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Trenutki za polnjenje
življenjskih baterij
Drage bralke in dragi bralci, lepo
pozdravljeni in dobrodošli!
ObiËajno je to Ëas v letu, ko odštevamo dneve, naËrtujemo pot, pakiramo potovalne torbe za poletni dopust. Žal letos odhajamo na dopust z
mešanimi obËutki. Zaskrbljeni smo.
Pa vendar se je treba kdaj pa kdaj, za
krajši Ëas, tudi oddahniti. Ti trenutki
nam napolnijo življenjske baterije, dobimo nove moËi in potem gremo lahko
spet naprej proti novim izzivom.
Plakat instalacije A4.ai
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a vas smo s skupnimi moËmi pripravili poletno številko Elektro novic. Prvo polletje je bilo zelo dina-
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miËno. Še v poletnih mesecih, predvsem
pa v preostanku tega poslovnega leta, so
pred vsemi nami pomembni projekti. Nekatere napovedujemo že s to številko internega glasila.
Kot smo v uredništvu obljubili, smo
pripravili krajši aktualni intervju s predsednikom uprave. Tudi v prihodnje se bomo
trudili, da vam posredujemo informacije, ki
jih potrebujete. Zavedamo se, da je potreba
po seznanjenosti ena temeljnih potreb zaposlenih.
Obseg dela za zaposlene družbe je vezan na razpoložljiva sredstva za investicije
in vzdrževanje distribucijskega omrežja.
Investicijam namenjamo med vsebino veli-

Varni v svojem domu

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

ko pozornosti. Tokrat sta predvsem aktualna projekta Športni park Stožice in položeni kabel 110 kV RTP 110/10 kV Šiška-RTP
110/35/20 kV Litostroj. Prav tako pa je
prisotna problematika obËutnega zmanjšanja razpoložljivih sredstev za investicije in
vzdrževanje.
V okviru novih rubrik tokrat predstavljamo nadzorništva DE KoËevje in delovno mesto vodja nadzorništva. Priložili
smo tudi seznam vodij nadzorništev s podatki, ki so vedno aktualni.
Interno glasilo je živo. Vedno z možnostjo nastajanja novega, boljšega, uporabnejšega, ki naj služi našim resniËnim
potrebam po informacijah. Ker si v uredništvu želimo, da bi bile Elektro novice interno glasilo vseh nas, tudi ob tej priložnosti
vabim k sodelovanju vse, ki vam ni vseeno, ki vas veselijo pisanje, fotografiranje
in drugi naËini sodelovanja pri nastajanju
glasila. Dobrodošli so tudi vaši komentarji,
mnenja, ideje. Vabljeni, da jih pošljete na
elektronski naslov: uredništvo@elektroljubljana.si oziroma jih posredujete Ëlanom
Ëasopisnega sveta vašega OE oziroma DE.
Za vaš odziv se vam že v naprej zahvaljujem.

Vsem skupaj želim uspešne in
ustvarjalne dni.

Storitve na električnih
inštalacijah

Mag. Violeta Irgl, urednica
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UVODNIKA

NAMESTO

Intervju s
predsednikom
uprave Andrejem
RibiËem
1. Katere so trenutne prioritetne naloge uprave in kolegija
podjetja?
“S sodelavci si prizadevam zagotavljati normalno poslovanje
in razvoj podjetja kljub svetovni gospodarski krizi. Zato ponovno
pozivam vse zaposlene k razumevanju in predvsem pomoËi, ki bo
potrebna, da se iz trenutne krize Ëim hitreje izkopljemo.”

2. Kaj lahko na tem mestu že poveste o napovedani reorganizaciji distribucije in loËevanju omrežnega od tržnega dela
podjetja?

andrej.ribic@elektro-ljubljana.si

jonov evrov. Na voljo pa jih imamo le 24, zato so številne investicije resniËno vprašljive. Naj na tem mestu navedem še druge okolišËine poslovanja, v katerih je Elektro Ljubljana. Gre za
vsakoletno podaljševanje regulatornega okvira, veljavnega tudi v
tem letu, ter tako nespremenjenih izhodišË pri doloËanju upraviËenih stroškov delovanja in vzdrževanja, kar poslediËno pomeni
prenizko priznane stroške delovanja in vzdrževanja. Vsako leto
višji delež od priznanih sredstev, ki ga SODO, d. o. o. zadrži za
lastno delovanje ob hkratnem poveËevanju obsega del, ki jih zanj
izvaja Elektro Ljubljana. Težka gospodarska situacija in s tem
poveËani likvidnostni problemi. S problemi so seznanjeni vsi pristojni in trdno sem prepriËan, da si vsi prizadevamo pri iskanju
ustreznih ukrepov in rešitev.”

“Kot sem omenil že v prejšnjem uvodniku internega glasila,
se v tem Ëasu izvaja skrbni pregled podjetja, ki bo v kratkem
konËan in bo podal anamnezo trenutnega stanja našega podjetja.
Ta bo služila za nadaljnje ukrepe in mogoËe pokazala jasnejšo
smer reševanja problemov. LoËevanje tržnega in omrežnega dela
je neizogibno; glede reorganizacije pa menim, da ni optimalno
pripravljena in je zaradi tega trenutno upoËasnjena.”

“VeËino izmed njih sem že spoznal, preostanek pa nameravam obiskati v prihodnjih dneh.”

3. Kakšna je trenutna finanËna situacija v podjetju? Kako
lahko podjetje in sami zaposleni še bolj prispevamo k racionalizaciji poslovanja?

6. Pred nami je Ëas zasluženih dopustov. Veliko zaposlenih
dopustuje v objektih Elektra Ljubljana. Kakšni so srednjeroËni
naËrti glede poËitniških kapacitet v lasti Elektra Ljubljana?

“Zaradi dejstva, da JARSE ne spremeni regulatornega okvira, ki je za nas nesprejemljiv in ker prejšnja uprava pa tudi
nadzorni svet podjetja v prejšnji sestavi niso pravoËasno in dovolj jasno opozarjali in tudi ukrepali, smo se znašli v kriznem
obmoËju in težki finanËni situaciji. PrepriËan sem, da imamo še
precej notranjih rezerv, vendar brez korenitega posega 'države'
ne vidim zadovoljive rešitve.”

“PrepriËan sem, da bomo veËino poËitniških kapacitet podjetja uspeli ohraniti, saj vem, da je za veliko sodelavcev in upokojencev to edina možnost letovanja.”

4. Obseg dela za zaposlene družbe je vezan na razpoložljiva
sredstva za investicije in vzdrževanje distribucijskega omrežja. V kakšnem obsegu so za prihodnja obdobja zagotovljena
sredstva za dela na omenjenih podroËjih?
“Kot veste, sta SODO in Ministrstvo za gospodarstvo Elektru
Ljubljana potrdila plan investicij za leto 2010 v višini 65 mili-
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5. Ali ste spoznali že vse distribucijske enote, mogoËe tudi
katero izmed nadzorništev?

7. Kako in kje vas lahko kontaktirajo zaposleni, ki si to želijo?
“TelefoniËno ali po elektronski pošti. Imam tudi prijazno
tajništvo. Do zdaj nisem še nikogar odklonil. Želim ohranjati
zaupanja vredne odnose z vsemi zaposlenimi, zato sem vesel
vsake pobude in povratnega mnenja, pripravljen sem prisluhniti težavam. Res pa je, da dosledno odklanjam anonimne pozive.”
Violeta Irgl

NOVICA

NOVICA

Napoved 15. redne skupšËine
Elektra Ljubljana d. d.

N

a podlagi 43. Ëlena statuta družbe Elektro Ljubljana d. d., je
uprava sklicala 15. redno sejo skupšËine Elektra Ljubljana,
podjetja za distribucijo elektriËne energije, d. d., ki bo v
petek, 27. 8. 2010, ob 9. uri na sedežu družbe. Nekatere aktualne toËke dnevnega reda so: Seznanitev z letnim poroËilom za leto
2009 z mnenjem revizorja, s pisnim poroËilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poroËila po 282. Ëlenu Zakona o gospodar-

skih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe. Sprejetje sklepa o uporabi bilanËnega dobiËka za leto 2009.
Spremembe in dopolnitve statuta družbe. VeË o napovedi skupšËine
lahko preberete v rubriki Novice na naši internetni strani.
Violeta Irgl

NOVICA

NOVICA

RdeËi noski ne gredo na dopust
RdeËi noski ne gremo na dopust,
saj tudi bolezen dopusta ne pozna.
Tudi v poletnih mesecih bomo obiskovali vse tiste, ki morajo vroËe dni
preživeti v bolnišnicah.

S

pomladi je bilo videti, kot da so
RdeËi noski vsepovsod, saj smo
bili v marcu in aprilu na naši spomladanski turneji in obiskali bolnišnice,
v katerih še nimamo rednega programa,
ter ustanove, kjer delajo in se izobražujejo

otroci in odrasli s posebnimi potrebami.
Takoj po prvem delu turneje - aprila - smo
svojim obiËajnim programom (torek Maribor, sreda - Ljubljana, Ëetrtek - Celje)
dodali nove, tokrat meseËne programe, in
sicer obiske v SPB Novo mesto, SPB Jesenice in SPB Trbovlje.
Maja pa smo organizirali Ëisto posebno mini turnejo, kjer se nas je deset
rdeËih noskov “naložilo” v kombi in smo
se najprej odpeljali v Celje, potem pa na
Primorsko. Na tej turneji smo obiska-

li razliËne ustanove - bolnišnice, centre
za usposabljanje in vzgojo in domove za
ostarele.
Ker je naše “klovnsko leto” tako kot
“šolsko leto”, smo si za konec leta prihranili nov projekt, ki smo ga naËrtovali že
od lanskega poletja. Uspešno smo izvedli
projekt: Dežurni klovn. Klovni zdravniki
pogosto slišimo, da bi nas na oddelku potrebovali kar vsak dan. Zato smo se odloËili, da poskusno to tudi izvedemo. Tako
smo klovni deset dni dežurali po osem ur
na dan (delo sta si razdelila dva klovna)
na oddelku Pulmologija v novi pediatriËni kliniki, v ambulantah in pri odvzemih krvi ter sodelovali pri postopkih, kjer
lahko pomagamo tako, da odvrnemo pozornost otroku, ga sprostimo in umirimo.
Izkušnja se je izkazala za zelo pozitivno,
tj. s strani klovnov zdravnikov in tudi
osebja; vsi zdaj išËemo možnosti, da projekt Ëim prej ponovimo ali ga napravimo
za stalnega.

Hvaa za vaπo pomoË naπemu delu.
RdeËi noski v bolniπki sobi otroπkega oddelka Sploπne bolniπnice Novo mesto.

Mag. Livija Rojc ©tremfelj
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Investicije
v letu 2010
Plan investicij za leto 2010 znaša
24,4 mio. EUR. V planu Elektra Ljubljana je skupno okoli 400 investicij.
Glede na dejavnost družbe Elektra
Ljubljana dajemo poudarek na objektih elektrodistribucijskega omrežja
VN-, SN- in NN-napetostnega nivoja.

V

nadaljevanju navedene in opisovane investicije se nanašajo na obmoËje tretjine Slovenije, kot ga pokrivamo prek petih distribucijskih enot: DE
Ljubljana mesto, DE Ljubljana okolica, DE
Novo mesto, DE Trbovlje in DE KoËevje.
Med objekti VN-napetostnega nivoja so letos v planu samo:
• dokonËanje izgradnje RTP 110/20 kV Litostroj v Ljubljani;
• izgradnja napajalnega 110 kV kablovoda med RTP Šiška in RTP Litostroj;
• dokonËanje razširitve in obnove RTP
110/20 kV Trebnje.
Objekti SN- in NN-napetostnega nivoja obsegajo 242 objektov v skupnem obsegu 87 km SN-prikljuËnih in povezovalnih

Obnovitvena dela v RTP 110/20 kV Trebnje.
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Elektromonterji pri odvijanju 110 kV kabla za RTP 110/35/20 kV Litostroj.

vodov v podzemni in nadzemni izvedbi, 63
novih in obnovljenih transformatorskih
postaj, 103 km NN-razvodov ter izgradnja
RP 20 kV Škofljica.

Odpoved investiranja
zaradi pomanjkanja
finanËnih sredstev
Pomanjkanje finanËnih sredstev pri
objektih VN-napetostnega nivoja pomeni, da odlagamo v letu 2010 predviden
zaËetek izgradnja novega RTP 110/20 kV
Mengeš, RTP 110/10 (20) kV PCL (Potniški
center Ljubljana) ter razširitve in obnove RTP 110/20 kV Cerknica. Pri objektih

SN- in NN-napetostnega nivoja zmanjšan
obseg finanËnih sredstev na splošno pomeni, da Elektro Ljubljana ne more ugoditi zahtevam uporabnikov in odjemalcev
elektriËne energije po prikljuËitvah novih
odjemalcev in poveËanju odjema obstojeËih. Tu gre predvsem za napajanje novih
poslovnih in obrtnih con, ki jih gradijo
lokalne skupnosti, pa tudi veËjih industrijskih uporabnikov. Navajamo problem z
zagotovitvijo napajanja poslovno-obrtne
cone Komenda in napajanje RP Škofljica,
iz katere se bo tudi napajala poslovnoobrtna cona na Škofljici, kjer gre za potrebna vlaganja Elektra Ljubljana v višini
prek 2 mio. EUR za vsak primer posebej.
PoslediËno je zmanjšan tudi obseg preo-

AKTUALNO

AKTUALNO

stalih objektov SN in NN, kot so transformatorske postaje s prikljuËnimi SN-vodi
in NN-razvodi.
Številni energetski objekti se ne bodo
zaËeli graditi kljub že pridobljenim gradbenim dovoljenjem. »asovni zamik ima posledice že danes, celovite negativne neposredne uËinke smo elaborirali ter pristojne
institucije nanje opozorili, posredni negativni uËinki na gospodarstvo pa bodo po
našem mnenju še veliko veËji.
Letošnja sredstva v Planu investicij po
obsegu znašajo polovico lanskega plana in

dobro tretjino finanËnih sredstev, predvidenih v NaËrtu razvoja SODO za distribucijsko omrežja elektriËne energije v Republiki
Sloveniji za desetletno obdobje od 2009 do
2018, sprejetega in podpisanega od ministrstva za gospodarstvo.

Nujnost realizacije vseh
predvidenih investicij
Vse predvidene in potrebne investicije
so v pristojnosti SODO. V Elektru Ljubljana
smo uvrstili v NaËrte razvoja vse investicije, za katere menimo, da so nujno potrebne

za razvoj gospodarskih in infrastrukturnih dejavnosti na obmoËju, ki ga obsega
Elektro Ljubljana. Naše mnenje je, da so vse
evidentirane investicije v NaËrtih razvoja
omrežja potrebne in utemeljene. Realizacija bi pomenila izboljšanje kakovosti dobavljene energije in normalno poslovanje
za vse zaposlene. Pri tako nizki realizaciji
letos preskopega Plana investicij imamo
znaten presežek delovne sile, ki še dodatno
obremenjuje razpoložljiva sredstva, namenjena normalnemu poslovanju družbe.

Iztok Bartol

NOVICA

NOVICA

UËenci Osnovne šole
Domžale v Stari mestni
elektrarni Elektra
Ljubljana

Med slovenskimi šolarji je zanimanje za obisk Stare mestne elektrarne Elektra Ljubljana zelo velik.
Zanimiv kulturno-tehniËni spomenik navdušuje mlade obiskovalce s
svojo življenjsko dobo, tehniËno dovršenostjo in velikostjo. PreseneËa
jih, da je ta elektrarna že pred 112
leti oskrbovala slovensko prestolnico z elektriËno energijo in bila eden
pomembnih zgodovinskih objektov
pri zaËetkih elektrifikacije.

V

zadnjem tednu šolskega pouka sva, 8. junija, z Antonom
AvËinom sprejela na ogled Stare mestne elektrarne Elektro Ljubljana
uËence 9. razredov Osnovne šole Domžale. Pod strokovnim vodstvom Antona
AvËina, dobrega poznavalca zgodovine
razvoja elektrifikacije, so uËenci spoznali zgodovino elektrarne, potek elektrifikacije slovenske prestolnice in si po
uvodni predstavitvi ogledali ohranjene
in obnovljene naprave v elektrarni in na
Muzejski ulici.

Marko Piko

UËenci Osnovne šole iz Domžal na ogledu Stare mestne elektrarne Elektro Ljubljana.
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Kabel 110 kV RTP 110/10 kV ŠiškaRTP 110/35/20 kV Litostroj že pod
napetostjo
Elektroenergetske razmere v
Ljubljani se spreminjajo skladno z
gospodarskim in urbanistiËnim razvojem mesta Ljubljane. Vsem tem
urbanistiËnim in seveda tudi energetskim razmeram moramo slediti.
Potrebno je dolgoroËno naËrtovanje,
da dosežemo optimalno elektroenergetsko oskrbo z elektriËno energijo
mesta Ljubljane.

N

e smemo pa pozabiti, kar je za nas,
elektrotehnike, najboljše in optimalno, da ni nujno, da je tudi finanËno uspešno in dobrih rezultatov. Vendar
je na zaËetku vedno tako in tudi ni nujno,
da sta tehnika in finance takoj uspešna.
Treba je takoj poudariti in odkrito povedati,
da imata vsak svoje lastne zakonitosti.
Tako je bila tudi odloËitev za gradnjo
RTP 110/35/20 kV Litostroj sprejeta na podlagi izdelave študije EIMV.

Strategija razvoja prenosnega omrežja Slovenije do leta 2030, razvoj 110 kV napajalnega omrežja Slovenije. Sam RTP Litostroj
je bil zgrajen leta 2009. VkljuËitev v 110
kV omrežje pa naj bi bila v letu 2010. Tako
je tudi bilo terminsko izvedeno. RTP Litostroj je bil v letu 2009 gradbeno zgrajen z
vso VN-, SN- in NN-opremo ter SE (sonËna
elektrarna). Kabel 110 kV pa po sistemu javnih naroËil naroËen in dobavljen spomladi 2010. OdloËitev Elektra Ljubljana d. d.
je bila:
• Dobavitelj kabla 110 kV je C & G, d. o. o.,
Ljubljana.
• Proizvajalec ILJIN, Electric, Južna Koreja.
TehniËni podatki za kabel 110 kV so:
• Izolacija XLPE (omreženi polietilen),
• presek kabla 1 × 1.200 mm2 Cu,
• prenosna zmogljivost 123 MVA,
• bakreni ekran 130 mm2,
• tip kabla: 2XS(FL)2Y, 1200 RMS/130;
64/110 kV,
• dolžina položenega kabla je 1.127,5 m,
• teža kabla: 18 kg/m,
• premer kabla: 102 mm.
Takšen tip kabla že
poznamo kot

Elektromonterji pri polaganju 110 kV kabla med RTP Litostroj in RTP Šiška.
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naš standardni 20 kV kabel, ki ga redno
polagamo, uporabljamo ter imamo o njem
izkušnje in znanje.
Projektno dokumentacijo je izdelal
IBE, d. d., Ljubljana. Odgovorni vodja projekta je Mitja Novak.
Trasa kabla poteka od RTP Šiška po
zgornjem robu AC in nato ob Poti spomina in tovarištva do RTP Litostroj. Za zasip
se je uporabila glina, pomešana s kremenËevim peskom (mivka), ki ga proizvaja
Termit MoravËe. Potreben je bil nakup
dodatne opreme za vleËenje in polaganje tega kabla. Predvideno je bilo, da se
položi eno žilo na dan ter kabel uvleËe v
objekta RTP Litostroj in RTP Šiška. Izvajalcu elektromontažnih del je to uspelo v
treh dneh. Maksimalna globina položitve
v ceveh je bila približno 5 m. V glavnem
pa je bil kabel položen v kabelskem jarku
globine od 1,2 do 1,4 m. Ob položenem
kablu je položena PEHD-cev za prihodnjo
senzoriko kabla. Nad kablom sta položena
PEHD-cev za optiËne povezave in ozemljilni kabel 120 mm2, ki služi povezavi
ozemljilnih sistemov RTP Šiška in RTP
Litostroj.
Bila je velika zaËetna nervoza, vreme
je bilo lepo (kot naroËeno), vendar je bilo
delo dobro in dokonËno opravljeno. Pridobili smo si dragocene izkušnje pri polaganju enožilnih 110 kV kablov, kar lahko
predstavimo v slovenskem prostoru. Za polaganje 110 kV kabla so bili odgovorni:
• odgovorni vodja elektromontažnih del
Damjan MikliË,
• odgovorni vodja posameznih elektromontažnih del Vitomir Rupnik,
• koordinator elektromontažnih del Vinko
Virant,

AKTUALNO

AKTUALNO

• delovodja elektromontažnih del Dušan
Žunec,
• odgovorni nadzor investitorja Zoran
Zajc,
• nadzor dobavitelja kabla Bojan StipaniË
iz Elektroservisov Ljubljana,
• nadzor gradbenih del Mirko Koren.
Še nekaj o polaganju 110 kV kabla.
Kot je že prikazano, je to enožilni kabel
velikega preseka in s tem tudi velike teže.
Polaganje podobnega tipa kabla, vendar
manjšega preseka, smo si že ogledali pri
polaganju med RTP Polje in TE-TOL Ljubljana. Vendar zdaj vse zaËenjamo znova in
vse samostojno, kajti odloËitev je: Elektro
Ljubljana d. d., bo sam položil 110 kV kabel,
110 kV kabelske konËnike pa bodo montirali sodelavci Elektroservisov Ljubljana.
Pri polaganju 110 kV kabla so bile v pomoË elektro-motorne vleËne naprave “vespe”.

Vklop kabla pod napetost
Pred vklopom so potekale zadnje kontrole na terenu (meritev izolacijske trdnosti
- elektriËne odvodnosti) in nad potrebnimi
dokumenti (obratovalna navodila, soglasja
sistemskega operaterja prenosnega omrežja
- SOPO, depešna obvestila). Vklop 110 kV
kabla je bil izveden pod nadzorom Antona
Dušaka v ponedeljek, 7. 6. 2010, ob 14.05.
Stikalna manipulacija je potekala daljinsko
iz DCV Elektro Ljubljana, ki je potekala po
strogo ustaljenih obratovalnih pravilih:
vklapljamo od napetostnega (moËnostnega) izvora po navodilih upravljavca 110 kV
omrežja, v našem primeru Elesa. Tako je bil
izveden vklop 110 kV kabla v RTP Šiška.
Pod napetostjo je 110 kV kabel od RTP Šiška do 110 kV kabelskih loËilnikov v RTP
Litostroj pripravljen za izvajanje zagonskih
in funkcionalnih preizkusov do tehniËnega
pregleda.
Bistremu oËesu vodje DCV Antona
Dušaka je takoj padla v oËi vrednost na
ampermetru. Vklopni (polnilni) tok je bil
4 A, kar nam predstavlja Ëisti kapacitivni
tok. Pozneje bodo opravljene še preostale
meritve, vendar pa je ta tok zelo težko meriti in podatek je zelo koristen za doloËitev
pretoka jalove (kapacitivne) moËi. Podatek
o jalovi - kapacitivni moËi nam pove 0,8
MVAr, kar pomeni stalno kompenzacijo jalovih moËi na 110 kV nivoju.

Pri uvodu kabla v RTP Litostroj je bilo potrebno kabel s posebno napravo dvigniti.

V DE Ljubljana mesto imamo že dolgoletne izkušnje, od leta 1965, z obratovanjem 110 kV kablov. To je posebna specifika - vedno moraš biti pozoren nanj in biti
mora pod napetostjo. Do zdaj smo to tehniËno nalogo uspešno opravili in tako upamo
še naprej. Moderna urbanizacija zahteva
lep in urejen življenjski prostor; kabelsko

omrežje je kot naroËeno za to. Elektroenergetiki moramo biti prepriËani vase in biti
zgled preostalim glede okolja. Predvidevam, da smo mi to dosegli s to investicijo
in položitvijo 110 kV kabla v lepem urbanem okolju.
Anton AvËin in sodelavci

poletje2010 | Dober tok. • 9

KAKOVOSTI

SISTEM VODENJA

Predstavitev
sistema vodenja
kakovosti
Elektro Ljubljana d. d,. je že leta 1999 pridobil
prvi certifikat za standard iz skupine ISO, za standard
ISO 9001 Sistem vodenja kakovosti. Podjetje je s svojo
usmeritvijo, ureditve posameznih širših podroËij poslovanja po naËelih dobre prakse, ki jih prinašajo standardi
iz skupine ISO, v letih 2004-2006 še nadaljevalo in pridobilo še tri certifikate.

T

ako ima Elektro Ljubljana d. d. štiri širša podroËja poslovanja urejena po standardih iz skupine ISO:

• ISO 9001: Sistem vodenja kakovosti;
• ISO 14001: Sistem za ravnanje z okoljem;
• OHSAS 18001: Sistem za vodenje varnosti in zdravja pri
delu;
• ISO 27001: Sistem za upravljanje varovanja informacij.
Elektromonterja pri polaganju kabla v kabelsko kanalizacijo.

