistemi raje izjeme.

Sistemi s podtalnico so odprti sistemi, zato je najnižja temperatura vode, ki
jo še lahko uporabljamo, +3 °C. Pri nas v
glavnem uporabljamo podtalnico s temperaturo od 8 do 12 °C. Da lahko koristimo
podtalnico, moramo ob zgradbi izvrtati v
zemljo dve vrtini za Ërpanje in vraËanje
podtalnice. Talna voda mora imeti pretok
vsaj 2 m3/h. Podtalnica je torej zaradi sorazmerno visoke temperature idealen vir
toplote, saj z njo dosegamo visoka grelna
števila. Problem pa je, da lahko z množiËno uporabo takih sistemov vplivamo na

Izbor toplotne Ërpalke
Izbor T» je odvisen od energetskih
potreb objekta, razpoložljivega vira toplote in od odloËitve, kolikšen odstotek letnih
energetskih potreb objekta naj bi pokril T».
Iz tega razloga izberemo pri zahtevnih objektih T» moËi od 40 do 60 % maksimalne
moËi ogrevanja, ki pa vseeno pokrije sorazmerno visok odstotek letne rabe energije za
ogrevanje. T» z moËjo, enako maksimalni
potrebni moËi objekta, pride v poštev le pri
energetsko varËnih objektih.

Pri sistemu s T», ki ne pokrije vseh
energetskih potreb objekta, je treba zagotoviti dodatno ogrevanje, ki naj se vklopi
samodejno, ko T» ne zmore veË vzdrževati
zahtevane temperature. T» in dodatni vir
tako delujeta istoËasno. Ko je nastavljena
temperatura dosežena, se dodatni vir izklopi in T» nadaljuje ogrevanje sam.
PrihodnjiË nadaljevanje: Izbira ustreznega sistema.

Uršula Krisper, Vodja projekta VarËevanje
z elektriËno energijo znotraj podjetja

NOVICA

NOVICA

Predavanje o elektriki na OŠ
Jožeta MoškriËa
V lanskem šolskem letu je Elektro Ljubljana v sodelovanju z društvom Zoja izvajal projekt Trajnostna energija
v šolah. V okviru projekta so bile organizirane animacijske
delavnice na 50 osnovnih šolah po Sloveniji, pretežno na
preskrbovalnem obmoËju naše družbe. Na podlagi “dobrega imena”, ki smo si ga pridobili, je tudi v letošnjem
šolskem letu veliko povpraševanje po naših animacijskih
delavnicah. Za ponovni obisk se zanimajo tudi osnovne
šole, na katerih smo že imeli delavnice, vse veË prošenj pa
prihaja s šol, na katerih do zdaj še nismo bili.

kratko sem predstavil vse glavne znaËilnosti poklicev, možnosti za
izobraževanje, štipendiranje in zaposlitev.
Marko Piko

T

ako sva v Ëetrtek, 13. maja, skupaj s sodelavko Uršulo Krisper v okviru tehniËnega dne izvedla predavanje za uËence 7.
razredov Osnovne šole Jožeta MoškriËa v Ljubljani. Elektrika,
naËin proizvodnje, prenos in distribucija ter pridobivanje elektriËne
energije iz obnovljivih virov je bila tema mojega predavanja. Uršula Krisper je na priroËnih merilnikih “potratnežih” praktiËno prikazala razlike v porabi posameznih porabnikov. Uršula je uËencem
predstavila ukrepe in naËine, kako racionalno uporabljati elektriËno
energijo in kje v gospodinjstvu se da privarËevati. Na koncu našega obiska sem uËence seznanil še s poklici v elektroenergetiki. Na

Uršula Krisper med predstavitvijo uËinkovite rabe elektriËne energije.
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Samonosni kabelski snop (SKS) v
nizkonapetostnih omrežjih
Že v 20. letih prejšnjega stoletja so AmeriËani razmišljali o
izoliranih prostozraËnih vodih. V
tem Ëasu še ni bilo pravih izolacijskih materialov, zaËetne težave so
bile velike, verjetno tudi lobiranja
in prepriËevanja, tako je ta razvoj
obstal. Druga svetovna vojna je zavrla civilni razvoj novih tehnologij
in prednost je dobil vojni program.
Vojna se je, kot vsaka, zaËela in
tudi konËala in vse je bilo treba obnoviti.

Trdo in težko smo delali, vendar še danes
zanesljivo obratuje (od leve proti desni Anton
AvËin, Gustav Erklavec, takratni direktor
TOZD-a Elektro Ljubljana mesto in Pavle Jereb).

P

rve obnove so bile v stari tehniki, kar so paË znali. »as zahteva
napredek in nov razvoj. V tem
pogledu so bili Francozi najpogumnejši
in najbolj inovativni. Združili so celotno francosko elektrogospodarstvo - EdF
(Electricite de France) in s tem so bile
dane možnosti za velikopotezni razvoj
novih tehnologij. Prevzeli so vodilno
vlogo in skupaj z drugimi zaËeli razvijati
nov sistem omrežij.
Pristop k temu projektu in sploh
strategija sta bila veËsmerna in zahteve
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so bile predvsem naslednje:
• graditev nizkonapetostnih in srednjenapetostnih omrežij mora biti preprostejša kot do zdaj, umešËanje v prostor ne sme biti motilno (arhitektonski,
zgodovinski in drugi spomeniki), ovire je treba lažje premagovati;
• zanesljivost in varnost obratovanja
omrežja morata biti ekstremno visoka; nakljuËen dotik vodnika pod napetostjo ne sme povzroËati smrtne
nevarnosti oziroma kakršne koli poškodbe; omogoËeno mora biti delo
pod napetostjo;
• cenejša investicija in vzdrževanje;
• zamenjava bakrenih vodnikov Cu z
drugimi cenejπimi materiali.
To so bile zahteve strategov, prognozerjev razvoja omrežij oziroma vodstev distributivnih podjetij. V elektrotehniki bomo rekli temu imaginarna
komponenta. V realnem tehniËnem svetu
pa se moramo vsi prilagoditi doloËenim
tehniËnim standardom in predpisom. Teh
pa v tem Ëasu ni bilo in ni se bilo mogoËe opirati na nekaj konkretnega. Da ne
bi nastal zastoj pri razvoju SKS-omrežij,
je bilo treba paralelno razvijati predpise
- tehnologijo - sistem in to se je pokazalo
kot zelo dobra rešitev, ki precej prinaša
in krajša Ëas do želenega rezultata.
Vsako omrežje mora ustrezati - realna komponenta:
• statiËni nosilnosti in zanesljivosti;
• ustreznim dielektriËnim (izolacijskim)
zahtevam;
• odpornosti na žarke UV (ultravijoliËne).
Te zahteve so tehnologi izpolnili, seveda ne brez težav, vendar nova ideja je
bila tu in zaËeti je bilo treba. Leta 1955
so v Franciji prvi eksperimentalno položili
SKS nizke napetosti ter istoËasno tudi SKS

srednje napetosti. Pri SKS NNO (nizkonapetostno omrežje) je bil sistem naslednji:
nosilna žila je položena (obešena) na oporne toËke in služi tudi kot niËelni oziroma
nevtralni vodnik, okoli nje pa so torsadno
naviti, kot bi bili navijaËeni fazni vodniki
in Ëe je potrebno, tudi vodniki za JR (javno razsvetljavo). Sistem so poimenovali
“TORSADES”.
Nosilna žila (niËelni vodnik) je bila
iz posebnega materiala - legure AL MELEC (francoska oznaka), zelo kakovostno
izdelana, preostali vodniki pa iz aluminija. Izolacija vodnikov je bila iz omreženega polietilena, odpornega na UV-žarke:
• statika in stabilnost sta bili zagotovljeni;
• izolacijska trdnost za napetost do 1
kV tudi;
• odpornost na UV-žarke pa tudi.
Že prvi in nadaljnji preizkusi v
Franciji so pokazali, da je to tisto, kar
smo priËakovali. Celo veË, sam sistem
SKS je pokazal veË prednosti, kot smo
priËakovali. Zanimivo je, da je razvoj
SKS do 1 kV prevzel odloËilno in vodilno
vlogo razvoja in investicij SKS-sistemov
pri NNO.
Že v 60. letih prejšnjega stoletja so
naši inženirji (štipendisti pri EdF) spoznali to tehniko in jo tudi predstavili
doma (ing. Gustav Erklavec).
Kaj pa v takratni Sloveniji in Jugoslaviji? Proizvodnjo tega SKS-sistema je prva
zaËela tovarna kablov Elka iz Zagreba pod
komercialnim imenom ELKALEX-1, leguro pa so enako kot francosko poimenovali
E-ALMgL, vse drugo je enako kot na izvoru. Kot prvo so priporoËali izgradnjo SKS
NNO v primorsko dalmatinskih mestih,
kjer se vse skupaj drži in je malo prostora,
pa niË se ne sme spremeniti.
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Na obmoËju Slovenije Elektro Ljubljana oziroma natanËnejše Elektro Ljubljana mesto smo prvo eksperimentalno
omrežje zgradili leta 1976 - Dvor-StanežiËe zelo kratek odsek. Že prva elektromontažna dela so pokazala, da je to
tehnika, ki se nas bo prijela in nam je
pisana na kožo. Samonosno tehniko smo
sicer že poznali, vendar v obliki nosilne
jeklene vrvi, ki pa se v gradnji elektroenergetskih omrežij ni oprijela. Primerna
je bila le za majhne preseke in vedno so
nastajale okvare.
Nov SKS (samonosni kabelski snop)
pa je tehnika, kjer je preprosta montaža; možnost napaËne montaže in napak
je zmanjšanja na minimum, to je tehnika, ki jo montažerji hitro osvojijo. In res
naslednja naša veËja investicija NNO v
SKS-izvedbi je bila leta 1977 Povšetova
ulica, tu smo bili že pripravljeni na resen
pristop in tudi uspelo nam je. Izpostaviti je treba, da takrat ni bilo nobenih
zateznih sponk, tokovnih sponk, sploh
potrebnega nosilnega in tokovnega materiala in orodij za gradnjo SKS. Improvizirali smo na vse mogoËe naËine, kakor
smo znali. Da o prevozu in delu na višini
niti ne govorimo. To omrežje je še danes v obratovanju in tehniËno obratuje
brezhibno. Predhodno pa nepriËakovani

Tako smo vËasih delali, poenostaviti smo morali
(od leve proti desni, Pavle Jereb delovodja,
Anton AvËin).

dogodek na Slovenskem - potres junija
1976 v Furlaniji (Italija) s hudimi gmotnimi posledicami tudi pri nas v PosoËju.
Italijani so se hoteli pokazati svetu kot
humanitarno organizirana družba, tehniËno uËinkovita, posebno v gradbeništvu.
Po televiziji so stalno prikazovali svojo
uËinkovitost in humanitarnost. To je tudi
nas vzpodbujalo, da ne smemo zaostajati
po tehniËnih in humanitarnih odnosih do
prizadetih državljanov.
Tudi pri nas v PosoËju je bila ogromna gmotna škoda, posebno na starejših
stanovanjskih objektih. Slovenija se je
takrat skupno odloËila, da pomaga PosoËju z vsemi skupnimi moËmi. V avgustu
leta 1976 je Janez Piškur izdelal projekte za NNO v SKS-izvedbi za vasi Volarje
ob SoËi, Kamno ob Vrsnem (rojstni kraj
Simona GregorËiËa), predraËun pa je
pripravil Franc Faganel. Decembra leta
1976 pa so se že zaËela izvajati elektromontažna dela, najprej v kraju Volarje,
nato pa še v Kamnem pri Vrsnem ter naprej še v letu 1977. Dela v letu 1977 smo
še izvajali v kraju Logje (Breginj). Vodil
jih je delovodja Pavle Jereb, glavni nadzornik pa je bil Sašo Špacapan.
Dobavitelj SKS-kabla je bil Jugotehnika, Ljubljana, Jože Kastelic, proizvajalec pa Elka Zagreb. Nadzor: Lojze
Elektro Primorska - Gorica. Pri teh delih,
ki so bila republiškega pomena, se je bilo
treba izkazati; dali smo si tekmovalnega duška in uspeli. Na sklepni slovesni
prireditvi ob koncu leta v Kobaridu smo
dobili posebno priznanje za kakovostno
opravljeno delo. Uspeh je bil popoln in
SKS-sistem gradnje za NNO je bil s tem
dokonËno doloËen in izbran. OdloËili
smo se za ta sistem gradnje NNO, ki ga
uËinkovito izvajamo še danes in še vedno ne vidimo boljše rešitve.
Naslednje leto 1978 smo se lotili že
veËjih investicij in daljših tras v celotni dolžini 10 km. V 80. letih prejšnjega
stoletja smo inženirji opravljali strokovni staž pri EdF v Franciji, kjer je bila ta
tehnika že povsem prevladujoËa. Seveda
smo to tudi uveljavili doma in popolnoma obvladovali to tehniko, po mojem

Glavni nadzornik Sašo Špacapan in
delovodja Pavle Jereb pregledujeta projektno
dokumentacijo za SKS - NNO Kodeljevo.

skromnem mnenju celo bolje kot na izvoru ideje. Takoj smo opazili, da se uËinkovito izvajajo dela na daljših trasah,
zato smo v letu 1980 izvedli veËjo investicijo daljše trase: Ižanska cesta-Hauptmance-»rne vasi-Barje-Lipe v dolžini 10
km. To je v obratovanju še danes, in to
kljub snežnim ujmam, padajoËemu drevju in drugim zunanjim dejavnikom.
Danes je v celotni državi v uporabi
le ta tehnika gradnje NNO in se imamo že
za “velike perfekcioniste” pri tej gradnji,
Ëeprav še znamo delati in naredimo tudi
estetske spomenike (betonski drogovi).
Vendar ne glede na to se je ta tehnika popolnoma uveljavila v Evropi in svetu in
je popolnoma superiorna. Še veË, njena
uporaba se širi tudi na srednjo napetost
in razvoj še ni dokonËen. V Sloveniji,
posebno v Elektru Ljubljana, s ponosom
ugotavljamo, da smo prispevali svoj prispevek k temu razvoju SKS-sistemov, ki
je svetovna uspešnica.
Zahvaljujem se vsem sodelavcem,
ki so sodelovali pri razvoju, graditvi in
pri uveljavitvi tega sistema. Pot je bila
dolga, vËasih tudi trda, vendar so danes,
ko je vse že uspešno konËano, vse težave
pozabljene; ostal je le lep obËutek uspešnosti.

Anton AvËin
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Mednarodni dan družine
Vsakoletno praznovanje mednarodnega dneva družine je uvedla Generalna skupšËina ZN, ki je leta 1993
razglasila 15. maj za mednarodni
dan družine. Na ta dan gre pozornost
vprašanju, kako omogoËiti družini, da
bo izpolnila svojo vlogo in zagotovila
vsem svojim Ëlanom polno uživanje
Ëlovekovih pravic in dostojanstva. In
ne nazadnje zavedanju, kako zelo pomembna je vloga mater, ki velikokrat
zavzemajo (pre-)veË vlog v skrbi za
preostale družinske Ëlane. Prav je, da
se ob tem vse bolj poudarja tudi vloga
oËetov, ki v svojih prizadevanjih še
vedno premalo Ëasa preživijo z družino, pa Ëeprav naj bi bili dejavnejši pri
vzgoji otrok v primerjavi z njihovimi
oËeti.

