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Pestro poletje in
jesen
Spoštovani bralke in bralci, lepo
pozdravljeni in dobrodošli!
Letošnje poletje nam bo vsem
gotovo ostalo najbolj v spominu po
odloËitvi in realizaciji vraËila preplaËane elektriËne energije našim
odjemalcem. To kaže tudi izreden
porast medijskih objav v tem Ëasu.
Elektro Ljubljana je med prvimi
sprejel odloËitev, da bodo sredstva
v obliki poraËuna vrnjena vsem našim odjemalcem, tudi tistim, ki so v
vmesnem obdobju zamenjali dobavitelja elektriËne energije in jo sporoËil
javnosti.

V

eliko je tudi vprašanj, kaj in kako
naprej. Kakšne spremembe v poslovanju podjetja se bodo zgodile?

Kako bodo vplivale na zaposlene? Nekaj
odgovorov lahko preberemo v Uvodniku
uprave. Ob vseh odprtih vprašanjih pa se
vsak na svojem delovnem podroËju trudimo uspešno slediti vsakodnevnim izzivom
in predvsem sodelovati pri projektih, ki pomenijo razvoj podjetja.
violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Elektro Ljubljana je v septembru odprli sistem prvih sedmih elektriËnih polnilnic na oskrbovalnem obmoËju Elektra
Ljubljana, s katerimi sledi potrebam svojih
odjemalcev in smernicam razvoja, saj elektriËna polnilnica za vozila na elektriËni
pogon pomenijo novo smer izkorišËanja
obnovljivih virov. Polnilnico sta odprla
podžupan MOL Jani Möderndorfer in predsednik uprave Andrej RibiË, ki sta se na dogodek pripeljala z elektriËnim vozilom in
pritegnila veliko zanimanje predstavnikov
medijev.

ABO

Veliko sodelovanja
z mediji je bilo potrebnega tudi med poplavami, ki
so konec tedna, 18. in 19.
septembra, zajele velik del
oskrbovalnega
obmoËja
Elektra Ljubljana. Oblikovan je bil tudi krizni štab,
ki je uspešno vodil in koordiniral delo, dokler je bilo
treba. Škoda je ocenjena
na 600 tisoË EUR. Tudi v
teh izrednih razmerah sta
se izkazali zavzetost in
predanost kolektiva, predvsem vseh ekip na terenu,
kar je spodbuda, da bomo
tudi v prihodnje znali in
zmogli.

Spremljaj svojo porabo

lali v podpis
~ilo storitve

Ve~ kot le dober tok.

V prvem tednu oktobra, ki je po vsem svetu
namenjen otrokom, smo
v Informacijski pisarni
na Slovenski cesti 58 od-

prli kotiËek za najmlajše, kjer bodo lahko
sprostili svojo ustvarjalnost. Na voljo so
pobarvanke, barvice in nekaj igraË. Za zdaj
so obiski otrok še bolj redki, bo pa gotovo
sËasoma pritegnil pozornost staršev, babic
in dedkov ter najmlajših.
Naj se vrnem na zaËetek. V Ëasu,
ko v uredništvu konËujemo pripravo te
številke, ostaja veliko vprašanj odprtih.
Tudi jesenski in zimski Ëas bo pester in
zahteven. Vsekakor pa vas bomo v prihodnji številki podrobneje seznanili z
vsemi naËrti, pomembnimi za poslovanje
podjetja v prihodnje, ker bodo stvari že
nekoliko jasnejše.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri nastajanju tokratne številke Elektro novic. S
skupnimi moËni vedno znova zmoremo.
Toplo vabljeni tudi naprej. Dobrodošli so
tudi vsi vaši podpisani komentarji, mnenja,
ideje. Vabljeni, da jih pošljete na elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si
oziroma jih posredujete Ëlanom Ëasopisnega sveta. Za vaš odziv se vam že vnaprej
zahvaljujem.

Vsem skupaj želim vse dobro in
vas prijazno pozdravljam.

Mag. Violeta Irgl

6/14/10 9:56 AM
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uvodnik

uvodnik

Pred nami je
pomembno
in zahtevno
obdobje
Spoštovani sodelavke in sodelavci, lepo pozdravljeni!
Pred Elektrom Ljubljana je pomembno in zahtevno obdobje. Zaupam, da bomo skupaj znali in zmogli, kot vedno
do zdaj. Naj kar v uvodu povzamem nekaj aktualnih dogajanj, ki so povezana s poslovanjem podjetja. Na zadnji
seji nadzornega sveta je bil potrjen rebalans plana za leto
2010. NaËrtovana sredstva so bila nekoliko zmanjšana.
Elektro Ljubljana bo letos za investicije v omrežje namenil
približno 24 mio. EUR, kar je veË kot polovico manj od
naËrtovanega.

K

ot sem izpostavil v zadnjem Uvodniku in kot ste lahko prebrali tudi v nekaterih medijih, je Elektro Ljubljana v resnih
likvidnostnih težavah zaradi prevelikega zadolževanja v
preteklih letih in neporavnanih obveznosti naših odjemalcev. Kot je
potrdil tudi skrbni pregled, je že v lanskem letu zmanjkalo skoraj 21
milijonov evrov za pokritje investiranja. V tekoËem letu je stanje še
bolj resno. Na drugi strani se bo omrežnina, kot veste, dvignila šele
januarja prihodnje leto, Ëeprav bi se po prvotnih naËrtih morala že
avgusta. Kot sem že veËkrat poudaril, so s problemi v poslovanju
podjetja seznanjeni vsi pristojni in skupaj si prizadevamo pri iskanju ustreznih ukrepov in rešitev.
Do konca leta naj bi bil pripravljen tudi naËrt izloËitve tržnega
dela. Uprava pripravlja predlog modela reorganizacije, ki naj bi bil
kar najbolj optimalen predvsem za vse zaposlene. Da bi se izognili
negotovosti, vas bomo o vseh dogajanjih sproti obvešËali. Zavedam se namreË, da okolišËine, v katerih se nahajamo, konkurenca
na trgu z elektriËno energijo in vsa druga dogajanja od vsakega zaposlenega zahtevajo polno osebno zavzetost v delovnem procesu.
Na krajši novinarski konferenci 23. julija 2010 smo javnosti sporoËili, da se Elektro Ljubljana zaveda obveznosti vraËanja
preplaËane elektriËne energije in bo to storil skladno z odloËbama
Urada RS za varstvo konkurence in Vrhovnega sodišËa Slovenije. Gospodinjskim odjemalcem, ki so bili v obdobju od 1. 1. 2008
do 31. 10. 2008 naši kupci elektriËne energije, smo vrnili preveË
obraËunano elektriËno energijo. VraËila smo realizirali tako, da smo
odjemalcem izdali dobropise. Zneskom preveË obraËunane elek-
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andrej.ribic@elektro-ljubljana.si
triËne energije smo pripisali zakonske zamudne obresti. O nameri
in naËinu vraËanja smo odjemalce obvestili pri izdaji raËunov za
mesec avgust. Dobropise so odjemalci prejeli v Ëasu med 10. in 20.
septembrom.
Ob prizadevanjih zagotavljati normalno poslovanje podjetja
usmerjamo energijo tudi v prihodnost in razvoj. Naj na tem mestu
omenim le enega izmed takih projektov. 23. septembra smo odprli
sistem prvih elektriËnih polnilnic na oskrbovalnem obmoËju Elektra Ljubljana. Polnilnice pomenijo velik korak naprej pri uveljavljanju do okolja prijaznih projektov in tehnologij ter predvsem pri
izkorišËanju obnovljivih virov energije. Vse polnilnice so oskrbovane z Zeleno energijo, proizvedeno izkljuËno iz obnovljivih virov;
predstavljajo pomembno pridobitev za mesto Ljubljana. Polnjenje
bo za zdaj brezplaËno. Z odprtjem polnilnic Elektro Ljubljana sledi potrebam svojih odjemalcev in smernicam razvoja.
Ponovno koristim priložnost, da se zahvalim sodelavcem
Elektra Ljubljana, še posebno ekipam na terenu, ki so se s prizadevnim delom izkazali v vodni ujmi, ki je pustošila po Sloveniji.
Izrekam vse svoje priznanje in zahvalo. Tudi tokrat se je pokazala ranljivost omrežja, ki nujno potrebuje strokovno usposobljenega
in vešËega strokovnjaka.
Spoštovani, na tem mestu pozivam vse vas, zaposlene, k razumevanju zaradi nastale situacije, ki izvira iz preteklih let; prosim
za pomoË, k Ëim bolj normalnemu poslovanju in razvoju podjetja.

Za vaša osebna prizadevanja se iskreno zahvaljujem.

Andrej RibiË

AKTUALNO

AKTUALNO

Prve elektriËne polnilnice
Elektra Ljubljana
Elektro Ljubljana je v Ëetrtek, 23.
septembra, na MiklošiËevi cesti v Ljubljani odprl svojo prvo javno polnilnico za elektriËna vozila na podroËju
MOL. Polnilnica sodi v sklop šestih
polnilnih postaj, ki so bile prav tako
uradno odprte.

V

se polnilnice so oskrbovane z Zeleno energijo Elektra Ljubljana,
proizvedeno izkljuËno iz obnovljivih virov in predstavljajo pomembno
pridobitev za mesto Ljubljana. Polnjenje
bo za zdaj brezplaËno. Z odprtjem polnilnic Elektro Ljubljana sledi potrebam svojih
odjemalcev in smernicam razvoja, saj elektriËna polnilnica za vozila na elektriËni
pogon pomeni novo smer izkorišËanja obnovljivih virov. Investicija ne bo zadnja
tovrstna investicija. Razvoj elektriËnih
vozil in s tem povezano polnjenje budno
spremlja tudi Elektro Ljubljana. Naše distribucijsko podjetje ima dolgoletne izkušnje,
predvsem pa znanje na podroËju distribucije elektriËne energije. Vedno veËja uporaba
elektriËnih vozil lahko pomembneje vpliva
na zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Razvoj energetike gre namreË v smeri
Ëim veËjega izkorišËanja obnovljivih virov
energije. Tega se Elektro Ljubljana kot distributer in proizvajalec zelene elektriËne
energije dobro zaveda, kar dokazuje tudi
dejstvo, da je dobavo Zelene energije zaËel
že pred šestimi leti (maja 2004). Partnerski
projekt v prizadevanju za Ëim veËjo ozavešËenost javnosti glede elektriËnih polnilnic
je bil realiziran v sodelovanjem z Interenergom, ki je zagotovil elektriËni stebriËek,
MOL je zagotovil prostor, medtem ko je Elektro Ljubljana poskrbel za prikljuËitev na
distribucijsko omrežje, zagotovil elektriËno
energijo ter bo skrbel za nemoteno delovanje elektriËne polnilnice.

Andrej RibiË in podžupan MOL Jani Möderndorfer pri priklapljanju na polnilno postajo.

Na tiskovni konferenci (od leve proti desni) Anton Papež, Jani Möderndorfer, Andrej RibiË in
voditeljica Živa Vadnov.

Violeta Irgl
TESLA Roadstar pri polnjenju na polnilni postaji.
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AKTUALNO

AKTUALNO

Vodna ujma
Vodna ujma 18. in 19. septembra je v veliki meri prizadela tudi obmoËje, ki ga z elektriËno energijo oskrbuje Elektro Ljubljana. Zaradi narašËajoËe vode je Elektro
Ljubljana izvajal, na poziv odjemalcev in gasilskih enot,
preventivne izklope nizkonapetostnih izvodov in transformatorskih postaj.

Tudi s terenskim vozilom so se monterji s težavo prebijali do poplavljenih
transformatorskih postaj.

I

zklopi so se izvajali na izvodih, kjer je voda dosegala raven razdelilnih omaric in nizkonapetostnih prikljuËkov. Organiziran je
bil krizni štab, ki je koordiniral delo ekip na terenu in na vsaki
dve uri obvešËal Upravo RS za zašËito in reševanje, inšpekcijske
službe ter medije. Stanje se je kljub prenehanju moËnega deževanja,
proti priËakovanjem, iz ure v uro slabšalo. NajveË transformatorskih
postaj, 36, je bilo izkljuËenih v nedeljo popoldne, brez elektriËne
energije je bilo veË kot 3.000 odjemalcev. V mestu Ljubljana smo
celotno srednjenapetostno omrežje uspeli vzpostaviti že v nedeljo
pozno zveËer, zadnjih pet transformatorskih postaj na DE KoËevje
pa smo uspeli prikljuËiti šele v Ëetrtek, 23. 9., po skoraj 92 urah.
Na distribucijskem omrežju je nastala škoda, ki se med pripravo tega besedila sicer še popisuje, za zdaj pa je evidentiranih
za 600.000,00 EUR ocenjenih škodnih primerov. Poškodovane so
številne naprave, ki so bile poplavljene, na srednjenapetostnem in
nizkonapetostnem nivoju.
Elektro Ljubljana smo kolektiv, posamezniki, lojalni svojemu
podjetju in odjemalcem, kar se vedno znova izkaže, še posebej pa
ob težkih trenutkih. Doživeli smo že številne havarije, predvsem

Voda je zalila tudi transformatorske postaje na drogovih.
Foto: Borut »esnik

snežne, tokrat pa smo se dokazali tudi v vodnih razmerah. Hvala
za požrtvovalnost vsem, ki ste in ki še aktualno neposredno ali pa
posredno rešujete hudo situacijo.
Iztok Bartol

Elektro Ljubljana pozoren do otrok
- kotiËek za najmlajše
Elektro Ljubljana tudi v tednu otroka, ki smo ga zaznamovali v zaËetku oktobra, nadaljuje aktivnosti pri skrbi
za otroke. Teden otroka temelji na zaznamovanju svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna
skupšËina Združenih narodov. Mednarodna zveza za varstvo otrok in Mednarodni fond za pomoË otrokom Unicef
pa sta od leta 1957 skrbela za zaznamovanje tega dne.

E

lektro Ljubljana svojo pozornost do otrok izraža tudi skozi
aktivnosti certifikata Družini prijazno podjetje ter veËletno
podporo in sodelovanje z razliËnimi izobraževalnimi organi-
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zacijami, predvsem osnovnimi šolami, pri posredovanju znanja o
uËinkoviti rabi energije in poklicih v elektrogospodarstvu. V okviru
šolskih naravoslovnih dni se vedno odzove prošnjam za ogled elektroenergetskih objektov pod strokovnim vodstvom: malih elektrarn,
razdelilnih transformatorskih postaj, centra vodenja itn. Strokovnjaki Elektra Ljubljana z veseljem obišËejo tudi najmlajše v VVZ in
jim predstavijo osnovne pojme o elektriki in nevarnostih ter poklic
elektromonterja.
Od leta 2005 v okviru dolgoroËnega partnerskega odnosa Elektro Ljubljana podpira društvo RdeËi noski pri obiskovanju bolnih

NOVICA

NOVICA

VraËilo preveË obraËunane
elektriËne energije
Poletje je med novinarji vËasih veljalo za Ëas kislih
kumaric. Zadnja leta pa se tudi poleti zvrsti veliko pomembnih oziroma medijsko odmevnih dogodkov. Letošnje
poletje je “popestrilo” dogajanje okrog vraËila preveË zaraËunane elektriËne energije.

Ž

al so mediji distribucijska podjetja znova prikazali v negativni luËi kot monopoliste, ki neupraviËeno služijo na državljanih. Zaposleni se sicer zavedamo dejstva, da so gospodinjski
odjemalci v spornem obdobju kupovali najcenejšo elektriËno energijo med primerljivimi državami v EU.

ObvešËanje odjemalcev
Skladno z odloËbama Urada RS za varstvo konkurence in Vrhovnega sodišËa Slovenije smo gospodinjskim odjemalcem, ki so
bili v obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 10. 2008 naši kupci elektriËne
energije, vrnili preveË obraËunano elektriËno energijo. VraËila smo
realizirali tako, da smo odjemalcem izdali dobropise. Zneskom preveË obraËunane elektriËne energije smo pripisali zakonske zamudne
obresti. O nameri in naËinu vraËanja smo odjemalce obvestili pri
izdaji raËunov za mesec avgust. Dobropise so odjemalci prejeli v
Ëasu med 10. in 20. septembrom.

Obvladovanje vraËil
VeËina gospodinjskih odjemalcev (280.000) se je strinjala, da
se za znesek dobropisa zmanjša naslednja položnica. Nekaj je bilo
takšnih, ki so zahtevali vraËilo dobropisa na svoj osebni raËun. NajveË aktivnosti pa so zahtevali odjemalci, ki so zamenjali dobavitelja
(cca 4.000), in odjemalci, ki so zamenjali prebivališËe v obdobju od
1. 1. 2008 do 31. 10. 2008 (cca 16.000). Te odjemalce smo pozvali,
da nam v obliki predpisane vloge posredujejo potrebne podatke
za realizacijo vraËila. Za obdelavo vlog smo izdelali posebno aplikacijo, saj gre za veliko podatkov in sorazmerno zapleten proces.
Vsako vlogo je treba obdelati in preveriti, ali je vlagatelj upraviËen
do vraËila. Do 15. oktobra smo obdelali 4.600 vlog. Obseg dela
se je tako poveËal na vseh segmentih procesa upravljanja odnosov z uporabniki, poveËalo se je število klicev, na temo vraËil smo
prejeli prek 1.500 elektronskih sporoËil, poveËala se je tudi pisna
korespondenca. Treba je tudi omeniti podatek, da je Društvo za
vraËilo preplaËane elektriËne energije na naše podjetje naslovilo
prek 18.000 vlog - Ëeprav smo vse odjemalce že v avgustu obvestili,
da bomo vraËali vsem upraviËencem, tj. ne glede na dejstvo, ali so
vložili vlogo.
Roman Ponebšek

otrok v bolnišnicah. Tudi v obdobju 2009-2013 ostaja dolgoroËni
partner, ki pomembno prispeva k uspešni izvedbi vseh naËrtovanih
programov društva.
Elektro Ljubljana sodeluje tudi z Društvom Jasa pri izidu knjižne zbirke Onežimo svet, ki poteka zdaj že drugo leto zapored. V
letu 2009 so pri Jasi s pomoËjo Elektra Ljubljana izdali knjige: Ti
si moje srce avtorice Neže Maurer ter Sonce v brlogu, Zemlja ima
srce in Svoboda na izpitu izbranih priznanih avtorjev. Sodelovanje,
ki temelji na uËinkovitem ozavešËanju otrok in odraslih o pomenu
skrbi za okolje, se nadaljuje tudi v letu 2010.
Ob letošnjem tednu otroka je bil v Informacijski pisarni na
Slovenski cesti 58 odprt kotiËek za najmlajše, kjer lahko sprostijo
svojo domišljijo. Na voljo so pobarvanke, barvice in nekaj igraË.
Violeta Irgl in Andreja Radovan
KotiËek za otroke v informacijski pisarni na Slovenski cesti v Ljubljani.
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Spremljaj svojo porabo
Za vas, cenjene bralce, smo v
tokratni številki pripravili opis ene
izmed naših podatkovnih storitev.
Vljudno vabljeni k naroËilu in uporabi. Mi, zaposleni, smo kot uporabniki lastnih storitev najbolj zaželeni.
Še zlasti so nam dragocene vaše pripombe in predlogi, s katerimi nam
boste pomagali do kakovostnejših in
za odjemalca še bolj prilagojenih storitvah.

P

odatkovna storitev SPREMLJAJ
SVOJO PORABO je namenjena
vsem gospodinjskim odjemalcem
na distribucijskem obmoËju podjetja
Elektro Ljubljana d. d., ki želijo aktivno

spremljati svojo porabo elektriËne energije.

OMOGO»AMO VAM:
• spremljanje in analiziranje porabe elektriËne energije;
• urno ali dnevno osveževanje podatkov ;
• informativni izraËun koliËine izpustov
CO2 v okolje za porabljeno elektriËno
energijo v opazovanem obdobju.

• nadzor nad porabo;
• sprotno spremljanje porabe omogoËa
analizo uporabljenih gospodinjskih aparatov in ukrepanje k zniževanju porabe.

POGOJI ZA UPORABO:
• v gospodinjstvu je potreben le oseben
raËunalnik, ki je povezan v spletno
omrežje oziroma internet;
• registracija v e-storitvah Elektra Ljubljana d. d.

VARNOST IN ZASEBNOST:
• dostop do podatkov je mogoË z uporabniškim imenom in geslom.

PREDNOST:
• usklajene meseËne raËune po dejanski
porabi.

Uršula Krisper

KORIST:
• vrednotenje porabljene elektriËne energije;

NARO^ILO STORITVE SPREMLJAJ SVOJO PORABO
Ime in Priimek*:
Naslov (ulica, hi{na {tevilka)*:
Po{ta (po{tna {tevilka, kraj)*:
Številka merilnega mesta ali odjemnega mesta:

Spremljaj svojo porabo

Telefon*:
E-po{ta*:
* obvezen vnos podatkov

Datum:

Podpis:

Na podlagi izpolnjenega naro~ila vam bomo v roku petih delovnih dni poslali v podpis
pogodbo za izbrano podatkovno storitev. Izpolnjeno in podpisano naro~ilo storitve
nam posredujte na eno od na{ih informacijskih to~k:
Po{ta:
Elektro Ljubljana d.d.
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana
Elektronska po{ta: oskrba@elektro-ljubljana.si

Faks: 01 / 231 52 60

Informacijske pisarne:
Na sedežu podjetja v Ljubljani,
Slovenska cesta 58,
na sedežu ene od na{ih distribucijskih enot,
Ljubljana,
Kotnikova ulica 9
Domžale,
Podre~je 48
Ko~evje,
Cesta na Trato 6
Novo mesto, Ljubljanska cesta 7
Trbovlje,
Gimnazijska cesta 25

zlozenka Spremljaj porabo v3.indd 2-3
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Ve~ kot le dober tok.
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NOVICA

NOVICA

Tehniški dan na
OŠ Hrastnik
V torek, 21. septembra 2010, sva se skupaj z Markom
Pikom na povabilo OŠ Hrastnik udeležila njihovega tehniškega dneva. Na ta dan naj uËenci ne bi imeli klasiËnega pouka po predmetniku, ampak je bil pouk namenjen
aktivnostim, ki dokazujejo njihovo že obstojeËe znanje o
pomenu varovanja okolja in mogoËih negativnih vplivih.
Prek delavnic, kakršna je bila tudi najina, pa naj bi uËenci
nabirali še dodatna znanja.

