novice
ELEKTRO

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

april 2011, πtevilka 1

IZ V S E BINE
Nakup in prodaja - v
Elektro energijo d. o. o.

Kaj delamo?
Organizacijska enota Skupne
storitve

Merjenje zadovoljstva
zaposlenih in klime v
Elektro Ljubljana d. d.

VSEBINA

VSEBINA

4 • Nakup in prodaja - v Elektro energijo d. o. o.
5 • Merjenje zadovoljstva zaposlenih in klime v
   Elektro Ljubljana d. d.

4
5 • Poslovna konferenca o možnostih Ërpanja
   sredstev iz Prispevka URE

6 • Organizacijska enota Skupne storitve

5

10 • »e “vidim” elektriËno energijo, znam z
   njo bolje varËevati

12 • Elektro Ljubljana v medijih v letu 2010

10
14 • Prostovoljno kolektivno dodatno pokojninsko
   zavarovanje za zaposlene v družbi Elektro
   Ljubljana

12

16 • Ekonomsko uËinkovito trženje poËitniških
   objektov

30 • Obvladovanje poslovnih procesov v praksi

16

35 • Izbor Naj fotografije leta 2010
37 • Podelitev diplom diplomantom Višje šole
   ICES

35

novice
ELEKTRO

XI •
na d. d. • Leto
Elektra Ljublja
Interno glasilo

37

IZ VSE BIN E
-v
Nakup in prodaja o. o.
d.
Elektro energijo,

2 • elektronovice | april2011

πtevil ka 1
april 2010 ,

Kaj delamo?
enota Skupne
Organizacijska
storitve

va
Merjenje zadovoljst v
zaposlenih in klime
Elektru Ljubljana

genta yellow black

uvodnik

uvodnik

Kupci v žarišËu delovanja
zaposlenih Elektro Ljubljana
Spoštovane sodelavke in sodelavci!

andrej.ribic@elektro-ljubljana.si

Zaposleni v Elektro Ljubljana
se zavedamo, da so zadovoljni odjemalci in kupci naših storitev naša
glavna konkurenËna prednost. O
tem govorijo tudi dobri izidi lanskega poslovanja družbe. Pred nami
pa so tudi letos pomembni izzivi in
priložnosti. PrepriËan sem, da jih
bomo s skupnimi moËmi prepoznali
in izkoristili na vseh podroËjih - od
organizacijskega do tehnološkega.

S

pomnimo, leto 2010 je bilo za Elektro Ljubljana v znamenju nadaljnjega zagotavljanja zanesljive in
varne oskrbe z elektriËno energijo, vlaganja v elektroenergetsko omrežje, odprave
škod na objektih in infrastrukturi zaradi
naravnih nesreË, zagotavljanja alternativnih virov elektriËne energije ter uvajanja novih produktov, zlasti s podroËja
varËne rabe energije. Za petino smo poveËali rast preostalih tržnih dejavnostih,
zlasti storitev na podroËju obnovljivih
virov energije, ki jih v prejšnjih letih nismo tržili. Hkrati pa smo zmanjšali delež
tujih storitev (kot so na primer: poseki

daljnovodnih tras, odËitavanje, montaža
dodatnih števËnih garnitur za daljinski
zajem podatkov …), saj smo navedena
dela izvajali z lastnimi kadri.
Letošnji gospodarski naËrt družbe,
potrjen na marËevski seji nadzornega
sveta, zagotavlja stabilnost nadaljnjega
poslovanja družbe Elektro Ljubljana, kar
je v trenutnih gospodarskih okolišËinah

kljuËnega pomena. Ob uspešni izvedbi
izËlenitve nakupa in prodaje elektriËne
energije iz matiËnega dela podjetja v
hËerinsko družbo je poglavitni izziv
vseh zaposlenih v Elektro Ljubljana ne
le ohranitev, ampak poveËanje tržnega
deleža vseh naših storitev. To pomeni
še veËjo usmeritev k potrebam, željam
in zahtevam kupcev naših storitev ter
še veËjo prilagodljivost vsem tržnim segmentom - ob standardnem zagotavljanju kakovosti vseh naših storitev. Samo
tako je lahko nezavidljiva gospodarska
situacija priložnost za vse nas, da jo obrnemo sebi v prid.
Uspešen odziv na spremembe in izzive je v nas samih. In na vsakem zaposlenem. Zaupam, da bomo znali in
zmogli.

Andrej RibiË,
predsednik uprave
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Nakup in prodaja - v
Elektro energijo d. o. o.
Pregled opravljenega dela
in predvidene aktivnosti
pri izËlenitvi dejavnosti
nakupa in prodaje
elektriËne energije v
hËerinsko družbo

V

prejšnji številki Elektro novic smo
v poroËilu o aktivnostih za izËlenitev nakupa in prodaje elektriËne
energije v hËerinsko družbo predstavili
vzroke za loËitev tržne in regulirane dejavnosti, terminski naËrt ter obseg opravljenega dela v preteklem letu. Tokrat poroËamo
o opravljenih aktivnostih v prvih dveh letošnjih mesecih s prikazom potrebnih nadaljnjih aktivnosti za dokonËno izËlenitev
dejavnosti nakupa in prodaje.
V prvih dveh letošnjih mesecih smo
se aktivno ukvarjali predvsem z nalogami,
ki bodo v nadaljnjih korakih omogoËale
nemoten prehod poslovanja tržnega dela
dejavnosti iz matiËne na novoustanovljeno
hËerinsko družbo. Ob analizi mogoËih rešitev postopkovne izvedbe izËlenitve dejavnosti nakupa in prodaje EE glede na predviden rok za zaËetek delovanja hËerinske
družbe, je projektna skupina ob priporoËilu
zunanjih pravnih in davËnih strokovnjakov
kot najbolj priporoËljivo predvidela izËlenitev s Ëimprejšnjo ustanovitvijo nove družbe oziroma izËlenitev s prevzemom. Tak
postopek bo izveden na podlagi 623. Ëlena
Zakona o gospodarskih družbah. Tako se
omogoËi bistveno preprostejši, evolucijski
prenos poslovanja na novo družbo, hkrati
pa zagotovi pravoËasno pripravo in izvedbo vseh potrebnih formalnopravnih, organizacijskih in finanËnih korakov za nemoten zaËetek poslovanja hËerinske družbe že
s prvim predvidenim dnem njenega delovanja, to je s 1. septembrom.
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V ta namen je bilo treba tudi formalno ustanoviti hËerinsko družbo - Elektro
energijo d. o. o., zanjo pridobiti poslovni
transakcijski raËun, identifikacijo za zavezanca za DDV, spletno registrsko domeno,
pripraviti spletno stran, v nadaljevanju pa
pripraviti tudi vse potrebne interne akte
skladno z Zakonom o delovnih razmerjih,
celotno dokumentacijo skladno z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov ter Zakonom
o varstvu pri delu, ter razrešiti vprašanja,
vezana na zaposlitveno kvoto invalidov.
Do septembrskega zagona hËerinske družbe
bo treba pripraviti in tudi izvajati komunikacijski naËrt seznanjanja odjemalcev in
drugih deležnikov o nameravani izËlenitvi
in tem, kaj ta prinaša. Do zdaj pa so že bile
pripravljene podlage za pripravo potrebnih
aktov in postopkov, nujnih za pravoËasno
ustanovitev hËerinske družbe in njen nemoten zaËetek delovanja, zlasti pa vsebinske in formalne podlage za ureditev vseh
pogodbenih odnosov, tj. med matiËno in

hËerinsko družbo pa tudi pogodbenih odnosov z drugimi partnerji.
Do konca pomladi bo veËina aktivnosti vezana na pripravo delitvenega naËrta
oziroma delitvene pogodbe. Za to je treba
opraviti naslednje aktivnosti:
• razmejiti vsa sredstva in obveznosti med
matiËno in hËerinsko družbo ter popisati
vsa pogodbena razmerja, ki bodo predmet delitve;
• pripraviti seznam vseh pogodbenih razmerij za elektriËno energijo, drugo blago in storitve z dobavitelji, s finanËnimi
in z drugimi organizacijami;
• urediti licence za programsko opremo,
podatkovne baze, ISO-standarde in druge certifikate;
• pripraviti seznam odprtih upravnih in
sodnih postopkov ter seznam terjatev,
prijavljenih v insolventnih postopkih
(steËajnih postopkih, postopkih prisilnih
poravnav in likvidacijah dolžnikov) itn.
Hkrati bo treba opraviti revizijski
pregled, pripraviti gradiva za skupšËino in
nadzorni svet s predlogom sklepov in z delitvenim naËrtom.
Projektna skupina za izËlenitev dejavnosti
nakupa in prodaje EE

NOVICA

NOVICA

Merjenje zadovoljstva zaposlenih
in klime v Elektro Ljubljana
Elektro Ljubljana je med 11. in 15. aprilom 2011 pristopil k izvedbi notranje raziskave zadovoljstva zaposlenih
in organizacijske klime. Cilj anonimne raziskave je spoznati in analizirati trenutno stopnjo zadovoljstva zaposlenih in organizacijsko klimo v podjetju z namenom podati
(mogoËe) predloge za izboljšave.

R

aziskava zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime je
zahteven projekt, vsebinsko in tudi Ëasovno, še posebej, ker
smo organizacijsko razpršeni. K sodelovanju smo povabili
vse zaposlene.
Za sodelovanje se zahvaljujemo vsem zaposlenim.
Kadrovska služba

Poslovna konferenca o možnostih
Ërpanja sredstev iz prispevka URE
V prostorih Mestne elektrarne
ljubljanske Elektro Ljubljana je 10.
februarja potekala dobro obiskana poslovna konferenca o možnostih
Ërpanja sredstev iz prispevka za uËinkovito rabo energije (URE).

E

lektro Ljubljana se zaveda pomena
stalnega aktivnega sodelovanja s
svojimi odjemalci tudi na podroËju
uËinkovite rabe energije. S tem namenom
je bila v Ljubljani organizirana konferenca za poslovne odjemalce, na kateri je bila
predstavljena vsebina Uredbe o zagotavljanju prihrankov pri konËnih odjemalcih,
katere cilj je zmanjšanje rabe energije. Po
tej uredbi vsi odjemalci elektriËne energije od 1. februarja 2010 plaËujejo prispevek URE, ki je namenjen sofinanciranju
programov, ki bodo zmanjšali porabo oz.
poveËali uËinkovitost rabe energije pri
konËnih odjemalcih. Predstavljeni so bili
postopek in vsebina priprave programov,
pogoji sodelovanja pri izvajanju programa
URE in predlog medsebojnega sodelovanja
med poslovnimi odjemalci in Elektrom Ljubljana. Vsebine so predstavili Andrej RibiË,

Poslovno konferenco je popestril trio klarinetistov Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane.

predsednik Uprave Elektro Ljubljana, Franc
Beravs, direktor Eko sklada RS, Aleš Šaver,
direktor podjetja ECO Consulting in Igor
Podbelšek, izvršni direktor organizacijske
enote Storitve za uporabnike Elektro Ljubljana.
  
Elektro Ljubljana bo tudi v prihodnje
pri kljuËnih vsebinah, aktualnih za odje-

malce, nadaljeval organizacijo strokovnih
dogodkov, namenjenih informiranju in aktivnemu sodelovanju s svojimi odjemalci.
					
					
Violeta Irgl
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Organizacijska enota
Skupne storitve
Na pobudo Ëlanov Ëasopisnega
sveta bomo v letošnjem letu v rubriki Kaj delamo predstavili delovno
podroËje skupnih strokovnih služb,
ki zajema organizacijske enote: Skupne storitve, RaËunovodsko-finanËne
storitve in TehniËne storitve. Posebej
bo predstavljena tudi Služba za informacijske storitve. V prvi letošnji številki zaËenjamo s Skupnimi storitvami, ki vkljuËuje Oddelek za varnost in
zdravja pri delu, Oddelek za odnose z
javnostmi, Kadrovsko službo, Pravno
pisarno ter Službo za kakovost in vodenje projektov. Vodje smo v uredništvu pozvali, da vam na kratko predstavijo podroËje svojega dela.

Oddelek za varnost in
zdravje pri delu
Vesna Oman

cefalitisu in gripi. Vodimo evidenco nezgod
pri delu ter poskrbimo za njihovo nadaljnjo
prijavo inšpekciji dela ter za izvedbo raziskave o vzroku nastanka nezgode. Raziskavo najveËkrat izvede skupina nadrejenih poškodovanega, pri težjih nezgodah in
nezgodah, povezanih z elektriËnim tokom,
pa je pri raziskavi prisoten tudi predstavnik
s podroËja VZD in PV. Na osnovi prejetih
odškodninskih zahtevkov posredujemo o
nezgodi razliËne želene podatke zavarovalnici in podamo mnenje o vzroku nastanka nezgode. Skrbimo za dodelitev osebne
varovalne opreme ter za redne predhodne
in obdobne preglede sredstev za delo in varovalne opreme ter sodelujemo pri nabavi
te opreme. Sodelujemo pri uvedbi novih
tehnologij, Ëe smo o tem le pravoËasno obvešËeni; tako nas v letu 2011 Ëaka veliko
aktivnosti za uvedbo dela pod napetostjo in
razgradnjo transformatorjev. V okviru požarne varnosti skrbimo za redne preglede
gasilnih sredstev in drugih zakonsko doloËenih obveznosti s tega podroËja.

vesna.oman@elektro-ljubljana.si

V

oddelku s sodelavcem skrbiva za
redno pouËevanje in usposabljanje delavcev s podroËja varnosti
in zdravja pri delu ter požarnega varstva
in drugih dodatnih funkcionalnih usposabljanj delavcev.
Vodimo razliËne zakonsko doloËene
evidence, med njimi za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, ter organizacijo cepljenja proti klopnem meningoen-
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S pridobitvijo certifikata OHSAS
18001 je delo v oddelku VZD obsežnejše;
velik poudarek je predvsem na sodelovanju
z drugimi službami.
Programi, v sklopu katerih bodo potekale aktivnosti v letošnjem letu, so:
• program za zmanjševanje tveganj pri
delu na višini;
• program za zmanjševanje tveganj zaradi nastanka obloËnega plamena na
elektroenergetskih napravah ter dela v
bližini naprav pod napetostjo;
• program za zmanjševanje nevarnosti
zaradi prisotnosti v cestnem prometu;
• pregled osnovnih sredstev;
• nadzor vodilnih in vodstvenih delavcev
nad izvajanjem del na terenu;
• servisiranje in pregledovanje 3-delnih
raztegljivih lestev.
Vse aktivnosti se bodo odvijale v
okviru razpoložljivih sredstev.

Oddelek za odnose z
javnostmi
Violeta Irgl

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

V

oddelku za odnose z javnostmi smo
štirje sodelavci, ki smo v letošnjem
letu, enako kot celotno podjetje,
pred velikimi izzivi. Reorganizacijo in izËlenitev delov podjetja v hËerinsko podjetje
vidimo kot izjemno priložnost za postavitev nove pozitivne zgodbe, ki jo bomo
uresniËevali in pripovedovali v prihodnjih
mesecih. Aktivni smo pri iskanju novih tržnih priložnostih na spletu, vzpostavljamo
drugaËne naËine tržnega komuniciranja in
trženja na sploh. Tržne aktivnosti smo okrepili in osvežili sporoËila s ciljem poveËati
tržni delež tako pri prodaji elektriËne energije, kot tudi s tem povezanih storitev.
O aktivnostih izËlenitve bomo redno
obvešËali zaposlene in vse druge ciljne
skupine, pa tudi o poslanstvu, ciljih, viziji
in vrednotah matiËnega in novega hËerinskega podjetja, saj želimo doseËi Ëim boljše razumevanje in podporo. Ob vsem tem
bomo skrbeli za nemoten potek rednih
nalog, kot so izgradnja zaupanja, veËja
obvešËenost, predstavitev prednosti naše
ponudbe elektriËne energije in storitev ter
ukrepov uËinkovite rabe energije in aktivnosti na podroËju obnovljivih virov energije. Dosledno bomo izvajali skrbništvo
nad CGP podjetja in blagovnimi znamkami, urejali interno glasilo in spletne strani.
Prav tako bomo skrbeli za komunikacijo z
novinarji in drugimi javnostmi ter urejali
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postopke dodeljevanja donacij in izvajanja
sponzorstev. Skrbeli bomo za elektronsko
komuniciranje prek spletnih strani družbe
in poleg urednikovanja centralne spletne
strani (www.elektro-ljubljana.si) poskrbeli
še za spletno predstavitev nove hËerinske
družbe (www.elektro-energija.si) ter za
noviËkarske vsebine prvega slovenskega
portala elektriËnih polnilnic (www.elektro
-crpalke.si). Že desetletje sodelujemo z
osnovnimi šolami in drugimi izobraževalnimi zavodi pri izobraževanju mladih
na podroËju elektrike, elektroenergetskega sistema, naprav in omrežja ter poklica
elektromonterja.

•

•

•

Kadrovska služba
Alenka Pretnar

•

alenka.pretnar@elektro-ljubljana.si

V

hitro spreminjajoËih se razmerah so
tudi potrebe podjetja po Ëloveških
sposobnostih in znanju razmeroma
hitro spreminjajo. »e upoštevamo, da imajo ljudje vse veËji pomen pri ustvarjanju
konkurenËne prednosti podjetja, ravnanje
s Ëloveškimi viri sodi med pomembnejše
funkcije organizacije. Ravnanje s Ëloveškimi viri ni le podroËje kadrovske funkcije,
ampak sodi med sestavne dele dejavnosti
in organizacijskega mišljenja vseh zaposlenih, predvsem pa vseh vodilnih. Kadrovska
služba Elektro Ljubljana skrbi za proces
sprejemanja, usposabljanja, naËrtovanja in
razvoja kadrov.
V kadrovski službi Elektro Ljubljana
izvajamo razliËne aktivnosti na podroËju
kadrovanja in izobraževanja.
• Ugotavljamo kadrovske potrebe, predlagamo ukrepe kadrovske politike in sistematiËno naËrtujemo potrebno število

•

•
•

•

•

zaposlenih glede na naËrt zaposlovanja
ter na dane usmeritve nadzornega sveta.
V sodelovanju z vodstvom rešujemo kadrovske primanjkljaje s premestitvami, z
internimi razpisi ali zaposlitvami.
Spremljamo razvoj kadrov (strokovni
razvoj in izpopolnjevanje, razvoj kariere, napredovanje).
Na delovnem mestu delavec pridobiva
delovne izkušnje in tudi nova znanja z
izobraževanjem (splošna, tehniËna ali
zakonsko doloËena izobraževanja, študij
ob delu itn.). Na podroËju izobraževanja v sodelovanju z vodilnimi sledimo
potrebam po izobraževanju skladno z
novostmi in razvojem na trgu ter naËrtujemo, organiziramo in spremljamo izobraževalne aktivnosti. Ëe so ustvarjeni
(objektivni in subjektivni) pogoji, lahko
delavec napreduje na obstojeËem delovnem mestu ali na zahtevnejše delovno
mesto.
Komuniciramo z zaposlenimi in jih seznanjamo o novostih na podroËju kadrovanja in izobraževanja (intranet rubrika Kadri in izobraževanje, e-pošta,
oglasna deska, osebna komunikacija).
Na intranetu objavljamo preko 50 najpogostejših vprašanj in odgovorov. Po
potrebi delavce seznanjamo z delovno
zakonodajo, jim svetujemo ter jih opozarjamo na doloËene obveznosti in pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja.
Skrbimo za sistemizacijo delovnih mest
(imamo 150 razliËnih delovnih mest,
kjer so natanËno opredeljene zahteve
delovnega mesta: delovne naloge, odgovornosti, znanja, potrebne delovne
izkušnje itn.).
Skrbimo za organizacijsko shemo.
Skrbimo za realizacijo certifikata Družini prijazno podjetje (v Elektro Ljubljana
smo sprejeli 14 ukrepov in nadaljujemo
obstojeËe aktivnosti z namenom, da
bomo v marcu 2012 pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje).
Skrbimo za podroËje štipendiranja ter
praktiËnega izobraževanja dijakov in
študentov.
Pripravljamo dokumente, informacije,
analize, predloge, poroËila in spremljamo zakonodajo. Vloga kadrovske službe
je tudi, da za zaposlene ureja zdravstveno in socialno zavarovanje za zaposlene

in njihove družinske Ëlane, prostovoljno
zdravstveno in kolektivno zavarovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje,
invalidsko obvezno zavarovanje, vodi
potrebne evidence in dokumentacijo ter
spremlja spremembe, obvešËa zaposlene o zdravstvenih pregledih, pripravlja
naËrt delovnega Ëasa ter podatke za
letni dopust, druge odsotnosti, regres,
solidarnostne in jubilejne nagrade, nudi
informativne izraËune za upokojitev,
sodeluje z razliËnimi ustanovami, skrbi
za delniško knjigo ter izvaja druge potrebne kadrovske aktivnosti.
V Elektro Ljubljana so zaposleni
osnova in zagotovilo za razvoj in rast podjetja. Motivirani kadri so tisti dejavnik, ki
lahko uspešno podjetje pripelje med najuspešnejša in nasprotno. Tega dejstva se intenzivno zavedamo tudi v našem podjetju,
zato smo v letu 2011 pristopili k raziskavi
zadovoljstva zaposlenih in merjenju organizacijske klime.

Služba za kakovost in
vodenje projektov
Klemen Hrovat

klemen.hrovat@elektro-ljubljana.si

S

lužba za kakovost in vodenje projektov je bila ustanovljena 1. 12.
2010 z združitvijo Službe za kakovost in Projektne pisarne. Nova služba po
navedenem datumu vrši dela in naloge
omenjenih služb. Na podroËju kakovosti služba izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti, ustrezno zahtevam pridobljenih standardov ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 in ISO 27001.
Hkrati skrbi za neprestano izboljševanje
vzpostavljenega integriranega sistema
kakovosti v smislu približevanja le-tega
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Kaj delamo?

vsakemu zaposlenemu. Prek sveta za sisteme vodenja kakovosti in notranjih presoj pa zagotavlja prenos novosti in dobrih
praks s podroËja kakovosti do organizacijskih enot oziroma med organizacijskimi in distribucijskimi enotami.
Obravnavana služba na podroËju projektnega vodenja sprejema pobude razvojnih projektov, koordinira proces vodenja
razvojnih projektov, vodi dokumentacijo
aktivnih projektov in arhiv preteklih projektov, pripravlja naËrt razvoja podjetja in poroËila o realizaciji naËrta razvoja, pripravlja
poroËila za pristojne ustanove in skrbi za
razvoj vodenja razvojnih projektov v podjetju. Glede na to, da v Službi za kakovost in
vodenje projektov deluje pooblašËenec podjetja za ravnanje z okoljem, v okviru službe
poteka koordinacija vseh aktivnosti v smislu
neprekinjenega procesa zmanjševanja obremenjevanja ozraËja tal in voda z obvladovanjem prepoznanih okoljskih vidikov in
pripadajoËih okoljskih programov. Skladno
z zahtevami okoljske zakonodaje se sproti
pripravlja predpisana dokumentacija in pripadajoËa poroËila ter izvaja vse potrebne
ukrepe za prilagoditev poslovanja podjetja
glede na sprejete novosti.
Služba obvladuje tudi sistem stalnih
izboljšav, kar poleg popularizacije sistema
obsega tudi nudenje podpore predlagateljem, koordinacijo izvedbe ocenjevanja
sprejemljivosti predlogov tehniËnega kolegija, izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za
izplaËilo nagrad predlagateljem in sveËano
podelitev priznanj predlagateljem najboljše
stalne izboljšave (tehniËne rešitve) v posameznem letu. Služba skrbi še za razvoj
in ažurnost vsebin portala tehniËnega lista, na katerem so objavljeni tehniËni listi,
tehniËne smernice, tehniËna obvestila, zakljuËene študije in pretekli sprejeti predlogi
stalnih izboljšav.

Pravna pisarna
Mitja Breznik

D

elo pravne pisarne, ki jo predstavljamo štirje pravniki, bi težko
omejili samo na doloËene vidike
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mitja.breznik@elektro-ljubljana.si

delovanja podjetja. Izvajanje pravnega poklica je namreË aktivno udejstvovanje v
medËloveških odnosih, pa naj gre pri tem
za notranji odnos delavca do sodelavcev in
vestno izpolnjevanje delodajalËevih zahtev
ali pa za odnose, ki jih delavec pri svojem
delu vzpostavlja s strankami kot uporabniki omrežja in kupci elektriËne energije,
naroËniki in izvajalci ter drugimi, ki se jih
delovanje našega podjetja neposredno dotika. V letošnjem letu je naše delo pretežno
usmerjeno v izpeljavo procesov, potrebnih
za ustanovitev hËerinske družbe, kar med
drugim vkljuËuje pripravo novih internih pravil in delovnih procesov, ustrezno
pravno ureditev statusa delavcev v novonastalem podjetju ter postavitev temeljev
poslovnega in finanËnega sodelovanja z
matiËnim podjetjem. Na tem mestu bi poudarili tudi sodelovanje v dolgoroËnem projektu pravne ureditve nepremiËnin družbe.
Ob tovrstnem projektnem delu pa je tu še
naše vsakodnevno delo, ki v vsakem primeru od nas zahteva vživetje v nastalo situacijo, kritiËno presojo tujih in lastnih dejanj
ter tehtanje med pravilnostjo oz. pravno
sprejemljivostjo in koristnostjo naše odloËitve za podjetje. Delo je dinamiËno, zahtevno in vedno polno novih izzivov.