P

raznovanje nas navdaja z mešanimi obËutki. V Ëasu negotovosti na
mnogo podroËjih družbenega življenja morda pomen družine še bolj stopa v
ospredje in nas izziva k poglobljeni misli.
Da je vse preveË otrok, ki je prikrajšanih za
normalno družinsko življenje, je žalostno
dejstvo. Pa vendar je že v Ërki zakona zapisano, da skrb za uspešen telesni in duševni
razvoj otrok pre-
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sega samo moralne okvire. Starševska skrb
je pravica in dolžnost staršev, da otrokom
zagotovijo normalne življenjske pogoje.
Medtem ko Zakon o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih (ZZZDR) opredeljuje družino kot življenjsko skupnost
staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok
uživa posebno varstvo, je v predlogu
Družinskega zakonika pojem družine
zastavljen širše. Za družino pod
posebnimi pogoji štejejo tudi
nekatere skupnosti življenja
otroka z odraslo osebo,
ki ni njegov roditelj
ali posvojitelj. Vsekakor pa je prisotnost otroka
nujna za obstoj
družine. Življenjska skupnost moškega
in ženske brez
otroka ne pomeni družine,
ne glede na to,
ali gre za zakonsko zvezo ali zunajzakonsko skupnost.

Pa poglejmo še nekaj statistiËnih
podatkov. Še prej velja omeniti, da pri
nas veËino statistiËnih podatkov o družinah zberejo s popisi prebivalstva vsakih deset let. Po definiciji družine, ki jo v
Sloveniji uporabljajo v statistiki, je družina opredeljena kot življenjska skupnost
staršev (obeh ali enega) in neporoËenih
otrok, ki živijo z njima oziroma z enim
od staršev v skupnem gospodinjstvu.
Starost otrok ni omejena, vendar pa le-ti
nimajo svoje družine oziroma ne živijo
v zunajzakonski skupnosti. Za družino
šteje tudi življenjska skupnost moškega
in ženske (brez otrok!), ki sta sklenila
zakonsko zvezo, ali, Ëe živita v zunajzakonski skupnosti. Pa vendar ta definicija
zdræi v statistiki. Velja, da druæine brez
otrok(a) ni.
Ob zadnjem popisu v Sloveniji leta
2002 je skoraj 80 % prebivalcev živelo v
družinah. Zbrani so bili tudi naslednji podatki:
• v 685.000 gospodinjstvih in 556.000
družinah je živelo 1,7 milijona prebivalcev Slovenije (78 %);
• število družin leta 2002 je bilo glede
na podatke iz popisa 1991 veËje za
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12.000, v primerjavi s popisom 1981 pa
za 33.000; število Ëlanov v družinah se
je znižalo, in sicer s 3,38 Ëlana (v letu
1991) na 3,06 Ëlana (leta 2002);
najpogostejša oblika družine pri nas:
poroËeni pari (73,7 %);
med 555.945 družinami je bilo najveË
zakonskih parov z otroki, 53,0 %; zakonskih parov brez otrok je bilo 20,7 %,
matere z otroki so predstavljale 16,1 %
vseh družin ali veË kot trikrat toliko
kot družin neporoËenih parov z otroki
(teh je bilo 5,3 %); oËetje z otroki so
predstavljali 2,6 % vseh družin, neporoËeni pari brez otrok pa 2,3 % vseh
družin;
v nemestnih naseljih je bilo za 6 % veË
zakonskih parov z otroki kot v mestnih, Ëeprav je živelo v mestnih naseljih
le za 3 % (285.370 družin) veË družin
kot v nemestnih naseljih (270.575 družin);
najveË družin, in sicer 208.018 oziroma 37 % je imelo enega otroka, 32 %
družin pa dva otroka, 23 % družin je
bilo brez otrok, 7 % družin je imelo
tri otroke ali veË otrok (5,8 % oziroma
32.137 družin); obalno-kraška statistiËna regija je imela najmanj družin
s tremi ali z veË otroki (3,4 % od vseh
družin), najveË pa statistiËna regija jugovzhodna Slovenija (8,1 %);
v družinah neporoËenih parov z otroki
so veËinoma imeli enega otroka (57,2
%); dva otroka je imelo 35,9 % takih
družin, 5,5 % takih družin je imelo 3
otroke, 4 ali veË otrok pa je imelo 1,3
% vseh družin neporoËenih parov z
otroki;
80 % otrok je živelo v družinah z obema staršema, in sicer 73,9 % teh otrok
v družinah s starši, ki so bili poroËeni,
9,4 % pa v družinah s starši, ki niso bili
poroËeni (neporoËeni pari);
med družinami mater z otroki je bilo
70,3 % družin matere z enim otrokom,
25,5 % je bilo družin mater z dvema
otrokoma, 4,1 % pa družin mater s 3
otroki ali z veË. Za 1,2 odstotne toËke veË družin mater z otroki je bilo v
mestnih kot nemestnih naseljih, kadar
je z materjo živel samo en otrok;
število družin brez otrok pri nas se je
med zadnjima popisoma poveËalo za

14.000. VeËinoma so to družine starejših poroËenih parov (v 80 % teh družin je bil vsaj en zakonec starejši od
50 let), katerih otroci so si že ustvarili
svojo družino in/ali zaživeli v lastnem
gospodinjstvu ter zapustili družino
staršev.

sovraštvo, oboje pa v zanesljiv propad.
OdloËitev za to izbiro pa nas Ëaka predvsem tam, kjer najbolj smo - v našem
mikrokozmosu, ob svojih partnerjih in v
svojih družinah. Tu sta naš svet in naša
prihodnost. Ne zapravimo ju.” (J. Musek,
2000)

“Ljubezen, partnerstvo, družinsko
življenje in z njimi povezane vrednote
so osrednja tema Ëloveške eksistence - v
vseh dobah, vseh družbah, kulturah in v
civilizacijah. Za veËino ljudi predstavljajo te teme življenjski okvir; v njem najdejo vse najbolj dragoceno, od temeljne
varnosti do najvišje izpolnitve. Danes se
Ëloveštvo bolj kot kdaj prej sprašuje o
vrednosti in smiselnosti svojega ravnanja
in svojega prebivanja. A vedno znova se
vraËa k spoznanju, da je ljubezen najvišji domet in najvišja vrednota. Vse velike
krize so nazadnje krize ljubezni, ljubezni
do soËloveka, narave, sveta, do absolutnega - tudi ljubezni do sebe.
Izbira prihodnosti je izbira ljubezni;
alternativne izbire vodijo v sebiËnost in

Bodimo obËutljivi na ekonomskosocialne stiske, v katerih se je znašla marsikatera družina. Izognimo se izgovorom,
ki opozarjajo na pomanjkanje Ëasa, in ga
raje Ëim bolj polno preživimo s svojimi
najbližjimi.
Andreja Radovan

Viri:
• Ljubezen, družina, vrednote (J. Musek,
2000)
• http://www.stat.si
• http://www.mddsz.gov.si

Foto: Violeta Irgl
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RAVNANJE S

Kadrovanje v preteklih mesecih
V pomladnih mesecih smo zaposlili sodelavce:
IME IN PRIIMEK

delovno mesto

OE

DE

Služba, nadzorništvo

JURE HO»EVAR

elektromonter

SDO

LM

Služba za distribucijsko
operativo

KLEMEN JELEN

elektromonter

SDO

LM

Služba za distribucijsko
operativo

JASNA TATALOVI»

poslovni sekretar

SS

UP

Sekretariat družbe

ANDREJ RIBI»

predsednik uprave

SS

UP

MATJAŽ OSVALD

svetovalec uprave za tehniËne zadeve in namestnik predsednika uprave

SS

UP

Sekretariat družbe

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje naslednjim:
IME IN PRIIMEK

OE

DE

Služba, nadzorništvo

DANIJEL KONDI∆

SDO

LM

Služba za uporabnike

SAMO SIMONI»

SDO

LM

Služba za dokumentacijo in investicije

DEJAN GRILJ

SDO

LO

Služba za izgradnjo DO, Domžale

FRANC TRAVEN

SDO

LO

Služba za dokumentacijo in investicije

Umrl je naš sodelavec Franc Traven,
zaposlen kot višji projektant na distribucijski enoti Ljubljana okolica.
Umrli so upokojenci: Janez Zgonec,
Marjan Zaletel, Franc Šuštar, Branko Horvat.
Vsi podatki o prihodih, odhodih ali
o prerazporeditvah so objavljeni na naši
intranetni strani v rubriki Kadri in izobraževanje.
Kadrovska služba

OGLAS

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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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.

KAJ DELAMO

KAJ DELAMO?

Delovodja
V prejšnji številki Elektro novic vam je bilo predstavljeno najbolj tipiËno in osnovno delovno mesto v našem
podjetju - elektromonter. V tej številki pa vam predstavljamo delovno mesto delovodja, ki izhaja iz delovnega mesta elektromonter in je njegova nadgradnja.

E

lektromonterji imajo možnost napredovanja. »e se elektromonter izkaže kot dober, lahko v okviru svoje skupine napreduje v samostojnega elektromonterja, sledi mu napredovanje v
pomoËnika delovodje in nato lahko postane tudi delovodja skupine,
seveda ob izpolnjevanju doloËenih pogojev.
V podjetju delovno mesto delovodja zasedajo samo moški sodelavci. V celotnem podjetju je na delovnem mestu delovodja zaposlenih 65 sodelavcev, to je 6,34 % vseh zaposlenih. V celotnem podjetju
pa ima poklic oziroma izobrazbo delovodja v elektroenergetiki 92 sodelavcev, to je 8,97 % vseh zaposlenih v podjetju na dan 1. 5. 2010.
Sodelavci s poklicem delovodja v elektroenergetiki lahko zasedajo tudi druga delovna mesta, kot so: pomoËnik delovodje, mojster
obratovanja, prevzemnik, kontrolor, organizator del za prikljuËke,
organizator del. Delo delovodje skupine v podjetju opravljajo tudi
sodelavci s poklicem elektrotehnik in inženir elektroenergetike.
Naše podjetje zaposluje veËje število sodelavcev, ki so usposobljeni za vodenje manjših delovnih skupin. Sodelavci, ki imajo
poklic delovodja v elektroenergetiki, z nekaj letnimi delovnimi izkušnjami kot elektromonterji in so razporejeni na delovno mesto delovodja, morajo imeti funkcionalno znanje s podroËja elektrotehnike
in tudi znanje o vodenju ljudi.
Poklic delovodja v elektroenergetiki si pridobijo, ko opravijo
delovodski izpit, ki ga izvaja Gospodarska zbornica Slovenije. S tem
izpitom pridobijo srednjo strokovno izobrazbo, kot doloËa Zakon o
poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ob prijavi na ta izpit, ki
je torej nacionalno preverjanje znanja, morajo imeti kandidati najmanj poklicno izobrazbo ustrezne smeri (uspešno konËano 3-letno
poklicno šolo). Delovodski izpit je sestavljen iz štirih delov, in sicer
iz strokovnoteoretiËnega dela, poslovodno-ekonomskega dela, pedagoško-androgoškega dela in praktiËnega dela.
Delovodja mora vedeti, kakšne so njegove pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti. Je usposobljen za delo na podroËju elektroenergetike. Ima osnovna elektrotehniËna in posebna elektrodistribucijska
znanja, ki obsegajo poznavanje naprav in opreme, ki se uporablja,
predvsem na podroËju distribucije elektriËne energije. Delo delovodje zahteva odgovornost, strokovnost, sposobnost timskega dela.
Pri odnosu s sodelavci mora upoštevati Ëlovekovo dostojanstvo in
dolžnosti ter pravice sodelavcev. Pri delu se je sposoben usmeriti na
problem in mora biti komunikativen. Njegovo delo pogosto poteka
tudi v stresnih situacijah.
Osnovna naloga delovodje skupine je vodenje skupine, ki je
sestavljena iz 4-8 sodelavcev, kar pomeni, da mora delovodja na-

Delovodja pri predaji dovoljenja za delo.

Ërtovati, organizirati, usklajevati in kontrolirati delo skupine. Imeti
mora organizacijske sposobnosti, biti mora natanËen in zanesljiv.
Delovodja vodi skupino pri razliËnih delih na kablovodih, daljnovodih, razdelilnih transformatorskih postajah ter na drugih elektroenergetskih objektih in napravah ter pri delu z odjemalci elektriËne
energije.
Delovodja mora biti pri delu zbran, saj z eno napaËno manipulacijo lahko povzroËi gospodarsko škodo ali hujšo nesreËo pri delu,
zato mora dosledno upoštevati navodila za varno delo.
Na distribucijski enoti Ljubljana okolica imamo na nadzorništvih delovodje po posameznih delovnih podroËjih, in sicer:
Delovodja skupine distribucijske operative (Skupina na
Nadzorništvu) organizira in vodi pregledovanje in vzdrževanje
prostozraËnega in kabelskega omrežja ter transformatorskih postaj
na obmoËju posameznega nadzorništva. Njihovo naËelo je skrb za
nemoteno in kakovostno dobavo elektriËne energije odjemalcem,
predvsem pa hitra odzivnost pri izpadih elektriËne energije.
Delovodja skupine za izgradnjo distribucijskega omrežja vodi
gradnjo ter rekonstrukcijo prostozraËnega in kabelskega omrežja pa
tudi gradnjo in rekonstrukcijo transformatorskih postaj. Njihovo naËelo je, da mora biti delo kakovostno in hitro opravljeno, predvsem
pa mora biti zagotovljena varnost sodelavcev.
Delovodja skupine za odjemalce organizira in nadzira izvajanje del z odjemalci elektriËne energije, njihovo naËelo pa je, da
mora biti vsa elektriËna energija kakovostno dobavljena, pravilno
izmerjena, obraËunana in plaËana.
Z izkušenostjo, natanËnostjo, zanesljivostjo, dobro komunikacijo in s sposobnostjo organiziranja lahko postaneš delovodja.
Da opravljaš poklic delovodje, moraš biti temeljit, imeti rad dobro
opravljeno delo, miren in potrpežljiv, saj nekateri postopki zahtevajo veliko spretnosti.
Svoje znanje mora delovodja nenehno izpopolnjevati, saj je
treba spremljati tehnološki in tehniËni razvoj v elektroenergetiki
doma in po svetu. Opravljanje poklica delovodja zahteva sposobnost timskega dela. Druge osebnostne lastnosti so tudi zbranost,
vestnost pri upoštevanju varnostnih predpisov, sposobnost samostojnega in odgovornega opravljanja delovnih nalog in sposobnost
prenosa znanja na sodelavce.
Jana Burja
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Za predstavitev smo izbrali sodelavce delovodje skupin, ki so bili imenovani na predlog vodij služb na distribucijski enoti Ljubljana okolica in ki se
štejejo med dobre zaradi odnosa do dela in sodelavcev.

MITJA MAROLT,

ANTON BURJA,

nekaj let. Imel pa sem tudi dobrega mentorja Željka, kateremu sem zelo hvaležen.”

• Kako vidite uspešnega delovodja
skupine?
“Uspešen delovodja skupine je, Ëe zna
motivirati svoje delavce za delo in da ga
opravijo varno in kakovostno.”

• Kaj bi svetovali našim sodelavcem elektromonterjem za varno in
uspešno delo?
delovodja Skupine za izgradnjo distribucijskega omrežja na Nadzorništvu Domžale.
Delovna doba v podjetju 17 let, na delovnem mestu delovodja zaposlen 2 leti.

• Kako se spominjate zaËetkov na
delovnem mestu delovodja?
“Kot delovodja sem prevzel delo v marcu 2008 od Željka BlaževiÊa. ZaËetek se
mi ni zdel pretirano zahteven, saj sem
opravljal delo namestnika delovodje že

FRANCI VIDMAR,
delovodja Skupine za odjemalce na Nadzorništvu Grosuplje.
Delovna doba v podjetju 13 let, na delovnem mestu delovodja zaposlen 9 let.

• Kako se spominjate zaËetkov na delovnem mestu delovodja?
“Sam zaËetek na delovnem mestu delovod-

32 • elektronovice | maj2010

“Upoštevajte vsa varnostna pravila. Delovodja je samo Ëlovek, ki se lahko zmoti in
vi ste zadnji v verigi. Uspešno pa bomo delali, Ëe bomo zaupali drug drugemu, opozarjali na napake in si pomagali na vseh
podroËjih, v službi in zasebnem življenju.”