Marko Piko predava uËencem v OŠ Hrastnik.

Z

a uËence osmih razredov sva pripravila dvourno delavnico, ki
je v prvem delu obsegala predavanje o proizvodnji in prenosu
elektriËne energije, kratko predstavitev našega podjetja in proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov energije. V drugem
delu, delavnici, pa smo skupaj z uËenci merili porabo likalnika, kaloriferja, raËunalnika, varËne sijalke in klasiËne žarnice. Izmerjene porabe smo med seboj primerjali in izraËunali okvirno letno porabo ter
strošek. Enak program sva z Markom izvedla še v podružniËni šoli.

Popoldne smo se razšli. UËenci vidno zadovoljni, ker jim na
naših urah ni bilo treba “težko delati in misliti”, midva pa še bolj,
saj so nama najveËja potrditev “nezdolgoËaseni in budni obrazi
poslušalcev”.
Uršula Krisper, Marko Piko

Aktivnosti
RdeËih noskov v
poletnih mesecih

Uršula Krisper pri predstavitvi PoišËi potratneža v OŠ Dol pri Hrastniku.

RdeËi noski so bili to poletje prav tako pridni kot vsa
poletja do zdaj. Opravljali so prav vse redne programe, ki jih
je zdaj že deset, saj obiskujejo trikrat tedensko PediatriËno
kliniko v Ljubljani, enkrat tedensko mariborsko Kliniko za
pediatrijo, dvakrat tedensko pa otroške oddelke v Splošni
bolnišnici Celje. Vsak mesec se ustavijo tudi pri malih bolnikih v jeseniški, novomeški in v trboveljski bolnišnici ter
na otroškem oddelku Inštituta za rehabilitacijo v Ljubljani.

P

oleg rednih aktivnosti so se štirje klovni zdravniki sredi julija
udeležili mednarodnega kampa klovnov zdravnikov v Altausseeju v Avstriji, sredi septembra pa so zaËeli nekaj povsem
novega - izobraževanje za delo s starostniki, ki so ga odprli s predavanjem strokovnjakinje dr. Jane Mali. Klovni zdravniki namreË
priËakujejo, da bodo to zimo o obiskovanju starostnikov izvedeli
še veË in se tudi odpravili v veË domov za ostarele, kjer jih bodo
gotovo veseli.
RdeËi noski vsem bralcem želimo prijetno jesen.
RdeËi noski
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kakovosti

Sistem vodenja

Analiza varnosti
informacijskega
sistema
Velika razširjenost, uporabnost in povezanost informacijskih sistemov je v današnjem Ëasu podvržena vsakodnevnim grožnjam po kraji, prisluškovanju, uniËenju,
zlonamernemu spreminjanju informacij in podatkov, ki
poslediËno lahko povzroËijo organizaciji veliko in nepopravljivo poslovno škodo. Informacijski sistemi so in bodo
ranljivi, stopnja ogroženosti glede varnosti pa se dinamiËno spreminja iz trenutka v trenutek.

O

rganizacija sprejme tveganja za posamezna informacijska
sredstva in program ukrepov, kako tveganja obvladovati
oziroma zmanjševati. V ta namen je treba vsaj enkrat letno pregledati in testirati informacijske sisteme, rezultate analizirati
in sprejeti ustrezne ukrepe. Analiza varnosti informacijskega sistema je naËrten pregled informacijskih sistemov in produktov za
ugotavljanje ustreznosti in pomanjkljivosti obstojeËih varnostnih
kriterijev ter ugotavljanje potreb po dodatnih ukrepih za zašËito
informacijskega sistema. Elektro Ljubljana ima vzpostavljen sistem
upravljanja varovanja informacij po standardu ISO 27001 : 2005,
z analizo varnosti informacijskega sistema pa zadosti kar nekaj
zahtevam in kontrolam, ki jih opredeljuje prej omenjeni standard.
Cilj analize varnosti informacijskih sistemov Elektra Ljubljana je
preverjanje varnosti in ranljivosti zunanjih strežnikov ter možnost
vdora vanje, tj. v aktivno omrežno opremo ali notranje omrežje.
Cilj preverjanja je ugotavljanje, preverjanje in opis ranljivosti, ocena tveganja ter predlog rešitve ugotovljenih ranljivosti. S tem se izboljšuje internetna infrastruktura in zmanjšuje možnost napada zunanjega ali notranjega napadalca na informacijske sisteme Elektra
Ljubljana. Analiza v omenjeni organizaciji ne obsega preverjanja
fiziËne varnosti obravnavanih informacijskih sistemov, možnosti
testiranja izpada storitve in socialnega inženiringa.
Analizo varnosti informacijskega sistema imenujemo tudi
etiËni naËrtovan vdor v informacijski sistem (Ethical Hacking) ali
penetracijski test, ki ga izvajajo hekerji z dobrim namenom posredovanja informacij o ranljivosti sistemov organizaciji, da z
ustreznimi ukrepi zmanjšuje tveganja (White Hat). Pri besedi heker
namreË najveËkrat pomislimo na tiste, ki ugotovljene ranljivosti
sistemov zlorabljajo (Black Hat).
Preverjanje informacijskih sistemov ugotavlja spoštovanje
varnostnih politik in ugotavljanje potrebe po njenem dopolnjeva-
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nju oziroma spreminjanju. Obsega izvajanje zunanjega (internetnega) in notranjega (intranetnega) testiranja. Pri zunanjem testiranju
preverjamo ranljivost informacijskih sistemov, prikljuËenih neposredno na internet. Pri tem so sistemi izpostavljeni celotni množici
napadalcev, od vseh vrst hekerjev prek programov, ki po internetu
išËejo žrtve, do virusov, Ërvov, trojanskih konjev in podobno. Testiranje je v teh primerih omejeno s številom zunanjih sistemov in
usmerjeno v intenzivno iskanje vseh mogoËih lukenj in razpok v
teh sistemih. Pri notranjem testiranju izvajamo preverjanje ranljivosti sistemov na notranjem intranetnem omrežju, kjer je ranljivost
sistemov obiËajno veËja. Število sistemov na notranjem omrežju je
bistveno veËje in varnostne zahteve nižje, zato je testiranje usmerjeno v najbolj izstopajoËe ranljivosti, kot so nedovoljeni programi,
nenamešËeni varnostni popravki, izkljuËeni protivirusni programi
in podobno.
Pri preverjanju informacijskih sistemov se izvajajo naslednje
aktivnosti:
• Pregled omrežja - imena domen, strežnikov, IP-naslovi, topologija omrežja, podatki o lastnikih strežnikov in servisov, “broadcast” odzivi z omrežja …
• Pregled portov - pregled stanja portov na posameznih sistemih, odprti, zaprti, filtrirani, aktivni servisi, odzivnost sistema
na “echo” zahteve na vseh ravneh …
• Identifikacija sistemov - odkrivanje operacijskega sistema,
razliËice, ravni patchov, Ëas delovanja sistema …
• Odkrivanje servisov - odkrivanje znaËilnosti servisov spletnih,
e-poštnih sporoËil, identifikacija aplikacij za servisi s pomoËjo
zastavic …
• Avtomatsko preverjanje okolja - poskus uporabe ranljivosti na
aplikacijah, poskus ugotoviti tip in servis aplikacije na osnovi
ranljivosti, izvedba redundantnega avtomatskega pregleda po
servisih …
• Preizkus ranljivosti “0-day” - preizkušanje najnovejših ranljivosti, ki še niso vnesene v avtomatska orodja in baze ranljivosti,
predstavljajo pa najveËje varnostno tveganje na aplikacijskem
nivoju ali nivoju operacijskega sistema.
• RoËno ugotavljanje in preverjanje ranljivosti - verifikacija
vseh ranljivosti, ki bi jih lahko našli med avtomatskim pregledom s komercialnimi orodji.
• Preverjanje aplikacij - nanaša se na testiranje spletnih strežnikov ter poskus identifikacije ranljivosti v spletnih programih in
povezanih aplikacijskih strežnikih ter bazah podatkov.
• Testiranje požarnih pregrad - poskus preboja skozi požarno
pregrado in skozi pravila na usmerjevalniku, poskus identifikacije pravil, vnesenih v konfiguracijo navedenih elementov.
• Analiza javnih podatkov - preverjanje mogoËih ranljivosti, povezanih s podjetjem, z njegovo strojno in s programsko opremo
v news grupah, na spletnih forumih …
• Razbiranje gesel - Ëe se pride do datotek z gesli, se testira odpornost gesel na napad in napad prek slovarjev.
• Testiranje IP-telefonije - preverjanje ranljivosti strežnikov in
konËnih naprav, ustreznega segmentiranja omrežja in uporabljenih protokolov.

kakovosti

Sistem vodenja

Za analizo varnosti informacijskega sistema se uporabljajo
razvite metodologije, ki temeljijo na odprtokodnih metodologijah
in naËinu delovanja, kot ga uporabljajo hekerji. Metodologija opredeljuje ponavljajoËe se izvajanje preizkusov in primerjavo rezultatov, poleg tega pa zagotavljajo širino pri odkrivanju ranljivosti.
Glavne stopnje metodologije analize varnosti informacijskega
sistema so naslednje:
• Analiza okolja, katere osnovni namen je ugotoviti vse potencialne ranljivosti omrežja; doloËitev ranljivosti in odstranitev
nepotrebnih procesov ter storitev z namenom pridobitve administrativnih gesel ter dostop do podatkov in aplikacij.
• Preiskovanje in napad, kjer se testira varnost omrežja. Ta stopnja je v veliki meri avtomatizirana s pomoËjo skenerjev, ki jih
uporablja heker, je pa zaradi zaznave tudi najbolj kritiËna za
napadalca.
• Noga med vrati, kjer izkoristimo varnostno pomanjkljivost in
pridobimo dostop do sistema. Naslednji korak je prehod iz navadnega v privilegiran uporabniški raËun.
• Napredovanje, z informacijami, ki jih imamo na voljo o nekem
sistemu, doloËimo pravo orodje, s katerim izkoristimo varnostno
pomanjkljivost sistema.
• Prisluškovanje, vzpostavi se prisluškovalna toËka v omrežju.
Tako lahko s pomoËjo razliËnih programov nadziramo promet
na omrežnih vmesnikih.

• Prevzem, z uporabo kombinacij uporabniških imen in gesel, ki
smo jih pridobili, lahko s pomoËjo programov in znanih varnostnih lukenj napademo druge naprave v omrežju.
Eden pomembnejših konceptov pri izvajanju analize varnosti
informacijskih sistemov je raziskovanje v širino. To pomeni, da se
poskuša odkriti Ëim veË ranljivosti na sistemih in omrežju. Tu se
pristop (White Hat) hekerjev razlikuje od pristopa (Black Hat) hekerjev. Ti namreË išËejo v globino in poskusijo v najveËji mogoËi
meri izkoristiti že prvo napako. Za organizacijo to pomeni, da dobi
Ëim širši seznam ranljivosti in tveganj, ki so bila med testiranjem
odkrita.
Po opravljenem testiranju se zberejo vsi podatki v natanËno
poroËilo, ki jasno definira odkrita tveganja in potrebne popravke
oziroma izboljšanja. Ugotovitve so podane v strukturi zaznane ranljivosti pri preverjanju sistema, v vplivu ranljivosti na delovanje
sistema, na koncu pa je podan predlog za odpravo odkrite ranljivosti. Te informacije so zaupne narave, kar je glede vsebine izvedene
analize povsem razumljivo. Predloge za odpravo odkrite ranljivosti
izvajamo skladno z opredeljenim postopkom preventivnih ukrepov.
Analiza varnosti informacijskega sistema nam pomaga pri zagotavljanju varnega in stabilnega ter stroškovno obvladljivega informacijskega sistema.
mag. Peter Fajfar
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MEDIJI

Odnosi z

Elektro Ljubljana v medijih od
januarja do septembra 2010
Elektra Ljubljana (17), Bivši zaposleni (16),
Svetovni dan varËevanja z energijo - svetovanje o uËinkoviti rabi elektriËne energije
ter Investicije v omrežje (14).

Število negativnih objav se je poveËalo z lanskih 147 na letošnjih 186, kar
predstavlja 26,5-odstotno zvišanje. Delež
negativnih objav v skupni publiciteti znaša
19,4 %. Delež negativnih objav se je zvišal
za 4,3 odstotne toËke.

Novinarji budno spremljajo dogajanja v Elektru
Ljubljana.

Izrazito poveËanje števila
objav v juliju, avgustu in
v septembru
V tem obdobju je bilo v slovenskih elektronskih in tiskanih medijih
objavljenih 960 objav, v katerih je
omenjeno podjetje Elektro Ljubljana,
kar je za 15 objav manj kot v istem
obdobju leta 2009.

P

ozitivno je bilo ocenjenih 728 objav,
kar je za 88 oziroma 10,8 odstotne
toËke manj kot v istem obdobju leta
2009. Delež pozitivnih objav tako znaša
75,8 % in je za 7,9 odstotne toËke manjši
kot v istem obdobju leta 2009.

250
28 %

tovana

aËrtovana

n e n a Ë.
14,5 %
n a Ë.
66,4 %

n a Ë.
4,9 %
n e n a Ë.
4,4 %
n e n a Ë.
9,5 %

pozitivno 75,8 %
nevtralno 4,8 %
negativno 19,4 %

Graf 1: Vrednostna struktura
publicitete.
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NajveË objav je bilo julija 236, ko
se je zaËelo javno delovanje Društva za
vraËilo preplaËane elektrike. Takrat je bilo
objavljenih tudi najveË negativnih objav,
tj. 108, kar predstavlja veË kot polovico
vseh negativnih objav v obravnavanem
devetmeseËju. V avgustu se je z odloËitvijo o vraËilu preplaËanih zneskov število
negativnih zmanjšalo na 37, hkrati pa se
je glede na julij izrazito poveËalo število
pozitivnih objav. Objavljenih je bilo 146
pozitivnih objav, kar je najveËje število
pozitivnih objav meseËno v obravnavanem
obdobju.
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Janez Kne, komunikolog
Press clipping, d. o. o.
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Med naËrtovano publiciteto je uvršËenih 688 objav oz. 71,7 % celotne publicitete. V istem obdobju lani je bilo naËrtovanih
770 objav. Število naËrtovanih objav se je
zmanjšalo za 10 %. Postopki, povezani s
cenami elektriËne energije in z delovanjem
zainteresiranih deležnikov v medijih, ki so
krojili medijsko podobo Elektro Ljubljana
v zadnjih dveh letih, so julija dosegli svoj
vrhunec in v avgustu razplet. V septembru
se je situacija umirila z nizkim deležem negativnih objav in visoko ravnjo pozitivnih
objav.

Pozitivno so obdobje zaznamovale
naslednje teme: Elektro Ljubljana bo vrnil
znesek preplaËane elektrike (181), Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana (110), Težave v omrežju zaradi poplav (55), VeË kot
le dober tok (47), Dobava elektrike Športnemu parku Stožice (22), Polnilne postaje za
elektriËna vozila (19), Razpis in kandidati
za predsednika Uprave Elektra Ljubljana
(17), Andrej RibiË - novi predsednik uprave

pozitivno
nevtralno
negativno

200

Jedro negativne publicitete tvorijo
tematike: Zahteva za vraËilo preplaËane
elektrike (130), Elektro Ljubljana bo vrnil
znesek preplaËane elektrike (13), Likvidnostne težave zaradi stomilijonskega dolga
(7), Nasprotovanje gradnji daljnovoda Bršljin-Gotna vas (6), UpraviËeni odjemalci
(5), Odjemalci - plaËevanje raËunov ter
KonkurenËni boj ob vstopu GEN-I na trg
el. energije (3).
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Graf 2: Vrednostna struktura publicitete po posameznih mesecih (N=960).

Graf 3: Delež naËrtovane in
nenaËrtovane publicitete (N=960).

112
16
108

jul. 10

146
13
37

avg. 10

se

zanimivosti

zanimivosti

Mobilnost v
prihodnosti bo
elektriËna
ElektriËni avtomobil trenutno doživlja preporod,
vraËamo se h koreninam avtomobilskega razvoja, saj je
prve avtomobile poganjala elektrika. Še na zaËetku 20.
stoletja je bilo v ZDA na cestah veË elektriËnih avtomobilov kot avtomobilov z bencinskim motorjem. Leta 1899 je
bilo v New Yorku devetdeset odstotkov taksijev opremljenih z elektromotorjem.

Tudi zaËetki so bili elektriËni

P

rvi elektriËni avtomobil na svetu je bilo mogoËe videti leta
1881 na mednarodnem sejmu elektrike v Parizu, pet let preden je Carl Benz prijavil patent za svoj motorni avtomobil,
“vozilo, ki ga poganja bencinski motor”. Vozilo, ki ga je predstavil
Francoz Gustave Trouvé, je imelo tri kolesa, elektromotor in akumulatorje za ponovno polnjenje.
Elektromagnetni taksi. Že veliko prej je o možnosti vožnje
na elektriko razmišljal Werner Siemens. Tako je že leta 1847, v
letu, ko je skupaj z Johannom Georgeom Halskejem ustanovil tudi
podjetje Siemens & Halske, v nekem pismu zapisal: “NekoË, ko
bom imel Ëas in denar, si želim izdelati elektromagnetni taksi, ki
me gotovo ne bo pustil na cedilu.” KonËno je leta 1882, tri leta
po tem, ko je podjetje Siemens & Halske svetu predstavilo prvo
elektriËno železnico, Werner Siemens na 540-metrski preskusni
progi blizu Berlina predstavil Elektromote, prvi trolejbus na svetu.
Prvi redni model je zaËel v linijskem prometu obratovati leta 1900
ob pariški svetovni razstavi, vendar pa tega Werner Siemens, ki je
umrl leta 1892, ni doživel.
Na elektriËni pogon veË kot 100 km/h. Tudi prvi avtomobil,
ki je vozil hitreje kot 100 km/h, je poganjal elektromotor. Imenoval
se je “La Jamais Contente” (v prevodu: nikoli zadovoljen), skonstruiral pa ga je francoski dirkaË Camile Jenatz. Rekorder, ki je imel
obliko torpeda, poganjala pa sta ga dva 25 kW elektromotorja, je
29. aprila 1899 dosegel natanko 105 km/h.
Motorja v pesti koles. TehniËni genij Ferdinand Porsche je
leta 1900 na svetovni razstavi v Parizu predstavil vozilo Lohner Porsche, ki ga je skonstruiral po naroËilu dunajskega proizvajalca
koËij Ludwiga Lohnerja. Dva elektromotorja sta bila neposredno
vgrajena v pesti sprednjih koles, izjemno vitka konstrukcija pa ni
potrebovala menjalnika ali diferenciala. Dve leti pozneje je Por-

Prvi avto na elektriËni pogon Lohner - Porsche iz leta 1900.
Vir: Internet

sche predstavil tudi hibridno razliËico avtomobila Lohner - Porsche.
Družba Porsche je nato 110 let pozneje na ženevskem avtomobilskem salonu spet predstavila hibridni športni avtomobil, tokrat z
osemventilskim bencinskim motorjem in s tremi elektromotorji:
model 918 Spyder.
KritiËne toËke avtomobila so bile od nekdaj težke baterije in
kratki dosegi. Nazadnje je motorju z notranjim izgorevanjem pri
preboju pomagala predvsem ena iznajdba: elektriËni zaganjalnik, ki
ga je izumil AmeriËan F. Kettering (1911) in ki je nadomestil težavni
zaganjanje bencinskih motorjev z zagonsko roËico.

23. september - odprtje novih
napajalnih postaj v Ljubljani
23. septembra 2010 se je v našo prestolnico pripeljal sodoben
elektriËni avtomobil Tesla. ElektriËno vozilo je potovalo od nemškega Essna do turškega Carigrada. Namen popotovanja je spodbujanje elektriËne mobilnosti v Evropi. Vozilo se je promocijsko
ustavljalo v evropskih prestolnicah in je svoje veË kot 4.000 km
dolgo in 14 dni trajajoËe potovanje sklenil konec meseca septembra
s sveËanim sprejemom v Carigradu. Celotna pot je bila medijsko
moËno podprta: spremljali sta jo televizijska programa PRO 7 in
SAT 1, tako da se je dogajanje na potovanju sproti objavljajo tudi
na facebooku. Ta avtomobil je dokaz, da je razvoj elektriËnih vozil premagal dve poglavitni oviri: velikost baterij in doseg. Edina
ovira, ki mogoËe še obstaja, je mreža polnilnih postaj za elektriËne
avtomobile, motorje in kolesa, saj brez “Ërpalk” na cestah ne more
biti elektriËnih avtomobilov.
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mi pa smo izvedli postavitev in prikljuËevanje na distribucijsko
omrežje.
Ker pa se v Elektru Ljubljana zavedamo pomena sledenja sodobnim smernicam, uvajanju novih tehnologij, varovanju okolja
ter skrbi za zmanjšanje emisij CO2 in CO v mestnem prometu, smo
se odloËili postaviti še tri polnilne postaje v središËu mesta. Šli pa
smo še naprej: v predzadnjem tednu septembra smo postavili in prikljuËili še eno napajano postajo na Vrhniki. Tako lahko poroËamo,
da imamo napajalne postaje za elektriËne avtomobile trenutno na
MiklošiËevi ul. 5, Kotnikovi ul. 9, Slomškovi ul. 18, Cigaletovi ul.
13. in na Vrhniki. Petim že postavljenim sledita v zaËetku meseca
oktobra še dve napajalni postaji, ki pa bosta namenjeni elektriËnim
kolesom, na Prešernovem trgu oziroma na koncu Trubarjeve ceste.
Ti dve postaji bosta zaradi peš cone prvenstveno namenjeni kolesarjem.

TESLA Roadstar pri polnjenju na polnilni postaji.