Delovanje Sistema kakovosti Elektra Ljubljana je usmerjeno v integriranje sistema. Vodilo integracije so sinergijski
uËinki in iskanje priložnosti za uËinkovitost in racionalizacijo
delovanja.
Sistem vodi predstavnik vodstva za kakovost (PVK), ki zagotavlja njegovo izvajanje. Na to mesto je bil imenovan Vincenc
Janša, izvršni direktor OE Skupne storitve.
V okviru Sistema vodenja kakovosti delujejo odbori za kakovost na vseh ravneh delovanja podjetja. Formalno se teme,
ki se nanašajo na sisteme vodenja kakovosti, obravnavajo na
kolegijih (redno ali obËasno, glede na dnevni red kolegija) kot
ena izmed rednih toËk kolegija in so del zapisnika. IzvleËek zapisnika, toËka, ki obravnava sisteme vodenja kakovosti, se posreduje Službi za kakovost, ki ga objavi na K-disku. »lani Sveta
za sisteme vodenja kakovosti poroËajo o vsebini sestanka na
svojih kolegijih.
Svet za sisteme vodenja kakovosti sestavlja po en predstavnik iz vsakega OE/DE, pooblašËenci za sisteme in vodja Službe za kakovost. Svet vodi Virna Konrad, njen namestnik je Klemen Hrovat. Svet za sisteme vodenja kakovosti se sreËuje vsaj
štirikrat letno v vsakem trimeseËju, glede na aktualnost tem pa
tudi veËkrat.
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PooblašËenci za sisteme:
• Klemen Hrovat, pooblašËenec za ISO 14001: Sistem za ravnanje
z okoljem;
• Vesna Oman, pooblašËenka za OHSAS 18001: Sistem za varnost
in zdravje pri delu;
• mag. Peter Fajfar, pooblašËenec za ISO 27001: Sistem za upravljanje varovanja informacij.
Naloga pooblašËencev je spremljanje in izvajanje aktivnosti,
ki so vezane na ustrezen standard.
V Svetu za sisteme vodenja kakovosti so poleg vodje službe
za kakovost in pooblašËencev še:
• Martin Drgan, OE ORDO;
• Zoran LebiË, OE SDO;
• Andreja Bertoncelj, OE RFS;
• Robert Jelenc, OE NPEE;
• Nataša Oblak, OE SU;
• Damjan MikliË, DE LM;
• Franci Golob, DE LO;
• Anton Cugelj, DE NM;
• SreËko MiheliË, DE KO;
• Alojz Primon, DE TR.
Služba za kakovost

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

LoËevanje odpadkov v DE Ljubljana
mesto - nov naËin zbiranja in
odvoza komunalnih odpadkov
Zaposleni v distribucijski enoti
Ljubljana mesto so s prizadevnim loËevanjem odpadkov v poslovnih prostorih v letu 2009 uspeli loËeno zbrati
veËje koliËine papirja, kartonske embalaže, plastiËne embalaže itn. Z loËenim
zbiranjem so tako v veliki meri uspeli
zbrati nezanemarljive koliËine loËenih
frakcij odpadkov, katere je mogoËe z
reciklažo ponovno uporabiti.

T

ako so bile moËno zmanjšane letne
koliËine predanih komunalnih odpadkov in s tem moËno zmanjšan tudi
negativni vpliv na okolje, kar dokazuje, da
so zaposleni delovali zelo odgovorno in na
vzoren naËin sledili družbeni odgovornosti
podjetja.
Kljub izredni okoljski ozavešËenosti
zaposlenih pa se nemalokrat med pisarniškimi odpadki najdejo tudi odpadki, ki bi jih
bilo še mogoËe reciklirati. Kratka analiza v

mesecu maju je namreË pokazala, da se med
pisarniškimi odpadki v povpreËju nahaja
32 % papirja, 31 % kartona, 10 % plastiËne
embalaže in 27 % preostalih komunalnih
odpadkov, ki jih ni mogoËe reciklirati. Tako
smo v sodelovanju s podjetjem VaËo, d. o. o.,
pristopili k dodatnemu loËevanju pisarniških
odpadkov. Omenjeno podjetje namreË pisarniške odpadke odpelje v svojo sortirnico, kjer
uporabne vrste odpadkov še dodatno loËi in
poskrbi za njihovo ponovno uporabo. Vse
dodatno zbrane koliËine loËenih odpadkov
evidentira in našemu podjetju preda pripadajoËe evidenËne liste. Minimalne preostale
koliËine komunalnih odpadkov pa podjetje
VaËo, d. o. o., preda na ustrezno odlagališËe. Strošek dodatnega loËevanja in predaje
pisarniških odpadkov je poslej celo nekoliko
nižji kot je bil doslej za odvoz komunalnik
(pisarniških) odpadkov.
S prizadevnim loËevanjem odpadkov
zaposlenih v DE Ljubljana mesto in z do-

NOVICA

datnim loËevanjem preostalih pisarniških
odpadkov v sodelovanju s podjetjem VaËo,
d. o. o., se na omenjeni enoti zbere izredno
visok odstotek odpadkov, ki se jih reciklira
ter s tem izredno zmanjša negativni vpliv
na okolje, kar je vsekakor pohvale vredno.
Pri tem pa ne smemo pozabiti, da uteËeni
naËin loËevanja odpadkov za zaposlene v
distribucijski enoti Ljubljana mesto ostaja
nespremenjen.
Glede na ozavešËenost zaposlenih verjamem, da se bodo koliËine loËeno zbranih
odpadkov v omenjenem DE v prihodnje celo
poveËevale. Le poznejše loËevanje posameznih frakcij pisarniških odpadkov namreË še
zdaleË ne omogoËa doseganja takšne stopnje uspešnega loËevanja odpadkov, kot jo
dosegamo skupno z loËevanjem odpadkov
zaposlenih in navedenim naknadnim loËevanjem.
Klemen Hrovat,
pooblašËenec za ravnanje z okoljem

NOVICA

Zunanja presoja bo
potekala v septembru
• Zunanja presoja sistema kakovosti za
leto 2010 bo potekala septembra 2010,
ko se bodo 9. in 10. septembra 2010 izvajale redne presoje sistemov ISO 9001 :
2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 :
2007 in ISO 27001 : 2005.
Prvi dan, 9. 9., bo potekala presoja v
DE Ljubljana mesto, DE Trbovlje in DE

KoËevje. Drugi dan, 10. 9., pa bo potekala presoja vseh sistemov kakovosti ter
posameznih organizacijskih delov v OE
ORDO, OE SU, OE TP, OE SS in SIS.
• Kot priprava na zunanjo presojo se izvajajo predstavitve delovanja sistema
kakovosti po enotah, ki bodo presojane.
V sklopu predstavitev se izvajajo tudi

notranje presoje in vodstveni pregledi.
• V okviru kakovosti se vodi dokumentacija na K-disku, ki je bil celovito preurejen. Vzporedno deluje tudi portal
Sistema vodenja kakovosti, ki bo po
zunanji presoji v celoti zamenjal K-disk.
S portala je omogoËen dostop do vsebine posameznih standardov in veljavne
zakonodaje, ki so na K-disku. Vabimo
vas, da portal Sistema vodenja kakovosti uporabljate in da na razliËne naËine
aktivno sodelujete pri delovanju standardov in sistema ISO, ki jih že veË kot
desetletje razvijamo v našem podjetju.
Služba za kakovost
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IN STORITVE

NAŠI PRODUKTI

Varni v svojem domu
Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo elektriËne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

•

Varni v svojem domu

•
•
•

strele v bližino objekta (Ëutiti je lahko
vpliv na napeljave celo do oddaljenosti 1,5 km),
stikalne manipulacije (prenapetosti
zaradi vklopov ter izklopov porabnikov),
napake v energetskih sistemih (zemeljski stik),
indukcijske motnje ter
stik energetskih in informacijskih povezav (v tem primeru se pogosto pojavljajo hude poškodbe informacijske
opreme).

Prenapetostna zašËita v elektroenergetskem omrežju se izvaja na veË
nivojih. ZaËne se z vgradnjo ustreznih
odvodnikov prenapetosti na razliËna mesta v omrežju na razliËnih napetostnih
nivojih. Nadalje se z vgradnjo ustreznih
elementov v transformatorske postaje
in nizkonapetostno omrežje poskrbi za
ustrezno zašËito prikljuËnih vodov do samih objektov. Za to zašËito poskrbimo mi
kot vaš distributer elektriËne energije.
Ta zašËita pa brez pravilno izbrane,
koordinirane in strokovno izvedene zašËite pred prenapetostmi v vašem objektu ne more zagotoviti ustrezne varnosti
obËutljivih elektronskih naprav, ki jih
vsakodnevno uporabljamo v sodobnem
gospodinjstvu (TV-aparati, raËunalniki,
elektronsko krmiljeni hišni aparati itn.)

Storitve Elektra Ljubljana - izvajanje
prenapetostne zašËite
VeË kot le dober tok.

Nadaljujemo predstavitev naπih
dodatnih storitev. Tokrat bi vam radi
predstavili storitev izvajanja prenapetostne zašËite, ki je namenjena domaËim hišnim napeljavam. To
storitev lahko naroËijo lastniki individualnih hiš in stanovanj.
Našim naroËnikom omogoËamo:
• pregled obstojeËega stanja elementov
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sistema prenapetostne zašËite,
• izdelavo predloga za celovito rešitev
vgradnje prenapetostne zašËite,
• izvedbo del,
• periodiËne preglede prenapetostne zašËite.
Viri prenapetosti so predvsem:
• direktni udar strele v objekt,
• indirektni udar strele oziroma udar

Ali je na hiši ali stanovanjskem
bloku ustrezno izveden strelovod? V
kakšnem stanju so ozemljitve? Kako je s
pravilno koordinirano in z delujoËo prenapetostno zašËito z odvodniki prenapetosti? Na zastavljena vprašanja bodo
naši naroËniki gotovo dobili odgovor in
rešitev.
VeË informacij in naroËila:
Elektro Ljubljana d. d., Slovenska 58, 1516
Ljubljana
E-naslov: instalacije@elektro-ljubljana.si,
www.elektro-ljubljana.si

Uršula Krisper

MEDIJI

ODNOSI Z

Elektro Ljubljana v medijih od
januarja do junija 2010
nje gradnji daljnovoda Bršljin-Gotna vas
(4), KonkurenËni boj ob vstopu GEN-I na
trg el. energije, Investicije v omrežje (3),
UpraviËeni odjemalci (2), Omrežje - drugo
(2), Andrej RibiË - novi predsednik uprave
Elektra Ljubljana ter UVK (2) - odloËba o
usklajenem delovanju elektrodistributerjev
(2).

odstotne toËke z lanskih 84,3
na letošnjih 90,3 odstotne
toËke.
Jedro pozitivnih objav v prvem polletju 2010 tvorijo tematike: Stara mestna elektrarna
- Elektro Ljubljana (61), VeË
kot le dober tok (47), Razpis in
kandidati za predsednika uprave
Elektra Ljubljana (17), Andrej RibiË novi predsednik uprave Elektra Ljubljana (17), Dobava elektrike Športnemu parku Stožice (17), Svetovni dan
varËevanja z energijo - svetovanje o
uËinkoviti rabi elektriËne energije (14),
Poslovanje - druge teme (13), Bivši zaposleni (11), Poslovni rezultati (10), Investicije v omrežje (10).

Press clipping, d. o. o., je za podjetje Elektro Ljubljana izvedel analizo
medijskih objav za prvo polletje 2010.
Zasledili in analizirali smo 360 objav
z geslom Elektro Ljubljana, kar je za
285 objav manj kot v istem obdobju lani; to predstavlja 44-odstotno
zmanjšanje. Junija je bilo objavljenih
najmanj, 60 objav, najveË pa aprila,
161.

Š

tevilo pozitivnih objav se je glede na
isto obdobje lani zmanjšalo za 219
objav oziroma za 40,3 %. Hkrati se
je delež pozitivnih objav poveËal za 5,9

n a Ë.
2,5 %
n e n a Ë.
4,4 %

120
100

n e n a Ë.
2,8 %

Število proaktivnih (naËrtovanih) objav se je zmanjšalo za 45,6 odstotne toËke.
V prvem polletju 2009 smo zasledili 509
naËrtovanih objav, v letu 2010 pa 277, kar
pomeni 45,6-odstotno zmanjšanje. V obravnavanem obdobju so se od kljuËnih oseb
Elektra Ljubljana v medijskih objavah najveËkrat pojavili Andrej RibiË (50), Mirko
MarinËiË (34), Andrej ŠušteršiË (NS) (15),
Gregor BožiË (7), Violeta Irgl (5) in Marjan
Rekar (NS) (4).

Število negativnih konotacij se je
zmanjšalo. Delež negativnih objav se je
zmanjšal za 7 odstotnih toËk, s 14 % na
6,9 %. Absolutno število negativnih objav
je z 90 objav v prvem polletju 2009 upadlo
na 25 v letu 2010, kar predstavlja 72-odstotni upad.

Po burnem dogajanju v zadnjih dveh
letih se je obseg publicitete v prvem polletju 2010 vrnil na podobno raven kot leta
2008. ObËutljivost javnosti in poslediËno
odjemalcev glede tematik, povezanih s cenami elektrike ter konkurence v Ëasu suhih
krav, pa bo še vedno velika.

Jedro negativnih objav v prvem
polletju 2010 tvorijo tematike: Odjemalci - plaËevanje raËunov (4), Nasprotova-

Janez Kne
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pozitivno
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80

n e n a Ë.
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40
pozitivno 90,3 %

Graf 1: Vrednostna struktura publicitete.
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Graf 2: »asovni razvoj publicitete in vrednostna struktura.

Graf 3: Delež naËrtovane in nenaËrtovane
publicitete.
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NAŠA NADZORNIŠTVA

NAŠA NADZORNIŠTVA

Nadzorništva DE KoËevje
»asopisni svet Elektro novic se je
po razpravi o oblikovni in vsebinski
zasnovi internega glasila v letu 2010
odloËil, da v letošnjem letu predstavi
vsa nadzorništva v Elektru Ljubljana
d. d., in sicer po posameznih DE. Po
predstavitvi DE Trbovlje in DE Novo
mesto je tokrat na vrsti DE KoËevje.
Kot je iz naslova rubrike razvidno,
želimo predstaviti nadzorništva ozemeljsko pa tudi vse sodelavce skupin
na nadzorništvu, ki izvajajo vzdrževalna dela za nemoteno obratovanje
elektroenergetskega omrežja v okviru
službe za distribucijsko operativo.
Na zaËetku naj povemo, da ima DE
KoËevje tri nadzorništva, in sicer:

Nadzorništvo KoËevje
Cesta na Trato 6
1330 KoËevje

Karta Elektra Ljubljana z oznaËenim podroËjem DE KoËevje.

Dragarsko dolino in Republiko Hrvaško.
Nadzorništvo KoËevje ima glede na
veliko ozemeljsko razsežnost tudi izpostavo
nadzorništva v KoËevski Reki z namenom
hitrejšega dostopa do odjemalcev in bližine
RP 20/20 kV KoËevska Reka.

Poslovni prostori Nadzorništva KoËevje.

Kontakt: 01 230 46 75
(vodja nadzorništva)
Štev. faksa: 01 230 46 04
Dežurni monter: 031 319 929
Sedež Nadzorništva KoËevje je na isti
lokaciji kot sedež distribucijske enote KoËevje. Nadzorništvo KoËevje meji na jugu
ob reki Kolpi in »abranki z Republiko Hrvaško, na severu na LašËe (Suha krajina)
in Nadzorništvo Dobrepolje ter Dolenjo vas
(Ribniška dolina) in Nadzorništvo Ribnica,
na vzhodu na Rog in Trnovec in Nadzorništvo »rnomelj in Zagradec ter na zahodu na
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Osebna izkaznica:
• Površina: 767 km2
• Število odjemalcev: 8.552
• Število RTP: 1 (KoËevje)
• Število RP: 1 (KoËevska Reka)
• Število TP: 230
• SN-prostozraËni vodi: 317,5 km

Drago Žagar Foto: Anton Štimec

• SN-podzemni kabelski vodi: 63 km
• NN-prostozraËni vodi: 206 km
• NN-podzemni kabelski vodi: 153,2 km
Zaposleni v skupini na nadzorništvu:
• DRAGOMIR ŽAGAR - vodja nadzorništva
• ALOJZIJ SLADI» - organizator del za
prikljuËke
• VINKO VIDMAR - delovodja
• ŠTEFAN KERSNI» - delovodja
• DUŠAN MARIN - mojster obratovanja
• DUŠAN JAKŠI» - samostojni elektromonter
• DANILO JURKOVI∆ - samostojni elektromonter
• MILAN ZIDAR - samostojni elektromonter
• BOJAN MIHELI∆ - samostojni elektromonter
• FRANJO OŽBOLT - samostojni elektromonter
• BOŠTJAN TRONTELJ - samostojni elektromonter
• BOŠTJAN ŽAGAR - samostojni elektromonter

NAŠA NADZORNIŠTVA

NAŠA NADZORNIŠTVA

• ILIJA TOMI∆ - mojster obratovanja
• SAMO ŠIJANEC - mojster obratovanja
• VINCENCIJ ERJAVEC - samostojni elektromonter za odjemalce
• JOŽE TRONTELJ - elektromonter
• VOJKO ZADNIK - samostojni elektromonter za odjemalce
• RENATO TURK - skladišËnik

Podgorska cesta 27
1317 Sodražica
Kontakt: 01 837 10 90
(vodja nadzorništva)
Štev. faksa: 01 836 64 29
Dežurni monter: 031 319 927
Osebna izkaznica:
• Površina: 256 km2
• Število odjemalcev: 5098
• Število RTP: 1 (Ribnica)
• Število RP: 1 (Sodražica)
• Število TP: 128
• SN-prostozraËni vodi: 116,3 km
• SN-podzemni kabelski vodi: 40,7 km
• NN-prostozraËni vodi: 220 km
• NN-podzemni kabelski vodi: 73,5 km

Skupina na Nadzorništvu KoËevje, prvi del
- od leve proti desni: (zadaj): Dušan JakšiË,
Dragomir Æagar, Bojan MiheliÊ, spredaj: Ilija
TomiÊ, Boštjan Žagar, Alojzij SladiË, Dušan
Marin in Samo Šijanec.
Foto: Anton Štimec

Sedež Nadzorništva Ribnica je v Sodražici, ki je približno v sredini obmoËja
navedenega nadzorništva. Glede na to, da
je najveËji kraj, ki ga nadzorništvo oskrbuje
z elektriËno energijo Ribnica, je tam tudi
informacijska pisarna.

Skupina na Nadzorništvu Ribnica - od leve proti
desni: (zadaj): Rado MiheliË, Janko DrobniË,
Boštjan Turk, Primož Samsa, Jože Gornik,
France Vesel, (spredaj): Angelca Oražem, Bojan
Pintar in Marko Ilc.

• ANGELCA ORAŽEM - referent za uporabnike in obraËun

Nadzorništvo Dobrepolje
Videm 42
1312 Videm - Dobrepolje
Kontakt: 01 780 72 06

Nadzorništvo na jugu meji na Nadzorništvo KoËevje, na zahodu na vznožje
Bloške planote in Nadzorništvo Cerknica ter
Republiko Hrvaško, na severu in vzhodu na
Velike LašËe in Nadzorništvo Dobrepolje.

Poslovni prostori Nadzorništva Dobrepolje v
Vidmu.

Skupina na Nadzorništvu KoËevje, drugi del
- od leve proti desni: (zadaj): Renato Turk,
Tomaž Krašovec, Štefan KersniË, Vinko Vidmar,
(spredaj) Milan Zidar, Vojko Zadnik, Boštjan
Trontelj in Vinko Erjavec.
Foto: Anton Štimec

(vodja nadzorništva)
Štev. faksa: 01 780 79 28
Dežurni monter: 031 319 926

Nadzorništvo Ribnica

Bojan Pintar

Poslovni prostori Nadzorništva Ribnica v
Sodražici.

Zaposleni v skupini na nadzorništvu:
• BOJAN PINTAR - vodja nadzorništva
• RADO MIHELI» - delovodja
• FRANCE VESEL - pomoËnik delovodje
• MARKO ILC - pomoËnik delovodje
• BOŠTJAN TURK - samostojni elektromonter
• JANKO DROBNI» - samostojni elektromonter za odjemalce
• JOŽE GORNIK - pomožni elektromonter
• PRIMOŽ SAMSA - elektromonter

Sedež nadzorništva je v kraju Videm,
ki leži v dobrepoljski dolini, kot se imenuje
širše obmoËje na severnem robu Suhe Krajine in zajema veË krajev.
Nadzorništvo je na jugu omejeno s pogorjem Male Gore in Nadzorništvom Ribnica, na jugovzhodu s KoËevskim rogom ter
Nadzorništvom KoËevje, na vzhodu s Suho
krajino in Nadzorništvom KoËevje, na zahodu z Bloško planoto in Nadzorništvom
Cerknica in Ribnica ter na severu z Igom
in Grosupeljsko dolino ter Nadzorništvom
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Grosuplje.
Osebna izkaznica:
• Površina: 275,6 km2
• Število odjemalcev: 4.391
• Število RP: 1 (Dobrepolje)

•
•
•
•

Število TP: 139
SN-prostozraËni vodi: 167,2 km
SN-podzemni kabelski vodi: 10,9 km
NN-prostozraËni vodi: 206 km

• NN-podzemni kabelski vodi: 50,8 km
Zaposleni v skupini na nadzorništvu:
• JANKO DROBNI» - vodja nadzorništva
• TOMAŽ STRNAD - delovodja
• DUŠAN STRNAD - samostojni elektromonter
• TOMAŽ ŽUŽEK - pomoËnik delovodje
• PETAR DAVIDOVI∆ - samostojni elektromonter
• DUŠAN ILC - elektromonter
• IVO FRANCELJ - elektromonter
Branko Volf

Janko DrobniË

Skupina na Nadzorništvu Dobrepolje - od leve
proti desni: Petar DavidoviÊ, Janko DrobniË,
Tomaž Strnad, Dušan Ilc, Tomaž Žužek, Ivo
Francelj in Dušan Strnad.

NOVICA

NOVICA

Predavanje
o elektriki v
osnovnih šolah
V predlanskem šolskem letu je Elektro Ljubljana v
sodelovanju z društvom Zoja izvajal projekt Trajnostna
energija v šolah, ki je vzbudil veliko zanimanje za ponovni obisk in predavanja v osnovnih šolah, ki smo jih
že obiskali, pa tudi pri osnovnih šolah, ki v projektu niso
sodelovale.

Na koncu našega obiska sem uËence seznanil še s poklici v
elektroenergetiki, predstavil vse glavne znaËilnosti poklicev, možnosti za izobraževanje, štipendiranje in zaposlitev.
Za predavanje o elektriki so nas zaprosili tudi uËitelji Osnovne
šole Center iz Novega mesta. Ob naravoslovno-tehniËnem dnevu,
17. junija, sem imel enourno predavanje v fizikalnem kabinetu
osnovne šole za uËence 4. in 5. razredov. UËenci so bili po predavanju razdeljeni v manjše delovne skupine. S skupino desetih
uËencev smo se odpeljali na ogled naše male hidroelektrarne v PreËni. Seznanil sem jih z zgodovino elektrarne in jim razložil njeno
delovanje.
Marko Piko

T

ako sva v torek, 18. maja, skupaj s sodelavko Uršulo Krisper
v okviru tehniËnega dne izvedla predavanje za uËence 7. razredov Osnovne šole Božidarja Jakca v Ljubljani in sredo 19.
maja za uËence 4. razredov podružniËne šole Hrušica pri Ljubljani.
S predstavitvijo in projekcijo sem seznanil uËence o elektriki, naËinu proizvodnje, prenosu in o distribuciji elektriËne energije. Predstavljeno je bilo tudi pridobivanje elektriËne energije iz obnovljivih
virov.
Uršula Krisper je uËencem predstavila ukrepe in naËine, kako
racionalno uporabljati elektriËno energijo in kje v gospodinjstvu se
da privarËevati. S priroËnimi merilniki “potratneži” praktiËno prikazala razlike v porabi posameznih potrošnikov.
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Uršula Krisper med predstavitvijo uËinkovite rabe elektriËne energije na OŠ
Božidarja Jakca v Ljubljani.

PODJETJE

DRUŽINI PRIJAZNO

Do nove energije po poti otroških
plesnih korakov
V okviru aktivnosti “Družini prijazno podjetje” pripravljamo plesne
delavnice za vaše otroke. Da bi lažje pristopili k organizaciji dogodkov,
vas prosimo za izpolnitev priloženega
anketnega vprašalnika.

N

aj na tem mestu posebej omenimo
pobudnico “plesnih uric”, našo sodelavko Uršulo Krisper. Je univ.
dipl. inž. elektrotehnike, a tudi plesalka po
duši in izobrazbi, saj je v svojih mladih letih
konËala srednjo glasbeno in baletno šolo.
Ker želi svoje znanje in izkušnje s podroËja
plesa z najveËjim veseljem prenesti najmlajšim, si je plesne urice zamislila kot del

otroške igre, sprostitev za otroke, z osnovami klasiËnega baleta. S tem namenom pod
svoje okrilje vabi vse male nadobudne plesalce, da na svojstven naËin izrazijo svojo
energijo in se pri tem zabavajo.
SreËanja z brezplaËno udeležbo bi
predvidoma potekala v prostorih Stare
mestne elektrarne v Ljubljani (Kotnikova).
Lepo vabljeni k odzivu!
Kontakt: Uršulo Krisper, tel. πt.:
01 230 43 79, 031 742 746
Andreja Radovan

Tudi najveËji umetniki so morali nekje zaËeti.
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Športni park Stožice
S trenutno še najveËjim gradbišËem v Sloveniji se je naše podjetje
sooËilo v zaËetku lanskega leta, ko
smo navezali prve stike s podjetjem
GREP, d. o. o., kot glavnim izvajalcem
del v smislu nudenja naših storitev.

N

ato so za nekaj Ëasa dejavnosti obstale, sledil je umik predvidenega
vlagatelja v trgovski center, pripravljala se je nova projektna dokumentacija. »ez približno pol leta pa se je projekt
spet zaËel premikati; pri našem podjetju
je bil naroËen del celotne projektne dokumentacije, tj. projektiranje treh transformatorskih postaj. Konec leta so na podlagi
izdelane dokumentacije zaËeli potekati prvi
resni komercialni stiki z izvajalcem del.

