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Poletni meseci v
znamenju izËlenitve
Drage bralke, dragi bralci, dobrodošli in lepo pozdravljeni!
Upam, da je za vami vsaj del
sprošËenega dopusta in da ste se polni sveže energije vrnili na svoje delovno mesto. Še v poletnih mesecih,
predvsem pa v preostanku poslovnega leta so pred vsemi nami pomembni projekti.

P

ostopku izËlenitve smo namenili
pozornost tudi v tokratni vsebini internega glasila. Zastavili smo nekaj
vprašanj vodji projektne skupine za izËlenitev in direktorju Elektro energije d.o.o.
mag. Gregorju BoæiËu. 26. avgusta se bodo
o predlagani izËlenitvi odloËali delniËarji.
Veliko veË informacij o samem poslovanju podjetja Elektro Ljubljana in podjetja
Elektro energija vam bomo predstavili v
naslednji številki Elektro novic, ki bodo
zagotovo, po desetih letih izhajanja, ostale
pomemben vezni Ëlen med podjetji skupine
Elektro Ljubljana.
V mesecu aprilu 2011 smo skupaj z
zunanjo agencijo izvedli raziskavo zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime.
Želeli smo ugotoviti stopnjo zadovoljstva
in organizacijsko klimo v podjetju Elektro
Ljubljana, da bi spoznali in analizirali trenutno stopnjo zadovoljstva zaposlenih in

organizacijske klime in izboljšali obstojeËe stanje in podali predloge za izboljšavo.
Raziskava je pokazala, da so razmere med
zaposlenimi dokaj stabilne in pri zaposlenih nismo zaznali razlogov za veËje nezadovoljstvo. Celotna raziskava je za vse
zaposlene dostopna na intranetni strani
družbe, nekaj splošnih ugotovitev pa navajamo med tokratno vsebino.
23. junija je preteklo deset let delovanja prve sonËne elektrarne v Slovenji,
prikljuËene na distribucijsko omrežje. Elektrarno so v medsebojnem sodelovanju zasnovali Agencija za prestrukturiranje energetike, Elektro Ljubljana in Kon Tiki Solar.
Trenutno Elektro Ljubljana OVE pridobiva
elektriËno energijo v desetih sonËnih elektrarnah, od katerih jih je osem prikljuËenih na distribucijsko omrežje in tako letno
oddajo cca. 750 MWh Zelene energije. Z
elektriËno energijo iz sonËnih elektrarn napajamo 230 gospodinjstev in s tem vsako
leto prihranimo 450 ton ogljikovega dioksida, kar ustreza 1.125 na novo zasajenim
drevesom ali 2,25 milijona prevoženim kilometrom.
V preteklih mesecih smo v javnosti
veËkrat predstavili tudi projekt elektro Ërpalk. 16. junija smo odprli prvo elektro Ërpalko v ObËini Litija. V okviru konference
CIGRE-CIRED smo konec maja predstavili

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

celoviti sistem za upravljanje elektro Ërpalk. Prav tako je bil posodobljen portal
www.elektro-Ërpalke.si
Po dveh letih in pol od zadnje spremembe smo 25. maja odjemalce in širšo
javnost obvestili o predvideni uskladitvi
cene elektriËne energije za gospodinjstva
z nabavnimi cenami na veleprodajnem
trgu. Elektro Ljubljana se je že ob napovedi uskladitve javno obvezal, da cene
elektriËne energije svojim gospodinjskim
odjemalcem ne bo spreminjal najmanj do
konca leta 2012, torej vsaj naslednjih 17
mesecev. “Naša prvotna skrb je zagotoviti
cenovno vzdržnost za segment naših gospodinjskih odjemalcev v daljšem Ëasovnem obdobju ter jim danes, kot odgovoren
dobavitelj, objektivno poroËati o razmerah
na trgu. PoslediËno jim želimo na daljši rok
zagotoviti Ëim bolj stabilno ceno. To skrb
smo izvajali vrsto let, nameravamo pa jo
tudi v prihodnje,” smo zapisali v sporoËilu
za javnost.
Toliko na kratko o tokratni vsebini.
Lepo povabljeni k branju. Hvala vsem, ki
ste tudi tokrat v uredništvo posredovali
svoje prispevke.

Želim vam lepe, ustvarjalne in
uspešne poletne mesece.

enta yellow black

Mag. Violeta Irgl, urednica
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Kje smo in kam
gremo?
Podjetje Elektro Ljubljana d. d. uspešno nadaljuje
svojo tradicionalno poslanstvo z veË kot 110 let zanesljive oskrbe z elektriËno energijo. Razlog za to sta dva
kljuËna parametra: odjemalci in omrežje. Brez odjemalcev ne bi bilo omrežja in obratno.

1

5. aprila 2011 je minilo že 10 let od prvega odprtja trga za
elektriËno energijo. Trg z elektriËno energijo je sicer za vse
naše uporabnike omrežja popolnoma odprt že štiri leta, od 1.
julija 2007. Menjave dobavitelja vsako leto bolj narašËajo in so
med mnogimi odjemalci že preizkušena praksa. Lanskih 6.191 zamenjav dobavitelja bo po naših podatkih preseženo že v III. kvartalu leta. Elektro Ljubljana kot dobavitelj trenutno zagotavlja odjemalcem na našem distribucijskem podroËju cca. 70% vse potrebne
energije. Ostalo energijo na našem podroËju dobavlja preostalih
14 aktivnih dobaviteljev elektriËne energije. Konec poletja se iz
matiËne družbe izloËa dejavnost dobavitelja elektriËne energije, ki
ni regijsko omejena in deluje na podroËju celotne Slovenije, kot
seveda tudi njena konkurenca.
OE Storitve za uporabnike je v pogojih loËitve dejavnosti prodaje elektriËne energije od osnovne dejavnosti distribucije elektriËne energije konec lanskega leta predala v OE Nakup in prodaja
elektriËne energije manjši del svojih dobrih in v povpreËju že precej veË kot desetletje izkušenih sodelavcev - odliËnih poznavalcev
odnosov s strankami. Ti danes nadaljujejo svoje delo v dobaviteljevih procesih upravljanja odnosov z odjemalci preko informacijskih
pisarn, klicnega centra in zaledne pisarne.
Osebno sem eden od zagovornikov loËitve dejavnosti preko
povezanih podjetij. Enako organizacijsko prakso lahko danes vidimo v veËini sorodnih tujih podjetjih. LoËitev prinaša bolj transparentne odnose in jasne pristojnosti ter omogoËa posameznemu
podjetju kakovostnejše orientiranje v svojo osnovno dejavnost in
poslanstvo. Prav specializacija na podroËja, ki jih posamezno podjetje lahko še uËinkovito samostojno obvladuje, je danes nujna.
Takšne zahteve danes do podjetja postavljajo vse bolj zaostreni
pogoji na trgu. Analogno velja za posamezne organizacijske enote
v matiËnem podjetju. Iz dosedanjih izkušenj vem, da smo v preteklem obdobju žal interno pogosto tekali iz razliËnih enot za isto
žogo, kar pa nikdar ne prinaša želenih rezultatov. HËerinsko podjetje Elektro Energija se mora razviti v konkurenËnega in glavnega
dobavitelja elektriËne energije na maloprodajnem trgu v Sloveniji,
ki bo ustvarjalo ustrezen donos na kapital in matiËnemu podjetju prinašalo sredstva iz naslova ustvarjenega dobiËka. Sinergijski uËinki loËenih in hkrati povezanih podjetij so tisti, ki nas vse
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igor.podbelsek@elektro-ljubljana.si

skupaj še v naprej motivirajo za dobro sodelovanje med bodoËimi
povezanimi podjetji, vkljuËno s podjetjem Elektro Ljubljana OVE.
S strani OE Storitve za uporabnike bomo vsekakor skrbeli za dobro
sodelovanje z vsemi bodoËimi povezanimi podjetji in za nadaljnjo
skupno rast.
OE SU letos izvaja dela in naloge v 95% obsegu za SODO,
2% za dobavitelja elektriËne energije (OE NPEE) in 3% za zunanji
trg. V naslednjih letih naËrtujemo poveËevati predvsem delež storitev za ponudnike energetskih storitev in dobaviteljev elektriËne
energije.
Na podroËju merjenja elektriËne energije postopoma uvajamo
napredno merilno infrastrukturo, pri Ëemer se dnevno strokovnjaki sooËajo z novimi tehniËnimi in tehnološkimi izzivi. Zanesljivost delovanja uporabljene TK in IT infrastrukture ter ustrezno in
varno upravljanje s podatki vse bolj pridobiva na teži. Trenutno
preko sodobne merilne opreme omogoËamo nemoteno delovanje
trga z energijo in njegovega celotnega finanËnega toka v obsegu
preko 20 milijonov EUR/mesec. Nacionalni cilj je, da se s sistemskimi števci opremijo vsi konËni odjemalci do leta 2022. Trenutno
dnevno spremljamo minutno dinamiko celotnega prevzema elektriËne energije iz prenosnega omrežja, Ëetrturno dinamiko vsega
prevzema s strani proizvajalcev elektriËne energije in Ëetrturno dinamiko odjema preko 70% vse dnevno predane elektriËne energije
konËnim odjemalcem. Preko 14% naših gospodinjskih odjemalcev
že ima meseËni raËun po dejanski porabi in možnost spremljanja
svoje dinamike odjema. Znanje in trenutno razpoložljiva napredna
tehnologija nam omogoËa nudenje podatkovnih in ostalih storitev
razliËnim deležnikom. Zadnja naša najbolj aktualna storitev je nudenje odËitavanja delilnikov toplote upravljavcem stavb. Pod pogoji loËitve distribucijske dejavnosti in dejavnosti dobave s strani
OE SU ne bomo veË neposredno nudili storitev konËnim odjemalcem ampak dobaviteljem elektriËne energije in ostalim ponudnikom energetskih storitev.

UVODNIK

UVODNIK

Na podroËju obraËuna elektriËne energije bodo še vnaprej
zagotavljali, da bodo raËuni skladno s sklenjenimi pogodbenimi
odnosi pravoËasno in pravilno izdelani. RaËune bomo v naprej
izdelovali v imenu podjetja Elektro Energija d. o. o. za vse odjemalce, ki bodo prejemali skupen raËun za energijo, omrežnino
in dodatke. Hkrati bomo izdajali loËene raËune za omrežnino za
vse uporabnike omrežja, ki želijo loËen raËun ali kupce t.i. zasilne
oskrbe (t.i. oskrbe SODO).
Do loËitve prihaja tudi v procesu izterjave odjemalcev, kjer
dobavitelji prevzemajo vsa tveganja, ki izhajajo iz pogodbenega
odnosa dobave elektriËne energije. Na distribucijski strani pa smo
pristojni za izvedbo procesa ustavitve distribucije, Ëe posamezen
odjemalec ne izpolnjuje veË t.i. pogojev za nadaljnjo uporabo distribucijskega omrežja. OE SU na tem podroËju prevzema koordinacijo in usklajevanje z dobavitelji elektriËne energije na trgu, da
je izvajanje ustavitev na terenu Ëim bolj tekoËe, racionalno in Ëim
manj boleËe za vse prizadete strani.
Na podroËju zagotavljanja dostopa do distribucijskega
omrežja naše strokovno osebje dnevno obdeluje zahteve in korespondenco dobaviteljev elektriËne energije. Slednji s strani svojih
odjemalcev preko portala Perun posredujejo števËna stanja, naslavljajo razliËna vprašanja in tudi reklamacije. Preverjajo in potrjujejo se zahteve za zamenjavo dobavitelja. Izvajajo se spremembe
pogodbenega odnosa dostopa do distribucijskega omrežja.
Na podroËju upravljanja odnosov z uporabniki omrežja lahko
v naslednjih mesecih, ko se bo loËitev dejavnosti konkretneje zaËutila tudi na posameznih distribucijskih enotah, priËakujemo, da
bo postopoma veËina komunikacije z uporabniki omrežja potekalo
preko dobaviteljev elektriËne energije. Vsekakor pa bomo še naprej
tudi v luËi zahtev novega energetskega zakona uporabnikom zagotavljali neposreden dostop do informacij preko vsaj ene sprejemne
pisarne, internet portala in distribucijskega klicnega centra. Slednji mora postopoma, najkasneje pa do jeseni, prevzeti tudi naloge
sprejema in obvešËanja odjemalcev o izpadih na omrežju. Prav v
teh dneh smo uspeli z našimi kolegi iz DE Novo mesto uspešno
vzpostaviti obvladovanje stanja na omrežju za podroËje Dolenjske
in Belokranjske regije preko klicnega centra (01 230 4002).
Zadnje podroËje, ki ga želim posebno omeniti, pa je naše novo
in izredno hitro razvijajoËe se podroËje “naprednih storitev”, ki izhajajo iz danes že oprijemljivih in ekonomsko sprejemljivih rešitev,
ki spadajo v družino “pametna omrežja” (Smart Grid). Intenzivno
delujemo na razvoju novih produktov in storitev, ki jih nekaj tudi