• Moto, ki vas vodi skozi življenje?
“Pomagaj ljudem, Ëe je v tvoji moËi. Dobrota se zmeraj povrne. Bodi pošten do
drugih in do sebe. Bodi dobre volje in Ëim
veË se smej.”

ja se mi je zdel kar težek, saj je to delovno
mesto zahtevno in odgovorno z veË vidikov. Delo z ljudmi predstavlja svojevrsten
izziv. Skupaj s sodelavci smo se od vsega
zaËetka trudili za iskanje najboljših mogoËih rešitev pri doseganju zastavljenih ciljev.
Ker to delo zahteva kar nekaj znanja z delom na raËunalniku, so moji zaËetki na mestu delovodje zaznamovani tudi z ustvarjanjem ustrezne raËunalniške podpore. Treba
se je bilo nauËiti delati prepise, zaËelo se
je popisovati na dlanËnike in uparjati odjemalce.”

• Kako vidite uspešnega delovodjo
skupine?
“Kot delovodja svoje sodelavce velikokrat
pohvalim za dobro in uËinkovito opravljeno delo. Odkrito reËeno, sem s skupino svojih sodelavcev izjemno zadovoljen. Delujemo kot ekipa in delo znotraj

delovodja Skupine za izgradnjo distribucijskega omrežja na Nadzorništvu Litija.
Delovna doba v podjetju 24 let, na delovnem mestu delovodja zaposlen 9 let.

• Kako se spominjate zaËetkov na
delovnem mestu delovodja?
“ZaËetek na delovnem mestu delovodja
je zahteval veliko potrpljenja z obeh strani, tj. z moje strani in s strani sodelavcev
v skupini. Bili so novi pristopi pri delu,
ki jih je bilo treba uskladiti s sodelavci,
s katerimi sem še vËeraj skupaj plezal. Z
napredovanjem je prišla tudi veËja odgovornost za opravljeno delo in za varno
delo v skupini.”

takšnega kolektiva prerašËa okvire obiËajne
zaposlitve, saj nas vežejo pristne vezi prijateljstva.”

• Kaj bi svetovali našim sodelavcem
elektromonterjem za varno in uspešno
delo?
“Pogoja za varno in uspešno delo sta prav
gotovo v prvi vrsti strokovnost in odgovornost vseh sodelavcev. Takoj nato pa sta izredno pomembna tudi medsebojno zaupanje
in pripravljenost na pomoË. Mlajše monterje
je treba Ëim prej usposobiti za varno delo in
jim dati možnost, da se izkažejo. Za vse nas
pa velja, da se moramo pri delu neprestano
izobraževati in izpopolnjevati znanje ter vešËine.”

• Moto, ki vas vodi skozi življenje?
“Vztrajati do konca in nikoli obupati. »eprav
je kdaj treba zaËeti znova.”

SPOZNAJMO SE

SPOZNAJMO SE

• Kako vidite uspešnega delovodja
skupine?

BORIS PRAZNIK,

“Uspešen delovodja je tisti, ki zna prisluhniti težavam sodelavcev in jih pomaga
razrešiti. Poleg tega mora biti delo, ki mu
je bilo zaupano, opravljeno v zadovoljstvo vseh, tj. od vodje nadzorništva do
vodje službe.”

• Kaj bi svetovali našim sodelavcem elektromonterjem za varno in
uspešno delo?
“Vsak elektromonter mora vedeti, kaj
se od njega priËakuje, katere so njegove
dolžnosti in ne samo pravice. VËasih je
treba komu kakšno stvar veËkrat povedati, pokazati, da smo na koncu vsi zadovoljni. Glede varnega dela, ki je seveda
na prvem mestu, je treba upoštevati pet
varnostnih pravil in nikoli ne hiti toliko,
ne da pri pred zaËetkom del preizkusil in
ozemljil.”

• Moto, ki vas vodi skozi življenje?
“Prisluhni težavam sodelavcev in jim pomagaj. Bodi pošten in dobro vraËaj z dobrim.”

MARJAN JERINA,

delovodja Skupine na Nadzorništvu Zagradec.
Delovna doba v podjetju 7 let, na delovnem mestu delovodja zaposlen 4 leta.

• Kako se spominjate zaËetkov na
delovnem mestu delovodja?
“V Nadzorništvu Zagradec sem leta 2002
zaËel kot elektromonter. Želja po dodatnem
znanju me je vzpodbudila, da sem se leta
2004 vpisal na študijski program za poklic
inženir elektroenergetike. Po uspešnem zakljuËku študija in opravljeni diplomi se mi
je ponudila priložnost, da napredujem na
delovno mesto delovodje. Zaradi bolezni
mojega predhodnika se je zgodilo zelo nepriËakovano in hitro. Delo sem prevzel z
veliko energije in velikim zanimanjem.”

delovodja Skupine za odjemalce na Nadzorništvu Vrhnika.
Delovna doba v podjetju 30 let, na delovnem mestu delovodja zaposlen 23 let.

Skupini za investicijsko vzdrževanje.
Od leta 1991 naprej pa sem delovodja v
Skupini za odjemalce na Nadzorništvu
Vrhnika. Danes je mogoËe s pomoËjo novejših materialov, sodobnejše tehnike in
pripomoËkov delati veliko hitreje in lažje
kot na zaËetku mojega dela na tem delovnem mestu. Od zaËetkov sta se elektriËno omrežje in število odjemalcev bistveno poveËala. Njihove potrebe so vedno
veËje in zahtevnejše, zato sta se poveËala
tudi obseg in zahtevnost del, število zaposlenih po nadzorništvih pa se zmanjšuje. Nezadovoljstvo, ki je trenutno prisotno v Sloveniji in svetu, se pozna tudi
pri našem delu.”

• Kako se spominjate zaËetkov na delovnem mestu delovodja?

• Kako vidite uspešnega delovodja
skupine?

“Delo delovodje sem zaËel opravljati leta
1987 v Nadzorništvu Logatec, in sicer v

“Uspešen delovodja mora znati s sodelavci in sredstvi, ki so mu dodeljena, hitro in

• Kako vidite uspešnega delovodja
skupine?
“Menim, da je potrebno, da ima delovodja skupine do sodelavcev korekten in
prijateljski odnos. Dobro je, da ti zaupajo
tudi spodrsljaje, ki se dogajajo pri delu in
da se naslednjiË dela lotimo na drugaËen
naËin in z drugaËnim pristopom. Seveda
se, kot povsod, tudi pri nas vËasih pojavijo nesoglasja, vendar menim, da se
jih s pogovorom vedno da rešiti. To nam
vedno tudi uspe. Kdaj pa kdaj pa je dobro
kaka manjša nesoglasja kar preslišati, da
jih fantje rešijo na svoj naËin.”

• Kaj bi svetovali našim sodelavcem elektromonterjem za varno in
uspešno delo?
“Na prvem mestu je zadovoljstvo. »e nekaj delaš z veseljem, to gotovo delaš dobro in uspešno. Da si zadovoljen, mora
biti prisotnih veË dejavnikov. Dober tim,
dobri delovni pogoji, ugodna klima za
delo, skratka, naredite si tako, da boste
zadovoljni; vse je v vaših rokah.”

• Moto, ki vas vodi skozi življenje?
“Življenje je lepo, krojimo si ga sami, zakaj ne bi v njem uživali.”

kakovostno izpolniti potrebe in zahteve
odjemalcev elektriËne energije v obojestransko zadovoljstvo in korist.”

• Kaj bi svetovali našim sodelavcem
elektromonterjem za varno in uspešno delo?
“Upoštevajte varnostna pravila za dela na
elektriËnih napravah; ne imenujejo se kar
tako ZLATA PRAVILA.”

• Moto, ki vas vodi skozi življenje?
“Prav posebnega življenjskega mota nimam, poizkušam pa doseËi Ëim veË ciljev,
ki si jih zastavim.”

Pripravila: Jana Burja
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Management znanja
Namen tega prispevka je zaposlenim prikazati teoretiËna izhodišËa
managementa znanja; veË o izvajanju managementa znanja in izsledkih
raziskave v podjetju vam bom predstavila v prihodnji številki, v kateri
bom tudi predstavljena teoretiËna
izhodišËa aplicirala na praktiËen primer izvajanja managementa znanja v
našem podjetju.

N

a zaËetku 21. stoletja sta poslovni
svet in družba pred izzivom razvoja in vsrkavanja tehnologij kot
še nikoli do zdaj. Znanje postaja osnovni
konkurenËni vir za posameznika in družbo.
Tradicionalni proizvodni dejavniki, kot so:
naravni viri, delo in proizvodnja sredstva,
ne izginjajo, ampak pridobivajo drugoten
pomen. Te dejavnike je mogoËe pridobiti in
uporabiti le, Ëe obstaja ustrezno znanje. Temeljni izziv je, kako znanje sistemizirati in
ga izkoristiti, saj samo za sebe ne pomeni
niË. Znanje oziroma nosilci znanja morajo biti za uspešnost pravilno povezani. To
velja za podjetje in družbo v celoti. Danes
živimo v dobi, ko so spremembe edina stalnica in se jim ni mogoËe izogniti. Smernice
globalizacije so prinesle podjetjem nove
izzive in priložnosti pa tudi nove tekmece
v boju za preživetje na trgu. »edalje veË
je podjetij, katerih gmotna sredstva so nepomembna. V njih prevladujejo negmotna
sredstva, ki jih tvori intelektualna lastnina,
ki so jo ustvarili zaposleni. Nenehne in hitre spremembe konkurence na eni strani ter
vedno nove in spreminjajoËe se potrebe odjemalcev na drugi strani so glavni vzrok,
da je postalo prilagajanje podjetij okolju
nujno potrebno. Tako so podjetja prisiljena,
da išËejo nove priložnosti in gradijo svoje
konkurenËne prednosti na novih spoznanjih. Pogoj, da se lahko nenehno prilagajajo spremembam, pa sta uËenje in razvijanje
znanja.
V prihodnosti bodo zmagovala v
konkurenËni borbi tista podjetja, ki bodo
znala najuËinkoviteje ustvarjati, pridobi-
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vati, uporabljati in izkorišËati znanje. Kakovostno ravnanje z znanjem pomeni, da
z njim ravnamo kot z redko dobrino in da
obvladujemo celotni proces, od virov znanja do rezultatov pri delu in organizaciji
dela. Z drugimi besedami, management
znanja pomeni ustvarjati ustrezne pogoje
za spremembe v vedenju ljudi in podjetja. Glede tega so pomembni dejavniki, ki
vplivajo na delo in uËenje, kot na primer:
oblikovanje ustrezne organizacijske kulture, timskega naËina dela, neposrednega
informiranja, usmerjenosti k odliËnosti pri
delu. Vloga managerjev je pri tem izredno
pomembna, saj brez njihove aktivne podpore in neposrednega udejstvovanja znanje
ne more priti do svojega izraza in udejanjanja v delovnih dosežkih. Zaradi vse
veËje konkurence se podjetja trudijo, da bi
se povzdignila nad druga in ustvarila trajnejšo konkurenËno prednost. Treba je biti
drugaËen od drugih, prepoznaven z novimi, s posebnimi izdelki oziroma storitvami.
Za vse to pa sta potrebna novo znanje in
premišljeno ravnanje z njim.
Viri znanja so postali eden najpomembnejših konkurenËnih dejavnikov, to
pa zahteva ustrezen management znanja.
Dve kljuËni vprašanji, ki se pojavljata pri
managementu znanja, sta, kako bodo v
podjetju ustvarili novo znanje in kje ga
dobiti. Ko govorimo o managementu znanja, mislimo po eni strani na management,
to je na vodstvo, vodilne delavce, po drugi
strani pa na ravnanje z znanjem pri vsakem posamezniku in v podjetju kot celoti.
Eno z drugim je tesno prepleteno in tako
bom to problematiko tudi obravnavala v
prispevku. Po sodobnem pojmovanju je
najpomembnejši cilj managementa znanja
mogoËe izraziti s štirimi sestavinami: z naËrtovanjem, organiziranjem, vodenjem ter
z nadziranjem znanja, izkušenj, zmožnosti
in sposobnosti. ZaËne se pri posamezniku, nadaljuje v timih oziroma oddelkih in
seže v vse pore oziroma ravni podjetja. Za
uËinkovito ustvarjanje, prenos in uporabo
znanja so potrebne številne spremembe na

vseh podroËjih v podjetju, ki ustvarijo poslovno okolje. Podjetje mora tako najprej
z vizijo sporoËiti zaposlenim in okolju, da
je znanje postalo kljuËna usmeritev podjetja in pot za doseganje njegovih ciljev.
Nato je treba spremeniti kulturo podjetja in ustvariti tako ozraËje, v katerem je
uËenje visoko vrednoteno in nagrajeno, v
katerem so vsi zaposleni zanj odgovorni
in si zaupajo.
Management znanja je temelj poslovne politike uËeËega se podjetja in pomeni
predvsem znati “gospodariti” z zaposlenimi. Gospodarjenje z zaposlenimi bi torej
pomenilo, da želimo od ljudi iztržiti Ëim
veË, vendar v zameno z njimi ravnamo kot
z zaposlenimi v polnem pomenu besede, jih
spoštujemo, jim zaupamo, verjamemo vanje, jim dajemo priložnost za ustvarjalnost
in samouresniËitev. Podjetja se trenutno nahajajo v turbulentnem okolju, ki je zaznamovano z visoko in nelinearno dinamiko
trgov in tehnologij. Temu ustrezno morajo
zvišati lastno prožnost, da se lahko odzovejo na spremembe smeri razvoja na trgih
in v tehnologijah. In prav to lahko dosežejo
s krepitvijo zmožnosti uËenja v podjetjih.
Za uspešno vodenje podjetja postaja znanje
vse pomembnejše. Management znanja želi
individualno znanje ustvariti in mrežno
povezati ter to znanje namensko uporabljati v procesih ustvarjanja vrednosti. Zato
je treba v podjetjih ustvariti do managementa znanja prijazno kulturo, prilagoditi
organizacijsko strukturo ter spodbujati dokumentacijske in informacijske procese. Iz
tega lahko povzamemo, da je management
znanja nov, celovit pogled na znanje in
opozarja na njegovo uporabno vrednost ter
ponuja doloËena izhodišËa, domneve in naËine za uspešno implementacijo koncepta
v prakso. Pomembna naloga managementa znanja je, da Ëloveku pomaga poËasi, a
vztrajno rasti in spreminjati svoje bistvo.
Tega, kar poËnemo, namreË ne moremo loËiti od tistega, kar smo.
Prednost uËinkovitega managementa znanja je tudi dejstvo, da posamezniku
pomaga ustvarjati in poglabljati zaupanje.
To pa je rezultat posameznikove verodostojnosti. Najpomembnejši elementi verodostojnosti so: poštenost, korektnost in
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sposobnost. Management znanja poudarja
pomembno dejstvo, da je znanje dobrina,
ki se neprestano preoblikuje in spreminja
ter zahteva nenehno akcijo. Temelji tudi
na osebni odgovornosti; vsak je sam odgovoren za svoje vedenje in ravnanje, kar
pomeni, da je vzroke za (ne-)uspeh vedno
treba zaËeti iskati najprej pri sebi. Management znanja v ospredje postavlja Ëloveka
kot vir in vrednost. Pomembna so pretvorna znanja, ki jih imajo zaposleni, in povezave nestrukturiranih informacij v splošno
dostopno in strukturirano znanje prekobaze znanja, ki mora biti dostopna vsem zaposlenim v podjetju.
Management znanja je orodje za poveËanje vrednosti znanja. Pomeni uveljavljanje znanja v podjetju, in sicer s kadrovanjem, z motiviranjem, s komuniciranjem, z
vodenjem in s preverjanjem ujemanja med
uveljavljenim in zamišljenim znanjem ter s
tem povezano ustreznim ukrepanjem. Eden
kljuËnih problemov je usmeriti pozornost
vrhnjega managerja na problem znanja v
podjetju, saj je jasno, da je treba znanju nameniti prav toliko pozornosti kot investicijam v finanËna sredstva. V podjetju mora
biti uËenje podjetja kot celote pomembnejše od individualnega uËenja. Sodobni
management znanja je aktiven in naËrten
pristop k prepoznavanju, izboljševanju in
k uporabi implicitnega in tudi eksplicitnega znanja. S tem se doseže ciljno usmerjen
naËin uporabe znanja v podjetju. »e želimo
v podjetju iz znanja iztržiti Ëim veË, ga je
treba znati pravilno izkorišËati ter Ëim veËji
del Ëloveškega kapitala pretvoriti v strukturni kapital podjetja.
Sestavin managementa znanja je veË.
Osrednji del zajema predvsem ugotavljanje
potreb in nato skupno uËenje ter uporabo
in merjenje dosežkov. Poudarjeno je skupno uËenje, kar predstavlja participativni vidik managementa. Vsako uËenje se zaËne
pri ciljih, ki jih je treba udejanjiti. Na vse
to pa vplivajo razliËni dejavniki iz okolja.
Izkušnje in dosežki, ki nastanejo na osnovi
uporabe in vrednotenja, so razliËni za posameznika in podjetje. Pri tem je vsekakor
pomemben informacijski sistem, ki nam
pravoËasno zagotovi in posreduje potrebne
podatke. Po mojem mnenju je najpomemb-

nejša sprememba, ki jo management znanja zahteva od podjetja, sprememba v mišljenju zaposlenih. Danes je treba podrejene
voditi z vizijo in jim dati veË pooblastil ter
pristojnosti. Veliko raziskav danes dokazuje, da je uvajanje managementa znanja
v podjetjih velikokrat neuspešno zaradi
kulturnih, projektnih in tehniËnih temeljev
podjetja, ki niso sposobni podpreti in obdržati sprememb, ki jih prinaša management
znanja. Podjetja bodo prisiljena zaËeti ceniti znanje svojih zaposlenih in znanje v
podjetju, saj bodo v nasprotnem primeru
neproduktivna, neuËinkovita in s tem poslediËno nekonkurenËna.

mi ter tako ustvarjati znanje in spodbujati
njegov razvoj.