V zaËetku letošnjega leta pa smo se
po dolgotrajnih pogajanjih uspeli dogovoriti za izvedbo elektromontažnih del na
dveh transformatorskih postajah (ŠPS 1 in
ŠPS 2), prestavitvi SN-kablovodov in nato
še za tretjo postajo ŠPS 3.
V smislu napajanja z elektriËno energijo Športni park Stožice (ŠPS) po projektni
dokumentaciji obsega štiri transformatorske postaje, ki napajajo tri kljuËne objekte
parka, in sicer veËnamensko športno dvorano, stadion in predvideni trgovski center. Dve od teh postaj (ŠPS 1 in ŠPS 3) sta
zaradi zamika izgradnje trgovskega centra
izvedene v zaËasni (okrnjeni varianti.
Transformatorska postaja TP ŠPS 1 je
namenjena za napajanje stadiona in spremljajoËih energetskih naprav (prezraËevanje,

Športno rekreacijski park Stožice med izgradnjo. Vir: Internet
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klimatske naprave, UPS ...) ter v drugi fazi
še trgovskega centra in je v elektroenergetsko omrežje že prikljuËena. Dela v njej
so po zaËasni varianti konËana. Predvidoma v naslednjem letu bosta montirana še
dva suha transformatorja, vsak moËi 2.000
kVA, in NN-razdelilni postroj za predvideni
trgovski center.
Transformatorska postaja ŠPS 2 je
namenjena za napajanje športne dvorane,
v elektroenergetsko omrežje je prav tako že
prikljuËena, dela v njej so konËana.
Transformatorska postaja ŠPS 3 bo
namenjena za napajanje trgovskega centra
ter spremljajoËih parkirišË za celotni športni park Stožice. Na omrežje trenutno še ni
prikljuËena, predvidoma v naslednjem letu
bosta montirana še dva suha transformatorja - vsak moËi 2.000 kVA in NN-razdelilni postroj za predvideni trgovski center.
Transformatorska postaja ŠPS 4 pa
trenutno še ni zgrajena.

AKTUALNO

AKTUALNO

Za napajanje celotnega športnega
parka bo tako v konËni fazi predvidene
skoraj 15 MVA inštalirane moËi, in sicer
iz RTP Bežigrad, trenutno pa se napaja s
5 MW moËi iz RTP »rnuËe in RTP Polje.
Predvidoma naslednje leto bo zagotovljeno tudi 100-odstotno rezervno napajanje iz
novega RTP Litostroj.
Vsa elektroenergetska oprema (transformatorji, SN- in NN-postroji), vgrajena z
naše strani, je domaËe proizvodnje (Kolektor ETRA, IMP TEN Telekom, TSN).
Z intenzivnimi elektromontažnimi
deli oziroma s pripravami zanje se je zaËelo
konec meseca aprila ter po etapah potekalo
še v maju in juniju, skladno z izvajanjem in
s problemi pri gradbenih delih, ki jih seveda pri takih objektih ne manjka.
Zato je bilo treba skupaj z izvajalcem gradbenih del vložiti kar nekaj truda
in ogledov na gradbišËu, da so bile transformatorske postaje oziroma prostori sploh
pripravljeni za montažo elektroenergetske
opreme.
Prostore transformatorskih postaj je
namreË ob aprilskem in majskem deževju
zalivala voda, zamujali sta dobava in montaža dvojnega poda v prostorih, požarnih
vrat ... s tem pa je prišlo poslediËno do zamika naših elektromontažnih del, kljub pripravljenosti in razpoložljivosti za izvedbo.
Hkrati so bila izvedena še dela na potrebni prestavitvi SN-kablovodov za napajanje parka.
Kljub tem zapletom in težjim pogojem
dela so naši monterji in drugi delavci iz DE
Ljubljana mesto izvedbo elektromontažnih
pogodbenih del s svojim požrtvovalnim delom uspeli izvesti v dogovorjenih rokih, za
kar jih je treba še posebej pohvaliti. Prav
tako je operativno in usklajevalno delo do
naroËnika potekalo korektno in odzivno ter
v duhu dobrega sodelovanja, kar je naroËnik tudi veËkrat poudaril.
Za omenjena dela so naši monterji že
porabili dobrih 1.800 delovnih ur, v zadnjih
dneh pa izvajajo še dela za potrebe javne
razsvetljave celotnega parka.
V vmesnem Ëasu so bili izvedeni interni tehniËni pregledi, funkcionalni preizkusi ter prvi tehniËni pregled objekta
28. 6. 2010.

Del srednje napetostnega postroja v TP ŠPS 1.

Nizko napetostni prostor v TP ŠPS 1 med montažo.

KljuËni podatki o vgrajeni
elektroenergetski opremi:
TP ŠPS 1:
• Inštalirana moË TR (predvidena konËna):
- 2 x 2.000 kVA (suhi TR 21/0,42 kV)
- 3 x 1.000 kVA (oljni Midel TR 21/0,42 kV)
- 2 x 630 kVA (oljni Midel TR 21/0,42 kV)
• SN-postroj: 18-celiËni postroj
• NN-postroj (predvidena konËna varianta): 30-celiËni postroj
• NN-postroj (trenutna varianta): 22-celiËni postroj
TP ŠPS 2:
• Inštalirana moË TR:

- 2 x 1.000 kVA (oljni Midel TR 21/0,42 kV)
- 1 x 630 kVA (oljni Midel TR 21/0,42 kV)
• SN-postroj: 7-celiËni postroj
• NN-postroj : 9-celiËni postroj
TP ŠPS3:
• Inštalirana moË TR (predvidena konËna
varianta):
- 2 x 2.000 kVA (suhi TR 21/0,42 kV)
• Inštalirana moË TR (zaËasna):
- 1 x 1000 kVA (oljni TR)
• SN-postroj: 7-celiËni postroj
• NN-postroj (predvidena konËna varianta): 9-celiËni postroj
Zoran LebiË
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Toplotne Ërpalke (2. del)
Toplotna Ërpalka za ogrevanje
objekta bo delovala optimalno in varËno, le Ëe bo temeljito - od zaËetka
do konca - izdelan projekt z vsemi
potrebnimi izraËuni. Pri projektiranju
namestitve toplotne Ërpalke je bistvena gradbena fizika objekta. Pri tem
je treba na podlagi podatkov ovoja
stavbe in strehe izraËunati toplotne
prehodnosti zunanjih zidov, oken tal
in strehe; pridobiti moramo podatke,
koliko toplote za ogrevanje naš objekt potrebuje. Na tej osnovi se doloËa potrebna moË toplotne Ërpalke.
Pri pripravi sanitarne vode pa je odloËilnega pomena poraba tople vode.
To naj bo vodilo pri izbiri.

Projektiranje
Pri projektiranju sistema s toplotno
Ërpalko (v nadaljevanju: T») je bistvenega pomena gradbena fizika objekta. Naredi se transmisijski izraËun, ki pokaže
potrebno moË za pokritje toplotnih izgub.
IzraËunane vrednosti in vir energije, ki je
na voljo, so izhodišËe za doloËitev moËi
T». »e ne poskrbimo za toplotno sanacijo objekta, bomo za ogrevanje porabili
veË energije, kajti namestiti moramo T»
veËje moËi. S tem lahko postane gospodarnost investicije vprašljiva. Kot primer
podajamo konkretne številke: pri sanaciji
obstojeËega objekta izraËunane toplotne
izgube obiËajno ne smejo presegati 55
W/m2. Pri nizkoenergijskih hišah naj se
te izgube gibljejo okoli 20 W/m2, medtem ko se morajo pri pasivnih hišah izraËunane toplotne izgube gibati okoli 10
W/m2. Najpomembnejše pa je, da se investitorji pred nakupom in vgradnjo T»
posvetujejo z energetskim svetovalcem
- ali še bolje - da pri usposobljenem projektantu naroËijo ustrezen projekt. Tako
bodo imeli v svoji hiši namešËeno T», za
katero bodo vedeli, kaj lahko od nje priËakujejo: ustrezna moË ob izbranem najoptimalnejšem viru toplote. NeresniËni so
naslednji podatki: T» zrak/voda obratuje

20 • elektronovice | poletje2010

tudi pri -20 oC in pri tem dosega grelno
število veË kot 4.

Smiselnost namestitve

Toplotna Ërpalka - zemeljska sonda.

V splošnem je najbolj smiselna
vgradnja toplotne Ërpalke pri novogradnjah, kjer se že pred zaËetkom vgradnje
naËrtujejo zadostna izolacija in okna z
manjšimi toplotnimi izgubami. Smiselna je gotovo tudi pri popolnih sanacijah
obstojeËih objektov. Vendar le toplotno
izolirani sanirani objekti bodo varËni glede potrebne toplote in potrebnega hladu
poleti. Poskrbimo, da v poletnih mesecih
z zunanjimi žaluzijami prepreËimo neposredno sonËno sevanje in s tem pregrevanje notranjosti objekta.
Toplotna Ërpalka - zemeljski kompaktni kolektor.

Toplotna Ërpalka
v kombinaciji
z radiatorskim
ogrevanjem?
Velja naslednje pravilo: višja kot je
temperatura vode ogrevalnega sistema
(prenosni medij), manj uËinkovita je vgrajena T». »e želimo obdržati radiatorski
sistem ogrevanja, ki obratuje med 60 do
70 oC, moramo izbrati visokotemperatureno T». Prav tako velja preveriti, ali obstojeËi radiatorski sistem zadostuje potrebam
po toploti, in sicer v Ëasu najnižjih zunanjih temperatur ter ob najvišji mogoËi
temperaturi, ki jo lahko dosežemo samo s
toplotno Ërpalko. Ker pa sistemi s T» obiËajno obratujejo na nižjih temperaturah,
bi za enake koliËine toplote potrebovali
veËje radiatorje (sevalna površina). Boljša
rešitev pri vgrajenih sistemih s T» je vsekakor zamenjava radiatorjev s ploskovnim
ogrevanjem (talno, stensko, stropno).
V ostrejših podnebnih razmerah so
za ogrevanje klasiËno izolirane in nizkoenergijske hiše priporoËljivejši sistemi T» v
kombinaciji z dodatnim virom ogrevanja,
na primer peË na LKO (lahko kurilno olje)
ali plinska kondenzacijska peË. Torej ima-

Toplotna Ërpalka - podtalnica kot vir toplote.

Toplotna Ërpalka - zunanji zrak kot vir toplote.
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mo sistem T» s ploskovnim ogrevanjem/
hlajenjem in dodaten sistem ogrevanja z
radiatorji. V teh primerih vgradnja dodatnih grelcev za tedensko pregrevanje vode
naËelno ni potrebna. Novogradnje pa se
lahko poslužijo najuËinkovitejše kombinacije: T» in solarnih kolektorjev, vendar le
Ëe so objekti grajeni v nizkoenergijskem
ali pasivnem naËinu.

Na kaj moramo biti
pozorni, Ëe želimo
toplotno Ërpalko
uporabljali za ogrevanje
in za pripravo sanitarne
tople vode?
Pomembna je velikost hranilnika,
ki mora biti pravilno doloËena glede na
predvideno porabo tople sanitarne vode
in ogrevanja. Pri ogrevanju objekta, ko
pokrivamo celotne potrebe po topli vodi,
je priporoËljivo predvideti še dodaten pomožni vir energije za ogrevanje vode, na

primer elektriËni grelnik ali bolje sonËne
sprejemnike. Splošno in priporoËljivo je,
da je v T» implementirana funkcija tedenskega pregrevanja celotne koliËine tople
sanitarne vode na 65 oC, zaradi zmanjšanja tveganja za razvoj bakterij legionele.

Tehnologija se
izpopolnjuje
ReverzibiliËna T» lahko poleti uporabljamo za hlajenje, vendar moramo za
to v prostore vgraditi talno, še bolje pa
stropno gretje ali konvektorje. Hlajenje je
lahko pasivno ali aktivno. Pri pasivnem
izkorišËamo hlad zemlje ali podtalnice,
lahko pa tudi zraka, Ëe je njegov zajem
narejen nekaj metrov stran od hiše in
vanjo pripeljan po ceveh pod zemljo, v
katerih se pohladi. Kompresor T» pri tem
ne deluje, zato je takšno hlajenje skoraj
brezplaËno, saj elektriËno energijo porabljajo le obtoËne Ërpalke, ki potiskajo zrak
oziroma vodo po sistemu. Pri aktivnem
hlajenju pa kompresor deluje in aktivno

hladi okoliški vir. T» lahko uporabljamo
tudi za prezraËevanje prostorov. To omogoËajo tako imenovane kompaktne naprave, ki združujejo T», grelnik/hranilnik
za sanitarno vodo in prezraËevalno enoto
z rekuperatorjem toplote. Vir toplote sta
lahko podtalnica ali zemlja, naprava pa
prek zaporedno vezanih izmenjevalnikov,
del toplote odda hranilniku, del ploskovnemu gretju in del zraku za prezraËevanje.
Kompaktne naprave, ki kot vir toplote izkorišËajo zrak, so izjemno majhne moËi
in so primerne za pasivne hiše. Prostore
ogrevajo z zrakom, ki potuje po prezraËevalnem sistemu, toploto pa pridobivajo iz
predgretega okoliškega in odpadnega zraka. Danes dobimo že kompaktne T», ki dosegajo letno grelno število nad 3 ter brez
težav samostojno delujejo do -10 oC.

Uršula Krisper, vodja projekta VarËevanje
z elektriËno energijo znotraj podjetja
Vir slik: Internet

NOVICA

NOVICA

VarËujmo z energijo!
Poraba elektriËne energije v poslovnih
stavbah
kuhanje, hladilniki; 3 %
ventilacija; 6 %
ostalo; 10 %

hlajenje; 45 %

pisarniška
oprema; 14 %

razsvetljava; 22 %

Skoraj polovica elektriËne energije se porablja za klimatizacijo,
nato sledi razsvetljava, na tretjem mestu pa je pisarniška oprema.

Klimatizacija
1. Bodite pozorni na nastavitev temperature lokalnih termostatov.
PriporoËljiva temperatura v obdobju brez ogrevanja oziroma v
obdobju hlajenja, ki zagotavlja udobje sedeËi osebi, je od 23 OC
do 25 OC.
2. Termostati naj ne bodo izpostavljeni sonËnemu sevanju.
3. V poletnem Ëasu je ob hkratnem hlajenju prepovedano odpiranje oken.
4. Zmanjšajte klimatizacijo v prostorih, ki jih redko uporabljate in
za katere ni doloËenih posebnih zahtev glede klime.
5. Izklopite ali minimizirajte delovanje klimatizacije zunaj delovnega Ëasa.

Uršula Krisper
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Vodja nadzorništva

Poslovni prostori Nadzorništva »rnomelj.

Po predstavitvi dveh tipiËnih
delovnih mestih v družbi, to je elektromonter in delovodja, vam zdaj
predstavljam delovno mesto vodja
nadzorništva.

D

elovno mesto vodja nadzorništva
lahko zaseda delavec, ki ima konËano višješolsko izobrazbo po
programu inženir elektroenergetike in 36
mesecev delovnih izkušenj. Višješolski program elektroenergetike se je zaËel izvajati
leta 1996 v Ljubljani in Mariboru, izvajal
pa ga je Izobraževalni center energetskega
sistema ICES.
Inženir elektroenergetike ima široko strokovno-teoretiËno aktivno znanje
in praktiËno uporabno znanje za delo v
elektroenergetiki. Oblikuje si samozavest,
kreativnost in odloËnost pri poslovnih odloËitvah ter pri reševanju strokovnih predmetov. Usposobljen je za spremljanje stroke,
uporabo strokovne literature in vseživljenjskega uËenja. Samostojno razvija poklicno
znanje, spretnosti in profesionalnosti. Ima
oblikovan odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
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Delovni dan vodje nadzorništva je
pester, raznolik, stresen, skratka zahteva
celega Ëloveka. Delo poteka Ëez veËji del
dneva, saj zunaj rednega dela nastopijo
dežurstva pa tudi stranke išËejo informacije skozi ves dan. Vodja nadzorništva
mora poznati do potankosti delovanje
vseh služb v Elektru Ljubljana, predvsem
na nivoju distribucijskih enot. Poznati delovanje služb pomeni poznati potek vseh
postopkov v službah - od pravoËasne priprave planov, uvršËanje v plane in realizacijo planov, postopke z odjemalci od vlog
do konËne izvedbe in prevzema oziroma
obraËuna, z vsemi vmesnimi obrazci in
njihovem zgledom ter s pravilnim izpolnjevanjem.
Splošen opis del delovnega mesta
vodja nadzorništva:
• organizira in usklajuje delo operativnih
skupin na podroËju nadzorništva;
• izdeluje in koordinira izvajanje operativnih planov del;
• skrbi in odgovarja za izvajalsko in obratovalno dokumentacijo elektroenergetskih postrojev; (NN- in SN-nivo) na podroËju nadzorništva;

• izdaja delovne naloge za odklope NN in
SN;
• sodeluje pri pripravi in izvajanju omejevanja porabe elektriËne energije na podroËju;
• nadzorništva in priprava projektnih pogojev in soglasij za prikljuËitev;
• kontaktira s predstavniki gospodarskih
družb glede elektroenergetske problematike;
• pripravlja strokovne podlage in sodeluje
pri pripravi planov vzdrževanja in izgradnje;
• elektroenergetskih naprav za podroËje
nadzorništva;
• odgovarja in opravlja dela po nalogu
vodje službe za distribucijsko operativo
na DE.
Druga dela (poleg zgoraj naštetih, ki
jih še opravlja vodja nadzorništva):
• priprava podatkov za prijavo škodnih
primerov zavarovalnici;
• dela z bazo podatkov (vnosi PORV, vnosi na portal, kontrola nad vnosi);
• reševanje reklamacij v povezavi z odjemalci;
• priprava dokumentacije za prevzem novih odjemalcev;
• sodelovanje pri obvešËanju odjemalcev
- izdelava seznamov in pisnih obvestil;
• izdelava tehniËne dokumentacije za javni razpis (gradbena dela, poseki);
• izdelava in vodenje postopka v povezavi z javnimi naroËili malih vrednosti;
• poseki - sodelovanje z Zavodom za gozdove, revirnimi manipulanti, lastniki
parcel;
• sodelovanje pri odškodninskih zahtevkih strank;
• sodelovanje pri razliËnih pregledih (inšpekcijski, interni tehniËni);
• likvidacija faktur (izdajnice, raËuni);
• izdelava kvartalnih poroËil;
• dela v povezavi z ISO-standardi.
Vodja nadzorništva se dnevno
ukvarja z usklajevanjem del med skupino nadzorništva in skupino izgradenj ter
preostalimi tujimi izvajalci in strankami.
Vnaprej mora dobro oceniti potek del,
predvideti mogoËe težave, naroËati pravoËasno delovna sredstva in materiale ter
pravilno likvidirati stroške v okviru za-
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stavljenega plana. Velik pomen v njegovem delu je tudi skrb za varnost zaposlenih in ljudi v bližini energetskih naprav.

praševanju. Ob teh kontaktih se ustvarjata tudi slika družbe Elektro Ljubljana in
njen renome.

Delo z odjemalci pa ima še posebno
veliko težo, saj ti hoËejo informacijo takoj, že ob prvem kontaktu. Tu mora biti
vodja še posebej iznajdljiv in njegovo
poznavanje postopkov mu pride še kako
prav, saj se stranka pozneje sklicuje na
navodila, ki jih je dobila ob prvem pov-

Prioriteto v delu vodje nadzorništva
težko najdemo, saj so za pravilen in uËinkovit potek dela vse stvari pomembne.
V Elektru Ljubljana, d. d., je na delovno mesto vodja nadzorništva razporejenih 24 sodelavcev.

Nadzorništva so razliËno velika in
imajo tudi razliËno veliko število delavcev. Najmanjše nadzorništvo je Dobrepolje, ki ima zaposlenih 7 delavcev, najveËje
pa je Nadzorništvo Domžale, ki ima zaposlenih 30 delavcev.
PovpreËna starost vodij nadzorništev je 46 let.
Jolanda Štukelj

Seznam vodij nadzorništev
DE

Nadzorništvo

Naslov

Ime in priimek

Telefon

E-naslov

KoËevje

Dobrepolje

Videm 42, 1312 Videm - Dobrepolje

Janko DrobniË

031 319 924

janko.drobnic@elektro-ljubljana.si

KoËevje

Cesta na Trato 6, 1330 KoËevje

Dragomir Žagar

031 319 923

dragomir.zagar@elektro-ljubljana.si

Ljubljana
mesto

Ljubljana
okolica

Novo mesto

Trbovlje

Ribnica

Podgorska cesta 27, 1317 Sodražica

Bojan Pintar

031 319 925

bojan.pintar@elektro-ljubljana.si

Bežigrad, Moste
- Polje

Kotnikova 9, 1516 Ljubljana

Pascal Novak

041 682 765

pascal.novak@elektro-ljubljana.si

»rnuËe, Šiška,
intervencije

Kotnikova 9, 1516 Ljubljana

Anton Strelec

041 682 762

anton.strelec@elektro-ljubljana.si

Center, ViË

Kotnikova 9, 1516 Ljubljana

Mitja Šafar

051 608 087

mitja.safar@elektro-ljubljana.si

Cerknica

KovaËeva ul. 13, 1380 Cerknica

Robert Lekše

041 354 264

robert.lekse@elektro-ljubljana.si

Domžale

PodreËje 48, 1230 Domžale

Andrej Ocepek

041 744 420

andrej.ocepek@elektro-ljubljana.si

Grosuplje

Za gasilskim domom 12, 1290 Grosuplje

Boris StefanoviË

041 645 008

boris.stefanovic@elektro-ljubljana.si

Kamnik

Ul. Kamniško-zasav. odreda 6 a, 1241
Kamnik

Franc Drolec

041 751 105

franc.drolec@elektro-ljubljana.si

Litija

Ježa 7, 1270 Litija

Janez Forte

041 751 101

janez.forte@elektro-ljubljana.si

Logatec

Stara cesta 77, 1370 Logatec

Janez Homovc

041 382 855

janez.homovc@elektro-ljubljana.si

Vrhnika

Ljubljanska c. 23, 1360 Vrhnika

Gregor KrižmanËiË

051 376 184

gregor.krizmancic@elektro-ljubljana.si

Zagradec

Fužina 46, 1303 Zagradec

Branko Novak

041 751 113

branko.novak@elektro-ljubljana.si

Žiri

Polje 36, 4226 Žiri

Bogdan Gantar

041 911 448

bogdan.gantar@elektro-ljubljana.si

»rnomelj

Ul. Heroja Stariha 30 8340 »rnomelj

Igor AdlešiË

041 799 273

igor.adlesic@elektro-ljubljana.si

Metlika

»rnomaljska 5, 8330 Metlika

Jože PušiË

041 560 789

joze.pusic@elektro-ljubljana.si

Novo mesto

Livada 1, 8000 Novo mesto

Peter Selak

041 356 335

peter.selak@elektro-ljubljana.si

Trebnje

GubËeva 32, 8210 Trebnje

Boštjan Slak

031 611 302

bostjan.slak@elektro-ljubljana.si

Šentjernej

Obrtna c. 15, 8310 Šentjernej

Bojan Vovk

041 351 468

bojan.vovk@elektro-ljubljana.si

Hrastnik

Cesta 1. maja 51, 1430 Hrastnik

Franci Popošek

031 319 942

franc.poposek@elektro-ljubljana.si

RadeËe

Titova ulica 109, 1433 RadeËe

Jože Mesar

031/319 943

joze.mesar@elektro-ljubljana.si

Trbovlje

Gimnazijska c. 25, 1240 Trbovlje

Robert AbdiË

031 319 941

robert.abdic@elektro-ljubljana.si

Zagorje

C. Borisa KidriËa 13, 1410 Zagorje ob
Savi

Branko Repovž

031 319 939

branko.repovz@elektro-ljubljana.si
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drejenih in jim s svojimi izkušnjami stojiš
na voljo, ko te potrebujejo. Predvsem pa
moraš biti na voljo drugim, zlasti strankam.”

2. Kako se spominjate zaËetkov na delovnem mestu?

BOJAN VOVK
Skupna delovna doba: 30 let
Delovna doba na mestu vodja nadzorništva: 11 let

• Kaj je po vašem mnenju pomembno,
da postaneš vodja nadzorništva?
“Da si marljiv strokovnjak, z veliko praktiËnega znanja, pripravljen, da
rešuješ probleme drugih. Sposoben moraš biti, da v življenje spravljaš ideje na-

“Prijetno preseneËenje z ugodnostmi,
ki se skladajo z impozantno predstavitvijo
delovnega mesta. Brez pomoËi sodelavcev
na nadzorništvu ne bi bilo pravega uspeha, zato hvala prvemu delovodji skupine za vzdrževanje, ki mi je z izkušnjami
veliko pomagal. Pri drugi namestitvi na
nadzorništvo pa mi je zdaj v pomoË dokaj
složen tim monterjev in delovodja.”

3. Koliko Ëasa je potrebno, da postaneš
dober vodja nadzorništva?
“Mnenje o tem lahko podajo le nadrejeni. Po mojih izkušnjah sedem let. Za
sodelavce in stranke pa se dnevno trudim
biti dober. Zavedam se, da pa tudi nikoli
nisi dovolj dober.”

izkušenj iz praktiËnega dela. Biti moraš
preudaren, komunikativen s strankami
in podrejenimi, obvladati se v stresnih
situacijah, katerih je v današnjem Ëasu
vse preveË.”

2. Kako se spominjate zaËetkov na
delovnem mestu?

PETER SELAK
Skupna delovna doba: 23 let
Delovna doba na mestu vodja nadzorništva: 11 let

1. Kaj je po vašem mnenju pomembno, da postaneš vodja nadzorništva?
“KonËano moraš imeti ustrezno
izobrazbo, pomembno je imeti veliko
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“Po konËani Višji šoli v Ljubljani
sem bil z delovnega mesta “bremenilec”
prerazporejen na delovno mesto vodja
nadzorništva. V bistvu sem prišel v Ëisto drugo delovno okolje, brez prakse
na podroËju operativnega dela. Na sreËo sem imel dobre sodelavce, ki so mi
veliko pomagali pri reševanju doloËenih
nalog.”