Splošna služba
Vida Šturm

S

plošna služba izvaja in vzdržuje naslednje poslovne procese:
Ravnanje z dokumenti notranjega
in zunanjega izvora
Uspešno obvladovanje pošte, to je
vseh dokumentov, ki jih prejme družba, in

dokumentov, ki jih ustvari in odpošlje, je
bistvenega pomena za obvladovanje vseh
procesov v družbi, pomeni pa tudi uspešno ravnanje s podatki zaupnega znaËaja.
Splošna služba se vkljuËuje v projekte, ki
bodo omogoËili postopno informatizacijo
pošte, kar pomeni stalen nadzor nad tokom
dokumentov, hitrost in ažurnost prenosa
dokumentov prejemnikom, sledenje, arhiviranje in dostopnost dokumentov.
Ravnanje z dokumentarnim in arhivskim
gradivom
Na osnovi sprejete zakonodaje o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega
gradiva skrbi za pravno podlago za izvedbo postopkov hranjenja dokumentarnega gradiva ter postopkov odpiranja in
izloËanja arhivskega gradiva pristojnim
ustanovam.

vida.sturm@elektro-ljubljana.si

Obvladovanje zavarovanja premoženja
družbe
V sodelovanju s predstavniki drugih
OE pripravlja temelje in pogoje ter splošni del dokumentacije za izvedbo razpisa
za sklenitev pogodbe o zavarovalnih storitvah. Posebno pozornost posveËa pravoËasnemu in celovitemu prijavljanju in
likvidaciji škod, ki so osnova za doseganje
optimalnega škodnega rezultata.
Obvladovanje telefonske centrale
Skrbi za uËinkovito delovanje in obvladovanje procesa za celotno družbo, saj
predstavlja vzpostavitev telefonske zveze
prvi in neposredni stik z zunanjimi in notranjimi javnostmi.

NOVICA

NOVICA

Poslovna konferenca slovenskih
elektrodistribucijskih podjetij
20. januarja je v Kongresnem centru Bernardin potekala poslovna konferenca slovenskih elektrodistribucijskih podjetij z naslovom Razvojne možnosti in priložnosti
elektrodistribucije. Med drugim je bila vsebina konference
usmerjena v tehnološki razvoj elektroenergetike, razvoj
elektrodistribucije, pametnih omrežij in uËinkovite rabe
energije.

S

strokovnim prispevkom je na konferenci sodeloval izvršni direktor OE Storitve za uporabnike Igor Podbelšek, na okrogli
mizi na temo Razvojne možnosti in priložnosti elektrodistribucije pa predsednik uprave Elektro Ljubljana d.d., Andrej RibiË.

Udeleženci okrogle mize: od leve proti desni - Andrej RibiË, Andrej
KosmaËin, Julijan Fortunat, Rade KneževiÊ in Bojan Luskovec.

Uredništvo

in storitve

Naši produkti

»e “vidim” elektriËno energijo,
znam z njo bolje varËevati
Moj moto za varËevanje z elektriËno energijo: izmerim - vidim analiziram - ukrepam = varËujem.

K

ako lahko spremljamo in vidimo
porabo elektriËne energije, bomo
pokazali na primeru moje dru-

žine, ki živi v stanovanju v Ljubljani.
Imamo namreË namešËen sodoben števec elektriËne energije, ki mi omogoËa,
da “vidim” svojo porabo. Spremljam jo
lahko prek varnega dostopa prek naših
elektronskih storitev, in to le s pol urno
zapoznitvijo. Takšno spremljanje mi kot

uporabniku omogoËa, da zelo hitro ukrepam v smislu varËevanja z energijo in
rabo v Ëasu cenejše elektriËne energije.
Vizualizacija porabe je zelo moËen vzvod
za nadzor nad porabo energije. Poraba
delovnega tedna od ponedeljka do nedelje je predstavljena v diagramu 1.
NatanËno vidimo visoke, modro
obarvane konice, ki so najvišje v soboto in nedeljo. RdeËa krivulja, ki je že na
prvi pogled manj izrazita, poteka vmes
in pomeni rabo elektrike v Ëasu dražje
tarife (VT). Modra krivulja pa prikazuje
odjem v Ëasu cenejše, nižje tarife (MT).
Takšno porabo mi narekuje tudi sodoben življenjski slog. Pri tem pa moram
povedati, da elektriËne energije ne uporabljam ne za ogrevanje, npr. sanitarne
vode ali prostorov, in prav tako tudi ne
za kuhanje. Torej le za pranje, pomivanje, sušenje, gledanje televizije, za raËunalnik, hladilnik, peËico, za luËi ter za
klimatsko napravo. Zdaj pa si poglejmo,
kaj vse lahko razberemo iz diagrama 2.

Diagram 1.
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Na diagramu sem loËeno obarvala
porabo v Ëasu manjše tarife z modro barvo, in porabo v Ëasu višje tarife z rdeËo.

in storitve

Naši produkti
0,50

Poraba električne energije med delavnikom

Pralni stroj
(60 ºC)

Sušilni stroj

0,50

Pomivalni stroj

Poraba električne energije med delavnikom

0,40

Pralni stroj
(60 ºC)

Pečica

Sušilni stroj
Pomivalni stroj
Pralni
stroj
(30 ºC)

0,40

W [kWh]

W [kWh]

0,30

Klima za
dogrevanje

Pečica
Sesalec

Pralni
stroj
(30 ºC)

0,30

Klima za
dogrevanje

0,20

Razsvetljava,
Sesalec
televizija, kuh.
napa in
računalnik

0,20

Hladilnik in naprave v
stanju pripravljenosti

Razsvetljava
in računalnik

0,10

Hladilnik in naprave v
stanju pripravljenosti

Razsvetljava
in računalnik

0,10
00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

Razsvetljava,
televizija, kuh.
napa in
računalnik

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

Čas

Na diagramu
sem ločeno obarvala porabo v času manjše tarife modro ter porabo v času višje tarife z
00:00
02:00
04:00
06:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
22:00
00:00
rdečo. Posebej
pa
so označene
porabe08:00
posameznih
aparatov,
za katere
lahko
trdim,20:00
da so večji
Čas
porabniki elektrike. Iz diagrama se med drugim tudi lahko
razbere, kdaj gredo otroci v šolo in kdaj
pridejo
domov,
prav
tako lepo
vidim,
kako vdeluje
naš hladilnik,
pri čemer
vem, davskoraj
nimam
Na diagramu
sem
ločeno
obarvala
porabo
času manjše
tarife modro
ter porabo
času višje
tarife z
Diagram
porabe
v2.stanju pa
pripravljenosti.
Zanimivposameznih
je tudi naš aparatov,
diagram porabe
v soboto.
Takratda
opravim
največ
rdečo. Posebej
so označene porabe
za katere
lahko trdim,
so večji
gospodinjskih
opravilIzstanovanju.
porabniki elektrike.
diagrama se med drugim tudi lahko razbere, kdaj gredo otroci v šolo in kdaj
pridejo domov, prav tako lepo vidim, kako deluje naš hladilnik, pri čemer vem, da skoraj nimam
porabe
v stanju pripravljenosti. Zanimiv je tudi naš diagram porabe v soboto. Takrat opravim največ
1,00
gospodinjskih opravil stanovanju.Poraba električne energije v soboto
0,90
Pralni in sušilni
stroj

1,00
0,80

Poraba električne energije v soboto
Pralni in
sušilni stroj

0,90
0,70

Pralni in sušilni
stroj

W [kWh]

0,80
0,60

Pralni in
sušilni stroj

0,70
0,50

Peka zavitka

Sesanje

W [kWh]

0,60
0,40

Dogrevanje s
klimatsko
napravo

Peka zavitka
Razsvetljava,
računalnik, TV
ter polurno
likanje

Pranje perila na 30
ºC, hitri program

0,50
0,30

Opekač kruha

0,40
0,20

Sesanje

Jutranje
vstajanje:
Razsvetljava

0,30
0,10

Opekač kruha

00:00

02:00

04:00

Jutranje
vstajanje:
Razsvetljava
06:00

08:00

Dogrevanje s
klimatsko
Razsvetljava, napravo
kuh. napa, TV,
računalnik

Razsvetljava,
kuh. napa, TV,
računalnik

Spanje, deluje le
hladilnik

0,20
0,10

Razsvetljava,
računalnik, TV
ter polurno
likanje

Pranje perila na 30
ºC, hitri program

10:00

12:00
Čas

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

Posebej pa so oznaËene porabe posameznih aparatov, za katere lahko trdim, da
so veËji porabniki elektrike. Iz diagrama
se med drugim tudi lahko razbere, kdaj
gredo otroci v šolo in kdaj pridejo domov. Prav tako lepo vidim, kako deluje
naš hladilnik, pri Ëemer vem, da skoraj
nimam porabe v stanju pripravljenosti.
Zanimiv je tudi diagram 3, ki prikazuje
porabo v soboto. Takrat opravim najveË
gospodinjskih opravil v stanovanju.
Sklenem lahko, da se trudim biti
Ëim bolj gospodarna pri rabi elektriËne
energije, zagotavljam pa, da ne bi bila
tako stimulirana, Ëe je ne bi “videla” prek
storitve “Spremljaj svojo porabo”. In na
opisani izkušnji temeljijo vse naše storitve za gospodinjske odjemalce.
“Prihranite z nami” je pravzaprav
mogoËa nadgradnja. Tako mi ni potrebno roËno vklapljati strojev ali nastavljati
Ëasovnih zamikov.
Kombinacija “videti” svojo porabo in jo krmiliti s “Prihranite z nami” je
prava kombinacija za znižanje stroška
elektriËne energije. Moji izraËuni za vse
vrste oskrbe dajo na raËun veËje porabe
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Uršula Krisper
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Sklenem lahko, da se trudim biti čim bolj gospodarna pri rabi električne energije, zagotavljam pa, da
ne bi bila tako stimulirana, če je ne bi »videla« prek storitve »Spremljaj svojo porabo«. In na opisani
izkušnji temeljijo vse naše storitve za gospodinjske odjemalce:
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MEDIJI

Odnosi z

Elektro Ljubljana
v medijih v letu
2010
Lani se je število objav z geslom Elektro Ljubljana
glede na leto 2009 poveËalo za 19 oziroma za 1,5 % (s
1.241 na 1.260 objav). Junija je bilo objavljenih 236
objav, avgusta pa 196. To sta meseca z najvišjim številom objav v letu 2010. Najmanj, 46 objav, so mediji
priobËili aprila.

Pri negativnih objavah so naslednje tematike: Zahteva za
vraËilo preplaËane elektrike (136), Elektro Ljubljana bo vrnil
znesek preplaËane elektrike (13), Domnevno neutemeljeno zaraËunavanje stroškov vodenja raËunov (9), Likvidnostne težave
zaradi stomilijonskega dolga (7), Nasprotovanje gradnji daljnovoda Bršljin-Gotna vas (6), UpraviËeni odjemalci (5), Opozorilna
stavka v energetiki, Odjemalci - plaËevanje raËunov (5), KonkurenËni boj ob vstopu GEN-I na trg el. energije (4) ter Govorice
o domnevni zamenjavi predsednika uprave v Elektru Ljubljana
(4).

L

eta 2010 se je delež pozitivnih objav glede na leto 2009
zmanjšal za 9,1 odstotne toËke, s 85,7 % na 76,7 %. V letu
2009 je bilo 1.064 pozitivnih objav, v letu 2010 pa 967.

NaËrtovanih je bilo 892 objav, kar znaša 70,8 %. Leta 2010
se je delež naËrtovane publicitete glede na leto 2009 zmanjšal za
9,9 odstotne toËke.

Jedro pozitivnih objav v 2010 tvorijo tematike: Elektro Ljubljana bo vrnil znesek preplaËane elektrike (181), Stara mestna
elektrarna - Elektro Ljubljana (154), Težave v omrežju zaradi
poplav (54), VeË kot le dober tok (47), Poslovni rezultati (26),
Dobava elektrike Športnemu parku Stožice (24), Polnilne postaje
za elektriËna vozila (23), Storitev Prihranite z nami (23), Bivši
zaposleni, Andrej RibiË - novi predsednik Uprave Elektra Ljubljana (19), Razpis in kandidati za predsednika uprave Elektra
Ljubljana (17) ter Nove sonËne elektrarne na strehah osnovnih
šol v MO Novo mesto (16).

V obravnavanem obdobju so se od kljuËnih ljudi Elektro
Ljubljana v medijskih objavah najveËkrat pojavili: Andrej RibiË
(206), Mirko MarinËiË (41), Andrej ŠušteršiË (NS) (37), Mitja Brudar (10), Violeta Irgl (9), Gregor BožiË (7), Uršula Krisper (6) in
Marjan Rekar (NS) (6).
Medijska slika leta 2009 se je po izjemno intenzivnem letu
2008 nekoliko umirila. Leta 2010 pa se je z medijsko zelo izpostavljeno zahtevo po poplaËilu preplaËane elektrike utemeljene
na delovanju Urada za varstvo konkurence leta 2008 utrip medijskih objav vrnil v obmoËja frekvenc, ki so podobne tistim iz
leta 2008. Razlika je - kar ocenjujemo kot pomembno - v pre-

Delež negativnih objav se je glede na leto 2009 poveËal
za 4,7 odstotne toËke, s 13,1 % na 17,9 %. Absolutno število
negativnih objav se je iz 163 v letu 2009 poveËalo na 225 v letu
2010, kar predstavlja 38-odstotno poveËanje absolutnega števila
negativnih objav.
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Janez Kne

NOVICA

NOVICA

Zahvala za zvesto podporo

Dragi naši prijatelji in podporniki!

L

eto 2010 je že krepko za nami, a se še vedno radi spominjamo vseh lepih trenutkov, ki smo jih v preteklem letu
tudi z vašo pomoËjo lahko delili po bolnišnicah in drugih
ustanovah, kamor smo v letu 2010 razširili svoje delovanje. In
ravno zato, da bi enako in še uspešneje nasmehe širili tudi v
letu 2011, smo letošnje leto zaËeli izobraževalno naravnano. V
januarju smo gostili odliËnega glasbenika in pedagoga Eduarda
Luisa iz Gradca, ki že vrsto let sodeluje s podobnimi klovnskimi
organizacijami, kot je naša. RdeËi noski smo na tridnevni delavnici utrjevali svoja glasbena znanja in pridobivali nova. Ugotovili smo namreË, da je velikokrat ravno glasba tisti univerzalni
jezik, ki nas vse povezuje.

V februarju smo želeli svoje praktiËne izkušnje še teoretiËno
podkrepiti, zato smo organizirali predavanje dr. Branke JurišiÊ o
delu z otroki z motnjami v duševnem razvoju. Vsako leto namreË
dodamo našim turnejam kar nekaj obiskov po ustanovah za ljudi
s posebnimi potrebami, zato so tovrstna znanja za nas izrednega
pomena. Poleg rednih programov, ki jih imamo namen ohranjati
tudi v letu 2011, smo s februarjem odprli nov meseËni program v
Šempetru pri Novi Gorici ter v Stari Gori. V mesecu marcu pa bomo
na oddelkih PediatriËne klinike v Ljubljani že drugiË izvedli projekt
‘Dežurni klovn’, ki se je v lanskem letu izkazal za izjemno koristnega. Dežurni klovn je projekt, v katerem klovn še posebej intenzivno
sodeluje z medicinskim osebjem ravno pri sicer zelo napornih in
za otroke velikokrat strašljivih medicinskih pregledih in postopkih. Klovn z umetniškimi vešËinami in igro preusmerja otrokovo
pozornost in poslediËno medicinskemu osebju omogoËa lažje ter
uËinkovitejše izvajanje potrebnih postopkov.
V mesecih aprilu in maju 2011 RdeËi noski naËrtujemo spomladansko turnejo, v kateri bomo poleg bolnišnic, ki jih ne obiskujemo redno, obiskali še nekaj ustanov z otroki in odraslimi s posebnimi potrebami ter domove za ostarele, ki smo jih zaËeli obiskovati
v lanskem letu. Tudi leto 2011 smo torej zaËrtali zelo delovno in
prepriËani smo, da nasmehov, ki jih delimo, ne bo nikoli zmanjkalo.
Seveda, tudi z vašo pomoËjo.

Še enkrat - iskrena hvala za vašo zvesto podporo in
zaupanje, ki nam ju iz leta v leto izkazujete.
RdeËi noski
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Prostovoljno kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje za
zaposlene v družbi Elektro Ljubljana
Decembra leta 2011 bo minilo deset let, odkar je
družba Elektro Ljubljana d. d., s Kapitalsko družbo podpisala pogodbo o financiranju pokojninskega naËrta PN 1
K. Višina premije, ki jo družba nakazuje na posameznikov
osebni kapitalski raËun, je odvisna od starosti zaposlene/-ga in od njene/njegove pripravljenosti do sofinanciranja
premij.

P

ovpreËne višine meseËnih premij na Ëlana so sorazmerno visoke in precej višje od povpreËnih premij Ëlanov v drugih
skladih prostovoljnega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (Slika 1). Rezultat zgodnje vkljuËitve v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja in sorazmerno visokih premij
je razmeroma visoka povpreËna vrednost zbranih sredstev na Ëlana. Informacijo o stanju sredstev na raËunu prejmejo Ëlani sklada
KVPS vsako leto v zaËetku meseca februarja, in sicer s Potrdilom
o številu enot premoženja. V potrdilu je poleg preostalih podatkov
objavljena tudi dejanska in zajamËena vrednost sredstev Ëlana/Ëlanice KVPS na dan 31. 12. preteklega leta.
Elektro Ljubljana
Skupna pokojninska
družba

98,00 €
62,50 €

Abanka, A III

62,30 €

Kapitalska družba, KVPS

60,13 €

Pokojninska družba A

56,00 €

Zavarovalnica Triglav

57,30 €

Banka Koper OVPS

56,00 €

Generali, Leon

52,00 €

Moja naložba

50,90 €

Prva osebna

50,00 €

Probanka, Delta

35,00 €
31,70 €

Kapitalska družba, ZVPSJU
0,00 €

29,10 €
20,00 €

40,00 €

60,00 €

80,00 €

100,00 € 200,00 €

Slika 1: PovpreËna meseËna premija na Ëlana po skladih dodatnega
pokojninskega zavarovanja v Sloveniji v EUR1
Vir: Ëlanek Dnevnik, 18. 10. 2010, interni podatki Kapitalske družbe
1%
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25 %

IzplaËila sredstev ob rednem in izrednem prenehanju zavarovanja

Redno prenehanje zavarovanja
V letu 2011 bodo prvi Ëlani sklada KVPS prejeli pravico do
izplaËila pokojninske rente, do katere so upraviËeni tisti Ëlani, ki
izpolnijo vse zahtevane zakonske zahteve za redno prenehanje zavarovanja, in sicer:
• starost 58 let;
• redna starostna upokojitev;
• pretek 120 mesecev od vkljuËitve v sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Izredno prenehanje zavarovanja
V letu 2011 bo veliko Ëlanov pridobilo pravico do predËasnega
dviga sredstev dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja,
saj bodo izpolnili zakonski pogoj, da je od zaËetka zavarovanja
preteklo 120 mesecev. Ëeprav se zdita nekaterim predËasen dvig pokojninskih sredstev in tekoËa nenamenska poraba le-teh smiselna,
pa obstaja vrsta argumentov proti:
• VplaËila premij delodajalca so bila namenska s ciljem nadomestitve nižje pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja. PriËakovati je, da bodo pokojninske reforme v prihodnosti
zmanjševale pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja.
• Z ustvarjeno višino privarËevanih sredstev in ob upoštevanju
prihodnjih donosov ter vplaËil boste privarËevali do upokojitve
pomembno vsoto, ki vam bo omogoËila izplaËevanje dodatne
pokojnine.
• Pokojninska renta bo obdavËena le poloviËno (Nov Zakon o dohodnini).
• Vaša sredstva so dedna.
• Z dvigom sredstev bo vaš letni dohodek višji, zato lahko izgubite pravico do razliËnih socialnih transferjev (socialna pomoË,
otroški dodatek, štipendija, višji znesek za plaËilo vrtca itn).
• Predvsem pa se dvig sredstev ne izplaËa, ker velik del vaših privarËevanih sredstev pripade državi (dohodnina).
• Prikaz neto izplaËila z upoštevanjem stroškov ob predËasnem
dvigu sredstev2
• Predpostavimo, da poda zahtevo za predËasen dvig sredstev oseba s povpreËno meseËno bruto plaËo v višini 1.500 EUR (neto
plaËa 991,77 EUR) in zneskom zbranih sredstev na osebnem

Moja naložba

50,90 €

Prva osebna

50,00 €

Aktualno

Aktualno
Probanka, Delta

35,00 €

31,70 €

Kapitalska družba, ZVPSJU
0,00 €

29,10 €
20,00 €

40,00 €

60,00 €

80,00 €

100,00 € 200,00 €

kapitalskem raËunu v višini 10.000 EUR. Zanima nas, kolikšen
znesek bo odbitku dohodnine in drugih stroškov ta oseba prejela.
1%

25 %

Od 10.000 EUR boste po plaËilu izrednih izstopnih stroškov,
akontacije in poraËuna dohodnine prejeli le še 6.379,06 EUR oz.
63,79 % vaših privarËevanih pokojninskih sredstev. Smisel prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je v pokojninski
renti, ki bo le poloviËno obdavËena, in vam bo poleg starostne pokojnine zagotavljala dostojno starost. S predËasnim dvigom bo vaš
dohodek po upokojitvi nižji.
Naši svetovalci so vam z veseljem na voljo prek brezplaËne
telefonske številke 080 23 45 vsak delavnik med 8. in 16. uro ali
osebno v poslovalnici na Dunajski cesti 119 v Ljubljani. Pošljete
nam lahko tudi e-pošto na info.kvps@kapitalska-druzba.si. Vabimo vas tudi, da obišËete našo spletno stran www.kapitalska-druzba.
si, kjer boste našli zanimive vsebine in novice glede dodatnega pokojninskega zavarovanja.

63,79 %
10,21 %

Kapitalska družba
Slika 2: Neto izplaËilo in drugi stroški ob predËasnem dvigu sredstev

1. Podatki so za Elektro Ljubljana, d. d., za mesec obdobje januar- november 2010, za druge je podatek za tretje Ëetrtletje 2010.
2. IzraËun je informativen in temelji na podatkih za odmero dohodnine za leto 2010. Za dvige sredstev, ki bodo izvršeni v letu 2011, bodo veljali podatki za odmero dohodnine v letu 2011. Zavezancem
bodo odmere dohodnin obraËunane v letu 2012. IzraËun predpostavlja, da sta plaËa in enkratni dvig sredstev iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja edina obdavËljiva vira v letu.
Upoštevanih je 12 meseËnih plaË, splošna davËna olajšava ter stopnja obveznih prispevkov 22,1 %.

ZAŠÈITNA OGRAJA
za zavarovanje kraja nesreèe

PNEVMATSKI ŠOTORI
-za dekontaminacijo

ZAŠÈITNI ŠOTORI
Razliène možnosti uporabe:

- za dela na kabelski mreži
- za razne inštalacije
- za vzdrževanje telekomunikacijskih naprav
- pri gradnji cest, pri montažnih delih
tel: 03/703-21-00
info@petre.si www.petre.si
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lahko tudi e-pošto na info.kvps@kapitalska-druzba.si. Vabimo vas tudi, da obiščete našo spletno stran
www.kapitalska-druzba.si, kjer boste našli zanimive vsebine in novice glede dodatnega pokojninskega
zavarovanja.

NOVICA

NOVICA

Kapitalska družba
NOVICA

Ekonomsko učinkovito trženje počitniških objektov
SLIKA 025, 025-1, 025-2

Ekonomsko uËinkovito trženje
poËitniških objektov
Težka ekonomska situacija je dandanes glavna tema večine podjetij. Ne samo majhna, ampak
tudi srednja ter velika podjetja stremijo k zniževanju stroškov, še posebej med recesijo. Žal
nastala situacija ni šla niti mimo trženja počitniških kapacitet.

Dejstvo je, da prihodki od trženja počitniških kapacitet (nočitev) že nekaj časa niso dovolj za
pokrivanje stroškov obratovanja in rednega vzdrževanja počitniških objektov, družba pa zaradi
trenutno slabega finančnega stanja tudi ni več zmožna zagotoviti dodatnih sredstev. Poleg tega je kar
nekaj objektov, ki zaradi slabega stanja niso primerni za prebivanje in so posledično nezasedeni skozi
vse leto. V teh težkih časih večja učinkovitost ni več samo cilj, ampak nujnost, ki je ne smemo
prezreti, če si želimo zagotoviti obstoj tudi v prihodnje. Ekonomsko učinkovitejša dejavnost
upravljanja in oddajanja počitniških kapacitet Elektra Ljubljana, d. d., v prihodnosti je naš cilj.
V tabeli so prikazani prihodki in stroški v EUR, v letih od 2005 do 2010
2005

2009

103.033 113.314

117.925 117.126

126.978

116.453 52.323.712

Redni stroški

125.579 132.295

100.528 125.447

144.435

150.652 62.317.942

D

2007

V tabeli so prikazane nove cene noËitev v poËitniških objektih Elektro Ljubljana
d. d.
Prijeten poËitniški pozdrav.