že nudimo neposredno na trgu, neposredno dobaviteljem elektriËne
energije ali preko dobavitelja konËnih uporabnikom storitev. V nabor
teh storitev sodijo energetsko svetovanje s podroËja uËinkovite rabe
energije, energetski pregledi, upravljanje s porabo in elektromobilnost. Svetovanje s podroËja uËinkovite rabe energije za konËne odjemalce izvajamo v imenu dobavitelja elektriËne energije in samostojno. V naslednjem letu naËrtujemo veliko porast obsega projektnega
dela, ko se bo konËno uveljavila shema sofinanciranja projektov
URE za vse “plaËnike prispevka URE”. Priprave so v polnem teku.
Na podroËju upravljanja s porabo (DSM) po zakljuËku razvojnega
projekta KiberNet intenzivno vzpostavljamo “Storitveni center”,
preko katerega bomo še letos ponudili storitve upravljanja s porabo
najprej industriji, v naslednji fazi pa tudi široki potrošnji. S ciljem,
da dosežemo “trojni win”, torej koristi za odjemalca, dobavitelja in
ponudnika storitve. Menim, da smo trenutno vodilni v Sloveniji tudi
na podroËju elektromobilnosti, torej uvajanja infrastrukture za elektriËna vozila. Vzpostavljen je center za daljinsko upravljanje polnilnih postaj (t.i. elektro Ërpalk) in portalwww.elektro-Ërpalke.si za
laiËno in strokovno javnost, ki želi uporabljati naše elektro Ërpalke.
Letos naËrtujemo poleg osmih obstojeËih še najmanj šest postavitev
elektro Ërpalk v lasti našega podjetja Elektro Ljubljana OVE d. o. o.
Iz pridobljenih izkušenj smo priËeli preko hËerinskega podjetja tudi
s trženjem postavitev polnilne infrastrukture za zainteresirane investitorje (lokalne skupnosti, trgovske verige, parkirne hiše, itn.). Naša
konkurenËna prednost je v poznavanju obvladovanja distribucijske
infrastrukture in daljinskem upravljanju elementov v dis. omrežju.
V okviru relativno majhne visoko strokovne ekipe smo uspešno pridobili sofinanciran triletni razvojni konzorcijski EU projekt v okviru
PF7 na podroËju e-mobilnosti. V jeseni bodo znani rezultati treh
ostalih kandidatur za sofinanciranje razvojnih projektov. »e bomo
100% uspešni nam bodo finanËna sredstva omogoËala, da bo lahko
na razvojnih projektih s podroËja upravljanja porabe, upravljanja
OVE in e-mobilnosti v naslednjih treh letih sodelovalo pet dodatnih
dobro motiviranih visoko kvalificiranih strokovnjakov.
Za zakljuËek lahko sporoËim, da se OE Storitve za uporabnike
intenzivno prilagaja spremenjenim okolišËinam in naËrtuje v dobro
podjetja izkoristiti ves lasten in širši strokoven potencial pri kvalitetnejšem nudenju obstojeËih storitev in nujnemu razvoju novih
storitev, ki jih naËrtujemo v prihodnje nuditi vsem zainteresiranih
partnerjem. Edino pod temi pogoji nam, upam, ne bo potrebno razmišljati o krËenju zaposlenih, ampak o dodatnem zaposlovanju ter
dvigovanju motiviranosti in dodane vrednosti na zaposlenega.

mag. Igor Podbelšek
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Elektro energija d. o. o.

gregor.bozic@elektro-ljubljana.si
Mag. Gregor BožiË

Nadzorni svet je na zadnji seji v
celoti soglašal z nameravano izËlenitvijo s prevzemom. SkupšËina je
predvidena za 26. avgust. Vodjo projektne skupine in direktorja Elektro energije d. o. o. mag. Gregorja
BoæiËa smo prosili za njegov pogled
na celotni projekt izËlenitve in vizijo
za naprej.
Kako ocenjujete potek projekta izËlenitve tržnega dela iz matiËnega podjetja?
“Projekt se je zaËel oktobra leta
2010 z ustanovitvijo projektne skupine.
Velik del priprav sega v obdobje od zaËetka odpiranja trga leta 2001 do odprtja
trga za gospodinjske odjemalce leta 2007.
Sam proces izËlenitve dejavnosti nakupa
in prodaje je vezan na loËitev procesov
v pristojnosti dobavitelja ter procesov v
pristojnosti izvajalca nalog sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja. Pri
tem je potekalo tesno sodelovanje med
OE NPEE in OE SU, ustrezna prilagoditev
informacijskega sistema pa je bila predpogoj za uspešno loËitev procesov. Pri
tem je dejavnost nakupa in prodaje že leta
2001 zaËela izvajati podporo procesov v
pristojnosti dobavitelja v okviru CRM
sistema za obvladovanje kupcev. Prav
tako je bilo potrebno tesno sodelovanje
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z ostalimi podpornimi OE in službami pri
pripravi delitvene pogodbe, ki omogoËa
pravno ustanovitev nove družbe ter prevzem sredstev in obveznosti, ki so nastali
v dejavnosti nakupa in prodaje elektriËne
energije. Pripravili smo tudi ustrezne
akte, ki urejajo upravljanje družbe in odnose med deležniki družbe. V konËni fazi
je priprava ostalih ustreznih aktov ter
pogodb, ki urejajo prenos zaposlenih na
novo družbo ter priprava pogodbe o izvajanju storitev, ki jih bo Elektro Ljubljana
d. d. opravljala za novo hËerinsko podjetje. V konËni pripravi so tudi ostali pogodbeni odnosi med Elektro Ljubljana d.
d. in hËerinsko družbo, ki bodo omogoËili
prenos pogodb s trga na debelo na novo
hËerinsko družbo ter olajšali obvladovanje finanËnih tokov v matiËni in hËerinski
družbi.”

Kaj naj bi izËlenitev tržnega dela iz matiËnega podjetja prinesla našim strankam?
“IzËlenitev bo omogoËila veËjo osredotoËenost na naše stranke. Pri tem je pomembna nadaljnja optimizacija delovnih
procesov za dosego veËje uËinkovitosti,
hitrejše odzivnosti, manjše verjetnosti
operativnih napak, lažje dostopnosti in
višje kvalitete storitev za naše stranke. Pri
tem si bomo prizadevali za tesno sodelovanje in ažurno izmenjavo informacij z
izvajalcem nalog SODO v okviru doloËenih pravil z namenom zagotavljanja visokega nivoja storitev v pristojnosti izvajalca nalog SODO.
Z nadaljnjim razvojem trgovanja na
debelo bomo omogoËili našim strankam
tudi nove produkte in s tem veËjo konkurenËnost.”

Katere so prednostne naloge, cilji in
naËrti Elektro Energije do konca leta
2012?
“V letu 2012 bo morala Elektro energija utrditi svojo prepoznavnost v poslovnem okolju. Pomembno bo natanËneje

opredeliti delovne procese in razmerja
med organizacijskima enotama trgovine
na drobno in trgovine na debelo za uspešno delovanje družbe. Prav tako bo potrebno poveËati sposobnost in napor vseh
podpornih služb za uspešno delovanje
družbe.
Cilj Elektro energije bo zadržati vodilni položaj na trgu maloprodaje v Sloveniji in razširiti in poveËati obseg trgovanja
na debelo tudi na tuje trge. Pri tem si bo
potrebno prizadevati za dosledno vpeljavo in uporabo strategije in pravilnikov za
upravljanje s tveganji v delovnih procesih.
Potrebno bo prilagodti tudi informacijsko
tehnologijo.”

Kako vidite prihodnost Elektro energije
do leta 2015?
“Vizija Elektro energije v letu 2015
bo biti prisoten na novih trgih, v letih 2012
in 2013 najprej pri trgovanju na debelo, v
letih 2014 in 2015 tudi pri trgovanju na
drobno. Pri tem se bo družba morala kapitalsko okrepiti bodisi z zadržanjem dela
dobiËka, bodisi z dokapitalizacijo s strani
obstojeËega oziroma novih lastnikov. Pri
tem bo pomembno vlogo igrala lastniška
struktura družbe in s tem povezan oziroma pogojen samostojen razvoj družbe.”

Na katerem podroËju bo morala biti
Elektro energija še posebno dejavna in
za katero podroËje je potrebno, da se
Ëimprej uredi?
“Zelo pomembno podroËje je sprejem
strategije trgovanja in strategije upravljanja s tveganji, pri tem bomo še posebej
pozorni na upravljanje s kreditnimi tveganji. To nam bo omogoËilo širitev poslovanja ob sprejemljivem tveganju in
poslediËno lažje obvladovanje procesa izterjave in obvladovanje finanËnih tokov.
Z doloËenimi trgovalnimi strategijami in
omejitvami se bodo lahko izkoristile nove
poslovne priložnosti.”

Kako gledate na konkurenco na trgu
prodaje elektriËne energije?
“Na trgu na debelo govorimo o poslovnih partnerjih, s katerimi trgujemo, na
trgu na drobno pa praviloma govorimo o
konkurenci, ki se bori za iste stranke. Na
trgu na drobno se v trenutni fazi razvoja
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trga dogaja cenovna vojna, ki je posledica boja novih igralcev za tržni delež ter
razliËnega odnosa do tveganj posameznih
dobaviteljev. Konkurenca je vedno dobrodošla, ker te sili v razvoj in veËjo uËinkovitost. Razvoj dogodkov bo pokazal kateri
poslovni model in pristop je uspešnejši.
Elektro energija si bo prizadevala za korektne odnose s konkurenco in za ustrezno
upravljanje s priËakovanji svojih strank in
partnerjev.”

Za uspešno poslovanje so nujni motivirani zaposleni. Kakšno je vaše sporoËilo
sodelavcem?
“Zaposleni v Elektro energiji bodo
srce in motor družbe. Znanje, vešËine,
sposobnost in motiviranost zaposlenih so
kljuËni za uspešen razvoj in poslovanje
družbe. Od sodelavcev priËakujemo sodelovanje, ker le skupaj zmoremo vse in
smo najboljši. Najboljši posameznik nikoli
ne zmore biti tako dober kot skupina, ki

dobro sodeluje. Prizadevali si bomo omogoËiti izobraževanje in razvoj zaposlenih.
Ustvariti želimo pogoje, da bodo najboljši
napredovali skladno z razvojem družbe,
in vzpostaviti sistem, da bodo zaposleni
lahko deležni nagrad ob uspešnem poslovanju družbe.”

Violeta Irgl
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Dijaki CSŠ Šiška na obisku v DCV
Elektro Ljubljana
V sklopu modula  Delovanje
Energetskih Sistemov na Centru srednjih šol v Šiški v drugem letniku
obravnavajo delovanje elektroenergetskega sistema in distribucijo elektriËne energije. Za pomoË in ogled
distribucijskega centra vodenja so
tako kot v lanskem letu zaprosili našo
družbo. Profesorji so dijakom pripravili  doloËena vprašanja na delovnih

listih, na katera so morali po opravljenem ogledu in kratki predstavitvi
pravilno odgovoriti.

2

6. maja sem v dveh skupinah (21 in
28 dijakov) za dijake drugega letnika organiziral predavanje in ogled
distribucijskega centra vodenja Elektra
Ljubljana. S kratko uvodno predstavitvijo
naše družbe sem dijake pozdravil v Muzej-

ski ulici pred Staro mestno elektrarno Elektra Ljubljana na Slomškovi ulici. V kratkih
obrisih sem predstavil našo družbo, njene
glavne dejavnosti in jih seznanil s pestro
zgodovino razvoja elektrifikacije, ki se je
na podroËju mesta Ljubljana priËela pred
veË kot sto leti ravno v Stari mestni elektrarni. Dijake in njihove spremljevalce sem
pospremil do distribucijskega centra, kjer
so jim delavci pojasnili pomen in delovanje
centra vodenja. Janez MiklavËiË je dijakom
predstavil elektroenergetski sistem, Anton
Dušak delo dispeËerske službe in poklic dispeËerjev, Jože Osvald pa daljinsko vodenje sistema in delovanje naprav v centru
vodenja.
Dijaki so z velikim zanimanjem spremljali predstavitev. Potrudili smo se, da
smo odgovorili na vsa njihova vprašanja. Z
obiskom so bili tako dijaki kot tudi njihovi
spremljevalci zelo zadovoljni, saj je predstavitev vodenja “v živo” dosti bolj nazorna, kot je to lahko na predavanjih v šolskih
klopeh.
Marko Piko

Dijaki CSŠ Šiška na ogledu DCV Elektro Ljubljana.
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10 let delovanja prve sonËne
elektrarne v Slovenji, prikljuËene
na distribucijsko omrežje
Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE ), Elektro Ljubljana in Kon Tiki Solar so 23. junija 2001 postavili
prvo soËno elektrarno v Sloveniji. Montaža elektrarne je
bila izvedena v enem dnevu, ob petnajsti uri tega dne je bila
že poskusno prikljuËena na razdelilno porabniško omarico
ApE in s tem na javno elektriËno omrežje.