Za promocijski prihod Tesla v Ljubljano je bilo treba na reprezentativnem mestu v središËu Ljubljane postaviti napajalno
postajo. Elektro Ljubljana je bil povabljen k sodelovanju s strani
donatorja napajalne postaje. Ponujeno priložnost smo sprejeli in
pristopili k postavitvi promocijske napajalne postaje na MiklošiËevi cesti. To postajo je doniralo podjetje Interenergo, d. o. o.,

Vsa dela od postavitve, prikljuËevanja in na koncu tudi napajanje postaj izvaja in omogoËa naše podjetje, Elektro Ljubljana d. d.
Avtomobili, kolesa in motorji se bodo lahko napajali z “novim
gorivom”, to je sicer “vsakdanjo elektriËno energijo, brez katere
si danes ne moremo predstavljati življenja”, predvidoma eno leto
brezplaËno. In to je naš neposredni prispevek k pospeševanju elektriËne mobilnosti pri nas.
Kot distribucijsko podjetje pa ne bomo poskrbeli samo za zadovoljitev potreb napajanja vozil. Naše podjetje bo poskrbelo tudi

ElektriËna vozila, tudi veË kot 90 %; Tesla: 88 %
elektrika iz omrežja

baterija

elektro motor

gibanje

vir energije

kemiËna energija

elektrika

mehanska energija

Vozila z motorji z notranjim izgorevanjem: 35 %
gorivo (bencin, diesel)

rezervoar za gorivo

motor z notranjim
izgorevanjem

gibanje

vir energije

kemiËna energija

toplotna energija

mehanska energija

Hibridna in plug-in hybridna vozila (odvisno od vrste goriva motorja z notranjim
izgorevanjem): veË kot 35 % vendar bistveno manj od elektriËnih
gorivo (bencin, diesel)
in elektrika
vir energije

rezervoar za gorivo in
baterija
kemiËna energija

motor z notranjim
izgorevanjem
gibanje
baterija

mehanska energija

toplotna energija in elektrika

Vozila na gorivne celice: do 50 %
elektrika iz omrežja

vodikova elektroliza

gorivne celice

elektro motor

gibanje

vir energije

proizvodnja vodika

kemiËna energija

elektriËn energija

mehanska energija

Shema: prikaz uËinkovite izrabe vira energije.
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Kdaj se bomo vozili “elektriËno”

za vzpostavitev sistema merjenja preteËene elektriËne energije, za
vzpostavitev nujne daljinske komunikacije, za obdelavo podatkov,
tako da se bodo postavljene postaje v prihodnosti lahko brez težav
povezale v mednarodni sistem napajalnih postaj široko po Evropi.
To pomeni, da bo na teh postajah lahko napolnil svoj avtomobil
turist ali nakljuËen obiskovalec, kot je to zdaj mogoËe na klasiËnih
bencinskih servisih.

V prihodnjih letih je predvidena rast uporabe elektriËnih vozil. Podjetje Renault bo že letos predstavilo štiri nove modele vozil
na elektriËni pogon. Tudi cena bo po predvidevanjih v prihajajoËih letih upadla, in sicer s 120.000 evrov na od 30.000 do 60.000
evrov. TehniËne zmogljivosti elektriËnih vozil že danes omogoËajo
uporabnikom, da s polno baterijo prevozijo do 350 kilometrov. In
katere so še prednosti elektriËnih vozil: cena vožnje, 1 EUR/100 km
in nizki stroški vzdrževanja.

Dvakrat prijazno do okolja
Vse napajalne postaje se napajajo iz do okolja prijaznih, obnovljivih virov energije. Napaja jih namreË Zelene energija Elektra Ljubljana d. d., ki je proizvedena v malih hidroelektrarnah in
sonËnih elektrarnah. Tako je zagotovljena dvojna skrb za okolje:
do okolja prijazna vozila napaja do okolja prijazna Zelena energija.

MOTOR
NajveËja moË: kW (KM) pri vrt./min.
NajveËji navor: Nm pri vrt./min.
Maks. št. vrtljajev/min.

Uršula Krisper

Roadster

Roadster Sport

215 (288) pri 5000-6000

215 (288) pri 5000-6000

370 pri 5400

400 pri 5100

14000

14000

na prednji kolesi

na prednji kolesi

PRENOS MO»I
Pogon
Menjalnik, število prestav

Enostopenjski, prestava za vzvratno vožnjo, Enostopenjski, prestava za vzvratno vožnjo,
maks. hitrost vzvratne vožnja 24,14 km/h
maks. hitrost vzvratne vožnja 24,14 km/h

BATERIJA
Doseg: km

394

394

7 let ali 160.000 km

7 let ali 160.000 km

3,5 ure

3,5 ure

NajveËja hitrost: km/h

201

201

Pospešek 0 do 100 km/h: sek

3,9

3,7

2352

2352

3722 / 1852 / 1126

3722 / 1852 / 1126

1235

1235

0

0

Življenjska doba baterij
»as polnjenja

ZMOGLJIVOSTI

MERE
Medosna razdalja: mm
Dolžina / širina / višina: mm

MASE - POLNJENJA
Masa vozila: kg

EMISIJE
Emisije CO2: g/km
Tabela: Tesla v številkah.
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Naša nadzorništva

Naša nadzorništva

Nadzorništva DE Ljubljana okolica
V tokratni številki vam predstavljamo nadzorništva distribucijske
enote Ljubljana okolica, ki ima pod
svojim okriljem devet nadzorništev.
NajveËje med njimi je Nadzorništvo
Domžale, ki skupaj s sedežem distribucijske enote domuje na isti lokaciji.
DE Ljubljana okolica v celoti ali delno
z elektriËno energijo oskrbuje kar 37
obËin.

M

eje DE Ljubljana okolica segajo
na severu vse do Kamniško-Savinskih Alp in v skrajni toËki
meji z državno mejo Avstrije, na jugu sega
vse do državne meje s Hrvaško na Babnem
Polju, na zahodu meji s severnimi in z osrednjimi primorskimi obËinami, na vzhodu
pa meji z zasavskim obmoËjem in dolenjskimi griËi.

Nadzorništvo Domžale

Karta Elektra Ljubljana z oznaËenim podroËjem DE Ljubljana okolica.

•
•
•
•
•
•
•
•
Poslovni prostori Nadzorništva Domžale.

PodreËje 48, 1230 Domžale
Telefon: 01 23 04 700
Faks: 01 23 04 701
Telefonska številka dežurnega monterja:
041 645 036
Osebna izkaznica:
Nadzornišvo Domžale na severu in
severozahodu meji na Nadzorništvo Kamnik, na jugozahodu meji na DE Ljubljana mesto, na jugu se stika z dolenjskima
Nadzorništvoma Grosuplje in Litija ter na
vzhodu meji na DE Trbovlje.
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Površina (ha): 28.943
Število odjemalcev: 23.179
Število RTP: 1 (Domžale)
Število TP: 360
SN-prostozraËni vodi: 220,4 km
SN-podzemni kabelski vodi: 94,2 km
NN-prostozraËni vodi: 269 km
NN-podzemni kabelski vodi: 515 km

Zaposleni v nadzorništvu
• Vodja nadzorništva: Andrej Ocepek
• Informacijska pisarna: Mateja Rupnik
• Organizator del za prikljuËke: Tomaž
OtoniËar
• SkladišËnik: Aleš PremelË

Vodja nadzorništva Andrej Ocepek.

Skupina na Nadzorništvu Domžale - od leve
proti desni: (zadaj): Miha Zabret, Bojan Drobne,
Janez Lap, Anže Forte, Peter Svetlin, Damjan
Reberšek, Boris Zimic, Tomaž OtoniËar, Stane
Majce, (spredaj): Dragan MarinoviË, Vido
GostiË, Jernej Škerjanc, Aleš PremelË, Aleš
Pristav, Borut Slovnik, Dušan GostiË, Andrej
Ocepek, (odsotni): Mateja Rupnik, Miran
Trontelj, Brane Gromovšek, Štefan Bajde, Tomaž
Knez, Matjaž FilipiË st.

Skupina na nadzorništvu:
• Borut Slovnik, delovodja
• Janez Lap, delovodja
• Štefan Bajde, pomoËnik delovodje
• Bojan Drobne, samostojni elektromonter
• Anže Forte, samostojni elektromonter

Naša nadzorništva

Naša nadzorništva

• Vido GostiË, samostojni elektromonter
• Tomaž Knez, samostojni elektromonter
• Dragan MarinoviÊ, samostojni elektromonter
• Peter Svetlin, samostojni elektromonter
• Jernej Škerjanc, samostojni elektromonter

•
•
•
•
•
•
•

Število RTP: 1 (Kamnik)
Število RP: 1 (Fužine)
Število TP: 263
SN-prostozraËni vodi: 163,6 km
SN-podzemni kabelski vodi: 65,6 km
NN-prostozraËni vodi: 251 km
NN-podzemni kabelski vodi: 207 km

Skupina za odjemalce:
• Dušan GostiË, inž. za merjenje el. energije
• Boris Zimic, delovodja
• Miha Zabret, pomoËnik delovodje
• Branko Grmovšek, samostojni elektromonter za odjemalce
• Stanislav Majce, samostojni elektromonter za odjemalce
• Aleš Pristav, samostojni elektromonter
za odjemalce
• Damjan Reberšek, samostojni elektromonter za odjemalce
• Milan Trontelj, samostojni elektromonter
• Matjaž FilipiË, administrator

Zaposleni v nadzorništvu
• Vodja nadzorništva: Franc Drolec

Ulica Kamniško-Zasavskega odreda 6 a,
1241 Kamnik
Telefon: 01 23 04 760
Faks: 01 23 04 766
Telefonska številka dežurnega monterja:
041 645 035
Osebna izkaznica:
Nadzorništvo Kamnik na severu sega
na obmoËje Kamniško-Savinjskih Alp, na
jugu meji z Nadzorništvom Domžale, na
zahodu se stika z Elektrom Gorenjsko, na
vzhodu pa z Elektrom Celje.
• Površina (ha): 32.571
• Število odjemalcev: 15.073

Nadzorništvo Vrhnika

Poslovni prostori Nadzorništva Vrhnika.

Vodja nadzorništva Franc Drolec.

Skupina na nadzorništvu:
• Ivan Komatar, delovodja

Ljubljanska c. 23, 1360 Vrhnika
Telefon: 01 23 04 680
Faks: 01 23 04 699
Telefonska številka dežurnega monterja:
031 319 912
Osebna izkaznica:
Nadzorništvo Vrhnika na severu meji
z Elektrom Gorenjsko, na jugu z Nadzorništvom Cerknica, na zahodu z Nadzorništvoma Žiri in Logatec, na vzhodu pa z DE
Ljubljana mesto in Nadzorništvom Grosuplje.

Nadzorništvo Kamnik

Poslovni prostori Nadzorništva Kamnik.

• Drago Žurbi, samostojni elektromonter
za odjemalce

Skupina na Nadzorništvu Kamnik - od leve
proti desni: Ivan Lesjak, Uroš Dobravec, Leopold
Malovrh, Franci Drolc, Drago Žurbi, Matjaž
Peterlin, SreËo Komatar, Ivan Komatar, Franc
Drolec, Sebastjan Cerar, Matjaž Sedušak, Borut
Gjergjek, (odsoten Rok Zore).

• Ivan Lesjak, delovodja
• Matjaž Peterlin, pomoËnik delovodje
• Sebastjan Cerar, samostojni elektromonter
• Uroš Dobravec, samostojni elektromonter
• SreËko Komatar, samostojni elektromonter
• Matjaž Sedušak, samostojni elektromonter
• Rok Zore, samostojni elektromonter
Skupina za odjemalce:
• Franc Drolc, delovodja
• Borut Gjergjek, pomoËnik delovodje
• Leopold Malovrh, pomoËnik delovodje

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Površina (ha): 40.364
Število odjemalcev: 16.574
Število RTP: 1 (Vrhnika)
Število RP: 1 (Kozarje)
Število TP: 286
SN-prostozraËni vodi: 268,7 km
SN-podzemni kabelski vodi: 71,1 km
NN-prostozraËni vodi: 389 km
NN-podzemni kabelski vodi: 251 km

Zaposleni v nadzorništvu
• Vodja nadzorništva: Gregor KrižmanËiË

Vodja nadzorništva Gregor KrižmanËiË.
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Naša nadzorništva

Naša nadzorništva

• Informacijska pisarna: Adisa Bolha
• Organizator del za prikljuËke: Marko
Ogrin
• SkladišËnik: Andrej Osredkar

Poslovni prostori Nadzorništva Cerknica.

Skupina na Nadzorništvu Vrhnika - od leve
proti desni: (zadaj): Peter ErhatiË, Andrej
Osredkar, SreËko Vrhovec, Marko Rupnik,
Marko Ogrin, Tomaž Remškar, Branko
Kržišnik, (spredaj): Blaž Albreht, Matic FilipiË
(obvezna praksa), Robert ZupanËiË, Adisa
Bolha, Gregor KrižmanËiË, Marjan Jerina,
Dušan Volk, Milan Žitko.

Skupina na nadzorništvu:
• Rajko MalavašiË, delovodja
• Blaž Albreht, samostojni elektromonter
• Damjan Cerk, samostojni elektromonter
• Peter ErhatiË, elektromonter
• Tomaž Remškar, samostojni elektromonter
• Marko Rupnik, samostojni elektromonter
• Robert ZupanËiË, samostojni elektromonter
Skupina za odjemalce:
• Marjan Jerina, delovodja
• Branko Kržišnik, samostojni elektromonter
• Dušan Volk, samostojni elektromonter
za odjemalce
• SreËko Vrhovec, samostojni elektromonter za odjemalce
• Milan Žitko, samostojni elektromonter
za odjemalce

do državne meje s Hrvaško na Babnem Polju, na zahodu meji na Elektro Primorska in
na vzhodu meji z DE KoËevje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Površina (ha): 48.321
Število odjemalcev: 6.721
Število RTP: 1 (Cerknica)
Število RP: 1 (Stari trg)
Število TP: 165
SN-prostozraËni vodi: 187,6 km
SN-podzemni kabelski vodi: 26,3 km
NN-prostozraËni vodi: 212 km
NN-podzemni kabelski vodi: 108 km

Zaposleni v nadzorništvu
• Vodja nadzorništva: Robert Lekše

Vodja nadzorništva Robert Lekše.

• SkladišËnica: Simona KluËar

KovaËeva ul. 13, 1380 Cerknica
Telefon: 01 70 91 012
Faks: 01 70 93 113
Telefonska številka dežurnega monterja:
041 645 041
Osebna izkaznica:
Nadzorništvo Cerknica na severu meji
z Nadzorništvom Vrhnika, na jugu sega vse

Skupina za odjemalce:
• Rudolf Mihevc, delovodja
• Janez KluËar, pomoËnik delovodje
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Nadzorništvo Žiri

Poslovni prostori Nadzorništva Žiri.

Polje 36, 4226 Žiri
Telefon: 01 23 04 910
Faks: 01 23 04 905
Telefonska številka dežurnega monterja:
031 319 909

Skupina na nadzorništvu:
• Jože Škufca, delovodja
• Jože Opeka, delovodja
• Rok KluËar, elektromonter
• Adrijan Lah, samostojni elektromonter
• Danijel Štritof, samostojni elektromonter
• Marjan Troha, elektromonter

Nadzorništvo Cerknica

Skupina na Nadzorništvu Cerknica- od leve
proti desni: Rok KluËar, Rudolf Mihevc, Adrijan
Lah, Janez KluËar, Jože Opeka, Danijel Štritof,
Robert Lekše, Simona KluËar, Jože Škufca,
(odsoten Marjan Troha).

Osebna izkaznica:
Nadzorništvo Žiri na severu, zahodu
in na severovzhodu meji z Elektrom Gorenjska, na jugu z Nadzorništvom Logatec,
na jugovzhodu pa z Nadzorništvom Vrhnika.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Površina (ha): 25.027
Število odjemalcev: 4.796
Število RTP: 1 (Žiri)
Število RP: 1 (RŽV)
Število TP: 177
SN-prostozraËni vodi: 178,1 km
SN-podzemni kabelski vodi: 19,5 km
NN-prostozraËni vodi: 327 km
NN-podzemni kabelski vodi: 92 km

Zaposleni v nadzorništvu
• Vodja nadzorništva: Bogdan Gantar

Naša nadzorništva

Naša nadzorništva

• Bogdan Jereb, samostojni elektromonter
Skupina za odjemalce:
• Stanislav Šinkovec, delovodja

Nadzorništvo Grosuplje
Vodja nadzorništva Bogdan Gantar.

Poslovni prostori Nadzorništva Logatec.

Skupina na nadzorništvu:
• Franc Slana, delovodja
• Mihael KavËiË, delovodja
• Matija Jereb, pomoËnik delovodje
• Borut Demšar, samostojni elektromonter
• Boštjan Oblak, samostojni elektromonter

•
•
•
•
•
•
•
•

Površina (ha): 21.509
Število odjemalcev: 5.618
Število RTP: 1 (Logatec)
Število TP: 142
SN-prostozraËni vodi: 124,9
SN-podzemni kabelski vodi: 28,7 km
NN-prostozraËni vodi: 149 km
NN-podzemni kabelski vodi: 102,1 km

Zaposleni v nadzorništvu
• Vodja nadzorništva: Janez Homovc

Skupina na Nadzorništvu Žiri - od leve proti
desni: (zadaj) Borut Demšar, Rado TavËar,
Nataša KonËan, Matjaž Homec, (spredaj)
Boštjan Oblak, Matija Jereb, Franc Slana in
Bogdan Gantar.

Skupina za odjemalce:
• Matjaž Homec, delovodja
• Rado TavËar, pomoËnik delovodje

Nadzorništvo Logatec

Vodja nadzorništva Janez Homovc.

Skupina na nadzorništvu:
• Miran Kermavner, delovodja
• Boštjan »uk, samostojni elektromonter
• Miha Demšar, samostojni elektromonter
• Sebastjan Gantar, samostojni elektromonter

Stara cesta 77, 1370 Logatec
Telefon: 01 75 41 211
Faks: 01 75 42 250
Telefonska številka dežurnega monterja:
041 351 465
Osebna izkaznica:
Nadzorništvo Logatec na severu meji
z Nadzorništvom Žiri, na zahodu in jugu z
Elektrom Primorska, na vzhodu z Nadzorništvom Vrhnika in na skrajnem jugovzhodu z Nadzorništvom Cerknica.

Skupina na Nadzorništvu Logatec - od leve
proti desni: Janez Homovc, Miran Kermavner,
Miha Demšar, Sebastjan Gantar, Bogdan Jereb,
Stanislav Šinkovec (odsoten Boštjan »uk).

Poslovni prostori Nadzorništva Grosuplje.

Za gasilskim domom 12, 1290 Grosuplje
Telefon: 01 23 04 780
Faks: 01 23 04 799
Telefonska številka dežurnega monterja:
031 319 914
Osebna izkaznica:
Nadzorništvo Grosuplje na severu
meji z Nadzorništvom Domžale, severozahodu na DE Ljubljana mesto, na jugozahodu z Nadzorništvom Vrhnika, na jugu z DE
KoËevje, na jugovzhodu z Nadzorništvom
Zagradec in na severovzhodu z Nadzorništvom Litija.
•
•
•
•
•
•
•
•

Površina (ha): 36.501
Število odjemalcev: 16.094
Število RTP: 1 (Grosuplje)
Število TP: 307
SN-prostozraËni vodi: 252,7 km
SN-podzemni kabelski vodi: 53,5 km
NN-prostozraËni vodi: 348 km
NN-podzemni kabelski vodi: 463 km

Vodja nadzorništva Boro StefanoviÊ.
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Naša nadzorništva

Naša nadzorništva

Zaposleni v nadzorništvu
• Vodja nadzorništva: Boris StefanoviÊ
• Informacijska pisarna: Štefka Oberstar
• Organizator del za prikljuËke: Jože Hrovat
• SkladišËnica: Cveta Buh

Faks: 01 23 04 625
Telefonska številka dežurnega monterja:
031 319 968

Skupina na nadzorništvu:
• Jože Pajk, delovodja
• Janez Duša, pomoËnik delovodje

Poslovni prostori Nadzorništva Zagradec.

Skupina na Nadzorništvu Grosuplje - od leve
proti desni: (zadaj): Igor Hren, Emil Indihar,
Drago Poje, Drago Gnidovec, Jože Hrovat , (v
sredini): Jože Pajk, Borut Perš, Jože Berdajs,
Milan Mehle, Janez Duša, Igor Smole, Matjaž
TomšiË, Rudolf Kurent , (spredaj): Štefka
Oberstar, Boro StefanoviÊ, Cveta Buh, Franci
Vidmar.

• Jože Berdajs, samostojni elektromonter
• Drago Gnidovec, samostojni elektromonter
• Rudolf Kurent, samostojni elektromonter
• Milan Mehle, samostojni elektromonter
• Borut Perš, elektromonter
• Igor Smole, samostojni elektromonter
• Matjaž TomšiË, elektromonter
Skupina za odjemalce:
• Franci Vidmar, delovodja
• Tomaž Bojc, samostojni elektromonter
za odjemalce
• Igor Hren, samostojni elektromonter za
odjemalce
• Emil Indihar, samostojni elektromonter
za odjemalce
• Drago Poje, samostojni elektromonter
za odjemalce

Nadzorništvo Zagradec
Fužina 46, 1303 Zagradec
Telefon: 01 23 04 660
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Osebna izkaznica:
Nadzorništvo Zagradec na severu
meji z Nadzorništvom Litija, na zahodu z
Nadzorništvom Grosuplje, na jugu in jugozahodu na DE KoËevje in na vzhodu na DE
Novo mesto.
•
•
•
•
•
•
•
•

Površina (ha): 30.084
Število odjemalcev: 7.127
Število RP: 1 (IvanËna Gorica)
Število TP: 200
SN-prostozraËni vodi: 163,1 km
SN-podzemni kabelski vodi: 15,3 km
NN-prostozraËni vodi: 310 km
NN-podzemni kabelski vodi: 145 km

Skupina na Nadzorništvu Zagradec - od leve
proti desni: (zadaj): Marko Zajec, Franc Perko,
Dušan Grden, Jože CimermanËiË, Emil BradaË,
Boris Turk, (spredaj): Branko Novak, Anton
Rogelj, Boris Praznik, Darko Perko, Igor Orel.

• Franc Perko, samostojni elektromonter
• Marko Zajec, elektromonter
Skupina za odjemalce:
• Anton Rogelj, delovodja

Nadzorništvo Litija

Poslovni prostori Nadzorništva Litija.

Vodja nadzorništva Branko Novak.