Prihodki in stroški v EUR
Prihodki od nočitev

Znesek v EUR

Težka ekonomska situacija je
dandanes glavna tema veËine podjetij. Ne samo majhna, ampak tudi
srednja ter velika podjetja stremijo k
zniževanju stroškov, še posebej med
recesijo. Žal nastala situacija ni šla
niti mimo trženja poËitniških kapacitet.

2006

Skupna
2010 vsota

2008

Prihodki od nočitev

Redni stroški vzdrževanja

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Valentina PetriË
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Služba režijskih dejavnosti je glede na navedena dejstva predlagala dvig cen nočitev in odprodajo

Cenik poËitniških kapacitet Elektro

PREDGORJE

GORSKI KRAJI

KRAJI

objektov Travna gora, Prvine, Gorjanci in montažni objekt v termah Čatež. Predlagani
ejstvo je, da prihodki od trženjapočitniških
nja
poËitniških
kapacitet
dvig cen bi
ob nespremenjeni
zasedenosti
zagotovil rednoElektro
in investicijskoLjubljana
vzdrževanje počitniških
Ljubljana d.d.
poËitniških kapacitet (noËitev) že
d. d., v prihodnosti je naš cilj.
veljaven od 3. 1. 2011
nekaj Ëasa niso dovolj za pokrivanje stroškov obratovanja in rednega vzdrSlužba režijskih dejavnosti je glede
KAPACITETE
ževanja poËitniških objektov, družba pa
na navedena dejstva predlagala dvig cen
zaradi trenutno slabega finanËnega stanja
noËitev in odprodajo poËitniških objektov
Gorjanci
tudi ni veË zmožna zagotoviti dodatnih
Travna gora, Prvine, Gorjanci in montažni
Mala planina
sredstev. Poleg tega je kar nekaj objektov, ki
objekt v Termah »atež. Predlagani dvig cen
Prvine
zaradi slabega stanja niso primerni za prebi ob nespremenjeni zasedenosti zagotovil
bivanje in so poslediËno nezasedeni skozi
redno in investicijsko vzdrževanje poËitniTravna gora
vse leto. V teh težkih Ëasih veËja uËinkoviških objektov, odprodaja navedenih objekBled
tost ni veË samo cilj, ampak nujnost, ki je
tov pa bi zmanjšala skupne stroške vzdržeBohinjska Bistrica
ne smemo prezreti, Ëe si želimo zagotoviti
vanja. Pridobljena sredstva se bodo vložila
Bovec
obstoj tudi v prihodnje. Ekonomsko uËinv nujno potrebne investicije na obstojeËih
KG - »iËare
kovitejša dejavnost upravljanja in oddajaobjektih.

2006

2007

2008

2009

2010

Skupna vsota

Prihodki od noËitev

103.033

113.314

117.925

117.126

126.978

116.453

52.323.712

Redni stroški

125.579

132.295

100.528

125.447

144.435

150.652

62.317.942

HR PRIMORJE

SLO PRIMORJE

2005

TOPLICE

V tabeli so prikazani prihodki in stroški v EUR, v letih od 2005 do 2010

Izven
razpisa

V Ëasu
razpisa*

40.00 €

50.00 €

40.00 €

50.00 €

40.00 €

50.00 €

40.00 €

50.00 €

30.00 €

40.00 €

22.50 €

30.00 €

22.50 €

30.00 €

22.50 €

30.00 €

KG - Savsko naselje

30.00 €

40.00 €

RibËev laz

30.00 €

40.00 €

»atež - hiše

30.00 €

40.00 €

»atež - montažna

30.00 €

30.00 €

Dolenjske Toplice

40.00 €

50.00 €

PodËetrtek

40.00 €

50.00 €

Portorož

30.00 €

40.00 €

SZ - stanovanje

30.00 €

40.00 €

SZ - apartma

30.00 €

40.00 €

SZ - garsonjera

22.50 €

30.00 €

Barbariga

30.00 €

40.00 €

Indije - Pula

30.00 €

40.00 €

Krk - Punat

22.50 €

30.00 €

Lošinj

30.00 €

40.00 €

Pag - Gajac

30.00 €

40.00 €

Selce

22.50 €

30.00 €

* zimske poË., 1. majske poË., poletne poË.,
jesenske poË., božiË-novo leto
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Vaši odzivi

Vaši odzivi

Žitko Janez - zbiratelj

Janez Žitko z zbirko starih števcev.

O

b vprašanju Jane Burja, Ëlanice Ëasopisnega sveta Elektro
novic, Ëe bi bil pripravljen napisati Ëlanek o sodelavcu Janezu Žitku, med starejšimi Ëlani kolektiva znanemu zbiratelju,
so se mi takoj utrnili spomini na najino skoraj 20-letno sodelovanje
v Službi za meritve in zašËito. Ob vseh dolgih vožnjah po terenu,
Ëakanju pri defektih je pogovor velikokrat navezal na svojo veliko
strast, to je zbirateljstvo, zato sem z veseljem sprejel izziv.

Prijetno mi ga je bilo obiskati na domu, kjer sem mu zastavil
nekaj vprašanj in napravil nekaj fotografij.
Prav je, da se predstaviš bralcem Elektro novic.
“Rojen sem bil leta 1935 v Podlipi pri Vrhniki. Šolal sem se na
Vrhniki, elektrogospodarsko šolo sem konËal v Cerknem, nato pa
sem ob delu naredil še delovodsko in srednje tehniËno šolo. Zaposlil
sem se na takratnem rajonu Vrhnika kot elektromonter, bil delovodja skupine Elektroservisov Vrhnika, leta 1975 pa sem se vkljuËil
v Skupino za zašËito, meritve in telekomunikacije Elektra Ljubljana
okolica, kjer sem delal vse do upokojitve leta 1993.”

Kdaj te je prevzela zbirateljska strast?
“V nižji gimnaziji (zdaj 5.-8. razred) so nas povabili v filatelistiËni krožek. Zanimive znamke so me takoj pritegnile; spoznal
sem, da ljudje zbirajo vsemogoËe stvari, tako da sem postopoma zaËel zbirati tudi star denar, kovance, razglednice, škatlice vžigalic.”

umerjanju ali pa niso veË ustrezali zakonodaji. Zbirko sem dopolnjeval z nakupi na bolšjem sejmu, menjavo za druge starine, nekaj
pa sem dobil pri prijateljih. Seveda k števcem sodijo tudi stikalne ure in zbirka se je bogatila. Vse moËnejše sem se zanimal za
tehniËno dedišËino, povezano z mojim poklicem v elektrogospodarstvu, zato sem se usmeril tudi v zbiranje literature o elektriki,
zbiranje znaËk, denarja, kovancev, razglednic in instalacijskega
materiala na to temo. Iz pridobljene literature sem izvedel, da so
prvi elektrodinamiËni števci “prodajali elektriko” že leta 1898, prvi
števec na kovance je prišel leta 1913. Tudi sam imam nekaj let
mlajši primer takšnega števca, ki je dal toliko elektrike, kot si plaËal,
deloval pa je podobno kot vsi današnji avtomati za kavo ali pijaËo,
le da je bilo štetje mehansko. V svoji zbirki imam števce, proizvedene v NemËiji, Avstriji, Italiji, v Švici, na Madžarski, v Ameriki
in na »eškem ter seveda domaËega iz Iskre. Zbirka nam tako zelo
nazorno prikaže razvoj elektromerilne tehnike. Ponosen sem, da
imam v zbirki literature tudi knjigo Ivana Šubica “ELEKTRIKA, nje
proizvodnja in poraba” iz leta 1897. Na starih razglednicah, denarju, vžigalicah in na znaËkah so motivi, vezani na pojem “elektrika”
iz ožje domovine kakor tudi drugih držav našega sveta.”

Bi svoje zbirke na temo “elektrika” predstavil bralcem Elektro novic?
“Z velikim veseljem. Ko gledam prazen RP 20 kV Vrhnika iz
moje dnevne sobe, se mi velikokrat porodi želja, da bi kar tukaj
uredili muzej. Vsekakor pa bi bil takoj pripravljen pripraviti manjšo
razstavo in mogoËe bo kdo ob prebiranju tega Ëlanka predlagal
kraj in naËin predstavitve.”

Od tako izkušenega zbiralca priËakujemo še kakšen nasvet.
“VËasih se prepozno zavemo, kaj je naša tehniËna dedišËina,
skozi kakšne faze je šla tehnologija, da je prišla do današnje, ki bo
že jutri zastarela. Vendar ko si malo starejši, se je s pogledom ali
pogovorom zelo lepo sprehoditi po poti, ki smo jo prehodili. Zato ne
zavrzite vsega in kaj prihranite za prihodnje rodove.”
Na koncu se mu lahko zahvalimo za ta njegov prispevek k
ohranjanju naše tehniËne dedišËine z željo, da bi zbirko lahko videli
tudi sodelavci Elektro Ljubljana.
Janez Weilgoni

Vem, da imaš tudi za kar veliko bralcev Elektro novic zanimivega gradiva.
“Res je. Že dolgo je od tega, ko sem za majhen denar od lastnika stare žage v bližini Loža kupil dva enosmerna števca, ki sta
žalostno propadala v uti. Nadaljevalo se je v Merilnem servisu v
Ljubljani, kjer so z macolo uniËevali števce, ki so jih izvrgli pri
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Prostorski naËrti mesta Ljubljana elektroenergetika

RTP 110/20 kV Polje.

Z

javno razgrnitvijo in s predstavitvijo prostorskega naËrta
razvoja Mestne obËine Ljubljana v letu 2010 ter z dokonËno potrditvijo na Mestnem svetu ObËine Ljubljana
ter z objavo v Uradnem listu RS, št. 78/2010, pomeni obvezno
uporabo te zakonodaje pri urbanizaciji MOL. Objava v Uradnem
listu pa pomeni tudi medresorsko uskladitev med ministrstvi in
seveda obvezno uporabo.
Predvideni Ëas realizacije obËinskega prostorskega naËrta
(OPN):
• prva faza do leta 2020;
• druga faza do leta 2027.
Nas posebej zanimata elektroenergetika in elektrodistribucija. Dokumenti, ki opredeljujejo elektroenergetiko pri urbanizaciji mesta Ljubljana, pa so:
• OPN- MOL-SD (strateški del);
• OPN- MOL-ID (izvedbeni del);
• OPPN-MOL - obËinski podrobnejši prostorski naËrt.

OPN-MOL-ID-strateški naËrt
Dokument opredeljuje že po imenu strateške usmeritve elektroenergetike:
• Ljubljana bo kot do zdaj imela 3 izvorne elektroenergetske
toËke: RTP 400/110 kV BeriËevo, RTP 220/110 kV KleËe (pozneje bo z daljnovodi rekonstruiran na 400/110 kV) ter termoelektrarna in toplarna TE- TOL 110 kV.
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• Mesto Ljubljana bo dolgoroËno prešlo z 10 kV na 20 kV srednjenapetostni nivo. Zato bo potrebna zamenjava 600 km
obstojeËih 10 kV kablov.
• Mesto Ljubljana bo v okviru in znotraj avtocestnih obvoznic (obroËa) gradilo podzemno kabelsko omrežje. To v našem
žargonu pomeni TN-C, sistem ozemljitev in polaganje kablov
v kabelsko cevno kanalizacijo. To naj bi bila prednostna naloga, ki pa je ne bo lahko realizirati ne finanËno in ne fiziËno.
• Spodbujati je treba umestitev novih alternativnih elektroenergetskih virov, še posebej v fotovoltaiko, in preostalih.
• Ne smemo pozabiti tudi na druge alternativne vire, ki se bodo
gradili v Ljubljanski kotlini. Tu OPN posebej izpostavlja hidroelektrarne: HE Ježica, HE Šentjakob, HE Zalog ter preostale.
• Daljnovodi 110 kV: Tu je predvsem pomembna 110 kV Južna
zanka DV 110 kV RTP 110/20 kV Polje - RTP 110/20 ViË. Prikazana je usmeritev v gradnjo kabelskega omrežja 110 kV - v
samem mestu Ljubljana. Ne smemo pozabiti na stalen poudarek OPN: zanesljiva, kakovostna, ekološko ustrezna dobava
elektriËne energije. Vedno moramo poudarjati, da je pri vzdrževanju elektroenergetskih naprav zelo pomembno dejstvo,
da imamo vzdrževalci stalen dostop in možnost servisiranja
elektroenergetskih naprav. Elektroenergetiki moramo stalno
spremljati tehnološki razvoj elektronaprav, ki jih gradimo,
vzdržujemo in smo odgovorni za njihovo brezhibno delovanje. Ljubljana velja kot glavno mesto države Slovenije ter je
politiËno, gospodarsko in kulturno središËe države.
Prikazano gradivo si lahko ogledate na spletu www.urbanizem.ljubljana.si oziroma v Uradnem listu RS, št. 78/2010.

OPN-MOL-ID (izvedbeni del):
Odlok OPN-MOL-ID velja na celotnem obmoËju MOL in natanËno definira naslednje:
• Definicije izrazov: Obseg 123 izrazov, ki se namensko in natanËno uporabljajo.
• EUP - Enota urejanja prostora: ObmoËje za enotno namensko
rabo prostora; splošne prostorske izvedbene pogoje; potrebne
prostorske izvedbene pogoje in usmeritve za pripravo obËinskih podrobnih prostorskih naËrtov (OPPN).
• Vsebuje besedilni in grafiËni del.
• Posebno je treba opozoriti na razdelitev MOL na funkcionalne
ozemeljske enote:
• - od B»-Barje-»rna vas do VO-Vodmat
S tem je MOL razdeljen na 38 funkcionalnih enot. Tako
bomo morali v svojih projektih natanËno navajati svoj EUP Enoto urejanja prostora.
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Npr: EUP ŠG - Enota urejanja prostora na obmoËju urejanja Šmarna gora.
• Namenska raba zemljišË je definirana s 45 vrstami obmoËij
podrobnejše namenske rabe in E je namenska raba obmoËja
za elektroenergetsko infrastrukturo.
• Splošni prostorski izvedbeni pogoji:
Ta odlok definira splošne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo in rabo prostora, predvsem dopustni objekti in dejavnosti po obmoËjih in dejavnosti namenske rabe (oznaËevanje
glej v OPN-MOL-ID; oznaka E - obmoËje energetske infrastrukture).
• Posebno pozornost posvetimo Ëlenu št. 12, ki definira gradnjo
elektroenergetskega omrežja do 20 kV znotraj avtocestnega
obroËa v kabelski izvedbi, zunaj pa nadzemno izvedbo.
• Dopustne gradnje - Ëlen št. 13
Definicija gradenj:
- novogradnja,
		
- rekonstrukcija,
		
- odstranitev objekta,
		
- vzdrževanje objekta.
• V 14. Ëlenu posebno obvestilo glede dovoljenja gradnje fotovoltaike ter uËinkovite rabe energije.
• Tipologija in oblikovanje objektov: V 15. Ëlenu odlok doloËa
tipe objektov (glej preglednico).
• Oblikovanje objektov in barve fasad (Ëlen št. 16). V tem Ëlenu
vrstice št. 13 je posebej doloËeno, da se ne sme elektriËnih in
plinskih prikljuËnih omaric namešËati na fasade ob glavnih
vhodih v stavbe na meji z javno površino.
• Lega objektov in odmiki.
• Parcelacija stavbnih zemljišË.
• Nezahtevni in enostavni objekti.
• Parcelna infrastruktura.
• Okoljsko, energetsko in elektro-komunikacijsko-gospodarska javna infrastruktura (od Ëlena 44 do Ëlena 54)
To poglavje je zelo pomembno za elektroenergetiko, posebno
distribucijo mesta Ljubljana.
• Posebne definicije: Stavbna zemljišËa, predvidena za gradnjo,
so: komunalno opremljena zemljišËa, Ëe imajo zagotovljeno
oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, prikljuËek na
elektroenergetsko omrežje in dostop do javne ceste.
• Obvezno prikljuËevanje na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo
Preprosti prikaz tega Ëlena: Vsi življenjski objekti morajo biti
prikljuËeni na javno elektroenergetsko infrastrukturo.
• Gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture
Namen te zakonodaje je pravilen in ustrezen izbor tras za elektroenergetsko javno infrastrukturo ter ustrezen Ëas izvedbe
del. Osnovno pravilo: Omrežja javne elektroenergetske strukture morajo potekati po javnih površinah zunaj cestišËa. Ëe to
ni mogoËe, se jaški umestijo tako, da so pokrovi jaškov zunaj
kolesnic vozil (pešpoti in ploËniki). Na celotnem poteku tras
mora biti zagotovljen dostop do objektov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske javne infrastrukture. Kot je

RTP 110/20 kV ViË.

•

•

•

•

•

•

•

•

že doloËeno, bomo v celotnem avtocestnem obroËu Ljubljane
gradili podzemno omrežje vseh napetostnih nivojev. Lokacijsko in vizualno izpostavljenost transformatorskih postaj pa
je treba vkljuËiti skladno v druge objekte. Vendar moramo
paziti na omejen vpliv na okolje in prostor, posebno elektromagnetnega sevanja.
Družbena infrastruktura
Posebno pozornost moramo posvetiti družbeni infrastrukturi:
To so objekti za vzgojo (vrtci), izobraževanje (šole, fakultete),
zdravstvo, socialno varstvo, šport, kulturni objekti, državni
upravni objekti, objekti kulturne dedišËine ter verski objekti.
Javne površine
Definira jih MOL skladno z ZGO (Zakon o graditvi objektov)
ter namenom gradnje.
Razpršena gradnja
To je gradbena dejavnost, definirana na osnovi podatkov katastra stavb.
Objekti za oglaševanje
Definicija, namen in lokacije za namestitev medijskih objektov (pomembna je varna prikljuËitev za zanesljivo in kakovostno dobavo elektriËne energije iz javne elektroenergetske
infrastrukture).
Ohranjanje narave in varstvo kulturne dedišËine
Vsa gradnja, dejavnost in uËinki vplivov morajo biti usklajeni s predpisi in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dedišËine.
Varstvo okolja in naravnih dobrin
Vsa gradnja in posegi v prostor so dovoljeni, Ëe poseg ne
povzroËa veËjih motenj v okolju, kot so dopustne vrednosti s
predpisi.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreËami
Za objekte, ki v povezavi z nevarnimi snovmi, je treba pridobiti in izdelati študijo, ki je izdelana skladno z zakonom in s
predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreËami. Za
nas je pomembno - zahtevek za intervencijsko pot do objekta
elektroenergetske infrastrukture. Posebno pozornost je potrebno posvetiti poplavnim obmoËjem.
Varovanje zdravja
Osnovna strategija je v tem, da naše naprave ne povzroËajo
s svojim obratovanjem in z vplivom (hrup, vibracije, sevanje
in drugo) škodljivih vplivov na okolje in s tem na zdravje
ljudi.
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VAROVALNI PASOVI IN KORIDOJI
14. ËLEN
(Varovani pasovi in koridorji okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
infrastrukture)
Preglednica 13: 
Širina varovalnih pasov objektov in omrežij okoljske in energetske gospodarske javne infrastrukture
1. Vodovodno, kanalizacijsko, toplotno, vroËevodno, parovodno in hladovodno
omrežje, elektronski komunikacijski vodi, vodi javne razsvetljave in drugi vodi,
ki služijo doloËeni vrsti gospodarske javne službe, razen tistih iz druge, tretje
in Ëetrte toËke te preglednice in razen prikljuËkov na te vode

3,00 m

2. Elektroenergetski vodi nazivne napetosti:
- 400 kV in 220 kV

40,00 m

- 35 kV in 110 kV - nadzemni potek

15,00 m

- 35 kV in 110 kV - podzemni potek

3,00 m

- 10 ali 20 kV - nadzemni potek

10,00 m

- 10 ali 20 kV - podzemni potek

1,00 m

- RTP z nazivno napetostjo 400 kV in 220 kV

40,00 m

- RTP z nazivno napetostjo 35 kV in 110 kV

15,00 m

- RP in TP z nazivno napetostjo do 35 kV

2,00 m

3. 	 Plinovodi:
- prenosni

100,00 m

- distribucijski

5,00 m

4. 	 Regulacijske in merilne postaje sistema zemeljskega plina

Odmiki: V 32. Ëlenu je doloËen odmik
dreves od podzemeljskih komunalnih vodov
minimalno 2 metra.
• Širina varovalnega pasu se meri levo in
desno od osi linijskega infrastrukturnega
objekta ali od varovalne ograje objekta
oziroma od zunanjega zidu objekta, Ëe
nima varovalne ograje.
• V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja
objektov in naprav na osnovi soglasja
pristojnega izvajalca gospodarske javne
službe infrastrukturnega omrežja.
Prostorski naËrti mesta Ljubljana predstavljajo zelo pomemben dokument pri gradnji Mestne obËine Ljubljana za naslednja
leta, do leta 2027. S tem sta predvidena življenjski in prostorski razvoj našega mesta.
Stalno je treba spremljati zakonsko regulativo o graditvi objektov in energetski zakon
Slovenije. Med vso mogoËe infrastrukturo
vidimo, da posebno izstopa elektroenergetska javna infrastruktura. S tem smo zavezani zanesljivo in kakovostno, pri naËrtovanju
svojih omrežij in dobavi elektriËne energije.

30,00 m

Anton AvËin

110 kV daljnovodni koridor.
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Polaganje 110 kV kabla.
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SreËanje vinogradnikov na
jubilejni 25. CviËkariji

Strokovna komisija je strogo ocenjevala vzorce vin.

Po uradnih razglasitvah rezultatov je sledila tradicionalna pokušina
vin ob vinogradniškem prigrizku.

V petek, 11. 3. 2011, sta potekala jubilejno ocenjevanje in pokušina vin vinogradnic in vinogradnikov Elektra
Novo mesto. Petindvajset let je spoštovanja vredna doba,
še posebej, Ëe govorimo o prireditvi, ki temelji na ljubiteljski pripadnosti vinogradništvu. Nanjo smo Dolenjci in
Belokranjci upraviËeno ponosni.

Vina je ocenjevala strokovna komisija:

D

olenjci in Belokranjci smo skromni in marljivi ljudje. Dobrega srca. Poleg svojega rednega dela, gospodinjskih in
gospodarskih opravil doma smo pripravljeni pretežni del
vsega prostega Ëasa porabiti za prijetno, a težko delo v naših vinogradih. Mehkoba pokrajine jugovzhodnega dela naše domovine zaznamuje naš znaËaj. Sadove svojega dela radi delimo s prijatelji in
z znanci ter se ob tem poveselimo. Kakovost dela v vinogradih, še
bolj pa v kleteh se je v zadnjih petindvajsetih letih moËno dvignila.
Delo v društvih vinogradnikov v širšem okolju, ki s svojimi izobraževanji in z ocenjevanji pripomorejo k strokovnemu pristopu,
se pozna na naših prireditvah. Naši Ëlani so tako tudi na uradnih
ocenjevanjih prejeli visoke ocene in priznanja.

V oceno je bilo prinesenih 60 vzorcev vin:
• 27 vzorcev belega vina (dolenjsko belo, belokranjsko belo, sortna bela vina);
• 33 vzorcev rdeËega vina (dolenjsko rdeËe, belokranjsko rdeËe,
cviËek, sortna rdeËa vina).

•
•
•
•
•

Predsednik:
Ëlan:
Ëlan:
Ëlan:
Ëlan:

Brane Granda
Stanko Bregar
Stane Pekolj
Roman Weiss
Damjan Vrtin

Na zaËetku je predsednik vinogradnikov Elektra Novo mesto
Mitja Brudar povzel letošnje ocenjevanje in pohvalil vse sodelujoËe za dober odziv in sodelovanje pri izvedbi prireditve. Predsednik ocenjevalne komisije Brane Granda je v kratkem nagovoru
prisotne seznanil s potekom ocenjevanja in posebnostmi nekaterih vzorcev ter izrazil zadovoljstvo s kakovostjo vzorcev. Nato
so predsednik vinogradnikov Elektra Novo mesto, predsednik
ocenjevalne komisije in vitez evropskega vinskega reda Andrej
Sever podelili priznanja za doseženo ocene posameznih vzorcev
vin, najboljšim v posameznih kategorijah pa poleg priznanja še
praktiËne nagrade.
Ob poizkušanju vin in tradicionalni “kraËi” so si udeleženci
sreËanja obljubili, da se ob letu spet snidejo.
Jolanda Štukelj
Vir: Bilten o 25. sreËanju vinogradnikov
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Seja Ëasopisnega sveta Elektro
novic na DE Ljubljana okolica
»lani Ëasopisnega sveta Elektro novic smo se 20. januarja zbrali na upravi DE Ljubljana okolica in opravili
pregled prazniËne, 5. številke internega glasila. Sprejel in
pozdravil nas je takratni direktor DE Boštjan Žumer, ki
je na kratko opisal poslovanje in naËrtovane aktivnosti
enote. Izrazil je tudi pohvalo Ëlanom Ëasopisnega sveta
ter zelo pozitivno ocenil raznolikost in aktualne vsebine
internega glasila, ki s svojo vsebino seznanja zaposlene,
upokojence, štipendiste pa tudi druge prejemnike.