3. Koliko Ëasa je potrebno, da postaneš dober vodja nadzorništva?
“Odvisno od delovnih izkušenj,
ki jih imaš. Po moji oceni najmanj pet
let.”

4. Kaj bi lahko izboljšali v delovnem
procesu?
“Veliko. Želim si veËjega vpliva z
nadzorništva, zlasti v postopkih priprav
projektne dokumentacije in strokovnih
rešitev. Želel bi, da smo na nivoju nadzorništva seznanjeni, kaj se predvideva
projektirati in da bi bili aktivno vkljuËeni v postopek. Skupine na terenu bi
potrebovale boljša vozila in logistiËno
podporo. Pri pomanjkanju sredstev za
vzdrževanje bi se lahko veË posvetili
negi naprav.”

5. Kaj bi svetovali svojim sodelavcem?
“Bodi Ëim bolj prilagodljiv, poslušaj in izvedi. PravoËasno opozori na
napake na napravah, ki pa ne bodo pravoËasno odpravljene, ker za to ni dovolj
sredstev, ter napiši predpisano število
poroËil. Dela izvajaj strokovno in kakovostno, da ne bo prihajalo do popravil.
Bodi uslužen do strank.”

4. Kaj bi lahko izboljšali v delovnem
procesu?
“Postopke za pridobivanje razliËne dokumentacije bi bilo treba poenostaviti v smislu odnosa do strank,
skrajšati postopke za nabavo delovnih
sredstev. DokonËno urediti stanje glede pomoËnika dežurnega monterja
zunaj rednega delovnega Ëasa.”

5. Kaj bi svetovali svojim sodelavcem?
“Dosledno izvajanje del in nalog
ob upoštevanju varnostnih predpisov,
da ne bi prihajalo do poškodb na delovnem mestu. Dobro komunikacijo
za sprotno reševanje nastalih težav.”

SPOZNAJMO SE

SPOZNAJMO SE

razgledanost. Potrebno je tudi nenehno
prilagajanje na nepredvidene dogodke.”

2. Kako se spominjate zaËetkov na delovnem mestu?

BOŠTJAN SLAK
Skupna delovna doba: 15 let
Delovna doba na mestu vodje nadzorništva: 3 leta

1. Kaj je po vašem mnenju pomembno,
da postaneš vodja nadzorništva?
“Pomembna je dobra komunikacija z ljudmi ter strokovna in splošna

“Zaradi doloËenih okolišËin je bil
moj zaËetek na tem delovnem mestu precej stresen, saj sem moral v zelo kratkem
Ëasu spoznati in zaËeti voditi nadzorništvo, ki je bilo sicer v zelo dobri formi.
Nadzorništvo sem poznal precej dobro,
saj sem bil vse od zaËetka delovne dobe
tam tudi zaposlen in ni bilo težav s spoznavanjem terena.”

3. Koliko Ëasa je potrebno, da postaneš dober vodja nadzorništva?

2. Kako se spominjate zaËetkov na delovnem mestu?

Skupna delovna doba: 28 let
Delovna doba na mestu vodje nadzorništva: 11 let

1. Kaj je po vašem mnenju pomembno, da postaneš vodja nadzorništva?
“Da postaneš vodja nadzorništva,
je pomembna strokovna usposobljenost,
poznavanje naprav in terena. Moraš biti
komunikativen in vsestransko razgledan.
Sodelovati moraš s sodelavci in strankami, odloËati moraš o smotrnosti porabe
delavnega Ëasa, materiala in delavnih

“V delovnem procesu bi morali
izboljšati predvsem stik z odjemalci,
doseËi veËjo prilagodljivost in hitrejšo
izvedbo del.”

5. Kaj bi svetovali svojim sodelavcem?
“Nenehno izobraževanje, prilagajanje delovnim procesom, zanimanje za delovni proces, veËje lastno
udejstvovanje pri delovni procesih ter
upoštevanje in izvajanje varnostnih
pravil pri delovnih procesih.”

“Da spoznaš delo vodje nadzorništva in da to delo tudi dobro opravljaš,
je minimalno obdobje enega leta s pogojem, da predhodno opravljaš dela na
razliËnih dejavnostih v okviru firme.”

sredstev - vozil, orodja in varnostne opreme.”

JOŽE PUŠI»

4. Kaj bi lahko izboljšali v delovnem
procesu?

“Zame so bili zaËetki kar težki, saj
sem predtem precej Ëasa delal na izdaji soglasij in sem tako izgubil stik s terenom,
vendar mi to ni delalo veËjih problemov.
Delo vodje nadzorništva sem vzljubil in
takoj prešel zaËetne težave. Med drugim
mi je odpadla tudi vsakodnevna vožnja v
Novo mesto.”

3. Koliko Ëasa je potrebno, da postaneš
dober vodja nadzorništva?
“Da postaneš dober vodja nadzorništva, je potrebnega kar nekaj Ëasa, da se
vklopiš v vse procese dela in delo opravljaš
z lahkoto, res pa je, da bi na to vprašanje
moral dati odgovor kdo drugi, saj sam sebe
nerad ocenjujem, je pa potrebno kar kakšno leto. Vsakodnevno se nauËiš kaj novega
in nabereš nove izkušnje, Ëe ne sam, te pa
nauËijo ljudje, ki jih vsak dan sreËuješ in
imaš stik z njimi.”

4. Kaj bi lahko izboljšali v delovnem
procesu?
“Za izboljšanje delavnih procesov bi
morali imeti na voljo veË finanËnih sredstev, saj zdaj res opravljamo le najnujnejša dela. To se bo pokazalo v naslednjih
letih, ko nam bodo zaradi starosti padali
drogovi in tudi okvar na napravah bo vse
veË. Zelo pomembno je, da se vse zadeve
rešujejo ažurno. Posebno pozornost pa je
vedno treba posvetiti varnosti pri delu.”

5. Kaj bi svetovali svojim sodelavcem?
“Sodelavcem svetujem, da bi ostali
takšni, kot so. V nadzorništvu se veliko
pogovarjamo in se tudi dobro razumemo,
nesoglasja rešujemo takoj, ko se pojavijo.
Medsebojno dejansko živimo in sodelujemo kot malo veËja družina, saj si marsikdaj zaupamo kakšno težavo, domaËo in
tudi službeno ter jo poskušamo rešiti na
najboljši mogoËi naËin. V nadzorništvu
je tako prisotna kolegialnost med sodelavci; to se izraža predvsem v primeru
defekta, ko si med seboj priskoËimo na
pomoË in okvaro Ëim prej odpravimo”.
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2. Kako se spominjate zaËetkov na delovnem mestu?

IGOR ADLEŠI»
Skupna delovna doba: 25 let
Delovna doba na mestu vodje nadzorništva: 11 let

1. Kaj je po vašem mnenju pomembno, da postaneš vodja nadzorništva?
“»lovek, ki sprejema probleme preostalih in jim hoËe podati kakovostne
rešitve ter teži k hitremu reševanju nalog, bo dobro sprejet v okolju in bo tudi
pri svojem nadaljnjem delu deležen razumevanja. Takšen naj bi bil tudi vodja
nadzorništva, saj se sreËuje z zahtevami
strank, zahtevami podrejenih, zahtevami
vodstva, na njih pa se mora korektno in
hitro odzvati.”

NOVICA

“Leta 2002 sem po uspešno konËanem šolanju ob delu s pridobljeno izobrazbo inženir elektroenergetike zasedel delovno mesto vodje nadzorništva v
»rnomlju. V naslednjem letu smo se preselili še na novozgrajeno Nadzorništvo
»rnomelj v neposredni okolici RTP-ja
in to so službena leta, ki se jih Ëlovek z
veseljem spominja. Dobri delovni pogoji,
dobro razumevanje med sodelavci in raznolikost delovnih nalog dajejo Ëloveku
veselje do dela.”

3. Koliko Ëasa je potrebno, da postaneš
dober vodja nadzorništva?
“Osnovno znanje dela v naši družbi
sem pridobil v zaËetnih petnajstih letih
službovanja. Moja delovna pot je potekala od dela s skupinami po terenu, dela na
meritvah in zašËiti, dela v službah razvoja, konzuma in obratovanja na sedežu distribucijske enote Novo mesto, dela
referenta za redno vzdrževanje na obmoËju Bele krajine, prek vodje manjšega
nadzorništva do današnjega dela na delovnem mestu vodja Nadzorništva »rnomelj. Zdaj to znanje še nadgrajujem in pri
petindvajsetih letih dela lahko reËem, da
sem usposobljen za vodjo nadzorništva.
Pravimo pa, da se Ëlovek v svojem življe-

nju stalno uËi, tako da se tudi sam še
vedno uËim.”

4. Kaj bi lahko izboljšali v delovnem
procesu?
“Trenutno imajo delovne skupine
ogromno dela s papirnato dokumentacijo, povratne koristi od baze informacij pa je bolj malo. »im prej bi poenostavil delo z raËunalniškimi orodji ter
omogoËil preprosto dostopanje do baze
podatkov že na terenu ter tako omogoËil hitrejše in kakovostnejše delo. Ob
kopici novosti z materiali in napravami monterji težko sledijo spremembam,
zato bi vsakoletno potrebovali dodatna
izobraževanja.”

5. Kaj bi svetovali svojim sodelavcem?
“Tempo današnjega življenja nam
narekuje hitra posredovanja. Ob tej
vsej hitrosti in kopici podatkov se je
treba dobro organizirati in s pametnim
tempom nadaljevati delo, ob tem pa
poskrbeti za varnost in razumevanje v
kolektivu. Ob tej priložnosti se bi zahvalil svojim sodelavcem Nadzorništva
»rnomelj za dobro sodelovanje, saj je
to tudi razlog, da smo uspešni.”

NOVICA

Z osnovnimi šolami Elektro Ljubljana sodeluje pri izobraževanju uËencev o elektriki že vrsto let. Vsako leto
nas v malih elektrarnah obiskujejo uËenci osnovnih šol s
podroËja, ki ga z elektriËno energijo oskrbuje naša družba.
UËenci se spoznajo z osnovnimi pojmi o elektriki, razliËnimi naËini pridobivanja, prenosa in racionalne rabe elektriËne energije. Ob vodenem ogledu malih elektrarn tudi
praktiËno spoznajo, kako se proizvaja elektrika.

UËenci osnovnih
šol na obisku v
malih elektrarnah V

mesecu juniju, ko se v osnovnih šolah konËuje šolsko leto,
osnovne šole organizirajo naravoslovne dneve.
2. junija so prišli na obisk uËenci Ëetrtih razredov devetletke iz Osnovne šole Loka iz »rnomlja, ki malo elektrarno v PreËni
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Nova generacija tehnologij za
avtomatizirano odpravo okvar na distribucijskem elektriËnem omrežju je
bila razvita v konzorciju partnerjev v
okviru evropske iniciative EUREKA,
projekt E! 3452 DINAS1. Omenjeni
sistem avtomatsko detektira, locira in izolira mesto nastale okvare v
elektriËnem omrežju in rehabilitira
okvaro v Ëasovnem intervalu nekaj
sekund. Z avtomatskim upravljanjem
tako postanejo neprijetni in dolgotrajni izpadi elektriËnega toka le še
bežen spomin preteklosti.

A

vtomatiziran sistem detekcije in
odprave izpadov v elektriËnem
omrežju je uporaben predvsem za
elektriËne distribucije, kjer vsaka nedobavljena energija predstavlja kopico nevšeËnosti, predvsem pa hude finanËne posledice.
Posebej uËinkovita je uporaba avtomatizacije omrežja v odroËnih in težko dostopnih
obmoËjih, kot so na primer gorati deli in
gozdovi. Tam morajo namreË ob omrežnih
izpadih strokovnjaki vzdolž daljnovodov
korakoma iskati mesto okvare. To opravilo
je navadno težavno, Ëasovno zamudno in
zelo drago. Najkrajšo pa potegnejo konËni
uporabniki, ki lahko ob slabih vremenskih
razmerah tudi do veË dni ostanejo brez
elektriËne energije.
Sistem vsebuje najnovejšo mikroprocesorsko tehnologijo, ki izpolnjuje visoke
zahteve po elektromagnetni združljivosti

Inovativna rešitev
za sanacijo izpadov
elektriËne energije na
evropski naËin
in zagotavlja minimalni vpliv na zunanje
okolje. Celoten sistem je pod nadzorom distribucijskega centra vodenja.
Mednarodno sodelovanje partnerjev
na projektu iz Slovenije in Srbije je tokrat obrodilo obilne sadove. V evropskem
merilu je bil projekt namreË razglašen za
zgodbo o uspehu, in sicer po inovativni in
organizacijski strani. Vodenje projekta je
prevzelo podjetje Iskra Sistemi, d. d., razvoj
in izdelavo prototipov pa so dopolnjevali strokovnjaki iz Sipronike, d. o. o., Iskra
Techno - RR zavod, Fakulteta za elektrotehniko, raËunalništvo in informatiko iz
Maribora ter tehniška fakulteta v Novem
Sadu in DMS group, d. o. o., iz Srbije. Nekateri med njimi so že nekaj let zanesljivi
zunanji kooperanti Elektra Ljubljana.
Nekaj naprav, ki so bile razvite v
sklopu projekta DINAS, je že vgrajenih v
distribucijsko omrežje Elektra Ljubljana. Z
njihovo uporabo so se pomembno znižali

Skupina uËencev OŠ Center Novo mesto na ogledu MHE PreËna.

stroški neporabljene energije in povpreËen
Ëas, ki je potreben, da se v izpadlem omrežju ponovno vzpostavi brezhibno delovanje.
Z vgradnjo avtomatiziranega sistema za
sanacijo okvar je bil tako narejen še en
korak k zagotavljanju kakovosti elektriËne
energije in s tem dodaten prispevek k zadovoljstvu konËnih uporabnikov.
Dr. Andreja Jarc, Sipronika, d. o. o.
VeË o zgodbi o uspehu je na spletnem naslovu:
- http://www.eurekanetwork.org/showsuccessstory?p_r_p_564233524_articleId=%0A298060&p_r_p_564233524_groupId=10137.
1. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republike Slovenije.

obiskujejo redno že od leta 2002. UËenci so z velikim zanimanjem
spremljali predstavitev, kajti ob nazornem prikazu delovanja si veliko lažje ustvarijo sliko o delovanju elektrarne in elektriËni energiji, brez katere si danes ne moremo zamišljati normalnega življenja.
Leta 1924 zgrajena mala hidroelektrarna Zagradec, ki še vedno obratuje, je za obiske osnovnošolcev zelo primerna. Že tretje
leto zapored so si 16. junija elektrarno ogledali uËenci Osnovne šole
Primoža Trubarja iz Velikih LašË. NajveË zanimanja so uËenci posvetili avtomatskim Ëistilnim grabljam, s katerimi Ëistijo umazanijo
na rešetkah turbinskih jaškov. Sami so se lahko prepriËali, kako smo
ljudje vËasih brezbrižni do narave, saj voda s seboj prinese marsikaj. V manjših skupinah smo si z uËenci ogledali tudi strojnico male
hidroelektrarne.
Marko Piko
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Optimiranje prereza in strukture
SN-kabelskega omrežja - 2. del
Stroški kablov v SN-omrežju

P

roblem doloËitve stroškovne funkcije in optimalnega prereza
kabelskega vodnika v SN-omrežju je precej bolj zahteven
kot pri samostojnem vodniku. Na optimalen prerez vodnika
v omrežju vplivajo v naslednjih parametri:
• velikost (obremenite) RTP;
• dimenzija TP (razpršenost porabe);
• tehnoekonomski parametri omrežja (stroški kablov, stroški izgub).
Poleg tehnoekonomskih parametrov, potrebnih za izraËun
optimalne velikosti samostojnega vodnika, opisanih v predhodnem
pojavu, so v omrežju pomembni še velikost in konËna obremenitev
RTP ter velikost TP, ki sta v relaciji s ploskovno gostoto obremenitve [2].

žino omrežja s pomoËjo konËne vrste. Narejen je bil tudi raËunalniški program za izraËun stroškov kabelskega omrežja ob danem
prerezu vodnika, ki diskretno izraËunava stroške omrežja glede na
izbrani prerez, optimum pa se je doloËil diskretno iz minimuma
vrednosti funkcije.
Za analitiËno izpeljavo optimalnega prereza pa je treba izraziti dolžino omrežja z zvezno funkcijo. Zato smo v novi študiji
[1] uporabili drugaËen pristop - s pomoËjo koncentriËnega modela.
Glede na število potrebnih izvodov za odvod moËi iz RTP en izvod
pokriva ustrezen izsek kroga.
Postopek izpeljave stroškovne funkcije temelji na tem, da vse
postavke stroškovne funkcije izrazi s prerezom vodnika. Najprej
maksimalni tok vodnika, ki narašËa s korenom prereza:
Imax izv (A) = ko √A = ko A1/2

Za izraËun optimalnega prereza vodnika je treba izvesti matematiËni model omrežja, pri katerem predpostavljamo:
• enakomerno ploskovno gostoto obremenitve na širšem obmoËju;
• enaka velikost TP;
• uporaba enakega prereza vodnika.
Varianta takega modela omrežja je dobro opisana v [5], uporabljen kvadratiËni geometrijski model omrežja, ki izraËunava dol-

(5)

ko - faktor odvisnosti maksimalnega toka od prereza vodnika (Al
27,4; Cu 39,7)
A - Prerez vodnika [mm2]
MatematiËni model stroškov kabelskega omrežja za pokrivanje podroËja RTP izhaja iz enaËbe (1), ki jo za kabelsko omrežje
razvijamo v naslednje enaËbe:
SKB = (A) = nizv (A) * lizv ( A, nizv m) * Sizv (A, m)

(6)

SKB - stroški kabelskega omrežja na RTP [ Euro]
Sizv - stroški izvoda
nizv - število izvodov
lizv - povpreËna dolžina izvoda [km]
m - število TP na izvodu
A - prerez vodnika
Najprej izrazimo število izvodov za pokrivanje moËi RTP:
nizv. (A) = PRTP / f i_izv Pdop_izv = PRTP / (f i_izv √3 UIdop_izv)
= PRTP / (f i_izv √3 U ks Imax_izv) = PRTP / (f i_izv √3 U ks k0 √A)
nizv (A) = kn A-1/2 ;

20 kV kabelski razvod v RTP 110/20 kV Bršljin.
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kn = PRTP / (f i_izv √3 U ks k0 )

PRTP - koniËna moË RTP
ks - koeficient strukture mreže (maks. 40 % odprta zanka,
maks. 80 % vreteno)
f i_izv - faktor istoË. izv. glede na konico RTP (= 0,8)

(7)
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Pdop_izv - dopustna moË izvoda (Pdop_izv = ks Pmax_izv)
U - nazivna napetost
Kn - faktor odvisnosti števila izvodov od obratne vrednosti korena
prereza
Nato izrazimo dolžino izvoda. Pri koncentriËnem modelu
omrežja RTP je dolžina izvoda enaka radiju in vsoti dolžin polkrožnih lokov, ki vzankajo TP-je. Število polkrožnih lokov je odvisno od števila TP, ki je (√NTP / 2), upoštevamo srednjo dolžino
loka (lsr), ki je sorazmeren s kotom, ki ga pokriva en izvod, tako
da dobimo:
lizv = R + 1 + (√NTP * lsr) / 2) = R + (√NTP /2 ) ρizv R/2
ρizv = 2¶ / nizv;

nizv = kn A -1/2;

lizv = R (1 + ( √NTP ¶ A1/2)/2 kn) = R (1+ (kg/kn) A 1⁄2)
lizv = R (1 + kl A1/2)
kl = kn-1 kg

(8)

kg = (√NTP ¶ ) / 2

Elektromonterja pri izdelavi 20 kV kabelske spojke.

R - radij obmoËja napajanja RTP
kl - faktor dolžine povpreËnega izvoda
kg - geometrijski faktor dolžine povpreËnega izvoda

EnaËbo 6 bi ob upoštevanju enaËb 7, 8 in 11 ter enakih stroškov polaganja (k1) vzdolž celotne trase zapisali:

Pri izraËunu dolžine omrežja in stroškov izgub na izvodu
(2) je pomembno število TP na izvodu. Najprej izrazimo število
TP na podroËju RTP enaËba (9). To je odvisno od povpreËne
inštalirane moËi TP in faktorja obremenitve ter faktorjev istoËasnosti:

SKB (A) = kn-1 A-1/2 R (1+ (kg/ kn) A1/2) * (k1 + k2 A + k3 A-1)

(12)

NTP - število TP na obmoËju RTP
Pinst_TP - povpreËna inštalirana moË TP
f 0 TP - faktor obremenitve TP v konici glede na instalirano moË
(povp. 0,7)

Za boljši približek matematiËnega modela omrežja realnim
razmeram v mestnih omrežjih upoštevamo, da se del izvoda nahaja
v kabelski kanalizaciji in del v zemlji. Kot prikazuje geometrijski
model, se v kabelski kanalizaciji nahaja tisti del, ki poteka iz središËa navzven; pri tem upoštevamo, da sta povpreËno položena dva
kabla vzporedno skupaj s stroški dveh sistemov v kabelski kanalizaciji (k1_k2), dolžina tega dela izvoda je enaka radiu (R). Za del
izvoda, ki opisuje krožne loke in vzanka TP-je, pa upoštevamo, da
je položen v zemljo s stroški (k1_kz). Predhodna enaËba se potem
spremeni:

Število TP na izvodu je potem:
m = NTP / nizv = (ks ko √3 U √A ) / (Pinst_TP f 0 TP f i TP)

SKB (A) = kn-1 A-1/2 [R (1+ (kg/ kn) A1/2) (k2A + k3A-1) + Rk1_k2
+ (R(kg/ kn)A1/2k1_Z]

NTP = P RTP / (Pinst_TP * f 0 TP * f i TP * f i_izv)

(9)

(10)

m = km A1/2

(13)

Po izpeljavi enaËbe 13, upoštevajoË enaËbo 11 za koeficient
k3, dobimo konËno obliko enaËbe stroškovne funkcije kabelskega
omrežja v odvisnosti od prereza vodnika s parametri (a, b, c, d, e,
f):

m (A) - število TP na izvodu
km - faktor odvisnosti števila TP na izvodu od korena prereza
Za izraËun izgub dobimo, upoštevajoË enaËbe (2, 5, 10), naslednje izraze:

SRTP (A) = R (aA-3/2 + bA-1 + cA-1/2 + dA1/2 + eA + f)
a = jΔ kn ((ks ko )2) / 6 km2)

k3 = j ΔI2 ε (m); I2 = (kS k0)2 A
b = jΔ ((ks ko )2) / 2 km) ( kn + (kg /3)
ε (m) = ε (A) = 1/3 + (A1/2/ 2 km) + ( A-1/ 6 km2)

(11)
c = jΔ (ks ko )2 ((kn /3 ) + (kg /2 km )) + kn k1_k2

(14)

k3 = ( jΔ ks k0 ) 2 (A/3 + (A1/2/2 km ) + 1/6 km2)
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d = kn k2
e = kg k2
f = kg ((jΔ ((ks ko )2 /3 + k1_z)
Model po enaËbi 14 opisuje stroškovno funkcijo za strukturo
omrežja odprta zanka. V primeru vretena se enaËbe nekoliko modificirajo, mogoËe pa je tudi upoštevati stroške celic, kot detajlno
opisuje [1].

Optimalen prerez vodnika v kabelskem
omrežju
Iz same stroškovne funkcije lahko odËitamo optimalen prerez,
ko so stroški nižji.
AnalitiËen optimum optimalnega prereza pa dobimo, Ëe poišËemo niËle odvoda funkcij stroškov omrežja enaËbe 14 po prerezu:
-1/2

∂ (SRTP) / ∂A = 0

B = -1/2 A

(15)

• VeËina vplivnih ekonomskih parametrov izkazuje linearno neodvisnost.
• Najvplivnejši parameter na optimalen prerez kabla so cene kablov oziroma stroški materiala, ki so odvisni od prereza.
• Drugi najbolj vpliven parameter so fiksni stroški polaganja kablovoda, ki so neodvisni od prereza.
• V veËji prerez vodi:
- zmanjšanje stroškov, odvisnih od prereza (nižje nabavne
cene kablov - stroški materiala);
- poveËanje investicijskih fiksnih stroškov kablovoda;
- poveËanje ploskovne gostote porabe;
- poveËanje stroškov izgub in diskontna stopnja minimalno
vplivata na poveËanje prereza kablovoda.
- Izbira materiala vodnika.
- Stroški KBO grajenega Cu kabli se izenaËijo s stroški Al
kablov ob razmerju cen 2 : 2.
- Optimalni prerez Cu vodnika je približno pol manjši od
optimalnega prereza Al vodnika.
Pri projekciji v prihodnosti je težko napovedati gibanje cen
kablov, gotovo pa se priËakuje veËanje fiksnih stroškov polaganja
kablovoda zaradi zasedenosti tras in veËanje stroškov izgub.

In dobimo
5

4

3

3 aB + 2 B + cB - dB + e = 0

(16)

Rešitve enaËbe optimuma, ki je pete stopnje, ni mogoËe izvesti
analitiËno; treba si je pomagati z numeriËnimi metodami, kar omogoËajo profesionalni matematiËni programi (Matematica).

Rezultati izraËunov
Iz izpeljave modela v predhodnem programu je razvidno, da je
optimalni prerez kabla v omrežju odvisen od številnih parametrov.
Za izraËun je bila narejena aplikacija v MS Excellu, kjer preprosto
spreminjamo razliËne parametre, od stroškovnih (cene kablov) do
velikosti virov (RTP) in trafopostaj (TP).
S pomoËjo programa je bila narejena obširna obËutljivostna
analiza vplivnih parametrov [1], na osnovi katere smo prišli do
ugotovitve, kakšen prerez vodnika je v prihodnosti najbolj perspektiven. Pri tem smo upoštevali tudi porast porabe oziroma dvig ploskovne gostote obremenitve.