I

deja je bila zgraditi 50 kW elektrarno, vendar zaradi zelo velikih investicijskih stroškov je bila zgrajena elektrarna moËi zgolj
1,1 kW, ki služi predvsem v promocijske, demonstracijske, raziskovalne in izobraževalne namene in je pomembna za poveËanje
rabe obnovljivih virov energije, s poudarkom na možnostih veËjega
izkorišËanja solarne energije.
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TehniËne znaËilnosti
Solarno elektrarno sestavljajo generator, razsmernik ter zašËitne in merilne naprave. Solarni generator je sestavljen iz 10 solarnih
modulov, ki pretvarjajo sonËno sevanje v enosmerno elektriËno napetost in tok. Izbrani so bili moduli proizvajalca Siemens SM110/24.
MoË enega modula je 110 W, skupna moË solarnega generatorja ob
polnem sonËnem obsevanju pa 1.100 W. Solarni generator je sestavljen iz dveh vzporednih vej s po pet zaporedno vezanimi solarnimi
moduli. Delovna enosmerna napetost enega modula je 33 V, skupna
napetost modulov pa 165 V.
Solarni moduli so namešËeni na streho s pomoËjo nosilcev iz
nerjaveËega jekla, ter povezani s strelovodno zašËito. Obrnjeni so
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proti jugu in nagnjeni pod kotom 35°, kar zagotavlja optimalno
proizvodnjo elektriËne energije na letnem nivoju. SpojišËe solarnih
modulov je namenjeno povezavi obeh vej solarnega generatorja v
skupni odvod, hkrati pa je v njem prikljuËena tudi prenapetostna
zašËita.
Omrežni razsmernik SMA Sunny Boy 1100 pretvarja enosmerno napetost 165 V, ki jo proizvedejo solarni moduli v izmeniËno
napetost 220 V sinusne oblike, ki je sinhronizirana z napetostjo
javnega elektriËnega omrežja. Razsmernik vsebuje enoto za zajem
in obdelavo podatkov. Podatki se preko posebnega modema, ki je
prikljuËen na 220 V omrežje, prenašajo na osebni raËunalnik v ApE,
kjer je možno spremljati in registrirati vse obratovalne podatke, diagrame in dogodke. Modem omogoËa spremljanje obratovanja veËjega števila elektrarn z razsmernikom Sunny Boy, ki so prikljuËeni na
omrežje po vsej Sloveniji.
Razsmernik deluje popolnoma avtomatizirano. Takoj, ko je
sonËno obsevanje zadostno za paralelno obratovanje z omrežjem,
kontrolna enota sproži sinhronizacijo z omrežjem in pošiljanje energije vanj. Navadno je za zaËetek delovanja dovolj že nekaj moËi
solarnega generatorja. Razsmernik med delovanjem stalno sledi
toËki najveËje moËi solarnega generatorja. Takoj, ko ob mraku ni veË
zadostne moËi iz solarnega generatorja, se razsmernik avtomatiËno
odklopi od omrežja in se ugasne ter tako ne porablja nobene energije
za delovanje. »e pride do nevarnosti pregrevanja pri polni obremenitvi razsmernika, ta avtomatiËno zmanjša izhodno moË, da prepreËi
pregrevanje naprave.

Delovanje
Od zaËetka obratovanja pa do danes je prišlo dvakrat do prekinitve obratovanja elektrarne. Leta 2006 je prišlo do okvare razsmernika zaradi Ëesar elektrarna ni obratovala 3 tedne. Leta 2010 je za
en mesec bilo potrebno izklopiti elektrarno zaradi zamenjave strešne kritine. Tako je 1,1 kW sonËna elektrarna proizvedla v 10 letih
9.686 kWh, kar pomeni v povpreËju 987 kWh/leto.

Investicija, financiranje in ekonomika
obratovanja
Višina investicije solarne elektrarne moËi 1,1 kW je brez DDV
znašala približno 2,2 milijona SIT, kar pomeni približno 2 milijona
SIT na kW instalirane moËi (cca. 8.300,00 EUR/kW). Od tega predstavlja 89% investicije stroški materiala, ostalih 11% pa stroški dela,
montaža, preizkus, zagon ter priprava projektne dokumentacije.
Elektro Ljubljana je poleg finanËne podpore projekta v višini
36% investicije tudi aktivno sodelovala pri doloËitvi naËina prikljuËitve, meritvah eventualnih elektriËnih motenj, izbiri zašËit, doloËitvi
obratovalnih pogojev in meritvah elektriËne energije. Podjetje Kon
Tiki Solar je kot prispevek izdelalo projektno dokumentacijo in izvedlo montažo, preizkus in zagon
elektrarne. Projekt je z nepovratnimi sredstvi v višini
38% investicije podprlo tudi Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad za energetiko, na osnovi javnega razpisa za obnovljive vire energije (Ur. l. RS št. 78/01).

SE na Litijski cesti 45 v Ljubljani.

V zadnjih 10 letih so se cene modulov zaradi novih materialov,
tehnoloških izboljšav ter veËjih koliËin proizvodnje znižale, uËinkovitost pretvorbe solarne energije v elektriËno pa se zaradi omenjenih
sprememb izboljšuje. Tako je cena na kW instalirane moËi padla pod
2.000 EUR/kW. Poleg tega je leta 2002 vlada sprejela Sklep o cenah
in premijah za odkup elektriËne energije od kvalificiranih proizvajalcev elektriËne energije (Ur. l. RS, št. 25/02), ki je zaËel veljati 22. 3.
2002. Pred sprejetjem tega sklepa je za odkup elektriËne energije iz
solarne elektrarne veljal Sklep o najvišji ceni odkupa elektriËne energije od malih proizvajalcev elektriËne energije (Ur. l. RS, št. 82/99)
iz leta 1999. S tem se je doba vraËanja investicije znižala iz 140 na
25 let. Potem pa leta 2009 s sprejetjem nove Uredbe o podporah elektriËni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije se je doba
vraËanja znižala na cca. 10 let.
Pilotni projekt prve solarne elektrarne sam po sebi ni bil investicijsko zanimiv, je pa omogoËil pridobitev mnogih informacij in
izkušenj na podroËju rabe solarne energije. Investitorji so tako na
podlagi izvedenega projekta pridobili potrebne tehnološke izkušnje
na podroËju solarnih naprav: tehniËne podatke v zvezi z obratovanjem, analize proizvodnje, eventualne motnje za omrežje, delovanje
zašËite in možnost za on-line prikaz obratovanja solarne elektrarne
na raËunalniku, itd.
Trenutno Elektro Ljubljana OVE pridobiva elektriËno energijo
v desetih sonËnih elektrarnah, od katerih jih je osem prikljuËenih na
distribucijsko omrežje in tako letno oddajo cca. 750 MWh “Zelene
energije”. Z elektriËno energijo iz sonËnih elektrarn napajamo 230
gospodinjstev in s tem vsako leto prihranimo 450 ton ogljikovega
dioksida, kar ustreza 1.125 na novo zasajenim drevesom ali 2,25
milijona prevoženim kilometrom.
Poleg omenjenih sonËnih elektrarn družba pridobiva “Zeleno energijo” tudi iz hidroelektrarn. Tako skupna proizvodnja znaša
14.351 MWh Zelene energije, s Ëimer lahko napaja okoli 4.500 gospodinjstev in s tem vsako leto prihrani 8.600 ton ogljikovega dioksida, kar ustreza 21.500 na novo zasajenim drevesom ali 43 milijonov
prevoženih kilometrov.
V letu 2011 družba nadaljuje z izgradnjo šestih sonËnih elektrarn, iz katerih priËakujemo 122 MWh proizvedene elektriËne energije.
Franko Nemac in Milan Švajger
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Raziskava zadovoljstva zaposlenih
in organizacijske klime
zadovoljstvo. Celotna raziskava je za vse zaposlene dostopna na
intranetni strani družbe, nekaj splošnih ugotovitev pa navajamo v
nadaljevanju.
Zaposlene v Elektro Ljubljana izredno veseli njihovo delo,
jasno jim je, kaj se od njih na delu priËakuje, lastno delo pa ocenjujejo kot raznoliko. VeËina jih ostaja v službi v Elektro Ljubljana
zato, ker se tam poËutijo dobro, ponosni so, ker so tam zaposleni,
veËinsko pri delu uživajo in menijo, da njihove sposobnosti pridejo
do izraza pri delu, ki ga opravljajo.

Graf 1: Primerjava povpreËnih ocen zadovoljstva z delom
* Trditev z negativno konotacijo.

V mesecu aprilu 2011 smo skupaj z zunanjo agencijo
izvedli raziskavo zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime. V raziskavi smo predvideli sodelovanje vseh
zaposlenih v podjetju Elektro Ljubljana, zato smo anketne vprašalnike dostavili v vse distribucijske enote (skupaj 984 zaposlenih), kjer so kontaktne osebe poskrbele za
predajo vprašalnikov zaposlenim. Anketiranje je potekalo
med 11. in 15. aprilom 2011. Realizirali smo 622 anket,
kar pomeni 63% odziv.

Ž

eleli smo ugotoviti stopnjo zadovoljstva in organizacijske
klime v podjetju Elektro Ljubljana, s ciljem spoznati in analizirati trenutno stopnjo zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime. Namen je izboljšati obstojeËe stanje in podati predloge
za izboljšavo.
Anketa je bila povsem anonimna. Osebnih podatkov ni bilo
potrebno navajati nikjer. Izpolnjene vprašalnike so zaposleni oddajali v skrinjice, ki so bile namešËene v tajništvih OE, DE ali nadzorništev. Polne skrinjice je prevzel izvajalec raziskave, ki je podatke vnesel v raËunalnik, opravil statistiËno analizo ter pripravil
poroËilo.
Raziskava je pokazala, da so razmere med zaposlenimi dokaj stabilne in pri zaposlenih nismo zaznali razlogov za veËje ne-
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Ali vas vaše delo veseli?
Ali pri delu v Elektro Ljubljana uživate?
Ali je vaše delo raznoliko?
Ali so naloge, ki so vam zaupane, za vas prezahtevne? *
Ali vam je povsem jasno, kaj se od vas priËakuje pri delu?
Ali pridejo dovolj do izraza vaše sposobnosti pri delu, ki ga
opravljate?
Ali vam vaše delo nudi obËutek uspeha?
Ali imate kakšno osebno izkušnjo z diskriminacijo pri delu v
Elektro Ljubljana? *
Ali menite, da je zaposlitev v Elektro Ljubljana varna in zagotovljena?
Ali lahko zase reËete, da ste ponosni, ker ste zaposleni v Elektro
Ljubljana?
Ali bi lahko trdili, da v Elektro Ljubljana ostajate, ker se v njem
poËutite dobro?
Kako zadovoljni ste v celoti s svojim delom?
Iz pregleda povpreËnih ocen zadovoljstva z delom (Graf 1)
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je razvidno, da zaposleni najvišje ocenjujejo veselje do dela in
raznolikost dela ter dejstvo, da jim je povsem jasno, kaj se od
njih pri delu priËakuje. Z nekoliko nižjimi, vendar še vedno visokimi povpreËnimi ocenami pa zaposleni ocenjujejo varnost in
zanesljivost zaposlitve ter obËutek uspeha, ki jim ga nudi delo.
V celoti pa zadovoljstvo s svojim delom anketiranci ocenjujejo
s povpreËno oceno 3,78, pri Ëemer je zadovoljnih in zelo zadovoljnih 67% anketiranih, nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih
pa 10%. Slednjih je še najveË med moškimi, pripadniki srednje
generacije, najbolj izobraženimi in zaposlenimi na storitvah za
uporabnike ter nakupu in prodaji elektriËne energije. Anketirance, ki niso zadovoljni s svojim delom, najbolj motijo slaba
izmenjava informacij med nadrejenimi in delavci, neusklajenost
dela med posameznimi organizacijskimi enotami ter nemoË v
procesu odloËanja.