Zaposleni v nadzorništvu
• Vodja nadzorništva: Branko Novak
• Organizator del za prikljuËke: Boris Turk
• SkladišËnik: Ignacij Orel
Skupina na nadzorništvu:
• Boris Praznik, delovodja
• Emil BradaË, samostojni elektromonter
• Jože CimermanËiË, elektromonter
• Dušan Grden, samostojni elektromonter
• Darko Perko, samostojni elektromonter

Ježa 7, 1270 Litija
Telefon: 01 23 04 770
Faks: 01 23 04 773
Telefonska številka dežurnega monterja:
031 319 966
Osebna izkaznica:
Nadzorništvo Litija na severu in severozahodu meji na Nadzorništvo Domžale,
na jugozahodu Nadzorništvo Grosuplje, na
jugu na Nadzorništvo Zagradec, na jugovzhodu meji na DE Novo mesto, na severovzhodu pa na DE Trbovlje.
• Površina (ha): 17.262
• Število odjemalcev: 6.489
• Število RTP: 1 (Litija)

pri delu

varnost in zdravje

•
•
•
•
•

Število TP: 159
SN-prostozraËni vodi: 169,1 km
SN-podzemni kabelski vodi: 17,2 km
NN-prostozraËni vodi: 244 km
NN-podzemni kabelski vodi: 75 km

Zaposleni v nadzorništvu
• Vodja nadzorništva: Janez Forte

Vodja nadzorništva Janez Forte.

• Organizator del za prikljuËke: Anton
Zaman
• SkladišËnik: Alojz ZupanËiË
Skupina na nadzorništvu:
• Simon BerËon, delovodja
• Marko Avsec, samostojni elektromonter
• Aleš Mlinar, samostojni elektromonter
• Samo Peskar, samostojni elektromonter

Težja delovna
nezgoda z avtokošaro
Sredi poletnih mesecev nas
je presenetila vest o težji delovni
nezgodi dveh naših sodelavcev v
DE Ljubljana mesto. Pri rednem
delu v avtokošari je prišlo do nenadne popustitve nepovratnega
ventila in s tem sornika, ki fiksira
košaro; posledica tega je bila prevrnitev košare. Ker delavca v košari nista bila pripeta, sta padla z
višine 6 m.

Zaradi nezgode so bile iz uporabe
odpoklicane vse avtokošare tega proizvajalca in dane na izredni pregled. Preventivno se je pri vseh košarah zamenjal
zgoraj omenjeni nepovratni ventil.

P

Imamo le eno življenje in zdravje,
ne zapravimo ga po nepotrebnem.

oškodbe na prvi pogled niso bile
videti hude, saj je vsak pri sebi
dejal, živa sva, vse bo v redu.
Pozneje se je izkazalo, da poškodbe,
ki sta jih utrpela, le niso bile tako nedolžne. PoËeno vretence pri enem ter
zdrobljena lopatica in poËeno rebro pri
drugem.

Ker mehanizaciji ne moremo povsem zaupati, je kljuËnega pomena dosledna uporaba osebne varovalne opreme, ki vas varuje na samem mestu dela.

Ob tej priložnosti javno pozivam
vse zaposlene k veËji pazljivosti, doslednemu upoštevanju varnostnih pravil in
k uporabi osebne varovalne opreme.
Vesna Oman

Skupina na Nadzorništvu Litija - od leve proti
desni: Aleksander Strman, Samo Peskar, Anton
Zaman, Janez Forte, Alojz ZupanËiË, Simon
BerËon, Marko Avsec, Matjaž Peskar in Aleš
Mlinar.

Skupina za odjemalce:
• Matjaž Peskar, delovodja
• Aleksander Strman, samostojni elektromonter za odjemalce

Jana Burja

Delovna nezgoda z avto košaro.
Foto: Vesna Oman
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KAJ DELAMO?

Kaj delamo?

Projektant
V rubriki Kaj delamo?, nadaljujemo predstavitev tipiËnih delovnih mest v Elektru Ljubljana d. d., in tokrat vam
predstavljamo delovno mesto projektant.

D

elovno mesto projektant lahko zaseda delavec, ki ima konËano
visokošolsko ali višješolsko izobrazbo po programu diplomirani
inženir elektrotehnike ali inženir elektroenergetike ter 36 mesecev delovnih izkušenj. Za opravljanje dela odgovornega projektanta
mora skladno z Zakonom o graditvi objektov opraviti strokovni izpit s
podroËja projektiranja v elektroenergetiki pri Inženirski zbornici Slovenije, kjer je nato kot Ëlan vpisan v imenik pooblašËenih inženirjev
in projektantov elektrostroke. Izjemoma lahko delo odgovornega projektanta opravlja tudi delavec s konËano srednjo strokovno izobrazbo
s poklicem elektrotehnik, ki je že pred letom 1996 opravil osnovni
in nato dopolnilni strokovni izpit skladno z veljavno zakonodajo in
je vpisan v posebni imenik pooblašËenih projektantov pri Inženirski
zbornici.
Delo projektanta skladno s sistemizacijo delovnih mest v splošnem
obsega naslednja opravila:
• izdelovanje naËrtov,
• trasiranje, snemanje in zakoliËba distribucijskih naprav,
• pridobivanje projektnih pogojev in soglasij h gradnji,
• pripravljanje in pridobivanje služnostnih pogodb,
• izdelovanje kalkulacij,
• pregledovanje in potrjevanje naËrtov,
• vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poroËil.
Za opravljanje dela projektanta so v razvidu delovnih mest opredeljene tudi potrebne psihofiziËne zahteve, in sicer:
• natanËnost in zanesljivost,
• komunikativnost,
• pogajalske sposobnosti,
• organizacijske sposobnosti,
pa tudi doloËene odgovornosti za lastno delo, in sicer za:
• strokovno, kakovostno in pravoËasno izvedene naloge,
• korekten odnos do strank,
• gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
• varno opravljeno delo skladno z navodili in s predpisi s podroËja
VZD in VPP.
Seveda pa delo projektanta poleg že navedenega zahteva tudi druge
osebnostne lastnosti in sposobnosti kot na primer:
• dobra prostorska predstavljivost,
• sposobnost abstraktnega mišljenja,
• sposobnost timskega dela,
• sposobnost oblikovanja alternativnih rešitev v stresnih situacijah.
Osnovna naloga projektanta je priprava projektne in upravne dokumentacije za novogradnje, rekonstrukcije in za obnove elektroenergetskih objektov, omrežij in naprav. Projektant vodi tehniËne in upravne postopke za novogradnje, rekonstrukcije ter vzdrževanje SN- in
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NN-kablovodov, daljnovodov, transformatorskih postaj in drugih elektroenergetskih objektov in naprav za distribucijo elektriËne energije v
prostozraËni ali kabelski izvedbi. Pomembna naloga projektanta je, da
predvidene rešitve v projektu upoštevajo zahteve umešËanja objektov
v prostor, pri Ëemer mora pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja
(soglasja lastnikov zemljišË oziroma pridobitev služnostnih pogodb,
soglasja strokovnih ustanov npr. upravljavcev drugih infrastrukturnih
objektov, varstva okolja ...) do gradbenega dovoljenja. Strokovna podlaga za pripravo projektne dokumentacije so analize stanja omrežja,
prostorski naËrti omrežja in objektov, naËrti predvidenega razvoja obmoËij in tehniËni podatki o omrežju.
Delo odgovornega projektanta je zelo zahtevno; zahteva sposobnega in kompleksnega Ëloveka. Svoje delo mora opravljati samostojno,
z veliko mero natanËnosti in profesionalnosti. Spekter opravil vsebuje
vse od naËrtovanja objekta, umešËanja v prostor, tehniËno projektiranje, vodenje in nadzor gradnje. To pomeni, da mora odgovorni projektant pri svojem delu obvladati delo s strankami (zbiranje soglasij,
služnostne pogodbe, odškodnine …), delo z razliËnimi lokalnimi ustanovami (obËine, upravne enote, komunalna podjetja …), državnimi
ustanovami (skladi, ministrstva …) na eni strani ter na drugi strani do
potankosti obvladati delo na svojem podroËju, saj vsak sklenjen projekt
potrdi s svojim podpisom in z osebno štampiljko, ki jo pridobi kot pooblašËeni projektant. S tem v celoti prevzame odgovornost za projekt,
da je le-ta izdelan skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji in
da v celoti upošteva veljavno upravno in tehniËno zakonodajo.
Izdelava projekta poteka tako, da vodja službe za dokumentacijo
in investicije v okviru priprave dela in naËrta ter razdelitve delovnih
nalog dodeli izdelavo projektov posameznim odgovornim projektantom.
Na zaËetku izdelave projekta je treba doloËiti okvirno traso in lokacijo, pridobiti zemljiškoknjižne podatke o lastništvu parcel na prihodnji trasi in to uskladiti z zahtevami projekta in vodjem nadzorništva,
ki na koncu objekt prevzame v upravljanje in vzdrževanje.
Nato sledi umešËanje objekta v prostor, kjer morajo projektanti
pokazati tudi veliko komunikacijskih in pogajalskih sposobnosti pri
pridobivanju soglasij in služnostnih pogodb, kar je danes izredno pereË
problem. Pomemben vidik ob tem je tudi ravnanje z okoljem oziroma
varstvo in zašËita narave.
Šele nato lahko sledi obdelava projekta (izdelava dokumentacije)
v pisarni, za raËunalnikom, kjer odgovorni projektant uporabi svoje
strokovno znanje na podroËju elektrotehnike. Pri tem pa potrebuje tudi
veliko raËunalniškega znanja zaradi razvoja novih tehnologij pri izdelavi dokumentacije (programska orodja za risanje, oblikovanje besedil,
izdelava predraËunov …).
Po izdelani tehniËni in pridobljeni ustrezni upravni dokumentaciji je objekt pripravljen za gradnjo, kjer odgovorni projektant pokaže
svoje znanje pri koordinaciji med izvajalci gradbenih in elektromontažnih del na eni strani ter strankami na drugi. Ob tem pa nadzira tudi
gradnjo objekta skladno z izdelano tehniËno dokumentacijo.
Po vsaki gradnji sledi še tehniËni pregled objekta ter pridobitev
uporabnega dovoljenja ter vkljuËitev zgrajenega objekta v elektroenergetski sistem z namenom zagotavljanja zanesljive in kakovostne
dobave elektriËne energije odjemalcem.
Branko Volf

»loveškimi viri

ravnanje s

Kadrovanje v preteklih mesecih
V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje naslednjim:

IME IN PRIIMEK

OE

DE

Služba, nadzorništvo

JURE HO»EVAR

SDO

LM

Služba za distribucijsko operativo

IVAN HRIBAR

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo, Zagradec

JOŽE KOLENC

SDO

LO

Služba za dokumentacijo in investicije

DUŠAN LUNDER

SDO

K»

Služba za izgradnjo DO

SS

UP

Sekretariat družbe

ALOJZIJ MENCIN

SDO

NM

Služba za distribucijsko operativo, Šentjernej

ALOJZIJ NOSAN

SDO

LM

Služba za dokumentacijo in investicije

PETER PANTAR

SDO

K»

Služba za izgradnjo DO, Ribnica

MIHAEL PETERNEL

SDO

TR

Služba za izgradnjo DO, RadeËe

ANTON POHLIN

SDO

LO

Oddelek za splošne zadeve

SLAVKO RESMAN

SDO

K»

Služba za izgradnjo DO

PRIMOŽ SAMSA

SDO

K»

Služba za distribucijsko operativo, Ribnica

PETER SOTLAR

SDO

TR

Služba za izgradnjo DO, RadeËe

JANKO ŠUŠTERŠI»

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo

ANDREJ TEME

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo, Zagradec

ALOJZIJ ZAJC

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo, Grosuplje

MIRKO MARIN»I»

Umrli so upokojenci: Fanika Fajs, Alojzij Debevec
in Ivan Matjan.
Vsi podatki o prihodih, odhodih ali o prerazporeditvah so objavljeni na naši intranetni strani v rubriki
Kadri in izobraževanje.
Kadrovska služba

novica

novica

Razstava fotografij - sonËne
elektrarne v Elektru Ljubljana
Elektro Ljubljana d. d., z izgradnjo sonËnih elektrarn
(SE) uresniËuje zaËrtano strategijo poveËanja deleža primarne energije iz obnovljivih virov, kateri podjetje sledi z lastno
blagovno znamko Zelena energija, energija proizvedena iz
obnovljivih virov.

T

renutno v Elektru Ljubljana obratuje devet sonËnih elektrarn.
Elektrarni na planinski koËi Pri Jelenovem studencu in na stanovanjski hiši Škufca v PrimËi vasi sta primer uporabe sonËne
elektrarne za rešitev oskrbe z elektriËno energijo odroËnih krajev, kjer
bi bila investicija v distribucijsko omrežje previsoka in dobava elektriËne energije kljub temu ne bi bila dovolj kakovostna. Primer izkoristka velikih površin poslovnih in pomožnih objektov so sonËne elektrarne na strehah nadzorništev v Metliki in RadeËah, na strehi garaž in
skladišËnih prostorov v KoËevju pa tudi na strehah razdelilnih transformatorskih postaj v RTP RadeËe in RTP Litostroj. SonËna elektrarna
RTP Litostroj je hkrati tudi lep primer, kako je sonËne celice mogoËe
vgraditi v fasado objekta. Elektro Ljubljana je sodeloval in finanËno
podprl tudi postavitev sonËne elektrarne na Centru srednjih šol v Šiški,
ki služi kot uËni poligon za izobraževanje dijakov. RazliËne postavitve

in medsebojno loËeni razliËni tipi sonËnih elektrarn na strehi šolskega
centra s sodobno, z raËunalniki opremljeno uËilnico predstavlja enkraten uËni poligon za izobraževanje dijakov.
Konec meseca julija je bila v hodniku uprave Elektra Ljubljana
na Slovenski 58 na ogled postavljena razstava fotografij Marka Pika
na temo sonËne elektrarne v Elektru Ljubljana. Na razstavi so prikazane razliËne možnosti postavitve sonËnih elektrarn.
Uredništvo
Foto: Janko Hribar
Marko Piko pri postavljanju razstave.

SPOZNAJMO SE

SPOZNAJMO SE

Projektant elektroenergetskih
objektov in naprav
Stanko Pugelj

Kaj je vplivalo na vašo odloËitev, da
ste postali projektant elektroenergetskih objektov in naprav? Ste bili ciljno
usmerjeni v ta poklic že od zaËetka šolanja ali gre samo za splet okolišËin, ki
so vas pripeljale do tega dela?
“Služenje lastnega denarja sem zaËel
v skupini za prikljuËke kot elektrotehnik
energetik. Zaradi zmanjšanja obsega dela
in potrebe po novi delovni moËi v službi
razvoja pri izdelavi projektne dokumentacije sem bil premešËen na novo delovno
mesto.”

V pogodbi o zaposlitvi ima vsak precej
skopo našteta opravila, kaj vse naj bi
obsegalo njegov delo. Ampak vsi vemo,
da se za tem opisom skrivajo številne
neomenjene obveznosti, ki zapolnijo
delavnik posameznika, ga vËasih oplemenitijo, spet drugiË preobremenijo.
Kako bi opisali svoje delovne naloge in
kako je vaše delo vpeto v širši delovni
proces na DE?
“Ko sem prišel v službo razvoja, nisem takoj zaËel projektirati. Takrat je ravno
nastopilo obdobje razvoja raËunalništva,
kar je prineslo tudi bistvene spremembe
v naËinu dela pri izdelavi projektne dokumentacije. Prej se je veËinoma pisalo in
risalo “peš”. Mene pa so usmerili v raËunalništvo. Tako sem se zaËel uËiti uporabljati
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raËunalnik in programe, kot sta Autocad
in Office. Ker nismo imeli geodeta, sem se
zaËel uËiti tudi geodezijo za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Med tem sem
ob delu konËal tudi višješolski program
elektroenergetike. Danes opravljam delo
projektanta in delno pomagam pri razvoju
sistema PISELJ”.

Miran ŠpiletiË

Opravljanje vsakega poklica ima svoj
Ëar, seveda Ëe ga opravljaš s srcem. Ali
bi lahko poudarili nekaj, kar vam je
pri vašem delu najbolj všeË in vas vsak
dan znova prepriËa, da ste se odloËili
za pravi poklic?
“Delo je razgibano, to pomeni nekaj pisarniškega in nekaj terenskega dela.
Stalno se moraš uËiti, ker se spreminjajo
zakonodaja, predpisi in elektroenergetske
naprave.”

Pa vendar ima vsaka medalja dve strani: kakšen bi bil lahko negativni vidik
vašega dela in kako se z njim spopadate? Katere so najpogostejše težave, na
katere naletite pri opravljanju svojega
dela?
“Kot projektantu mi je najbolj negativen vidik dela zbiranje soglasij lastnikov
parcel za postavitev naših naprav.”

Kaj bi svetovali vsem, ki bi se želeli
usmeriti v ta poklic?
“Za ta poklic moraš biti tehniËen Ëlovek, ki se vedno rad uËi in zna sam sprejemati odloËitve. Znati mora uporabljati
raËunalnik in programe, kot so: Autocad,
Word, Excel … Veliko pomaga, Ëe si prej
delal na terenu na elektrodistribucijskem
omrežju in s tem spoznal materiale in naprave ter naËin dela.”
Stanko Pugelj: skupna delovna doba
19 let, od tega v Elektru Ljubljana 18 let.

Kaj je vplivalo na vašo odloËitev, da
ste postali projektant elektroenergetskih objektov in naprav? Ste bili ciljno
usmerjeni v ta poklic že od zaËetka šolanja ali gre samo za splet okolišËin, ki
so vas pripeljale do tega dela?
“Ob zaposlitvi v Elektru Ljubljana
leta 1979 sem bil v takratnem Tozdu Elektro KoËevje razporejen v službo razvoja
kot tehnik razvoja. Pri delu sem sodeloval
pri projektiranju elektroenergetskih naprav
predvsem s trasiranjem SN-daljnovodov
in nizkonapetostnih omrežij ter z risanjem
trasnih naËrtov in izdelavo preostalih grafiËnih prilog pri izdelavi projekta. Pozneje
sem bil razporejen na delovno mesto tehnika za dokumentacijo. Ker sem ob delu
dokumentarista še naprej sodeloval pri
projektiranju, sem zaËel razmišljati o opravljanju strokovnega izpita. Po opravljenem
strokovnem izpitu pa sem postal projektant
elektroenergetskih objektov in naprav. Med
tem sem ob delu konËal tudi višješolski
program elektroenergetike.”

V pogodbi o zaposlitvi ima vsak precej
skopo našteta opravila, kaj vse naj bi
obsegalo njegov delo. Ampak vsi vemo,
da se za tem opisom skrivajo številne
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neomenjene obveznosti, ki zapolnijo
delavnik posameznika, ga vËasih oplemenitijo, spet drugiË preobremenijo.
Kako bi opisali svoje delovne naloge in
kako je vaše delo vpeto v širši delovni
proces na DE?  
“Delo projektanta obsega izdelavo
idejnega projekta, projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo, konËa pa se s projektom izvedenih del
in pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Pri
ogledu na terenu, izbiri trase SN- in NN-vodov ter lokacij transformatorskih postaj
in njihovi umestitvi v prostor sodelujemo z
oddelkom za distribucijsko operativo. Podatke o odjemalcih nam posreduje oddelek
za uporabnike. Po pridobljenem gradbenem
dovoljenju objekt zakoliËimo in ga predamo v gradnjo službi za izgradnjo.”

Opravljanje vsakega poklica ima svoj
Ëar, seveda Ëe ga opravljaš s srcem. Ali
bi lahko poudarili nekaj, kar vam je
pri vašem delu najbolj všeË in vas vsak
dan znova prepriËa, da ste se odloËili
za pravi poklic?
“VšeË mi je, ker je delo raznovrstno, saj
zahteva poleg znanj s podroËja elektrotehnike še znanja s podroËja varstva okolja pri
umešËanju objektov v prostor, s podroËja geodezije pri trasiranju in zakoliËbi, s pravnega
podroËja pa pri sestavljanju služnostnih pogodb in vknjižbi v zemljiško knjigo.”

Pa vendar ima vsaka medalja dve strani: kakšen bi bil lahko negativni vidik
vašega dela in kako se z njim spopadate? Katere so najpogostejše težave, na
katere naletite pri opravljanju svojega
dela?
“Najpogostejše težave se pojavljajo
pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišË, veËkrat pa tudi pri pridobivanju soglasij
okoljevarstvenikov.”

Kaj bi svetovali vsem, ki bi se želeli
usmeriti v ta poklic?
“Za poklic projektanta naj se odloËijo
samo, Ëe jih zanima vse, kar je povezano s
tehniko in jih veseli raznovrstno delo.”
Miran ŠpiletiË: delovna doba 29 let v
Elektru Ljubljana.

Ivan Kobe

Kaj je vplivalo na vašo doloËitev, da
ste postali projektant elektroenergetskih objektov in naprav? Ste bili ciljno
usmerjeni v ta poklic že od zaËetka šolanja ali gre samo za splet okolišËin, ki
so vas pripeljale do tega?
“Že od nekdaj me je zanimala elektrika, vendar si med šolanjem še nisem
predstavljal, da bom nekoË projektant elektroenergetskih objektov. Po koncu šolanja za poklic elektrotehnik energetik sem
se septembra 1985 zaposlil pri zdajšnjem
podjetju in delal kot elektromonter. Pozneje, z odhodom delavcev v pokoj, pa sem
postal delovodja gradbene skupine. V 90.
letih tedanje službe za razvoj se je pojavila
potreba po projektantu in tako sem bil po
pogovoru z vodstvom službe premešËen v
službo razvoja - v projektivo. Med tem sem
ob delu konËal tudi višješolski program elektroenergetike.”

V pogodbi o zaposlitvi ima vsak precej
skopo našteta opravila, kaj vse naj bi
obsegalo njegov delo. Ampak vsi vemo,
da se za tem opisom skrivajo številne
neomenjene obveznosti, ki zapolnijo
delavnik posameznika, ga vËasih oplemenitijo, spet drugiË preobremenijo.
Kako bi opisali svoje delovne naloge in
kako je vaše delo vpeto v širši delovni
proces na DE?

predvideni poseg. Tako je treba venomer
iskati kompromis med najboljšo rešitvijo
in soglasji lastnikov. Pri delu je treba poznati tudi geodetsko delo, kot je poznavanje katastra in zemljiške knjige. Posebno
poglavje pa je prepriËevanje lastnika za
pridobitev soglasja za postavitev elektroenergetskega objekta na njihovi parceli.
Delo s posameznimi lastniki je vËasih zelo
naporno. Prijetno opravilo pa je izdelava
projektne dokumentacije, ko imaš že izdelano rešitev z vsemi soglasji.”