Vpliv ekonomskih parametrov
Izhajali smo iz izhodišËa toËke za 20 kV Al kable pri razredu
moËi 50 MVA iz RTP in povpreËne velikosti TP 630 kVA ter trenutnih cen kablov, kjer je bil izraËunan Aopt = 205 mm2. Iz variacije
ekonomskih podatkov prevzemamo naslednje splošne ugotovitve:
• Optimum stroškovne funkcije je neizrazit in bolj odprt k veËjemu prerezu. Variacija prereza +/- 50 mm2 pomeni 2-odstotno
poveËanje stroškov pri zmanjšanju prereza in le 1-odstotnega
pri poveËanju prereza.
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»e hkrati v celoti upoštevamo spremembo vseh vplivnih parametrov, ki poveËujejo prerez vodnika, dobimo za 20 kV kabel
optimalen Al vodnik prereza 310 mm2, Ëe upoštevamo le poloviËne
spremembe vseh vplivnih parametrov (npr. da se cene kablov znižajo), pa dobimo standardni optimalni prerez za Al 240 mm2 in za
Cu vodnik 150 mm2. Po izrazitem dvigu cen bakra v zadnjih letih je
po zdajšnjih cenah bolj smotrna uporaba Al vodnika.

Vpliv gostote porabe
Za optimalen prerez kabla ob dani ploskovni gostoti je treba
najprej izraËunati optimalno velikost obremenitve RTP in optimalno inštalirano moË TP, ki sta vplivna parametra za izraËun
optimalnega prereza kabla. IzraËun optimalne velikosti postaj narašËa s korenom ploskovne gostote (2). KonËni rezultat odvisnosti
optimalnega prereza od gostote porabe prikazuje Sl. 6. IzraËunana
aproksimativna eksponenta funkcije izkazuje odvisnost s Ëetrtim
korenom, funkcija se pri SN-omrežju ob zdajšnjih ekonomskih
parametrih ob zelo visokih ploskovnih obremenitvah približuje
prerezu 300 mm2.
Glede na prihodnjo približno dvakrat višjo prognozirano porabo pridemo do standardnega prereza 240 mm2.

Vpliv strukture omrežja
Na optimalni prerez kabla vpliva tudi izbrana struktura omrežja. V naših mestnih omrežjih se najpogosteje pojavljata dve: odprta
zanka in vreteno. Ker izvode v odprti zanki lahko obremenjujemo
najveË do 50 %, v vretenu pa do 100 %, je graf nezvezen. Predvsem
za nizke gostote obremenitve je jasno izkazana prednost strukture
odprta zanka in šele pri zelo visokih gostotah, ki v mestu nastopajo
lokalno (industrijske cone), nastopi vrednost vretena.
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Za konec
UpoštevajoË prehod mestnih omrežij z 10 na 20 kV v naslednjih 15-20 letih, podvojitev ploskovne gostote porabe v naslednjih
30 letih ter dvig stroškov izgradnje kabelskega omrežja se izkazuje
kot najbolj perspektiven Al kabel prereza 240 mm2.
Boris Sterle
Reference:
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Varnost in zdravje pri delu
Minilo je kar nekaj Ëasa od našega zadnjega prispevka za Elektro novice, kar pa ne pomeni, da smo v Oddelku
za varnost in zdravje pri delu spali.

P

rvo polovico leta smo s pridom izkoristili za razliËna obnovitvena usposabljanja naših delavcev. V letošnjem letu smo
izvedli obnovitvena usposabljanja za varno delo z verižno
motorno žago ter za delo z avtodvigali in avtokošaro za zamudnike.
KonËalo se je tudi usposabljanje za varno delo na višini.
Prav tako je v prvi polovici leta potekalo interno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti v DE KoËevje,
DE Ljubljana okolica in DE Novo mesto. Usposabljanje je poleg
tematike varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti zajemalo
napotke o varËni in poslediËno varni vožnji, pravilni uporabi in
vzdrževanju varovalne opreme, ki jo delavci uporabljajo pri delu,
ter o obnovitvi znanj iz nudenja prve pomoËi.
Izvajanje alkotestov poteka neprekinjeno, število prekoraËenih vrednosti pa se zgledno zmanjšuje. Tudi delovnih nezgod je
malo, pa še te so v veËini lažje.
Skupine, ki izvajajo poseke, so prejele za ta dela ustrezno
osebno varovalno opremo, dva delavca pa so zašËitne protivrezne
hlaËe že rešile pred težjo nezgodo.

Elektromonter pri obsekovanju drevja.

Vesna Oman
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Zasvojenost z internetom
“Z internetom se lahko zasvoji vsak med starostjo od
dvanajst do triinosemdeset let,” svari Miha Kramli, vodja
Centra za zdravljenje odvisnosti v novogoriškem zdravstvenem domu. Psihoterapevt, ki je podiplomski študij
opravil na medicinski fakulteti v Ljubljani, specializacijo
iz nekemiËnih odvisnosti pa v ZDA, zasvojenost z internetom zelo dobro pozna. “Ko Ëlovek Ëuti potrebo, da Ëedalje
veË Ëasa preživi na internetu, da doživi zadovoljitev, in
postane nemiren, razdražljiv, Ëe ga preneha uporabljati, Ëe
tvega izgubo pomembnega odnosa, dela ali izobraževalnih
priložnosti, Ëe uporablja internet kot beg pred problemi ali
obËutki krivde, nebogljenosti, zaskrbljenosti ali depresije
in laže, da skrije svojo navezanost na internet, je z njim
zasvojen!”

Z

naki zasvojenosti. KemiËna in nekemiËna odvisnost je bolezen, ki prizadene naše telo, naše odnose in našo ustvarjalnost. Med nekemiËne odvisnosti sodi tudi zasvojenost z
internetom. “Ko zaËne Ëlovek opušËati stvari, ki jih je prej rad poËel
(treningi, obiski, konjiËki), samo za to, da bo Ëim dlje na spletni
vsebini, ki ga privlaËi, je to že znak, da gre za zasvojenost: treba je
prekiniti z vsebinami, ki te vleËejo, in se vrniti k stvarem, ki si jih
prej rad poËel.” A to seveda ni edini znak zasvojenosti: Ëlovek se
zaËne poËasi osebnostno spreminjati, pojavljajo se: pomanjkanje
spanja, boleËine v hrbtu, težave v šoli ali na poklicnem podroËju
(zamujanje, nezbranost, slabi rezultati), posledice dolgotrajne uporabe interneta pa vplivajo tudi na pojavljanje težav v družini in
socialnem okolju - kot zanemarjanje družinskih obveznosti in/ali
prijateljskih odnosov.
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Nadomestek komunikacije. A vse vsebine na svetovnem
spletu niso enako rušilne, najhujše so tiste, ki nadomešËajo živo
komunikacijo. “»e sem na Facebooku in tam odprem svoje srce
neznani osebi, doma pa nisem sposoben svoji ženi povedati nekaj
vsebinsko bogatih ali prijaznih stavkov, sem svojo komunikacijo
preusmeril na osebe prek monitorja - ne iz oËi v oËi. Neki pacient
je rekel, da je zelo živËen, ko opazi, da se nekdo dotika njegovega
raËunalnika, ni pa opazil, da se njegove žene dotika nekdo drug. To
pomeni, da je vzpostavil partnerski odnos z raËunalnikom, z ljudmi
prek monitorja, partnerski odnos s svojo ženo pa je popolnoma zanemaril. »lovek se na Facebooku ohranja kot oseba, kot osebnost
pa degradira!” To pomeni, da kakovost živega stika in prepoznavanje dobrega ali slabega pri nekom usiha.
Še pred letom, dvema je bil na prvem mestu zasvojenih z internetom ogled pornografije. “MoËno so bili zasvojeni s pornografijo,
moËnimi seksualnimi impulzi, ki so njihov zakon ali partnerski odnos in njih same moËno prizadeli.” A zdaj Ëedalje veË zasvojencev
z internetom poišËe pomoË zaradi “nežive” komunikacije, ko ljudje
v domaËem okolju ne zmorejo veË živeti strpno in ustvarjalno, ampak iz njega bežijo, ker se v njem ne znajdejo veË. “Bežijo tako, da
se zaklenejo v svojo sobo in jih ure in ure ni ven: potrebujejo le še
servis gospodinjstva.”
Violeta Irgl
Vir: Jana, št. 49, 8. 12. 2009
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Prijateljstvo
Kako se je pravzaprav imeti izvrstno in pomirjeno z
množico ljudi, ki jih sploh ne poznaš. V življenju se Ëloveku dogajajo zelo nenavadne reËi. Prijatelje pridobivaš
in izgubljaš. Izgubljaš jih takrat, ko najmanj priËakuješ.
Izgubljaš dokonËno, ko tako odloËi narava. Takšne izgube
ne preboliš.

P

rijatelje izgubljaš tudi drugaËe. Ko izgubiš prvega, si zelo
potrt in ne razumeš, Ëemu in zakaj. Potem zoriš in izveš, da
je v življenju mogoËe res vse za nekaj dobro.

Vsak nosi odgovornost sam. Za sreËo in nesreËo in vsak Ëlovek potrebuje drugega Ëloveka. Da ostane Ëlovek.
KliniËna psihologinja Onja TekavËiË Grad je povedala, da nadomestilo za prijateljski objem ne obstaja. Prijateljstvo je posebna
kategorija, je nekaj izjemnega in dragocenega, je nekaj, kar zori in
dozori. In med pravimi prijatelji daljših zamer od dneva in noËi ni.
Na nagrobniku nekega škofa v Westministrski opatiji piše:
“Ko sem bil mlad in svoboden in moja domišljija ni poznala
meja, sem sanjal, da bom spremenil svet. Ko sem postal starejši in
modrejši, sem odkril, da se svet ne bo spremenil, zato sem nekoliko
zmanjšal cilje in sklenil, da bom spremenil svojo domovino. Toda
tudi te se oËitno ne da premakniti. Ko sem prišel v stara leta, sem
se v zadnjem obupnem poskusu zadovoljil, da bom spremenil vsaj
svojo družino, tiste, ki so mi najbližji, a žal se tudi njih ni dalo. In
zdaj, ko ležim na svoji smrtni postelji, sem naenkrat spoznal: ko
bi le najprej spremenil samo sebe, bi potem z zgledom spremenil
svojo družino. Z njihovim navdihom in spodbudo bi mi šlo bolje
od rok pri domovini in kdo ve, mogoËe bi celo spremenil svet.” »e
želimo spremeniti svet, moramo najprej zaËeti s spremembami pri
sebi.
Življenje brez prijateljev je, kot da piješ kavo brez smetane.
Lahko jo piješ, a brez posebnega užitka. Ja, prijatelji so zelo pomembni sogovorniki v naših življenjih in v svetu, v katerem živimo. In prej se zavemo tega dejstva, bolje za nas. Potem znamo
veliko bolj ceniti tisto, kar imamo.
Pa sploh imamo prave prijatelje? Nekateri pravijo, da ima
vsak izmed nas veliko znancev, a malo prijateljev. Znanec je nekdo,
s katerim obËasno poklepetamo, mogoËe se celo vidimo vsak dan.
To so lahko sodelavci, sosedje iz bloka ali nekdanji sošolec.
»eprav se v kaosu polnega urnika vidimo le malo, pa prijateljstvo ne definira koliËina, ampak kakovost odnosa.
Pravo prijateljstvo je za vsakogar nekaj drugega. MogoËe nekomu ogromno pomeni že dejstvo, da se lahko nekomu zaupa ali da
z njim lahko preživi nekaj športnih uric tedensko. Vsak ima svoje

Prijateljstvo ostane tudi ko se poslavljaš.

skrivnosti, vendar naj bi bil prijatelj nekdo, ki mu razkrijemo vsaj
del duše. Pomembno vprašanje je tudi, ali smo sami dobri prijatelji.
VËasih pride tudi do trenutka, ko moramo stara prijateljstva pozabiti, da v naša življenja pridejo novi ljudje. VËasih je paË bolje, da
pot nadaljujemo sami.
Prijateljstvo nastane in se kuje, ko so ljudje skupaj, ko skupaj
rastejo, se šolajo, delajo, zorijo.

Ali je prijateljstvo v službi mogoËe?
Ko se dva prijatelja znajdeta v odnosu šef - podrejeni ali postaneta poslovna partnerja, lahko še tako lepe skupne spomine nadomestijo spori in užaljenost.
Vse je mogoËe, a zadeva je lahko zelo tvegana, zato dobro
premislite, preden prijatelja prosite, naj vam “zrihta” službo v podjetju, kjer dela, ali preden podpišete, da si bosta v prihodnje delila
vse prihodke in dolgove.
»e sta v podjetju zaposlena zelo dobra prijatelja, še posebej
Ëe je eden izmed njiju drugemu šef, pa pogosto pride do tega, da
podrejeni meni, da je zaradi prijateljstva upraviËen do izjem in posebne obravnave. To lahko povzroËi negativne odzive drugih zaposlenih - od jeze, izolacije do obËutka manjvrednosti.
Kako je torej mogoËe ohraniti prijateljstvo in hkrati dobro
sodelovati na delovnem mestu, ne da bi to škodovalo podjetju in
vplivalo na slabe odnose med sodelavci?
Nazorno rešitev lahko vidimo v družinskih podjetjih. »e oËe
zasebno komunicira s sinom, poslovno pa ga obravnava kot sodelavca, je takšno delovanje mogoËe in uspešno pa tudi dolgoroËno.
Nekaj pregovorov o prijateljstvu:
• Prijatelja spoznaš v nadlogi, zlato pa v ognju (slovenski pregovor).
• SreËa dela prijatelje, nesreËa jih preverja (angleški pregovor).
• Nekdanji prijatelj je hujši kot sovražnik (ruski pregovor).
• Le resniËni prijatelji te opozorijo, ko imaš umazan obraz (sicilijanski pregovor).
Jolanda Štukelj
Vir: internet
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Krajinski park Ljubljansko barje
Ljubljansko barje, neposredno v
bližini glavnega mesta države, naše
najveËje slovensko mokrišËe, leži na
obmoËju med Ljubljano, Vrhniko,
Krimom in Škofljico. Obsega 163 km2
oziroma 0,8 % slovenskega ozemlja.
Širi se v sedem okoliških obËin. Sestavljeno je iz neskonËnega števila
njiv, nizkih osamelcev in travnikov,
v katerih živi precejšnje število ogroženih ptic, metuljev in drugih živali, potrebnih zašËite. Veliko je število raznolikih rastlin. Okrog barja je
zraslo mesto. »lovek se v svojem hitenju k vsakdanjim opravilom redko
ustavi in pogleda lepote narave, ki se
mu odpirajo prav na pragu njegovega
doma. Vabimo vas, da si vzamete Ëas
za ogled in sprostitev.

Z

geološkega stališËa je to veË kot
200 m globoka pozno pliocenska
udornina izpred dveh milijonov let,

Jutro ob vrhniških bajerjih. Foto: Marko Piko
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nastala na stiËišËu alpskega in dinarskega
sveta.
Do druge polovice 19. stoletja je bilo
v rabi za naše najveËje moËvirje ime Ljubljansko moËvirje. Potem pa ga je pisatelj
Fran Levstik - Martin Krpan preimenoval
v Ljubljansko barje, ker naj bi slišal Ižance
govoriti, da gredo na borje, to je med borovce, s katerimi se je moËvirje zarašËalo.
Ljubljanskemu barju še danes pravijo Mah,
po mahovih, ki so znaËilni za deževniËno
moËvirje.

ljudje vodnim ujmam prilagodili tako, da
so osnovali svoja prebivališËa na višinsko
izpostavljenih toËkah. Dandanes pa vse veË
Ëlovekovih prebivališË nastaja tudi v osrËju barja (»rna vas, Lipe, naselje ob Ižanki).
Cena za navidezno Ëloveško neuklonljivost
pred naravo so pogoste poplave v pritliËnih
prostorih. V imenovanih naseljih pa tudi na
širšem obmoËju barja živi lepo število naših sodelavcev in sodelavk.

Vode in poplave

Na Ljubljanskem barju najdemo
ostanke kultur, ki so ta prostor naseljevale
skozi tisoËletja. Aprila leta 2002 so arheologi našli ostanke veË od 5100 do 5350
let starega lesenega dvokolesnika. To je do
zdaj najstarejše najdeno kolo v Evropi in
svetu.
Najstarejše arheološke ostaline na
Ljubljanskem barju segajo v srednji paleolitik (Hruševec blizu Vrhnike) oziroma v

Voda je temeljni element nastanka in
obstoja barjanske ravnice, obenem pa element, ki ga je na Ljubljanskem barju vedno
premalo ali preveË. Spomladanske in jesenske poplave, pri katerih je pod vodo lahko
tudi do polovice površine Barja, so vsakoleten pojav in zato ena najveËjih znaËilnosti tega dela Slovenije. V preteklosti so se

Arheološke najdbe
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veka zaradi ohranjanja za obmoËje krajinskega parka znaËilne krajine, varovanju in
spoznavanju naravnih, krajinskih, kulturnih in duhovnih vrednot, spodbujanju trajnostnega razvoja, obiskovanju v duhovne,
znanstvene, izobraževalne, rekreacijske in
turistiËne namene v obsegu in naËinu, ki
je za naravo Ëim manj moteË in združljiv s
cilji krajinskega parka.

KošËeva uËna pot

Kosec (Crex crex) Vir: Internet

poledenitveno obdobje. Odkrite so bile tudi
najdbe halštatskega in latenskega izvora.
O lovu govorijo lesene pasti s kovinskim
ogrodjem, najdene v visokem šotnem barju
pri »rni vasi in Lavrici.
Iz rimskih Ëasov, ko je bilo tu cvetoËe
pristanišËe Nauportus, današnja Vrhnika,
so zanimivi glinena posoda in številni kosi
orožja.
Slovansko obdobje (stran ne obstaja)”
Slovansko obdobje oznaËuje znaËilno glineno posodje, prepoznavno po okrasni valovnici in lonËarskem znaku na dnu vrËa.
NajveË orožja, dokaz nemirnih Ëasov, je iz
8. in 9. stoletja, Ëasa frankovskih pohodov
proti Avarom in madžarskim vdorom Ëez
te kraje.
Ljubljanica je bila vedno prikladna
plovna pot. To najbolj nazorno potrjuje
znamenita najdba rimske tovorne ladje, ki
so jo izkopali leta 1890 na Kozlarjevem posestvu pri »rni vasi. Ladja je imela plosko
dno, primerno za plovbo po plitvih vodah.

Krajinski park Ljubljansko
barje
Ljubljansko barje smo kot obmoËje izjemne naravne in kulturne dedišËine zaËeli
prepoznavati šele v zadnjih nekaj desetletjih. Še v letih po drugi svetovni vojni je bil
v resni razpravi projekt dokonËne izsušitve

Barja, za katerega je bolj po sreËi kot pameti zmanjkalo denarja. »eprav so se že v
zaËetku osemdesetih let prejšnjega stoletja
pojavili prvi poskusi zavarovanja narave
na Barju, še danes ni niË nenavadnega
stališËe, da je ljubljanski “marost”, vzrok
ljubljanske megle, nezdravo okolje s kopico insektov, obmoËje skromnih kmetijskih
potencialov, nujno potrebno osušiti in iz
njega konËno napraviti kaj koristnega.
Na majhnem prostoru, kot je Slovenija, je velikokrat težko uskladiti vse interese v prostoru. Vetrnice ali park, avtocesta
ali kmetijsko zemljišËe, stanovanja ali deponija? Podobna zgodba se je odvila tudi
na Ljubljanskem barju. Glas zagovornikov
ohranjene narave je bilo sicer slišati, a kot
kaže, je pri odloËevalcih vendarle prevladala logika nekonfliktnega popušËanja tistim
interesnim skupinam, ki so na Ljubljanskem barju videle predvsem možnost za
zaslužek.
Vendarle je Vlada Republike Slovenije
oktobra leta 2008 sprejela Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje s ciljem, da se
zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in ohranja ter krepi krajinska pestrost. Krajinski park je namenjen
varovanju ekološke celovitosti ekosistemov
ter prepreËevanju posegov in dejavnosti, ki
bi jo lahko ogrozile, ohranjanju ravnovesja
med naravnimi procesi in delovanjem Ëlo-

»eprav barjanska ravnica pokriva
manj kot odstotek slovenskega ozemlja,
gnezdi na njej polovica vseh slovenskih
vrst ptic, še veË pa jih na Barju prezimuje
ali poËiva med selitvijo. Skupaj jih je kar
250 vrst. Za njihovo pestrost in število so
najbolj zaslužni vlažni travniki, tisti, ki jih
osuševalna dela še niso spremenila v plodne njive in zaradi Ëesar jih lastniki še vedno
negujejo na tradicionalen, ekstenziven naËin. Neredno, pozno košeni in brez dodatne
pomoËi razliËnih gnojil so idealno življenjsko okolje ne le za ptice, ampak še za številne druge vrste, poleg tega pa so prava
paša za oËi.
KošËeva uËna pot leži na delu naravnega rezervata Iški morost med Igom in
PodpeËjo ob reki Iški, ki je najbolj obsežno
sklenjeno obmoËje ohranjenih mokrotnih
travnikov pri nas. KošËeva pot se zaËne ob
vstopni tabli pri mostu Ëez Iško, na cesti
med »rno vasjo in Brestom, ter vodi po 400
m dolgi utrjeni poti do opazovalnice, ki je
osrednja toËka poti. Simbolizira gnezdo, v
njej pa je namešËena velika panoramska
tabla, ki prikazuje pester živalski in rastlinski svet mokrotnih travnikov. UËna pot je
oznaËena z osmimi toËkami, katerih vsebino najdete pisano v priroËnem žepnem
vodniku. OznaËene toËke opisujejo razliËne
življenjske prostore na Ljubljanskem barju
ter nanje vezane vrste rastlin in živali.
UËna pot je dobila ime po ptiËu Koscu.
Tam, kjer kosci ne kosijo veË trave,
izgine tudi ptica kosec. Res je vËasih pod
kosami konËalo kakšno njegovo gnezdo,
vendar je za ohranitev kosca košnja nujna,
sicer se travniki zarastejo. Kosec danes izginja povsod po Evropi. Tudi v Sloveniji ga

poletje2010 | Dober tok. • 35

IZLET

VABILO NA

zaman išËemo marsikje, kjer je bil nekdaj
pogost. Travniki so postali naselja in nakupovalni centri, hiše, ceste. VeËina slovenskih koscev je le še na Ljubljanskem barju
ter notranjskih kraških poljih. Prebivajo
tudi na Iškem morostu, kjer ga domaËini
poznajo pod imenom mrkosec.

Gozda uËna pot Draga pri
Igu
Prenovljena je bila letos. Na dobrih
treh km nas 27 informativnih tabel popelje
mimo razširjenih in manj znanih drevesnih
vrst, nas opozori na nenavadne ali malo
znane pojave v gozdu ter nas opomni na
nekatera najbolj znaËilna gozdna opravila.
IzhodišËe je Lovski dom v Dragi, tik
ob velikem ribniku, kjer lahko pustite avtomobil. Ogled uËne poti vam bo vzel dobro
uro Ëasa. Speljana je po urejeni gozdni poti,
vendar je primerna obutev priporoËljiva.
Vodnik z opisom informacijskih toËk najdete na internetu (http://www.ljubljanskobarje.si/za-obiskovalce/gozdna-ucna-potdraga-pri-igu).

Pohod po Ljubljanskem
barju
TuristiËno društvo Barje organizira tradicionalni Pohod po Ljubljanskem
barju v mesecu maju. ZaËetek je na sej-

Srnjak na Ljubljanskem barju. Foto: Franko Bajt

miškem prostoru ob Ižanski cesti 303, konËna postaja mestnega avtobusa št. 19 Barje. 17 km dolga pot vodi med travniki
in njivami Ljubljanskega barja. Z vmesnimi postajami, na katerih se izve marsikaj
zanimivega o rastju, zgodovini in o prvotnih prebivalcih današnjega krajinskega parka. Pohod traja od širi do pet ur.
Organizator poskrbi za osvežilne napitke
in manjše prigrizke, po konËanem pohodu
pa za topel obrok. Vse informacije dobite
na TD Barje.

Publikacije
BrezplaËno lahko pridobite Predstavitveno publikacijo Ljubljansko barje in
Izletniško karto Ljubljansko barje. NaroËite
ju na info@ljubljanskobarje.si. V publikaciji boste našli bogato slikovno gradivo, ki
ponuja vpogled v nastanek, zgodovino, naravne znamenitosti in v kulturno dedišËino
barja, karta pa oznaËuje veËino naravnih in
kulturnih zgodovinskih znamenitosti barja
in njegovega obrobja.

Janez Jalen, Bobri
Vabimo vas, da ob deževnih dneh,
ko sprehod po barju ni mogoË, preberete
knjigo Janeza Jalna Bobri. Trilogija Bobri so samosvoj prikaz iz življenja davnih
mostišËarjev na delu današnjega Ljubljanskega barja. Pisatelj je na zanimiv naËin
predstavil celovitost rodovnega življenja
barjanskih mostišËarjev, njihovo notranjo
ureditev, medsebojne odnose, njihovo verovanje.
Alenka Kušar
Vir: Internet

Ljubljansko barje. Foto: Franko Bajt
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Kadrovanje v preteklih mesecih
V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje naslednjim:
PRIIMEK IN IME

OE

DE

Služba, nadzorništvo

MELE FRANC

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo, Cerknica

MIHEL»I» NEJC

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo, Domžale

ROJC ROK

SDO

LM

Služba za dokumentacijo in investicije

ŠTEFAN»I» KARMEN

SU

UP

Služba za uporabnike

Umrla je upokojenka Jožica Ritonja.
Vsi podatki o prihodih, odhodih ali o prerazporeditvah so objavljeni na naši
intranetni strani v rubriki Kadri in izobraževanje.
Kadrovska služba
Elektromonterji pri polaganju 110 kV kabla v RTP Litostroj.