D

obro sodelovanje Ëlanov Ëasopisnega sveta, veËje angažiranje preostalih zaposlenih pri pripravi Ëlankov je lahko dober
obet, da bodo Ëlanki zajemali še veË podroËij našega delovanja in dogajanja. Zato želimo Ëlani Ëasopisnega sveta ponovno
povabiti k pripravi Ëlankov tudi druge sodelavce, da prispevajo k še
bolj pestri vsebini glasila. MogoËe bo za nekoga to tudi nov izziv,

da se poleg opravljanja rednega dela preizkusijo tudi v izdelavi
prispevkov za naše interno glasilo.
Uredništvo

Razstava Naj fotografija 2010 na
hodniku uprave družbe

V

lanskem letu je že peto leto potekal fotografski nateËaj za
izbor naj fotografije leta 2010. Na nateËaj smo prejeli kar 31
fotografij štirinajstih avtorjev. Po opravljenem ocenjevanju
je bilo najboljših dvajsetih fotografij predstavljenih na priložnostni
razstavi na hodniku uprave Elektro Ljubljana.
Razstavo si lahko ogledate do konca meseca junija. Vljudno
vabljeni.
Fotografije nateËaja Naj fotografija leta 2010 si lahko ogledate
tudi na naši spletni strani: http://www.elektro-ljubljana.si/ElektroLjubljana/EL_2/Zamedije/Publikacije/Elektronovice/FotonateËajinternegaglasilaElektronovice/FotonateËaj2010/tabid/715/language/
sl-SI/Default.aspx.
Marko Piko
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TEHNIËNE

TehniËne zahteve za impregnirane
drogove - 1. del

P

ri gradnji nadzemnih 20 kV vodov
so zelo pomemben nosilni element
teh vodov leseni impregnirani drogovi, katerih kakovost mora biti zagotovljena že takoj na zaËetku izdelave impregniranega droga. Tako v nadaljevanju
predstavljam osnovne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati drogovi kot surov les tik
pred impregnacijo ter kakšno mora biti impregnacijsko sredstvo. To sredstvo ne sme
vsebovati kromovih do okolja škodljivih
snovi, mora pa biti uËinkovito pri zašËiti
drogov pred razpadanjem. Take snovi, ki se
jih zdaj uporablja pri impregnaciji drogov,
so bakrovi pripravki.

Vrsta materiala
Drogovi morajo biti izdelani iz bora
(Pinus sylvestris), ustrezne kakovosti in impregnirani z uveljavljenimi metodami ter s
testiranimi zašËitnimi pripravki.

Življenjska doba
Z izbiro surovine, obdelavo in z uporabo ustreznega postopka impregnacije in
zašËitnega pripravka je treba zagotoviti minimalno življenjsko dobo drogov 25 let in
povpreËno ali razpolovno življenjsko dobo
najmanj 40 let.

Zahteve za kakovost
gozdnih lesnih
sortimentov za izdelavo
drogov
Pri izbiri materiala je treba upoštevati
zahteve standarda SIST EN 12510. Upoštevati je treba zahteve glede dimenzij in
oblike drogov.
Lesne vrste in pogoji za ustreznost
dreves, iz katerih bodo izdelani drogovi
Drogovi morajo biti izdelani iz lesa
rdeËega bora (Pinus sylvestris) ali lesa
smreke (Picea abies).
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Drogovi iz lesa jelke (Abies sp.) niso
dovoljeni.
Drogovi morajo biti pridobljeni na zakonit naËin. Dobavitelj mora predložiti za
drogove iz Slovenije kopijo odloËbe Zavoda
za gozdove Slovenije (ZGS), ob uvozu pa
kopijo certifikata za sledenje certificiranega
lesa ali izjavo o zakonitem izvoru drogov.
Drogovi ne smejo biti izdelani iz dreves, ki izvirajo iz sanitarno-varstvenega
poseka, ki zajema posek zaradi naravnih
ujm (vetrolomi, snegolomi, žled …), požarov, žuželk, gliv in bolezni, divjadi ter poškodb pri delih v gozdu.

Mehanske lastnosti
Vrednosti za mehanske lastnosti lesa
(modul elastiËnosti in upogibna trdnost) morajo ustrezati zahtevam standarda EN14229.
Mehanske lastnosti lesa drogov iz lesa smreke ali bora so navedene v preglednici 1.
Preglednica 1: Minimalne zahteve za mehanske
lastnosti drogov
Mehanska lastnost

Vrednosti

Upogibna trdnost

55 Mpa

TlaËna trdnost pravokotno na smer vlaken

6 Mpa

TlaËna trdnost - v smeri
vlaken

40 Mpa

Strižna trdnost pravokotno na smer vlaken

23 Mpa

Strižna trdnost - v smeri
vlaken

4 Mpa

Posek in spravilo
Gozdni lesni sortimenti za izdelavo
drogov morajo izvirati iz zimske seËnje
(med 1. novembrom in 31. marcem). Vsi
drogovi morajo biti olupljeni Ëim prej po
seËnji, najpozneje v enem mesecu, in odpeljani iz gozda. Impregnacijska postaja ne

sme odkupiti surovine za drogove, Ëe je od
poseka preteklo veË kot šest mesecev.

Sušenje
Med sušenjem morajo biti drogovi
navzkrižno zloženi v kopico. Drogovi morajo biti zloženi tako, da je omogoËeno dobro zraËenje (ne pretesno skupaj). Spodnji
drogovi morajo biti vsaj pol metra od tal
na lesenih nosilcih. Pod kopico drogov med
sušenjem mora biti asfaltna ali pešËena ali
Mehanska lastnost
Vrednosti
prodnata
površina
brez trave, ki omogoËa
Upogibna
trdnost
55 Mpa
Tlačna trdnost – pravokotno na smer vlaken
6 Mpa
uËinkovito
odvodnjavanje.
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Ravnost – krivost drogov
površina brez trave, ki omogoča učinkovito odvodnjavanje.
Dovoljena je le enojna, enakomerna krivost drogov (sliki 1 in 2). Sprejemljivi so le drogovi, k
V bližini sušečih se drogov ne sme biti kupov starega, trhlega lesa.
daljica med sredino zgornje in sredino spodnje ploskve v celoti poteka po drogu. Dvojna ali ve
krivost ni dovoljena (sliki 3 in 4).
Ravnost – krivost drogov
Dovoljena je le enojna, enakomerna krivost drogov (sliki 1 in 2). Sprejemljivi so le drogovi, kjer
daljica med sredino zgornje in sredino spodnje ploskve v celoti poteka po drogu. Dvojna ali večkra
krivost ni dovoljena (sliki 3 in 4).

Ravnost - krivost drogov

Dovoljena je le enojna, enakomerna
krivost drogov (sliki 1 in 2). Sprejemljivi so
le drogovi, kjer daljica med sredino zgornje
in sredino spodnje ploskve v celoti poteka
po drogu. Dvojna ali veËkratna krivost ni
dovoljena (sliki 3 in 4).

Sliki 1 in 2: Povsem raven drog in dovoljena krivost

Sliki 1 in 2: Povsem raven drog in dovoljena
Sliki 1 in 2: Povsem raven drog in dovoljena krivost
krivost.

Sliki 3 in 4: Neustrezna enojna krivost (levo) in dvojna krivost (desno)
Sliki 3 in 4: Neustrezna enojna krivost (levo) in dvojna krivost (desno)

Sliki 3 in 4: Neustrezna enojna krivost (levo) in
dvojna krivost (desno).

GrËe
Prazne luknje od izpadlih grË obravnavamo kot grËe. NajveËja dovoljena glo-

NOVOSTI

TEHNIËNE

Grče
Prazne luknje od izpadlih grč obravnavamo kot grče. Največja dovoljena globina praznih lukenj od
izpadlih grč je 10 mm (slika 5). Dimenzije grč se določajo skladno s standardom SIST EN 12510. Na
območju, ki se nahaja med 0,5 m in 3,0 m nad spodnjim delom droga (peto droga), so dovoljene grče
ali skupine grč, ki skupaj ne presegajo 5 % obsega droga na mestu merjenja ali 8 % dela obsega droga
na mestu merjenja, ki je brez grč (slika 6).
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Morski pes in morski polži v
vinogradu pod Gorjanci

Drago Kranjc in Andrej PavliË s svojimi fosili.

Po svetu je veliko zbiralcev
ostankov davnih živali, tudi v Sloveniji jih je kar nekaj. Slovenski strokovnjaki se pritožujejo, da nimajo
dobrega pregleda nad najdenimi in
odtujenimi ribjimi ostanki iz Slovenije, ki so marsikdaj shranjeni v zasebnih zbirkah doma in po svetu. Zato
so toliko bolj veseli, Ëe jih najditelji
obvestijo o takih najdbah.

E

na takih zbirk, ki jo strokovnjaki
poznajo, je zbirka miocenskih polžev Andreja PavliËa iz Orehovice pri
Šentjerneju. Prelepih hišic teh morskih polžev ima PavliË za poln pehar, nabral pa jih
je v neposredni bližini svoje hiše, in sicer
v Vajndolu, pri kopanju temeljev za novo
hišo. Med njimi je tudi miocenski polž vrste
Pereiraea gervaisi. To vrsto so v Sloveniji
našli samo na obrobju Krške kotline, primerek, ki ga hrani PavliË, pa je ne samo
najveËji, ampak tudi najlepši in najbolj
ohranjen. Krasi tudi naslovnico revije Folia Biologica et geologica, ki prinaša Ëlanek
dr. Vasje Mikuža, Miocenski polži iz okolice Šentjerneja in drugih najdišË v Krški
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kotlini, s seznamom in fotografijami teh
morskih polžev, ki so pred davnimi milijoni leti živeli v Panonskem morju. Andrej
PavliË je povedal: “Ko smo pred trinajstimi
leti kopali za temelje nove hiše, smo zemljo
metali na kup, ko je deževje zemljo dobro
spralo, pa se je tu in tam zasvetila bela hišica teh polžev. Prav takrat sem tudi našel
tega, ki mu strokovno pravijo Pereiraea
gervaisi, ki je menda med najveËjimi, najlepšimi in najbolj ohranjenimi pri nas. Meri
116 x 71 mm”.
Tudi pri njih je bil že veËkrat dr. Mikuž. Še z enim starejšim gospodom, prav
tako paleontologom, prideta vsaj enkrat
letno, povprašata, ali so kaj našli, in poprosita, naj ju obvestijo, Ëe bodo sami ali
kdo drug tukaj opravljali kakšna zemeljska
dela.
Da se tu najdejo ostanki miocenskih
polžev in drugih davnih bitij, vedo tudi
zbiratelji iz drugih krajev. “VeËkrat pridejo neki ljudje iz Idrije in vprašajo, ali lahko malo pogledajo naokrog”, pove PavliË.
NajveË se najde, ko jeseni zaorjejo praho,
potem dež spere zemljo in se pokažejo bele
polžje hišice razliËnih oblik.

Jeseni 2008 je Drago Kranjc iz Dolenjega Vrhpolja pri Šentjerneju v vinski
gorici Gomila, pod mogoËnim hrbtom Gorjancev, blizu vasi rigolal za vinograd. Bagerista je poprosil, da naj na nekem mestu
zajame kar se da globoko, da bodo dobili
primerne vzorce za analizo zemlje in da
bodo videli, kako debela je plast humusa in
kaj je pod njo.
Tako je poleg plodne zemlje in ilovice zajel tudi laporno plast. Ko so naslednje
leto prviË kopali v novem vinogradu, je
Drago na kupu, spranem od dežja in zime,
kjer je bagerist najbolj zaril v zemljo, zagledal nekakšen modrikasto siv predmet, ki
se je blešËal v soncu. Pomislil je, da gre za
košËek kakšne plastike. Ko pa je stvar prijel
in si jo natanËno ogledal, je brž pomislil, da
je to najbrž delËek kakšne živali. Še najbolj
je bilo podobno velikemu ostremu zobu.
Ëez Ëas je poklical v Ljubljano in dobil stik
z dr. Vasjo Mikužem, paleontologom z Oddelka za geologijo Naravoslovno-tehniËne
fakultete. Po elektronski pošti mu je poslal
fotografije najdenega predmeta in takoj
dobil odgovor strokovnjaka za življenje v
geološki preteklosti - za izumrle organizme
in njihove ostanke.
Šlo je za zelo pomembno najdbo zob morskega psa vrste Carcharocles megalodon, ki je pred kakšnimi 20 milijoni let
živel v Panonskem morju, katerega eden od
zalivov je prekrival današnje Šentjernejsko
polje do vznožja Gorjancev.
Zato so v teh krajih pogoste najdbe
zlasti tako imenovanih miocenskih polžev.
(Miocen je obdobje v geološki zgodovini
Zemlje, ki je trajalo od okoli 24 do 5 milijonov let pred našim štetjem.)
Dr. Mikuž se je kmalu oglasil pri KranjËevih, ki so mu pomembno najdbo posodili, da so jo v Ljubljani dodobra pregledali,
izmerili, poslikali, nakar je dr. Mikuž o njej
v reviji Folia biologica et geologica objavil
izËrpen strokovni Ëlanek.
Carcharocles megalodon, katerega
zob je v svojem vinogradu našel Drago
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Del zbirke fosilov.

Kranjc, je bil najveËji morski pes v vseh
geoloških obdobjih Zemlje. Ta plenilec
brez primere je meril 14-15 m v dolžino
in dosegel težo do 40 ton. Po podatkih
nekaterih raziskovalcev so imeli megalodoni, ki so bili razširjeni po vseh takratnih svetovnih oceanih in morjih, v Ëeljusti tudi za Ëloveško dlan velike zobe. Ta,

ki ga je našel Kranjc, sodi med srednje
velike, visok je 59 mm, širok 51 mm, najveËja debelina pa je 15 mm. Dr. Mikuž
domneva, da gre najverjetneje za stranski zob iz zadnjega levega dela zgornje
Ëeljusti. Na vsaki strani rezilnega roba
je okrog 50 majhnih zobcev in plitvih
vmesnih zarez, skupaj veË kot sto, kar je

videti kot nekakšna žagica. Zob je bil v
laporju ohranjen v celoti.
Jolanda Štukelj
Vir: Dolenjski list, Revija Folia
biologica et geologica

BETONSKA OHIŠJA
TRANSFORMATORSKIH
POSTAJ
TIP SAVA1 do SAVA6:

SAVA 1-G

• za napajanje porabnikov
z elektriËno energijo v
distribuciji in industriji

Razvojne novosti in
posodobitve v letu 2010 na
podroËju betonskih ohišij TP
za transformatorje moËi do
630 kVA (SAVA1-G):
• streha betonskega ohišja
je lahko ravna ali strma
z naklonom 30° ali 45° in
s kritino po izbiri (tegola,
bobrovec ipd)       
• vgrajevanje ohišij uvodnic v stene temeljnih korit za  vodotesen  prehod kablov
• vgrajevanje ozemljilnih prikljuËnic za vodotesen prehod
ozemljitve skozi betonske stene temeljnega korita
• vgraditev servisne uvodnice - zaËasno napajanje porabnikov
• dodatna zašËita ter tesnenje ravnih betonski streh s tekoËimi
brezšivnimi folijami
• rešetke iz armiranega poliestra za pokrivanje odprtin v talni
plošËi
• oljno korito je iz INOX ploËevine

• za nazivne napetosti
10 in 20 kV z možnostjo
vgraditve enega, dveh,
ali veË transformatorjev
moËi do 630 kVA, do
1000 kVA in do 1600 kVA
• v elektroomrežja jih lahko vkljuËimo kot krajne, prehodne ali
vozelne
• sestavljene iz številnih kombinacij tovarniško izdelanih betonskih elementov in VN ter NN naprav
• dimenzionirane so za katerokoli lokacijo v Sloveniji, postavitev je možna v vsako okolje
• izgled fasade je poljuben (gladki beton, prani kulir, kulirplast
ipd.)
• Certifikat proizvodnje za vse tipe betonskih ohišij transformatorskih postaj

Kontaktni podatki:  tel. 07/488-00-30, e-mail: info@igmsava.si, internetna stran; www.igmsava.si
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Notranjski regijski park

Cerkniško polje iz Slivnice. Foto: Robert Lekše

Meglice nad jezerom. Foto: Robert Lekše

“Brez skromnosti pravim, da je ta zgodba Cerkniškega jezera
velik Ëudež narave, in lahko se upraviËeno in brez vsakršne pristranosti uvršËa med najveËje Ëudeže narave.”
Janez Vajkard Valvazor, 1686

omrežje posebnih varstvenih obmoËij Natura 2000, ki je zavezujoË
režim varstva narave na obmoËju Evropske unije. Celotno obmoËje
parka je pomembno tudi zaradi varovanja velikih zveri.
O Ëudežni naravi presihajoËega Cerkniškega jezera sta pisala
že J. V. Valvasor v knjigi Slava vojvodine Kranjske (1689) in F. A.
Steinberg v knjigi Celovit in podroben popis Cerkniškega jezera
(1757) ter s tem jezeru prinesla svetovni sloves. Leta 2006 je bilo
Cerkniško jezero uvršËeno tudi med mednarodno pomembna mokrišËa, ki jih opredeljuje Ramsarska konvencija.

Predstavitev parka

N

otranjski regijski park leži znotraj meja obËine Cerknica in
obsega dobrih 222 km2. Ustanovljen je bil leta 2002 z namenom, da se ohranjajo, varujejo in raziskujejo naravne
in kulturne vrednote tega obmoËja. Odlikujejo ga visoka stopnja
ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov, številni naravni spomeniki, izjemna pestrost živih bitij, na drugi strani pa razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen kakovosten
preplet Ëloveka in narave; ponaša se z veliko ekološko, biotsko in
krajinsko vrednostjo.
V parku so naslednja varstvena obmoËja: obmoËje travišË in
mokrišË na obmoËju Cerkniškega jezera, strnjeni gozdovi na obmoËju Menišije in osrednjega dela Javornikov, kot naravni rezervati so opredeljeni Zadnji kraj, Dujice, Osredki, LevišËa in Vranja
jama, kot naravni spomeniki pa Rakov Škocjan, Iška in Zala, Križna
jama in Zelške jame.
Raznolikost življenjskih okolij je omogoËila razvoj številnih
vrst kopenskih, moËvirnih in vodnih rastlin ter živali. V teh krajih
lahko obËudujemo kar tri Ëetrtine vseh vrst slovenskih metuljev,
dve tretjini vseh vrst slovenskih ptic in kar tri Ëetrtine vseh vrst
slovenskih dvoživk. Cerkniško polje s presihajoËim Cerkniškim jezerom je za življenje rastlin in živali eno najpomembnejših obmoËij
v Sloveniji, saj ustvarja svojevrstne razmere za rast in razvoj.
Izjemna dragocenost Notranjskega regijskega parka je prepoznana tudi na svetovni ravni. Velik del parka je vkljuËen v evropsko

28 • elektronovice | april2011

FiziËno-geografske znaËilnosti
Notranjska kraška polja so nastala vzdolž idrijske prelomnice,
ki je ena najpomembnejših tektonskih Ërt na slovenskem ozemlju.
Na Cerkniškem polju so ob idrijskem prelomu nagubane in narinjene skladovnice kamnin in prav v navpiËnih in vodoravnih premikih
teh velikih kamninskih gmot so vzroki nastanka Cerkniškega polja.
Na nekaterih mestih je prišlo do razpiranj, kar bi bil lahko vzrok za
nastanek osnovne kotanje. Za preoblikovanje v pravo kraško polje
pa so bile bistvenega pomena zunanje sile, to so erozija, korozija,
premikanje odkladnin ter njihovo ponovno odlaganje.

Znamenitosti parka
Cerkniško jezero: ob izhodu iz prostranih mešanih gozdov
Notranjske se obiskovalcu odpre veliko kraško polje s presihajoËim
Cerkniškim jezerom. Na svetu mogoËe ni jezera, ki bi ponujalo toliko razliËnih vtisov kakor ravno Cerkniško jezero. Na njem lahko
opazujete ptice, preizkušate svojo ribiško sreËo, lovite ravnotežje na
zamrznjenih ledenih ploskvah, zaužijete lepoto sonËnega vzhoda in

izlet

vabilo na

še bi lahko naštevali. Gladina obËasnega jezera se spreminja glede
na letni Ëas in koliËino padavin. Ob najvišjem vodostaju je jezero
dolgo 10,5 km in široko 4,5 km, vode pa poplavijo prek 29 km²
polja. V tem primeru se jezero razteza ob vznožju Javornikov po
vsej Cerkniški dolini, od vasi Gorenje Jezero in Laze na jugovzhodu
do vasi Zelše na zahodu doline ter od vasi Otok in vznožja Javornikov do vasi Grahovo, Martinjak, Dolenje Jezero in Dolenja vas na
severnem delu doline, in je najveËje v Sloveniji. Vendar pa se rado
tudi zgodi, da stojite na jezeru in ga ne vidite. Takrat se razkrijejo s
pisanim cvetjem posejani mokrotni travniki in osupljivi požiralniki
s pomenljivimi imeni, kot so: Vodonos, Rešeto, Retje, Kotel, Mala
in Velika Bobnarica, ter ponorni jami Velika in Mala Karlovica.
Skozi njiju voda ponikne in ponovno priteËe na dan v kraški dolini
Rakov Škocjan.
Cerkniško jezero je del poreËja kraške Ljubljanice. Voda v Cerkniško jezero priteka iz Loške doline, skozi podzemske jame Velike
golobine, ki po skoraj dveh kilometrih podzemskega toka izvira na
vzhodnem robu Cerkniškega jezera pri izvirih Obrh in Cemun. Na

severnem delu Cerkniškega polja voda priteËe na dan v veË izvirih,
najveËja med njimi sta Šteberški Obrh in ŽerovnišËica. V oba izvira
priteka voda, ki ponikne na Bloški planoti. Edini površinski dotok
Cerkniškega jezera je CerknišËica. Potok CerknišËica je veË kot 30
km dolg vodotok na severnem delu Notranjskega regijskega parka.
Glavni vodotok Cerkniškega jezera, dolg 17 km, je Stržen, ki vijuga
po jezerskem dnu. Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, vsa
voda iz jezera pa odteka skozi podzemske jame, med katerimi sta s
prek 8.500 m raziskanimi podzemskimi rovi najveËji Velika in Mala
Karlovica, ki odvajata vodo proti Rakovemu Škocjanu.
Med druge znamenitosti parka bi lahko uvrstili tudi kraški
jami Rakov Škocjan in Križno jamo, Planoto Menišija, gorska vodotoka Iško in Zalo, Otavsko in Vidovsko planoto, Dolino CerknišËice s pritoki, Slivnico itn.

Mali naravni most. Foto: Robert Lekše

Suho jezero. Foto: Robert Lekše

Jana Burja
Vir: www.notranjski-park.si
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Obvladovanje poslovnih
procesov v praksi
Tradicionalno
obravnavanje
poslovnih procesov v današnjih Ëasih predstavlja neizkorišËen potencial v organizaciji. Njihovi glavni
vzroki tiËijo predvsem v prevladi
funkcijske (silosne) organiziranosti
in enostranskem poudarjanju pomena posameznih poslovnih funkcij. Z leti je prevladalo spoznanje,
da se je treba obvladovanja poslovnih procesov lotiti z orodji, ki bodo
omogoËala registracijo, vizualizacijo in interpretacijo podatkov za
uËinkovito komuniciranje in skupinsko delo na vseh ravneh organizacije.

znaËilne hitre in nepredvidljive spremembe na trgu ter velika zasiËenost, da
ne omenjamo globalizacije poslovanja,
krajšanja proizvodnih ciklov itn. Danes
zato išËemo hitre odgovore na vse zahtevnejše želje kupcev, kar pomeni, da
moramo vzpostaviti uËinkovito organizacijo, iz katere je treba izloËiti vse, kar
ne prispeva h konËnemu cilju poslovanja. Ker funkcijska (silosna) organizacija
ne izpolnjuje zgoraj naštetih potreb trga
in kupcev, jo zato vse bolj izpodriva procesna organizacija. Z njenim pristopom
tako lahko dosežemo strateške cilje, kot
so: uspešno podjetje, zadovoljni kupci,
motivirani zaposleni, s tem si zagotovimo konkurenËne prednosti na trgu.

tako poudari pomen (2):
1. razumevanja in izpolnjevanja zahtev;
2. potrebe po obravnavanju procesov z
vidika dodane vrednosti;
3. pridobivanja rezultatov delovanja in
uspešnosti procesov;
4. nenehnega izboljševanja procesov na
osnovi objektivnih merjenj.
Ta uporablja že dolgo znano in
uporabljeno metodologijo, znano kot
“Planiraj - Izvedi - Preveri -Ukrepaj” ali
t. i. PDCA-krog.