Opravljanje vsakega poklica ima svoj
Ëar, seveda Ëe ga opravljaš s srcem. Ali
bi lahko poudarili nekaj, kar vam je
pri vašem delu najbolj všeË in vas vsak
dan znova prepriËa, da ste se odloËili
za pravi poklic?
“Pri mojem delu mi je najbolj všeË, ko
se projekt izvede na terenu, in sicer brez
veËjih sprememb in je lepo vklopljen v
okolje. S projektiranjem in z izvedbo stremimo k izboljšanju elektroenergetskih razmer na terenu.”

Pa vendar ima vsaka medalja dve strani: kakšen bi bil lahko negativni vidik
vašega dela in kako se z njim spopadate? Katere so najpogostejše težave, na
katere naletite pri opravljanju svojega
dela?
“Posebnih težav pri opravljanju svojega dela nimam, Ëe se pojavijo, pa jih poskušam sproti reševati, naj bo to s strankami, sodelavci ali z vodji služb. Negativni
vidik je predvsem pri nerealizirani optimalni rešitvi zaradi dejavnikov, na katere
nimaš vpliva.”

Kaj bi svetovali vsem, ki bi se želeli
usmeriti v ta poklic?
“Kdor želi biti v tem poklicu, mora
imeti veselje do tehnike ter po nenehnem
izpopolnjevanju in pridobivanju novih
znanj na podroËju elektrotehnike.”
Ivan Kobe: delovna doba 24 let v Elektru Ljubljana.

“Delovne naloge projektanta potekajo od idejne rešitve do izvedbe. Projektna
rešitev na terenu je predvsem odvisna od
lastnikov zemljišË in njihovih soglasij za
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Matjaž Obrstar

Kaj je vplivalo na vašo odloËitev, da
ste postali projektant elektroenergetskih objektov in naprav? Ste bili ciljno
usmerjeni v ta poklic že od zaËetka šolanja ali gre samo za splet okolišËin, ki
so vas pripeljale do tega dela?
“V drugi polovici 70. let prejšnjega
stoletja sem hodil v elektrotehniško šolo na
Vegovi v Ljubljani, kjer so nas uËili osnove
elektrotehnike. Za opravljanje del odgovornega projektanta pa je potreben strokovni
izpit za projektiranje, kar pomeni, da je treba na osnovi nekajletnih delovnih izkušenj

poznati tudi tehniËne predpise itn. s podroËja projektiranja v elektroenergetiki. Na
tej toËki se potem odloËiš. Ker mi je podjetje
ponudilo to možnost, sem se zanjo odloËil.”

V pogodbi o zaposlitvi ima vsak precej
skopo našteta opravila, kaj vse naj bi obsegalo njegov delo. Ampak vsi vemo, da
se za tem opisom skrivajo številne neomenjene obveznosti, ki zapolnijo delavnik posameznika, ga vËasih oplemenitijo,
spet drugiË preobremenijo. Kako bi opisali svoje delovne naloge in kako je vaše
delo vpeto v širši delovni proces na DE?
“V naši DE posamezni projektant pri
novogradnji elektroenergetskega objekta
opravi oziroma prevzame vse faze izdelave projektne in tehniške dokumentacije,
vkljuËno s predajo gradbenih in elektromontažnih del izvajalcem. Bistvo vsega pa
je, da mora projektant prevzeti odgovornost, da bo projekt tudi uresniËen.”

Opravljanje vsakega poklica ima svoj
Ëar, seveda Ëe ga opravljaš s srcem. Ali

bi lahko poudarili nekaj, kar vam je
pri vašem delu najbolj všeË in vas vsak
dan znova prepriËa, da ste se odloËili
za pravi poklic?
“Najlepši Ëar - elektriËar, ha, ha!”

Pa vendar ima vsaka medalja dve strani:
kakšen bi bil lahko negativni vidik vašega dela in kako se z njim spopadate?
Katere so najpogostejše težave, na katere naletite pri opravljanju svojega dela?
“Predvsem pri izvedbi oziroma prenosu projekta s papirja v naravo se pojavijo
težave, takrat se zaËnejo pojavljati razliËni
ljudje in njihovi interesi.”
.

Kaj bi svetovali vsem, ki bi se želeli
usmeriti v ta poklic?

“MogoËe to, da naj naredijo nekaj veË
za to, da bo to delo bolj spoštovano in cenjeno.”
Matjaž Obrstar: delovna doba 28 let v
Elektru Ljubljana.
Branko Volf
Foto: Anton Štimec

Si æelite novih znanj?

1. ELEKTROENERGETIKA

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

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

podjetje

družini prijazno

5. HrËkov tek za najmlajše
Udeleženci HrËkovega teka na startu.
Foto: Arhiv Športnega društva Elektro Ljubljana

V okviru prireditev ŠD Elektro
Ljubljana so se v nedeljo, 26. 9. 2010,
Ëlani ŠD in drugi zaposleni z otroki
udeležili že 32. Gozdnega teka in 5.
HrËkovega teka za najmlajše na Brdu
pri Ljubljani. Ker smo k dogodku želeli pritegniti Ëim veËje število otrok,
smo razpis zasnovali v sklopu Certifikata Družini prijazno podjetje in ga
razširili na vse zaposlene.

K

ljub slabi vremenski napovedi je
tek uspel, otroci pa so bili veË kot
zadovoljni, saj so se v boj za prva
mesta opremili z enotnimi majicami pod
okriljem ŠD Elektro Ljubljana. Organizator
je cicibanom in cicibankam namenil lepe
medalje in bogate praktiËne nagrade. Izide
si lahko ogledate na spletni strani Tekaškega foruma.

Vse zaposlene z otroki že zdaj vabimo, da se nam v Ëim veËjem številu pridružijo naslednje leto, ko bomo zadnjo nedeljo
v septembru ponovno združili športni duh
in dobro voljo. Ne bo vam žal.
Športni pozdrav.
 					
					
Mojca Lampe
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Nastavitve nizkonapetostnih
odklopnikov - 1. del
Nizkonapetostni odklopniki v
praksi pogosto ne izpolnjujejo vseh
svojih funkcij, ker njihovi zašËitni
sprožniki in drugi parametri niso
pravilno nastavljeni. Problem se odraža v nepravilni zašËiti transformatorjev, kablov in naprav ali v nezanesljivem napajalnem sistemu zaradi
nepotrebnih izpadov odklopnika. V
Ëlanku so zato razložene izklopne karakteristike in smernice za pravilno
nastavitev odklopnikov tipa NMZ, v
nadaljevanjih pa bodo predstavljene
tudi nastavitve odklopnikov drugih
proizvajalcev.

KarakteristiËne veliËine:
• t - izklopni Ëas
• I - okvarni tok (preobremenitev,
kratek stik)
• In - nazivni tok odklopnika
• Ir - preobremenitveni sprožnik
• tr - razred proženja
• Ii - kratkostiËni sprožnik
• Isd - kratkostiËni sprožnik - zapoznjen
• tsd - zapoznitev kratkostiËnega
sprožnika
• I2 x t (ON - OFF)

Izklopna karakteristika

Slika 2: Izklopna karakteristika I/t -univerzalna.

lika 1 prikazuje osnovno standardizirano izklopno karakteristiko
nizkonapetostnega odklopnika, ki
je sestavljena iz preobremenitvenega in
kratkostiËnega podroËja. Prikazano karakteristiko lahko dosežemo z elektromehanskimi (bimetalnimi, elektromagnetnimi)

ali elektronskimi sprožniki. Elektromehanski sprožniki so zaradi manjše cene
še vedno uporabljeni pri odklopnikih nižjih nazivnih tokov (do 250 A, izjemoma
tudi višje). Glavna slabost teh sprožnikov
je omejeno obmoËje nastavitve proženja,
zato mora biti odklopnik z elektromehan-

S

skim sprožnikom pravilno izbran glede na
lastnosti šËitene naprave. ObmoËje nastavitve preobremenitvenega sprožnika (Ir) je
na primer pri odklopniku NZM 1 ali NZM
2 med (od 0,8 do 1) x In (nazivni tok). ObmoËje nastavitve kratkostiËnega sprožnika
(Ii) je (od 6 do 10) x In za splošne porabnike (kabli, stikalni bloki) in (od 8 do 14)
x In za motorje.

č

KarakteristiËne veliËine:

Slika 1: Izklopna karakteristika I/t - osnovna.
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• t - izklopni Ëas
• I - okvarni tok (preobremenitev, kratek stik)
• In - nazivni tok odklopnika
• Ir - preobremenitveni sprožnik
• Ii - kratkostiËni sprožnik

ObmoËje nastavitev elektronskih
sprožnikov ima širši razpon. ObmoËje nastavitve preobremenitvenega sprožnika je
obiËajno med (od 0,5 do 1) x In, kratkostiËnega pa (od 2 do 12) x In.
Na karakteristiki na Sliki 1 je prikazan snop preobremenitvenega (200-400
A) in kratkostiËnega (6-11 x In) podroËja
izklopne karakteristike odklopnika z elektronskim zašËitnim modulom In = 250 A.
Slika 2 prikazuje univerzalno izklopno karakteristiko nizkonapetostnega
odklopnika, ki ima poleg osnovnih nastavitev še nekaj dodatnih, ki so potrebne za
realizacijo zahtevnejših problemov zašËite
(težki zagoni, selektivnost ...). Tako lahko
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izberemo razred proženja v obmoËju (tr =
2-20 s). Razred proženja je podatek, ki nam
pove, v kakšnem Ëasu odklopnik izklopi
pri nadtoku 6 x Ir. Standardni razred odklopnikov z osnovno karakteristiko je 10.
Nadalje lahko izberemo zapoznitev kratkostiËnega sprožnika tsd, kar nam omogoËa
izvedbo Ëasovno selektivnega delovanja
zašËite. Reševanju problemov selektivnosti med odklopnikom in odvodno talilno
varovalko je namenjena funkcija I2 x t, ki
vkljuËena (ON) povzroËi spremembo oblike
karakteristike v kratkostiËnem podroËju in
jo prilagodi karakteristiki talilne varovalke
(glejte sliko 5).

Literatura:
• SIST EN 60947-1
Nizkonapetostni stikalni aparati - splošna navodila
• SIST EN 60947-2
Nizkonapetostni stikalni aparati - odklopniki
• Informator št. 6
Varovanje kablov in vodnikov - preobremenitev
• Informator št. 7
Varovanje kablov in vodnikov - kratek
stik
• Informator št. 15		
KratkostiËna stikalna zmogljivost

• Informator št. 19		
Vzdrževanje in preizkušanje nizkonapetostnih odklopnikov
• TehniËna dokumentacija Moeller in
drugih proizvajalcev
• Program CurveSelectV1.10
• http://www.moeller.net/en/products_solutions/power_distribution/power_communication/curve_program/index.jsp
Vir:
• Informator, maj 2010, št. 49
• Jure BožiË, Elsing
		
Boris Sterle
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Seja Ëasopisnega sveta Elektro novic
Ob izidu julijske številke internega glasila Elektro novice smo se Ëlani
Ëasopisnega sveta zbrali na redni seji
na upravi DE Novo mesto.

»

lane Ëasopisnega sveta je sprejel in
pozdravil direktor DE Novo mesto
Mitja Brudar, ki je prisotne seznanil s
spremembami, ki so se zgodile v preteklem
obdobju, in predstavil trenutne razmere
na obmoËju enote. Naše interno glasilo je
ocenil pozitivno. Pohvalil je raznolikost
in pestrost ter bogate vsestranske vsebine
Ëlankov v glasilu Elektro novice. Vsem Ëlanom je zaželel še veliko dobrih prispevkov
in dobrih številk glasila.
Dobro sodelovanje s pristnim, z odkritim in s sprošËenim poroËanjem o aktualnih dogodkih je dober porok za dober izdelek. Trudimo se, da aktualno spremljamo
vse dogodke na podroËju družbe. Želja Ëlanov je, da bi bilo naše glasilo vedno boljše
in da bi ga naši bralci z veseljem prebirali.

»lani Ëasopisnega sveta na seji v DE Novo mesto.

Marko Piko
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Naj fotografija
2010
Tokrat smo v uredništvo prejeli fotografije šestih
avtorjev. Svoje fotografije so nam poslali Anton Štimec,
Bojan Pintar, Damjan »oš, Robert Lekše, Romana Brudar
in Štefan PavliË. 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

Štefan PavliË: Višinski nadzor

Damjan »oš: Daljnovod v vodi

Anton Štimec: Pogled skozi jambor

Romana Brudar: SonËni zahod

Bojan Pintar: Poplava
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Dušan Lunder upokojenec
Dušan praznuje 60 let.

Sredi letošnjega poletja, toËneje
4. avgusta 2010, se je iztekla dolgoletna delovna pot našemu sodelavcu
Dušanu Lundru, vodji službe za izgradnjo DO na DE KoËevje.

D

ušan se je takoj po koncu šolanja
na Tehniški šoli za elektrotehniško
stroko in odsluženem vojaškem roku
maja leta 1970 zaposlil v Elektru Ljubljana,
enota KoËevje kot elektrotehnik pripravnik.
Po konËanem pripravništvu je bil razporejen na delovno mesto tehnik za mrežo, kjer
se je ukvarjal s projektiranjem elektroenergetskih objektov in naprav v službi razvoja.
Leta 1974 pa je bil prerazporejen v službo
obratovanja za glavnega nadzornika. To
delo je opravljal praktiËno veËino svoje
delovne dobe v DE KoËevje, kateri je ostal
zvest od prvega dne zaposlitve. Pri delu se je
sreËeval s številnimi izzivi pri vzdrževanju
elektroenergetskih objektov in naprav ter
zagotavljanju nemotenega obratovanja oziroma dobave kakovostne elektriËne energije
odjemalcem. Pri delu je bil zelo natanËen,
vesten in marljiv; spremljal je razvoj stroke
in se prilagajal razvoju novih tehnologij. Pri
organizaciji in vodenju dela nadzorništev
si je vedno pripravljal številne dodatne tabele in evidence, spremljal stanje mreže ter
s svojimi predlogi in z izkušnjami sodeloval pri kreiranju razvoja mreže ter izdelavi
naËrtov investicij in vzdrževanja. Seveda pa
Dušan Lunder

so bile najveËje preizkušnje zanj ob pojavih okvar in havarij na elektroenergetskih
objektih, ki so nastajale pretežno zaradi vremenskih okolišËin (veter, sneg, žled, atmosferske prenapetosti). Takrat je bilo delo na
usklajevanju odprave okvar in postopnem
zagotavljanju dobave elektriËne energije še
posebej zahtevno, saj so skupine na terenu
delale v izredno težavnih pogojih, ponoËi in
podnevi, v dežju in snegu, velikokrat tudi ob
neprevoznih cestah. Potrebna je bila velika
mera zbranosti, iznajdljivosti, preudarnosti
in skrb za varnost sodelavcev na terenu, po
drugi strani pa razumevajoË odnos do odjemalcev, ki so bili v priËakovanju, kdaj bo
spet posvetila luË. Tudi te težave je Dušan
uspešno premagoval s svojo strokovnostjo
in pozitivnim odnosom do dela ter predvsem sodelavcev. Glede na svojo marljivost
in strokovnost pri delu je leta 2000 napredoval na delovno mesto vodja referata za
vzdrževanje postrojev ter nato leta 2003 na
delovno mesto vodja službe za vzdrževanje.
Aktivno delovno dobo je konËal na delovnem mestu vodja službe za izgradnjo DO, na
katerem je bil od leta 2008.
Med njegovim dolgoletnim delom v
Elektru Ljubljana je doživel tudi številne
reorganizacije v okviru elektrogospodarstva
pa tudi v okviru Elektra Ljubljana, katerim
pa se je vedno uspešno prilagajal ter iskal
tiste pozitivne stvari, ki naj bi prinesle izboljšave, racionalizacijo pri delu ter novo
dodano vrednost.
Kot dolgoletni sodelavec z veliko izkušnjami, s strokovnostjo ter pozitivnim odnosom do dela je bil imenovan za mentorja
številnim strokovnim kadrom s podroËja
elektrotehnike na naši enoti ob zaËetku njihove strokovne poti, oblikovanju delovnih
navad in ob seznanitvi z delom pri gradnji
in vzdrževanju elektroenergetskih objektov
in naprav. Tudi pri vzgoji in usposabljanju
mlajših kadrov je bil dosleden pri zagovar-

janju stroke, pravilnega in varnega dela ter
oblikovanju poštenega odnosa do dela in
predvsem sodelavcev.
Dušan je bil aktiven tudi zunaj rednega delovnega Ëasa. Bil je dolgoletni Ëlan Rokometnega kluba KoËevje, kjer pa so mu nadaljnjo pot prepreËile poškodbe, ki žal tako
rade spremljajo aktivne športnike. Vendar pa
je po konËanem aktivnem igranju rokometa
nadaljeval svojo športno aktivnost na podroËju rekreacije, in sicer z igranjem košarke
v okviru Športnega društva Elektro Ljubljana, kjer je bil leta 1970 eden izmed zaËetnikov in njenih pobudnikov. Znano je bilo,
da je vsak Ëetrtek zveËer rekreacija - igranje
košarke v telovadnici v Gaju v KoËevju, ki je
bila na eni strani družabna igra, po drugi pa
prijetno druženje sodelavcev, ki se je obiËajno nadaljevalo tudi v sprošËenem pogovoru ob pivu. Kako je bila tovrstna rekreacija
priljubljena med sodelavci, govori dejstvo,
da se je ta oblika rekreacije kot edina brez
prekinitve ohranila vse do današnjega dne.
Drugi Dušanov konjiËek oziroma
naËin preživljanja prostega Ëasa pa so bila
številna potovanja doma in v tujini, katera
je vedno skrbno naËrtoval že vnaprej in iz
njih prinašal številne lepe spomine in vtise.
Tudi obiskovanje bližnjih vrhov v okolici
KoËevja ter nabiranje gozdnih sadežev mu
je med tednom dajalo nove energije za premagovanje vsakodnevnih naporov pri delu.
Dušan! Naj se ti ob koncu tvoje aktivne poti ter vstopu v novo življenjsko obdobje iskreno zahvalim za tvojo dolgoletno
zvestobo in vsa prizadevanja pri delu v naši
enoti ter ti želim predvsem zdravja ter glede na to, da si v letošnjem letu postal tudi
sreËni dedi, veliko veselja in igrivih trenutkov s tvojima sonËkoma v krogu tvojih najdražjih.
Branko Volf
Foto: Igor Cetinski

oktober2010 | Dober tok. • 31

upokojitve

upokojitve

Upokojitev Alojza Nosana
preimenoval v višji referent za omrežje. Tu je kakovostno in vestno
izvajal dela in naloge na obmoËju Šiške, v zadnjem letu tudi na
obmoËju Broda in Tacna, vse do upokojitve, skupaj 19 let.

Lojze Nosan praznovanje 60 let.

Naenkrat, prehitro in premlad si se odloËil, da konËaš
svojo poklicno delovno kariero. MogoËe si imel v skrivnem rokavu beneficirano delovno dobo v Elektru Ljubljana. Vsi vemo, kaj je resniËno in kaj je življenjsko ter da si
se za vse sam odloËil, kar je zate najboljše v tem trenutku.

K

er sva midva najdlje skupaj sodelovala v tem podjetju in
imava veliko skupnega, moram nekaj odkrito povedati. Lojze je tipiËen elektroenergetik, ki je svojo kariero zaËel kot
praktik s šolanjem v elektrogospodarskem šolskem centru v Novi
Gorici ter konËal poklicno kariero kot višji referent za omrežje obmoËja Ljubljana Šiška.

Pozimi 15. januarja leta 2009 je praznoval 60 let in tega dne se
je DE Ljubljana mesto prviË vkljuËil na 20 kV napetostni nivo. Svojo
delovno poklicno kariero pa je tudi simboliËno in toËno sklenil 31.
avgusta 2010. Vse delovne faze elektroenergetike si preizkusil, delal
in obvladoval. Veliko dela si opravil vestno in tvoja odlika je bila
izredna natanËnost. Marsikaj imaš pokazati kot lastno ustvarjalnost.
Nisi se bal težav in oziral nanje, samo ustvarjati in izboljševati si
hotel. Vse je moralo biti urejeno, dovršeno, kot se za pravega perfekcionista spodobi. Pa še nekaj smo vedno rekli: “Hiter, hitrejši,
najhitrejši, Nosan”. Sam pa o sebi nisi nikoli pozabil reËi: “Sem pravi
Ribn’Ëan in tak bom tudi ostal.” Takih sodelavcev preprosto ni veË,
Ëeprav se vsi trudimo. No, vsekakor je lep obËutek ozreti se nazaj na
pot uspehov, Ëeprav polno trdega in poštenega dela.
In kakšno bo tretje življenjsko obdobje? Kot prvo, zamenjava
glavnega šefa. VeË dela. Brez Ëasovne omejitve. Osnovno pravilo:
Nimam Ëasa! Pozor: upoštevati moraš tudi nasvet delovnih kolegov,
ki pravi: “Misli in spoštuj tudi sebe, kajti kolikor se sam ceniš, te
tudi drugi cenijo.” Dragi Lojze, tvoji delovni kolegi ti želimo veliko
življenjske radosti, zdravja, delati pa vemo, da ne boš prenehal.
Vsem nam boš ostal v prijetnem spominu na skupno delovno dobo.
Želeli pa bi, da bi se veËkrat oglasil in bi skupaj kakšno rekli o
starih dobrih Ëasih.
Lojze, sreËno, zdravo, dolgo tretje življenjsko obdobje v krogu
svojih domaËih in tvojih prijateljev ti želimo tvoji sodelavci.