NOVICA

NOVICA

Seja Ëasopisnega sveta Elektro novic

O

b izidu vsake številke internega
glasila Elektro novice se na redni seji zberemo Ëlani Ëasopisnega
sveta. Gostitelj tretje letošnje seje Ëasopisnega sveta, ki je bila 10. junija 2010, je
bila DE Ljubljana mesto. »lane je sprejel
in pozdravil direktor enote Roman Jesenko, ki je v kratkem nagovoru predstavil DE
Ljubljana mesto, novosti in razvojne plane
distribucijske enote. Opisal je tudi problematiko izvajanja rednih vzdrževalnih del
in investicij zaradi vse veËjega zmanjševanja finanËnih sredstev. Spodbudno je
ocenil interno glasilo Elektro novice in
prisotnim zaželel še veliko dobrih prispevkov in številk glasila.
Marko Piko

Seja Ëasopisnega sveta Elektro novic v DE Ljubljana mesto.
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Generacija Y
Pogosto lahko slišimo, da pripadniki razliËnih generacij težko najdejo skupni jezik, še posebno pa je to
vidno na delovnem mestu. Zadnje Ëase se veliko govori o
generaciji Y. Ta naj bi zajemala populacijo ljudi, rojenih
po letu 1982. Kdo so, kakšni so in zakaj je z njimi tako
težko najti skupno besedo?

P

ripadniki generacije Y so bili rojeni po letu 1982. OdrašËali so z raËunalniki, videoigrami, mobiteli, digitalnimi
fotoaparati, mp3-predvajalniki in seveda z internetom.
Tehnološko ozavešËeni in pismeni se na razvojne novosti lahko
hitro prilagodijo. Ker so navajeni multitaskinga, torej opravljanja
veË opravil hkrati, je gledanje TV-ja v ozadju, poslušanja glasbe,
surfanja po spletu in pogovarjanja s prijatelji prek IM-programov
naenkrat nekaj Ëisto normalnega.
Njihovi starši so prevzeli velik del odgovornosti, z njimi so
se uËili, delali naloge, jih vozili na treninge in krožke ter pozabili
vcepiti vsaj kanËek odgovornosti in potrpljenja. Vzgoja, ki so je
bili deležni, je temeljila na pohvali in spodbudi. Starši so jih obËudovali za vse, kar so naredili, izrekli, kritika ni bila zaželena.
Bili so v središËu pozornosti, vse se je vrtelo okrog njih, zato
ni Ëudno, da so nepotrpežljivi. Generacija Y je zelo nagnjena k
užitku in individualnosti. Od majhnega imajo vse narejeno “po
meri”. Pomislimo samo na CD-je, MP3-je, iPod-e. Glasbo si sami
izbirajo in pripravijo za poslušanje. Ni veË poslušanja celotnih
albumov samo zaradi ene pesmi. Prav tako so vajeni zabave, ki je
bila prejšnjim generacijam tuja. Internet jim je še bolj stvaren kot
svet, v katerem živijo. Lahko reËemo, da živijo v paralelnih svetovih. Zabava je za Y izjemnega pomena. Pravzaprav se ji noËejo
odreËi za nobeno ceno.
Generacija Y nima obËutka za socialnost. So vase zagledani,
egoistiËni, zahtevni, razvajeni, neodgovorni, nepotrpežljivi, muhavi, timski, kreativni, družabni, prožni, samozavestni in uËljivi.

Pripadniki generacije Y imajo drugaËne prioritete kot njihovi starši - manj jih zanimata varnost in zaslužek, bolj pa prilagodljive službe, Ëas za potovanja in ravnotežje med zasebnim
življenjem in delom. Generacija Y je vrednote svojih staršev postavila na glavo.
Generacija Y rada dela, vendar je služba le sredstvo za služenje denarja, ki jim omogoËa lagodno, varno življenje. Kariera
ni na prvem mestu. Ne priËakujejo, da bodo dlje Ëasa v isti službi,
tudi menjavanje poklicev jim ne predstavlja ovir. Službo so pripravljeni pustiti, ko se jim ta ne zdi veË zabavna ali izpolnjujoËa,
poleg tega si želijo veliko Ëasa, ki ga lahko izkoristijo za poto-
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Generacije
Tradicionalni uslužbenci (rojeni pred 1946)
Cenijo lojalnost in disciplino ter avtoriteto in hierarhiËno
razdelitev. Ta generacija je odigrala v svojih podjetjih kljuËno
vlogo v Ëasu hitrega gospodarskega razvoja. Glede na to, da
so odrasli v skromnejših razmerah, cenijo preprostost in podpirajo socialno praviËnost ter blagostanje.

Baby boomerji (rojeni med 1946 in 1964)
Na trg dela so se vkljuËevali v kritiËnih trenutkih, med
sredino šestdesetih in koncem sedemdesetih, ko je veËina evropskih gospodarstev že napredovala, kar je pripomoglo k
pomembnim poslovnim uspehom te generacije. Trenutno je
veËina njenih pripadnikov na vodilnih položajih v podjetjih,
znaËilna zanje pa je visoka mera deloholizma. Lahko jih imamo za predhodnike japijev in pionirje veliko drugih gibanj
- hipijev, feminizma ...

Generacija X (rojeni med 1965 in 1982)
Pripadniki te generacije imajo najboljšo izobrazbo in delovno izkustvo v zgodovini. Glavna znaËilnost je odmikanje
od do tedaj tradicionalnih okvirov vedenja, kot je na primer
vzpostavljanje neformalnih poslovnih okolij in fleksibilnejših
struktur poslovanja. Generacija je moËna po številu podjetnikov, ki so stopili na poslovno pot zunaj velikih organizacij ter
so sami uresniËili poslovne ambicije in projekte.

vanja. Zaslužek in status, povezan s službo, na lestvici vrednot
nista na prvem mestu. Ker mladi zaradi pomanjkanja dopustov in
dolgega delovnega Ëasa pogosto menjajo službe, se bo pogosto
zgodilo, da bodo imeli do 38. leta za seboj že 10 razliËnih delovnih mest. Skozi svoje aktivno življenje bodo zamenjali od dva
do tri poklice. Kar 85 odstotkov generacije Y si želi od 30 do 70
odstotkov svojega dela opravljati od doma. VeË kot polovica pa si
želi fleksibilnega delovnega Ëasa. Poglavitni kljuË izbire se glasi
“delal bi to, kar me veseli”, zaslužek pa je bil šele na sedmem
mestu. Ko je na prizorišËu otrok, hoËejo poloviËni delovni Ëas
oziroma možnost odhoda s trga delovne sile.
V službi vodilni starejši ne morejo razumeti želje mladih, da
se morajo pri delu zabavati. Veliko vodij jezi tudi to, da generacija Y ne da veliko na avtoriteto. Želijo se prepriËati, da je vodja
vreden njihovega zaupanja. Od nadrejenih pa priËakujejo visoko
izobraženost in obvladovanje novih tehnologij ter stalen razvoj.
Sestankovanje je za njih izguba Ëasa, saj se lahko pošlje SMS ali
dva in je stvar urejena. Tudi z nadrejenim želijo imeti neformalne
odnose in predvsem odprt dialog. Visoko cenijo svoje sposobnosti in si želijo v službi takojšnega napredka. Nagrado za vloženo
delo želijo takoj. Takoj priËakujejo tudi povratno informacijo o
svojem delu. V praksi se veËinoma potegujejo za horizontalno in
ne vertikalno napredovanje, saj jim tako ostaja veË Ëasa za zaba-
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vo in osebno svobodo. Želijo biti informirani o podjetju, vizijah,
poslanstvu in o sprotnih stvareh. »e kaj lahko reËemo, je to, da
pripadniki generacije Y nikakor noËejo biti številka. Želijo biti
sproti obvešËeni o dogajanju in osebni uspešnosti, prav tako pa
želijo biti vkljuËeni v procese odloËanja.
Po generaciji Y pa prihaja generacija Z. Sem štejemo rojene
po letu 1994. Gotovo so pripadniki te generacije zelo iznajdljivi,
navajeni imeti vse informacije na dosegu roke in jih dobiti v
sekundi. Komunicirati znajo le prek raËunalnika, interneta, zato
skoraj niso sposobni besedne komunikacije. Kako le, ko pa ves
svoj prosti Ëas preživijo ob raËunalniku in najnovejši tehnologiji.
Razlike med generacijami so, saj imamo na eni strani generacije, ki jim je še vedno zelo pomembna vrednota trdno delo, na
drugi strani pa imamo generacijo Y, ki ji delo pomeni zabavo in
sredstvo za služenje denarja, da bodo imeli lagodnejše in varnejše
življenje. Oni delajo, da živijo, in ne nasprtono. Zaradi velikih
razlik med generacijami je pomembno, da se razliËne generacije med seboj nauËijo sprejemati tudi drugaËen pogled, saj lahko
le dobra medgeneracijska komunikacija in sodelovanje ustvarita

ZnaËilnosti generacije Y
•
•
•
•
•
•
•
•

Želja po užitku in zabavi v zasebnem življenju in pri delu;
individualizem;
hitra prilagodljivost novim okolišËinam;
poznavanje in sprejemanje novih tehnologij;
nepriznavanje avtoritete;
izrazita želja po svobodi;
velika radovednost;
velike zahteve do sebe in drugih.

produktivno in harmoniËno delovno okolje, v katerem zaposleni
vseh starosti preživimo veË kot polovico svojega življenja.
Alenka Pretnar
Vir:
• Revija Aktiv, maj 2010, str. 16, Lana VojiË (Ëlanek: Medgeneracijski dialog na delu)
• »asopis Finance, 28. 5. 2010, str. 23, Ksenija Špiler BožiË
(Ëlanek Generacija Y - drugaËna delovna sila na trgu dela)
• Internet

Dijaki gimnazije iz Novega mesta na ogledu Muzejske ulice.

poletje2010 | Dober tok. • 39

»LOVEŠKIMI VIRI

RAVNANJE S

Izsledki raziskave managementa
znanja v našem podjetju
Osnovni namen managementa znanja je, da v konkurenËnem boju zmaga tisto podjetje, ki razpolaga z veË
relevantnega znanja kot njegovi konkurenti. Poleg že znanega dejstva, da je znanje osnova konkurenËne prednosti,
pa hkrati za podjetje predstavlja tudi, da je konkurenËna prednost na njegovi osnovi trajna. Raziskave kažejo,
da lahko konkurenca izniËi prednost podjetja pri cenah
v dveh mesecih, na podroËju promocije v enem letu, pri
novem izdelku v dveh letih, pri novem procesu v treh letih, pri distributivnih omrežjih v štirih letih, na podroËju
prednosti v znanju pa šele v sedmih letih.

V

ta namen sem v podjetju za potrebe magistrskega dela izvedla empiriËno raziskavo na podlagi anketnega vprašalnika,
kjer sem želela ugotoviti trenutno stanje na podroËju izvajanja managementa znanja z vidika zaposlenih.

12 %. Podatki nam kažejo, da se po starosti zaposleni v podjetju
nagibajo bolj h kadru srednjih let, kar je pomemben podatek, saj se
starejši zaposleni težje prilagodijo spremembam v podjetju in lahko pomenijo resno oviro pri vzpostavljanju uËinkovitega sistema
managementa znanja, ki zahteva nekatere spremembe v miselnosti
zaposlenih in prilagoditve v podjetju, hkrati pa je zelo pomemben
dejavnik pri prenosu znanja s starejših na mlajše generacije.

višja

15,4%
28,2%

29,1%
23,1%

visoka
univerzitetna
podiplomska
poklicna
srednja

0,9%
3,4%

V vzorec sem zajela predvsem zaposlene iz razliËnih organizacijskih enot na upravi. Odgovorjenih in vrnjenih je bilo 117
vprašalnikov, kar pomeni, da je bila konËna stopnja odgovora glede
na celoten vzorec 46,8-odstotna. Ko gre za vprašanje, kako klasificirati management znanja v podjetju, obstaja v strokovni literaturi
veliko razliËnih pristopov. Med njimi v nadaljevanju obravnavam
tiste segmente, ki so za naše podjetje kljuËni.
Iz Slike 1 je jasno razvidno, da so se v najveËjem številu odzvali moški, in sicer 73,5 %, vseh sodelujoËih žensk pa je bilo 26,5
%. Pri tem se struktura vprašanih po spolu skoraj popolnoma ujema
s strukturo zaposlenih v podjetju.

73,5%

moški

26,5%

ženske

Slika 2: Prikaz anketirancev po starostni strukturi.

Izobrazbena struktura sodelujoËih v raziskavi (Slika 3) nam
prikazuje, da prevladujejo zaposleni, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, in sicer 29,1 %, sledijo jim zaposleni z univerzitetno izobrazbo
28,2 %, nato s srednjo stopnjo izobrazbe 23,1 %, z visoko stopnjo
izobrazbe 15,4 %, s poklicno izobrazbo 3,4 % ter podiplomsko stopnjo izobrazbe 0,9 %. Sklenemo lahko, da je izobrazbena struktura
sodelujoËih v raziskavi visoka, kar je znaËilno tudi za podjetje kot
celoto ter da se zaposleni, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, vedno
bolj zavedajo vpliva uËinkovitega sistema managementa znanja na
uspešnost podjetja kot celote.
V naslednjih poglavjih so po posameznih sklopih managementa znanja predstavljeni rezultati obdelave podatkov. Gre za pet
vsebinskih sklopov, ki se nanašajo na tematiko raziskave, in sicer:

12,0%
Slika 1: Prikaz anketiranih glede na spol.

Iz Slike 2 lahko razberemo podatke o starostni strukturi sodelujoËih. NajveËji delež predstavljajo zaposleni v starostni skupini
od 31 do 40 let, in sicer 44,4 %, kar nam prikazuje, da prevladujejo
zaposleni v srednjem starostnem razredu, sledi starostni razred od
41 do 50 let, in sicer s 30,8 %, nad 50 let z 12,8 % ter do 30 let z
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12,8%

44,4%
30,8%

do 30
od 31 do 40
od 41 do 50
nad 50

Slika 3: Prikaz anketirancev po izobrazbeni strukturi.
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ustvarjanje znanja, prenos znanja, uporaba znanja, organizacijska
kultura in informacijska tehnologija.

Ustvarjanje znanja
Trditve o ustvarjanju znanja so bile na splošno ocenjene zelo
slabo. Sklepamo lahko, da zaposleni niso nagrajeni, Ëe se uËijo, in
niso motivirani s strani nadrejenih za uËenje. Vodstvo podjetja bi
moralo zaËeti kontinuiran in aktivnejši pristop spodbujanja zaposlenih k pridobivanju znanja, spremembi miselnosti o znanju ter
veËje vlaganje v svoje zaposlene. Tudi nadrejeni bi morali v veËji
meri spodbujati inovativnost in nagrajevati zaposlene, ki imajo željo
po izobraževanju in pridobivanju novega znanja. V veËji meri bi se
moralo zaËeti uporabljati timsko delo, ki je lahko zelo uËinkovito.
Zaposleni pridobivajo dovolj novih
znanj iz zunanjih virov (npr. seminarji,
konference, razne publikacije).

2,9

Podjetje pridobiva dovolj znanj
od poslovnih partnerjev.

2,94

Zaposleni pri svojem delu uporabljajo
večino svojih znanj in sposobnosti.

2,91

Pri delu se uporabljajo študije
primerov in timsko delo.

2,72

Zaposleni so nagrajeni,
če se učijo in izobražujejo.

2,41

Nadrejeni vedno motivira
zaposlene za učenje.

Uporaba znanja
Uporaba znanja je neposredno ustvarjanje uporabne vrednosti v podjetju. Zahteve po inovativni uporabi informacij so vedno
veËje. Gre za preoblikovanje znanj z namenom ustvarjanja novih
znanj, ki naj bi povzroËila spremembo vedenja zaposlenih in celotnega podjetja.
Sklenem lahko, da ima podjetje pri uporabi znanja zelo veliko
vrzeli, predvsem pri pretvorbi tihega znanja zaposlenih v organizacijsko oziroma strukturirano znanje, saj z izgubo zaposlenega v
podjetju izgubimo tudi znanje, ko ta odide iz podjetja. Tudi uvedba
kazalnikov za merjenje uËinkovitosti znanja bi bila zelo uËinkovita,
saj bi s tem pridobili veliko povratnih informacij o uËinkih znanja
v podjetju.

3,5

Zaposleni vedno dobijo
možnost za izobraževanje.

Iz tega sklopa vprašalnika o prenosu znanja lahko sklenemo,
da zaposleni v tem delu niso bili tako kritiËni kot pri ustvarjanju
znanja. Vendar mora podjetje za sistem prenosa znanja poiskati
uËinkovit naËin za informiranje in komuniciranje z zaposlenimi.
ZaËeti mora spreminjati organizacijsko strukturo, kar je zelo težko
v tako velikem podjetju s tisoËimi zaposlenimi, ki ima zelo veliko
hierarhiËnih ravni. Tudi pri prenosu znanja je zelo pomembno zaËeti spodbujanje timskega naËina dela in sodelovanja med zaposlenimi.

2,72

0

0,5

1,5

1

2,5

2

3,5

3

4

Slika 4: Mnenje anketirancev o managementu znanja, ki se nanaša na
ustvarjanje znanja.

Organizacijska struktura v podjetju je
naklonjena managementu znanja.

3,04

Podjetje ima jasno oblikovanje
cilje, ki jih želi doseči z znanjem.

2,9

Podjetje ima natančno izdelano
politiko razvijanja znanja.

Prenos znanja

2,72

V podjetju je natančno določena oseba,
ki je pristojna za ravnanje z znanjem.

Zaposlene spodbujamo, da
svoje znanje delijo s sodelavci.

3,21

Zaposleni iz različnih oddelkov si
hitro posredujejo informacije,
ko naletijo na problem.

2,99

3,02

Podjetje ima natančno izdelane
kazalce za merjenje vrednosti znanja.

2,37

Podjetje sistematično spreminja znanje
zaposlenih v organizacijsko znanje.

2,32

Odmike med želenim in
obstoječim znanjem se redno ugotavlja.

2,39

Ovire za razvijanje znanja
se uspešno zmanjšuje.

Zaposleni informacije in znanje
skrivajo pred sodelavci.

2,61

Informacijski sistem zaposlenim
omogoča enostaven dostop do
relevantnih informacij.

3,46

Organizacijska struktura omogoča,
da so si zaposleni »blizu«,
zato lažje sodelujejo.

2,93
0

0,5

1

1,5
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Slika 6: Mnenje anketirancev o managementu znanja, ki se nanaša na
uporabo znanja.

2,79

Ko zaposleni predlagajo izboljšave,
ne pride do zadostne
delitve znanja z drugimi.

Kultura organizacije

3,24

Zaposleni dajejo najboljše rezultate,
ko sodelujejo v timih.

3,75

V podjetju ne podpiramo
sodelovanja med različnimi timi.

2,96
0
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2

2,5
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3,5

4

Slika 5: Mnenje anketirancev o managementu znanja, ki se nanaša na
prenos znanja.

Z organizacijsko kulturo v veliki meri vplivamo na uËinkovitost izvajanja procesov managementa znanja. Od medsebojne
usklajenosti je odvisno, ali bo kultura pripomogla k uspešni izvedbi
obravnavanega koncepta ali pa bo udejanjanje tega zavirala. Za
vodstvo podjetja je to pokazatelj, kako dobro podjetje izpolnjuje
potrebe in priËakovanja zaposlenih in kaj je potrebno spremeniti za
izboljšanje stanja.
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Rezultati opravljene raziskave v podjetju kažejo, da v podjetju
vodstvo spodbuja sodelovanje in izmenjavo izkušenj med zaposlenimi. Zaposleni so manj zadovoljni s prakso, da sami ne morejo
sodelovati pri naËrtovanju svojega izobraževanja. Po mnenju sodelujoËih v raziskavi med zaposlenimi vlada zaupanje, ki se pri
svojem delu brez težav opirajo na znanje drugih. Vodstvo premalo
spodbuja zaposlene za prevzemanje veËje odgovornosti za delo.
Prisotno pa je tudi ukazovalno vodenje, saj komunikacija z vodji
o rezultatih dela in izboljšavah ne poteka redno. Vodstvo bi moralo veË pozornosti nameniti
pri vkljuËevanju v razliËna
izobraževanja ter poskrbeti za primeren sistem nagrajevanja, ki bo
veljalo tudi v primeru dobro opravljenega dela (navedene rezultate
prikazuje Slika 7).

Informacijska tehnologija nam omogoča
dostop do podatkov, ki jih potrebujemo
za učinkovito opravljanje dela.

3,59

Informacijska tehnologija v podjetju
omogoča zbiranje, kodiranje,
shranjevaje in prenos znanja.

3,38

Informacijska tehnologija predstavlja
vez med zaposlenimi v podjetju ter med
zunanjimi sodelavci oz. odjemalci.

3,49

Informacijska orodja so enostavna
za uporabo in imajo
prijazen uporabniški vmesnik.

3,1

Informacijska orodja v našem podjetju
omogočajo učinkovito delo.

3,13

V našem podjetju vidimo prednost
uporabe informacijskih orodij v tem,
da preprečujejo izgubo znanja.

Med zaposlenimi v našem podjetju
vlada splošna naklonjenost
k sodelovanju in izmenjavi izkušenj.
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Slika 8: Mnenje anketirancev o managementu znanja, ki se nanaša na
informacijsko tehnologijo.

V našem podjetju vodstvo spodbuja
sodelovanje med zaposlenimi in
izmenjavo izkušenj med zaposlenimi.

2,87

V našem podjetju vlada zaupanje
med zaposlenimi, ti se pri svojem delu
brez težav zanašajo na znanje drugih.

2,95

V našem podjetju velja, da je dobro delo
opravljeno delo ustrezno nagrajeno.

2,13

Vodstvo motivira zaposlene, da
se vključujejo v formalno in
neformalno izobraževanje.

2,75

V našem podjetju podpiramo izmenjavo
podatkov, informacij in znanja med
organizacijskimi enotami.

2,88
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Slika 7: Mnenje anketirancev o managementu znanja, ki se nanaša na
organizacijsko kulturo.

Informacijska tehnologija
Poleg navedene procesne razsežnosti je za uvedbo koncepta
managementa znanja odloËilna tudi informacijska infrastruktura,
ki nam omogoËa izvedbo koncepta managementa znanja na operativni ravni. Management znanja in prenos znanja v podjetju lahko
uvršËamo med oblike informacijskega poslovnega odloËanja v podjetju, ki pa lahko zaradi površnega poznavanja tematike povzroËi
nezaupljiv odnos do zaposlenih.
Sklepamo lahko, da imamo v podjetju dobro razvito informacijsko tehnologijo, ki omogoËa vzpostavitev uËinkovitega sistema
managementa znanja, seveda pa bo treba informacijsko tehnologijo
še nadgraditi in posodobiti, da bo omogoËila še uËinkovitejši prenos
znanja med zaposlenimi.
V izvedeni empiriËni raziskavi ugotavljam, da je glede na vse
sklope trditev v celoti najslabše ocenjena uporaba znanja. »e ima
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podjetje pomanjkljive oblike prenašanja in širjenja znanja, je lahko veliko znanja neuËinkovito uporabljenega. Zelo pomembno je
ustvariti okolje, ki spodbuja ustvarjalnost in podpira nove ideje zaposlenih. Za uËinkovito uporabo znanja je prav, da so viri znanja
razliËni in da so stiki med zaposlenimi pogosti, saj le tako osvetlimo
isti problem z razliËnih zornih kotov ter ga lahko rešimo na razliËne
naËine. Potrebujemo organizacijsko strukturo, ki omogoËa sodelovanje, komunikacijo in pretok znanja, tudi z odjemalci, dobavitelji
in s konkurenco. Ideje morajo prosto krožiti v okolju, kjer so razliËni vidiki in možnosti nekaj vsakdanjega. V prihodnosti ima podjetje še veliko odprtih možnosti, da poveËa svoje uporabno znanje,
da bolje izkoristi svoje lastno znanje, da bolje povzema znanje iz
okolja ter bolje obvladuje procese razvijanja novih znanj. Glede na
velik pomen razvijanja znanja narašËa tudi pomen naložb v znanje.
Te na podjetniški ravni krepijo konkurenËnost in s tem interes domaËega in tujega kapitala za nova vlaganja, na gospodarski ravni
pa zvišujejo zaposlenost, dodano vrednost in gospodarsko rast. V
današnjem Ëasu veljajo naložbe v znanje za eno najdonosnejših
investicij v podjetju.

Barbara Forte
Literatura in viri:
• Forte Barbara (magistrsko delo): Znanje in management znanja
v podjetju Elektro Ljubljana
• »ater Tomaž: Znanje kot vir konkurenËne prednosti in management znanja, Naše gospodarstvo, Maribor

NOVICA

NOVICA

Letno
poroËilo 2009

P

od okriljem delovne skupine za pripravo letnega
poroËila za leto 2009 in v sodelovanju z agencijo
Futura DDB d.o.o. bo v teh dneh izšlo Letno poroËilo Elekta Ljubljana d.d., za leto 2009. PoroËilo, tudi
v angleškem jeziku, bo dosegljivo na naši internetni
strani in v Oddelku za odnose z javnostmi.