Vse veËja pomembnost znanja sili
podjetja k mednarodnemu združevanju in
povezovanju. Prenos znanja se je v zadnjih
letih neverjetno poveËal in danes skoraj ni
veË globalno delujoËega podjetja, ki ne bi
tudi z znanjem upravljalo globalno. Podjetja tako izmenjujejo znanje, raziskujejo
poslovne priložnosti in skupno ustvarjajo
znanje. Kako priti do novega znanja, kako
ga izkoristiti in oploditi, ne glede na to, kje
na svetu se pojavi, bodo najpomembnejša vprašanja globalne konkurence. V prihodnosti bodo podjetja morala spremeniti
naËin poslovanja in se z nacionalnih trgov
širiti na globalne trge, se povezovati in
združevati s podjetji ali konkurirati z nji-

Barbara Forte

Spremembe na trgu in spreminjanje
pogojev gospodarjenja lahko obvladujejo
samo naglo odzivna in poslovno prožna
podjetja, ki se opirajo na nova znanja, inovativnost, lastni razvoj ter na motivirane in
ustvarjalne zaposlene. Torej naËrti za prihodnost postavljajo pred nas zahtevo, da
ustvarimo takšno kulturo, ki bo zaposlene
spodbujala, da se bodo radi uËili in spoznavali nove stvari, povezovali novo z znanim,
ohranjali ali celo spodbujali radovednost,
zanimanje in odprtost za Ëim veË reËi.
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Naš mini muzej
elektriËnih
števcev
V prostorih Stare mestne elektrarne Elektra Ljubljana na Slomškovi ulici je v nekdanjih prostorih števËnega
oddelka zbrano lepo število starih števcev, ki so obešeni
na steni in shranjeni v steklenih vitrinah. Organizirano
zbiranje starih, iz uporabe izloËenih števcev je zaËel Pavle
Urankar. Z Antonom AvËinom sva Pavleta povabila na obisk in ga prosila, naj pove nekaj o ideji in nastanku mini
muzeja elektriËnih števcev.

P

avle je bil navdušen, da sta se njegova ideja in muzej ohranila. Z veseljem in žarom v oËeh je povedal: “Opisal bom, kako
se je porodila ideja in kako je nastal mini muzej števcev na
Slomškovi 18 v Ljubljani.
V drugem nadstropju Mestne elektrarne, na Slomškovi 18, so
bili vËasih prostori za umerjanje elektriËnih števcev enosmerne in
izmeniËne napetosti, nadstropje nižje so bili prostori števËnega oddelka Elektra Ljubljana mesto. Po preselitvi umerjevalnice oziroma
merilnega servisa v Boltežerjevo hišo na nekdanji Titovi cesti in
pozneje na Glavarjevo ulico so ti prostori pripadali števËnemu oddelku. V prostorih so ostali še stari merilni pulti, na steni pa merilne
plošËe z nekaterimi merilnimi elementi. Podolgovati prostor je bil
videti kot nekakšen merilni laboratorij.
ŠtevËni oddelek je dolga leta vodil Fajon, za njim pa Stane
BobiË. Ko je on odšel v pokoj, sem njegovo delo prevzel jaz. Že v
Fajonovem Ëasu so se v prostore drugega nadstropja vselili prevzemniki BobiË, Stane ZupanËiË in Bogo Trojar. Pozneje so se preselili v prvo nadstropje, v drugo nadstropje pa so se vselili monterji
za redno in izredno menjavo števcev.
Po odhodu Staneta BobiËa smo prostore, omare in mize v prvem nadstropju pregledali in oËistili. Na razliËnih mestih so bili
starejši števci, ki so bili že izloËeni iz uporabe. Temeljito smo jih
oËistili, jih odnesli v drugo nadstropje in obesili na merilno steno.
Prostor je tako postal prijaznejši. Ko sem se razgledoval po
drugih prostorih, sem po razliËnih kotih odkril stare, zapušËene
števce. Nekaj jih je bilo celo v skladišËu števcev pri Franciju SmoliËu. Pomislil sem, da bi se dala urediti popolnejša zbirka starih števcev, ki bi poznejšim rodovom govorila o nekdanjih Ëasih merjenja
elektriËne energije v Elektru Ljubljana.
Ob selitvi števcev iz skladišËa v stari mestni elektrarni v novo
skladišËe sem naroËil popisovalcem, naj izloËijo vse starejše tipe
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Pavle Urankar pri stari merilni plošËi.

števcev. Tudi sam sem se lotil zbiranja. Nekaj starejših tipov števcev
mi je uspelo dobiti v Elektromerilnem servisu na Glavarjevi. Tudi
zasebni mojstri elektrikarji so mi priskoËili na pomoË. Zlasti veliko
mi je pomagal pokojni voznik števcev BenediËiË iz merilnega servisa, ki je števce razvažal po preostalih enotah in elektropodjetjih
po vsej Sloveniji.
V letih, ko smo preurejali števËni oddelek, smo tudi ta prostor
lepo uredili. PoveËali smo merilno steno in zadnjo steno oblekli v
leseni opaž. Vse lesene stene, merilni pult in vse delovne mize smo
prepleskali s temno barvo. Na zadnjo steno smo namestili veliko
stensko uro, ki je bila dolga leta namešËena v stari mestni elektrarni
visoko pod stropom in tako neopazna in težko dostopna. Nekajkrat mi je prišlo na uho, da je ta ura nekaterim zelo všeË in da se
pripravljajo, da jo snamejo. Ker sem pomislil, da bi zaradi svoje
starosti in poznejše muzejske vrednosti sodila v prostore, ki smo jih
urejali, sva jo s SmoliËem snela, jo odpeljala v popravilo k urarju
Ivanu Jagnjetu, ki jo je obnovil in usposobil. Po konËani obnovi
smo jo namestili na vzhodno steno v drugem nadstropju števËnega
oddelka. Vse števce smo razvrstili in obesili na leseno steno. Ureditev in popis števcev sem zaupal Bojanu Žezlini, ki je to delo vestno
opravil. Podobno kot sem z veseljem zbiral stare števce za zbirko,
jo je on z veseljem urejal. Za vse števce, ki so bili prinešeni, smo v
posebno knjigo vpisali matiËno številko in tip števca. Ne spomnim
se, koliko je bilo vseh števcev, vem pa, da nam je kmalu zaËelo primanjkovati prostora na merilni steni.
Omenil bi še zanimivost iz Ëasov, ko smo preuredili števËni
oddelek. Takrat smo si v drugem nadstropju uredili tudi mini Ëajno
kuhinjo. Tinca Jesenovec z našega oddelka je vsako jutro obšla vse
naše pisarne in vprašala, kdo želi kavo, in toliko jih je potem tudi
skuhala. To je zanimivo predvsem zato, ker od tistega Ëasa naprej
mojstri zjutraj niso veË hodili na kavo v gostilne in so bili vedno
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v bližini, ko so jih klicale oziroma iskale stranke. Nekateri so bili
zaËudeni, kako mi je to uspelo.
Da je bilo urejanje mini muzeja uspešno, sem se prepriËal, ko
se bil še v službi, ko je Anton AvËin veËkrat v prostor našega mini
muzeja števcev pripeljal uËence elektrostroke, da so si razstavljene
števce ogledali. Bilo mi je v zadošËenje, da naše delo ni bilo zaman. Bogo Trojar mi je pred kratkim povedal, da je bilo v letu 1948
veËje število enosmernih števcev odpeljanih na odpad, Ëemur naj
bi Fajon sicer nasprotoval, a brez uspeha. V letu 1995 smo tudi
mi odpeljali veËje število neuporabnih števcev v TehniËni muzej v
Bistro. Ti števci so bili prej shranjeni na podstrešju stare kovinske
“VrbinËeve” delavnice v Slomškovi ulici. Kmalu po tem, ko sem v
letu 1999 upokojil, so mi povedali, da so celotni števËni oddelek
preselili v nekdanjo kovinsko delavnico na Kotnikovi ulici. Bil sem
prepriËan, da je bil ob selitvi uniËen tudi naš mini muzej števcev,
za kar bi mi bilo žal.
Pred dnevi sem v službi obiskal Antona AvËina. Po pogovoru
sva odšla na Slomškovo, kjer mi je razkazal prenovljene prostore,

Pavle Urankar ob merilni napravi s katero je v preteklosti umerjal števce.

med drugim tudi drugo nadstropje, kjer sem vËasih služboval. Bil
sem prijetno preseneËen, ko sem zagledal s steklom zašËitene vitrine s števci, ki smo jih s sodelavci tako vestno zbirali in se trudili s
tem ohraniti nekaj naše tehniËne dedišËine.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem tistim uslužbencem
Elektra Ljubljana, ki so obvarovali in še dodatno z vitrino zašËitili
in zavarovali zbirko števcev.
Pavle Urankar, Anton AvËin in Marko Piko
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Dijaki Centra srednjih šol na
obisku v DCV Ljubljana

V sklopu modula Delovanje energetskih sistemov v
Centru srednjih šol Šiška obravnavajo delovanje elektroenergetskega sistema in distribucijo elektriËne energije.
Dijaki v spremstvu uËiteljev so si pod strokovnim vodstvom Marka Pika in Janeza MiklavËiËa ogledali Distribucijski center vodenja na Slomškovi 18 v Ljubljani in Staro
mestno elektrarno Elektra Ljubljana.

z MiklavËiËem na koncu ogleda tudi odgovarjala. Po ogledu centra
vodenja so si dijaki ogledali še restavrirane prostore Stare mestne
elektrarne Elektra Ljubljana in razstavljene eksponate na Muzejski
ulici ter ob razlagi Marka Pika spoznali zaËetke distribucije elektriËne energije v prestolnici in našem oskrbovalnem obmoËju.
Marko Piko

S

prejeli smo jih v Muzejski ulici, kjer smo jim na kratko predstavili našo družbo in 110-letno zgodovino elektrifikacije
slovenske prestolnice. V distribucijskem centru vodenja je
MiklavËiË dijakom predstavil delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema, predvsem vlogo in delovanje distribucijskega centra,
ki skrbi za normalno obratovanje in nemoteno oskrbo odjemalcev
na podroËju tretjine Slovenije. S postopnim prikazom in simulacijami na monitorjih so bili dijaki seznanjeni s postopki in z deli, ki
jih opravljajo dispeËerji pri svojem delu; tako so na praktiËen naËin
spoznali zahtevnosti poklica dispeËerja. Dijaki so prišli na ogled z
že vnaprej pripravljenimi delovnimi listi z vprašanji, na katera sva

Dijaki CSŠ Šiška na obisku v Distribucijskem centru vodenja v Ljubljani.
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Odvisnost od alkohola

»lovek izdeluje alkoholne pijaËe
že vsaj 12.000 let. Najstarejši recept
na svetu je recept za izdelavo piva.
Obstajajo celo domneve, da so naši
predniki zaËeli obdelavo zemlje prav
zato, da bi si zagotovili stalno zalogo potrebnih sestavin za proizvajanje
alkoholnih pijaË - hrano so takrat v
gozdovih še zlahka našli. Že v starem
Egiptu je bila navada ob dobrodošlici
ponuditi kruh in pivo.

T

a navada se je v razliËici prenesla še
v naše kraje. Kitajski cesarski razglas
iz leta 1116 pr. n. št. je razglasil, da je
zmerna uporaba alkoholnih pijaË darilo nebes. Sam izraz alkohol je arabskega izvora
in pomeni plemenito snov. Tako ime mu je
dal arabski kemik Al Jabir ibn Haijan 700
let pred našim štetjem, potem ko je ugotovil, da ta tekoËina ljudi razveseljuje in jim
priËara dobro poËutje. Za predkršËanske
Anglosase so bila nebesa prostor, kjer so se
sreËali z drugimi umrlimi in skupaj z njimi
uživali alkoholne pijaËe. Zgodnja cerkev je
razglasila, da je alkohol božje darilo, umet-
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nost izdelave alkoholnih pijaË se je skozi
srednji vek ohranjala v samostanih. V tem
Ëasu so v Evropi odkrili destilacijo in s tem
žgane pijaËe. Te so poimenovali aquae vitae ali voda življenja. Vino, ki ga je Jezus
delil pri zadnji veËerji, je še vedno v središËu kršËanskega bogoslužja.
Verjetno se je hkrati s pojavom alkoholnih pijaË pojavila tudi odvisnost od
alkohola. Prvo znano zapisano svarilo
pred prekomernim uživanjem alkoholnih
pijaË je zapisano v klinopisu in je staro
približno 3500 let - “Ne napravi sebe nemoËnega s pitjem v krËmi, da se besede
tvojega govorjenja ne bodo ponavljale in
ne bodo vrele iz tvojih ust, ne da bi vedel,
da si jih izrazil.” Kakšnih 800 let pozneje,
še vedno pred 2700 leti, so Judje zapisali
- “Kdo ima gorje, kdo žalovanje? Kdo prepire, kdo skrbi? Kdo udarce brez potrebe,
kdo motne oËi? Tisti, ki se zadržujejo pri
vinu in hodijo poskušat zamešano pijaËo.
Ne glej vina, kako se rdeËi, kako se iskri v
kozarcu, se gladko pretaka. Nazadnje piËi
kakor kaËa, brizgne strup kakor gad. Tvoje

oËi bodo gledale Ëudno, tvoje srce bo govorilo zmedeno. Tak boš kakor Ëlovek, ki
leži sredi morja, kakor tisti, ki sedi na vrhu
jambora: “Bili so me, pa me ni bolelo, tepli
so me, pa nisem Ëutil, kdaj se zbudim, da
ga spet poišËem.”
Alkoholne pijaËe so postale neloËljiv
del Ëloveške zgodovine. Še vedno so sestavni družbenih obredov. Alkohol je v
naši kulturi prisoten dejansko na vseh
praznovanjih in družabnih dogodkih. Alkoholno pijaËo pijemo drugim na zdravje,
imamo viteze vina, vinske kraljice in cviËkovo princeso. Alkohol bo tudi v prihodnje nedvomno ostal del naše kulture. In
tako kot postrani gledamo na tistega, ki ne
pije, tako tudi postrani gledamo na tistega,
ki pije preveË. VËasih izgubimo obËutek za
pravo mero. In se naenkrat znajdemo pred
odloËitvijo, ali se od alkohola, ki je postal
del nas, loËiti ali ne.
V praksi se pojavljata dve obliki vedenja: škodljiva raba (uporabljamo lahko
tudi izraz zloraba) alkohola in odvisnost od
alkohola. Pomenita, da ima alkoholna pijaËa za posameznika poseben in veËji pomen
kot za obiËajnega, preudarnega pivca. Ravnanje za posameznika že pomeni doloËene
posledice v njegovem psihiËnem poËutju,
telesnem stanju in v njegovem bližnjem ter
širšem socialnem okolju.
Škodljivo uživanje alkohola - škodljivo uživanje alkohola pomeni vmesno
fazo med preudarnim pivcem in Ëlovekom,
ki je od alkohola odvisen. Kaže se kot ponavljajoËe se pitje, ki onemogoËa uspešno
opravljanje nalog na delovnem mestu, v
šoli ali doma - od neupraviËenih izostankov do slabo opravljenega dela; ali posameznik pije v okolišËinah, ki so nevarne
za zdravje, kot npr. vožnja avtomobila v
vinjenem stanju; ali ima pravne posledice,
npr. kaljenje noËnega miru, lahko pa tudi
kot ponavljajoËe se pitje kljub težavam v
medosebnih odnosih, ki jih povzroËa ali
poglablja ravno pitje alkoholnih pijaË.
Odvisnost od alkohola - odvisnost od
alkohola pomeni bolezensko stanje, ko oseba zaradi dolgotrajnega in Ëezmernega pitja postane psihiËno ali/in telesno odvisna
od alkohola. Kaže se v znaËilnem vedenju
in razmišljanju, v moËni želji po uživanju
alkohola in vztrajanju pri pitju kljub škod-