Lojze se je z Elektrom Ljubljana, enoto Ljubljana mesto, prviË
sreËal že v letu 1965, ko je s podjetjem sklenil štipendijsko pogodbo
za šolanje v Elektrogospodarskem šolskem centru Nova Gorica. V
naslednjem letu pa je na enoti KoËevje že opravljal prvo enomeseËno poËitniško prakso. Na enoti KoËevje pa zato, ker je bil Lojze
doma iz Ribnice. Šolanje je uspešno konËal v letu 1968 in se 2.
septembra zaposlil v Elektru Ljubljana, kjer je vztrajal v dobrem in
slabem vse do danes. Na služenje vojaškega roka je moral oditi že
po 18. delovnih dnevnih, kariero pa je nadaljeval v mesecu februarju leta 1970. Prvotno je delal kot elektromonter v SOD (Skupina
za odpravo defektov).
V tem Ëasu si je uredil stanovanje v Ljubljani in se vpisal
na Dopisno delavsko univerzo - program elektrostroka. Šolal se je
tudi na srednji elektrotehniški šoli v Ljubljani, odsek za jaki tok,
in v letu 1979 uspešno konËal šolanje in postal elektrotehnik. Med
delovno kariero je napredoval na mesto samostojnega elektromonterja za kable, pomoËnika delovodje v skupini za odpravo defektov
ter tehnik za meritve v obratovanju. V letu 1991 je bil razporejen
na delovno mesto referent za mrežo, ki se je po zadnji sistemizaciji
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Anton AvËin s sodelavci
Foto: Mojmir Urh

Lojze Nosan s podarjeno karikaturo.
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Upokojil se je
Alojz Mencin
Alojz Mencin - Slavko se je rodil v Šentjerneju, kjer je
tudi obiskoval osnovno šolo. Kot mlad fant je želel nadaljevati šolanje na mornariški podoficirski šoli, saj je imel
neizmerno željo do morja. Ob koncu osmega razreda pa je
v razred prišel ravnatelj in povedal, da v elektru potrebujejo kader. Na osnovi te informacije je z oËetom odšel na
razgovor, kjer so se dogovorili, da bo njihov štipendist na
EGS Maribor.

P

o uspešno opravljeni šoli za elektromonterja je bil nato pol
leta doma, ker takrat v podjetju ni bilo potrebe po kadru.
Leta 1968 pa se je zaposlil v Elektru, Nadzorništvo Novo
mesto, v skupini za prikljuËke. Nato je bil prerazporejen v gradbeno
skupino, leta 1969 pa je odšel v vojsko. Po vrnitvi iz vojske je šel
nazaj v gradbeno skupino, bil tam zaposlen dobro leto, nato odšel
v podjetje Novoles.
Ker si je želel ustvariti družino, je odšel v Rudnik Senovo, kjer
je takoj dobil stanovanje. Leta 1976 se je vrnil v Elektro, Nadzorništvo Šentjernej. Dodeljeno mu je bilo stanovanje v stari stavbi
nadzorništva. OdloËil se je, da se bo dodatno izobraževal za delovodjo. Šolo je uspešno konËal in postal pomoËnik delovodje. Med
tem Ëasom se je družina poveËala za dva otroka, sina in hËerko, in
s skupnimi moËmi so zgradili dom.
Od leta 1986 je bil vodja Nadzorništva Šentjernej. Izredno veselje je doživel ob pridobitvi novega Nadzorništva v Šentjerneju.
Ob reorganizaciji podjetja je bil leta 2000 razporejen na delovno
mesto delovodja skupine za vzdrževanje in na tem delovnem mestu
je ostal vse do upokojitve.
Med službovanjem je okusil vse tegobe terenskega dela v
težkih zimskih razmerah, ob poškodbah elektriËnih naprav zaradi snega in žledu. Med opravljanjem rednih nalog je sodeloval v
razliËnih komisijah, vseskozi se je izobraževal in s svojimi predlogi
pripomogel k izboljšanju kakovosti dela, skratka, zavzemal se je za
pametne rešitve na vseh podroËjih.
Zmeraj pa ni potekalo tako, kot bi moralo, veliko problemov
se je pokazalo pri dogovarjanju s strankami, predvsem v zadnjih
letih je bilo treba vložiti veliko naporov za pridobitev ustreznih
soglasij za gradnjo daljnovodov.
Na vprašanje, kako gleda na vso prehojeno delovno dobo, je
povedal, da je vseskozi z veseljem opravljal svoje delo, predvsem ga
je veselilo delo z ljudmi, saj delo ni bilo nikoli monotono.

Alojz Mencin

V vsem tem Ëasu se je zgradilo ogromno energetskega omrežja, elektrificirale so se vasi in vinske gorice. Pripadnost je bila zelo
velika, prav tako razumevanje med sodelavci. Vedno je s ponosom
povedal, da je zaposlen v Elektru Ljubljana.
Vsem sodelavcem sporoËa lepo misel: “Mirkaj nase in na
druge.”
Vesel je, da veËje nesreËe v službi ni doživel in zato želi, da
tako ostane tudi do nadaljnjega.
Dragi sodelavec Slavko! Priznam, da vas bomo pogrešali. S
svojo Ëloveško toplino in z iskreno zavzetostjo ste si pridobili naklonjenost in zaupanje pri sodelavcih in tudi vodstvu podjetja. Za
vedno boste ostali naš dragocen vir izkušenj in informacij, ostali
boste eden naših.
Vsi skupaj vam želimo veliko zdravja in lepih trenutkov, ki jih
boste preživeli v vašem vinogradu na Vinkov vrhu nad Dvorom.
Za najlepše trenutke pa vam želimo, da jih preživite v krogu svoje
družine.
Jolanda Štukelj
Foto: Dejan Mencin
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Slavko Resman
- upokojenec
V letu, ko se v DE KoËevje poslavlja kar nekaj sodelavcev, je med drugimi svoje aktivno delo 19. 7. 2010
sklenil tudi naš sodelavec Slavko Resman, voznik tovornjaka iz KoËevja.

S

lavko je svojo prvo zaposlitev našel na Posestvu Snežnik v
KoËevski Reki takoj po konËani osnovni šoli, kjer je delal vse
do konca junija 1978. V tem Ëasu je opravil tudi teËaj za
specialne gozdarske traktorje, nakladalce s hidravliËnimi dvigali ter
konËal šolo za voznike motornih vozil. S prvim julijem 1978 pa
je s podpisom izjave o pristopu k samoupravnemu sporazumu o
združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji združenega dela
Elektro KoËevje postal zvest podjetju Elektro Ljubljana v razliËnih
organizacijskih oblikah kot voznik tovornega vozila z avtodvigalom na enoti v KoËevju.
Pri delu je bil vedno prizadeven in vesten; zgledno je skrbel za
zaupana delovna sredstva - za traktor rovokopaË pa tudi za tovorno vozilo. Ni mu bilo žal tudi prostega Ëasa, v katerem je poskrbel
za brezhibnost in urejenost vozila. Seveda ni treba posebej omenjati, da je bil kot voznik tovornega vozila z avtodvigalom nepogrešljiv pri izvajanju del pri gradnji in vzdrževanju elektroenergetskih
objektov in naprav, na vËasih zelo nedostopnem terenu. To so še
posebej cenili preostali sodelavci elektromonterji na terenu, saj jim
je bil v veliko pomoË pri izvajanju fiziËno težkih del pri montaži in
postavljanju drogov, transformatorskih postaj ter polaganju kablovodov. Kot voznik je opravljal tudi dežurstvo na domu in je bil tudi
zunaj tega v vsakem trenutku pripravljen pristopiti na pomoË pri
odpravi okvar na terenu ter Ëimprejšnjemu zagotavljanju nemotene
oskrbe odjemalcev z elektriËno energijo. Bil je zelo sprejemljiv za
doloËene spremembe pri delu in jih vËasih predlagal tudi sam. Na
terenu pa je veljal za zelo umirjenega in natanËnega, zato so mu
sodelavci v skupini tudi popolnoma zaupali, da bo delo izvršeno
strokovno in pa predvsem varno.

Slavko Resman
Foto: SreËko MiheliË

najbolj ponosen na popularnega “fiËka”, s katerim se z veseljem
prevaža po KoËevju in okolici in je ob tem že vzbudil zanimanje
mlajšega sodelavca na DE, ki si je prav tako zaželel enako vozilo,
saj je bilo to njegovo prvo.
Kot poklicni voznik je tudi aktiven Ëlan ZŠAM KoËevje, kjer
se je pred leti udeleževal vsakoletne parade v KoËevju ob dnevu
šoferjev in avtomehanikov ter se ponosno predstavil z našim službenim tovornjakom.
Ne moremo pa tudi mimo še enega njegovega konjiËka, in to
je ribolov, ob katerem si priËara trenutke miru in sprostitve v naravi
ter se posveËa skrbi za razvoj ribjega zaroda. Njegov dom pa krasijo
tudi številne ribje trofeje.
Ob koncu tvoje aktivne življenjske poti se ti iskreno zahvaljujemo za vsa tvoja prizadevanja pri delu v naši enoti in lepe trenutke
ter ti želimo, da bi si v novem življenjskem obdobju našel še veË
Ëasa za svoje konjiËke ter da bi ti seveda pri tem služilo tudi zdravje. Naša vrata pa so ti seveda še vedno odprta za klepet ob kavici
in obujanje spominov.
Branko Volf

Ker stanuje v neposredni bližini sedeža DE KoËevje, je tudi
zunaj delovnega Ëasa samoiniciativno skrbel za varovanje naših
objektov in veËkrat tudi prepreËil mogoËe zle namere nepridipravov. V zimskem Ëasu pa nas je vsako leto “razvajal” s tem, da je že
v zgodnjih jutranjih urah poskrbel, da smo sodelavci prišli v službo
na oËišËeno dvorišËe, Ëeprav smo se predtem le s težavo prebijali po
zasneženih mestnih ulicah.
Ljubezen do motornih vozil pa je Slavko izkazoval tudi kot
ljubitelj starodobnih vozil “oldtimerjev” in si tako nabavil motor
“Puch”, BMW ter nekaj avtomobilov, pri Ëemer je v zadnjem Ëasu
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Slavko na svojem oldtajmerju.
Foto: Anton Štimec
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Peter Sotlar upokojenec
Pomembno mi je, da Ëe se neËesa lotim, to izpeljem
do konca. Blagoslov je tudi, da se Ëlovek zaveda tega, da
je zadovoljen s tem, kar ima. Da dela to, kar ga zares veseli, in da je to, kar v resnici je. Da se ne pretvarja. Da se
zaveda in je povezan s svojim bistvom. Vrednote, ki so mi
pomembne in ki jim sledim, so: duševni mir, medsebojno
razumevanje v družini, s sorodniki, prijatelji. Nekje sem
zasledil misel: “Ni bogat tisti, ki ima veliko, ampak tisti,
ki misli, da ima dovolj.” To misel je zapisal gotovo zelo
moder Ëlovek (Sotlar Peter, Elektro novice 2003).

P

eter se je leta 1974 zaposlil kot elektromonter v Nadzorništvu
RadeËe. S prizadevnostjo in pozitivnim odnosom do dela je
napredoval in tako leta 1989 postal pomoËnik vodje nadzorništva, leta 1993 pa je prevzel dela vodje gradbene skupine RadeËe.
Sodeloval je pri elektrifikacijah novogradenj, rekonstrukcijah in
vzdrževanju SN- in NN-elektroenergetskega omrežja, pri izvedbi
optiËnih povezav. Še posebno pa se je angažiral pri izvedbi prehoda
z 10 kV na 20 kV napetost na obmoËju Nadzorništva RadeËe. Delo
delovodje je opravljal vse do upokojitve 2. 7. 2010.
Leta 2003 so ga sodelavci DE Trbovlje predlagali za sogovornika v rubriki Spoznajmo se. Še enkrat predstavljamo del pogovora
z Violeto Irgl.

Zakaj poklic v elektrostroki?
“Naj povem, da sem pri izbiri poklica naprej želel postati kmetijski tehnik, ker sem v otroštvu velikokrat pomagal oËetu pri delu
v vinogradu in sadovnjaku. Toda elektrika me je pretegnila še bolj.
Tudi zato, ker me je nekajkrat pošteno stresla, da ne omenjam Ëarobnosti trenutka, ko s pritiskom na gumb žarnica razsvetli sobo.
Drugi razlog je bil predvsem praktiËen. Izbira poklica v elektrostroki mi je omogoËala šolanje, vajeništvo in zaposlitev v podjetju, kjer
je delal oËe.”

Kaj radi delate v prostem Ëasu?
“Veliko mi pomeni rekreacija, predvsem pohodništvo. Pri
tem je imel velik vpliv name oËe. Že s sedmimi leti sem bil prviË na Kumu. Pohodništvo zame pomeni etapo, kjer je prehojenih
kar nekaj kilometrov, pri Ëemer spotoma tudi prespimo. Hoja me
energijsko napolni in pomirja. V vseh letnih Ëasih imam priložnost
opazovati lepote narave. V okviru ŠD Elektro Ljubljana tedensko
obiskujem rekreativno tudi košarko. Zraven same rekreacije mi veliko pomeni druženje s sodelavci. Z ženo zelo rada smuËava. V
dobri uri sva na Rogli, kjer so pogoji za smuËanje zelo dobri. Kamor koli greva, vzameva s seboj kolesa. Ob že omenjeni “ta pravi”

Peter Sotlar

rekreaciji mi veliko pomeni tudi “rekreiranje” pri negi vinograda.
Vinograd, ki ima zelo lepo sonËno lego, sem podedoval po oËetu;
v vinogradu sem mu pomagal že od majhnih nog. V zadnjih letih
sem samorodno trto zamenjal s približno 300 žlahtnimi trsi: frankinje, Ërnine, malvazije in nekaterih drugih vrst grozdja. Potrebno znanje pridobivam v Vinogradniškem društvu Šentjanž, kjer se
udeležujem predavanj glede vseh novosti. Znanje pridobivam tudi
iz razliËne literature in z izmenjavo mnenj z drugimi vinogradniki.
Pri delu mi pomagata predvsem sin in žena. V prostem Ëasu me
izredno veseli tudi peka kruha, peciva in drugih jedi. Kruh sem
zaËel sam peËi nekako pred petimi leti. To je bila vedno moja velika
želja. PeËi kruh v krušni peËi. Ko smo obnavljali vikend, se mi je
pokazala priložnost za pravo krušno peË. Seveda sem jo izkoristil.
Pridobil sem si znanje in izkušnje gospodinj, ki so me opozorile na
pomembne podrobnosti pri peki dobrega domaËega kruha. Krušna
peË mi omogoËa, da speËem tudi do devet velikih hlebcev. V krušni
peËi lahko pripravim tudi marsikatero staro slovensko domaËo jed,
ki nam gre vsem v slast. Otroci pa imajo še posebej radi v krušni
peËi pripravljeno pico.”

Peter!
Ob vsem povedanem vemo, da ti tudi kot upokojencu ne bo
dolgËas. Želimo ti predvsem zdravja in prijetne trenutke v krogu
najdražjih. In upamo, da bomo preostali, ki bomo šli Ëez leta v pokoj, ob odhodu v pokoj v tako izvrstni kondiciji kot ti.

Še enkrat hvala za dolgoletno in vestno sodelovanje.
Sodelavci
Foto: Jože Mesar
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Mihael Peternel - upokojenec

M

iha se je zaposlil v Elektru Ljubljana, enota Trbovlje, v skupini
za razvoj NNO leta 1974 kot delavec. Že takoj na zaËetku poklicne poti je
pokazal željo po dodatnem izobraževanju.
Najprej je opravil izpit za priznanje polkvalifikacije iz elektrostroke, nato je uspešno opravil izobraževanje na srednji šoli
elektrotehniške in raËunalniške usmeritve
Maribor po programu monter elektriËnih
omrežij. Na Revirski delavski univerzi v Trbovljah je opravil tudi teËaj za strojnika za
upravljanje s stroji.
V naslednjih letih je z delavnostjo napredoval na delovno mesto elektromonter.
V skupini za izgradnjo je sodeloval pri obnovah SNO, NNO in TP-jev. Opravljal pa je
tudi dela z gradbeno mehanizacijo. Zaradi
zdravstvenih omejitev je bil leta 2002 razporejen na opravljanje manjših del v Nadzorništvu RadeËe.

Mihael Petrnel

V mesecu septembru 2010 je Mihael Peternel dosegel pogoje za zasluženo upokojitev.

V prostem Ëasu se je posvetil delu na
domaËi kmetiji. Trud je vložil predvsem v
ovËerejo, ki je bila v preteklosti odrinjena
na rob.

Vrsto let je bil tudi aktiven Ëlan Pihalnega orkestra Radeških papirniËarjev. Miha
je Ëlan orkestra že od leta 1964. Kot Ëlan
Pihalnega orkestra Radeških papirniËarjev
se je udeležil številnih tekmovanj, na katerih so se uvršËali v sam vrh. Na priznanja
so zelo ponosni, saj so dosežek trdega dela
in odrekanja vsakega godbenika. Z orkestrom je nastopal na samostojnih koncertih, budnicah, snemanjih kaset, zgošËenk,
na revijah pihalnih orkestrov in še bi lahko naštevali. Leta 1997 so posneli svojo
prvo kaseto z naslovom S pesmijo našo,
leta 2003 pa prvo zgošËenko z naslovom
1913-PORP-2003. Nagrajeni so bili tudi s
priznanjem srebrnik obËine RadeËe. Zaradi
napredujoËe bolezni se je moral od aktivnega Ëlanstva v orkestru posloviti.
Spoštovani Miha, za prihodnost želimo predvsem trdnega zdravja in veliko
energije za vse naloge, ki še Ëakajo nate.

Hvala za ves trud in vloženo
delo.
Sodelavci
Foto: Jože Mesar
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Življenjski cilj
»e Ëlovek nima cilja, ne vidi pomena življenja. Podoben je oblaku, ki ga žene veter prek hribov in dolin, tako
Ëlovek, kjer koli že je, hiti skozi življenje.

Vsi imamo neko predstavo o tem, kaj je za nas uspešno življenje. Nekateri si želijo gmotnih dobrin, drugi slavo, tretji športnih,
umetnostnih dosežkov, sreËen zakon in družino, mogoËe lepa doživetja. Pripravljeni smo se odreËi marsiËemu, samo da bi si izpolnili
te sanje. Ko pa to doseženo, se še vedno Ëutimo nekako neizpolnjeni in si spet išËemo nove cilje, kot so boljši avtomobil, obisk novega
kraja, ki ga še nismo videli, in podobno. Zakaj? Kaj je tisto, kar nas
žene k vedno novim dosežkom in kar nam daje veËen obËutek, da
nam še nekaj manjka? Zakaj ne moremo biti zadovoljni?

V

Živimo v materialnem svetu in v materialnem telesu, ki ima
svoje potrebe; dokler jih ne zadovoljimo, se ne moremo poËutiti
uspešne. Za preživetje potrebujemo zrak, hrano, obleko, streho nad
glavo in osnovno varnost. Da bi si to zagotovili, potrebujemo de-

si želimo, da bi bili sreËni, zdravi in zadovoljni. VeËina si
nas želi ustvariti družino in imeti dobre službe. Pa je to za
sreËo, zdravo in zadovoljivo življenje dovolj oziroma je to
nujno potrebno?
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nar in pridobivamo ga na razliËne naËine. Velika veËina med nami
hodi v službo in v njej preživi velik del dneva. Lahko se imamo za
sreËne, da sploh imamo delo. Tudi plaËilo za naše delo ni nepomembno.
Želimo si zaslužiti Ëim veË s Ëim manj dela, da nam ostane
Ëim veË Ëasa in energije za tisto, kar si v življenju želimo poËeti.
Nekateri si želimo prijetno prebivališËe, v katerem se bomo
prijetno in varno poËutili. Nekateri z bolj nemirno krvjo, ki so stalno v gibanju in se poËutijo doma skoraj kjer koli, pa temu mogoËe
niti ne posveËajo velike pozornosti in se jim zdi stanovanje le nepotrebno breme, za katerega morajo skrbeti, namesto da bi potovali
in uživali v novih dogodivšËinah. Podobno je z avtomobilom in
drugimi tehniËnimi pridobitvami sodobnega Ëasa. Za vsako gmotno
dobrino potrebujemo energijo in Ëas.
Mnogim gmotne dobrine same po sebi niso pomembne, si pa
želijo, da bi bili pomembni. Želijo si priti Ëim višje po hierarhiËni
lestvici, imeti položaj in oblast. Želijo si nazivov.
Kos papirja, ki si ga uokviriš na steni, ali zveneË naziv, s katerim se ponašaš, so lahko veËji motiv kot denar. Dajmo nekomu
naziv direktor (pri tem ni pomembno, kakšen direktor in Ëesa), pa
bo delal veË za isto plaËo in se zraven še tresel, da ga ne izgubi.
Ne govorijo zastonj, da zares spoznaš Ëloveka, ko mu daš
oblast. Še nekaj je, na kar pri vrednotenju poslovne uspešnosti
pogosto pozabljamo. Danes skoraj ni dela, ki bi ga lahko uspešno opravil en sam Ëlovek. Za vse je potrebno sodelovanje med
razliËnimi profili in strokami. Zato zasluge za uspeh nikoli ne morejo pripadati samo enemu.
Uspeh je lahko zelo relativen. Zato se radi primerjamo z drugimi in stremimo za tem, da bi bili najboljši. Posebno zahodni svet
je obseden s tekmovalnostjo in tem, kdo bo prvi, pa ni pomembno,
v Ëem in kako. Samo Guinnessovo knjigo rekordov si poglejmo! Kaj
vse ljudje naredijo, samo da bi po neËem izstopali.
Pomembno je, da vemo, kateri so naši življenjski cilji, saj iz
njih Ërpamo motivacijo za spremembe in zamenjavo razliËnih navad, ki nas pri realizaciji ciljev ovirajo.
Kako torej odstraniti nezadovoljstvo, zmanjšati bolezni,
upoËasniti staranje? Kako do sreËe?
Kart življenjske igre ne more nihËe zamenjati, v roke so nam
razdeljene, z vsemi aduti ali brez njih. Potem pa igraj igro življenja,
kot veš in znaš. Še dobro, da pri tem ni toliko pomembno, kdo
zmaga, ampak kdo ima veË od igre.
Najpomembnejše je, da lahko izbiramo karte, na katere se
bomo oprli, in to, kako bomo igrali. Zaradi ene slabe karte ne smemo zavreËi vseh. Zavedati se moramo, da v vsaki igri nekdo dobi
najslabšo karto.