•

•

•
• Anketiranci so zadovoljni z nadgrajevanjem znanja in usposabljanja pri delu. Najbolj zadovoljni so z uporabo dodatno
pridobljenega znanja pri delu ter s podporo nadrejenega pri
usposabljanju ob delu, malenkost manj pa z možnostmi za
nadgrajevanje znanja in usposabljanja pri delu ter z vrednotenjem znanja in izkušenj.
• Anketiranci izpriËujejo zmerno zadovoljstvo z možnostmi in
pogoji poklicnega razvoja. Najbolj soglašajo s trditvijo, da
pri delu, ki ga opravljajo, pridejo do izraza samo nekatere
njihove sposobnosti, najmanj pa s trditvijo, da imajo zaposleni v Elektro Ljubljana na vseh nivojih realne možnosti za
napredovanje.
• Z delom v organizacijski enoti so anketiranci zadovoljni.
VeËinsko so mnenja, da njihovo delo vpliva na delo sodelavcev, dokaj zadovoljni so z odnosom neposredno nadrejenega
do njih, malenkost manj pa so zadovoljni z organizacijo dela
v njihovi delovni enoti.
• Pri ocenjevanju sodelavcev so anketiranci precej zadovoljni.
Anketiranci so z najvišjimi povpreËnimi ocenami ocenili zanesljivost sodelavcev (3,90) in rezultate dela (3,86), najslabše
pa samoiniciativnost (3,53).
• Zadovoljstvo s sodelovanjem z nadrejenimi bi tudi za slovenske razmere lahko ocenili kot nadpovpreËno. VeËina zaposlenih je mnenja, da jim neposredno nadrejeni dajejo dober zgled, veËinsko so tudi nasploh zadovoljni z neposredno
nadrejenimi, skoraj 30% anketiranih pa je dejalo, da so bili
v zadnjem mesecu deležni kakšne pohvale ali priznanja s
strani nadrejenega.
• Anketiranci so zmerno zadovoljni s pretokom informacij.
VeËinsko menijo, da je komuniciranje med zaposlenimi v njihovi organizacijski enoti odkrito, veËinsko so tudi zadovoljni
s pretokom informacij v njihovem neposrednem delovnem
okolju, nekoliko manj pa jih meni, da je komuniciranje vodstva z zaposlenimi odkrito.
• Zadovoljstvo z inovativnostjo je nadpovpreËno. Velika veËina anketiranih je prepriËana, da pri svojem delu prispevajo
k izboljšavam in novim pristopom ter da njihovi sodelavci
upoštevajo njihove predloge, mnenja in pobude. Nekoliko

•

•

•

•

•

•

nižji delež je tistih, ki menijo, da imajo dovolj možnosti za
lastno inovativnost v delovnem okolju.
Anketiranci so podpovpreËno zadovoljni s plaËilom in nagrajevanjem. Velika veËina je prepriËana, da so glede na
koliËino, kvaliteto dela in odgovornost plaËani slabše od sodelavcev ter kolegov izven hiše. Zelo nizko je strinjanje s trditvijo, da je dobro delo ustrezno nagrajeno, nekoliko boljše
pa ocenjujejo možnosti za napredovanje. Vendar navedeno
ni nikakršna posebnost v slovenskem prostoru.
Anketiranci so zadovoljni s sedanjim delovnim Ëasom, nadvse so zadovoljni z razumevanjem vodstvenih delavcev za
njihove zasebne zadeve in so mnenja, da je Elektro Ljubljana
družini prijazno podjetje. VeË kot polovica jih navaja, da delajo tudi zunaj delovnega Ëasa, za tretjino zaposlenih pa je
priËakovani tempo dela previsok.
Anketiranci so zmerno zadovoljni z delom vodstva in soupravljanjem. Najbolj so zadovoljni z delom sveta delavcev,
malenkost manj z delom sindikata in še nekoliko manj z delom vodstva.
Med zaposlenimi je veËinsko prepriËanje, da v družbi namenjamo dovolj pozornosti varstvu okolja ter da so njihovi
sodelavci ekološko ozavešËeni.
Anketiranci izpriËujejo visoko zadovoljstvo z varnostjo pri
delu tako glede pozornosti, ki jo podjetje namenja tej problematiki, kot tudi z odnosom sodelavcev.
Da v Elektro Ljubljana namenjajo dovolj pozornosti kupcem
je pritrdilno odgovorilo okrog 45% anketiranih, Ëetrtina pa
je nasprotnega mnenja. Zadovoljstvo z lastno usmerjenostjo
h kupcem je v podjetju nadpovpreËno. Anketiranci so skoraj
vsi prepriËani, da se pri delu trudijo narediti vse, da bi bili
kupci zadovoljni. Menijo tudi, da namenjajo dovolj pozornosti kupcem ter da so odjemalci zadovoljni z njihovimi storitvami.
Delovanje družbe Elektro Ljubljana v minulem letu anketiranci ocenjujejo kot relativno dobro, možnosti za nadaljnji
razvoj so solidne, ugled podjetja v domaËi javnosti pa ocenjujejo malenkost slabše, kot ugled v strokovni javnosti.
Anketiranci so nadvse zadovoljni z lastnim opravljenim delom, pri trditvi, da jim zaposlitev v Elektro Ljubljana dviguje
možnost za zaposlitev drugje pa so mnenja deljena. Najbolj
primerno motivacijo pri delu vidijo v denarni stimulaciji.
Med naštetimi vrednotami anketiranci najbolj cenijo varnost, kakovost opravljenega dela ter znanje in izkušnje, visoko cenijo tudi sodelovanje, delavnost in delovne dosežke,
nekoliko manj, Ëeprav še vedno precej visoko, pa tradicijo in
inovativnost (Graf 2).

Graf 2: Primerjava povpreËnih ocen pomembnosti dejavnikov
A. varnost
B. tradicija
C. znanje in izkušnje
D. socialni Ëut
E. delavnost
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F. zadovoljstvo odjemalcev
G. sodelovanje
H. kakovost opravljenega dela
I. delovni dosežki
J. poklicna uspešnost
K. inovativnost
L. ohranjanje naravnih virov

Alenka Pretnar in mag. Violeta Irgl

NOVICA

NOVICA

Predavanje o elektriki na OŠ
Šmihel pri Novem mestu

Pred leti je Elektro Ljubljana v sodelovanju z društvom Zoja na 50 osnovnih šolah po Sloveniji izvajal projekt Trajnostna energija v šolah, ki še vedno vzbuja veliko
zanimanja za ponovni obisk in predavanja.

Z

a predavanje o elektriki so nas zaprosili uËitelji Osnovne
šole Šmihel pri Novem mestu. Ob naravoslovno-tehniËnem
dnevu, 17. junija, sem imel uro in pol dolgo predstavitev v
fizikalnem kabinetu osnovne šole za uËence 9. razredov. S predstavitvijo in projekcijo sem seznanil uËence o elektriki, naËinu proizvodnje, prenosu in distribuciji elektriËne energije ter predstavil
ukrepe in naËine, kako racionalno uporabljati elektriËno energijo
in kje v gospodinjstvu se da privarËevati. Predstavljeno je bilo tudi
pridobivanje elektriËne energije iz obnovljivih virov. Z ozirom na
to, da se uËenci poËasi že odloËajo za poklic in nadaljnje šolanje,
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sem jih seznanil tudi z glavnimi znaËilnostmi poklicev, možnostmi
za izobraževanje, štipendiranje in zaposlitev.
Marko Piko

AKTUALNO

AKTUALNO

Zagotavljanje oskrbe na
obmoËju ObËine SemiË
ObËina SemiË z okolico se napaja preko dveh nadzemnih 20 kV daljnovodov (DV SemiË in DV Rožni dol) iz
RTP »rnomelj ter delno iz nadzemnega 20 kV voda Jugorje
(iz RTP Metlika). Daljnovod SemiË, ki napaja mesto SemiË
z okolico, je precej obremenjen, padec napetosti pa velik,
vendar še v predpisanih mejah za normalno obratovanje.

Z

razvojem industrije predvsem v Poslovno industrijski coni
(PIC) VrtaËa se je obremenitev ter padec napetosti na DV
SemiË poveËala do te mere, da trenutno na DV ni možno
prikljuËiti veËjih gospodarskih subjektov, ki potrebujejo veËjo prikljuËno moË. Daljnovod Rožni dol napaja transformatorske postaje
med »rnomljem in SemiËem ter transformatorske postaje v okolici SemiËa. Zaradi velike dolžine omenjenega daljnovoda (cca. 30
km) je verjetnost izpada tega daljnovoda zelo velika, zato omenjeni
daljnovod ni primeren za napajanje obËutljivejših porabnikov. Podoben je status daljnovoda Jugorje, ki napaja ruralno obmoËje na
SV obËine SemiË.
Z nameravano gradnjo 2×20 kV kablovodov med RTP »rnomelj in predvideno RP SemiË bomo zagotovili kvalitetno in za-

nesljivo dobavo elektriËne energije na obmoËju SemiËa, po naših
izraËunih vsaj do leta 2030. 20 kV kablovoda bomo izvedli v 3-žilni
izvedbi (Al presek 3×240 mm2), kjer je vpliv na okolje minimalen
(minimalni izkop jarka, minimalni elektromagnetni vpliv na okolico) in zagotavlja zaradi medsebojnih vplivov kablovodov optimalno obratovanje.
Investicijo nameravamo izvesti v dveh fazah. Prvo fazo
dolžine 6 km na odseku RuËetna vas - PSC VrtaËa bomo izvedli
predvidoma do konca letošnjega leta. Gradbeno dovoljenje bomo
predvidoma pridobili v zaËetku septembra, uporabno pa do konca
januarja leta 2012, ko nameravamo gradnjo tudi finanËno zakljuËiti
s kolavdacijo. S prvo fazo bomo zagotovili dodaten 1 MVA elektriËne moËi za nove odjemalce predvsem na obmoËju PIC VrtaËa.
Drugo fazo dolžine 6 km na odseku RTP »rnomelj - RuËetna
vas nameravamo izvesti z enoletnim zamikom, kjer bomo kablovode vkljuËili v obratovanje predvidoma do konca leta 2012.

Gregor ZupanËiË

Poslovnio industrijska cona SemiË.
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Organizacijska
enota TehniËna
podpora
V poletni številki v rubriki Kaj delamo nadaljujemo s
predstavitvami delovnih podroËij skupnih strokovnih služb,
ki zajemajo organizacijske enote: Skupne storitve, RaËunovodsko-finanËne storitve in TehniËne storitve. Tokrat predstavljamo podroËje TehniËne podpore, ki zajema Službo za
telekomunikacijske storitve, Službo nabave, Službo režijskih dejavnosti in Službo za informacijske storitve, ki bo
predstavljena loËeno v eni od prihodnjih številk.