VEDETI

DOBRO JE

ljivim posledicam v medosebnih odnosih
in telesnih bolezni. Posledice pitja vplivajo
na življenje v družini, na delovnem mestu
in v širši okolici, odvisni vedno veË Ëasa
posveËa uživanju in nabavljanju alkoholnih pijaË na raËun drugih obveznosti in
dejavnosti. Telesna odvisnost je povezana s prilagoditvijo telesa na stalno
prisotnost alkohola v krvi in se
kaže s telesnimi in z duševnimi
motnjami (abstinenËnimi znaki), Ëe bolnik do alkoholnih pijaË ne more priti. Slika odvisnosti
od alkohola je pri vsakem Ëloveku
drugaËna - pri nekom so bolj izraženi nekateri bolezenski znaki, pri
drugem spet drugi.
Pri odvisnosti od alkohola gre za
splet razliËnih vzrokov, ki so v vsakem
posamezniku razliËno izraženi - pri
nekom prevladujejo dedni, pri drugem
vedenjski ali razvojni dejavniki. VËasih
je odvisnost od alkohola osnova vseh
bolnikovih težav, vËasih pa le posledica
drugih psihiËnih motenj. V osnovi gre za
preplet treh dejavnikov, tj. alkohola, Ëloveka in dejavnikov okolja.
Alkohol - kemiËna spojina s takšnim
delovanjem na Ëlovekov organizem, da
že sama po sebi spodbuja nastanek odvisnosti. Kot umetno pomirjevalo Ëloveku
pomaga uravnotežiti stres,
boleËino in razpoloženje ter vpliva na nastop
evforije. Izraz evforija
prihaja iz gršËine in
izvorno pomeni stanje, ko je mogoËe
stvari lažje prenašati. Kaže se s prijetnim obËutkom
vedrine, sprošËenosti, topline in
vedrega razpoloženja, kar spodbuja narašËanje
psihiËne odvisnosti od alkohola.
Alkohol torej blaži
neprijetna poËutja,
kot so: skrb, žalost,
tesnoba, vznemirjenost,
boleËina, lakota, žeja,

vroËina, mraz, utrujenost, obËutek krivde,
sramu in strahu. Vse te zaznave pa so znaki, ki nas opozarjajo, da je nekaj narobe.
Navadno te znake izklapljamo z odstranitvijo vzroka, pri škodljivi rabi ali odvisnosti od alkohola pa z alkoholnimi pijaËami.
Vzrok težav tako ostane nerazrešen, težave
bolnika spremljajo še naprej, se kopiËijo,
bolnik vedno pogosteje sega po alkoholu
in se vrti v zaËaranem krogu.
»lovek - nekateri znanstveniki so
prepriËani, da je alkoholizem v veliki meri
gensko pogojen. Poleg tega pa so pomembni tudi drugi dejavniki, kot sta spol in
starost - ženske in starejši ljudje so
obËutljivejši
na
uËinke alkohola
in pri njih naj bi
se odvisnost razvila prej. Ob tem
pa ne smemo zanemariti Ëlovekove
osebnosti. Nekateri ljudje so v
osebnostnem smislu nagnjeni
k razvoju odvisnosti - pogosteje
zlorabijo alkohol kot zdravilo
proti žalosti in strahu, jezi,
obËutku sramu in razoËaranju nad drugimi
ljudmi ali nad
seboj. Ne-

katerim alkohol nadomešËa izgubljeni obËutek moËi. Ko se poËutijo nemoËne, jim
pitje daje obËutek, da so spet kos svojim
Ëustvom in življenjskim okolišËinam.
Dejavniki okolja - najpomembnejši
del okolja je družina. V njej si vsak že v
otroštvu izoblikuje odnos do alkohola. »e
so posameznikovi starši ali eden od njiju
odvisni od alkohola, otroci vzamejo pitje
alkohola kot del normalnega vedenja in
priËakovanih potreb.

Moje izkušnje
Trezen Ëlovek alkoholika ne razume,
kot siti ne razume laËnega. Zaradi pretiranega pitja se spremeni Ëlovekova osebnost.
Zato se je zelo težko pogovarjati z alkoholikom, Ëe sam nisi šel skozi to izkušnjo ali
ne poznaš težav z odvisnostjo. Alkoholik
nima jasne slike o sebi, vidi izkrivljeno resnico. Je obËutljiv in hoËe braniti svoje dostojanstvo, ker se boji stigmatizacije, ki se
ga je tako že davno prejela, vendar si tega
ne upa priznati.
Posameznika je nemogoËe prisiliti k
zdravljenju. Kako posamezniku uspe premagati to bolezen, bo najbolje v nadaljevanju opisal Tomaž. Lahko navedem le
nekatera dejstva: pri nas alkoholiki pijejo
10-20 let, preden pridejo na zdravljenje;
v teh letih najveË pretrpijo žena in otroci, zato zboli celotna družina; odloËitev za
zdravljenje pri alkoholiku nastane v veËini
primerov zaradi loËitve ali strahu pred izgubo službe, v nekaterih primerih pa zaradi
težjih bolezenskih znakov, ki se pojavijo v
povezavi s pijaËo. Za uspešnost zdravljenja
je potrebno, da pritiski vztrajajo do konca.
In še za konec, kadar imate abstinenta v svoji okolici, naj bo na mizi vedno
tudi brezalkoholna pijaËa, ni vam treba
biti nerodno zaradi njega. »e ponujate
vino, ga preskoËite, brez komentarjev: “Ti
pa ne boš, ti pa ne smeš, ti pa itak ne ...”
Takšni komentarji so boleËi in žaljivi. Pustite ga, da se sam odloËi, saj je svoboden
Ëlovek.
Taja Simoniti
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Kako si lahko sami pomagamo, da
se upremo alkoholu?
Želim vam povedati svojo zgodbo o zasvojenosti z alkoholom. Že v srednji šoli smo na kakšni zabavi v diskotekah popivali; tako smo se poËutili veËji frajerji pred dekleti.
Moram reËi, da me je alkohol spremljal kar skozi vso mojo
noro mladost, ampak tega se ne zavedaš kar tako, razen Ëe
me je zjutraj bolela glava. Od zaËetka sem popival samo s
prijatelji, da smo se hvalili, kdo je bil bolj pijan, in da smo
se drug drugemu smejali in poËeli razliËne vragolije. Odvisnost od alkohola pomeni, da ne moreš živeti brez neËesa
ali nekoga in kadar je bilo pomanjkanje alkohola, sem se
poËutil, kot da sem bolan.

Tomaž Remškar pri rednem pregledu transformatorske postaje.

H

na delovnem mestu. Ponudili so mi pomoË z zdravljenjem in to sem
z veseljem povedal tudi doma ženi in staršem. Vsi so samo Ëakali, da
se odloËim za zdravljenje na Poljanskem nasipu. Povem vam, da ni
lahko reËi in se odpraviti na zdravljenje. Vseskozi so me spremljale
misli, kaj bodo rekli ljudje, ki me poznajo, in kaj bodo o meni govorili. Dobil sem moË in se zamislil nad svojim življenjem, Ëe ne grem,
bom ostal brez družine, dveh lepih in zdravih otrok. To sta moja 13letna hËi Zala in 11-letni sin Job. Ostal bi lahko tudi brez službe in
postal klošar brez denarja in povrhu še brez pivskih prijateljev.
Na kratko vam bom opisal, kako je potekalo moje zdravljenje
na Poljanskem nasipu. Prvi teden je malo težko, ker se še sam sebi
malo smiliš, potem pa je podobno, kot je bilo nekdaj, ko smo služili
v JNA. Jutranje vstajanje, zajtrk, predavanja do 14. ure s terapevti,
zveËer tuširanje in gledanje televizije.
Ko se Ëlovek odloËi za zdravljenje, ne greš, da boš prišel ven
zdrav, kot bi prišel iz bolnišnice, ampak to svojo bolezen oziroma
zasvojenost prebroditi s svojo lastno voljo in podporo družine. Spoštovati moraš sebe, zato ker je alkohol droga in dostopna povsod. Na
zdravljenju sem bil 4 tedne in videl zelo hude primere bolnikov. »e se
za to ne bi odloËil, bi tudi jaz lahko postal eden izmed njih. Najtežje v
mojem življenju se je bilo odpovedati alkoholu, ampak vam zaupam,
da se vse “DA”, samo reËi moraš ne, hvala, ne bom alkohola. Komaj
sem že Ëakal, da se bom lahko vrnil k družini, saj smo zdaj res prava
družina. Veliko se igram s svojima otrokoma, kajti ugotovil sem, da
otroci potrebujejo tudi oËeta.

krati pomeni odvisnost tudi nesamostojnost in nesvobodo.
Odvisnost ali zasvojenost je Ëisto preprosto povedano: za
mene takrat alkohol, za rastlino pa odvisnost od vode. Pri
sebi sem odkril, da sem telesno odvisen od alkohola. To pomeni, da je
bilo moje telo odvisno od alkohola in brez njega ni bilo življenja.

Na delovnem mestu so me lepo sprejeli in vsi podpirajo mojo
odloËitev za zdravljenje in so ponosni, da mi zdaj uspeva brez alkohola. Na mojem delovnem mestu si ne smemo dopustiti, da je
prisoten alkohol, ker je delo pod napetostjo, delo na višini itd. To vse
lahko pelje v veliko nevarnost vseh nas, zaposlenih pri tem delu.

Pri sebi sem ugotovil, da sem moral že pred delovnim Ëasom
dobiti v telo alkohol, da sem lahko normalno funkcioniral. Vse to
moje popivanje je spremljala moja družina ter mama in oËe. Moje
delo doma in v službi je bilo nemogoËe; vse, kar sem poËel, sem želel
Ëim hitreje konËati in pobegniti na enega ali veË. Pot me je pripeljala
do nesposobnosti za delo oziroma do abstinence, da sem Ëlovek, ki
ne morem veË zdržati brez alkohola, da moram piti skoraj vsak dan.
»e sem imel pomanjkanje alkohola, sem sam pri sebi opazil, da se
mi tresejo roke in kazale so se motnje razpoloženja. Za moj zdrs v
alkohol ni kriva ne moja družina ne sodelavci ali prijatelji, samo jaz
in moj prijatelj alkohol, ker sem mislil, da z njim bolje rešujem svoje
težave. Ampak to je bila moja velika pomota in to so ugotovili tudi

VkljuËen sem v klub DZA (Društvo zdravljenih alkoholikov) na
Vrhniki, kje imamo tedenska sreËanja. Vem, da je to bolezen, ki je
neozdravljiva, ampak moraš se z njo boriti, da uspeš.
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Na koncu bi se še zahvalil moji ženi Heleni, hËerki Zali, sinu
Jobu ter mami in oËetu za vso podporo. Hvala tudi Elektru, gospe
Taji Simoniti, gospodu Mitju Fabjanu in seveda sodelavcem z Nadzorništva Vrhnika, da bomo še tako naprej skupaj dobro delali.
Vsem skupaj še enkrat hvala za pomoË in zaupanje.
Tomaž Remškar
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SreËanje vinogradnic in
vinogradnikov Elektra Novo mesto
19. marca je v sejni dvorani DE
Novo mesto potekalo že 24. tradicionalno sreËanje vinogradnic in vinogradnikov Elektra Novo mesto z
ocenjevanjem vin in družabnim sreËanjem.

V

oceno je bilo prinešenih 75 vzorcev vin, od tega 27 vzorcev belih
in 48 vzorcev rdeËih vin. Vina je
ocenjevala petËlanska komisija, ki jo je vodil priznani enolog Brane Granda iz Mirne PeËi. Preostali Ëlani komisije so bili še:
Damjan Vrtin (Kmetijsko-gozdarski zavod
Novo mesto) ter Stane Pekolj, Stane Bregar in Roman Weiss (sodelavci). Na osnovi
ocen komisije je izide raËunalniško obdelal
Jure GašperšiË.
Po konËanem delavniku smo se
zbrali v veliki sejni dvorani. Na zaËetku je predsednik društva vinogradnikov
Elektra Novo mesto Mitja Brudar povzel
letošnje ocenjevanje in pohvalil vse sodelujoËe za dober odziv in sodelovanje pri
izvedbi prireditve.

Ocenjevalna komisija je imela težko delo.

Predsednik ocenjevalne komisije
Granda je v kratkem nagovoru prisotne
seznanil s potekom ocenjevanja in posebnostmi nekaterih vzorcev ter izrazil zadovoljstvo s kakovostjo vzorcev. Omenil je
glavne težave, ki so se pojavljale pri pridelavi in kletarjenju letnika. Posebne pohvale
so bili deležni lastniki najbolje ocenjenih

vzorcev, ki so po mnenju komisije izredne kakovosti. Nato sta predsednik društva
vinogradnikov Elektra Novo mesto in
predsednik ocenjevalne komisije podelila
priznanja za dosežene ocene posameznih
vzorcev vin, najboljšim v posameznih kategorijah pa poleg priznanja še praktiËne
nagrade. Po podelitvi je predsednik društva
predstavil priložnostno pripravljene “fraklje”, s prodajo katerih si je društvo finanËno
pomagalo izpeljati prireditev. Po uradnem
delu se je sreËanje nadaljevalo ob tradicionalnem vinogradniškem prigrizku, pokušanju vin in ob veseli pesmi.
Goste sreËanja sta z obiskom poËastila
tudi svetovalec uprave za tehniËne zadeve
Edvard Turk ter izvršni direktor OE Nakup
in prodaja elektriËne energije Gregor BožiË.
Kot vsako leto smo si vsi udeleženci
ponovno obljubili, da se ob letu spet snidemo.

Udeležence sta pozdravila predsednik ocenjevalne komisije Brane Granda in predsednik
vinogradnikov Elektra Novo mesto Mitja Brudar.

Anton Cugelj
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Informacijska tehnologija Slovenska tipkovnica (Slovenski
standard Sist 1044 : 2009)
Septembra leta 2009 je Slovenija doËakala izvirni
standard slovenske tipkovnice Sist 1044 : 2009 s polnim
imenom Informacijska tehnologija - Slovenska tipkovnica
- Razporeditev znakov. Standard je nastajal pod okriljem
Slovenskega inštituta za standardizacijo, toËneje osrednjega tehniËnega odbora SIST/TC ITC - Informacijska tehnologija, katerega Ëlani je tudi Elektro Ljubljana.