Vsaka procesna veriga se zaËne in
konËa pri odjemalcu. Odjemalec proizvoda/storitve daje informacije o svoji
potrebi in priËakuje dobavo izdelkov in
informacij z dogovorjeno stopnjo zanesljivosti. Želje odjemalca proizvoda/
storitve se posredujejo posameznim nosilcem procesov funkcijskih (silosnih)
enot v procesni verigi. Razdrobljene naloge posameznih funkcijskih enot je tako
treba ponovno povezati. Korist za odjemalca se ustvari šele takrat, ko se skozi
ledano skozi zgodovino, lahko
celotno procesno verigo dosežejo ciljni
vidimo, da je veliko organizacij
Ëasi, ciljni stroški in ciljne vrednosti. S
še danes organiziranih po naËeV veliko literaturah definirajo poprocesno organiziranostjo preidemo od
lih, ki jih je opisoval Adam Smith v svoji
slovni proces na razliËne naËine, vendar
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Poslovni proces

Slika 1: Osredinjenost posameznih funkcijskih (silosnih) enot v tipiËnem podjetju (1).

Procesna organizacija zato zahteva
drugaËne delavce, ki jih pogosto imenujemo “znanjski delavci”. To so tisti

Slika 1: Osredinjenost posameznih funkcijskih (silosnih) enot v tipičnem podjetju (1)
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odjemalca proizvoda/storitve se posredujejo posameznim nosilcem procesov funkcijskih (silosnih)
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enot v procesni verigi. Razdrobljene naloge posameznih funkcijskih enot je tako treba ponovno
povezati. Korist za odjemalca se ustvari šele takrat, ko se skozi celotno procesno verigo dosežejo ciljni
časi, ciljni stroški in ciljne vrednosti. S procesno organiziranostjo preidemo od navpične na vodoravno
organiziranost, ki ustreza novi fleksibilni proizvodnji in informacijski tehnologiji (Slika 2).

da so se na tržišËu pojavile številne programske rešitve. Te omogoËajo celovito
obvladovanje informacij o procesih v
vseh fazah obravnave ter so odloËilne
za uspešno upravljanje procesov. Programske rešitve, ki so dostopne na trgu
in omogoËajo podporo takim projektom,
so prikazane na spodnji sliki (slika 3),
ki jo je izvedel neodvisni analizni ocenjevalec Gartner Group. Na sliki vidimo
pester nabor, ki ga lahko uporabimo v
fazi posnetka stanja, žal pa pridemo do
nekoliko manjšega izbora, ko želimo izvesti še veliko številËnejše analize stanja
evidentiranih procesov.
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je zato želja povečati delež znanjskih delavcev na račun klasičnih delavcev, saj so znanjski delavci
je razumljiva širšemu krogu sodelujoËih,
velika konkurenčna prednost poslovnega sistema, ki pa jih ni mogoče kupiti. Treba jih je pridobiti,
obenem pa je preprost in pregleden ter
vzgojiti in nenehno skrbeti za njihov razvoj, obenem potrebujejo drugačno vodenje in večinoma vodijo
omogoËa prenos modela v ustrezno prosami sebe. Pomanjkanje znanjskih delavcev je eden največjih problemov v sodobnem poslovnem
gramsko rešitev.
svetu. Brez tega uvajanje procesne organizacije skoraj ni mogoče (3).
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premostitev izraznih in drugih ovir, ki so
zaradi razliËnih interesov, ciljev, znanj in
razumevanja nastali med samim oblikovanjem. Opisovanje poslovnih procesov
je lahko precej kompleksno, nepregledno
in tako za analitike in uporabnike (izvajalce) procesa pogosto dvoumno in nenatanËno. Zlasti je to žgoËe pri celoviti
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odeliranje poslovnih procesov
odeliranje je snovanje, izdelava in uporaba nekega modela. Model splošno opredeljujemo kot sliko
irnika (Slika 4), ki jo ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj
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procesni model, ki se bo sposoben prilagajati zahtevam (doloËenega panožnega)
okolja, ki se nenehno spreminja. Seveda
lahko to delamo s pomoËjo referenËnih
poslovnih modelov, ki nam pogosto olajšajo pot pri samem oblikovanju.
Iz tega sledi, da bodo organizacije,
ki so dovolj fleksibilne, gibËne in dovzetne za spremembe, lahko tudi uspešne
pri sami vzpostavitvi procesnega modela
in pozneje tudi samega vodenja. Skrivnost uspeha se skriva/nahaja predvsem
v njihovi spretnosti, torej v sposobnosti
hitrega prilagajanja poslovnih procesov
v sami organizaciji. Ozadje uspešnega
obvladovanja poslovnih procesov pa
igra tudi primerno programsko orodje,
ki omogoËa oblikovanje virtualne slike poslovnih procesov, ter zaposleni, ki
vseskozi igrajo glavno (kljuËno) vlogo
in brez katerih poslovni procesi sploh ne
morejo obstajati.
Jani Škrbec
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Slika 4: Model in proces (5)

izhodišče in vodilo za zbiranje in urejanje podatkov o lastnem poslovanju, predvsem na področjih, kjer
organizacija dosega
konkurenčno
prednost. Referenčni
modeli tako vsebujejo formalizirane prikaze
UËinkovita
pot za omenjene
težave pa je uporaba referenËnih modelov.
Ti organizaciji služijo kot izhodišËe in
vodilo za zbiranje in urejanje podatkov
o lastnem poslovanju, predvsem na po-
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Spoštovani sodelavci,
obvešËamo vas, da bomo zaËeli
objavljati novo rubriko, kjer nam bo

naša sodelavka Monika MikliË pripravljala zanimive recepte.

MONIKINI PIŠKOTI
Sestavine:
•
•
•
•
•
•
•

0,50 dag moke
15 dag sladkorja
½ pecilnega praška
sok pol limone
2 žlici medu
2 jajci
12 dag margarine

Nadev:
•
•
•
•
•

pol zavitka praška za vaniljev puding
mleko
12 dag masla
8 dag sladkorja
1 velika žlica ruma za okus

»OKOLADNA GLAZURA + OKRASKI
Postopek:
V posodo dajte moko s pecilnim praškom, margarino, jajci, med, limonov sok,
sladkor in ugnetite teso. Testo nato razdelite na tri dele. Razvaljajte na debelino 3 mm
in z okroglim modelËkom izrežite kroge, ki
jih polagate na pekaË, obložen s pekipapirjem. Model je lahko tudi nazobËane oblike, piškoti pridejo lepši. Pecite jih v ogreti
peËici 15 minut pri 190 ºC. Ëe nimate Ëasa
nadaljevati, lahko naslednji dan naredite
nadev. Skuhajte prašek po navodilu na zavitku za vaniljev puding, a brez sladkorja.
Kuhanega postavite v vodo, da se hitreje
ohladi, in vmes veËkrat premešajte. Maslo
penasto umešajte s sladkorjem in dodajte
rum ter ohlajen puding. To še malo premešajte, postavite za 15 minut v hladilnik, da
se malo strdi. Kremo napolnite v brizgalko za krasitev tort in stisnite malo kreme
na en krog in z drugim krogom pokrijte.
Tako nadaljujete vse do konca. Nato piškote, samo zgornji del kapice, malo pomoËite
v Ëokoladno glazuro in poljubno okrasite.
Tako narejeni piškoti morajo Ëez noË
stati na hladnem, da se zmehËajo in krema
strdi.
»e vam piškoti ne uspejo, ste mogoËe
stari, imate stara jajca ali celo staro peËico.
Za vas se trudi: Monika MikliË
Pripis uredništva: Spoštovani bralec,
piškoti so res enkratni, se kar stopijo v
ustih, zato priporoËamo, da jih pripravite
Ëim prej.
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Izbor Naj fotografije leta 2010
V letu 2010 je potekal nagradni nateËaj za izbor Naj fotografije leta 2010. Na nateËaj smo prejeli
enaintrideset fotografij šestnajstih avtorjev. Fotografije so poslali: Aleksandra Frank Staniša, Alojz
HanËiË, Anton Štimec, Bogdan Gantar, Bojan Pintar, Damjan Ëoš, Drago Žagar, Edi Sil, Leon CindriË,
Marjan Raduha, Robert Lekše, Romana Brudar, Simon Ferjan, SreËko CikaË, Stanka KrušiË in Štefan
PavliË.

V

1. mesto: Aleksandra Frank Staniša - Pogled navzgor.

mesecu januarju smo v Oddelku za odnose z javnostmi s pomoËjo sodelavcev prispele fotografije
ocenili in izbrali najboljšo. Fotografije je ocenjevalo deset po starosti, spolu in po izobrazbeni strukturi
razliËnih ocenjevalcev, ki se tudi sami ljubiteljsko ukvarjajo
s fotografiranjem. Za oceno smo zaprosili tudi tri fotografe,
ki niso zaposleni v Elektro Ljubljana. Po svojem okusu so
razporedili in ocenili fotografije.
Vse prejete fotografije so barvno bogate, izrazne in
lepe, tako da je bilo delo ocenjevalcev precej težko.
Naj razkrijemo še zmagovalne tri fotografije.
Tretje mesto je zasedla fotografija z naslovom “Mavrica” avtorja Antona Štimca, drugo mesto je zasedla fotografija Damjana Ëoša “Daljnovodi v vodi”.

2. mesto: Damjan Ëoš - Daljnovod v vodi.

Naj fotografija leta 2010 pa je fotografija z naslovom
“Pogled navzgor” avtorice Aleksandre Frank Staniša.
V uredništvu smo se odloËili, da najboljšim trem avtorjem fotografij podarimo simboliËne nagrade, ki jih bodo
nagrajenci prejeli po pošti. Vsem fotografom, ki so se udeležili našega nateËaja, še posebno Aleksandri Frank Staniša, iskreno Ëestitamo in želimo še veliko užitka pri iskanju
lepih posnetkov.
Dvajset najbolje uvršËenih fotografij, ki so prispele na
naš nateËaj, je razstavljenih na hodniku vodstva družbe v
Ljubljani, lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani.
Razpis za Naj fotografijo nadaljujemo tudi v letošnjem
letu in glede na to, da je v Elektro Ljubljana kar nekaj sodelavcev, ki se tudi ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo,
priËakujemo še veËje število avtorjev in njihovih izvirnih
fotografij.
Vabljeni k sodelovanju.

3. mesto: Anton Štimec - Mavrica.

Marko Piko
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Naj fotografija 2011

Z

a prvo letošnjo številko našega glasila smo v uredništvo prejeli lepo
število zanimivih fotografij. PoveËalo se je tudi število avtorjev, saj je
fotografije poslalo tokrat kar sedem sodelavcev. Zaradi velikega števila
prispelih fotografij smo se odloËili, da od vsakega avtorja v tej številki objavimo najboljšo. Fotografije so iz zimskega obdobja, ena pa je še iz Ëasa vodne
ujme. Svoje fotografije so na razpis “Naj fotografija leta 2011” poslali: Anton
Štimec, Bogdan Gantar, Drago Žagar, Robert Krznar, Rok Obreza, Roman Weiss
in SreËko MiheliË. Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za poslane fotografije.
K sodelovanju vabimo tudi druge sodelavce in upokojence, da s svojimi
fotografijami sodelujejo v nateËaju za izbor “Naj fotografije leta 2011” tudi v
naslednjih številkah našega glasila in tako tudi našim bralcem priËarajo lepote
trenutkov, ujete v objektiv fotografskega aparata.
Uredništvo
Anton Štimec - Zimska idila.

Bogdan Gantar - MoË energije.

Drago Žagar - Ko zima pokaže zobe.

Robert Krznar - Ko s tehniko ne gre.

SreËko MiheliË - Novoletno darilo.
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Rok Obreza - Energija v vodi.

Roman Weiss - Ujeta sova.

NOVICA

NOVICA

Podelitev diplom
diplomantom Višje
šole ICES
Slavnostna podelitev diplom
študentom, ki so uspešno konËali šolanje na Višji šoli ICES v letu 2010,
je bila v dvorani ljubljanskega Koloseja 4. februarja. Do zdaj je na višji
šoli diplomiralo že 1.040 študentov,
za leto 2010 pa je diplome prejelo 80
študentov elektroenergetike, elektronike in informatike ter strojništva.

D

iplome študentom s podroËja elektroenergetike je podelil Andrej RibiË, predsednik uprave Elektro Ljubljana, študentom strojništva Peter Hvastja,
direktor Daljinskega ogrevanja Energetika
Ljubljana, študentom elektronike in informatike pa Pavel Car, direktor Informatike.
Za kulturni program je poskrbel duo La
Rue, ki ga sestavljata glasbenika, flavtist-

ka Špela BenËina in kitarist Urban Logar.
Slavnostne podelitve se je udeležil tudi minister za šolstvo in šport dr. Igor LukšiË, ki
je v svojem nagovoru orisal pomen strokovnega izobraževanja ter zelo pozitivno
ocenil delo izobraževalnega centra elektrogospodarstva ICES.
Med prejemniki diplom je bilo tudi
šest študentov naše družbe:
• Boštjan Hribovšek - diplomska naloga:
Napajanje Športnega kompleksa Stožice;
• Franci Jaklin - diplomska naloga:
VkljuËitev TP Brodska v SN- in NN-omrežje;
• Davor Leskovec - diplomska naloga:
VkljuËevanje razpršenih virov energije
v distribucijsko omrežje;

Podeljevalec diplom diplomantom energetike je
bil Andrej RibiË.

• Andrej PavliË - diplomska naloga: Prostorski informacijski sistem v Elektru
Ljubljana, d. d.;
• Aleš TomšiË - diplomska naloga:
VkljuËitev transformatorske postaje v
SN-omrežje;
• Matej Trošt - diplomska naloga: Prehod
na 20 kV omrežje v ENP Zidani Most s
stališËa varovanja zdravja in varstva pri
delu.
Vsem študentom izrekam iskrene Ëestitke ter jim želim uspešno in ustvarjalno
delo.
Marko Piko
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Ali je prihodnost v elektriËnih
avtomobilih?

Alternativni pogoni avtomobilov so že dolgo vroËa
tema. Skupen cilj prizadevanj je avtomobil, ki s svojim delovanjem ne bi toliko ali pa sploh niË onesnaževal okolja.
Od zmanjšanja škodljivih izpustov do delovanja avtomobilov brez izpustov pa je dolga pot.

E

lektriËni avtomobili, ki bi imeli zmogljivosti, primerljive s
klasiËnimi avtomobili, so bili do zdaj tehniËno neuresniËljivi.
To so še posebej radi poudarjali skoraj vsi avtomobilski izdelovalci, Ëe ne zaradi drugega, pa zato, da bi Ëim dlje ohranili svojo
že uveljavljeno tehnologijo. Razumljivo je, da je vsaka tehnološka sprememba pogona avtomobila povezana z velikimi finanËnimi sredstvi. Ta je treba vložiti v zagotovitev novih konstrukcijskih
rešitev, razvojne rešitve in v samo izdelavo pogonskih agregatov
alternativnih avtomobilov. Tu so še drugi stroški, ne nazadnje je
pomembna zlasti zadovoljiva tržna uveljavitev (poveËani stroški za
marketing, reklamo itn.).
Po nekaterih napovedih naj bi bil delež elektriËnih avtomobilov v Evropi do leta 2020 prek deset odstotkov od vseh prodanih
vozil. Po Ërnem scenariju o prihodnosti elektriËnih vozil so nekatere
napovedi manj optimistiËne in predvidevajo, da bo do leta 2025
elektriËnim vozilom uspelo doseËi le triodstotni tržni delež. Hitrost
širjenja trga je namreË moËno povezana s hitrostjo izgradnje ustrezne infrastrukture, namenjene polnjenju pogonskih avtomobilskih
baterij, z njihovo vzdržljivostjo, s kilometrskim dosegom z enim
polnjenjem in ne nazadnje s samo ceno tovrstnih vozil.
Ta vozila bodo morala biti cenovno konkurenËna vozilom
na klasiËni pogon, ob tem pa bi njihovi lastniki morali biti deležni tudi ustreznih davËnih olajšav. Samo skrb za Ëisto okolje
pri prebivalstvu po vsej verjetnosti, ne bo vplivala na nakup npr.
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dražjega elektriËnega avtomobila, ki bi imel z enim polnjenjem
še manjši doseg. Eno je modnost elektriËnega avtomobila, ki ne
glede na zaËetne tehnološke hibe in pomanjkljivosti v primerjavi s
klasiËnim vozilom v zaËetku vpliva na motivacijo nakupa, vendar
le pri doloËenem in omejenem delu premožnejšega prebivalstva.
Drugo je prevladujoËa proizvodnja elektriËnih avtomobilov in njihova prodaja.
Strokovnjaki za avtomobile vidijo predvsem tri slabosti baterijskega avtomobila, zaradi katerih bo težko preiti na njihovo
množiËno proizvodnjo: cena, premalo zmogljive baterije (prehitro
izpraznjenje) in pomanjkanje evropske mreže polnilnic.
Najprej nekaj besed o ceni. ElektriËni avto “ampera”, ki ga bo
Opel zaËel prodajati jeseni, bo predvidoma stal 43.000 evrov. Mitsubishi, Peugeot ali Citroën pa ponujajo baterijska vozila že za ceno
med 30.000 in 40.000 evrov. Najdražja pri elektriËnem avtomobilu
je namreË baterija, ki stane okoli 15.000 evrov.
Seveda se bodo pri poveËani proizvodnji in novem razvoju
cene tovrstnih avtomobilov znižale. Še vedno pa naj bi leta 2020
baterija stala vsaj okoli 5.000 evrov. Tako bo elektriËni avtomobil
še vedno precej dražji kot avtomobil z motorjem na notranje izgorevanje.
Najbrž pa se bo ceneje voziti z elektriËnim vozilom, ker bo
elektrika veliko cenejša od bencina, ki se bo v prihodnje zaradi
vse manjših rezerv nafte samo še dražil. Cena pogonskega goriva
je pomemben element uveljavitve elektriËnih vozil. »e tehnološki
razvoj na podroËju pogona elektriËnih vozil ne bo prinesel novih
rešitev, si bodo elektriËno vozilo kot drugi ali tretji avtomobil v
družini glede na današnjo tehnologijo in ceno verjetno lahko privošËili samo bogatejši, za veËino prebivalstva pa zaradi cene ne bo
sprejemljiv.
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Druga izrazita težava poleg cene je, da baterijski avtomobil
ni primeren za daljše razdalje. Z njim je z enim polnjenjem mogoËe narediti najveË 200 kilometrov. Tako bi bil primeren predvsem
za tiste, ki se vozijo na krajše relacije, npr za prihod na delo. Bati
se je, da bo marsikdo mogoËe izgubil veselje do “elektriËne vožnje”,
ker je vozilo v tem pogledu za zdaj še tako omejeno. Avtomobil
naj bi namreË modernemu Ëloveku po mnenju strokovnjakov, ki
se ukvarjajo z navadami ljudmi, poleg drugega pomenil predvsem
mobilnost in svobodno gibanje.
Tretja nemajhna težava pri avtomobilu na elektriËni pogon je
polnjenje baterije. Trenutno je v NemËiji okoli 850 polnilnic, toda
preden se bo njihova mreža povsem razvila, bi njeni vlagatelji želeli
vedeti, ali elektriËni avtomobili res pomenijo pravo prihodnost. V
Sloveniji je do zdaj okoli 25 elektriËnih avtomobilov, polnilnic pa
preko 30. Eden izmed odloËilnih pogojev za prihodnost teh avtomobilov je tudi razvoj mreže elektriËnih polnilnic, bati pa se je, da
gre tu za zaËaran krog.
Kakšna bo prihodnost elektriËnih vozil, je neznanka. Gotovo
je nekaj. Dokler bo prevladovala samo miselnost kapitala, bo eko-

logija vedno v drugem planu. Nakup elektriËnega vozila je zaradi
visoke cene trenutno ekonomsko neprivlaËen. To naj bi se v naslednjem letu z državnim subvencioniranjem nakupa tovrstnih vozil
spremenilo. To bi bil pravi korak k hitrejšemu uvajanju elektriËnih
vozil v splošno uporabo in s tem k življenju v Ëistejšem okolju.
Rok Obreza
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Krvodajalska akcija za sodelavce
DE Ljubljana mesto in Uprava
Dne 3. marca 2011 smo se nekateri zaposleni na DE
Ljubljana mesto in Upravi ponovno pridružili tradicionalni
akciji darovanja krvi.

V

sem, ki ste se akcije udeležili se toplo zahvaljujem. Z enim
samim darovanjem, ste pomagali veË bolnikom hkrati, saj
v Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. MogoËe
boste v naslednjih petih minutah vi tisti, ki boste potrebovali to
vrsto pomoËi. Zato tudi upam, da vaše dejanje ne bo enkratno, prav
tako pa si želim, da se za to akcijo odloËi še kdo, ki do sedaj zaradi
razliËnih razlogov tega ni zmogel. In ne bojte se!
Zadnje raziskave namreË potrjujejo, da se pri moških, ki darujejo kri dva- ali trikrat letno, zmanjšuje možnost za nastanek
srËne kapi za veË kot 50 odstotkov. Prav tako se zmanjša možnost
za nastanek nekaterih vrst raka. Ni pa zanemarljiv tudi naš dober
obËutek, ko vemo, da smo mogoËe prav mi, z našim dejanje nekomu rešili življenje.
To tradicijo ne želimo prekiniti, saj je darovanje krvi najvišja
stopnja solidarnosti do soËloveka.
Še enkrat hvala in vabljeni tudi na naslednjo akcijo.
Zoran PopoviÊ
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Kadri

N

a dan 31. 12. 2010 smo imeli 984 zaposlenih, kar je za 44 zaposlenih manj kot konec leta 2009. Med zaposlenimi je bilo
82 % moških in 18 % žensk. PovpreËna starost zaposlenih
je bila 42 let. Na dan 31. 12. 2010 smo imeli 56 delovnih invalidov.
V primerjavi z letom 2009 to pomeni 4 invalide manj. Glede na
lokacijo in število zaposlenih ima najveË invalidov DE KoËevje, kjer
je kar 14,8 % invalidov, najmanj invalidov pa ima uprava (2,5 %).
V letu 2010 smo zaposlili 9 delavcev, kar je v primerjavi z letom 2009 kar 23 delavcev manj. Zaposlovali smo predvsem delavce
z visoko strokovno izobrazbo. V letu 2010 smo imeli 53 odhodov,
od tega je bilo: 31 upokojitev, 10 prekinitev za doloËen Ëas in 12

31.12. 2010

Prerazporeditve

Storitve za uporabnike

55

0

5

-2

-2

56

Obratovanje in razvoj DO

82

0

1

-1

-3

79

737

2

2

-44

-7

690

20

1

2

0

0

23

Skupne storitve

31

4

3

-1

-3

34

RaË.-Fin. Storitve

45

0

3

-3

-1

44

Storitve na DO
Nakup in prodaja EE

TehniËna podpora
Skupaj



ZMANJŠANJE
Odhodi

Prerazporeditve

Zaposlitve

31. 12. 2009

POVE»ANJE
Število zaposlenih v OE

58

2

3

-2

-3

58

1028

9

19

-53

-19

984
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31. 12. 2010
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Ljubljana Uprava
Skupna vsota

drugih razlogov. Izvedenih je bilo 19 notranjih prerazporeditev
(drug OE). Vsi prihodi, odhodi, prerazporeditve in meseËna poroËila
za kadre so dostopni na intranetu v rubriki Kadri in izobraževanje.
Gibanje
nana
dan
31.12.
Gibanjezaposlenih
zaposlenihv vobdobju
obdobju2000-2010
2000-2010
dan
31.12.

Število
zaposlenih
Število
zaposlenih

V letu 2010 je naše podjetje sledilo smernicam kakovostnega in uËinkovitega razvoja kadrov, saj so le delavci
z novimi znanji tvorci novih idej, razmišljanj, postopkov
in akcij. V letu 2010 se je število zaposlenih zmanjšalo,
zato smo kadrovske primanjkljaje reševali z notranjimi
prerazporeditvami, zaposlovanje pa je bilo odobreno le v
izjemnih oziroma izrednih primerih. Skrbeli smo za realizacijo certifikata Družini prijazno podjetje. Rubriko Kadri
in izobraževanje (intranet) so zaposleni sprejeli za zelo pozitivno in dobrodošlo, saj je bilo konec leta 2010 zaznanih
Ëez 5.200 vpogledov.