Služba za telekomunikacijske storitve

T

elekomunikacijske (TK) storitve so ena izmed dejavnosti, ki se
v Elektru Ljubljana d. d. izvajajo v okviru nalog OE TehniËna
podpora, katerih izvajanje je organizirano v okviru službe
TKS. Služba se deli na dva oddelka, v katerih dela skupaj 13 zaposlenih ter pokriva naslednja TK podroËja: optiËni in bakreni vodi,
WDM, IP in TDM omrežja, telefonija, radijski sistemi ter brezprekinitveno napajanje TK sistemov. Služba skrbi za logistiko pri nabavi
ter uvajanju novih TK tehnologij, za vzdrževanje obstojeËih sistemov, kot tudi za logistiko samih vklopov in izklopov TK povezav v
skladu s prejetimi naroËili posameznih uporabnikov.
TK omrežje je zgrajeno na naËin, da kar najbolje služi svojemu osnovnemu namenu. To je kvalitetna TK podpora osnovnemu
procesu Elektra Ljubljana d. d., distribuciji elektriËne energije. V
tem smislu se preko TK omrežja prenašajo raznorazni protokoli za
daljinski nadzor in vodenje elektroenergetskih (EE) objektov, distanËna zašËita daljnovodov, meritve elektriËne energije (koliËina in
kakovost), poslovni podatki, telefonija, videonadzor in drugi podatki. S to dejavnostjo Elektro Ljubljana d. d., prihrani najmanj kakšen
milijon ali dva evrov letno, ki bi jih sicer morala plaËati drugemu
ponudniku.
Poleg zagotavljanja TK storitev za lastne potrebe se Elektro
Ljubljana d. d., pojavlja tudi na trgu TK storitev. V okviru te dejavnosti služba TKS aktivno sodeluje v procesu trženja viškov TK
kapacitet, ki ga za Elektro Ljubljana d. d., izvaja Stelkom, d. o. o.,
podjetje, ki je bilo ustanovljeno prav z namenom trženja viškov TK
kapacitet ELES-a in vseh distribucij elektriËne energije in v katerem
ima Elektro Ljubljana tudi svoj solastniški delež. Na tem mestu lahko poudarimo, da ta dejavnost prinese Elektru Ljubljana d. d., skoraj
milijon evrov dodatnega letnega priliva.
V zadnjem desetletnem obdobju smo bili priËa izrednemu razmahu telekomunikacij. Internetni promet je že davno presegel telefonskega in pojavile so se potrebe po Ëim hitrejšem prenosu podat-
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Matija Nastran pri pregledu TK naprav.

kov. Internetni prikljuËek preko klasiËne telefonske linije je danes za
normalno uporabo interneta prepoËasen in Ëe smo še pred nekaj leti
rekli, da je optika luksuz, je le-ta danes postala nujnost. Sodobnih
telekomunikacij si danes brez optike ne moremo veË predstavljati in
tako smo tudi v Elektru Ljubljana d. d., morali iti v korak s Ëasom.
Elektro Ljubljana d. d., ima zgrajeno digitalno TK omrežje, ki sloni
na omrežju optiËnih kablov. Omrežje optiËni kablov je zgrajeno v
razliËnih tehnologijah. V Elektru Ljubljana d. d., smo uporabili zemeljsko, samonosilno (ADSS in OPGW) ter OPWR izvedbo, katerih
skupna dolžina znaša v tem trenutku cca. 900 km. »e ne bi nastopila gospodarska kriza, bi verjetno že presegli magiËno mejo 1000,
tako pa so investicijska sredstva zmanjšana na najnujnejše. OptiËno
omrežje je zanËno zasnovano in kot tako zagotavlja kar najveËjo
možno razpoložljivost TK storitev. Na ta naËin je zagotovljena možnost vzpostavitve redundantnih poti v primeru okvar na omrežju.
Res pa je, da nekateri objekti niso redundantno šËiteni prav iz zgoraj
navedenega razloga.
Elektro Ljubljana d. d., za montažo optiËnih kablov po daljnovodih uporablja lastne kadre. Na tem mestu se želimo zahvaliti
za požrtvovalnost in sodelovanje OE SDO pri montaži in dispeËerski službi pri logistiki in izvajanju izklopov daljnovodov za potrebe
montaže ter raznih popravil. Hkrati se zahvaljujemo tudi vsem ostalim, ki skrbite za vzdrževanje daljnovodov in pri tem opazite in nas
opozorite na kakšno poškodbo, ki se je zgodila na optiËnem kablu.
Hvala tudi vsem, ki ob raznoraznih prestavitvah energetskih vodov
mislite tudi na nas in nas pravoËasno obvestite, Ëe se prestavitev tiËe
tudi optiËnega kabla. Hvala upravljavcem EE objektov in kabelske
kanalizacije, da nam omogoËate polaganje optiËnih kablov in nenazadnje tudi vsem nadzornikom in ostalim, ki priskoËite na pomoË in
odprete kakšna zaklenjena vrata.
Marjan ZoriË in Primož Kolman

Služba nabave

S

Služba nabave sestavljajo trije oddelki (oddelek za javna naroËila, oddelek za nabavo in naroËanje ter oddelek za skladišËa) kjer je zaposlenih 12 oseb, kar predstavlja 1,22 % vseh
zaposlenih v celotnem podjetju.
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Nabava je ena izmed kljuËnih dejavnosti vsakega podjetja. Nabavna funkcija zajema odgovornost za opravila, katerih namen je:
• opredelitev specifikacije (zahtevane koliËine in kakovosti) za
material in storitve, ki jih je potrebno kupiti,
• pripravljalna dela, in sicer iskanje in analiza ponudb,
• izbira najprimernejšega dobavitelja,
• priprava na pogajanja z dobaviteljem za sklenitev posla in njihova izvedba,
• naroËanje pri izbranem dobavitelju,
• prevzem materiala,
• spremljanje in kontrola izpolnitve naroËila,
• kontrola raËunov dobaviteljev
• reklamacije.
Naštete naloge loËimo na dva dela in sicer pripravljalnega
(raziskava nabavnega trga, naËrtovanje nabave, oblikovanje nabavne politike) in izvedbenega (iskanje ponudb, analiza ponudb,
pogajanja, sklepanje nabavnih pogodb, naroËanje, prevzemanje in
skladišËenje).
Nabava zagotavljanja optimalni sistem dobave, ki je usmerjen
predvsem k potrebam vzdrževanja omrežja in investicijam. Usklajuje medsebojne interese najmanj med naslednjimi dejavnostmi:
• z dejavnostjo vzdrževanja in investicij na omrežju (uporabniki
želijo neomejeno koliËine prvovrstnih materialov in se ne sprašujejo o stroških zalog, o cenah, o koliËinah naroËenega materiala, …);
• s skladišËi na DE (želijo zadostiti željam uporabnikov, poleg tega
pa bi želela imeti na zalogi vedno dovolj izdelkov);
• s finanËno dejavnostjo (le ta postavi finanËne okvire oziroma
meje s finanËno zmožnostjo podjetja).
V našem podjetju je nabava centralizirana. Prednosti so enoten nastop podjetja do dobaviteljev kar poveËa pogajalsko moË, ki se
odrazi v doseganju boljših nabavnih pogojev (kakovost, koliËinski
popust), skladišËne zmogljivosti so bolje izkorišËene zato se stroški
zalog zmanjšajo, zaposleni bolje poznajo nabavne trge in materiale.
V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj statistiËnih podatkov in dosežkov v zadnjem letu po posameznih oddelkih.

Zaloga materiala v Glavnem skladišËu predstavlja 46 % celotnega osnovnega materiala v podjetju. Uspešno smo se spadali
tudi z znižanjem zaloge na celotnem podjetju z leta 2010 v vrednosti 2.061.190,97 EUR na sedanjih 1.417.429,93 EUR s Ëimer nismo
ogrozili dosedanjega poslovanja podjetja.
Oddelek za nabavo in naroËanje je v letu 2010 izdal 9.845 naroËilnic v letih pred tem se je višina izdanih naroËilnic gibala okoli
14.000 ter izvedel 100 povpraševanj. Uspešno je implementiran nov
program za pisanje naroËilnic.
Oddelek za javno naroËanje zopet prevzel vso izpeljavo naroËil na podroËju blaga in storitev. V letošnjem letu smo izvedli
oziroma se izvajajo 103 postopki male vrednosti javnih naroËil in
15 postopkov javnih naroËil. Uspešno smo prilagodili postopke, dokumentacijo v skladu z dopolnitvami z Zakonom o javnem naroËanju na vodnem, energetskem, transportnem podroËju in podroËju
poštnih storitev ter spremenili Navodila za naroËanje 228.
V službi nabave se bomo še naprej trudili, da bomo vse porabnike v podjetju preskrbeli s potrebnimi koliËinami blaga ter storitvami
ob predvidenem Ëasu. Težili bomo k temu, da se predvsem za repromaterial sklenejo dolgoroËne pogodbe. Glede na to, da se zakonodaja na podroËju javnega naroËanja spreminja in dopolnjuje bomo
poseben poudarek namenili izobraževanju, kajti vsi izvajalci bodo v
prihodnosti morali narediti strokovni izpit iz javnega naroËanja.
Helenca Šterlekar

Služba režijskih dejavnosti

S

lužba režijskih dejavnosti je razdeljena na dva oddelka, in
sicer oddelek poslovnih in obratnih stavb, v okviru katerega deluje tudi trženje poËitniških kapacitet ter oddelek avtoprometa in orodja. V službi režijskih dejavnosti je bilo konec leta
2010 zaposlenih 9 delavcev, kar predstavlja 0,9% vseh zaposlenih
v družbi. Število zaposlenih v službi se glede na konec leta 2009
zmanjšalo za 30,7%.
Naloge službe režijskih dejavnosti so na podroËjih vzdrževanja in obnove poslovnih in obratnih stavb, trženja in vzdrževanja
poËitniških kapacitet ter vzdrževanja in obnavljanja voznega parka,
mehanizacije in orodja. Kot dober gospodar skrbimo za dejansko
urejenost nepremiËninskega premoženja zlasti z manjšimi popravili
in deli na objektih ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so
pleskanje, popravila vrat, oken, zamenjava stavbnega pohištva s
pohištvom enakih dimenzij in podobno, s katerimi se ne posega v
konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti,
namembnosti in zunanjega videza. Ureja se tudi pravna urejenost
nepremiËninskega premoženja, ki zajema urejenost zemljiškoknjižnega stanja nepremiËnin, vpisa nepremiËnine v kataster stavb oziroma zemljiške katastre, vpisa nepremiËnin v centralno evidenco
nepremiËninskega premoženja in zavarovanje stvarnega premoženja.
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Služba režijskih dejavnosti skrbi za 25 stanovanjskih enot, 6
poslovnih stavb, 60 obratnih objektov, kamor spadajo nadzorništva, deponije drogov, drugi pomožni objekti in dvorišËa, 52 poËitniških enot, 341 osebnih in kombiniranih vozil, 24 tovornih vozil,
18 avtokošar, 55 kombijev, 18 delovnih terenskih vozil in 72 priklopnih vozil.

Cilji na podroËju poËitniških kapacitet:

Ravno tako kot prejšnja leta je bilo leto 2010 polno izzivov,
le omejitev za njihovo uresniËitev je bilo veË. V Ëasu zaostrenih
razmer uspešno izvajanje delovnih nalog ne bi bilo mogoËe brez
prizadevnega dela vseh sodelavk in sodelavcev Službe režijskih dejavnosti in dobrega sodelovanja s poslovnimi partnerji. Kako naprej? V prihajajoËem letu 2011 se bomo še naprej trudili biti uspešni
pri vseh zastavljenih ciljih in sicer:

• stvarnopravna ureditev solastninske pravice družbe na nepremiËninah na Rabu, Krvavcu, KorËuli in v Portorožu z vpisom
družbe v zemljiško knjigo kot enega od solastnikov ali pa kot
etažnega lastnika,
• preverba in spremljanje upraviËenosti višine stroška iz naslova
tujih storitev,
• doseganje racionalne izrabe sredstev za vzdrževanje,
• odprodaje neizkorišËenih poËitniških kapacitet,
• ureditev pravne urejenosti nepremiËninskega premoženja, ki
zajema urejenost zemljiškoknjižnega stanja nepremiËnin, vpisa
nepremiËnine v kataster stavb oziroma zemljiške katastre, vpisa
nepremiËnin v centralno evidenco nepremiËninskega premoženja in zavarovanje stvarnega premoženja.

Cilji na podroËju poslovnih in obratnih stavb:

Cilji na podroËju avtoprometa, mehanizacije in orodja:

• v skladu z doloËili Stanovanjskega zakona doloËitev nove višine
najemnin za službena stanovanja,
• odprodaja službenih stanovanj,
• znižanje stroškov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišËa z odprodajo zemljišË, ki jih podjetje ne uporablja v
poslovne namene,
• odprodaja nepotrebnega stvarnega premoženja družbe,
• opredelitev možnih naËinov za racionalno izrabo energije v
objektih,
• preverba in spremljanje upraviËenosti višine stroškov iz naslova
tujih storitev,
• doseganje racionalne izrabe sredstev za vzdrževanje,
• ureditev pravne urejenosti nepremiËninskega premoženja, ki
zajema urejenost zemljiškoknjižnega stanja nepremiËnin, vpisa
nepremiËnine v kataster stavb oziroma zemljiške katastre, vpisa
nepremiËnin v centralno evidenco nepremiËninskega premoženja in zavarovanje stvarnega premoženja.

• spremljanje stopnje izkorišËenosti voznega parka in mehanizacije
z namenom odprodaje v primeru nizkih stopenj izkorišËenosti,
• preverba, ali je s spremembo organizacije podjetja obstojeË normativ opremljenosti skupin z mehanizacijo še ustrezen,
• prouËitev možnosti uporabe lastnih vozil v službene namene za
doloËene delavce,
• analiza finanËnih uËinkov spremembe vozil iz osebnih vozil v
delovna vozila,
• poveËanje varnosti zaposlenih v cestnem prometu z vgradnjo
ustrezne opreme,
• opredelitev možnosti postopne uvedbe standardnih stroškov
(poraba km za konkretne objekte in št. ur doloËene vrste del na
doloËenih tipih objektov) ter ovrednotenje potenciala za zmanjšanje stroškov in/ali poveËanja uËinkovitosti dela terenskih ekip
z uporabo modernih tehnologij v poslovnih procesih.