V

eËina Evropskih držav je sprejela nacionalne standarde za
tipkovnico, ki sledijo mednarodnemu standardu ISO 9995
(razporedi tipk na tipkovnici), ISO 8859 (nabori grafiËnih
znakov) in ISO 10646 (univerzalni veËoktetni nabor znakov). Novi
standardi upoštevajo razvoj tehnologije in novih funkcionalnih
zmogljivosti, ki jo nudi nova tehnologija. Nekatere države na obmoËju nekdanje Jugoslavije prav tako pripravljajo ali pa že imajo
nove nacionalne standarde za tipkovnico, ker obstojeËi ne upoštevajo funkcionalnosti novih tipkovnic in nove tehnologije. Za slovensko tipkovnico smo do zdaj uporabljali jugoslovansko z angleškimi oznakami na tipkah z opisom.
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Nova slovenska tipkovnica je zasnovana skladno s sodobnimi smernicami in z najnovejšimi mednarodnimi standardi na tem
podroËju. Poleg slovenšËine tipkovnica omogoËa pisanje besedil v
veËini evropskih jezikov, ki uporabljajo latiniËne znake, tako med
drugim v italijanšËini, madžaršËini, hrvašËini, anglešËini, francošËini in v nemšËini. Razpored znakov na tipkovnici, kot ga doloËa
standard SIST 1044 : 2009, je uporaben tudi za tipkovnice novejših
raËunalniških in komunikacijskih naprav, ki prihajajo na trg (izpopolnjene prenosne naprave za dostop do internetnih in drugih
storitev).

Razporeditev znakov na osrednjem funkcijskem delu kakor
tudi znakov na numeriËnem delu tipkovnice je enaka kot na dozdajšnji tipkovnici. Tudi razporeditev funkcijskih tipk “Esc/Izhod”
in F1-F12 nad alfanumeriËnim delom tipkovnice ostaja enaka.
Znaki so na nekaterih tipkah alfanumeriËnega dela tipkovnice razporejeni v štirih ravneh. Na vseh tipkah, kjer je razporeditev v štirih
ravneh, so znaki ustrezno oznaËeni.
• Znaki, ki so razporejeni na prvi ravni (R1),
se tipkajo neposredno brez pomožnih tipk.
• Do znakov, ki so razporejeni na drugi ravni
(R2), se dostopa s tipko “Shift/Dvig”.
• Do znakov, ki so razporejeni na tretji ravni
(R3), se dostopa s tipko “Alt Gr/Alt. gr.”
• Do znakov, ki so razporejeni na Ëetrti ravni (R4), se dostopa s
tipkama “Shift/Dvig” in “Alt Gr/Alt. gr.”

2. Struktura standarda

Razporeditev znakov na tretji in Ëetrti ravni se oznaËi z drugo
barvo, zaradi obstojnosti pa se priporoËa modro.

Omenjeni standard sestavljajo naslednja poglavja: Obseg in
podroËje uporabe, zvezo z drugimi standardi, prevode tipk, splošno
razdelitev znakov na tipkovnici, razporeditev znakov na alfanumeriËnem delu tipkovnice, podaja sliko slovenske tipkovnice, kodno
tabelo znakov na tipkovnici in kodno tabelo Ërk z diakritiËnimi
znamenji.
Prevedene so vse tipke, katerih funkcije so na obstojeËi tipkovnici oznaËene z angleškimi izrazi (glejte tabelo). Pri majhnih
tipkah je dopušËena samo uporaba simbolov.
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V nadaljevanju je podana kodna tabela znakov na tipkovnici,
kjer je doloËen položaj znaka, raven, podoba, opis, koda in opis po
standardu ISO 10646. Zanimivo je še zadnje poglavje standarda,
kjer so prikazane kodne tabele Ërk z diakritiËnimi znamenji. Pri
vnašanju Ërk z diakritiËnimi znamenji (primer ě, ü, é), kjer je najprej odtipkano diakritiËno znamenje, za njim pa Ërka, tipkovnica
Ëaka na odtipkanje Ërke, potem pa vrne vrednost sestavljene Ërke.
Samostojna diakritiËna znamenja lahko dobimo tako, da vtipkamo
omenjeno znamenje, nato pa presledek. Prikazana so naslednja dia-

UREDNICE
TEHNOLOGIJA

BESEDA
INFORMACIJSKA

4. ZakljuËek

Na sliki je prikazan videz slovenske tipkovnice.

kritiËna znamenja: dolžina nad Ërko, tilda (~) nad Ërko, strešica (ˇ),
cirkumfleks (^), polkrogec nad Ërko (˘), krogec (°) nad Ërko, repek (Ω)
pod Ërko, krativec (`), pika (˙) nad Ërko, ostrivec (´), dvojni ostrivec
(˝), preglas (¨) in sedij (¸).

3. Bistvene spremembe
Med vidnejšimi spremembami najdemo prestavitev tipk za tuji
Ërki “Ê” in “” v tretjo raven, njuni mesti pa od zdaj zasedata znaka
“š” in “€”. Na mesto Ërke “š” je bila premešËena afna (@). Novi
standard predvideva tudi poslovenjenje tipk, katerih funkcije so na
obstojeËi tipkovnici oznaËene z angleškimi izrazi. Lažje so dosegljivi tudi znaki nemške abecede, še zlasti tisti s preglasom, ki smo jih
do zdaj morali kombinirati s pritiskom na dve tipki. Poleg omenjenih je na novi tipkovnici še nekaj manjših sprememb - ena izmed
njih je tudi ukinitev znaka ¤, saj ga dejansko nihËe ne uporablja.

OGLAS

Ker so bili pri oblikovanju novega razporeda tipk prisotni tudi
predstavniki Microsofta in Linuxa, bo novi razpored tipk na voljo
tudi v operacijskih sistemih Windows in distribucijah Linux. Na
Slovenskem inštitutu za standardizacijo dodajajo, da so bile vse
smiselne pripombe glede razporeditve znakov in slovenskega poimenovanja tipk sprejete in vkljuËene v izvirni standard.
Ob tem naj še poudarimo, da nacionalna tehniËna zakonodaja
doloËa, da so izvirni nacionalni standardi le priporoËljive tehniËne
specifikacije, ki pa nikogar ne obvezujejo. Torej uporaba novega
standarda ni obvezna. Naslednja prevetritev slovenske tipkovnice se
nam obeta Ëez pet let, Ëe se bo seveda pokazala utemeljena potreba
po spremembah.
Mag. Peter Fajfar
Uporabljena gradiva in viri:
• http://www.racunalniske-novice.com/novice/dogodki-in-obvestila/potrjena-prva-slovenska-tipkovnica.html
• http://www.monitor.si/novica/prihaja-slovenska-tipkovnica/
• SIST 1044 : 2009 (sl); Informacijska tehnologija - Slovenska
tipkovnica - Razporeditev znakov, Slovenski inštitut za standardizacijo, september 2009
• http://www.sist.si/slo/z2/Slovenska_tipkovnica.pdf
• http://www.delo.si/clanek/83074
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Optimiranje prereza in strukture
SN-kabelskega omrežja - 1. del
V tem Ëlanku je opisano vse, kar vpliva na doloËitev
optimalnega prereza SN-kabelskega omrežja, ki ga gradimo za Ëim bolj gospodarno in kakovostno napajanje naših
odjemalcev.

V

literaturi je analitiËen naËin reševanja problema optimalnega prereza vodnika dobro opisan [3]. IzraËun optimalne
tokovne obremenitve ob danem prerezu kabla in izraËun
optimalnega prereza kabla ob podani obremenitvi obravnava tudi
IEC-standard 287-3-2 iz leta 1995.
V Sloveniji je bil pri prvih študijah mestnih omrežij za izraËun optimalnega prereza uporabljen analitiËen pristop. Optimalne
stopnje prerezov vodov v omrežju so bile doloËene že tri desetletja nazaj v sistemskih študijah omrežja za SN-kablovode 95 mm2,
120 mm2, 150 mm2, 240 mm2, 300 mm2 in za SN-vode 16 mm2,
35 mm2, 50 mm2, 70 mm2. Z razvojem raËunalniških programov pa so bile narejene primerjalne analize stroškov
razvoja na modelih omrežja ob uporabi razliËnih
standardnih prerezov
kablov na razliËnih
napetostnih ravneh.
Kot optimalen prerez je bil že v 70.
letih prejšnjega
stoletja v modelnih študijah dokazan za 10 kV
napetost prerez
Al 240 mm2 in
za 20 kV Al 150
mm2.
V zaËetnih študijah mestnega omrežja konec 70. let prejšnjega stoletja se je za 10 kV
variante najveËkrat upošteval
Cu 240 mm2 in za 20 kV Al 150 mm2,
kar je vodilo v manjše razlike med 10 in 20
kV varianto. 20 kV kabli so bili še vedno nekoliko dražji in polietilenska izolacija slabša. Zaradi dviga cen bakra so se v 80. letih
prejšnjega stoletja tudi na 10 kV ravni vgrajevali kabli Al, veËi-
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noma prereza 150 mm2, prerez 240 mm2 pa se je uporabljal le izjemoma. Posledica je bila Ëedalje veËja potreba po številu izvodov
iz RTP in poslediËno tudi novih RTP ali širitvi obstojeËih RTP z
novimi 20 kV stikališËi.
V zadnjih 20 letih se je cena 10 in 20 kV kablovodov ter druge
opreme izenaËila, kljub temu pa se je izkljuËno 20 kV kabli vgrajujejo šele zadnjih nekaj let. Opazna je tudi precejšna dinamika gibanja nabavnih cen kablov; zaradi urbaniziranosti so se dvignili tudi
stroški gradbenih del. Glede na nove razmere in aktualen prehod
na 20 kV napetost v mestih se spet postavlja vprašanje o optimalni
izbiri prereza in materiala v kabelskih omrežjih.

MatematiËna izpeljava
Splošna stroškovna enaËba voda
Pri izraËunu optimalnega prereza se optimirajo stroški voda,
ki so sestavljeni iz investicijskih in obratovalnih stroškov. Obratovalne stroške predstavljajo v glavnem stroški izgub in stroški vzdrževanja. Za izpeljavo optimalnega prereza vodnikov je treba najprej definirati splošno stroškovno funkcijo voda na enoto dolžine,
kot prikazuje spodnja enaËba:
SV (A) = k1 + k2A + k3/A

(1)

SV Ak1 k2 -

stroški voda
prerez vodnika [mm2]
fiksni stroški voda - neodvisni od prereza [evro/km]
koeficient/strmina odvisnost stroškov voda od prereza [evro/
mm2]
k3 - koeficient aktualiziranih stroškov izgub voda [evro/mm2]
Fiksni stroški voda (k1) predstavljajo veËji del, v povpreËju
od 70 do 80 % celotnih investicijskih stroškov voda; sem štejemo
stroške gradbenih del, stroške polaganja in montaže.
Pri nadzemnih vodih so fiksni stroški voda odvisni od zahtevnosti terena in tipa stebrov. Pri nadzemnih vodih je znaËilno,
da se stroškovna funkcija lomi pri prerezu 70 in 120 mm2, pri višjih prerezih pa je zaradi mehanskih obremenitev potrebna uporaba
moËnejših konstrukcij, po navadi betonskih ali kovinskih stebrov,
kar dvigne stroške voda.
Pri kablovodih so fiksni stroški moËno odvisni od zasedenosti trase (urbana obmoËja), naËina polaganja (v zemljo,
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kabelsko kanalizacijo), števila hkrati položenih sistemov
itd.
Drugi del investicijskih stroškov kabla, ki dejansko
predstavljajo strošek materiala, je sorazmeren s prerezom
vodnika (prevodnik, izolacija). Predpostavlja se praktiËno
linearna odvisnost, ki jo predstavlja koeficient (k2), Ëeprav
v praksi pri cenah vodnikov zaradi pogojev trženja linearnost pri nizkih presekih popolnoma ne drži. Ker je bakreni
vodnik veË kot dvakrat dražji od aluminijasega vodnika, enako velja za koeficient k2.
Obratovalne stroške voda v glavnem predstavljajo stroški izgub, ki so obratno sorazmerni s prerezom vodnika, poleg tega pa
tudi vzdrževalni stroški. Vzdrževanje ni odvisno od prereza vodnika, zato se pri izpeljavi optimalnega prereza ta strošek lahko zanemari
Stroški izgub (k3) pa so odvisni od upornosti vodnika, cen
izgub, konËne obremenitve, obratovalnih oziroma izgubnih ur ter
razporeditve odjemalcev vzdolž voda. Investicijski stroški voda se
pojavljajo le na zaËetku, obratovalni pa v celotni življenjski dobi,
zato jih je treba aktualizirati:
k3 = jΔ I2 ε (m)
I = P/√3U
jΔ = 3 ρ T Δ cizg (n)
T Δ = (0,17 + 0,83 * T/8760 )
(n) = ((1 + in )-1)/(1 + in )i )
(n) = Q/(1+i); Q = (1-rn)/(1-r); r = ((1 + a2) (1+b2))/(1 + i)
ε (m) = ((m (m+1)(2m + 1))/6m3

Aoptv = √ (k3/ k2) ..... optimalen prerez vodnika [mm2]

(4)

Kot je razvidno iz enaËbe (4), je optimalen prerez voda neodvisen od fiksnih stroškov ter sorazmeren s kvadratnim korenom
aktualiziranih stroškov izgub in obratno sorazmeren s korenom strmine narašËanja stroškov voda zaradi prereza.

(2)
Optimalni prerez je toËka, kjer se izenaËijo stroški izgub in
stroški voda, odvisni od prereza, kar je splošno znano “Kelvinovo
pravilo”.

jΔ

- faktor kapitaliziranih energijskih izgub voda, koniËni tok,
P...koniËna moË
I
- koniËni tok, P .koniËna moË
ε (m) - faktor zmanjšanja izgub pri m odjemalcih (TP) na vodu
ε(2)=0,63, ε(∞)=0,33
cizg - cena izgub
ρ
- spec. Upornost materiala vodnika [Ωmm2/m]
TΔ - izgubne ure [h] - obratovalne ure [h]
(n) - vsota sesedanja vrednosti anuitet izgub
n
- življenjska doba
i
- diskontna stopnja
a
- rast porabe
b
- rast cen izgub

Optimalni prerez samostojnega
kabelskega voda
Optimalen prerez vodnika dobimo tako, da poišËemo niËle
funkcije odvoda enaËbe (1) po prerezu (A).
∂SV/∂A = (∂(k1+k2A+k3/A )/∂A = k2-k3A-2 = 0

EnaËba za optimalen prerez samostojnega vodnika je:

(3)

Priredil: Boris Sterle
Reference:
• MOHAR, Tomaž: Optimiranje struktur SN-omrežij, I. in II. del:
Strukture mestnih in podeželjskih omrežij, optimalne velikosti
postaj, optimalni prerezi vodnikov, zanesljivost SN omrežij,
Študija št.: 1733, EIMV, 2005
• LEMOINE, Jean Claude: TeoretiËni zakon razvoja mestnih
distributivnih omrežij, Predavanje avtorjev v Ljubljani 14. 10.
1980, Prevod iz francošËine; EIMV, Ljubljana, november 1980
• PLAPER, Marjan: Elektroenergetska omrežja, III. del, Fakulteta
za elektrotehniko, Ljubljana 1997
• PEHANI, Andrej, Weber, A.: Program persperktivnog razvoja distributivne mreže: grada Novog Sada II deo: Istraživanje
parametra razvodne mreže na modelu, Ref. št. 564/2 EIMV,
Ljubljana 1974
• PLAPER, Marjan, Pehani, A., Fatur, B.: Oblikovanje elektriËnih
razdelilnih omrežij s posebnim oziroma na razmere v Sloveniji,
Ref. 355, EIMV, Ljubljana 1968
• Vir:
CIRED, Tomaž Mohar: Optimiranje struktur SN-omrežij
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Moški so z Marsa,
ženske so z Venere
Kolikokrat ste si že rekli, ne
razumem moških ali ne razumem
žensk? Toda po Ëem naj bi se moški
in ženske razlikovali med seboj? Zakaj ravno Venera in Mars? Obstajajo moška in ženska astrološka znamenja, ki imajo razliËne lastnosti.
Vsakemu znamenju se pripisuje tudi
planet, ki naj bi predstavljal drugaËne znaËilnosti. Tako naj bi Venera
izražala ljubezen, lepoto, Ëutnost,
plodnost in veselje ter predstavljala
ženski znaËaj. Po drugi strani naj bi
Mars izražal akcijo, energijo, temperament, vroËekrvnost in silovitost,
torej moški znaËaj.