Violeta Irgl

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

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.
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Izgorelost - bolezen sodobnega
Ëasa z resnimi posledicami
Pred nami in za nami so vroËi
poletni dnevi, ko se bomo hladili ob
vodi in v vodi, saj se temperature
kar vztrajno dvigujejo. Verjamem,
da boste v poletju še posebej uživali in ga v polni meri izkoristili,
na delovno mesto pa se vrnili spoËiti, polni z novimi delovnimi zagoni. Za vas sem pripravila še posebej
aktualno, zanimivo in dinamiËno
vsebino. Tokrat bom govorila o izgorelosti.
Ste se že kdaj vprašali, KDO ...
• Je v nedeljo zveËer težko zaspal od
navdušenja, ker je pred njim ponedeljek, ko bo spet lahko šel v službo?
• Je v ponedeljek zjutraj veselo odskakljal proti službi poln energije in novih
idej?
• In seveda boste tako vztrajali do upokojitve, kajne?

mo, kaj pomeni sindrom izgorevanja na
delovnem mestu. V zdajšnjem globalnem
svetu so podjetja v veliki meri izpostavljena tržnim zakonitostim. Pomembno
je, kaj ustvarimo, še bolj pa, koliko s tem
zaslužimo. Meja med zasebnim in službenim življenjem je zabrisana, delovno
okolje vse bolj posega v Ëas, namenjen
trenutkom sprostitve in druženja s prijatelji. Družbeni problemi postajajo vse bolj
osebni problemi zaposlenih ter vplivajo na
njihovo zadovoljstvo. Ob številnih obremenitvah Ëlovek doživlja telesno nemoË
in odpoved, ki se iz izËrpanosti sËasoma
razvije v izgorelost. Sindrom izgorevanja
korenito spremeni delovanje Ëloveka, posledice pa so lahko tudi za delodajalca katastrofalne. Zaradi zdravstvenih težav so
nekateri veliko na bolniški, tudi uËinkovitost pri delu se lahko bistveno zmanjša.
Posameznik z veliko truda še zmore teko-

Ëe delo, zmanjka pa mu natanËnosti, prodornosti, kreativnosti. V današnjem Ëasu
so to dejavniki, ki pomembno vplivajo
na konkurenËno prednost podjetja. Stres
na delovnem mestu ogromno stane naše
gospodarstvo zaradi bolniških odsotnosti,
dolgotrajne nezmožnosti za delo in prekomernega menjavanja zaposlitev. Sindrom
izgorevanja pa nima vpliva le na podjetja.
Posledice so hude tudi za posameznika.
»lovek se obiËajno prve stopnje izgorelosti sploh ne zaveda. Zanika znake
slabega poËutja (razliËne boleËine zjutraj
in zveËer, napadi hitrega utripanja srca,
paniËni napadi, gastroenterološke težave
in motnje spanja, poveËana dejavnost,
frustriranost, razoËaranje nad ljudmi, obËutek, da so stiki med ljudmi obremenjujoËi, razdražljivost, anksioznost, žalost,
zanikanje telesne in psihiËne utrujenosti

Ste se že mogoËe kdaj vprašali, ZAKAJ
• Zakaj so nekateri tako veliko na bolniški?
• Zakaj prijazni sodelavci postanejo
mrki?
• Zakaj odliËni delavci popustijo?
• Zakaj najboljši odidejo?
Pa si poglejmo še nekaj krute slovenske
statistike:
• 20 % ljudi ima zaËetne znake izgorevanja (npr. kroniËna utrujenost),
• 15 % ljudi je izËrpanih,
• 10 % jih je izgorelo,
• 5 % se jih zlomi in so na dolgotrajni
bolniški.
Navedeni statistiËni podatki so vam
gotovo pognali strah v kosti, ampak ni še
razloga za preplah, zato pojdimo hitro v
akcijo in storimo nekaj zase, preden bo
prepozno. Za zaËetek si najprej poglej-
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ter boleËin, postavljanje potreb drugega
pred lastne). Ko Ëlovek sam prepozna, da
je nekaj narobe, se zaËne druga stopnja.
Pojavijo se paniËni napadi, znaki depresije
in obËutek ujetosti v naËin življenja, dela
in odnose. Na obËutek ujetosti se Ëlovek
sicer odzove aktivno in zamenja delovno
in osebno okolje, vendar v novo okolje in
odnose prenaša vzorce vedenja ter s tem
vzroke za izgorelost in se še dodatno izËrpava, ker za prilagajanje potrebuje novo
energijo. Pojavijo se obËutki krivde in upadanja samopodobe. Ta stopnja lahko traja
tudi leto ali dve. Njene tipiËne znaËilnosti
so: obËasno ali trajno zvišanje krvnega
tlaka, boleËine, glavobol, slabše delovanje imunskega sistema (pogoste okužbe),
alergije, kratkotrajni upadi psihofiziËne
energije, obËutek ujetosti ter potreba po
umiku iz delovnega in življenjskega okolja, jeza, ki se lahko stopnjuje do besa,
cinizem, grobost, okrutnost, nezmožnost
nadziranja Ëustvenih odzivov, obËutki
krivde zaradi upadanja storilnosti, motnje
koncentracije in spomina, odtujevanje od
bližnjih in sodelavcev, oteženo prepoznavanje laži in manipulacij, zanikanje lastnih potreb, samomorilne misli (Kukovec
- PšeniËny, 2005).
Zelo pomembno je, da znamenja
izgorelosti pravoËasno prepoznamo in
jih prepreËimo v zaËetni fazi. Na zadnji,
tretji stopnji, tako imenovani adrenalni
izgorelosti, gre za skoraj popolno izgubo
energije, velik psihofiziËni in nevrološki zlom, ki se pogosto kažeta kot hudi
znaki depresije. To lahko pripelje tudi do
samomora, infarkta, akutnih gastroenteroloških težav. To je stanje pred neposrednim zlomom, ko so hkrati vsi znaki na vrhuncu, vendar se Ëlovek kljub
temu trudi vzdrževati videz aktivnosti,
pri Ëemer pa se ne zmore veË prilagajati
okolišËinam. Skrajni upad telesne energije - vsak telesni gib predstavlja napor,
oteženo je ohranjanje budnosti - Ëlovek
potrebuje tudi do 18 ur spanja na dan,
boleËine v mišicah in sklepih brez napora
ali patoloških sprememb, intenzivni znaki senzorne prenasiËenosti in izËrpanosti,
ki se lahko stopnjujejo do nevroloških
bolezenskih znamenj (mravljinËenje po
telesu, tremor, moteËi so svetloba in zvo-

ki, možganska kap, infarkt), nezmožnost
koncentracije, trganje miselnega toka,
motnje kratkoroËnega spomina, nezmožnost odloËanja, ranljivost, obËutek nezašËitenosti, obËutek nemoËi in krivde
zamenjata moËna jeza ter cinizem. Ta
stopnja obiËajno traja do tri mesece, nato
pa sledi popolni zlom.
Pa si poglejmo, kako lahko sploh
pride do izgorevanja? Izgorevanje se pojavi, ko se med naravo Ëloveka in naravo
dela, ki ga opravlja, pojavijo neskladja. »e
se omejimo na naravo dela oziroma službeno okolje, lahko hitro ugotovimo, da so
organizacijski in psihosocialni dejavniki
tesno prepleteni. Zavedati se moramo,
da mrežno organizirana sodobna podjetja pred posameznika postavljajo izjemno
velike zahteve. Od dejavnikov, ki najpogosteje in pomembneje vplivajo na sindrom izgorelosti, so:
• delovna obremenitev,
• nadzor in pristojnosti,
• nagrajevanje in zadovoljstvo,
• socialni stiki,
• poštenost,
• vrednote.
Delovna obremenitev, nadzor in pristojnosti ter nagrajevanje in zadovoljstvo
se med seboj tesno prepletajo. Vežejo se
tudi na vsebino dela, poti komuniciranja
in na navodila za delo. Hkrati pa so povezani tudi s socialnimi stiki, poštenostjo
in z vrednotami.

Model organiziranosti
Rezultati evropskih raziskav, objavljenih v Eurostatu, kažejo, da 35 % delavcev nima nadzora nad svojim delom,
40 % delavcev poroËa o monotoniji pri
delu, 56 % delavcev poroËa o Ëasovnih
pritiskih. Z modelom organiziranosti se
zagotovi stabilno delovanje katerega koli
sistema, stabilnost pa zmanjšuje stres.

Vsebina dela
Vsebina dela je pogost vzrok preobremenjenosti, ker ni jasno doloËena ali
pa se ves Ëas spreminja. PoslediËno se pojavljajo pritiski pri delu. Nasprotno se v

nekaterih delovnih okoljih zaradi stalne
enoliËne vsebine dela pojavi monotonija.

Pristojnosti
Po Eurostatovih podatkih 29 % delavcev nima vpliva na izbor metod dela,
30 % jih nima vpliva na to, kako hitro naj
opravijo svoje delo, 60 % delavcev poroËa o prenapetih Ëasovnih rokih, ki jim jih
doloËijo drugi. Ti podatki govorijo o tem,
da je veliko neskladje med pristojnostjo
delavca in priËakovanji delodajalca. Hitro
se lahko pojavijo obËutki preobremenjenosti, ki vodijo v stres.

Odgovornosti
V nekaterih delovnih okoljih je odgovornost jasno doloËena in usklajena
tudi s pristojnostmi. Kadar pa so pristojnosti bistveno nižje, kot so odgovornosti,
je to lahko vzrok stresa.

Komuniciranje
Jasno opredeljene poti komuniciranja zagotavljajo pravoËasen, uËinkovit
pretok informacij brez izgubljanja bistvenih informacij ali spreminjanja osnovne
vsebine le-teh.

Navodila za delo
Jasno opredeljena navodila za delo
in delovni postopki lahko zagotavljajo
uËinkovito opravljanje dela skladno s priËakovanji. Ljudje nekatera navodila poenostavijo in predvsem v rutinskih situacijah zaËnejo opušËati delo po postopkih.
PoslediËno povzroËi to veËjo verjetnost
nezgod in napak.

Delovni Ëas
Po Eurostatovih podatkih 55 % delavcev poroËa, da ne morejo vplivati na
razporeditev delovnega Ëasa. Razporejanje delovnega Ëasa je vezano na osnovno
vsebino dela. Nove oblike delovnega Ëasa,
deljen delovni Ëas, podaljševanje delavnika v Ëas prostega Ëasa pri veËini delavcev
v storitvenih dejavnostih bistveno vplivajo na motiviranost.
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Psihosocialni dejavniki
tveganja
Po podatkih Eurostata že 9 % delavcev poroËa o šikaniranju, 4 % o pojavljanju psihiËnega muËenja in izživljanja.
V resnici pa je neustreznih psihosocialnih
pogojev celo veË, vendar so ti le redko
spoznani kot takšni.

Medsebojni odnosi
Ustrezni medsebojni odnosi so lahko
pomemben motivator v delovnem okolju.
S spodbujanjem konkurenËnosti, z grožnjami, odpušËanjem in s spodbujanjem
nezdrave tekmovalnosti se medsebojni
odnosi hitro porušijo in se spremenijo iz
motivatorja za delo v vzrok nezadovoljstva.

Odnosi v hierarhiji
S spreminjanjem modela organiziranosti in spremembo vsebine dela se pojavijo tudi spremenjeni odnosi v hierarhiji.
Na te spremembe pa zaposleni pogosto
niso opozorjeni pravoËasno, poslediËno
jih doživljajo kot šikaniranje. Nadrejeni
pa te napetosti doživljajo kot nespoštovanje navodil podrejenih.

Vodenje
Pogosto so v sistemu vodenja priËakovanja nadrejenih bistveno veËja, kot so
realne zmožnosti zaposlenih. Pogosto so
ta priËakovanja slabo definirana. V delovnih okoljih, kjer ni jasnih navodil in postopkov za zagotavljanje kakovosti ter ni
postavljenih organizacijskih standardov,
prihaja do razhajanja med razumevanjem
vloge vodje in podrejenih.

Medsebojna
komunikacija
Pogosto se formalna komunikacija
poveže z neformalno. Prihaja do izmenjave velikega dela informacij na neformaliziran naËin.
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Prilagajanje
S spreminjanjem tehnologije in gospodarskih razmerij na globaliziranem
trgu se spreminja vsebina dela, z njo pa
tudi potrebe po stalnem prilagajanju.
Spreminjanje vsebine dela zahteva od
delavcev ves Ëas prilagajanje vzorcev vedenja novim pogojem, novim vsebinam,
novim razmeram in novim sodelavcem.
PoslediËno to zahteva ohranjanje visoke
ravni fleksibilnosti in pripravljenost za
uËenje novih vsebin. Rigidna osebnost, ki
ni zmožna tega prilagajanja, lahko takšne
zahteve doživlja kot stresne in obremenjujoËe.

Lojalnost
In nazadnje seveda tudi lojalnost
zaposlenih, ki se kaže v pripadnosti podjetju in identifikaciji z delovnim okoljem.
Rezultati analiz uspešnih evropskih podjetij kažejo, da uspešno podjetje razlikuje
od neuspešnega tudi visoka stopnja lojalnosti oz. pripadnosti zaposlenih. Visoka
stopnja lojalnosti se kaže v nizki fluktuaciji in pripravljenosti za prilagajanje spremenjenim razmeram.
Za konec pa si oglejmo še, kako premagamo stres in izgorevanje. Za premagovanje izgorelosti res ni nekega univerzalnega kljuËa. Vsak posameznik pri tem
uporabi razliËne strategije, predvsem take,
ki jih bo zmogel uËinkovito uporabiti za
situacijo, ki je kljuËna glede na okolišËine.
Na splošno lahko dejavnosti posameznika razvrstimo v pet podroËij, in
sicer:
1. osebna rast in razvoj (znanja, spretnosti, sposobnosti),
2. uporaba svojega lastnega vpliva,
3. prevzem pobude - samoiniciativnost
namesto prepušËenosti uteËenemu
redu,
4. uporaba moËi argumentov, izkušenj,
5. ultimat, Ëe milejši pristopi niso bili
uËinkoviti in Ëe si oseba lahko privošËi
izgubo (pozicije, službe itn.).

Seveda pa vse navedene dejavnosti
pomenijo spremembo v organiziranosti
oz. v medsebojnih odnosih. Pri tem se je
treba zavedati:
1. da bodo nekateri temu nasprotovali,
2. da so za boljši uËinek potrebna zavezništva,
3. da vsak korak nosi s seboj tveganja, ki
jih lahko predvidimo in tako bolje obvladamo,
4. da je treba ves Ëas biti pozitiven.
Za uËinkovito premagovanje stresa
in izgorelosti na delovnem mestu je treba
najprej poiskati kljuËen problem, doloËiti
cilje, ki so najboljši odgovor na problem,
takoj stopiti v akcijo in meriti uËinek ter
sproti doloËati nove cilje in nove akcije,
Ëe je to potrebno. Prvi korak v tej smeri pa
je zavedanje, da je izgorevanje v današnjem Ëasu postalo del našega vsakdana,
kar je kruta resnica.
Izgorelost zaposlenih lahko prepoznamo, prepreËimo ali zmanjšamo razliËno, pomembno pa je sodelovanje glavnih
akterjev: managerjev, zaposlenih in ne
nazadnje tudi države.

Užijte poletne dni in prijetno
branje!

Barbara Forte
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Usposabljanje projektnih
vodij evropskih projektov
Na podlagi odloËitve uprave podjetja je bilo v prvi polovici leta 2010
izvedeno 10-dnevno usposabljanje za
projektne vodje evropskih projektov
za 13 zaposlenih. Usposabljanje je
bilo v obliki teoretiËnih in praktiËnih
delavnic izvedeno v obdobju od 26. 1.
2010 do 11. 5. 2010.

G

lede na nezavidljivo gospodarsko
situacijo in predvidene strukturne
spremembe v podjetju predstavlja
Ërpanje EU-sredstev za naše podjetje velik
potencial. Tako se je v januarju 2010 pristopilo k izvedbi usposabljanja za 13 zaposlenih iz razliËnih OE oziroma DE.
V splošnem namreË pot do nepovratnih EU-sredstev poteka s prijavo najrazli-

Ënejših projektov z izbranimi partnerji na
razpis, ki je odprt prek pristojnega ministrstva v Sloveniji oziroma neposredno v
Bruslju. Za uspeh na razpisu pa so seveda
potrebni pravilno izpolnjena razpisna dokumentacija, izpolnjevanje razpisnih pogojev ter seveda skladnost predlaganega projekta z aktualnimi politikami in s programi
EU. Višino sofinanciranega dela projekta
od EU pa v veliki meri doloËata posamezni
razpis in vrsta obravnavanega projekta.
V okviru usposabljanja smo udeleženci po seznanitvi z vzroki financiranja,
viri financiranja in s potmi sofinanciranja
EU-projektov pristopili k pripravi konkretnih idej za prijavo na razpis. Po skupinah
smo nato za izbrano idejo projekta pripravili idejni osnutek, ki je obsegal: izhodišËe

projekta, namen projekta, povezanost z
evropskimi cilji in s politikami, splošni in
specifiËni cilji projekta, aktivnosti projekta,
priËakovane aktivnosti projekta itn. Idejni
osnutki so bili izhodišËe za pripravo podrobnih terminskih planov, na podlagi katerih
smo pripravili še detajlne finanËne naËrte. S
pripravo omenjenih treh dokumentov smo
uspešno ''konzervirali'' projektne ideje, pri
nekaterih idejah pa smo glede na soËasnost
z odprtimi razpisi v uËne namene izpolniti
tudi konkretno prijavo na razpis za sofinanciranje posameznega EU-projekta.
Udeleženci usposabljanja za projektne
vodje evropskih projektov smo v tem Ëasu
pridobili poglavitna znanja za ''konzerviranje'' projektnih idej, pripravo prijav na razpise in vodenja projektov samih. Seveda pa
se pridobljeno znanje posameznika krepi in
hkrati pridobivajo izkušnje le s konkretnim
udejstvovanjem na podroËju priprave ter
vodenja projektov samih.
Klemen Hrovat

OGLAS
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Od klekljanja, vitraža,
pirografije do skalnjaka
Aleksandra Frank Staniša živi v
Ribnici, a je doma iz KoËevja, kjer je
tudi zaposlena. Po poklicu je elektrotehnik energetik in že 22 let dela v DE
Elektro KoËevje kot dokumentaristka
v Oddelku za obratovalno dokumentacijo. Rada hodi v naravo, potuje,
fotografira, obišËe kakšno razstavo in
tudi kaj dobrega speËe ... Zanima jo
veliko stvari, veËino svojega prostega
Ëasa pa posveËa svoji veliki ljubezni,
tj. roËnim delom.

ZaËeli že v šoli
“VËasih so pletli, kvaËkali in vezli
skoraj pri vsaki družini,” pravi o Ëasu, ko
je še hodila v osnovno šolo in se je zaËela
zanimati za roËna dela. Plesti jo je nauËila
stara mama, vse drugo pa je prišlo pozneje,
vzpodbujeno z njeno željo po vedno novih znanjih. Tako se je nauËila kvaËkanja,
vezenja, izdelovanja gobelinov in vozlanja
tepihov. Vsako izmed naštetih del je po
svoje zanimivo in zahteva doloËeno spretnost, ki jo moraš dobro osvojiti, da so izdelki lepi in kakovostni.

Klekljanje zahteva veliko zbranosti in
natanËnosti.
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Klekljanje
»eprav je med mlajšimi Ëlanicami,
Aleksandra od lani vodi klekljarsko sekcijo
pri TuristiËnem športnemu društvu Kostel,
kateri se je pridružila pred osmimi leti. “Že
prej sem si želela, da bi klekljala, pa nisem
nikogar poznala, ki bi me tega nauËil,” pravi. Ko je izvedela, da v obËini Kostel prirejajo teËaje, se je takoj prijavila. Od tedaj
obiskuje veËdnevne teËaje, ki potekajo v
Fari v sodelovanju s Ëipkarsko šolo iz Idrije,
zadnja tri leta pa hodi od dva- do trikrat letno tudi na enodnevne klekljarske delavnice,
ki so na Ëipkarski šoli v Idriji. VšeË ji je, kot
pravi, ker gredo s Ëasom naprej glede vnosa
barv, uporabe materialov in modernih motivov. Tam tudi vedno izve za kakšno novo,
majhno zvijaËo, ki ji omogoËa izdelavo še
lepših in bogatejših Ëipk. Klekljanje zahteva
od Ëloveka veliko volje in potrpljenja, saj
vsebuje zelo veliko razliËnih tehnik in pravil
za izdelavo le-teh (npr. ozki ris, sukani ris,
polpremet, ribice, rogljiËi, slince, pajki ...).
Ker so nekatere tehnike zelo zahtevne in jih
je z besedami težko opisati, se tudi v Sloveniji uporablja mednarodna barvna skala
v klekljarskih naËrtih. Tako so odpravljene
jezikovne ovire, saj v vseh jezikih barve pomenijo enake elemente klekljanja in hkrati
se izognemo dolgi, zapleteni in težko razumljivi besedni razlagi. Za klekljanje potrebujemo košarico, v katero damo bulo, na njo
z bucikami pripnemo papirc (skica ali motiv), in kleklje, na katerih je navit sukanec.
Število klekljev je odvisno od tehnike in
motiva, vedno pa je to parno število. Tako se
na primer pri izdelavi ozkega risa uporablja
pet parov klekljev, za izdelavo Ëipke cluny
širine 4 cm pa 22 parov klekljev. Uporablja se bombažni in laneni sukanec razliËnih
debelin in barv. Pri izdelavi nakita (ogrlica,
uhani, zapestnica, prstan) pa najraje uporabi kovinsko nitko zlate, srebrne ali bakrene
barve in perle Swarovski razliËnih velikosti,
barv in oblik.

Aleksandra tudi pove, da lahko naklekljate cel prtiËek ali pa naredite veË
manjših motivov, ki jih potem všijete v blago za prt, zavese, bluze, krila ... Nekatere
naklekljane motive lahko tudi uokvirite kot
sliko, npr. kozoroga, baletko, Ëajni servis ...
ali pa jih vdelate v vitraž. No, pa smo že pri
njenem naslednjem konjiËku.

Vitraž
Vsa navdušena pove, da je bila tudi
na teËaju, na katerem se je nauËila, kako
se izdeluje vitraže v tehniki tiffany. Zelo
ji je všeË, kako se lahko Ëipka in vitraž
odliËno dopolnjujeta in to znanje je zaËela takoj tudi uspešno uporabljati. Za vse
izdelke, ki so lahko okrasni ali uporabni,
npr.: slike, pladnji, posodice, sveËniki,
obeski ... najprej nakleklja Ëipko, nato nariše motiv, tako da vse skupaj oblikuje v
en sam konËni izdelek. Zamisli ima veliko. Trenutno izdeluje vitraž z mušnicami,
katerim se bo pridružil naklekljani polžek,
ki je bil na razstavi na Danskem. Pove, da
ima v risanju 3D-jadrnico. Trup je v grobem že izrisan, z jadri pa ima nekaj težav
in upa, da jih bo uspešno odpravila. Izdelavo vseh teh izdelkov navdihujejo njena
nadarjenost, Ëut za lepo in predvsem brezmejna domišljija.

Pirografija
Po domaËe povedano, pri pirografiji
s pirografskim pisalom, ki ima na koncu žareËo žiËko, žgeš v les. S pirografijo lahko upodabljamo na razliËne vrste
lesa, ki se med seboj razlikujejo po trdoti
in strukturi (smreka, javor, lipa, hrast ...).
Zelo v grobem si na lesu skicira osnovo, potem pa se Ëisto prepusti navdihu in
tako pod pirografskim pisalom nastajajo
podobe, ki si jih je zamislila. Aleksandra
pove, da s pirografijo najraje upodablja
naravo, živali in mistiËne podobe. Tako
je nastala tudi “elektro muza”, izdelana
na smreki velikosti 90 x 65 cm. Ko jo
je prviË videla na sprednji strani vabila
za odprtje elektrarne in vodarne mesta
KoËevje leta 1896, je pritegnila njeno
pozornost in tako zdaj v službi krasi pisarno Oddelka za obratovalno dokumentacijo.
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se ji reËe hosta. Tudi palËkov ne manjka.
Za noËno razsvetljavo pa poskrbijo solarne svetilke. Ne manjka tudi pravih ptiËev,
ki se hodijo kopat v tolmun, in razliËnih
metuljev, ki zelo radi posedajo na cvetovih
metuljnjaka. Ko zacveti dišeËa papagajevka, prileti cel roj Ëebel na sladko pašo, kaËji
pastirji pa poËivajo na vodni travi. To je
pravi mali raj za poËitek in razmišljanje ter
nabiranje energije.

Kako imeti Ëas za vse?

Aleksandrini kleklani, vitražni in pirografski izdelki.

Razstave
Svoje izdelke postavi na ogled tudi
na razliËnih razstavah. Že pet let sodeluje na ribniškem Rokodelskem festivalu v
okviru tradicionalnega ribniškega semnja,
s klekljarsko sekcijo TŠD Kostel pa že od
leta 2004 vsako jesen postavijo samostojno razstavo klekljanih izdelkov. Zadnji dve
leti pa je sodelovala tudi na Klekljarskem
sejmu na Danskem. Osrednji del te prireditve je razstava izdelkov, ki nastanejo pod
naslovom Izziv leta. Letošnji Izziv leta je
motiv ribe in Aleksandra se nanj že vneto
pripravlja.

njimi brezskrbno plavajo zlate ribe, koi
in pajËolanke. V terasah okrog ribnikov
raste ogromno rož, ki cvetijo v razliËnih
obdobjih. Tako najdemo telohe, hijacinte,
narcise, encijan, moËvirski tulipan, kokarde, maslenice, potonike, vrtnice, klematis,
lilije, noËne frajle, sivko, slamnik, srËkovke, šmarnice, nageljËke, razliËne blazinice
... Rožic je toliko, da je težko vse našteti.
Pravi, da v skalnjaku vlada urejeni nered,
tj. tako kakor v naravi. Da lahko vidiš vse
kotiËke, se moraš sprehoditi po potki. Na
zgornjem delu skalnjaka je pod skal'co
našla domek kamnita lisiËka, sokol je na
peËini, srnica pa med pisanim perjem, ki

Ob tem vprašanju se Aleksandra nasmehne in pravi, da to sploh ni tako težko.
Za stvari, ki te v življenju veselijo in izpolnjujejo ter v konËni fazi bogatijo, si ni
težko vzeti Ëasa. SËasoma postane to naËin
tvojega življenja. Tudi znanost poudarja,
da je konjiËek zelo pomemben za kakovost
življenja, torej ne moreš polno živeti, Ëe ga
nimaš. Tako najprej postori najnujnejše,
potem pa prisluhne svoji umetniški žilici.
ObiËajno ima v delu veË stvari hkrati in se
preprosto prepusti navdihu trenutnega dne.
Doda pa še, da ni vsak dan enako razpoložena za ustvarjanje in da se dobre ideje
vedno pojavijo povsem spontano. »e ima
ravno v tistem trenutku neodložljive obveznosti, niË hudega. Idejo zaËne uresniËevati v naslednjih dneh.