StoržiË v veËerni zarji.

Ne moremo vedno izbirati, kaj se nam dogodi, vedno pa lahko
izberemo naš odziv na dogodke, na izziv usode.

Življenje je maraton in ne sprint!
Barka je pristala ob majhni mehiški vasici. Ameriški turist je
pohvalil mehiškega ribiËa za okusne ribe in ga vprašal, koliko Ëasa
je potreboval, da jo je ujel. Ne preveË, odgovori MehiËan. Ampak,
zakaj torej niste ostali dlje Ëasa na morju in jih ulovili veË, zanima
AmeriËana. MehiËan je odgovoril, da je bil tako majhen ulov povsem dovolj za potrebe njegove družine. AmeriËan vpraša, kaj pa
potem narediš s preostankom Ëasa. Dolgo spim, malo ribarim, se
igram z otroki, si vzamem siesto z mojo ženo, zveËer pa se dobim s
prijatelji, spijemo kakšno pijaËo, igramo na kitaro in pojemo. Imam
polno življenje.
AmeriËan ga prekine. Imam MBA s Harvarda, lahko ti pomagam. Lahko bi zaËel veË ribariti. Presežek rib bi nato prodal, z dodatnim denarjem pa bi si kupil veËji Ëoln. In zatem, vpraša MehiËan. Z
dodatnim denarjem bi lahko dobil še veËji Ëoln, nato še veËjo barko,
nato ladjo in vse dokler ne bi imel že celo floto ladij. Namesto da bi
prodajal ribe posrednikom, bi se lahko pogajal neposredno s tovarnami in se preselil v Mexico City, Los Angeles ali celo v New York.
Od tam bi lahko upravljal svoje veliko podjetje.
In koliko Ëasa bi potreboval za to, vpraša MehiËan. Dvajset,
mogoËe petindvajset let, odgovori AmeriËan. In zatem. Zatem, no
prijatelj moj, takrat pa šele res postane zanimivo, z nasmehom odgovori AmeriËan. Ko bi posel res narasel, bi lahko kupoval in prodajal delnice ter zaslužil milijone. Milijone? Res? In zatem, vpraša
MehiËan. Zatem bi se lahko upokojil, živel v majhni vasici ob morju, dolgo spal, se igral z otroki, ujel kakšno ribico, si vzel siesto s
svojo ženo in zveËer pil in užival s prijatelji.

Nauk zgodbe je: Vedi, kam greš v življenju … mogoËe
si že tam.

Jolanda Štukelj
Vir: internet
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Jesen je pred vrati, ste
pripravljeni nanjo?
Jesen je s svojim hladnim in z
vlažnim vremenom že potrkala na
naša vrata. Skrajni Ëas je, da poskrbimo za obrambne mehanizme
svojega telesa in tako onemogoËimo
naval prehladnih obolenj. Za dvig
imunskega sistema lahko poskrbite
na veË naËinov, vsem pa je skupno
gibanje na svežem zraku ter hrana
bogata z vitamini in minerali.

Ž

e vsakodnevni 30-minutni sprehod
po svežem zraku pospeši prekrvavitev in utrjuje telo. Na sprehod se
odpravite tudi, Ëe dežuje ali moËno piha,
le da se takrat primerno oblecite. Vsekakor so dobrodošle tudi druge športne
aktivnosti, katerih se posamezniki udeležujete, pa naj bodo to razliËne igre z
žogo, vodene telovadbe, tek …
Imunski sistem bo optimalno deloval le, Ëe mu bomo pomagali s prehrano,
bogato z vitalnimi snovmi. Le-te lahko
vnašate v telo v obliki prehranskih dopolnil, vsekakor pa je najbolje zaužiti veË sadja
in zelenjave na dan.
Obrambne mehanizme telesa krepi
tudi cink, ki lahko
poleg tega zavre

celo razmnoževanje virusov, ki so že napadli naše telo.
Prav tako je velik negativni dejavnik za naš imunski sistem vsakodnevni stres. Da ne bi prehitro zboleli, si pri
obrambi pred okužbami lahko pomagate
z razliËnimi mešanicami Ëaja, vse skupaj
lahko posladkate še z žlico medu.
Primer krepilne mešanice Ëajev za
naš organizem je mešanica trpotca, koprive, regrata in rmana. Posamezne sestavine lahko kupite na kakšni tržnici,
rastline pa si lahko naberete in posušite
tudi sami.

Regrat
Vsebuje veliko vitamina A in C ter
kalcijeve in železove ione. Regrat je izvrstna zdravilna rastlina za zdravljenje
obolelega žolËa in jeter ter sladkorne bolezni. Sladkorni in jetrni bolniki bi morali
vsak dan (14 dni) prežveËiti in pojesti do
pet regratovih pecljev. Regratov Ëaj odpravlja tudi motnje v presnovi, odvaja
vodo in deluje poživljajoËe ter je odliËno
sredstvo proti strjevanju krvi. Regratove
cvetove uporabljamo za izdelavo medu,
vina, piva in celo marmelade, ki jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvih.

Rman

Vse sestavine zmešamo in jih prelijemo z 1,5 l vrele vode, pustimo uËinkovati 5 minut. Precedimo in sladkamo
z dobrim domaËim medom in po skodelicah pijemo Ëez dan. Dobro je, da kuro
delamo 14 dni, da preËistimo in osvežimo
naše utrujeno telo.

Rman je zdravilna rastlina, brez katere si ne moremo zamišljati življenja,
zlasti za ženske, saj ureja meseËne krvavitve in blaži tegobe mene, zato je pomembno, da veËkrat popijemo skodelico
rmanovega Ëaja.
Rman odliËno uËinkuje na kostni
mozeg, pomaga pri vrtoglavici, slabosti,
pri dolgotrajnih težavah z oËmi, ki jih
spremlja solzenje, pri krvavenju iz nosu
in pri napadu migrene ... Zaradi svoje moËi pri ËišËenju krvi lahko iz telesa
spravi marsikatero, veË let staro bolezen,
samo poskusiti moramo.

SuliËasti trpotec

Kopriva

Je predvsem travniška rastlina, raste
pa tudi ob mejah, grapah, ob poteh in po
vlažnih pušËah. Razširjen je po vsem svetu. Okus in vonj ima travnat, malo slan
in trpek. Cveti od maja do septembra in
ga tudi v tem Ëasu nabiramo. Posušimo
ga na hitro v senci in ga med sušenjem
ne smemo premikati, ker listi poËrnijo in
taki niso uporabni za Ëaj.

Kopriva je razširjena po vsem svetu,
celo na nadmorski višini 2000 m. Raste
ob plotovih, živih mejah, ob poteh, starem zidovju. Znan je pregovor, da kopriva nikoli ne pozebe, in to dobesedno
velja, saj je trdoživa, da ji ne more nihËe do živega. Uporabljamo necvetoËo
in cvetoËo zel, ki jo obvezno nabiramo
ob starem mesecu, saj ima le takrat najveË uËinkovin, vse od zaËetka maja do
junija. Koprivni Ëaj Ëisti kri, pomaga pri
vnetjih seËil, bolezensko zastajanje seËa,
pri vnetju ledvic, vodenici, pri nastajanju
peska in celo kamnov v ledvicah, odvaja

Mešanica Ëaja
•
•
•
•

1
1
1
1

žliËka
žliËka
žliËka
žliËka

kopriv
regrata (cvetov)
suliËastega trpotca
rmana

Uporabljamo ga predvsem pri obolenju dihalnih organov, zasluzenju dihalnih poti, kašlju, pljuËni astmi in celo pri
tuberkulozi. »aj ali sirup Ëisti kri, pljuËa
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nakopiËene, nezaželene snovi iz telesa,
spodbuja presnovo, odpravlja blediËnost
in slabokrvnost, krepi telo in pomaga pri
odpornosti in nagnjenosti k boleznim,
prehladom in revmatiËnim in protinskim
boleznim, zaustavlja tudi krvavitve. S
spomladansko ali letno 14-dnevno kuro
pitja Ëaja odpravimo pobitost in preutrujenost telesa ter prepreËimo bolezni,
ki izvirajo iz pomanjkanja vitaminov in
rudninskih snovi.

In še nekaj o medu
Med mnogi cenijo zaradi zdravilnih lastnosti, nekateri ga imenujejo kar
eliksir mladosti, drugi ga oznaËujejo za
naravni afrodiziak. A med je predvsem
živilo, ki nas napolni z energijo.
Ker med s segrevanjem izgublja
zdravilne lastnosti, je pomembno, da ga
damo v že malo ohlajen Ëaj.
Zdravilni uËinek medu so poznali že
od nekdaj. NajveËji sloves ima kot zdravilo za pljuËne težave, še posebej za izkašljevanje sluzi, z njim pa lahko pozdravite tudi vneto grlo. Krepi imunski sistem,
obnavlja celice, celi rane, blaži boleËine,
spodbuja prebavo, deluje kot blago pomirjevalo. Pomaga pri nizkem pritisku,
slabokrvnosti, šibkem krvnem obtoku
in za krepitev in razstrupitev; med namreË raztaplja, Ëisti kri in spodbuja njeno
nastajanje, ugodno deluje na presnovo,
uravnava vsebnost belih in rdeËih krvniËk, veËa odpornost in krepi.
»eprav je zelo kaloriËen, je med
boljša izbira od belega sladkorja - 100
g medu vsebuje okoli 288 kalorij, 100 g
sladkorja pa okoli 394 kalorij. Med vsebuje nekaj vitamina B, vitamina C, folne
kisline, nekaj beljakovin (predvsem gozdni med) in mineralov (natrij, fosfor, kalij, magnezij, kalcij, železo in mangan).

Zdravilni uËinki medu
Med vsebuje veliko uËinkovin, ki se
s kuhanjem in celo s segrevanjem (veË
kot 45 oC) uniËijo, tako da ga vedno dodamo v Ëaj nazadnje.

Zdravilni napitek za vneto grlo pripravite tako, da v kozarec vroËe vode
zmešate dve žliËki medu in sok polovice
limone.
Med lahko uporabljate tudi pri težavah s slabokrvnostjo, saj Ëisti kri,
spodbuja njeno nastajanje in uravnava
vsebnost belih in rdeËih krvniËk. ZveËer
ne morete zaspati? Pripravite si napitek
(lahko Ëaj ali toplo vodo) z dvema žliËkama cvetliËnega, kostanjevega ali lipovega
medu. Malokdo ve, da je med tudi dobro
razkužilo in ga lahko uporabimo tudi na
ranah, kot je, npr., ureznina; kolikor se
da, speremo pod tekoËo vodo, potem pa
namažemo z medom in povijemo. Med
bo poskrbel za hitro celjenje rane. S pomoËjo medu lahko naredite tudi dobre
obkladke, ki blažijo predvsem oparine
in sonËne opekline. Med lahko nanesete
neposredno na kožo ali pa ga razredËite z vodo ali mlekom. Med prepreËuje ali
omili pojav mehurjev in brazgotin. Prav
tako si mozolj, ki je zaËel cveteti, namažemo z medom in to ponovimo nekajkrat.
Med bo izvlekel gnoj oziroma mašËobo in
mozolj se bo posušil.
• Kostanjev med uporabljamo pri ranah, v kozmetiki, za pospeševanje prebave, za boljše delovanje jeter in pri
kroniËnih vnetjih želodca.
• Sivkin ali žajbljev med uporabljamo
za razkuževanje.
• CvetliËni med je dober za srce in ožilje.

• Lipov med uporabljamo pri prehladnih
obolenjih in težavah z dihali, prav
tako sivkinega in žajbljevega.
• Za veËerni napitek si bomo izbrali
cvetliËnega, kostanjevega, lipovega ali
sivkinega, ne pa, npr., rožmarinovega.
• Samo za okrepitev organizma in
imunskega sistema bomo uporabili
gozdni, hojin ali cvetliËni med.
• »aj, ki smo ga pripravili otrokom, pa
bomo osladili z gozdnim ali s cvetliËnim medom.

Za okrepitev organizma
Dobra kura za obnavljanje organizma, krepitev odpornosti in za boljšo
zbranost je tudi napitek, ki ga spijemo
vsak dan pol ure pred kosilom oziroma
glavnim obrokom, pripravimo pa si ga
tako, da košËek kvasa zmešamo z žliËko
jogurta, kefirja ali kislega mleka in dodamo žliËko medu. Kuro izvajamo od 1- do
2-krat letno, spomladi in/ali jeseni.

Medeno lepotiËenje
Med je ena izmed sestavin v veliko
pilingih in maskah za obraz. »e je vaša
koža mastna, jo osvežite z masko, ki jo
pripravite iz beljaka, žliËke medu, žliËke
olivnega olja in nekaj kapljic limone.
Masko z obraza sperite z gazo, namoËeno
v kamiliËni Ëaj.
Vesna Oman
Vir: internet
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Maratona Dles
Dolomites 2010
- “Ali bomo šli
naslednje leto?”

Zemljevid dolomitskega maratona.
Vir: Internet

Maratona Dles Dolomites (Dolomitski maraton), to je
naslov, ki vsakemu pravemu kolesarju požene moËneje kri
po žilah. Govorimo o enem najbolj znanem in verjetno o
najveËjem rekreativnem kolesarskem maratonu v Evropi
(http://www.maratona.it/en/).

M

araton poteka v Dolomitih, ki so gorstvo, razprostrto v
severni Italiji, z najvišjim vrhom Punta Penia (3343 m)
v masivu Marmolada, drugaËe pa je to Južna Tirolska,
kar ti znajo ljudje tudi dobro povedati, še predvsem s Ëisto svojim
jezikom, ki je popolnoma nerazumljiv in samo na trenutke zazveni
znano s kako italijansko ali z nemško besedo.
Vsako leto ima maraton tudi svoje posvetilo oziroma namen.
Leto 2010 je namenjeno ekologiji, kar lepo prikazuje tudi uradni
logotip maratona za leto 2010. Slika kolesarjeve glave in signal v
naših možganih naj bi nam povedala, da smo mi in samo mi odgovorni za okolje in Ëe ga ne bomo mi varovali in zanj skrbeli, ne
bo nihËe drug.
Za zaËetek samo nekaj dejstev maratona 2010. Maraton je zaživel leta 1987 z vsega 186 udeleženci. Danes je to “mega” prireditev. Na izbiro so tri proge (55, 106 in 138 km) z višinskimi metri
(1780, 3090 in 4190 m). Lahko samo ugibate, na katero progo smo
se podali mi.
Start in cilj maratona je v zelo znani smuËarski dolini Alta
Badia, neposredno ob progi Gran Risa, kjer vsako leto poteka sloviti
veleslalom za moške: organizatorji so se potrudili, da proga resniËno prikaže vso slikovitost Dolomitov, saj proga poteka po štirih
znanih središËih, tj. Alta Badia, Val Gardena, Trentino in Cortina
d’Ampezzo. Najdaljša, naša, trasa obsega 7 prelazov, od katerih jih
peterica presega 2100 m, z najvišjim Passo Pordoi 2239 m.
Za maraton se je treba prijaviti že v novembru prejšnjega leta,
nato pa organizator izbere udeležence z žrebom po kljuËu, ki je
znan samo njim. No, kakor koli, za leto 2010 je bilo prek 22.000
predprijav, na start za vse tri proge skupaj pa so postavili 9.000
udeležencev iz kar 42 držav. Med njimi smo bili tudi mi, 6 prijateljev iz KoËevja. Ekipa se je, na žalost, za dva Ëlana “zredËila” že
pred odhodom. Eden je namreË na treningu hudo padel, drugi pa
se ni mogel udeležiti zaradi družinskih obveznosti. Tako smo ostali
štirje neustrašni: Uroš Deržek, Samo Kotnik ter dva Ëlana našega
ŠD Elektro Ljubljana Bogdan Jakovac in Borut »esnik.
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Vzdolžni profil trase maratona.
Vir: Internet

Priprave
Na maraton se je vsak pripravljal bolj ali manj po svoje. Tukaj
biti pameten ni preveË težko. Zavedati se moramo, da je maraton
dolg, gorski, z veliko višinskimi metri in na tak naËin naj bi potekale tudi priprave. Zato je bilo pomembno, da se na treningu dela na
vztrajnosti in višini. Sam sem do maratona “navrtel” dobrih 4.000
km pa skoraj 35.000 višinskih metrov. Na sam vikend maratona pa
je pomembno, da se dan prej naješ, kolikor se le da, da napraviš
zalogo, ki jo potem v nedeljo “pokuriš”, druga stvar pa je seveda
pijaËa. Piti, piti in še enkrat piti …

Odhod
KonËno je napoËil tisti dan, prvi vikend v juliju 2010. V soboto zjutraj, 3. 7. 2010, smo naložili v kombi vso potrebno opremo,
seveda tudi kolesa, in se odpravili proti slabih 400 km oddaljenim
Dolomitom. V Dolomite smo prispeli v zgodnjih popoldanskih urah
in se takoj napotili v maratonsko vas v Badio, da smo dvignili startne številke in si kar na informacijah uredili prenoËevanje. Zavedati se moramo, da maraton poteka v izjemnem turistiËnem okolju,
predvsem zimskem obdobju, z ogromnim številom prenoËišË, tako
da dobiti (zelo ugodno) prenoËevanje tudi na sam vikend maratona
dejansko ne predstavlja nobene težave. Tako smo se nastanili v La
Villi, v neposredni bližini starta maratona, v apartmajski hiši Gana
z izjemno gostoljubnimi lastniki in sumljivim slabim znanjem drugih jezikov, z izjemo italijanšËine in seveda tirolšËine.
Po aklimatizaciji smo se odpravili na krajše kolesarjenje, da “pretegnemo” noge in zaËutimo predmaratonski utrip. Le-tega je bilo Ëutiti
prav na vsakem koraku, kamor koli si pogledal, kolesarji, ki so se pri-

vaši odmevi

vaši odmevi

pravljali na nedeljo ali pa samo uživali lepote Dolomitov. Po vrnitvi s
prelaza Campolongo (1850 m) smo se odpravili še na obvezno “pašto”,
saj smo bili vendar v Italiji, mar ne, potem pa Ëim prej v posteljo.

Maraton
Nedelja, 4. 7. 2010, ura je zvonila ob pol petih zjutraj. Start
maratona je bil ob pol sedmih. Tako zgodaj pa zato, da lahko še
zadnji ujamejo cestno zaporo maratona, ki traja do Ëetrte ure in
15 minut popoldne. MogoËe se sliši - bere - ogromno Ëasa, vendar
verjemite, eni ga potrebujejo tudi toliko.
Najtežja stvar tako zgodaj zjutraj je poskus zajtrka, in to v Ëim
veËji koliËini. Ko nam je to nekako uspelo, smo se odpravili na start.
Na startu pa gneËa, nepopisna. Predstavljajte si 9.000 kolesarjev na
mestu, ki je malo veËja vas. Na startu smo bili razporejeni v štiri
skupine, katere so spušËali na progo na deset minut. Moj startni Ëas
je bil tako 6.45. Nekaj pa je bilo že na samem startu zelo sumljivo.
Bilo je kar 13 stopinj, in to ob pol sedmih zjutraj na višini 1436 m.
To je najavljalo peklensko vroË dan.

Še pogled na traso in …
… konËno, START, v zraku helikopterji, nepopisen obËutek
pripadnosti nekemu res velikemu dogodku. Po nekaj minutah se
zaËne tudi naša skupina premikati in po 15 minutah gremo Ëez
startno preprogo. Start maratona je prav tako tudi nekaj posebnega, je namreË v klanec, pa ne Ëez nekaj kilometrov, ampak kar
takoj. Tako se mirno peljemo proti prvemu prelazu, Campolongo, in
kar naenkrat je bila “škarpa” preblizu. Po rahlem dotiku z enim od
sotekmovalcev, sem zapeljal v muldo ob cesti in “tresk” na škarpo,
kolo pa po tleh. No, sem si rekel, pa sem “fertig” in to na startu. Po
pregledu sebe in kolesa sem ugotovil, da je vse O. K., odrgnin in
strganega dresa nisem štel in sem se odpeljal naprej. Nato je šlo na
sreËo do konca maratona brez vsakih težav.
Prvi del maratona mi je šlo res dobro in izid je kazal na dosego želenega, potem pa sta vroËina in težavnost maratona naredili
svoje. Ta dan je bil naravnost grozljivo vroË, pa Ëeprav smo bili na
visoki nadmorski višini. Ko sem se pripeljal do vstopa na najtežji
klanec Passo Giau ali HudiËev prelaz (9,4 km, 900 višinskih m,
povpreËni naklon 9,6 %), mi je števec kazal neverjetnih 34 stopinj,
na vrhu, na 2236 m, pa 25 stopinj. PijaËo smo nonstop zlivali vase,
imel sem obËutek, da mi skozi pete teËe ven. Na vrhu Giaua sva
se sreËala s Samom. Skupaj sva nadaljevala spust proti izhodišËu
za Passo Falzarego in naprej Valparolo, tolažila drug drugega, vse
skupaj je bilo tako ali tako na meji krËev, števec pa kot da je “crknil”, saj je nonstop kazal 30 stopinj, halo!!! Potem pa koËno, Pasoo
Valparola in spust proti La Villi.
Tam seveda še ni bil cilj, ampak nas je Ëakal še 5-kilometrski
vzponËek proti cilju v Corvari. Saj ni veliko, slabih 90 višinskih
metrov, ampak na koncu takega maratona je že vsaka krtina previsoka. In konËno slavolok “ultimo chilometro”, kot na Giru, fenomenalen obËutek, res … in potem cilj, ziel, arrivo, finish … kakor
hoËete. Na cilju v Corvari na višini 1522 m je števec kazal neverjetnih 31 stopinj.

Udeleženci dolomitskega maratona Bogdan Jakovac, Borut »esnik, Samo
Kotnik in Uroš Deržek. Foto: Bogdan Jakovac

V cilju je bila najbolj zaželena globoka senca, da telo in duša
vsaj malo zadihata, preden smo se spravili na pojedino, ki so jo
pripravili organizatorji, in to vrhunsko, tukaj jim gre vsa pohvala.
Potem pa nazaj do apartmaja, na sreËo spust in poËitek vse do odprtja cest in odhoda domov.