N

emalokrat se nam dogaja, da se
znajdemo sredi prepira z osebo
nasprotnega spola, pa sploh ne
vemo, zakaj. Najbolj boli, kadar gre za
nam drago osebo. Zaradi slabe komunikacije razpadajo zveze, še nikoli tako množiËno kot v današnjih Ëasih. Zakaj? Smo
moški in ženske res nesposobni prebivati
v sožitju drug z drugim? Moški in ženske
smo drug drugemu potrebni vsak dan, in
sicer na delovnem mestu in doma.
Osnovni nesporazumi med moškimi in ženskami izhajajo iz tega,
da obe skupini doživljata nekatera vedenja druge strani kot
nespoštljive. Ženske npr.
ne znajo biti spoštljive
do moškega takojšnjega
pristopanja k reševanju
problema in ponujanja
rešitev, moški pa ne
znajo biti spoštljivi do
ženskih potreb po tem,
da bi jih drugi poslušali. In ne samo poslušali, temveË, da bi bili
razumevajoËi in bi jim
dali Ëustveno podporo. To

46 • elektronovice | maj2010

sta dve zelo izraziti in pogosti situaciji, ki
nam zapletata življenje. In tega sploh ne
bi bilo potrebno, Ëe bi oboji razvili malce
veË prožnosti in prilagodljivosti.
Osnovni princip moške komunikacije, še posebej pri delu, je hiter prenos
informacij in reševanje problemov. Za
ženske pa ni Ëisto tako. Ženske na splošno
rade namenijo vsaj nekaj besed izražanju
svojega Ëustvenega stanja. To je za ženske
povsem naravno, to potrebujejo, da se poËutijo sprejete, cenjene in spoštovane. V
ženski komunikaciji pomeni nekaj uvodnih besed o poËutju, preden se preide na
bistvo. Za moškega vodjo, ki vodi ženske,
je zelo dobrodošlo, da se nauËi pri vodenju
biti tudi razumevajoË. Da zna prisluhniti in izraziti podporo. Po drugi strani pa
to za ženske, ki so vodje, pomeni, da se
z moškimi sodelavci pogovarjajo Ëim bolj
neposredno, da komunicirajo z njimi Ëim
bolj ciljno.
V stresu se moški borijo, ženske pa
povezujejo. Študije kažejo, da moško telo
v stresu proizvaja adrenalin, žensko pa
oksitocin, hor-

mon, ki krepi potrebo po medosebnih stikih in bližini. Ženske vedo, da na slab dan
ni boljšega kot pogovor s prijateljico.
Malo za šalo in malo zares:
• Ženske imajo veË domišljije kot moški.
Potrebujejo jo zato, da moškim povedo,
kako Ëudovite so.
• Ženske imajo napake. Moški imajo le
dve. Vse, kar reËejo, in vse, kar storijo.
• Uspešen moški je tisti, ki zasluži veË
denarja, kot ga njegova ženska lahko
zapravi. Uspešna ženska je tista, ki najde takšnega moškega.
• Za ženske je ljubezen okupacija. Za
moške je preokupacija.
• »e naj bo ženska sreËna z moškim, ga
mora veliko razumeti in malo ljubiti.
»e naj bo moški sreËen z žensko, jo
mora veliko ljubiti in je niti poskušati
razumeti.
• Ko se ženska poroËi z moškim, priËakuje, da se bo spremenil, vendar se ne. Ko
se moški poroËi z žensko, priËakuje, da
se ne bo spremenila, vendar se.
• Moški se poroËijo, ker so utrujeni, ženske zato, ker so radovedne.
• Žensko skrbi prihodnost, dokler ne dobi
moža, moškega nikoli ne skrbi prihodnost, dokler se ne poroËi.
• Ženska ima v vsakem prepiru zadnjo
besedo. Vse, kar moški reËe po tem, je
zaËetek novega prepira.
RazliËnost med moškim in žensko pa
je lahko tudi izziv, ne samo ovira. Kako
dolgoËasen bi bil svet, Ëe bi bila na njem
samo ženske ali samo moški! Moški ne bi
imeli nujnosti, da bi se trudili zanjo, se dokazovali in se ob njej Ëutili uresniËenega.
Pogrešal bi bitje, ki v njem prebudi nežnost.
Ženska ne bi imela nikogar, ki
bi jo potegnil iz njenih Ëustvovanj
na realna tla; v nedogled bi iskala
varstvo.

Vsekakor pa je vsak
Ëlovek edinstven, neponovljiv in vreden sam po sebi.
Jolanda Štukelj
Vir: internet
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SmuËarski tek
za Tris 2010 v
RateËah
V sredo, 17. marca, smo se ljubitelji smuËarskega
teka zbrali v RateËah in se podali na progo, ki je bila
dolga cca 13 km. Zbralo se je lepo število smuËarjev
tekaËev (24 moških in 3 ženske), ki so se spopadli z
zahtevno progo. Vreme jim ni bilo najbolj naklonjeno;
mraz in malo vetra, a vsi so na koncu sreËno prišli v
cilj. Med moškimi je zmagal Toni Lekše, pri ženskah
pa Bernarda KlemenËiË. Za nemoten potek tekmovanja,
toËne meritve in fotografiranje nastopajoËih je poskrbela Mojca Lampe. Izidi so objavljeni na spletni strani
ŠD, slike pa na P-disku. SmuËarski tek je štel tudi za
Tris 2010.

Udeleženci teka na smuËeh se pripravljajo na start. Foto: Arhiv ©portnega
društva Elektro Ljubljana.

Letos smo organizirali tudi teËaj smuËarskega teka:
• 17. februar Medvode (14 udeležencev),
• 3. marec RateËe (9 udeležencev),
• 17. marec RateËe (4 udeleženci).
TeËajniki so bili navdušeni in so si pridobili veliko znanja.
Vsi po vrsti so se odloËili, da drugo leto še izboljšajo svojo tehniko
smuËarskega teka.
Vljudno vabljeni tudi drugi zainteresirani in ljubitelji smuËarskega teka.

Športni pozdrav
Mojca Lampe
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Seja Ëasopisnega »
sveta Elektro novic

lani Ëasopisnega sveta smo na seji podali svoje ocene, mnenja in pripombe ter naredili okvirni naËrt Ëlankov in tem za
naslednjo številko glasila.
Po konËani seji smo obiskali uredništvo Ëasnika Finance, kjer
smo si ogledali nastajanje in pripravo Ëasopisa. Sprejela nas je Simona Toplak, namestnica odgovornega urednika.

Aprilska seja Ëasopisnega sveta našega internega glasila je bila 15. aprila organizirana na upravi družbe. Seje
se je udeležil tudi predsednik uprave Andrej RibiË, ki je
pozdravil prisotne in na kratko orisal zahteve in naloge,
ki so pred našo družbo v tem letu in tudi v bližnji prihodnosti. Uredništvu in Ëasopisnemu svetu je zaželel uspešno
delo tudi za naprej.
»lane Ëasopisnega sveta je pozdravil predsednik uprave Andrej RibiË.

Pristno, odkrito in sprošËeno sodelovanje je dober porok za
dober izdelek. Trudimo se, da bi ga naši bralci z veseljem prebirali.
Marko Piko

»lani Ëasopisnega sveta na obisku v redakciji dnevnika Finance.
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ObmoËje KoËevske Reke in
Borovška naravoslovna pot

Narcise na Krempi.

NekoË zaprto obmoËje KoËevske
Reke še danes pri marsikaterem obiskovalcu poraja veliko vprašanj in
skrivnostna priËakovanja. Da bi si
lahko sami odgovorili nanje in se na
lastne oËi prepriËali o lepotah te neokrnjene narave, vam želimo predstaviti to podroËje s turistiËnega vidika
in vredno ogleda.

N

aj na zaËetku povemo, da je od leta
1990 obmoËje popolnoma odprto, le
vasi Gotenica in Škrilj sta zaradi izvajanja posebnih programov ministrstva za
notranje zadeve in za obrambo ostali deloma zaprti. ObmoËje krajevne skupnosti KoËevska Reka se razprostira v jugozahodnem
delu obËine KoËevje s površino 173 km2 in
leži na zelo razgibanem terenu na nadmorski
višini 569 metrov. Tu se gozdni masivi prepletajo z vrtaËami, s kraškimi polji, z brezni in jamami in kjer privrejo na dan drobni
studenci. Zaradi 40-letne zaprtosti obmoËja
je ostala tukajšnja narava ohranjena, polna
divjadi, gozdnih sadežev in zdravilnih zelišË, ki vabijo obiskovalce. Celotno obmoËje
sodi v podroËje Nature 2000.
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Cerkev sv. Janeza Krstnika
Ob prihodu v KoËevsko Reko si je na
griËku sredi vasi vredno ogledati cerkev,
ki je bila na novo postavljena leta 1999
na temeljih stare, ki je bila kot veliko
drugih cerkvenih objektov na KoËevskem
porušena med letoma 1953 in 1956. PosveËena je bila - tako kot prvotna - svetniku Janezu Krstniku. Notranjost cerkve
je opremil s kipi in plastikami križevega
pota na stenah akademski kipar Stane
Jarm iz KoËevja. Ob oltarju je še stara
oljna slika, platno iz nekdanjega oltarja, staro prek sto, let in nekaj kipov iz
prvotne cerkve, dva v naravni velikosti
prerokov Izaije in Zaharije. Cerkev ima
tudi orgle s šestimi registri in je zaradi
lepe akustike primerna za koncerte, ki se
odvijajo v poletnem Ëasu. Arhitektura je
prijeten splet starega in modernega. Zaradi obilice lesa deluje toplo in domaËe
in ko posijejo sonËni žarki skozi vitraž za
oltarjem v cerkveno ladjo, Ëloveku zastane dih. Cerkev je bila zgrajena po zamislih arhitekta Janeza Gomboca, tudi doma
iz KoËevja.

Spominski park
Manevrske strukture
V KoËevski Reki se je 17. 12. 1990 prviË postrojila “30. Razvojna skupina teritorialne obrambe”, iz katere je nastala 1. brigada Slovenske vojske; na tem mestu zdaj
stoji spominski park manevrske strukture.

Najdebelejši oreh v
Sloveniji
Sredi naselja v bližini nove cerkve raste tudi najdebelejši znani oreh v Sloveniji,
katerega obseg meri 434 cm, visok pa je 15
metrov in kljub svoji starosti še vedno vsako leto obrodi plodove. Pod njim je kamnita miza z letnico 1696.

Reško jezero
Reški potok je kraška ponikalnica, ki
izvira pod Reškim hribom in ponikne v bližini Mokrega Potoka. Konec 70. let prejšnjega
stoletja se je med ribiËi porodila ideja o zajezitvi omenjenega potoka in nastalo je cca
18 ha veliko jezero. Spodnji del jezera je na-
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menjen ribolovu in drugim vrstam rekreacije,
zgornji del pa je izloËen kot rezervat za gojenje rib, gnezdenje ptic ter je vir pitne vode za
živalski svet. Pas gozda ob jezeru in Reškem
potoku je izloËen kot gozdni rezervat, ki je
prepušËen naravnemu razvoju. Jezero naseljujejo šËuke, smuËi, krapi, linji, kleni, ostriži,
rdeËerepke, školjke brezzobke in raki jelševci.
Od leta 2006 je na jezeru mogoË športni ribolov, ki se izvaja izkljuËno z uporabo Ëolna, ki
si ga je mogoËe izposoditi tudi za Ëolnarjenje.
Dovoljeno je loviti šËuko in smuËa.

Krempa
Med naravnimi lepotami širšega obmoËja KoËevske Reke moramo omeniti tudi najjužnejše rastišËe narcise in nahajališËe Ërnega
bora v Sloveniji na nadmorski višini 866 metrov. Travnik na sedlu Krempa, do koder se
sprehodimo iz bližnje vasi Borovec oziroma
Inlauf, z zavarovanim rastišËem narcis kot
naravni rezervat se razprostira na robu Kolpske doline. Da bi ta spomeniško ovrednotena
lepota imela dovolj sonca, so gozdarji oklestili drevesa in grmiËevje, na obronkih pa namestili klopi za opazovanje narave in užitek
v druženju. Enako lepo se je povzpeti na grebenasti vrh Krempe, 942 metrov, se razgledati
po dolinah Kolpe in »abranke ter oprezati za
orli, ki varujejo svoj zarod v strmih peËinah.
V mesecu maju je obisk Krempe posebej
priporoËljiv, kjer na cvetoËi poljani lahko obËudujete polje belih narcis.

Goteniški Snežnik
Goteniški Snežnik z nadmorsko višino 1289 metrov najvišji vrh na KoËevskem,
je uvršËen med naravne spomenike v Sloveniji. Nanj je speljana planinska pot.

Borovška naravoslovna pot
Speljana je po izrazito gozdnati krajini okrog borovške doline po lovskih poteh
in vlakah. Je krožno speljana, z izhodišËem
na zaËetku vasi Borovec (670 metrov), dolga 7,5 kilometra in z višinsko razliko 280
metrov. OznaËena je s posebno markacijo
- s cvetom narcise in opremljena z nekaj
informacijskimi tablami. Na poti spoznamo naravne in zgodovinske znamenitosti.
Takoj na zaËetku naletimo na bunker - arhiv, kjer je bil shranjen dosje marsikaterega
Slovenca. Spominja nas na obdobje, ko je
kraj sodil v zaprto obmoËje in je bil nedostopen širši javnosti. Ob poti spoznamo naËine gospodarjenja z gozdom v preteklosti
in danes, oglarjenje, delovanje parnih žag,
posamezne primere drevesnih, grmovnih
in rastlinskih vrst ter živali. Pot nas pelje
tudi v pradavnino - nedotaknjeno naravo,
po robu pragozda Krokar. Stik s pradavnino, notranji mir in tišina pod stoletnimi
orjaki nas vedno znova oËara in prevzame.
Narava tu, kjer še nikoli ni pela sekira, že
tisoËletja nemoteno uveljavlja svoje zakone. Pragozd je vedno drugaËna katedrala iz

Notranjost cerkve.

Najstarejši oreh.

dreves, pomlad ogrne tla v zeleno-beli prt
cvetja, poletje je senËnata streha krošenj,
jesen šumeËa odeja odpadlega listja, zima
skrivnostno bela tišina.
Pot pa glede na to, da je krožna, obiskovalca proti koncu pripelje tudi do že prej
opisanega sedla Krempa, kjer je tudi križišËe planinskih poti. KoËevska planinska
pot nas vodi po gozdovih in ostenjih visoko
nad zeleno dolino Kolpe, preËnica Borovec
- Bosljiva Loka pa nas z orlovskih višin po
divjih strminah pripelje do reke Kolpe.
Od tu se naša pot obrne skozi nekdanjo koËevarsko vas Inlauf proti izhodišËu
v Borovcu.
To je 2-urni sprehod za najhitrejše, 3urni za radovedneže, ki berejo predstavitvene table, in nekaj veË za tiste, ki uživajo
v naravi.
Svoj obisk tega nekdaj skrivnostnega
obmoËja pa lahko sklenete v Ravnah na domaËiji JurjeviË, kjer vas bodo prijazno postregli z domaËimi jedmi, po predhodnem
naroËilu pa tudi spekli slastnega odojka ali
jagenjËka na ražnju.
Branko Volf

Informacijska tabla na sedlu Krempa.