31. 12. 2009
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je bila skoraj
42 let.
Povprečna starost zaposlenih je bila skoraj 42 let.

je bila 42 let.
Iz spodnjega grafa je razvidno, da se povpreËna starost zapoIz spodnjega grafa je razvidno, da se povprečna starost zaposlenih zvišuje.
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Iz
spodnjega
grafa je razvidno, da se povprečna starost zaposlenih zvišuje.
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PoroËilo o
kadrovanju in
izobraževanju v
letu 2010

Število zaposlenih po lokaciji
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Izobrazbena struktura

Izobrazbena struktura

Izobrazbena struktura

Podatki kažejo, da se je izobrazbena struktura v letu 2010 v
primerjavi z letom 2009 dvignila.
Družba štipendira 14 dijakov oziroma študentov. Na podroËju
praktiËnega usposabljanja smo 97 dijakom oziroma študentom omogoËili, da so teoretiËno znanje oplemenitili z vešËinami praktiËnega
znanja in tako pridobili nove delovne izkušnje. VeËina praktiËnega
izobraževanja je bila s podroËja elektrotehnike. Študentsko delo je

S »LOVEŠKIMI VIRI

RAVNANJE

Podatki kažejo, da se je izobrazbena struktura v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 dvignila.

nike, raËunalništva, tujih jezikov ter zakonsko predpisana izobraževanja iz varstva pri delu. V okviru formalnega izobraževanja pa
nekvalificirana
zaposlenim, ki nimajo ustrezne izobrazbe, zagotavljamo študij ob
2,6%
magisterij
delu. Stroški izobraževanja so v letu 2010 znašali 169.965 EUR, kar
2,1%
polkvalificirana
visoka
znaša v povpreËju 168 EUR na zaposlenega. Izobraževanja se je
2,3%
16,6%
udeležilo skupaj 1.009 udeležencev. Med delovnim Ëasom je bilo
kvalificirana
21,7%
izobraževanju namenjenih 16.297 ur, kar v povpreËju znaša 16,1
ure na zaposlenega.
višja
17,2%
V podjetju si prizadevamo vzpostaviti kakovosten sistem
internega izobraževanja. Glavni namen sistematiËne ureditve je
zmanjšati napake pri izvajanju delovnih procesov ter s tem poslesrednja
37,4%
diËno zmanjšati stroške zunanjih izobraževanj, poveËati produktivnost zaposlenih in poslovno uspešnost podjetja kot celote. Želimo
bilo zaradi racionalizacije stroškov poslovanja od 1. junija 2010 ukizagotoviti Ëim bolj uËinkovit prenos znanja med zaposlenimi in
Družba štipendira 14 dijakov oz. študentov. Na področju praktičnega usposabljanja smo medgeneracijski
97 dijakom
njeno.
prenos znanj, saj se z odhodom delavca v pokoj
oz. študentom omogočili, da so teoretično znanje oplemenitili z veščinami praktičnega znanja in tako
ogromno
praktiËnega
znanja izgubi. Prizadevamo si vzpostaviti
pridobili nove delovne izkušnje. Večina praktičnega izobraževanja je bila s področja elektrotehnike.
Študentsko delo je bilo zaradi racionalizacije stroškov poslovanja od 1. junija 2010 ukinjeno.
tudi uËno-vadbeni center Domžale, ki bi bil namenjen predvsem
tehniËnemu kadru.
Izobraževanje
v podjetju
S podroËja
funkcionalnih izobraževanj v podjetju zaposleni
Izobrazbena
na dan
dan31.12.2010
31. 1. 2010
Izobrazbenastruktura
struktura na

Izobraževanje v podjetju

usvajajo
splošno poslovna znanja, znanja s podroËja elektrotehS področja funkcionalnih izobraževanj v podjetju zaposleni usvajajo splošno poslovna znanja, znanja s

Alenka Pretnar

področja elektrotehnike, računalništva, tujih jezikov ter zakonsko predpisana izobraževanja iz varstva
pri delu. V okviru formalnega izobraževanja pa zaposlenim, ki nimajo ustrezne izobrazbe,
zagotavljamo študij ob delu. Stroški izobraževanja so v letu 2010 znašali 169.965 EUR, kar znaša v
povprečju 168,00 EUR na zaposlenega. Izobraževanja se je udeležilo skupaj 1.009 udeležencev. Med
delovnim časom je bilo izobraževanju namenjenih 16.297 ur, kar v povprečju znaša 16,1 ure na
zaposlenega.

vedeti

DOBRO je

V podjetju si prizadevamo vzpostaviti kakovosten sistem internega izobraževanja. Glavni namen
sistematične ureditve je zmanjšati napake pri izvajanju delovnih procesov ter s tem posledično
zmanjšati stroške zunanjih izobraževanj, povečati produktivnost zaposlenih in poslovno uspešnost
podjetja kot celote. Želimo zagotoviti čim bolj učinkovit prenos znanja med zaposlenimi in
medgeneracijski prenos znanj, saj se z odhodom delavca vdel
pokoj
ogromno
praktičnega
izgubi. postave,
vaše
hrbtenice.
Ëeznanja
ste višje
Prizadevamo si vzpostaviti tudi učno-vadbeni center Domžale, ki bi bil namenjen predvsem
si
pomagajte
s
ploskimi
blazinami,
s katehničnemu kadru.

Kako
sedeti?

Marec – mesec, ko ženska velja več
SLIKA 062

Od stola, tipkovnice, raËunalniškega zaslona, položaja miške, telefona, skratka vseh pripomoËkov, ki
jih med delom pogosto uporabljamo,
je odvisna naša drža in poslediËno
dobro ali slabo poËutje na delovnem
mestu.
1. Stol

N

e usedite se na rob stola, ampak
potisnite svoje boke Ëim globlje
v stol. Nastavite si stol na tako
višino, da boste s celimi stopali dosegli tla, hkrati pa pazite, da vaša kolena
oklepajo pravi kot in da niso popolnoma
poravnana z boki, ampak so nekoliko nižje. Naslanjalo stola nastavite tako, da bo
tvorilo kot približno 100° ali 110°. Poskrbite, da bosta podprta spodnji in zgornji

terimi lahko podložite sedišËe stola. Na
Alenka Pretnar
pravo višino si nastavite
tudi naslanjali za roke. Ëe
DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
vas motita, ju odstranite.
Ëe vam stol omogoËa nastavitev razliËnih položajev, to izkoristite, da ne bo
hrbet preveË Ëasa v istem
položaju. Vendar vseeno
pazite, da bo vaša hrbtenica Ëim veË Ëasa v opisanem položaju.

2. Tipkovnica
Pazite, da ne bodo med pisanjem vaše
roke preveË ležale na mizi, naslonu oziroma ob tipkovnici, saj taka drža ni primerna,
povzroËa boleËine in omrtviËenost rok. Ëe
imate težave, od Ëasa do Ëasa stresite roke
in se raztegnite. Dlani so v obeh primerih
podprte - niso v zraku, ampak “ležijo” na
mizi oziroma na podpori za dlani.

na mora biti na malenkost višjem položaju od vaših oËi. Pazite, da je razdalja med
vami in zaslonom vsaj tolikšna, kolikor
meri dolžina vaše roke. Premikajte zaslon
naprej in nazaj toliko Ëasa, dokler ne najdete ustrezne razdalje. Nato preverite, ali
vam dnevna svetloba ne sveti neposredno
v zaslon. Najbolje je, da so okna v pisarni
in vaš zaslon pravokotno poravnana. Ëe to
ni mogoËe, uravnavajte koliËino svetlobe s
pomoËjo žaluzij ali zaves.

4. Odmori
»e vas zaradi dela z raËunalnikom
bolijo oËi, ali postajajo vedno bolj utrujene, mogoËe se vam tudi postopno slabša
vid, jih od Ëasa do Ëasa zaprite ali jih odpoËijte na najbolj oddaljeni toËki v pisarni. VËasih pomaga tudi, Ëe jih prekrijete
z dlanmi za 10-15 sekund. In ne pozabite
- pravilna drža in gibanje, to je najpomembnejše.
Vesna Oman

3. RaËunalniški zaslon
RaËunalniški zaslon naj bo neposredno pred vami, nad tipkovnico. Vrh zaslo-

Internet: www.mojmikro.si
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Marec mesec,
ko ženska
velja veË
Vsebino praznikov si danes
doloËamo sami. Tudi ob 8. marcu
nas navdajajo mešani obËutki. Vsi
lahko zaživimo v svoji vlogi. Podarjena roža lahko žensko popolnoma
razoroži in jo vsaj za trenutek naredi bolj ženstveno. Nasmeh ob zahvali pa lahko moškega oboroži z
veliËastnim egom. Sicer pa je bolj
kot osebna pozornost na tem mestu
vprašanje, kakšen je dejanski položaj ženske v družbi.

M

ednarodni dan žena (beri: žensk) skozi zgodovinsko perspektivo želi spomniti na davni
dogodek leta 1911, ko so številne ženske
v protestu zaradi neËloveških delovnih
razmer v tekstilni tovarni izgubile življe-

nje. Gre za praznik ekonomske, politiËne
in socialne enakopravnosti žensk ter njihovih dosežkov. Letos mineva 100 let od
zaËetka praznovanja.
Tudi v slovenskem prostoru so potekali boji za enakopravnost. V povezavi z
njim je zanimiva letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala
na graški univerzi. Leta 1945 je bila uzakonjena volilna pravica tudi za ženske.
Leta 1974 je bilo z ustavo doloËeno, da
lahko vsaka ženska svobodno odloËa o
rojstvu otrok.
Prvi evropski dan enakega plaËila
(5. marec), katerega namen je ozavestiti ljudi o razlikah v plaËilu, razkriva, da
ženske v EU zaslužijo v povpreËju skoraj 18 % manj kot moški. Enako plaËilo za enako delo je eno temeljnih naËel
EU. Razen zmanjšanja plaËnih razlik, gre
opozorilo tudi na raËun premajhne zastopanosti žensk na vodilnih položajih,
v politiki, in nižje stopnje zaposlenosti v
primerjavi z moškimi.
Zaradi usklajevanja družinskih in
poklicnih obveznosti ženske pogosteje
zapušËajo delovna mesta. Še vedno so
primeri, ko delodajalci od žensk zahtevajo delo prek polnega delovnega Ëasa. Ali
primeri, ko jim je zaradi zahtev po nedeljskem ali prazniËnem delu kratena pravica
do tedenskega poËitka.

podjetje

DRUŽINI PRIJAZNO

Družini
prijazna
praksa v
letu 2010

Dotaknili bi se lahko še bolj ranljivih podroËij. Nujno je ozavešËanje ljudi o
problematiki nasilja v družini, na delovnem mestu. Ozrimo se okrog in delujmo v
smeri razvoja vrednostnega sistema, kjer
bo nasilje prepoznano kot nedopustno
kršenje temeljnih Ëlovekovih pravic.
V primerjavi z “dnevom vseh žensk”
pa je materinski dan po svetu zaznamovan na razliËne dneve, pri nas 25. marca. Vloga matere je verjetno ena izmed
tistih, ki žensko najbolj doloËa. Seveda
pa ni edina. Mati je steber družine. Urad
za enake možnosti navaja, da v Sloveniji
kljub poveËanju Ëasa, ki ga moški namenjajo gospodinjskim opravilom in skrbi
za družino, ženske namenijo za to skoraj
dvakrat toliko Ëasa kot moški. Seveda, Ëe
bi priznali dan oËetov, bi nas ta opozoril
tudi na današnjo vlogo oËetov, na njihove bitke.
Drugi Ëasi so, rdeËi nageljni že dolgo niso veË v modi. Letos bi bili to lahko
rdeËi tulipani. NaslednjiË mogoËe vrtnice.
Ni pomembno. Naj le praznik traja skozi
vse leto, Ëetudi brez rož.

Andreja Radovan
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e
Da bi zastavljene ukrepe v okviru osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje (DPP) uspešno vpeljali
v podjetje in dosegli cilje za pridobitev polnega certifikata DPP (2012),
smo v letu 2010 nadaljevali obstojeËe
aktivnosti.

F

zaposlenih. VeËina anketirancev je menila,
da dela v DPP.
Posebno sinergijo nam je uspelo doseËi s sodelovanjem Športnega društva
Elektro Ljubljana, ki je razširil možnost
vkljuËevanja v športne aktivnosti tudi za
druge zaposlene.

leksibilni delovni Ëas in možnost korišËenja dodatnih prostih dni je osrednje podroËje, kjer so zaposleni našli
priložnost. V najveËji meri so bili prisotni z
otroki v Ëasu njihovega uvajanja v vrtec in
ob prvem šolskem dnevu.

Ker v podjetju že tradicionalno izvajamo novoletno obdarovanje otrok, je bilo
za najmlajše poskrbljeno tudi ob zadnji
priložnosti. Posebna pozornost jim je bila
dana tudi ob letošnjem tednu otroka s kotiËkom za otroke.

V preteklem letu je bila izvedena anketa med zaposlenimi na temo usklajevanja
dela in družine, v kateri je sodelovalo 12 %

KljuËnega pomena ostaja uspešno
sodelovanje med posameznimi entitetami
v podjetju in zavedanje vodstva, da brez

ustrezne podpore na vseh ravneh odloËanja
ni priËakovati želenih uËinkov. Zagotovitev
dodatnih sredstev bi pomenila nadgradnjo
in omogoËila razširitev ponudbe aktivnosti na razliËnih podroËjih (kultura, šport
in rekreacija, izobraževanje) za zaposlene.
Vsekakor pa naj bi prisotnost certifikata
presegla cilj promoviranja družbene odgovornosti kot prevladujoËega motiva za
njegov obstoj.
Andreja Radovan

kadrovanje

kadrovanje

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

V preteklih mesecih smo zaposlili:

IME IN PRIIMEK

OE

DE

Služba, nadzorništvo

IME IN PRIIMEK

OE

DE

Služba, nadzorništvo

MILAN CESAR

SDO

NM

Služba za distrib. operativo, Novo
mesto

MATIJA NASTRAN

TP

UP

Služba za telekomunikacijske
storitve

FRANC DROLEC

SDO

LO

Služba za distrib. operativo, Kamnik

PEDJA AŠANIN GOLE

SS

UP

Sekretariat družbe

ZVONKA ERŽEN

RFS

UP

Služba stroškovnega raËunovodstva

JAN ZAKRAJŠEK

NPEE

UP

Oddelek za trgovanje na debelo

BRANKO GRMOVŠEK

SDO

LO

Služba za distrib. operativo, Domžale

BOGOMILA HANŽEK

RFS

UP

Služba finanËnega raËunovodstva

JANEZ KLOP»I»

SDO

TR

Služba za distrib. operativo, Trbovlje

KLEMEN OSOLNIK

TP

LO

Služba režijskih dejavnosti

HENRIK LUŽAR

SDO

NM

Služba za distrib. operativo, Novo
mesto

VILMA MAROLT

RFS

UP

Služba stroškovnega raËunovodstva

STANKO PETEK

SDO

KO

Oddelek za splošne zadeve

CVEDTKA PREGELJ

SDO

LO

Oddelek za obraËun

FRANC ROŽANEC

SDO

TR

Služba za izgradnjo, Trbovlje

DUŠAN VOLK

SDO

LO

Služba za distrib. operativo, Vrhnika

VOJKO ZADNIK

SDO

KO

Služba za distrib. operativo, KoËevje

BORUT »ESNIK

SDO

KO

Služba za dokumentacijo in investicije

LUKA PORENTA

RFS

UP

Služba finanËnega raËunovodstva

MI∆O ŽEGARAC

SDO

LM

Služba za distrib.operativo, Lj. Center

Vsi podatki o prihodih, odhodih ali o prerazporeditvah so
objavljeni na naši intranetni strani v rubriki Kadri in izobraževanje.
V preteklih mesecih so umrli upokojenci: Janko Žvan, Janez
Burja, Martin Orehek, Ivan Ponikvar, Marija Kisel, Ale HasanagiÊ
in Hinko Repπe.
Kadrovska služba
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Edvard PotoËnik šestdesetletnik
sti in hitremu prilagajanju novim razmeram, se je, žal, zgodba tudi tu ponovila. Delodajalec ga je v letu 2009 dal na
Ëakanje kot tehnološki presežek. SreËa v
nesreËi je bila, da smo v podjetju takrat
iskali receptorja v poslovnem objektu na
Kotnikovi ul. 9. Tako je Edi našel novo
službo in novo delo. V mesecu novembru bo dopolnil 40 let pokojninske dobe
in se tudi upokojil.

1. marca je sodelavec Edvard
PotoËnik praznoval 60. rojstni dan.
Ob tem lepem življenjskem jubileju je primeren trenutek, da povemo
nekaj besed o našem dragem sodelavcu.

E

Edi si je ustvaril prijeten dom v
zgornjem nadstropju hiše staršev žene
Irene, ki je zaposlena na enoti Trbovlje. Rodila sta se jima hËerka Romana
in sin Rok, ki si prav v tem letu urejata
samostojno življenje s partnerjema. Veselita pa se tudi rojstva prvega vnuka v
mesecu maju. Kolikor mu Ëas dopušËa nabira gobe, hodi na sprehode, rad plava in se potaplja ter obiskuje kraje naše

di se je rodil v Trbovljah. Mama
je bila gospodinja in kuharica v
trboveljski bolnišnici, oËe pa miliËnik starega kova. Zato se je v svojem
otroštvu in mladosti veËkrat seli, Ëe povem natanËno - trinajstkrat. Tako je šolo
obiskoval v raznih krajih, med drugim v
Dobrni, v Vojniku, v Zidanem mostu, v
RadeËah, v Idriji, v Hrastniku in nazadnje spet v Trbovljah.
Leta 1970 je uspešno, s prav dobrim
uspehom, zakljuËil šolanje za orodnega
kljuËavniËarja v Šoli za industrijske kovinarje in risarje pri TAM Maribor. Že v
mesecu avgustu se je zaposli v Mehaniki
v Trbovljah, kjer je z marljivim delom
napredoval do delovnega mesta delovodje. Tu je ostal vse do kriznega leta 2003,
ko je podjetje šlo v steËaj in je prviË doživljal tegobe delavca brez rednega dela
oziroma Ëakanja na delo. Delo je kmalu
našel in se zaposlil v podjetju Kovikor v
Šmartnem pri Litiji, kjer je bilo delo tudi
fiziËno izredno naporno. Kljub zavzeto-
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Edvard med sodelavci. Foto: Rok PotoËnik

lepe domovine, kot se je predstavil sam
ob priliki nastopa dela pri nas. Proste in
poËitniške dneve rad preživlja v Piranu.
Njegov moto - štirikrat D - delo, družina,
doslednost in družabnost!
Edi se je med sodelavci enote Ljubljana mesto izredno vživel. V predstavitvenem nastopu se je opisal kot iskren,
pošten, deloven, marljiv, tovariški in
prijazen. Kot tak se je tudi izkazal. Dobro sodeluje z vsemi. Pri svojem delu
je izredno vesten in natanËen, pa tudi
prijazen in uslužen, tako do sodelavcev,
nadrejenih, strank, kot tudi do poslovnih
partnerjev.

Edi, ob tvojem prazniku ti kliËemo še na mnoga zdrava, sreËna in
zadovoljna leta v krogu družine, ki ti
tako veliko pomeni, in prijateljev, s
katerimi se rad družiš.
Alenka Kušar
“Zvest prijatelj je moËna obramba;
kdor ga je našel, je našel zaklad.”
(Sir 6,14)

VEDETI

DOBRO JE

Umetnost
sporazumevanja
Nobeno orožje, ki ga je izumil Ëlovek, ni tako smrtonosno, moËno ali nevarno, kot so napaËno uporabljene
besede.
-Larry Dorst-

K

omuniciranje je ena temeljnih dejavnosti Ëloveka, ki mu
omogoËa obstoj in razvoj v družbi in organizacijah v katere
se vkljuËuje. Ljudje komuniciramo ves Ëas - z besedami ali
nebesedno s kretnjami, mimiko in celo zunanjim videzom. Raziskovalci so že daleË v preteklosti zaznali pomembnost komuniciranja,
zato se je na tem podroËju oblikovala posebna interdisciplinarna
veda - komunikologija, ki Ërpa svojo vsebino tudi iz številnih drugih ved (biologija, informatika, ekonomika, psihologija in druge).
Umetnost komuniciranja je žal zreducirana na mastno drag in
v zlat papir zavit bonbon, ki ga poližeš v nekaj minutah. No, nekateri pa znajo kot bonbon prodati celo obiËajno sladkorno kocko.
Je donosno.
Po drugi strani pa v komunikaciji velikokrat vidijo vzrok za
vse mogoËe in nemogoËe:
»e ne dobite službe, je najpogostejši vzrok to, da ne znate
napisati dobrega življenjepisa.
»e vas ljubezen vašega življenja tepe, to najverjetneje poËne
zato, ker se vi ne znate pogovarjati.
»e vas starši Ëustveno izsiljujejo, se to obiËajno dogaja zato,
ker jim ne prisluhnete in ne razumete, da vam hoËejo dobro.
»e vas prizadene šala na vaš raËun, ste skoraj gotovo oseba
brez smisla za humor.
Skratka, vse bolj pogosto nam dopovedujejo, da se ne izražamo dovolj dobro, da ne poslušamo, da ne upoštevamo mnenja
drugih, da trmarimo brez pravih argumentov in podobno.
VËasih se zaËnemo pogovarjati še preden je nam samim popolnoma jasno, kako vidimo stvari, kaj v resnici mislimo in želimo
in kaj se nam zdi najpomembnejše. Nesporazumi in napetosti se
velikokrat pojavijo tudi zato, ker se v pogovor spustimo prepovršno
in nepremišljeno.
Preden zavzememo in izrazimo stališËe, moramo temeljito
razmisliti, kaj je v resnici problem ali želja, kaj v resnici Ëutimo in
obËutimo in kakšen je natanËno naš predlog. Nemalokrat se namreË
zgodi, da le mislimo, da smo jezni, saj smo v resnici prizadeti, ali pa
izrazimo željo po nasvetu medtem ko v resnici potrebujemo pomoË.
Bodimo pozorni, ko izbiramo besede - velikokrat nianse res
niso pomembne, a še preveËkrat so lahko tudi kljuËne.

Ste se kdaj vprašali, kakšna je vsebinska razlika med “vztrajnostjo” in “trmo”? Ali pa med “strastnim” zagovornikom in “fanatikom”?
Izbiranje Ëim bolj primernih besed nas prisili k še nekoliko
bolj poglobljenemu premisleku.

Komunikacija je GOSPA
Nekoliko je že priletna, vendar popolnoma naravno in samoumevno diha vso modernost, kar si je lahko zamislite.
Je razgledana in radovedna svetovljanka, ki se nenehno uËi,
zato pozna tudi najdrobnejše skrivnosti vseh ved in znanosti.
Dobronamerno in skrbno neguje naše odnose, gradi našo samopodobo in nam nudi nešteto užitkov ob druženju, poslušanju
glasbe, plesu, športu, branju in vsem ostalem.
Naš Ëas je skoraj obseden s storilnostjo in uspešnostjo, ki se
merita izkljuËno z materialnimi dosežki. Zato je “dobra” komunikacija v današnjem svetu skoraj izkljuËno razumljena kot vešËina
PREPRI»EVANJA ali kot sredstvo za doseganje poslovnih uspehov.
Le redkokdaj pomislimo, da je komunikacija v resnici POGOVARJANJE oziroma SPORAZUMEVANJE. In morda se še redkeje
spomnimo, da je eden najslajših ciljev dobre komunikacije prijeten
odnos z nekom, ki nam veliko pomeni….. Ali pa je trenutek, ko se z
nogami, potopljenimi v prijetne slane valove, pogovarjamo sami s
sabo in najdemo rešitev za težavo, ki nam greni življenje…. Ali pa
preprosto dotik, ki nam polepša dan.
Pozorno poslušanje prepreËuje nesporazume, ker omogoËa
spoznavanje in razumevanje sogovornika ter nas obenem sili, da
smo odprti in dovzetni tudi za mnenje in argumente, s katerimi se
na prvi pogled morda ne strinjamo.
Jolanda Štukelj
Vir: internet
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Obisk sonËne elektrarne
srednješolcev gimazije KoËevje
9. 2. 2011 so nas obiskali dijaki 3. letnika Gimnazije KoËevje v okviru predmeta fizika z namenom ogleda
sonËne elektrarne.