Aleksandra Frank Staniša in Branko Volf

Skalnjak
Zelo rada ima rože in idej, kako jih
posaditi, je imela veliko. Tako je nastal
skalnjak v precej strmem bregu. V skalnjaku sta tudi dva ribnika (drug nad drugim),
ki sta med seboj povezana s potoËkom.
Vodna Ërpalka Ërpa vodo iz spodnjega ribnika po cevi v zgornji ribnik, tam priteËe
izpod skal'ce in se nato izliva v strugo potoËka. Ker je breg strm, je pred spodnjim
ribnikom tolmun, da se voda malo umiri,
preden steËe vanj. Na robu ribnika ima zasajene vodne trave, zlatico, šaš, irise ... Vse
te rastline poženejo veliko korenin in z njimi Ëistijo vodo. Seveda pa ribnik ni pravi
brez lokvanjev, vodnih lilij in rib. Tako se
v poletnih mesecih razcvetijo beli, rumeni,
roza in mali oranžno-roza lokvanji. Med

Aleksandra veliko svojega prostega Ëasa porabi za urejanje svojega skalnjaka.
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Izobraževanje za elektrotehniko

Anton AvËin mladim predstavlja poklice v elektrotehniki.

»e je Bog ustvaril Zemljo in ukazal, naj bo svetloba Fiat Lux - smo ljudje nadaljevali njegovo delo in ustvarili
elektrotehniko. Naš nemirni duh je razvijal elektrotehniko
tako daleË, da danes ne moremo in ne znamo veË živeti
brez elektriËne energije. V šali reËemo: “Še Bog ne bi mogel veË živeti brez svetlobe, ki jo je sam ustvaril”. Še veË,
rekli bomo, da znanje, volja in hotenje Ëloveka ustvarjajo
Ëloveški produkt - elektriko.

K

ako pa ustvarjamo to Ëudežno elektriËno energijo? Veliko
lastnosti mlad Ëlovek podeduje. Znanje pa si mora sam pridobiti, za kar mu moramo starejši pomagati, preprosto omogoËiti pridobitve, znanja in ustvarjanje kariere.
Kako pa pridemo do znanja v elektrotehniki? Otrok takoj zaËuti svojo nagnjenost do tehnike in novih spoznanj, kar nekaj nemirnega je v nas in tehniËnim horizontom ni meja. Nadarjenost
in tehniËno ustvarjalnost opazijo tudi starši. »e smo starši to prvi
opazili in smo hoteli otrokom najboljše, smo takoj usmerili svoje
misli na prihodnost otroka. Nismo se zavedali, kako dolga bo pot do
želenega, optimalnega poklica. Po konËanem osnovnem šolanju se
že lahko odloËimo za poklic elektrotehnike - kot praktiki (elektromonter). Poklic je zanimiv, vendar elektrotehnika zahteva stalno
dodatno izobraževanje. Nekateri se odloËijo za elektrosrednje šole.
Elektrotehnik je zelo iskan in univerzalen poklic. Nadaljnje teoretsko šolanje pa da študentu solidno tehniËno-teoretsko znanje. Vsa
ta šolanja pa mlademu Ëloveku ne dajo znanja za takojšnje vkljuËitev v profesionalno delo. Kar manjka, pa je:
• praktiËna uporaba teoretiËnega znanja;
• delovne navade;
• odnos do dela in še marsikaj.
Nekaj pa moramo zahtevati in to mora biti jasno dejstvo. V
elektrotehniki je danes najuporabnejše orodje osebni raËunalnik. In
znanje uporabe raËunalnika je “nujno zlo”. PraktiËno znanje upo-

50 • elektronovice | poletje2010

rabe pa bomo nudili v profesionalnem delu. Po mojem osebnem
mnenju bi to lahko bilo že med opravljanjem praktiËnega dela oziroma prakse šolskega ali študentskega Ëasa. Danes se pred vsakogar
postavljajo visoke profesionalne zahteve; za to je treba Ëim prej in
Ëim bolj pridobiti znanje za profesionalno delo. Tudi elektrogospodarska podjetja morajo ustvariti pogoje za dosego teh ciljev. V tujih
elektroenergetskih družbah (Dunaj) smo videli praktiËno uËilnico
za pripravnike in predstavitev novih znanj za zaposlene. Verjetno
bi tudi pri nas kazalo ustvariti kaj podobnega. Zaposlitev nam pomeni novo stran v življenju, takoj pozabimo šolske klopi, na uËenje
in marsikdaj tudi na znanje, ki smo ga tam pridobili. NeËesa pa ne
smemo nikoli pozabiti; elektrotehnika je veda, ki se stalno spreminja, razvija, napreduje, zato je vsak zaostanek v znanju življenjska
napaka. Treba pa je takoj povedati, da velika veËina novincev lepo
in strokovno stopi v profesionalno delo ter si ustvarja novo življenjsko kariero, polno uspehov.
Kako pa je v slovenskem prostoru v elektrotehniki poklicno
izobraževanje? Nekaj je treba iskreno povedati:
• Znanje pridobivamo iz tujine, Ëeprav bi ga tudi sami lahko
ustvarili.
• Premalo poudarjamo svoje znanje in tradicijo ter vse, kar nam je
lastnega.
• Poudarjati moramo delavne navade, znanje in željo po dosegu
uspešne kariere.
Veliko smo že dosegli pri naËrtovanju novega znanja in kadrovanja, vendar se vedno da še kaj boljšega ustvariti. V svetu velja
globalno pravilo - CPD (Continue, Profesional, Developement), kar
pomeni stalni profesionalni razvoj. Tudi za nas velja to pravilo in
moramo ga upoštevati. Uspešnost celotnega slovenskega gospodarstva je v veliki meri odvisna od svojih temeljev, to je tudi od
elektroenergetike in znanja ljudi, ki to upravljajo. Spoštujmo, uveljavljajmo in ustvarjajmo znanje slovenskih elektrotehnikov.
Anton AvËin

Dijaki srednje šole med ogledom poklica dispeËerja.
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Peter Pantar upokojenec
Leto 2010 bo DE KoËevje zaznamovano s kar nekaj
upokojitvami naših dolgoletnih sodelavcev. Med prvimi bo
v vrste upokojenih sodelavcev s 3. 7. 2010 vstopil Peter
Pantar.

P

eter je kot domaËin iz KoËevja na takratno podjetje Elektro
Ljubljana, enota KoËevje, prišel že davnega leta 1965, takrat
seveda kot delavec za 5 mesecev. OËitno je bilo to obdobje
zanj odloËilno, da se je jeseni istega leta zapisal elektrostroki in se
odloËil za izobraževanje na Elektrogospodarskem šolskem centru v
Mariboru, kjer je leta 1968 konËal izobraževanje za poklic Elektromonter za omrežja in inštalacije. Takoj po koncu šolanja se je že
16. 7. 1968 ponovno zaposlil v enoti KoËevje kot kV elektromonter v takratni gradbeni skupini. S prizadevnostjo in pozitivnim
odnosom do dela je bil leta 1973 razporejen na delovno mesto
samostojni elektromonter. Sodeloval je pri veliko elektrifikacijah
pri novogradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju SN- in NN-elektroenergetskega omrežja na obmoËju enote KoËevje. Posebej se je
usmeril in specializiral za dela na kabelski mreži, stikalnih napravah in na montaži TP.
Želja po pridobivanju novih znanj in spremljanju novosti v
razvoju novih tehnologij je bila pri njem vedno prisotna in tako
je leta 1986 konËal delovodsko šolo. Že leta 1988 je tako postal
delovodja takratne skupine za TP, ki se je ukvarjala predvsem z
montažo, revizijo in z vzdrževanjem transformatorskih postaj, kar
je takrat veljalo za bolj strokovno zahtevna dela.
V obdobju razvoja in izgradnje sodobnih komunikacijskih
poti ter s širitvijo optiËnih omrežij tudi na obmoËju Elektra Ljubljana d.d., je spet sprejel nov izziv in vodil dela na številnih objektih pri polaganju optiËnega kabla po obstojeËih trasah naših
SN-elektroenergetskih omrežij.
Glede na to, da je pri delu vedno zagovarjal strokovno pravilno in estetsko izvedbo del, je bil kot tak izbran za mentorja
številnim mladim prihodnjim elektriËarjem, tj. v Ëasu opravljanja
obvezne šolske prakse in tudi pripravništva. Njegova prizadevanja
in vzgoja mladih prihodnjih kadrov so se pokazala tudi ob koncu
pripravništva na preizkusih znanja, njihovih pisnih izdelkih pa
tudi pozneje, pri samem delu, ko so nadgrajevali svoje znanje na
poti do samostojnosti pri delu.
Aktiven je bil tudi v športnem udejstvovanju, saj je bil dolgoletni obiskovalec rekreacije v košarki in udeleženec številnih
tekmovanj v veleslalomu. Žal pa so poškodbe tudi sestavni del

Peter Pintar

športa; tako je tudi njemu ta pri igranju košarke prepreËila nadaljnje udejstvovanje.
Ne moremo pa mimo še ene dejavnosti, pri kateri je Peter
redno sodeloval dejansko vse svoje aktivno obdobje pri nas, in to
je priprava ekip za tekmovanja v plezanju na drog, ki so potekala
na športnih igrah med distribucijskimi enotami pa tudi med preostalimi distribucijskimi podjetji v Sloveniji. Tudi na tem podroËju
je bil uspešen in vzgojil ekipe, ki so dosegale odmevne rezultate.
Ob koncu tvoje aktivne življenjske poti v podjetju se ti iskreno zahvaljujemo za dolgoletno zvestobo in vsa prizadevanja pri
delu ter ti želimo vse lepo v tretjem življenjskem obdobju, da bi te
spremljalo zdravje in zadovoljstvo v krogu tvojih najdražjih. Seveda pa so naša vrata vedno odprta za obisk nekdanjih sodelavcev
in prijateljev tudi v prihodnje.

Branko Volf
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Slavnik (1028 m)
Pravijo, da se o vremenu pogovarjamo takrat, ko nam
zmanjka drugih tem, toda za nas je bilo v torek vreme
kljub vsemu na prvem mestu. Pred nami je bil pohod na
Slavnik, zadnji tisoËak na Slovenski planinski poti pred
morjem, vreme pa ... vsi smo z upanjem zrli v nebo.

Udeleženci izleta na Slavnik.

I

imenovali po dr. Henriku Tumi - planincu, jezikoslovcu, odvetniku,
publicistu, politiku. Prijazna oskrbnica nam je postregla z okusno
enolonËnico in s planinskim Ëajem. Po kratkem poËitku smo se odpravili v dolino, da nas dež ne bi prehitel. Skoraj nam je uspelo, le
nekaj zadnjih deset metrov so nas ujela prve dežne kaplje.

n res, kot da bi naše želje zadostovale, ko smo se pripeljali v Podgorje, majhno vas na južni strani hriba, ni veË deževalo. Veselo
smo si oprtali nahrbtnike, vzeli palice v roke, pot pod noge in
veselo zakoraËili v hrib. Pot se je ves Ëas rahlo vzpenjala, tako da
smo se brez veËjih naporov lahko tudi pogovarjali. ObËudovali smo
naravo, tudi tu se pozna dolga zima. Narava se šele prebuja, cvetje
- potonike, petunije, narcise, šmarnice, zlati koren ... šele odpirajo
svoje cvetove in smo bili žal prikrajšani za njihovo lepoto. Prišli smo
do cilja - na Slavnik, kjer nas je priËakala prijazna toplo zakurjena
planinska koËa. Postavili so jo leta 1957 koprski planinci in jo po-

Grad Bogenšperk
Cilj našega tokratnega potepanja je bil renesanËni
grad Bogenšperk, eden najpomembnejših kulturnih spomenikov na Slovenskem, ki stoji skoraj v središËu Slovenije, na obronkih dolenjskega griËevja, na nadmorski višini 412 m, ob glavni cestni povezavi Dolenjske in Zasavja.

Zadovoljni z uspešnim pohodom smo se odpeljali domov in si
zaželeli na svidenje prihodnjiË.
Zvonka Osredka
Foto: Zvonka Osredkar

zabavali z družabnimi igrami, klepetali in klepetali, se sprehajali po
bližnji okolici, uživali v Ëudovitem majskem vremenu in razgledu
na Gorjance ter dolenjsko griËevje. Ker je vsega lepega enkrat konec, je bilo tako tudi z našim kulturno-zabavnim piknikom. Veselo
razpoloženi smo se vraËali proti Ljubljani in že delali naËrte za
nova potepanja.
Zvonka Osredka
Foto: Zvonka Osredkar

V

gradu je poleg Valvasorjeve sobe še bakrotiskarna, soba
o vraževerju, zbirka narodnih noš, geološka, geodetska in
lovska zbirka. V nekdanji Valvasorjevi knjižnici, imel je bogato knjižnico, je okoli deset tisoË knjig iz vse Evrope, danes pa je
tu urejena poroËna dvorana.
Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) - uËenec jezuitov, znanstveni popotnik, zgodovinar, vojaški poveljnik, narodopisec, geograf, pisatelj, bakrorezec, prirodoslovec, zbiralec knjig in slik - polihistor, je na gradu preživel dvajset let svojega zanimivega življenja
(1672-1692). Tu je spisal eno pomembnejših knjig za Slovence
- Slavo vojvodine Kranjske, ki je tudi razstavljena v vitrini v Valvasorjevi sobi.
Po ogledu gradu in zbirk smo se odpeljali na GradišËe nad StiËno, kjer nas je v LavriËevi koËi že priËakoval oskrbnik z okusnim
golažem, ki smo ga z velikim tekom pospravili. Do kosila smo se
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Udeleženci izleta na Bogenšperk.
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Rezija - »edad

L

etos smo se za potepanje v tujini odloËili obiskati Beneško
Slovenijo ter se seznaniti s Slovenci in z njihovo kulturo v
zamejstvu. “Mejo” smo prestopili v RateËah in se mimo Trbiža pripeljali do Rabeljskega jezera, kjer smo si vzeli krajši “poËitek”,
ki sta ga izkoristila gospoda Krašovec in Gruden ter nas poËastila
s sladkimi dobrotami in z razliËnimi sadnimi sokovi. Oba sta pred
kratkim praznovala visoko okroglo obletnico. Pot smo nadaljevali
po lepi dolini Rezije, ki leži ob istoimenski hudourniški reki in ki
je najbolj zahodna dolina slovenskega narodnega ozemlje. Zemljepisna lega doline - zaradi visokih gora, ki jo obkrožajo, je težko
prehodna, predvsem pozimi - je omogoËila, da se je tu ohranilo
posebno slovensko nareËje, veliko starih obiËajev in šege. Posebno
zanimiv je rezijanski ples, ki ga izvajajo ob spremljavi violine in
violonËela, bunkule. Ustavili smo se v Ravanci, kjer nam je v narodnem domu, Rezijo, ples in nekatere zanimivostmi rezijanskega
jezika, kulturo, arhitekturo in navade predstavil Ëlan njihove kulturne skupine. TipiËna rezijanska hiša ima spodaj dve sobi, ena je
izba, kjer živijo, druga pa je hlev za živino. Zgoraj je lesena “linda”
-gank - in dve spalnici ter nad tem še ena velika soba - “hlev” za
seno in “gornja linda” - gank -, na katerem sušijo fižol in koruzo.
Ogledali smo si cerkev, posveËeno sv. Karlu Borromeu, in se nato
odpeljali v Pušjo vas, ki jo je potres leta 1976 povsem porušil in so
jo skoraj v celoti obnovili. Ogledali smo si vaško jedro, ki ga obdaja

Kdaj in kam?
Seznam aktivnosti za leto 2010 je vedno krajši, kar
pomeni ... Zato izkoristite priložnost in se nam pridružite
Ëim veËkrat, da bomo skupaj uživali in obËudovali lepote
naše dežele.

Na izletu po Reziji so udeleženci Ëestitali jubilantoma Antonu Krašovcu in
Rudiju Grudnu.

dobro ohranjeno obzidje. Hiše so grajene v beneškem slogu, mestna
hiša v gotskem, nekatere palaËe pa v renesanËnem. Katedrala sv.
Andreja je zgrajena v romansko-gotskem slogu in je znana po tem,
da so v njej našli dobro ohranjene mumije. Po ogledu smo se odpeljali v »edad, regionalno središËe Beneških Slovencev v Videmski
pokrajini. V mestu so dobro ohranjeni nekateri spomeniki langobardske umetnost iz 8. stoletja. V »edadu smo si ogledali stolnico
iz 15. stoletja, ostanke rimskih toplic in HudiËev most Ëez reko Nadižo, ki velja za tehniËno mojstrovino zgodnje renesanse.
Po ogledu smo se odpeljali proti mejnemu prehodu Neblo v
Goriških brdih in se vrnili v domovino. Odpeljali smo se na veËerjo,
kjer smo slavljencem - dvema Marijama, Antonu in Rudolfu - vošËili za njihove okrogle obletnice. Ker je bila pred nami še dolga pot,
smo se kar hitro po veËerji odpeljali proti domu.
Zvonka Osredkar
Foto: Zvonka Osredkar

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

PRIJAVE

julij

ni aktivnosti

avgust

sredogorje - pohod, lasten prevoz

september

14. 9. 2010

Banjška planota

6. in 7. 9. 2010

oktober

5. 10. 2010

Slovenska bistrica

27. in 18. 9 2010

november

13. 11. 2010

Po Levstikovi poti

2. in 3. 11. 2010

16. 11. 2010

Martinovanje

2. in 3. 11. 2010

december

ni aktivnosti

Zrcalce, zrcalce... Foto: Alojzij HanËiË
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Kegljanje
v KoËevju

V

sredo, 19. 5. 2010, je ŠD Elektro
Ljubljana organiziral tekmo v
kegljanju, ki je potekala na kegljišËu v KoËevju. Tekmovanja se je udeležilo skupno petnajst tekmovalcev in tekmovalk, ki so tekmo vzeli zelo resno, saj
bodo rezultati služili za pomoË pri sestavi
ekipe, ki se bo udeležila iger EDS. Za konec bi pohvalili organizatorje, ki so poskrbeli, da je tekmovanje potekalo tekoËe in
v športnem vzdušju. Posebna pohvala gre
tekmovalcem, ki so se prviË poskusili v tej
športni zvrsti in upamo, da bodo tako tudi
nadaljevali.

Udeleženci kegljanja v KoËevju.

Jaka Pavlin

Tretje kolesarjenje po Z
nadzorništvih Zasavja

brali smo se na upravi DE Trbovlje
in nadaljevali vožnjo do nadzorništva v Zagorju. Sledil je vzpon na
Podkum, kjer smo se vsi zbrali in sledil je
spust do nadzorništva v RadeËah.

V sklopu športnih dejavnosti, ki
jih organizira ŠD, je bilo 19. 6. 2010
izvedeno kolesarjenje po nadzorni-

štvih Zasavja; udeležencev je bilo 20,
od tega 16 kolesarjev.

Na Nadzorništvu RadeËe smo se malo
podkrepili in napolnili baterije za nadaljevanje poti po levi strani Save do Nadzorništva Hrastnik, kjer smo se vsi zbrali in
malo odpoËili. Pot nas je vodila Ëez Hrastnik mimo kamnoloma v Bobnu, kjer smo
imeli skupinski Start z meritvijo Ëasa do
zakljuËne toËke pri naši Ivici na Podmeji.
Trasa poti, ki smo jo prevozili, je bila dolga
65 km in 1.300 višinskih metrov. »asovno je trajala za dobre kolesarje slabe 4 ure,
za malo manj pripravljene pa dobre 4 ure.
Vreme nam je bilo naklonjeno in je zdržalo celo kolesarjenje do konca kosila, potem
je pa zaËelo deževati. Ob jedaËi in pijaËi je
pogovor nanesel, da se vidimo na 4. tradicionalnem kolesarjenju po nadzorništvih
Zasavja.
Bogdan Jager

Udeleženci kolesarjenja po nadzorništvih Zasavja. Foto: Arhiv ŠD Elektro Ljubljana
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Jubilantje

Še misel:

V lepih poletnih in že jesenskih mesecih bodo naše
upokojenke in upokojenci praznovali svoje okrogle jubileje:

VËerajšnji dan je minil.
Jutrišnjega morda nikoli ne bo.
Obstaja le Ëudež tega trenutka.
Užij ga, saj je darilo.
Marie Stilkind

Avgust 2010

Jožica Krašovec

60. rojstni dan
1. Zdenka KOTNIK

Maribor

2. Uroš KUHAR

Trbovlje

3. Peter OSET

Ljubljana

Ëlanica DUEL

70. rojstni dan
1. FranËišek OGRIN

Vrhnika

Ëlan DUEL

2. Marjan PERHAJ

Ljubljana

Ëlan DUEL

1. Anton LAH

Vrhnika

Ëlan DUEL

2. Rok VADAS

Ljubljana

80. rojstni dan

V mesecu septembru 2010 ne praznuje noben upokojenec
okrogle obletnice.

Oktober 2010
40. rojstni dan
1. Borut MATEKOVI»

Metlika

60. rojstni dan
1. Ivan JALOVEC

KoËevje

70. rojstni dan
1. Alojz LAVRI»

Ljubljana

2. Elizebeta OKOREN

Ljubljana

3. Andrej URANKAR

Lukovica

Ëlan DUEL

80. rojstni dan
1. Ivan BE»AJ

Trebnje

2. Ivan ŽITNIK

Grosuplje

Ëlan DUEL

V

sem slavljenkam in slavljencem iskrene Ëestitke in želje,
da jim bo vsak dan tako lep kot rojstni dan, sreËe, zdravja
in vse dobro. Želimo lepo in veselo praznovanje v krogu
družine in prijateljev.
Prav posebne Ëestitke gospodu Ludviku ŽITKU iz Podlipe Vrhnika, ki v septembru praznuje 96. rojstni dan; njemu še posebej
iskrene želje za dobro zdravje in sreËo.
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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, Drago Žagar, Simon Ferjan in SreËko CikaË.
Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za poslane fotografije.

K

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

Drago Žagar: Pozimi v gozdu

Simon Ferjan: TP v Cebu city (Philippines)

Anton Štimec: Meglice
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Anton Štimec: KozliËki
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Aleksandra Frank Staniša: Pogled navzgor

SreËko CikaË: V soju lune

NEKAJ RESNICE

V VSAKI ŠALI JE
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KRIŽANKA

NAGRADNA

SESTAVIL
TONI

Glasbena
prireditev

Ameriπka
filmska
nagrada

Cilka
Trobec

NaËin
konjskega
teka

Hrvaπki
“Petrol”

Kovanec
v Juæni
Ameriki

Afriπka
jezikovna
skupina

Majhna
kocka

Neporabljen
del
Reka v Bosni

Nogometni
klub

Rado GlaviË

Slovanski
vladar
Simbol za
Natrij
Monter je:
B MiheliË,
Elektro
KoËevje

Konec
πahovske
igre

Prvi letalec

Skupina ptic

Sila, moË

Visoka
igralna
karta

Igralec
Raner

Slikar
(πaljivo)

Arabski
ærebec

Angleπko
svetlo pivo

Smrt v Grπki
mitologiji

Tropsko
drevo
oiroma les

Vrsta
rdeËega
vina

Reka v
Velenju

Tomaæ
Novljan

PijaËa
poæivilo
Novak
Andrej

Teæa
embalaæe
Nenad »iËa

Rastlinska
bodica
Kopno v
morju

Kratica za
element

Otok v
Jadranu

Starorimski
pozdrav

Zmrznjena
voda

Srbsko
moπko ime

PlaËilno
sredstvo

Operna hiπa
v Milanu

Simbol za
Lantan
Indust.
rastlina

Reporter,
kdor poroËa
Travnik,
trata
Mesto v s.
egiptu

Gora s
samostani v
GrËiji

Med velikim številom pravilnih
rešitev nagradne križanke Ëestitamo
izžrebanki AnËki Pantar iz KoËevja,
ki bo prejela praktiËno nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne rešene
križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec,
zapišete na dopisnico do vkljuËno 1.
9. 2010 in pošljete na naslov: Elektro
Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro
novic, Oddelek za odnose z javnostmi,
Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.

novice

Spanje,
spanec
Italijanski
predlog

Plinasto nebesno telo
Edvard
(krajπe)
Srbsko
moπko ime

Predlog,
druga oblika
za »E
Bela taljiv
kovin,
kositer

Zdravilna
travniπka
rastlina

Reka v
Italiji, skozi
Firence

Danilo Slak
Premik po
zraku

Kdor kaj
nabira
Pesnica
Seidel
Tanko tkivo

Glasbilo na
strune

Prislov
(tukaj)

Æensko ime

Kemijski
element,
simbol TA

Stara
japonska
prestolnica

Model
fiatovega
avtomobila

Kemijski
simbol za
Radij

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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Varni v svojem domu

Storitve na električnih
inštalacijah