Borovška naravoslovna pot.

Vir in foto: internet
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Naj fotografija
2010
Tokrat smo v uredništvo prejeli fotografije petih avtorjev. Svoje fotografije so nam poslali Aleksandra Frank
Staniša, Anton Štimec, Bogdan Gantar, Drago Žagar in
Robert Lekše. Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za poslane fotografije.

K

sodelovanju vabimo tudi druge sodelavce in upokojence, da
s svojimi fotografijami sodelujejo v našem letošnjem nateËaju za izbor Naj fotografije leta 2010.

Robert Lekše: Pregled DV

Anton Štimec: Koridor

Aleksandra Frank Staniša: Betonski orjaki
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Uredništvo

Drago Žagar: Monterji v snegu

Bogdan Gantar: Skozi gozd

JUBILEJI

JUBILEJI

Jubilantje

S

Letošnjo sredino poletja bodo praznovali naša upokojenka in upokojenci:

Julij 2010
60. rojstni dan
1. Ana JERAS JEGLI»

Laze v Tuhinju

2. Jože JANKOVI»

Ljubljana

3. Milan SAMSA

Sodražica

Šel sem na polje ...
Ëlan DUEL

70. rojstni dan
1. Franc MARN

lavljenki in slavljencem naše iskrene Ëestitke. Želimo jim vse
lepo, vse dobro, zdravja, osebnega zadovoljstva in naj se jim
izpolni vsaj nekaj skritih neizpolnjenih želja. Rojstni dan naj
praznujejo v krogih, ki jih cenijo in spoštujejo. Rojstni dan naj bo
obsijan z dolgimi in s toplimi sonËnimi žarki.
V tem mesecu bo 94. rojstni dan praznoval naš upokojenec
Vinko LukanËiË iz Žirov. Njemu še posebej iskreno Ëestitamo in
želimo dobrega zdravja in veliko optimizma.

Trebnje

80. rojstni dan

Na vratih pustim tole obvestilo za
moje obiskovalce, ki me poznajo:
“Šel sem na polje,
da bi se naužil tega,
kar ponuja ta blagi Ëas;
zato lahko pridete jutri.”
(Percy Bysshe Shelley, 1792-1822)

1. Mihael FRKAL

Škofljica

2. Jovo KESERI»

Novo mesto

3. Franc PEPELNAK

Zagorje ob Savi

4. Sašo ŠPACAPAN

Ljubljana

5. Nedeljko TERZI»

Ljubljana

Ëlan DUEL

OdloËimo se, da brez slabe vesti napišemo listek na svoja vrata in s svojim Ëasom razpolagamo po svoji volji.
Ëlan DUEL

©ALE

Zakaj smo mame MAME

©ALE

Kazen

Življenjski koraki

Policist ustavi voznika, ki je oËitno prehitro vozil. ReËe mu:
“»akal sem vas ves dan”.
Voznik odvrne:
“Vem, gospod policist, prπel sem, kakor
hitro sem mogel!”

Ko sem študiral, sem umiral od želje, da
se Ëim prej zaposlim.
Ko sem se zaposlil, sem umiral od želje,
da si Ëim prej ustvarim družino.
Ko sem si ustvaril družino, sem umiral
od želje, da Ëim prej spravim otroke do
kruha.
Ko sem spravil otroke do kruha, sem
umiral od želje, da se Ëim prej upokojim.
In zdaj, ko umiram, sem ugotovil, da
sem pozabil živeti!

Podkupnina
Pred ekonomsko fakulteto je stal kmet s
teletom na vrvici.
Mimo je prišel policist in rekel: “Gospod,
tu se s teletom ne smete zadrževati!”
“S kakšnim teletom?”
“Ne delajte se neumnega. Na vrvici imate privezano tele!”
“Kje pa! Tele je na faksu in dela izpit,
tole tu je pa podkupnina za profesorja!”

Jožica Krašovec

Ljubezen na prvi pogled
Janeza vprašajo, ali verjame v ljubezen
na prvi pogled.
“Seveda verjamem, kajti Ëe bi mojo
Francko bolje pogledal drugiË, je sigurno
ne bi poroËil”.

Sprehajala sem se s svojo 4-letno hËerkico. Pobrala je nekaj s tal in nesla k ustom.
Vzela sem ji stvar iz rok in jo prosila, naj
tega ne dela.
“Zakaj?” me je vprašala.
“Zato, ker je bilo na tleh, ne veš, od kod
je prišlo, je umazano in verjetno polno bacilov,” sem odgovorila.
Ta trenutek me je pogledala z neizmernim obËudovanjem in vprašala:
“Mami, kako pa ti to vse veš? Ti si tako
pametna.”
Hitro sem razmišljala.
“Vse mame vejo te stvari. Kajti vse morajo narediti poseben test za mame.
Stvari moraš vedeti ali pa ti ne dovolijo
biti mama.”
Sprehajali sva se naprej v tišini kakšne 2
do 3 minute, a oËitno je razglabljala o tem,
kar sem ji povedala.
“Oh, zdaj vem!” je vsa zažarela. “Torej, Ëe ne narediš testa, potem moraš biti
oËka.”
“ToËno,” sem odgovorila z velikim nasmeškom.
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Pohod okrog Ljubljane

V

soboto, 8. maja, smo se pridružili množici pohodnikov in
pohodnic na 54. pohodu “Pot ob žici” in tako sklenili živ
obroË okrog našega mesta - Mesta heroj. »eprav je vreme
zdržalo le del poti, potem pa nam je obrnilo hrbet, se nismo ustrašili
in nadaljevali pot do cilja na Prešernov trg, kjer so nas pozdravili
pevci Partizanskega pevskega zbora in harmonikar, ki so nas zabavali do zaËetka prireditve v poËastitev 65. obletnice osvoboditve
Ljubljane med drugo svetovno vojno in zmage nad fašizmom. Po
konËani prireditvi smo se poËasi razšli z obljubo, da se ob letu spet
podamo na pot.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

Udeleženci pohoda Ob žici okupirane Ljubljane.

Prem - Pivka
V upanju, da se bo naredil lep dan, smo se 13. aprila,
odpeljali iz sive Ljubljane. Vendar bolj ko smo se vozili
proti Primorski, bolj je deževalo. PoËasi smo se sprijaznili
z dejstvom, da tokrat ni vreme na naši strani. Kljub temu
nas dobra volja ni zapustila.

C

ilj našega izleta je bil Prem - naselje v obËini Ilirska Bistrica,
bolj znano kot rojstni kraj pesnika Dragotina Ketteja (18761899), predstavnika slovenske moderne. V stari Ljudski šoli
smo si ogledali njegovo spominsko sobo, ki so jo odprli ob 90-letnici pesnikovega rojstva. Prem je gruËasto slemenska vas v Brkinih z
vsemi znaËilnostmi brkinske arhitekture in je zaradi umetnostnozgodovinskih in etnoloških znaËilnosti zavarovana kot kulturni spomenik. Vasica je stisnjena med vzpetino z gradom iz 13. stoletja in
vzpetino s cerkvijo sv. Helene, zgrajene pred 130 leti. Na glavnem
oltarju je slika sv. Helene, delo slikarja Kumla. Stranske kapele in
stene ladje je leta 1921 poslikal Tone Kralj.
Grad Prem, po katerem je dobila ime tudi vas, je prviË omenjen leta 1213, ko kot priËa nastopi devinski ministerial Udo de
Prem. Po izumrtju Devinskih leta 1399 so Prem in posest dedovali njihovi sorodniki Walseejci, nato pa so se lastniki in najemniki
veËkrat menjali. Zadnji lastnik je bil Bruno Zuccolini. Med vojno
je bil grad poškodovan, po vojni je ostal prazen. Od leta 1970 ga
obnavljajo. Od leta 2008 je v gradu postavljena stalna muzejska
zbirka o gradovih na širšem prostoru Brkinov. Podrobno je prikazan
razvoj gradu Prem. Razstavljene so najdbe arheoloških raziskav.
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Udeleženci izleta v Prem in Pivko.

Urejeno imajo multivizijo, poroËno sobo. Ogledali smo si tudi grajsko kapelo sv. Marjete. Po ogledu premskih znamenitosti sta nas
na parkirišËu poËastila gospa Mrakova in gospod Gorenc, ki sta
praznovala okroglo obletnico. Iz Prema smo se odpeljali v Pivko,
kjer smo si ogledali muzej - “Park vojaške zgodovine”, kjer so razstavljeni tanki, topovi, oklepna vozila, havbice, minometalci, izvidniška oklepna vozila, prevozen pontonski most, kopalec strelnih
jam. V nadaljevanju smo si ogledali film o tankih in razstavo “Enotni v zmagi” - prikaz osamosvojitvene vojne v letu 1991. Iz muzeja
smo se odpeljali na kosilo, kjer smo našima slavljencema zaželeli
zdravje in še veliko skupnih izletov. Kljub dežju smo se dobro razpoloženi vrnili v Ljubljano in si zaželeli na svidenje naslednjiË.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Po JurËiËevi poti
»eprav je letošnje vreme precej muhasto, je bilo v soboto, 6. marca, na dan pohoda po JurËiËevi poti, zelo prijazno do pohodnikov. Z vrha Polževega smo lahko obËudovali Julijske Alpe, Karavanke, Kamniške planine, Kum,
Snežnik tako jasno - “umito” je bilo nebo nad nami.

L

etos smo se pohoda v organizaciji društva udeležili že sedmiË.
Nekateri so pohod zaËeli v Višnji Gori in se vzpeli do cerkvice sv. Duha na vrhu Polževega in se nato poËasi spustili proti
krajem, kjer so nekoË hodili JurËiËevi junaki prvega slovenskega romana Deseti brat, drugi pa smo pot pod noge vzeli na Polževem in
nadaljevali do Muljave, od koder smo se vsi odpravili še na Krko, kjer
je JurËiË obiskoval osnovno šolo. Tu so nas uËenci prijazno povabili
k ogledu šole in nas seznanili z njeno zgodovino in nas pogostili s
Ëajem in pecivom, ki so ga ob pomoËi uËiteljic spekli sami. Pecivo je
bilo zelo dobro, predstavitev šole pa prisrËna. Žal smo morali prijazne
gostitelje zapustiti, saj nas je pred cerkvijo Ëakal avtobus in odpeljali
smo se na kosilo in nato proti Ljubljani.
Zvonka Osredkar

Udeleženci pohoda Po JurËiËevi poti.

Kdaj in kam
V drugi polovici leta nas Ëakajo še zanimive aktivnosti v okviru društva in upamo, da boste med njimi našli
tudi zase kaj zanimivega in da se nam boste pridružili. Za
izlet v tujino - Rezija, »edad, potrebujete veljavno osebno
izkaznico ali potni list. Pridružite se nam - v družbi vedno
najdeš sogovornika za izmenjavo mnenj in dan je drugaËen od preostalih. Na snidenje!
PRIJAVE

junij

15. 6. 2010

Rezija, »edad

7. in 8. junij 2010

26. 6. 2010

Zbor upokojencev Slov.

7. in 8. junij 2010

julij

ni aktivnosti

avgust

sredogorje - pohod, lasten prevoz

N

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 potrebna primerna obutev in
oprema. Odhodi na izlete oziroma pohode bodo ob 7. uri s parkirišËa Tivoli.

Zvonka Osredkar
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Ameriπki
izraz za:
v redu

Teæko kladivo

Star izraz za
vojaka

Krajevna
skupnost

Mesto v
Sibiriji,
kulturno
srediπËe

Nered, zmeda

Vonajva, voh

Simbol za
Klor

Irska
republikanska
armada

Volf Branko

SESTAVIL
TONI

Vladarica v
monarhiji

Nekdanji
vodilni finski
kipar

Peter Zatler

Nordijska
boginja
(veËna
mladost)

Elektrarna na
SoËi
Gl. mesto
Estonije
OËe

Poveljnik
ladje

Madæarski
knez

Oddaljenost

Simbol za
Aluminij

MelišËe

Star izraz za
Ëebelji panj

Zdravilna
travniška
rastlina

Kraj pri Zadru

Lisa, maroga

Reka v Rusiji

H2O

Vrsta
dramskega
dela

Hindujsko
sveto mesto v
Indiji

Lev Tolstoj

Tuje moπko
ime

Nemπki pesnik
Peti zlog
tonske lest.

Æensko ime

Tatjana Hace

Vardjan
Anton

Aleš JankoviË
Gorske
reševalne
sani

Napeljava
iz cevi

Æensko ime
(Karenina)

Vojaπka enota

Ime pisateljice
Negri

Tibetansko
govedo

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki Nuši Brezovar iz Brezovice pri Šmarjeških Toplicah, ki bo
prejela praktiËno nagrado. Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 15. 6.
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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Lepa misel
“Najbolj preprosto na svetu
je biti to, kar si. Najtežje na svetu je
biti tisto, kar drugi hoËejo, da bi bil.
Ne dovoli nikomur, da te spravi v tak
položaj.”
Leo Buscaglia

Ko sem se zaËel resniËno imeti rad
Ko sem se zaËel resniËno imeti
rad, sem spoznal, da sem vedno in ob
vsaki priložnosti na pravem mestu in
v pravem Ëasu in da je vse, kar se dogaja pravilno - od takrat naprej sem
lahko miren.

D

anes vem, da se to imenuje ZAUPANJE.
Ko sem se zaËel resniËno imeti
rad, sem lahko spoznal, da so Ëustvena boleËina in trpljenje za mene samo opozorila,
da živim v nasprotju z lastno resnico.
Danes vem, da se to imenuje BITI VERODOSTOJEN.
Ko sem se zaËel resniËno imeti rad,
sem prenehal hrepeneti za nekim drugim
življenjem in lahko sem videl, da je bilo vse
okrog mene poziv za rast.
Danes vem, da se to imenuje ZRELOST.
Ko sem se zaËel resniËno imeti rad,
sem si prenehal krasti prosti Ëas in pre-

nehal sem ustvarjati mogoËne projekte za
prihodnost.
Danes poËnem samo to, kar ustvarja
zadovoljstvo in radost, tisto, kar ljubim in
kar ustvarja smeh v mojem srcu, na moj
lasten naËin in v mojem osebnem ritmu.
Danes vem, da se to imenuje »ASTITOST.
Ko sem se resniËno zaËel imeti rad,
sem se osvobodil vsega, kar ni bilo zdravo
zame, od jedi, ljudi, stvari, situacij in od
vsega, kar me je vedno ponovno povleklo
nižje, proË od samega sebe.
Na zaËetku sem to imenoval „zdravi
egoizem“, a danes vem, da je to LJUBEZEN
DO SAMEGA SEBE.
Ko sem se resniËno zaËel imeti rad,
sem prenehal imeti vedno prav, tako sem
bil manj v zmoti.
Danes sem spoznal, da se to imenuje
SKESANOST.
Ko sem se resniËno zaËel imeti rad,
sem se odrekel življenju v preteklosti in da

skrbim glede prihodnosti. Zdaj živim samo
v tem trenutku, v katerem se vse zaËenja.
Tako živim danes in to imenujem ZAVEDANJE.
Ko sem se resniËno zaËel imeti rad,
sem spoznal, da lahko od svojih misli zbolim in da sem lahko slaboumen. Ko pa sem
spet našel moËi svojega srca, je razum dobil
pomembnega partnerja.
To vez danes imenujem MODROST
SRCA.
Ni potrebe, da se še naprej bojimo
razprav, konfliktov in problemov s samim
seboj in z drugimi, ker tudi zvezde sem ter
tja trËijo med seboj in nastanejo novi svetovi.
Danes vem: TO JE ŽIVLJENJE.

Charlie Chaplin, sebi,
za 70. rojstni dan. RIP
prevedel in obelodanil Janez Kozamernik
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