P

redstavljena jim je bila naša mala sonËna elektrarna mFE
Elektro KoËevje (mala fotovoltaiËna elektrarna). Predstavljene so jim bile osnovne karakteristike mFE ter princip delovanja in pridobivanja elektriËne energije iz sonËne energije. Ogled je
potekal v garažnih prostorih, kjer so si ogledali razsmernike elektriËne energije AC/DC ter osnovni princip delovanje razsmernikov,
na samih prikazovalnikih pa smo videli trenutno proizvedeno moË
sonËne elektrarne, samih sonËnih modulov pa se ni videlo zaradi
snega na ostrešju garaže. Pokomentirali smo tudi izkoristek naše
sonËne elektrarne in razlike v izkoristkih v primerjavi z novejšimi
individualnimi sonËnimi elektrarnami, med katerimi je faktor izkoristka za isto namešËeno moË kar 3. Pogovorili smo se tudi o razliki
med nakupno in prodajno ceno elektriËne energije, ker jih je tudi
najbolj zanimalo.
Pozneje smo si v garažnih prostorih ogledali tudi skladišËe
rezervnih transformatorjev ter dveh generatorjev. Predstavljene
so jim bile osnovne razlike v karakteristikah med predstavljenimi
transformatorji in osnove delovanja le-teh (velikost - moË transformatorja, kotel, jedro, prikljuËne sponke, konzervator z oljem
kot izolatorsko in hladilno sredstvo, zašËita). Pri generatorjih oz.
agregatih pa smo jim razložili njihov osnovni princip delovanja ter
njihovo uporabo, ob izpadu elektriËne energije in izvajanju del na
doloËenem omrežju kot rezervno napajanje porabnikov.
Pokazali smo jim tudi center vodenja na DE KoËevje, kjer jim
je osnovno delovanje CV razložil Anton Štimec, vodja CV na DE
KoËevje. Na monitorju so jim bili predstavljeni stikalna shema in
delovanje RTP KoËevje 110/20kV ter princip 20kV napajanja mesta
KoËevja in njegove okolice.
Ob koncu obiska pa smo jim v sejni sobi na kratko z diaprojektorjem predstavil zanimivosti, s katerimi se sreËujejo naši delavci
pri svojem vsakodnevnem delu. Prikazane so jim bile slike osnovnih gradnikov distribucijskega omrežja, in sicer: RTP KoËevje, jamborski TP, ki ga najveËkrat sreËajo v svojem vsakdanjem življenju,
NN-merilna omarica in kot zanimivost slike, kaj vse lahko povzroËi
udar strele v naše oz. v bližini naših elektroenergetskih objektov.

Delo na visokonapetostnem daljnovodu.
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Na koncu je stekel še pogovor z dijaki in povabilo za nadaljevanje šolanja v smeri elektroenergetike.
Franci Rus

SVETA ŠPORTA

NOVICE IZ

Tradicionalni šahovski
turnir in teËaj
smuËarskega teka

Športno društvo je v okviru letnega naËrta aktivnosti 2.februarja
organiziralo tradicionalni šahovski
turnir, ki se je odvijal v prostorih
DE KoËevje. Druženje s pridihom
tekmovalnosti je minilo v prijetnem
vzdušju. Želja kot že vsa leta je, da
tradicijo nadaljujemo tudi v prihodnje in z upanjem, da se nam pridružijo tudi predstavnice nežnejšega
spola oz. vsi, ki jim je igranje kraljeve igre v užitek oz. bi radi svoje
znanje izpopolnili.

A

Po novoletni turnir v šahu ŠD Elektra Ljubljane:
Priimek in ime
1.

Potrbin Andrej

2.

Janša Vincencij
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Podkoritnik Stanko
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Rode Bojan
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Komac Danilo
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Odprto pismo
vsem Ëlanicam
in Ëlanom ŠD

Z

toËke

a konec namenjam še nekaj besed vsem Ëlanicam in Ëlanom
ŠD. Vesel sem vsakih pobud Ëlanov k izboljšanju delovanja
društva in predlogov aktivnosti. Obenem pa ostro naspro-

ktivnosti v okviru ŠD smo nadaljevali 11. 2. in 12. 2. 2011. Tako
smo v sonËnem vremenu in skoraj idealnih pogojih v RateËah izpeljali
teËaj smuËarskega teka za zaËetnike in
tudi za tiste, ki so želeli tehniko teka izpopolniti. TeËaja teka se je udeležilo 12 Ëlanov športnega društva, ki so bili razdeljeni
v dve skupini. V skupini zaËetnikov smo
dobili napotke za pravilno izbiro opreme
in se prek osnovnih vaj uËili pravilnost
drsalne tehnike teka, medtem ko smo v
nadaljevalnem teËaju predvsem pilili drsalno tehniko prek vaj, ki so bile vse prej
kot lahke. Avtor Ëlanka ugotavlja, da je
tek na smuËeh odliËen naËin rekreacije,
le Ëas, volja in vztrajnost ter ponavljanje
priuËenih vaj pa je tisto, kar prinese želene
dosežke.
Andrej Wagner

tujem trditvam nekaterih Ëlanov, da društvo deluje le za lastno
korist in korist posameznikov. Upravni odbor društva kot njegovi
predstavniki po DE smo prostovoljci, ki nam je šport in druženje
eden izmed naËinov preživljanja prostega Ëasa in si v naših vrstah
želimo Ëlanov, ki so v društvu predvsem zaradi želje po aktivnem
in zdravem naËinu preživljanja prostega Ëasa ter soËasnem druženju in ne samo zaradi mogoËih ugodnosti, ki jih društvo nudi. Iz
tega razloga se po svojih moËeh povsem prostovoljno in neprofitno
trudimo za obstoj društva. Seveda to ne pomeni, da kritik ne sprejemamo, prej nasprotno. MoteËa je le miselnost nekaterih Ëlanov.
Športni pozdrav.
Andrej Wagner
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Vojko Zadnik in Stanko Petek na
novi življenjski poti
BožiËni Ëas lanskega leta je našemu sodelavcu Vojku Zadniku prinesel nekaj povsem posebnega, saj
je ravno na dan BožiËa 25. 12. 2010
stopil na novo življenjsko pot. Prav
tako pa se je za enak korak odloËil
tudi njegov dolgoletni sodelavec v
skupini in tudi prijatelj Stanko Petek,
le da en mesec pozneje 31. 1. 2011,
kot bi ga k temu dodatno spodbudila
odloËitev sodelavca.

P

o dolgoletnem delu na enoti DE
KoËevje sta se odloËila, da si vzameta Ëas tudi zase in se posvetita novemu naËinu življenja, ko ura niË veË ne
uravnava vsakdanji tok življenja.
Vojko Zadnik se je leta 1969 kot elektromehanik najprej zaposlil v podjetju IMP
v Ljubljani, kjer je ostal do leta 1973. 7.
maja 1973 pa je nastopil delo v enoti Elektro KoËevje kot elektromonter v takratni
gradbeni skupini, ki jih nekateri še zdaj poimenujemo tako. Že iz samega naziva skupine je vsakemu jasno, da so to skupine, ki so
v glavnem izvajale dela na izgradnji in obnovi elektroenergetskega omrežja: SN-/NN-transformatorskih postaj, SN-daljnovodov
in nizkonapetostnih omrežij na celotnem
obmoËju naše enote od Turjaka do Kolpe.
Delo je bilo v obdobju izpred trideset in veË
let zelo težavno, saj se je še veliko zemeljskih del izvajalo roËno, prav tako postavljanje drogov na razliËno težavnem terenu.
Pozneje so sicer zemeljska dela zaËeli opra-

Vojko Zadnik Foto: SreËko MiheliË
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vljati zunanji sodelavci, s Ëimer so elektromonterji postali izvajalci elektromontažnih
del, kar je tudi njihova osnovna izobrazba.
Seveda pa delo elektromonterja ne glede na
to, v kateri skupini je posameznik, s seboj
prinaša tudi manj prijetne trenutke, ko je
treba odpravljati okvare na elektroenergetskem omrežju, ki se obiËajno pojavijo ob
zelo slabem vremenu zaradi moËnejših neurij, obilnega sneženja, udarov strele, pojavu
žleda in podobno. Takrat je potrebno veliko
angažiranje vseh monterjev na terenu, kjer
se dejansko tudi pokaže pripadnost kolektivu, medsebojna solidarnost in zavedanje,
Ëemu so elektromonterji zaposleni v tem
podjetju, da zagotavljajo nemoteno in kakovostno dobavo elektriËne energije našim
uporabnikom. Vse to in še kaj sta pri svojem delu obËutila tudi Vojko in Stanko, saj
se je njuno skupno delo v skupini konËalo
šele pred nekaj leti.
Vojko je v svoji karieri že leta 1976
napredoval v samostojnega elektromonterja ter na osnovi bogatih delovnih izkušenj
leta 1997 do pomoËnika delovodje. Žal
pa tudi njemu težko delo in bolezen nista
prizanesla in je bil že leta 2001 ocenjen
kot delovni invalid ter pozneje, leta 2009,
zaradi nesreËe pri delu tudi prerazporejen
v skupino za odjemalce v Nadzorništvu
KoËevje, kjer je tudi konËal svojo bogato
delovno kariero.
Stanko Petek se je v naši enoti zaposlil
kot delavec v gradbeni skupini davnega leta
1969. »eprav je takoj ob nastopu dela že
moral poprijeti za zemeljska dela pri izkopih in so ga ravno takrat vabili v sosednjo
kemiËno tovarno KoËevje, se ni premislil in
ostal zvest našemu podjetju vse do upokojitve. Ker je kmalu spoznal, da delo elektriËarja zahteva tudi doloËena znanja, si je
leta 1975 pridobil interno kvalifikacijo pomožni elektromonter. To ga je spodbudilo
k nadaljnjemu izobraževanju, saj je že leta
1976 konËal izobraževanje za poklic monter za elektriËna omrežja ter delo nadaljeval
v gradbeni skupini. Ker pa se je tehnolo-

gija dela nenehno spreminjala z namenom
olajšanja težkega fiziËnega dela monterjem,
smo na skladišËu drogov poleg sedeža DE
leta 1983 zgradili mehanizirano skladišËe
drogov s stolpnim žerjavom za razkladanje,
pomoË pri sestavljanju in armiranju lesenih drogov ter nalaganju na kamione. Za
upravljanje tega žerjava pa je moral upravljavec opraviti ustrezno usposabljanje in
Stanko si je istega leta pridobil ta izpit ter
je bil leta 1985 tudi razporejen na skladišËe
drogov kot elektromonter žerjavist. Delo s
stolpnim žerjavom je opravljal dejansko do
upokojitve ter ob koncu lanskega leta sodeloval tudi pri njegovi demontaži, ker je
odslužil svojemu namenu. Septembra leta
2008 pa je bil Stanko prerazporejen v oddelek za splošne zadeve kot gospodar, kjer
je nadomestil sodelavca, ki se je upokojil.
Tudi temu delu se je hitro privadil, pokazal
dobro voljo in odnos do dela pri vzdrževanju obratnih in poslovnih stavb ter okolice
in sva kot sodelavca zelo dobro sodelovala.

Draga sodelavca Vojko in Stanko!
Na novi življenjski poti vama želimo
veliko prijetnih trenutkov, zdravja ter osebnega zadovoljstva, da bi resniËno uživala
tisto, kar sta si ob vstopu na to pot zaželela
oziroma na njej priËakujeta. Seveda pa tudi
mi priËakujemo, da se bomo še kdaj sreËevali na klepetu ob kavici, saj naša vrata
ostajajo za vaju odprta.
Branko Volf

Stanko Petek Foto: SreËko MiheliË
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Upokojitev
Henrika
Lužarja

H

enrik Lužar se je leta 1979 zaposlil
v DE Novo mesto kot skladišËnik,
kjer je z veseljem opravljal delo vse
do svoje upokojitve. Ob nastopu službovanja je bilo v skladišËu materiala veliko
manj, kot pa ga je danes, vodenje skladišËa
je bilo roËno, nato pa se je moral privaditi
na raËunalniško obdelavo podatkov. Z leti
je bilo tudi v skladišËu zaslediti poveËanje

Upokojil
se je Jurij
Morys
V mesecu marcu se je upokojil
sodelavec Jurij Morys.

J

ure je po osnovni izobrazbi strojni
kljuËavniËar, dodatno se je izobrazil za poklicnega voznika tovornih
vozil in prvih 16 let delal v Petrolu in
Viatorju. V Elektru Ljubljana mesto se je
zaposlil v mesecu avgustu leta 1987 in
zaËel delo na delovnih nalogah - voznik I.
Zaradi zdravstvenih težav je dela in naloge pozneje izvajal v Oddelku za naroËilo materiala in skladišËe ter v Oddelku
poslovne in obratne stavbe, od zadnje
reorganizacije pa v Oddelku za splošne
zadeve. V zadnjih letih je izvajal dela
na recepciji enote kot receptor in varnostnik, za kar je pridobil tudi ustrezno

investicij na trgu. V vsej njegovi delovni
dobi se je približno trikrat spremenil material za izgradnjo daljnovodov in omrežij.
Predvsem se je to poznalo pri prehodu na
gradnjo omrežij iz SKS-kablov. Bili so Ëasi
nepoznavanja novih materialov, knjižilo se
je na osnovi kataloških številk. Takrat je bil
potreben predvsem pogovor z delovodji,
predvsem v smislu, kateri material je potreben za vgraditev.
Henrik Lužar

V zaËetku se je material razkladal s
tovornjaka na rampo roËno, v zadnjih letih
pa so dobili viliËarja, ki jim je zelo olajšal
delo, vsekakor so ga dobili 10 let prepozno.
Zdaj, ko je v pokoju, si Ëas krajša z delom
na kmetiji, v vinogradu v Lazih, najveËji
užitek pa najde v gobarjenju. Prosti Ëas mu
popestrijo enoletni vnuk, sreËanja z družino in sodelavci. Svojim nekdanjim sode-

lavcem priporoËa boljše sodelovanje, veliko
pogovarjanja in medsebojnega druženja.
Sodelavci pa mu želimo veliko sreËnih
in zdravih let v krogu družine.
Jolanda Štukelj

kvalifikacijo, in bil od zadnje sistemizacije delovnih mest razporejen na delovno
mesto receptor.
Zadnjih sedem let, ko sva z Juretom
neposredno sodelovala, smem reËi, da se
je pri delu dobro izkazal. Zelo vestno je
opravljal delo receptorja, v zadnjih letih
predvsem dela varnostnika v popoldanskem in noËnem Ëasu. VeËkrat je opozoril
na kakšno pomanjkljivost pri varovanju
objekta, ki smo jo pozneje lahko uspešno
odpravili. V oddelku ga bomo pogrešali.
Jurij Morys na delovnem mestu.

V rojstni vasi žene Mire, Bohinjski
Beli, sta zakonca Morys postavila novo
hišo. V njej si z ženo delita dobro in slabo. Družbo jima dela živahna psiËka Brita, ameriški buldog, in starejši pes Blek,
pitbul. Še posebej pa je Jure ponosen na
edinorojenko Natašo, univerzitetno diplomirano pravnico, ki si je samostojno
življenje uredila zunaj domaËega kraja.

Jure, hvala za ves tvoj dolgoletni
trud in dodani kamenËek v mozaiku
uspeha podjetja. Upamo, da boš tudi
ti ohranil Elektro Ljubljana v lepem
spominu, tako kot se te bomo spominjali mi. Želimo ti, da še dolga leta

sreËno in zadovoljno preživiš z dragimi domaËimi pa tudi v družbi s svojimi štirinožnimi prijatelji.
Prijatelj, ki pokliËe po telefonu, te
obišËe, s katerim se po nakljuËju sreËaš,
ki te preseneti z drobno pozornostjo - vse
to je kot marmelada na vsakdanjem kruhu.
(J. R. C.)
Alenka Kušar
Foto: Alenka Kušar
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MiÊo Žegarac pred novimi izzivi

M

Žegarac MiÊo

Ob koncu leta je delovno razmerje na DE Ljubljana mesto in veË
kot 39 letno delovno kariero zakljuËil
sodelavec MiÊo Žegarac - skupinovodja v elektroenergetiki.

iÊo je prišel v podjetje na zaËetku leta 1979, pred tem
je dobrih sedem let delal na
Mestnem vodovodu Ljubljana. Njegova prva zaposlitev je bila v Oddelku za
prostovodne prikljuËke, kjer si je prve
izkušnje elektrikarja nabiral na delovnem mestu pomožni elektromonter. Ker
je bil deloven in znanja željan, se je ob
delu izobraževal. Z odliËnim uspehom je
zakljuËil izobraževanje za monterja elektriËnih omrežij v letu 1982 in bil tudi
kmalu razporejen na opravljanje nalog
samostojnega elektromonterja. V letu
1991 je uspešno zakljuËil šolanje za elektrikarja energetika, v letu 1993 pa šolanje po programu skupinovodja v elektroenergetiki.

lo vse znanje pridobljeno v preteklosti.
Tako je sodelavec MiÊo s svojo preudarnostjo in izkušnjami idealno dopolnjeval
mlajše in manj izkušene sodelavce. Spoštljivost, predanost in poštenost krasijo
MiÊa še danes. S svojevrstno obËasno
vihravostjo nikakor ne zasenËuje svojih
vrlin, morda le dopolnjuje svojo karizmatiËno podobo.

VeËino delovne kariere je preživel v
skupinah za gradnje, nazadnje kot delovodja skupine za NNO. V letu 2003 je bil
prerazporejen v skupino za intervencije,
kjer je opravljal delovne naloge vse do
zakljuËka delovnega razmerja. Ravno
znotraj omenjene skupine se je izkaza-

“Uspeh ti da marsikaj,
ne da ti pa tiste notrenje sreËe,
ki ti jo prinese ljubezen.”

In kot je MiÊo solidaren do sodelavcev, tako je s svojim entuziazmom izven
delovnega Ëasa, lahko za zgled v današnjih medËloveško zvodenelih odnosih.
V upanju, da nas obišËeš ali da se
sreËamo v Planici, se ti iskreno zahvaljujemo za vso pozitivno energijo!

Sam Goldwyn (1882-1974)
Anton Strelec

Upokojenec Franc Rožanec
Konec meseca decembra, tik
pred božiËnimi prazniki, je konËal
poklicno pot Franc Rožanec.

F

ranca je poklicna pot najprej vodila - kot toliko drugih iz naše doline - v rudnik. Po štirih mesecih
dela v Zasavskih premogovnikih se je
odloËil za delo v PTT Podjetju. Tudi tu
se ni našel in se je nato zaposlil v Tovarni elektroporcelana na Izlakah. Leta
1976 pa je zaprosil za delo v tedanjem
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podjetju DES - Ljubljana, Elektro Trbovlje. Že takoj leta 1977 je opravil izpit
za priznanje polkvalifikacije iz elektrostroke. Nato je vse do upokojitve opravljal delo priuËenega oziroma pomožnega elektromonterja. Sodeloval je pri
razvijanju elektroenergetskega omrežja,
elektrifikaciji odroËnih vasi in zaselkov,
novogradnjah transformatorskih postaj,
razvoju daljnovodnega omrežja, pri prehodu na 20 kV, leta 1977 je sodeloval
pri sestavljanju in postavljanju jam-

borov v sklopu prenove VN-omrežja v
Novem mestu, na obmoËju DE KoËevje
je leta 1997 sodeloval pri prenovi DV
20 kV Sveti Gregor-Ortnek in še in še.
Delo je opravljal v “dobrem in slabem”.
Sodelavci smo ga in ga še vedno cenimo
kot dobrega sodelavca.
Kot dober Ëlovek se je izkazal tudi
z udeležbo na krvodajalskih akcijah.
Leta 2004 je dobil priznanje RdeËega
križa Slovenije za 35-kratno udeležbo
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Upokojil se je
Janez KlopËiË
24. decembra 2010 se je upokojil Janez KlopËiË,
vodja skladišËa DE Trbovlje

J

anez se je izuËil za elektroinštalaterja v Strokovno-izobraževalnem centru v Zagorju ob Savi. Takoj po konËanem šolanju je odšel na služenje vojaškega roka. Po vrnitvi iz JLA je zaprosil za delo v tedanjem podjetju Elektro
Ljubljana, DE Trbovlje, bil sprejet na delo in pri nas ostal vse
do upokojitve leta 2010.
Leta 1970 se je zaposlil kot elektromonter pripravnik. Po
opravljenem pripravništvu je bil razporejen na delovno mesto
elektromonter. V naslednjih letih je z delavnostjo in s prizadevnostjo napredoval na delovno mesto pomoËnik delovodje.
Sodeloval je pri obnovah SNO, NNO in TP-jev. Leta 1980 je pri
Zveznem centru za izobraževanje gradbenih inštruktorjev v
Ljubljani opravil teËaj in zakljuËni izpit za strojnike ter s tem
pridobil potrdilo o usposobljenosti za delo z dvigalom HIAB,
s hidravliËno platformo in z rovokopaËem. Bil je tudi mentor mladim elektromonterjem. Z znanjem in izkušnjami jim
je svetoval ter jih usmerjal v delo. Zaradi zdravstvenih omejitev je bil leta 1992 razporejen na opravljanje del skladišËnika.
Pri delu skladišËnika se je izkazal z osebno odgovornostjo do
sprejetega blaga, dobavnic, naroËil, inventure in do druge pa-

KlopËiË Janez

pirologije. Pokazal je, da je za delo skladišËnika treba imeti veliko potrpljenja, biti vešË dela s strankami in z raËunalnikom.
Spoštovani Janez, naj se ti ob tej priložnosti zahvalimo za
dolgoletno uspešno delo. Želimo ti, da bi ti zdravje dobro služilo in da bi še dolgo z ženo Vido obdelovala kmetijo, hodila v
hribe in uživala v krogu družine.

Sodelavke in sodelavci
Foto: Branko Repovž

na krvodajalskih akcijah. Zahvalili
so se mu z besedami: “S svojo krvjo
ste mnogim vrnili zdravje in rešili
življenje. Zahvaljujemo se vam za
vašo Ëlovekoljubnost in solidarnost.”

Franc, hvala. Hvala za prizadevno in vestno delo. Uživaj v vsakem
prostem trenutku, ki ti ga življenje
ponuja. Pa brez slabe vesti.

Tudi kot upokojenec se ne bo
predal brezdelju. Z ženo Ano se
bosta zdaj še bolj posvetila delu
na hribovski kmetiji, na kateri se
ukvarjata predvsem z živinorejo.

Sodelavke in sodelavci
Foto: Janko Marn

Rožanec Franc.

april2011 | Dober tok. • 51

jubilantje

jubilantje

Nova upokojenca, ki sta bila upokojena 31. 12. 2010,
praznujeta:

60. rojstni dan

Februar 2011

1. Milan MIŠI»

60. rojstni dan
1. Dušan VOLK

Vrhnika

Ëlan DUEL

Marec 2011
60. rojstni dan
1. Franci DROLEC

Maj 2011

Komenda

Ëlan DUEL

70. rojstni dan
1. Mihael KALIŠNIK

Laze v Tuhinju

2. Stanislav KOVA»I»

Trebnje

3. Peter MERVA

Zagorje ob Savi

80. rojstni dan
1. Peter SLAPNI»AR

Letošnjo pomlad, ki se bo potegnila v poletje, bodo praznovali
okrogle obletnice rojstva naše upokojenke in upokojenci:

April 2011

KoËevje

Novo mesto

Junij 2011
60. rojstni dan

70. rojstni dan
1. Janez HOSTNIK

Škofja Loka

2. Filip ŽELEZNIK

Komenda

Ëlan DUEL

1. Branko GRMOVŠEK

Ljubljana Šmartno

2. Mihael PETERNEL

RadeËe

70. rojstni dan
80. rojstni dan
1. Ignac OREL

Zagradec

2. Konrad STOPAR

Dol pri Ljubljani

Ëlan DUEL

1. Ana BURJA

Domžale

2. Alojz MARN

Ljubljana Polje

3. Franc RENKO

Zagorje ob Savi

4. Vida SIVEC

Domžale

5. Bogdan STANIŠI»

Novo mesto

6. Pavel URANKAR

Ljubljana

Ëlanica DUEL

80. rojstni dan
1. Anton PANJAN

»rnomelj

2. Alojz RAZPOTNIK

Zagorje ob Savi

3. Franc ŠTUPICA

Ljubljana Polje

4. Olga VRHOVNIK

Kisovec

Ëlan DUEL

Iskrene Ëestitke vsem slavljenkam in slavljencem. Želimo jim vse lepo, vse dobro, sreËe, zdravja, osebnega zadovoljstva, naj bo vsak dan obsijan s soncem.
Še kratka misel:
Želim si, da življenje ne bi bilo ceneno,
ampak sveto.
Želim si, da bi bili dnevi kot stoletja,
polni vsega in dišeËi.
(Ralph Waldo Emerson, 1803-1882)
MogoËe je tudi to naša želja?
Jožica Krašovec

52 • elektronovice | april2011

upokojencev

društvo

Enajsti zbor društva
upokojencev
Elektro Ljubljana
»lani Društva upokojencev Elektro Ljubljana smo se
v torek, 22. februarja 2011, zbrali na enajstem rednem letnem zboru. Predsednik Jože Bergant je predlagal izvolitev
delovnega predsedstva. Za predsednika zbora je bil izvoljen Alojz SemiË, za Ëlana delovnega predsedstva Zvonko
»ampa in Rudolf Gruden, za zapisnikarja Justi Kuder, za
overovatelja zapisnika Anton Krašovec in Janez Weilgoni, za verifikanta Bogomir Kotnik in Zvonka Osredkar. Po
opravljenih formalnostih smo zaËeli delo.