AvtomehaniËna delavnica Elektra Ljubljane v Domžalah.
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Prvi slovenski celoviti
sistem za upravljanje
elektro Ërpalk

E

lektro Ljubljana je vzpostavil sistem za upravljanje elektro Ërpalk, ki
vkljuËuje vodenje in nadzor elektro
Ërpalk. Sistem je namenjen za upravljanje
elektro Ërpalk razliËnih proizvajalcev ter
izmenjavo podatkov uporabnikov med podobnimi sistemi doma in v tujini. Elektro
Ljubljana je sistem demonstracijsko predstavil v okviru predstavitve na konferenci
slovenskih elektroenergetikov CIGRE in CI-

RED, ki je potekala od 30. maja do 1. junija 2011 v Cankarjevem domu. V ponedeljek, 30. maja 2011, od 12. do 15. ure je v
preddverju Cankarjevega doma potekala
praktiËna demonstracija uporabe elektro
Ërpalke in delovanja sistema za upravljanje elektro Ërpalk. Obiskovalcem je bil na
razstavnem prostoru omogoËen ogled elektriËnega vozila, elektro Ërpalke ter samega
poteka polnjenja elektriËnega vozila. Prav

Predstavitev elektriËnih vozil in portala elektro.Ërpalke.si v avli
Cankarjevega doma.

Univerzalna elektro Ërpalka.

tako pa je bil možen vpogled v tehnološko
rešitev, ki poteka v Ëasu polnjenja elektriËnega vozila.
Violeta Irgl in Rok Obreza

Rok Obreza je predstavil prvi slovenski portal za elektro Ërpalke.
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Otvoritev prve elektro
Ërpalke v ObËini Litija

P

rva elektro Ërpalka v ObËini Litija,
ki je bila sveËano odprta 16. junija,
je rezultat dobrega sodelovanja med
Elektro Ljubljana in ObËino Litija in je del
demonstracijskega projekta postavitve elektro Ërpalk v sedmih slovenskih obËinah, ki
ga Elektro Ljubljana izvaja v sodelovanju s
Službo Vlade RS za podnebne spremembe
in obËinami. ObËina Litija je v ta namen
zagotovila prostor in poskrbela za prikljuËi-

tev na distribucijsko omrežje, medtem ko je
Elektro Ljubljana zagotovil elektro Ërpalko
ter bo skrbel za njeno nemoteno delovanje.
Polnjene bo do konca leta 2012 brezplaËno
za vse uporabnike elektriËnih vozil.

Nagovor župana ObËine Litija na otvoritvi elektro Ërpalke.

Violeta Irgl in Rok Obreza
Matjaž Osvald je predal Francu Babniku kartico
za polnjeneje elektriËnega avtomobila na elektro
Ërpalki.

Župan ObËine Litija Franci Rakovec in namestnik predsednika uprave
Elektra Ljubljana Matjaž Osvald pri odpiranju elektro Ërpalke.

TeËaj iz poslovne N
korespondence

a distribucijski enoti v Novem mestu smo za zaposlene izvedli kratek teËaj iz poslovne korespondence. Omenjeni seminar je bil izveden v okviru ToËke vseživljenjskega uËenja,
ki deluje pod okriljem Centra vseživljenjskega uËenja Dolenjske pri
RIC Novo mesto. Udeležencem seminarja je profesorica slovenšËine
predstavila pravila pisnega sporazumevanja, ki ima v današnjem
svetu precejšen pomen. Poslovno pismo mora biti urejeno, razumljivo, zanimivo in brez slovniËnih, slogovnih in pravopisnih napak. Prav tako mora biti dopis pregleden in omogoËati mora hitro
branje. Vsi udeleženci seminarja smo bili zadovoljni s predstavljeno
snovjo in bi želeli še veË podobnih izobraževanj iz slovenskega
jezika.
Jolanda Štukelj
Udeleženci teËaja o poslovni
korespondenci med predavanjem.
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Prva avtomatizirana kabelska TP
priËela z obratovanjem

KTP Betonovo.

Siemensov SF6 blok.

Eno temeljnih naËel družbe Elektro Ljubljana je zanesljiva oskrba odjemalcev s kvalitetno elektriËno energijo,
kar med drugim pomeni Ëim manjše število neplaniranih
prekinitev, torej izpadov. Žal so le-ti zaenkrat še neizogibni, zato je potrebno stremeti k temu, da so Ëasi izpadov
dobave energije Ëim krajši.

Sipronika d. o. o., ki je tudi dobavilo procesno opremo. To visokotehnološko podjetje je specializirano za reševanje kompleksnih
problemov na podroËju avtomatizacije elektroenergetskih sistemov.
Sicer Elektro Ljubljana s podjetjem Sipronika d. o. o. sodeluje že
od leta 1994.

Z

Opremo za daljinsko vodenje in nadzor, ki omogoËa vkljuËitev
v obstojeËi koncentrator DCV na Slomškovi, sestavljajo elementi:
• Krmilna omarica, v kateri se nahaja oprema za nadzor in krmiljenje;
• KonËna naprava (RTU) tip TN 10. Ta ima vgrajen protokol DNP
3.0 za komunikacijo s koncentratorjem v DCV. Naprava omogoËa zajem alarmov in analognih veliËin z indikatorja KI 20 ter
drugih digitalnih in analognih signalov;
• GSM/GPRS modem, industrijska izvedba, z neusmerjeno anteno, antenskim kablom, napajalnim kablom, podatkovnim kablom za povezavo s konËno napravo;
• Pomožna oprema: napajalnik/polnilec baterij, akumulatorja
2x12V/17 Ah, grelec s termostatom, releji za krmiljenje, zašËitni
elementi.
Ob tem bi veljalo poudariti, da je z vgrajenima akumulatorjema zagotovljena avtonomija sistema za najmanj 24 ur z vsaj 20
stikalnimi operacijami.
Namen avtomatizacije v konkretnem primeru je dvojen, in
sicer gre prvenstveno za hitro vzpostavljanje rezervnega napajanja v primeru izpadov enega od daljnovodov, ki prihajata v KTP
Betonovo (DV 20 kV Lož iz RTP 110/20 kV Cerknica oziroma DV

a doseganje tega cilja so nujno potrebna vlaganja v posodabljanje distribucijskega omrežja, katerega pomembni Ëleni
so tudi avtomatizirana loËilna mesta. Le ta namreË moËno
skrajšajo Ëas, potreben za lokalizacijo mesta z nastalo okvaro, obenem se tako bistveno skrajša Ëas izpada dobave. Naše podjetje je
naredilo nov, pomemben korak v smislu avtomatizacije distribucijskega omrežja: v Ëetrtek, 16. junija 2011, je v Elektro Ljubljana
priËela z obratovanjem prva avtomatizirana kabelska TP 20/0,4 kV
Betonovo, ki je mejna TP med nadzorništvoma Ribnica (DE KoËevje) in Cerknica (DE Ljubljana-okolica).
Gre za novost, torej testno vgradnjo; projekt je potekal pod
vodstvom g. Tomaža Zabavnika, strokovnega sodelavca z oddelka
za vzdrževanje VN objektov.
Za zaËetek je bilo potrebno obstojeË Siemensov SF6 blok
opremiti z elektromotornim pogonom.
Sledila je montaža komunikacijske opreme, natanËneje: realiziral se je daljinski nadzor in vodenje ene SN celice - loËilnega
stikala v SN bloku transformatorske postaje in nadzor sekundarnih
el. veliËin na NN strani transformatorja. Storitev je izvajalo podjetje
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Krmilna omarica za avtomatizacijo.

TP je poleg daljinskega vodenja opremljena tudi z zašËito ter meritvami na
SN in NN nivoju.

20 kV Loški potok iz RP 20/20 kV Sodražica), poleg tega pa je pomembno nabiranje izkušenj, ki bodo še kako koristile pri nadaljnji
avtomatizaciji SN omrežja. Še posebej v takšnih primerih, ko se avtomatizacija z zašËito vgrajuje na že obstojeËa loËilna mesta, saj to
pomeni relativno kratek Ëas izvedbe ob relativno nizkih vlaganjih
glede na ostale vrste avtomatizacije. Jasno pa je, da morajo biti tudi
v teh primerih izpolnjeni vsaj minimalni pogoji, kot je naprimer

motorni pogon v celici (Ëe ne obstaja, da je vsaj možnost enostavne
vgradnje), nadalje da je možno s TP vzpostaviti zanesljivo zvezo za
prenos podatkov (idealna bi bila optiËna povezava, sicer zadošËa
soliden GSM/GPRS signal).
Toni Štimec in Martin Drgan
Fotografije: Tomaž Zabavnik
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Prvi slovenski portal za iskanje
polnilnih mest za elektriËna vozila
smo v mesecu maju posodobili tako,
da omogoËa tudi spletno registracijo
uporabnikov elektro Ërpalk.

L

astniki elektriËnih vozil oziroma potencialni uporabniki elektro Ërpalk
lahko na portaluwww.elektro-crpalke.si opravijo spletno registracijo. Pri spletni registraciji vpišejo telefonsko številko
svojega mobilnega telefona, s pomoËjo katerega lahko aktivirajo vsako elektro Ërpalko, ki je v lasti Elektra Ljubljana.
Portal www.elektro-crpalke.si posreduje tudi druge praktiËne in koristne informacije:
• omogoËa enostavno iskanje polnilnih
mest (elektro Ërpalk) ne glede na njiho-

Spremembe na portalu
www.elektro-crpalke.si
vo lastništvo in s tem naËrtovanje poti,
• posreduje tehniËni opis prikljuËnih mest
na vsaki polnilni postaji, kar uporabnikom omogoËa predhoden pregled možnosti polnjenja.
• omogoËa lastnikom polnilnih postaj,
da sami vpišejo oziroma umestijo svojo
elektro Ërpalko na spletni portal www.
elektro-crpalke.si

Elektro Ljubljana trenutno omogoËa
lastnikom elektriËnih vozil polnjenje na
osmih elektro Ërpalkah - šestih v slovenski
prestolnici, eni na Vrhniki in eni v Litiji.
ElektriËna energija na vseh elektro Ërpalkah je pridobljena izkljuËno iz lastnih obnovljivih virov energije - iz Zelene energije.
Rok Obreza
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SonËna elektrarna na objektu
RTP Domžale

Niz fotonapetostnih modulov Solyndra SL-001-182.

V aprilu smo priËeli z gradnjo prve sonËne elektrarne
v letu 2011, in sicer na objektu RTP Domžale. Gradila jo
je skupina za izgradnje Grosuplje I., ki jo vodi podroËni
organizator del Salko BlekoviÊ.

S

onËna elektrarna je bila zgrajena za oddajanje elektriËne
energije nazaj v omrežje. Na strehi RTP Domžale je postavljen
fotonapetostni generator, ki je sestavljen iz štirih polj z 288
PV moduli Solyndra SL-001-173 in spojišËa PV modulov s prenapetostno zašËito in DC odklopniki. V vsakem polju je 8 nizov s 36
moduli, ki so med seboj vezani zaporedno in vzporedno. Vsako polje je prikljuËeno na svoj omrežni razsmernik, torej skupaj so štirje
omrežni razsmerniki. Skupna instalirana moË sonËne elektrarne je
30,576 kWp. Fotonapetostni modul Solyndra SL-001-177 je izdelan iz cilindriËnih CIGS silicijevih celic, ki omogoËajo optimalno
proizvodnjo elektriËne energije iz sonËne v vseh sevalnih pogojih.
Moduli so naËrtovani za fotonapetostne sisteme, ki delujejo
vzporedno z javnim elektriËnim omrežjem. Njihova zasnova je
posebej razvita za montažo na ravne strehe, saj omogoËa visok
izkoristek v horizontalni legi, enostavno montažo in zapolnitev
veËjih strešnih ali talnih površin. Modul je sestavljen iz 40 vzporedno povezanih cevastih celic velikosti 1080x0,05 mm. NajveËja
izhodna moË solarnega modula je 182 Wp pri izhodni napetosti
71,7 V. Kaljeno steklo zagotavlja odliËni zašËito solarnega modula
pred vplivi okolja, kot sta toËa in led, hkrati pa odliËno prepušËa
vpadlo svetlobo k sonËnim celicam. Solarni modul je obdan z
okvirjem iz eloksiranega aluminija, ki mu zagotavlja dobro mehaniËni trdnost.
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Skupina za izgradnjo Grosuplje I.