Izidi
Pred zaËetkom maratona smo imeli zastavljene cilje, seveda
vsak po svoje. Trije, z izjemo Bogdana, smo na maratonu že nastopili in imeli seveda željo prejšnje izide izboljšati, Bogdan pa predvsem maraton prepeljati in preživeti. In kako se je izšlo, sprašujete?
Hmmm …
Samo in jaz sva izid od lani krepko izboljšala, prišla tudi skupaj v cilj in rezultat 6 ur 16 minut je zadošËal za 639. in 641. mesto
med 4.151, kolikor jih je konËalo najdaljšo preizkušnjo. Uroš je bil
veliko slabši od priËakovanega, krivi so kar trije (!) “defekti” in je
konËal s Ëasom 6 ur 37 minut na 1.092. mestu, Bogdan pa, no, ja,
zadani cilj je izpolnil, prišel je v cilj živ in …, Ëisto zdravi pa kolesarji na splošno tako ali tako nismo. No, pa vseeno, Ëas 8 ur in 9
minut je zadošËal za 3.162. mesto.
Kako pa so vozili najboljši, si lahko ogledate na naslednji internetni strani, samo povem pa vam, da neusmiljeno hitro, tako da
imamo tudi mi še ogromne, ogromne rezerve in prostora za izboljšanje izidov (http://services.datasport.com/2010/velo/maradolo/).
Pa še na splošno nekaj podatkov: 8.798 udeležencev na startu,
od tega 735 žensk in kar 8.640 (skupno) jih je prišlo v cilj na vseh
treh trasah skupaj. Res impresivna številka.

Za zakljuËek
Zadovoljni? »e me vprašate zdaj, sem izjemno zadovoljen, saj
sem izid izboljšal, ostalo pa mi je še veliko Ëasovnega prostora za
naprej. »e bi me vprašali takoj po maratonu, pa bi bil odgovor, da
se tega absolutno ne grem nikoli veË. »eprav so obËutki pozneje
fenomenalni, saj osebno dosežeš nekaj velikega, pa je vmes tudi
tako trpljenje, da moraš biti res “malo Ëez in še mimo hkrati”, da
se kaj takega lotiš.
Ali bomo šli naslednje leto? Hmmm … ne vem, verjetno, Ëe
bomo izžrebani, kaj ne?!
Borut »esnik
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Naših prvih
deset let
dništvo in izletništvo, socialna pa je, da nas opozori na težave naših
Ëlanov in skrbi za obvešËanje o obletnicah, da jim prisluhneš, to pa
je tudi edino, kar priËakujejo od nas. To prakso izpolnjujemo tudi
naprej. V zadnjih Elektro novicah sem zasledil Ëlanek, kakšni smo
“sivi panterji”. Ocena pa je: cenijo lojalnost in hierarhiËno ureditev.
Pred 50 leti so bili delovni pogoji res veliko slabši, drogove
smo razvažali ali s kolesom, cizo in ne vem kakšnim prevozom še,
da si za izkop jame uporabljal kramp in lopato, Ëe v zemlji ni bilo
skal. Tudi v naših pisarnah so se dolgo Ëasa raËuni za elektriko pisali roËno in bi naše kolegice lahko imenovali kar pisateljice.

Jože Bergant

Ob prvi desetletnici delovanja Društva upokojencev
Elektra Ljubljana mi spomini bežijo nazaj v leto 1999, ko
sem na pobudo Ludviga Sotoška in Franca Kokalja zaËel z nekaterimi sodelavci ustanavljanje društva. Treba je
bilo dobiti mnenje, kakšno je zanimanje in kdo bi hotel
sodelovati. Pripravili smo anketo, na katero je pritrdilno
odgovorila Ëetertina vseh tedanjih upokojencev.

N

ekateri so spraševali, zakaj šele zdaj. Veliki veËini nismo
mogli odgovoriti. Tako opogumljeni smo se 23. marca 2000
zbrali v prostorih nadzorništva Domžale II ustanovni Ëlani
društva: Jože in Albina Bergant, Ana Burja, Zvonko »ampa, Alojz
GabršËek, Zdenka Kotnik, Franc Kraševec, Justi Kuder, Andrej Malenšek, Zvonka Osredkar, Marjan Perhaj, Alojz SemiË, Konrad Stopar, Alojz Struna, Janez Vinšek, Marjan Zaman in Andrej Wagner.
Od povabljenih so sodelovali Ludvig Sotošek, Barbara Hofbauer in
Violeta Irgl.
Takoj so stekle priprave za vpis v register, kar se je zgodilo
26. septembra 2000. Za prvi izlet smo izbrali vlak in se podali na
Veliki slovenski železniški krog, ki povezuje štiri proge - Tržaško
(Ljubljana-Sežana), Kraško (Sežana-Nova Gorica), Soško-Bohinjsko
(Nova Gorica-Jesenice) in Gorenjsko (Jesenice-Ljubljana). Tako smo
se prevozili prvih 306 km - toliko meri ta krog - in s tem zaËeli naše
potepanje po domovini ter tako zaËeli tudi izpolnjevati eno izmed
nalog društva, to je druženje, ki pa se je pozneje razdelila na poho-
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V teh letih se je nabralo kar nekaj res lepih in uspešno izpeljanih pohodov, Ëe imenujem le bolj odmevne - Katarina (zaËetek
15 Ëlanov), Slavnik smo osvojili kar dvakrat, BoË, Nanos, Velika
planina, Blegoš, Travna gora, Gorjanci, Kum, Šmarna gora pa še in
še … saj jih vsako leto organizirano od 4 do 6 in se jih je v desetih
letih nabralo okrog petdeset. Potrudili smo se, da so pohodniki zaËeli uporabljati pohodne palice. Z veseljem ugotavljam, da v tem
Ëasu med pohodniki nismo imeli nobene resne poškodbe - mogoËe
kakšna Ërna zadnjica, drugega pa ne.
Tudi izletov se je v tem Ëasu nabralo kar precej. Obiskali in
ogledali smo si veliko slovenskih mest. Tudi na rudnike nismo pozabili - Velenje, »rna na Koroškem, Idrija. Pogledali smo tudi prek
meja naše lepe domovine v Italijo in Avstrijo. Ti izleti so enodnevni,
saj si ne moremo privošËiti prenatrpanih programov.
Uporabljali smo tudi razliËna prevozna sredstva - poleg najpogostejšega avtobusa tudi vlak (naš prvi izlet), za obisk Maribora
smo si izbrali hitri vlak, po Dravi smo se vozili s splavom, z ladjico
smo se popeljali na panoramsko vožnjo po SoËi in se podali na
morje med Koprom in Izolo.
Skupaj z našo upravo smo praznovali kar lepo število 90-letnikov. Zelo sem vesel, da vsi direktorji in predsedniki uprav še
vedno prisluhnejo našim željam, da znamo potrpeti, vemo vsi, ki
smo 40 in veË let preživeli v Elektru Ljubljana.
Vsem se iskreno zahvaljujem v svojem imenu in imenu celotnega društva. Zahvala pa tudi vsem aktivnim Ëlanom, ki v nas
vidijo sodelavce iz preteklosti. Upam in si želim, da bi tudi v naslednjem desetletju tako sodelovali.
							
				
Jože Bergant
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Trening pohod

S

lavkov dom - Toško Ëelo - Topol - Katarina - Slavkov dom
- Golo Brdo. Vem, velika veËina vas bo vprašala, ja, kaj pa
zdaj to pomeni? Skupina pohodnikov, ki se je sredi avgusta
zbrala na parkirišËu pri Slavkovem domu, pa se bo takoj spomnila
lepega sonËnega dne in prijetnega druženja s sotrpini, ki smo se
podali na pohod od postojanke do postojanke in tako preverili svojo
pripravljenost za osvajanje visokogorja. Po nekajurnem pohajanju
po gozdovih, travnikih, uživanju v naravi in lepih razgledih, prijetnem, sprošËenem klepetu smo prišli spet do parkirišËa, kjer so nas
Ëakali jekleni konjiËki. Tu pa naš “trening pohod” še ni bil konËan.
Nada in Lojze sta nas povabila k sebi domov. Ni nas bilo treba
preveË “prositi”. OËitno je bil pohod prekratek, ker smo si imeli še

Udeleženci trening pohoda.
Foto: Zvonka Osredkar

veliko povedati in smo kar sedeli in se pogovarjali. Nikomur se ni
nikamor mudilo. Bilo nam je lepo - tako je, ko se sreËajo prijatelji.
Ob slovesu smo si zaželeli na svidenje na Kaninu.
			

Zvonka Osredkar

Kanin (2587 m) I
Le teden dni po “trening pohodu” smo se odpravili na
Kanin oziroma Kaninsko pogorje - Kaninske pode, Dolge
pode, Visoki Kanin, Prestreljenik … Kanin je najvišje slovensko smuËišËe, kjer je smuka mogoËa tja v pozno pomlad. Ni pa samo to. Kaninski in rombonski podi so tudi
svetovno znani po svojem podzemnem bogastvu. Jama
»ehi - vhod je v bližini planinskega doma P. Skalarja, je z
globino 1533 m po globini sedma jama na svetu.

z Bovca smo se s kabinsko žiËnico povzpeli do Dolgih podov,
kjer smo s polnimi pljuËi zadihali svež visokogorski zrak. Takoj,
ko smo stopili z zgornje postaje kabinske žiËnice, smo bili v kraljestvu veliËastnih vršacev. Previdno smo merili korak za korakom
v skale, mimo globokih razpok, nad brezni, kjer je sredi poletja še
vedno ležal sneg in je bila pot ponekod nadelana s klini in varovana z jeklenicami. Ostre skale govorijo o tem, kako krute so vremenske razmere tu gori. Pa vendar se ti, kljub vsej krutosti, Ëe le za
trenutek obstaneš in se ozreš okrog sebe, ob pogledu na te Ëudovite
visoke gore smeje srce. »e kje, potem tu še posebno velja rek “PoËasi se daleË pride”, še bolj pa “Previdnost je mati modrosti.” Res smo
previdno, poËasi in s tovariško pomoËjo vsi sreËno prišli do cilja.
V planinskem domu, ki nosi ime po narodnem borcu Ferdu Kravanji - Petru Skalarju, sta nas prijazno sprejela oskrbnika Jolanda in
Milivoj. Po krajšem poËitku so nekateri nadaljevali pot do Velikega
Kanina (2587 m) in ga tudi osvojili. Po veËerji in prijetnem klepetu
- šale, smo šli k poËitku. Naslednji dan nas je Ëakal povratek in morali smo biti spoËiti, saj narave ni pametno izzivati. Previdno, tako
kot smo se prejšnji dan vzpenjali, smo naslednji dan sestopali. In
sreËno prišli do parkirišËa, kjer so nas Ëakali avtomobili. Odpeljali
smo se proti Kobaridu in si ogledali slap Boka, ki je z vodnatostjo,
svojo višino (106 m) najveliËastnejši slap v Sloveniji. Vode pritekajo
iz Kaninskega pogorja, zato je slap najbolj vodnat spomladi, ko se v
gorah topi sneg. OËarani od vseh lepot smo se Ëez VršiË peljali proti
domu in med vožnjo se je naše mnenje o lepoti tega dela Slovenije
samo še potrdilo.

				

Zvonka Osredkar

Udeleženci vzpona na Kanin.
Foto: Zvonka Osredkar
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Banjška planota
Spet smo se podali raziskovat manj znan del naše dežele. Odpravili smo se v PosoËje in na Banjško planoto.

D

an je bil prav primeren za pot, kakršno smo si izbrali. Prva
postaja je bila v Postojni, kjer smo si privošËili jutranjo kavico, da smo potem lahko zdržali do prve degustacije. Še
prej se nam je v Novi Gorici pridružila vodiËka. Mimo znamenitega Solkanskega mostu smo se pripeljali do HE Plave I, kjer nas
je sprejel gospod Mugerli, ki nas je seznanil s tehniËnimi podatki
o elektrarni in nas popeljal na ogled objekta. Elektrarno so zaËeli
graditi 1936, zgrajena je bila štiri leta pozneje. Je ena izmed HE
v Sloveniji, ki ležijo na reki SoËi. Po drugi svetovni vojni je HE
Plave I oskrbovala z energijo slovensko Primorje in Istro, skupaj
s HE Doblar pa sta pokrivali 40 % takratnih slovenskih potreb po
elektriËni energiji. Elektrarna od zaËetka obratovanja deluje brez
veËjih vzdrževalnih del. Zamenjana je bila le izrabljena oprema.
Elektrarna je prirejena za daljinsko vodenje iz obmoËnega centra
vodenja. Naš namen je bil ogledati si »HE AvËe, ki je bila dana v
obratovanje 1. aprila letos; žal so imeli v elektrarni revizijo in smo
izbrali rezervno varianto. Smo si pa kljub temu ogledali akumulacijsko jezero, ki je za potrebe Ërpalnega HE AvËe zraslo na Kanalskem vrhu. V jezeru se zbere 2,2 milijona kubiËnih metrov vode, ki
je s 697 metrov dolgim dovodnim tunelom in 1.567 metrov dolgim
tlaËnim cevovodom povezana s strojnico. Letna poraba elektriËne
energije za Ërpanje vode iz SoËe na Banjško planoto bo znašala 553
GWh, »HE AvËe pa bo proizvedel 426 GWh energije letno. PonoËi
in ob vikendih bo »HE AvËe energijo porabil za Ërpanje vode, ob
konicah pa bo akumulirano vodo porabil za proizvodnjo elektrike.
Po ogledu sta nas poËastila Marija in Marjan, ki sta pred kratkim praznovala okroglo obletnico, nato pa smo nadaljevali potepanje po Banjški planoti - to je visoka kraška planota (700 m nad-

Kdaj in kam
PRIJAVE
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Po Levstikovi poti
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martinovanje

4. in 5. 11. 2010

ni aktivnosti
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Na Sveti gori nad Novo Gorico.
Foto: Zvonka Osredkar

morska višina) med Idrijco in smaragdno SoËo. Kjer so danes polja,
pašniki (Grgar, Bate, Banjšice), je bilo nekoË jezero. Prebivalci se
ukvarjajo pretežno z živinorejo in s poljedelstvom, v zadnjem Ëasu
pa tudi s kmeËkim turizmom. Obiskali smo kmetijo Hubjani, kjer so
nas postregli z domaËimi siri (mladi sir z zelišËi, s poprom, s Ëilijem,
z orehi in sir, ki je zorel vsaj mesec dni), s kruhom in z žlahtno
kapljico. Ogledali smo si ekološko kmetijo Draga, kjer gojijo konje,
govedo, avtohtone slovenske prašiËe, kokoši in purane. Poskusili
smo banjško posebnost - kimlovo kavo in kimlov Ëaj. Odpeljali
smo se še na ogled zbirke orožja in opreme iz prve svetovne vojne.
Orožje in opremo zbira in ureja gospod MužiË. Naše potepanje smo
sklenili na Sveti gori na obrobju Banjške planote. Prva omemba
Svete gore sega v leto 1368, cerkev pa naj bi stala na tem mestu
že v 11. stoletju. Pozneje je bila veËkrat porušena in ponovno pozidana, zdajšnja je bila dograjena leta 1924. Z dvorišËa cerkve je lep
razgled po okolici vse do morja. Po ogledu smo se odpeljali proti
Novi Gorici, kjer smo se poslovili od vodiËke, nato pa šli na pozno
kosilo v Branik. Polni zanimivih vtisov smo se pozno zveËer vrnili
v Ljubljano.
Zvonka Osredkar

Pred nami sta samo še pohod po Levstikovi poti in
martinovanje in aktivnosti za leto 2010 bomo pospravili
pod streho. Izkoristite priložnost in se nam pridružite vsaj
na eni izmed aktivnosti. Veselimo se sreËanja.

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

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

SreËanje upokojencev L

etošnje sreËanje upokojencev ljubljanske regije je bilo 9. septembra
v novem Športnem parku Stožice.
Zbralo se nas je precej, mislim, da veliko
veË, kot so organizatorji priËakovali. Posledice tega so predstavljale pomanjkanje
miz in sedežev - no, v košarkarski dvorani
in na stadionu, ki smo si ju ogledali, jih
je bilo seveda dovolj. Zbrane sta pozdravila gospod Sedmak in ljubljanski župan,
nato pa je sledila podelitev priznanj športnikom, ki so sodelovali v športnih igrah
upokojencev. Tudi naši Ëlani so tekmovali
v balinanju, namiznem tenisu in v pikadu,
kjer so naše Ëlanice osvojile tretje mesto in
prejele pokal. »estitamo.
Zvonka Osredkar

Udeleženci sreËanja upokojencev na stadionu v Stožicah.
Foto: Zvonka Osredkar

JUBILANTJE

JUBILANTJE

Hladna jesen že prihaja, za njo pa zima. Naši upokojenci pa bodo vseeno praznovali svoje okrogle obletnice
rojstva.

November 2010
80. rojstni dan
1. Franc DEBEVEC

Ig

2. Stanislav PE»AR

Novo mesto

3. Slavko VIDIC

Trbovlje

Ëlan DUEL

December 2010

Želimo prijetno, nepozabno praznovanje.

60. rojstni dan
1. Pavel LEBEN

Sevnica

70. rojstni dan
1. Vinko BRINOVEC

V

Ljubljana

sem slavljencem iskrene Ëestitke in želje, da bo še naprej vse
lepo, vse dobro, naj jih sreËa, zdravje in osebno zadovoljstvo spremljajo še naprej vsak dan, ne samo na rojstni dan.

Še ena misel:
Skrivnost pravega veselja
ni v velikem številu.
To, kar Ëlovek išËe,
lahko najde v eni sami vrtnici.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Jožica Krašovec
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Slovenski
alpinist,
Davorin

SESTAVIL
TONI

Pevka
nekdanjih
Belih vran

Emilijan
Cevc

Grška Ërka

Masto v
Belgiji

RazliËna
soglasnika

Pritok
Balhaπkega
jezera

Delovna
ali πportna
skupina

Lahko
hlapljiva
tekoËina

Slovenska
πansonjerka
MavriË

Pojem iz
Tarota,
Velika,
Mala

Simbol za
Radij
Orodje za
barvanje
Premaz,
ki varuje
pred rjo

Anton
Trstenjak

Manjšalnica
od kmet

Mesto v
NemËiji
Pripoved.
pesnitev
Lojze
Dolinar

Ronald
Reagan
Ameriški
filmski
igralec,
Nick
Ime
hokejista
Rahmatulina
4. in 21.
Ërka
Orodje za
sekanje

Med velikim
številom pravilnih
rešitev nagradne
križanke Ëestitamo
izžrebancu Blažu
LavriËu iz Loškega
Potoka, ki bo
prejel praktiËno
nagrado. Prosimo,
da geslo tokratne
rešene križanke, ki
jo je pripravil Toni
Štimec, zapišete
na dopisnico do
vkljuËno 3. 12.
2010 in pošljete
na naslov: Elektro
Ljubljana, d. d.,
Uredništvo Elektro
novic, Oddelek za
odnose z javnostmi,
Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.

SESTAVIL
TONI

Slovenski
baletni
plesalec,
Metod

Strokov. za
artitmetiko

Izraz obraza,
ki kaæe
veselje

Kemijski
simbol za
Erbij

Glagolnik od
zdrsniti

Vsad
(rastline,
zoba)

ZnaËilno
slovensko
moško ime

Kamnite
gmote iz
vesolja

Znan
francoski
izdelovalec
klavirjev

Robert
Kranjec
Cerkveno
darovanje

Diπava
zaËimba
Simbol za
Kalcij

Otroška roka
Divja maËka

Medmet
trplenja
Anton
»ehov
RazliËna
vokala

ZraËna
plast okoli
Zemlje
Izražanje
sreËe in
veselja
Medmet
nevolje
Igralka
Gardner
Arabski
žrebec

Prva ženska

Prijeten vonj

Vnema,
polet

Indijska
boginja

»asovno
obdobje

Prostor za
pilota

Hercegovec
Kratica za
element
Kratica za
doktor

»ebelja paša
Ameriška
profes.
košarkar.
liga

Vodna žival,
roparica

Slovenski
politik
Zmago

Mesto v
državi Ohio,
ZDA

Grška boinja
prepira,
nesloge

novice

Departma v
Franciji
Nezavedno
po Freudu

Soglasnik in
samoglasnik

Pritrdilnica,
tudi DA

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, Virna Konrad,
Uršula Krisper, Alenka Kušar, Marko Piko, Jure Škrinjar (Irena PotoËnik), Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jolanda Štukelj,
Branko Volf.
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Orel - ponovno rojstvo
Orel ima najdaljšo življenjsko dobo
med pticami.
Lahko živi celo 70 let.
Da bi doživel tako starost, mora sprejeti težko odloËitev.
Ko doseže štirideseta:
Njegovi dolgi in elastiËni kremplji ne
morejo veË loviti plena, s katerim se hrani.
Njegov dolg in oster kljun postane
ukrivljen.
Njegova stara in težka krila se zaradi
gostih peres zatikajo za prsa, kar mu onemogoËa let.

Takrat orlu preostaneta samo dve možnosti - umreti ali podati se v boleË proces
sprememb, ki trajajo 150 dni.
Da bi zaËel ta proces, mora orel odleteti na vrh gore in sesti v gnezdo.
Nato kljuva v kamen, vse dokler mu
del kljuna ne odpade.
Nato Ëaka, da mu zraste novi kljun, s
katerim izkljuva stare kremplje.
Ko mu zrastejo novi kremplji, zaËne
puliti svoja težka stara peresa.
In tako po petih mesecih orel poleti v
let ponovnega rojstva in živi še 30 let.

Zakaj je potrebna
sprememba?
Velikokrat moramo zaËeti proces
sprememb, da bi preživeli.
VËasih se moramo znebiti starih spominov, navad in drugih obiËajev iz preteklosti.
Ko smo osvobojeni bremen preteklosti, lahko izkoristimo Ëas sedanjosti
Pripravila: Jolanda Štukelj
Vir: internet

LEPA MISEL
“Vsakdo se lahko razjezi, to ni
težko. A biti jezen na pravo stvar, v pravi
meri, ob pravem Ëasu in s pravim ciljem,
pa še na pravi naËin - to pa ni lahko.”
Aristotel
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Spremljaj
Spremljaj
svojo
svojo
porabo
porabo
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