Udeleženci obËnega zbora društva. Foto: Zvonka Osredkar

P

o pozdravu je predsednik Jože Bergant predlagal, da z minuto molka poËastimo spomin na vse naše umrle Ëlane društva in umrle upokojene delavce Elektro Ljubljana. Nato nas
je pozdravila predsednica Društva upokojencev Elektro Gorenjska
Majda RoksandiË in nam zaželela tudi v prihodnje veliko uspeha,
krepkega zdravja in dobrega poËutja, da bomo še naprej aktivni v
društvu. Žal se zbora društva upokojencev ni udeležil noben vabljeni predstavnik uprave Elektro Ljubljana, da bi se jim zahvalili za
vso finanËno podporo in dobre medsebojne odnose ter jih seznanili
z našim preteklim delom in z naËrti za naprej.
Predsednik Jože Bergant je podal poroËilo o aktivnostih društva v desetletnem obdobju 2000-2010. Organizirali smo 66 izletov
in 60 pohodov ter 7 dvodnevnih pohodov v naše sredogorje, poleg
tega vsako leto organiziramo tudi martinovanje v vinorodnih okoliših. Povedal je, da smo vsako leto izpeljali vse naËrtovane aktivnosti. Izpustili smo le dvodnevni pohod na Pohorje. Vzrok je bil
podrta vzpenjaËa in malo manj denarja. Na izletih in pohodih smo
imeli z vremenom kar sreËo. Zelo lepo vreme smo imeli na izletu

v Salzburg, kjer smo si ogledali Orlovo gnezdo in rudnik soli ter
uživali ob spustu po rudarskih drËah in vožnji z ladjico po slanem
podzemnem jezeru. Odmevnejši je bil tudi izlet v Rezijo. Nekaj najmarkantnejših toËk, ki smo jih osvojili na naših pohodih: Gorjanci,
Travna gora, »emšeniška planina in Velika Planina, Lipovec, Katarina, Krim, Lubnik, BoË, Nanos, Slavnik … SodeË po udeležbi na
izletih oziroma pohodih, je bil izbor dober.
»lani upravnega odbora smo imeli 143 sej in organizirali 10
obËnih zborov DUEL, tokratni je že 11. Bili smo tudi organizator
sreËanj naših jubilantov skupaj z upravo Elektro Ljubljana ob praznovanju štirih slavljencev, ki so praznovali 95 let, sedem slavljencev, ki so praznovali 90 let. Nazdravili smo tudi jubilantom, ki so
praznovali 80, 70 in 60 let. Vseh smo se spomnili s Ëestitko in jim
nazdravili. Še vedno se držimo našega osnovnega naËela, ki smo si
ga zadali ob ustanovitvi - to je druženje, skromna pozornost vsem
jubilantom in obiski bolnih in ostarelih. Obiskujemo tudi osamljene
in bolne ne glede na to ali so Ëlani društva ali ne.
Aktivni smo tudi pri športno-rekreativni dejavnosti - v letu
2010 je ženska ekipa v pikadu osvojila tretje mesto. Moto delovanja
našega društva je druženje, druženje in še enkrat druženje. Predsednik se je zahvalil upravnemu in nadzornemu odboru za korektno
sodelovanje. V svojem imenu in v imenu vseh Ëlanov, se je predsednik zahvalil vodstvu in Ëlanom kolektiva Elektro Ljubljana za
razumevanje in donatorska sredstva, ki nam omogoËajo naša druženja in delovanje društva. Zahvalil se je tudi vsem udeležencem
izletov in pohodov, ker s tem dokazujejo, da je naše delo potrebno.
V nadaljevanju zbora smo obravnavali in soglasno sprejeli
finanËno poroËilo za leto 2010 in finanËno ovrednoten naËrt za
leto 2011, ki ga je podala Zdenka Kotnik in poroËilo Nadzornega
odbora, ki ga je podal Alojz PoËervina. Soglasno smo sprejeli tudi
plan aktivnosti za leto 2011, ko naËrtujemo pet pohodov, štiri izlete,
piknik v maju in martinovanje v novembru. Vsak Ëlan je dobil tudi
letni koledarËek aktivnosti. VeË informacij pa boste našli v glasilu
Elektro novice.
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bil zbor sklepËen,
saj se ga je udeležilo 173 Ëlanov. Ko je bil uradni del 11. zbora
društva že konËan, se nam je z zamudo pridružil vabljeni predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana Marjan Sedmak in izroËil
predsedniku Jožetu Bergantu priznanje za uspešno desetletno vodenje na mestu predsednika Društva upokojencev Elektro Ljubljana
in priznanje za uspešno desetletno delovanje Društva upokojencev
Elektro Ljubljana.
Zvonka Osredkar
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Jože Pakiž - pri 90. letih še vedno
na kolesu

Jože Pakiž še vedno rad kolesari.

V ponedeljek, 17. januarja 2011,
je Ëastitljivi 90. rojstni dan slavil naš
upokojeni sodelavec Jože Pakiž iz
Brega pri Ribnici.

O

b visokem življenjskem jubileju mu
je Ëestital tudi predsednik uprave
Andrej RibiË v družbi še nekaterih
nekdanjih sodelavcev, ki so v zadnjem obdobju praznovali visoki življenjski jubilej,
in sicer Marjete Koselj, Janeza Jevnikarja,
Petra Kozine st., Zvonka »ampe, Rudija Grudna. Dobrim željam so se pridružili
tudi predsednik društva upokojencev Jože
Bergant ter Jožica Krašovec, nekdanji direktor podjetja Elektroservisi Alojz RibiË ter
svetovalec uprave in direktor DE KoËevje
Vincenc Janša.
Naj ob tej priložnosti ponovno zapišemo lepe želje: “Spoštovani Jože in drugi jubilanti, ob vašem Ëastitljivem jubileju
vam v osebnem imenu, v imenu uredništva
ter kolektiva Elektra Ljubljana iskreno Ëestitamo ter vam želimo še naprej vse najboljše, predvsem pa dobrega zdravja.
Osnovno šolo je Jože obiskoval v Ribnici, teËaj ter izpit za kvalificiranega elektroinštalaterja pa je opravil leta 1949 pri
DES Celje, Podjetju za razdeljevanje elektriËne energije.
Jože je svojo prvo zaposlitev našel pri
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Jože Pakiž

Kranjskih deželnih elektrarnah - KDE 17. 8.
1945 v obratu Grosuplje. Po letu 1934, ko
so KDE zaËele elektrifikacijo od Grosupljega do KoËevja, je bil v Grosupljem ustanovljen obrat, ki je imel svoj rajon tudi v
Ribnici, v katerem je bil Jože zaposlen vse
do 31. 12. 1945. Oktobra leta 1945 prenehajo delo KDE in se vkljuËijo kot jedro v
novo podjetje Državne elektrarne Slovenije - DES, kjer je bil Jože kot elektromonter
nato zaposlen do 31. 12. 1952 pod geslom
“Vse sile za petletko”. Med osebnimi dokumenti iz tistega Ëasa hranimo tudi odloËbo iz leta 1950, s katero se ugotavlja, da
“tov. Jože Pakiž - monter pri svojem delu
pri vzdrževanju elektroomrežij uporablja
lastno dvokolo v službene “svrhe”. Za to se
mu odobrava pavšal (odškodnina) din 200
meseËno za nazaj od 1. oktobra 1949 in
velja tudi v naprej do preklica”. Kot je razvidno iz dokumentacije, je to trajalo vsaj
do leta 1962 kot glavno in edino prevozno
sredstvo delavcev na terenu.
S 1. 1. 1953 je bil v okviru distribucijskega podjetja Elektro Ljubljana okolica
ustanovljen obrat KoËevje, ki je imel rajon
tudi v Ribnici. 1. januarja 1954 pa je bilo
ustanovljeno distribucijsko podjetje Elektro
KoËevje, ki je poslovalo na takratnem obmoËju okraja KoËevje. »eprav so se organizacijske oblike tudi v naslednjih obdobjih

še spreminjale, pa je naš Jože ostal zvest
Elektro Ljubljani in enoti KoËevje - skupina
Ribnica - pri izvajanju del na omrežjih v
okviru elektrifikacij posameznih krajev in
izvajanju hišnih inštalacij, vse do upokojitve leta 1978.
Da je bil Jože pri svojem delu marljiv
in strokoven, govori tudi dejstvo, da je že
leta 1959 napredoval do samostojnega elektromonterja.
Jožeta smo obiskali na njegovem
domu 9. marca 2011, kjer pa ga kljub prvotno dogovorjenem sreËanju nismo našli
doma, saj se je že pred tem s kolesom odpravil po vsakodnevnih opravkih v 3 km
oddaljeno Ribnico. S tem želimo poudariti,
da je Jože dejansko celotno svoje življenje
preživel na kolesu; doma hrani kar nekaj
koles, med njimi tudi iz obdobja, ko se je
z njimi vozil po terenu in s seboj prevažal
material in orodje. V pogovoru nam je povedal, da v Ribnici ni niti ene hiše, v kateri
ne bi nekaj delal. Seveda pa je bil teren razmeroma velik, saj se je na delo vozil tudi v
Loški Potok ter Osilnico, po makadamskih
cestah, pri Ëemer sploh ni veliko pomišljal
na mogoËe okvare na kolesu ali predrtje
gume, za kar je imel s seboj tudi pribor za
krpanje zraËnic. Razdalje, ki jih je takrat
prevozil z vsem materialom in orodjem,
danes predstavljajo že skoraj mali maraton
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za rekreativnega kolesarja, da ne govorimo,
s kakšnimi kolesi se danes prevažajo rekreativni kolesarji. VËasih sta dva sodelavca v
tandemu po terenu s kolesi prevažala tudi
lesene lestve, tako da sta si jih naložila na
ramena, eden je peljal spredaj in drugi zadaj.
Jožeta poznajo po celotni ribniški dolini, saj se tudi po veËkrat na dan ob vsakem vremenu (dež, veter, sneg) še vedno
prevaža s kolesom po vsakdanjih opravilih
oz. obiskih znancev veË kilometrov daleË.
MogoËe pa mu tudi to omogoËa, da je še
vedno tako Ëil in zdrav, malo nam je le potožil, da je postal nekoliko pozabljiv.
Med drugo svetovno vojno je tudi Jožeta prizadela vojna vihra, saj je bil junija
1942, skupaj z 32 drugimi vašËani, zajet v
domaËem kraju s strani italijanske vojske,
kjer bi bil skoraj ubit. Življenje jim je rešil neki domaËin, ki jim je povedal, da ne
bodo nikogar ubili, ampak bodo odpeljani
v taborišËe, kar se je tudi zgodilo. Odpeljan
je bil v koncentracijsko taborišËe Treviso in
nato v Gonars, kjer je ostal do kapitulacije
Italije septembra 1943, ko se je nato 9 dni
peš vraËal domov.
Jože se je, kot nam je sam povedal,
veliko ukvarjal tudi s fotografiranjem, pri

Ëemer je vsako nedeljo poslikal dva filma
ter nato v domaËi temnici tudi razvijal fotografije. Zelo rad pa je pisal tudi verze, za
kar mu je vËasih zadostovala že ena malenkost oz. trenutni navdih in le majhen
košËek papirja, da je to tudi zapisal. Pokazal nam je lepo shranjene verze v posebni knjigi, shranjene po tematiki, kot npr:
Življenje v jeËi, Odprimo oËi, »lovek in še
veliko drugih. Kot zanimivost nam je tudi
povedal, da jih je pisal s pisalom - peresnikom, narejenim iz “hilzne”, kot se je sam
izrazil in nas s tem preizkusil, ali vemo, kaj
je to. Ker ni bilo mogoËe dobiti pisala, si ga
je naredil sam iz tulca vojaškega naboja.
Kljub Ëastitljivim letom nam je kar mimogrede nekaj verzov povedal na pamet, kot
na primer:
Zjutraj, ko se dela svit,
z ženo sva šla kosit,
ura štiri je odbila,
midva sva že kosila.

Svoje verze nam je veËkrat prebiral
tudi na sreËanju upokojencev ob novem
letu, ki jih je sestavil na temo življenja in
dela v podjetju ter druženja s sodelavci.
V zakonu sta se jima rodila hËerka in
sin, ki je bil prav tako zaposlen kot elektromonter v skupini v Ribnici, ki pa je žal zaradi bolezni prezgodaj umrl. Njegova smrt
je Jožeta moËno prizadela in še zdaj se mu
v pogovoru o tem zatrese glas, saj sta bila
med drugim tudi sodelavca v skupini.
Med nadvse zanimivim in prijetnim
pogovorom pa nam je veËkrat z velikim
zadovoljstvom povedal, da je bil vseskozi
zelo ponosen na svoje podjetje in tako je
še danes. Zelo je bil vesel tudi sreËanja pri
predsedniku uprave ob letošnjem življenjskem jubileju.

Ob koncu našemu Jožetu lahko
vzkliknemo samo še: “Le pogumno
naprej” in se mu zahvalimo za njegove iskrive misli pri nastanku tega
prispevka.

ali pa naslednjega:
Pošteno življenje,
soËutno srce
veË velja
kot zlate gore.

Branko Volf
Foto: Branko Volf

N

Kam in kdaj

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

NaËrt aktivnosti za leto 2011
prijave
19. 4. 2011

Pohod

CERJE

11. in 12. april

7. 5. 2011

Pohod

LJUBLJANA

brez prijav

24. 5. 2011

Izlet

HE FALA - splavarjenje

16. in 17. maj

7 6. 2011

SreËanje

PIKNIK

30. in 31. maj

21. 6. 2011

Izlet

BRIONI

13. in 14. maj

13. 9. 2011

Izlet

SNEŽNIK - grad z okolico

6. in 7. september

11. 10. 2011

Izlet

BELA KRAJINA

3. in 4. oktober

15. 10. 2011

Pohod

DOBREPOLJE

3. in 4. oktober

15. 11. 2011

SreËanje

MARTINOVANJE

7. in 8. november

Zvonka Osredkar
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upokojencev

društvo

Po
JurËiËevi
poti
Prva sobota v marcu je vsako
leto rezervirana za pohod po JurËiËevi
poti iz Višnje Gore do Muljave. Ideja
o poti se je porodila ob 150-letnici
rojstva Josipa JurËiËa (4. marec 1844
na Muljavi), pisca našega prvega romana Deseti brat, povesti Sosedov
sin, zgodovinske povesti Jurij Kozjak,
tragedije Tugomer idr.

K

ondicijsko najbolj pripravljeni pohodniki so zaËeli pot na železniški
postaji v Višnji Gori in jo nadaljevali do razvalin višnjegorskega gradu skozi

Udeleženci pohoda po JurËiËevi poti.

vas Pristava in ZavrtaËe do planote Polževo, kjer smo se na pot podali tudi preostali pohodniki. Izpred gostišËa na Polževem
smo se po smuËišËu povzpeli na vrh planote, ki je tudi najvišja toËka pohoda (630 m)
in kjer stoji podružniËna cerkev sv. Duha.
Z vrha smo nadaljevali pot po položni,
zasneženi in poledeneli poti (previdnost
je bila še kako potrebna) skozi vasi Male
Vrhe, Roje, Laškovec in Oslica do JurËiËeve
domaËije na Muljavi. Tu smo olajšali naše

V slovo Janku Žvanu
Predzadnji dan lanskega leta
smo se poslovili na ljubljanskem
pokopališËu na Žalah od našega
upokojenca, diplomiranega elektroinženirja Janka Žvana.

C
Janko Žvan
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elotno delovno dobo je bil zaposlen v elektrogospodarstvu. Delo
je zaËel pri Elektru Ljubljana okolica, kjer se je ukvarjal z organizacijo
vzdrževanja števcev elektriËne energije
in drugih merilnih instrumentov. Bil je
zelo uspešen, zlasti pri organiziranju in
gradnji modernih prostorov kakor tudi
najnovejših umerjevalnih in drugih naprav. Z vztrajnostjo je uspel v Ljubljani
za Bežigradom dobiti zemljišËe in denar
za gradnjo prostorov Elektromerilnega

nahrbtnike in si privošËili prigrizek pred
nadaljevanjem poti proti Krki, kjer nas je
Ëakal avtobus. Ob dogovorjeni uri smo se
vrnili na Muljavo po pohodnike, ki so ostali
na Muljavi in spremljali kulturni program.
Odpeljali smo se na kosilo in se zadovoljni,
ker smo preživel lep dan v prijetni družbi,
vrnili Ljubljano. Na svidenje na Limbarski
gori.
Zvonka Osredkar

servisa in nabavo najnovejših merilnih
naprav. Vselitev je bila leta 1964. Del te
stavbe je zasedala tudi enota Elektrogradnje.
Kmalu po tem uspehu je bil poklican na upravo Elektro Ljubljana, kjer je
prevzel delovno mesto vodja Elektroservisov z obrati: Elektrogradnje, Elektro
kovinska delavnice in Elektromerilni
servis.
Proti koncu njegove delovne dobe
je zasedel sam vrh v Elektro Ljubljana in
postal direktor tega podjetja.
Janko Žvan je bil prijeten Ëlovek,
dober sodelavec in vedno dobre volje.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Janez Škrinjar

upokojencev

društvo

V spomin
Poslavljanje, poslovitev, slovo …
Naj zgrudi smrt Ëloveka,
Ëloveštvo ostane;
z njim do poznega še veka živi,
kar zanj storim.
(France Prešeren)

L

ani smo se poslovili od naših upokojenih sodelavk in sodelavcev, prijateljev in znancev:

Umrli upokojenci Elektro Ljubljana v
letu 2010:
1. Janko ŽVAN , Ljubljana,
1921
2. Janez ZGONEC, Ljubljana, 1922
3. Fanika FAJS, Ljubljana, 1924
4. Ivan DRNOVŠEK, Trbovlje, 1926,
Ëlan DUEL
5. Marija POLJANŠEK, Kamnik, 1926
6. Janez BURJA, Ljubljana, 1929
7. Zora DROLC, Trbovlje, 1929
8. Amalija MAKŠE, Novo mesto, 1929
9. Milan ŠINKOVEC, Kisovec, 1930
10. Ivan MATJAN, Laze v Tuhinju, 1931
11. Aleksander POLJANEC, Žiri , 1931
12. Franc ŠUŠTAR, Videm-Dobrepolje,
1931
13. Jožica RITONJA, Novo mesto, 1933

14. Alojzij DEBEVEC, Vrhnika, 1934,
Ëlan DUEL
15. Marjan ZALETEL, Ljubljana, 1934
16. Albina BERGANT, Ljubljana, 1941,
Ëlanica DUEL
17. Branko HORVAT, Macinec, 1945
18. Lidija DIMEC, Trbovlje, 1951

Naš najveËji slovenski pesnik France
Prešeren je napisal:
Odprta noË in dan so groba vrata,
al’ dneva ne pove nobena prat’ka.
Jožica Krašovec

Leta 2010 je umrlo osemnajst upokojenk in upokojencev, od tega ena Ëlanica
in dva Ëlana društva upokojencev Elektra
Ljubljana.
Za primerjavo: leta 2009 devetnajst
upokojenk in upokojencev, od tega štirje Ëlani DUEL in leta 2008 šestindvajset
upokojenk in upokojencev in od tega trije
Ëlani DUEL.
Predolg je seznam sodelavk in sodelavcev, ki so odšli pred nami, vendar pred
tem zadnjim slovesom smo nemoËni. Odhajamo, ko smo poklicani, in ni zdravila,
ki bi podaljšalo našo vnaprej doloËeno
pot.
Za vsakim, prav za vsakim, se je ob
izgubi orosilo oko, saj smo skupaj preživeli krajši ali daljši Ëas. Ni pomembna
dolžina, pomembno je to, da se je nas dotaknil, lahko samo z eno samo mislijo, z
enim stavkom. To bo živelo naprej v nas,
kot spomin, ki pogreje, in zato nihËe ne
odide dokonËno. Ne pozabimo nikogar in
nobenega, da ne bodo drugi pozabili nas.

ZAHVALA
Ob smrti oËeta Martina Orehka st. se iskreno zahvaljujeva za izreËena sožalja, cvetje in sveËe.
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.

ZAHVALA
Ob slovesu mojega oËeta se Vam iskreno zahvaljujem za izražena sožalja, izkazano soËutje, darovano cvetje in sveËe.

Anica Grojzdek in Martin Orehek
Igor Ponikvar z družino
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KRIŽANKA

NAGRADNA

SESTAVIL
TONI

Fotografija:
SreËko
MiheliË

RitmiËno
gibanje ob
glasbi

Predmet, stvar

Tajni
sodelavec,
tudi
zastopnik

Koruzi podobKnjigovodski
na kulturna
Negativni ion
raËun, kartica
rastlina

Manjša
poškodba
kože
Tuji izraz za
legijo
Šala, dovtip

SESTAVIL:
TONI

Manja puška,
repetirka

Divja maËka
Palica za

»ista teža

Oseba iz
Biblije
Znan ameriški
košarkar,
Marcel

Nasprotje
zaËetka

Hercegovec

Kemijski
simbol za
Renij

Bog sonca
v starem
Egiptu

Grški bog
vojne

Upornik v
Afganistanu

Slavilna
pesem

Pripadnik
romske
manjšine

Žensko ime

Perje pri repi,
natje

Govornik

Angleški
filmski
režiser, Carol

Alenka
Pretnar

Kraj na
Pašmanu

Pomanjkanje
hrane
Obljublj.
dežela
Levec Olga

Tolažba, uteha
(knjižno)

Stara država
ob Evfratu
Simbol za
Silicij

Ilo, ilovica

Igralka
Gardner
Menjalno
sredstvo

Oznaka za
neznanca

Ime žene
Charlieja
Chaplina

Kobe Ivan

22. in 21. Ërka
naše abecede

Odprtina v
zidu za dostop

Alenka Kušar

Stanka
AnderliË

Sodnik po
moški liniji

Rado GlaviË

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki Ani Košak iz »rnuË, ki bo prejela praktiËno nagrado. Prosimo,
da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 27. 5. 2011 in pošljete na naslov: Elektro
Ljubljana d. d., Uredništvo Elektro novic, Oddelek za odnose z javnostmi, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Naslov: Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana. Elektro novice prejemajo vsi
zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d. d. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Uredniπtvo: Mateja
PeËnik in Marko Piko. Urejanje in izbor fotografij: Marko Piko. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje:
Pliberšek izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.
»lani »asopisnega sveta internega glasila Elektro novice: Jana Burja, Klemen Hrovat, Vincenc Janša, Erika Kobe, Virna Konrad,
Uršula Krisper, Alenka Kušar, Marko Piko, Jure Škrinjar (Irena PotoËnik), Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jolanda Štukelj,
Branko Volf.
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nekaj resnice

Darilo

v vsaki šali je

Babica in vnukinja
65-letna babica okara
25-letno vnukinjo:
“Da boš vedela, jaz sem pri
TVOJIH letih že hodila v službo!”
Vnukinja ji odvrne:
“So what, jaz bom pa pri
TVOJIH.”

SlepiË
Sredi noËi zvoni telefon pri
zdravniku.
“Tukaj Novak, pridite hitro, mislim, da
ima moja žena slepiË.”
“Vrnite se v posteljo,” odgovori
zdravnik,”vaši ženi sem izrezal slepiË že pred
štirimi leti in še nikoli nisem slišal, da bi imel
kdo še drugi slepiË.”
“Ali ste že kdaj slišali, da bi imel
kdo drugo ženo?”

V KUPEJU

Se pogovarjata dve dami.
VËeraj sem imela rojstni dan.
»estitam. Kaj ti je pa mož kupil?
Joooooooj, a vidiš audija na spodnjem parkirišËu?
Jaaaaaaaaaaaa ....????
No, taksne barve predpasnik
sem dobila ...

Moški in ženska, ki se ne
poznata, se znajdeta v istem spalnem
kupeju na vlaku.
Po zaËetnih neprijetnostih obema uspe
zaspati, ženski na zgornjem spalniku, moškemu pa na spodnjem. Sredi noËi se ženska nagne
proti moškemu spodaj in mu reËe:
“Oprostite, ker motim, ampak me tako
moËno zebe, da bi vas prosila, Ëe mi podate dodatno odejo.”
Moški pokuka izpod odeje in s pomenljivim glasom reËe:
“Imam boljšo idejo. Kaj pa Ëe se pretvarjava, da sva poroËena?”
Ženska se zahihita: “Zakaj pa ne.”
“Dobro,” ji odgovori moški,
“sama si vzemi to svojo odejo”.

PENZIJA
Jaz pa ne bom šla v
penzijo niti pri 43 letih delovne
dobe (niti pri 65 letih). Bom vztrajala vsaj do 78. leta. Ker bom sproti pozabljala, bom sreËna. Vsak delovni dan bo
nekaj resniËno novega. Ljudje bodo veseli,
ker bom poËasna in jih ne bom poslušala ali
pa tudi, Ëe jih bom, bom sproti pozabila, kaj so
rekli. Normo bom naredila, Ëe jo bom zmogla,
Ëe je ne bom, tudi prav, ker me itak ne bodo mogli odpustiti brez mojega soglasja. Še prosili me
bodo, da grem v penzijo, a se ne bom dala. PlaËa
bo dobra, boljša kot penzija, ki je sploh ne bo Ëez
nekaj let. In vsi me bodo pustili na miru, ker jih
bo strah, da me ne bi razburili pri mojih letih,
da se mi ne bi kaj zgodilo. Oh, kako luštno bo.
In na WC bom lahko hodila vsako uro po 20
minut (zaradi inkontinence). In Ëe se mi ne
bo dalo na šiht, bom že kaj našla pri mojih letih, da bom dobila bolniško, ki
bo še vedno boljša kot penzija. Že
vnaprej se veselim.
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