Omrežni razsmernik Danfoss TLX 15 k (trifazni) pretvarja
enosmerno napetost, ki jo proizvedejo solarni moduli v izmeniËno
napetost sinusne oblike, ki je sinhronizirana z napetostjo javnega
elektriËnega omrežja. Razsmernik je trifazen in deluje popolnima
avtomatizirano. Takoj, ko je sonËno obsevanje zadostno za paralelno delovanje z omrežjem, kontrolna enota sproži sinhronizacijo
z omrežjem in pošiljanjem energije vanj. ObiËajno je za priËetek
delovanja dovolj že 10-15 W moËi solarnega generatorja. Razsmernik med delovanjem stalno sledi moËi solarnega generatorja
(MPPT- Maximum Power Point Tracking). Takoj, ko ob mraku ni
veË moËi iz solarnega generatorja, se razsmernik avtomatiËno odklopi iz omrežja in se ugasne.
Ker se kontrolna enota napaja direktno iz solarnega generatorja, se razsmernik ponoËi avtomatiËno ugasne in ne porablja
nobene energije za delovanje.
»e pride do nevarnosti pregrevanja pri polni obremenitvi
razsmernika, razsmernik avtomatiËno zmanjša izhodno moË, da
prepreËi pregrevanje naprave.
Dela na SE RTP Domžale naj bi predvidoma bila konËana
s koncem aprila letos. Skupina za izgradnje Grosuplje I pa se že
pripravlja na izdelavo nove SE na objektu RTP ViË v zaËetku
maja.

Anže Jerina, služba za izgradnjo DE LO
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Okrogla miza na Fakulteti za
družbene vede
Okrogla miza je potekala na Fakulteti za družbene vede, Univerze v
Ljubljani, na temo “Preklopimo FDV
na zeleno (tudi, Ëe je modro!)”. V
Ëetrtek, 9. junija, smo se ob 16. uri
zbrali Dejan SaviÊ, Greenpeace Slovenije, Uršula Krisper, Elektro Ljubljana
d. d., Barbara Polajnar, predstavnica študentske iniciative “Preklopimo
FDV na zeleno!” ter moderatorka
Natalija Majsova, urednica spletnega
glasila cafebabel.com.

N

amen okrogle mize je bil prisotnim
študentom predstaviti, kaj pomeni preklop na “zeleno”. Cilj okrogle mize je bil, študentom na enostaven
naËin razložiti vire energije in uporabljene
tehnologije za pridobivanje ter tudi tesno
povezavo med rabo okolju prijazne energije ter nujnostjo njene uËinkovite rabe.
Moderatorka Majsova je najprej k besedi
pozvala SaviÊa iz Greenpeacea Slovenije.
Razložil je, kje se proizvaja elektriËna energija, na kakšen naËin ter s stališËa aktivista
Greenpeacea ocenil prednosti in slabosti
uporabljenih tehnologij. Kot predstavnica
Elektra Ljubljane d.d. sem razložila prisotnim študentom, da preklop na zeleno za
FDV pomeni, odloËiti se za nakup Modre
energije. Pri tem lahko zbirajo delež Modre
energije, ki je lahko minimalno 10% pa do
celotne porabe elektriËne energije FDV. Fakulteti bi modra odloËitev prinesla od 80 do
najveË 800 € dodanega letnega stroška, kar
ni veliko. Poudarila sem tudi razliko med
Modro in našo Zeleno energijo, še zlasti, da
se za Zeleno lahko odloËijo doma, v vlogi
gospodinjskega odjemalca, da je slednja še
bolj dragocena, saj se proizvaja v majhnih
elektrarnah, ki so praviloma okolju še bolj
prijazne. Poudarila sem bonitete, ki jih fakulteta kot kupec Modre energije pridobi:
potrdilo, promocijski material ter objavo
na spletnih straneh. Moderatorka mi je
nato zastavila vprašanje, kaj lahko povem

o uËinkoviti rabi elektriËne energije. Izhajala sem iz izhodišËa, da fakulteta želi biti
zgled tudi drugim (fakultetam) in to ne le
zgolj pri odloËitvi za Modro, temveË svojo
porabo energije prevzeti tudi pod nadzor
ter jo skušati zmanjšati. To pomeni, da FDV
postane prva fakulteta, ki se usmerjeno
trudi uËinkovito rabiti (elektriËno) energijo. Seveda pa je za dosego cilja potreben
projektni pristop. Ugotoviti je potrebno stanje in sprejeti ukrepe za uËinkovitejšo rabo
energije. Da ne ostanemo zgolj pri naËrtih
sem s strani Elektro Ljubljana, d. d., ponudila pomoË in sicer se bom, tako kot ostali
prisotni študenti, kot prostovoljka s strokovnim znanjem pridružila na njihovi poti
za uËinkovito rabo energije. Zadali smo si
cilj, da do jeseni pripravimo predloge uËinkovite rabe in z njimi seznanimo vodstvo
fakultete. Nato so mi prisotni postavili še
nekaj vprašanj, kako se bomo “projekta”
lotili. Dogovorili smo se, da bomo v prvi
fazi prepoznali in izvedli nekaj t. i. orga-

nizacijskih ukrepov, ki ne zahtevajo finanËnih sredstev. Predvidevam, da veËjih
ukrepov povezanih z investicijskimi vlaganji ne bo potrebno izvesti, saj je bila fakulteta nedavno prenovljena, kar pomeni,
da so pri naËrtovanju in gradnji upoštevali
smernice in predpise za uËinkovito rabo
energije v stavbah. Vsekakor pa se bomo
naloge lotili na obiËajen naËin , vredno je
namreË preveriti stanje, morda bomo našli
pomanjkljivosti in jih odpravili. Seveda pa
bo za to potrebno ukrepe predstaviti vodstvu fakultete in jih prepriËati o smiselnosti
izvedbe projekta.
Prav veselim se prihodnjega druženja
s študenti z Modre fakultete in dela na zanimivem projektu.
Uršula Krisper

Na okrogli mizi je sodelovala tudi Uršula Krisper.
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TehniËne zahteve za impregnirane
drogove - 2. del
Mehanske poškodbe
Poškodbe segajo lahko najveË 5%
premera na mestu poškodovanja v globino.
Na posameznem drogu sta dovoljeni najveË
dve mehanski poškodbi, ki pa morata biti
vsaj 500 mm narazen.
Kakršnekoli mehanske poškodbe, ki
potekajo pravokotno na os droga niso dovoljene.

SrËne in zvezdaste
razpoke v notranjosti
droga
Dovoljene so le srËne in zvezdaste
razpoke, navedene v Ëlenu 6.3.8 standarda
SIST EN 12510.
Konica (vrh) droga lahko vsebuje le
srËne ali zvezdaste razpoke z manj kot 5
kraki (slika 12). Na peti je dovoljena ena
srËna ali zvezdasta razpoka, pri Ëemer dva
kraka lahko segata najveË 5 mm pod površino droga. V primeru, da ena razpoka
sega do površine, je lahko ta dolga najveË
500 mm (od pete droga navzgor) (slika 13).
Kolesivost ni dovoljena (slika 14).

Slika12:
Dovoljene srËne
razpoke

Slika14:
Kolesivost

Slika 17:
Nedovoljena sušna
razpoka, ki sega preko
50% dolžine droga

Sušne razpoke ali pokline
na obodu droga

Druge vrste razpok in
kolesivost

Dovoljene so le razpoke navedene v
Ëlenu 6.3.9 standarda SIST EN 12510.
Sušne razpoke, ki potekajo vzporedno
s smerjo vlaken niso opredeljene kot napaka v primeru, da dimenzije ne presegajo
zahtev standarda SIST EN 12510. Neprekinjena razpoka je lahko dolga najveË 50%
dolžine droga. Globina razpok je lahko najveË 50% premera droga (slike 15, 16, 17).

Druge vrste razpok, kot so zunanje
razpoke (enojna, križna) ter kolesivost, razen tistih, navedenih v tehniËni specifikaciji, niso dovoljene.

Dovoljene so le sušne razpoke, ki se
pojavijo pred impregnacijo. Tako je površina teh razpok po impregnaciji impregnirana in zato ne predstavljajo nevarnosti za
okužbo z glivami. Razpoke, ki se pojavijo
po impregnaciji niso dovoljene. Razpokam
po impregnaciji se izognemo tako, da impregniramo ustrezno suhe drogove.

Slika 15:
Dovoljena sušna
razpoka

Obarvanja zaradi
delovanja gliv modrivk
Obarvanje zaradi delovanja gliv modrivk je dovoljeno, Ëe ne vpliva na uspešno
izvedbo impregnacije. Modrenje na površini ne sme presegati 50% površine droga.
Na preseku pa modrenje ne sme presegati
50% površine beljave (slika 18).

Slika 18: Pomodrela beljava smrekovega droga

Rjavenje (rjavost)

Slika13:
Nedovoljene srËne
razpoke
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Slika 16:
Nedovoljena sušna
razpoka, ki sega preko
50% premera droga

Rjave proge, ki so posledica bakterijske okužbe ali zaËetne stopnje rjave trohnobe, niso dovoljene (Slika 19). Te proge so
še posebej pogoste na drogovih, ki izvirajo
iz sanitarno-varstvenega poseka (na primer
''lubadarke'').

NOVOSTI
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poškodbe je znaËilno, da so Ërno obarvane
(Slika 21).
Poškodbe hišnega kozliËka (Hylotrupes bajulus) niso dovoljene (Slika 22).

Slika 19: Rjavenje v osrednjem delu deske

Trohnoba
Na drogovih ne sme biti prisotnih nikakršnih znakov trohnobe, niti površinske
niti v sredini (slika 20).

Slika 21: Ovalne izletne odprtine v beljavi
iglavcev.

dardu SIST EN 12479.
Toleranca pri dolžini: ± 1%
Toleranca pri premeru: + 30mm
KoniËnost: med 6 mm/m in 16 mm/m
(razlika v premeru droga na obeh koncih
izražena na meter dolžine) (pogoj za skladnost s standardom SIST EN 12510)
V primeru pojava odstopanj od nominalnih dimenzij premerov v okviru dovoljene tolerance je potrebno zagotoviti skladnost z zahtevo po koniËnosti.

Obdelava lesa pred
impregnacijo
Lupljenje hlodovine
Med lupljenjem se lahko premer
smrekovih drogov zmanjša za najveË 10
mm. Na obmoËju med 0,5 in 2,5 m od pete
droga ni dovoljeno nikakršno zmanjšanje
premera droga zaradi lupljenja.

Mehanska obdelava
drogov
Slika 22: Poškodbe znaËilne za hišnega kozliËka

Vlažnost

Slika 20: Rjava trohnoba na osrednjem delu
smrekovega droga

Poškodbe zaradi insektov
VeËji obsegi poškodb zaradi delovanja
insektov niso dovoljeni.
Dovoljene so le poškodbe navedene v
Ëlenu 6.2.2 standarda SIST EN 12510. Dovoljene so manjše poškodbe primarnih in
sekundarnih insektov. Dovoljenih je 5 rovov/izletnih odprtin s premerom manjšim
od 1,5 mm; ali 20 rovov/izletnih odprtin
s premerom manjšim od 1,0 mm enakomerno razporejenih na katerihkoli 100 mm
dolžine droga.
Dovoljene so le poškodbe primarnih
in sekundarnih insektov (mušiËavost). Za te

Pred impregnacijo mora biti vlažnost
vseh drogov nižja od 25%.
Pri drogovih, obarvanih zaradi delovanja gliv modrivk, mora biti vlažnost lesa
nižja od 23%.

Dimenzije
Dimenzije drogov so navedene v poglavju 5.2., kupec pa jih lahko še spremeni.
Navedejo se naslednji podatki: nominalna
dolžina, nominalni premer pete droga in
nominalni premer konice droga. Peta droga mori biti lepo oblikovana, nikakor ne
zvonËasta. Premer pete droga se doloËa 50
cm od pete droga. Najpogostejše dimenzije
droga so navedene v poglavju 5.2.

Zaželeno je, da je vsa mehanska obdelava (vrtanje lukenj, krojenje, izdelava
rež) opravljena pred impregnacijo.
Konica droga je prirezana poševno
120 do 130 stopinj (dvokapna konica).
Površina pete droga mora biti pravokotna na os droga. Brez zarez, ki nastanejo
med posekom in brez trsk. Rob droga mora
biti lepo zaokrožen (Slika 23).
Peta droga ne sme biti zvonËaste oblike. Korenovec ne sme biti vkljuËen v drog.
V primeru, da pride do mehanske obdelave impregniranih drogov po vgradnji,
je potrebno vse odprte površine premazati
ali prebrizagti s kompatibilnim zašËitnim
pripravkom. Pri delu je potrebno upošteva-

Dovoljena toleranca
Tolerance dimenzij in padca premera
z dolžino (koniËnost) so navedene v stan-

Slika 23: Obdelava konice ter robov droga
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ti vse varnostne in zašËitne ukrepe, ki jih
predpisuje proizvajalec zašËitnega pripravka.

Vrtanje izvrtin
V drogove je potrebno izvrtati vse
zahtevane izvrtine pred postopkom impregnacije.
Vse izvrtine se vrtajo pravokotno na
os droga. Dovoljena toleranca je ± 3 mm.
Izvrtine v bližini konice droga je potrebno izvrtati zelo previdno. Izvrtine ne
smejo potekati vzporedno preko razpok.

SkladišËenje drogov pred
impregnacijo
Drogove je potrebno skladišËiti na
stabilnih in zdravih lesenih nosilcih, ki
se nahajajo vsaj 500 mm nad tlemi. Med
posameznimi ravninami drogov mora biti
vsaj za en premer enega droga razmika.
Drogovi morajo biti zloženi tako, da je
omogoËeno nemoteno kroženje zraka.
Pod drogovi mora biti asfaltirana, pešËena ali prodnata površina, ki prepreËuje
zastajanje vode. Pod zložaji ne sme biti trave ali grmovja.
V bližini kopic ne sme biti trhlega ali
z insekti poškodovanega lesa.

ZašËitni impregnacijski
pripravki
ZašËitni pripravki, ki se uporabljajo
za impregnacijo lesenih drogov morajo biti
preizkušeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 599-2 za konstrukcijski les na
prostem. Aktivne uËinkovine uporabljene
v zašËitnem pripravku morajo ustrezati
zahtevam Direktive o biocidih (98/8/EC).
Veljavna kopija dokumentacije mora biti
na voljo na impregnacijski postaji. V nadaljevanju so opisani le baker-etanolaminski
pripravki, saj so le ti trenutno najpomembnejši pripravki za zašËito konstrukcijskega
lesa na prostem.
Za zašËito se lahko uporabljajo le
pripravki, ki jih odobri naroËnik drogov.
Najpomembnejši pripravki, registrirani na
evropskem trgu so navedeni v preglednici 3.
Koncentracija aktivnih uËinkovin v
zašËitnih pripravkih mora biti ustrezna,
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ZašËitni pripravek
Wolmanit CX 10
Wolmanit CX 8
Wolmanit CX 8 WB
Kemwood ACQ 2300
Kemwood ACQ 1900
Korasit KS
Impralit KDS
Impralit KDS 4
Silvanolin
Tanalith E 3485
Tanalith E 3492

Aktivne uËinkovine
Bakrova uËinkovina
Cu-HDO
Borova uËinkovina

Bakrova uËinkovina
Kvartarna amonijeva
spojina
Borova uËinkovina
Bakrova uËinkovina
Triazoli
Borova uËinkovina

da lahko zagotovimo ciljno retencijo predpisano v tem dokumentu. Ciljna retencija
mora nuditi zašËito pred biotskimi dejav-

niki razkroja skozi celotno predvideno življenjsko dobo.
Za impregnacijo morajo impregnacijske postaje uporabljati sveže pripravljen
zašËitni pripravek. Uporabljajo se lahko le
v koncentracijskem obmoËju, ki ga predpiše proizvajalec zašËitnega pripravka. Izogibati se je potrebno kakršnemu koli nastajanju sedimentov.
Boris Sterle
Vir: Elektro Ljubljana, TS 02; 08-131:
avgust 2010; TehniËna smernica za impregnirane drogove
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Obisk otroškega
vrtca Kekec v
Savi pri Litiji
Elektro Ljubljana že kar nekaj
let sodeluje z vrtci pri izobraževanju
najmlajših. Kot elektriËar Piko sem
v popolni delovni opremi elektromonterja 19. aprila obiskal malËke v
enoti vrtca Kekec v naselju Sava pri
Litiji. Skupaj smo v prijetnem druženju preživeli dve uri. Na otrokom
primeren naËin sem predstavil elektriko, kako z njo ravnati in kako z
elektriËno energijo varËevati. Z velikim zanimanjem so spremljali tudi
predstavitev zašËitne opreme. Tudi
sami so si lahko namestili Ëelado in
zašËitne rokavice, najveËje veselje pa
je bilo, ko sem jih pozibaval na varnostnem pasu. O obisku so vzgojiteljice spraševale svoje varovance, pa
si preberimo nekaj njihovih opisov
elektriËarja Pika.

Otroci so pomerjali Ëelado in zašËitne rokavice.

• Enej: vrvico je imel, da se laži gor pleza,
• Luka B.: pa za gugat otroke,
• Klara: pa k ma take Ëevlje, za na skale, da
•
•
•
•
•
•

se prpne, da lohk gor spleza,
Luka B.: Ëelada je bila bela,
Tim: pa gor je Piko pisal,
Klara: pa je mela un za zašËitit,
Tim: šipco,
Lara L.: ko iz drevesa dol ne pade, zato
majo šËit, da mu v uËke ne pade,
Taja: žarnice nam je pokazal, luËke, še
tele, k visijo, pol pa jih lohk gledamo,

žarnice za v avto nam je pokazu,
• Sara: guncal nas je na trakovih, pokazal
nam je Ëelado, rokavice, Ëevlje za plezat,
pokazal smo mu, kaj smo o elektriki nalepil, pokazal nam je z balonom elektriko,
k nam je lase dvigval. Pokazal nam je
tiste Ëevlje, kako se zapnejo. Povedu
nam je, da je elektrika zelo nevarna, da
ne smemo v stikala roke vtikat. Da se ne
smemo igrat s stikali.
• Luka B.:

Marko Piko
in vzgojiteljice enote vrtca Kekec

O

biskal nas je elektriËar PIKO iz podjetja Elektro Ljubljana. Prišel je, da
bi nas nauËil Ëim veË o elektriki in
nam pokazal opremo, ki jo potrebujejo elektriËarji pri svojem delu ter:
• Saša: imel je Ëelado, pa špago,
• Luka B.: da ne smemo prijemati elektrike,
• Lara L.: ko nas je gugal, pa nam je poka•
•

•
•
•

zu, kaj se dela z balonom, elektrika,
Tim: elektriËni avto je mehek, pa ma not
baterije, pa še luËke,
Lara L.: imel je ene vrvi, da lahko splezajo, pa popravijo elektriko, pa pol, da
majo ene take rokavice, da jih na strese
Saša: imel je pajac obleËen,
Enej: bil je modre barve,
Luka B.: pa da mu ne drsi na lojtri, ko gor
spleza, ima ene klešËe na Ëevljih, da dol
ne pade,

Zadovoljni otroci z elektriËarjem Pikom.
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Ogled tehniËnih zanimivosti
Münchena in sejma Power Days
Salzburg 2011
V elektrotehniËnem svetu je mesto München vedno
zanimiv ogleda. Tu so veliki znanstveni inštituti, fakultete in industrija in nenazadnje tudi tehniËni muzej. Tako
je eden najveËjih svetovnih tehniËnih muzejev Deutsches
Museum (tehniËni muzej). Glede na vse to, smo si Ëlani
elektrotehniškega društva Ljubljana želeli ogledati te znamenitosti Münchna, hkrati pa smo v naš program vkljuËili
še ogled strokovnega sejma Power Days Salzburg 2011.

P

rvi dan obvezno München in v tehniËni muzej. Pot nam je
že poznana, Ëez prelepo Koroško, Alpe in že smo na Bavarskem in kmalu v Münchnu. Z modernimi navigacijskimi
napravami ni potrebna posebna znanost iskanja želene lokacije,
vendar muzej je krajevno spremenil lokacijo glavnega vhoda, mi pa
brez zapletov najdemo in parkiramo avtobus, poleg vseh evropskih
“BUS” registracij. Nov glavni vhod je res veliËasten, naval obiskovalcev pa tudi. Takoj se odloËimo za halo elektrotehnike, potem pa
še ostalo po prosti izbiri. Eksponati so res neverjetni in toliko je za
ogledati. Od originalnih lastnoroËnih delov Teslovih eksperimentov
do ostalih neverjetnih zgodovinskih primerkov. Takoj se vidi, da je
vloženega veliko denarja, dela pa tudi entuziazma. Elektrotehnika
nas je danes preveË prevzela, Ëasa in moËi imamo še za nekaj tehniËnih znamenitosti, pa tudi utrujeni smo.

Glavni vhod v tehniËni muzej.
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Kratek popoldanski Ëas je namenjen poËitku in mini sprehodu
po Münchenskih glavnih pešpoteh. Vendar v programu imamo še
ogled BMW razstavnega prostora in muzeja. Težko smo si telefonsko pridobili Ëas obiska in ogleda vsega, kar lahko BMW ponudi.
Vendar veliko preseneËenje. Vse je prosto dostopno in vsi vhodi ter
eksponati na ogled. Ali imajo dan odprtih vrat ali kaj podobnega?
Pozneje iz našega Ëasopisa DELO ugotovim, da je bil to dan inovativnosti BMW koncerna. No, mi smo vsi dobri “poznavalci” avtomobilske tehnike in se takoj razpršimo po velikem prostoru. Tehnika
motorjev je neverjetna in naši mladenci si pošteno privošËijo ogled
ergonomike in “cockpit” razstavljenih motorjev. Avtomobili so nekaj vrhunskega pri BMW koncernu. Stremijo k vrhunski tehniki in
ne skrivajo svojih teženj po svetovnem primatu v tehniških dosežkih avtomobilske tehnike. Tudi na hibridna vozila mnogo mislijo
in skrbno morajo paziti, da v svojem tehniËnem razvoju ne zaidejo
v neko napaËno neracionalno smer. Trenutno je najbolj priljubljen
avto BMW 3, ki ga seveda izdelujejo v Münchnu. Program SUV
(Sport Utility Vehicle) ter ves X program pa proizvajajo v ZDA.
Seveda ima celoten koncern skupen razvoj in zaposlenih je približno 8000 inženirjev. Vedno pa poudarjajo, da je BMW Bayerische
Motoren Werke. Po vsem tem napornem ogledu se prileže poËitek v
elitni BMW restavraciji s pivom, kavico ter kratek pogovor. Kratek
pogled na ostale goste v restavracijah BMW-ja kaže na zelo mednarodno udeležbo. Tudi nekaj slovenskih pogovorov smo slišali. Tukaj
je videti, kaj nam pomeni razvoj avtomobilske tehnike ter si lahko
samo mislimo, koliko ljudi je zaposlenih s to dejavnostjo.
ZakljuËiti moramo ta ogled in se podati v mesto Salzburg.
Rezervirano imamo prenoËišËe v hotelu Oehotel, vendar tu ne gre
brez zapletov. Potrebujemo vsaj en potni list za celo skupino in ga
komaj najdemo. Taki so hotelski predpisi ne glede na Šengen in
EU. Starejša generacija gre takoj spat, mlajša pa si želi še uspešneje
zakljuËiti uspešen dan. Zgodaj naslednji dan smo že na obisku in
ogledu sejma dnevi moËi Power Days Salzburg 2011. Sejem predstavlja dosežke praktiËne elektrotehnike predvsem v elektroinštalacijah oziroma v uporabni elektrotehniki. Prevladujejo avstrijski
razstavljavci, vendar nobeno veliko podjetje elektro proizvodov ne
manjka. PreseneËeni smo nad praktiËnimi novimi elektrotehniËnimi proizvodi. Povsod so naslovi racionalizacija, tehniËna izboljšava
in varËevanje. Pozna se, da velja tisto staro pravilo, Ëe vsako leto
ne pokažeš nekaj novega in boljšega, je s teboj nekaj narobe. Tega
si pa nihËe ne sme dovoliti, Ëe se smatra, da je na svetovnem ali
pa vsaj EU trgu. Posebno se družimo še s podjetjem Sonepar, ki
dobavlja kvalitetne elemente za sonËne elektrarne. Podjetje je sta-
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cionirano v Avstriji, ker se zavedajo vrednosti alternativnih virov
elektriËne energije. Še bolj pa zakonskih doloËil EU o energetski
uËinkovitosti. Tudi mi imamo precej možnosti uporabe tovrstne
energije. Osebno mislim, da imamo dovolj tehniËnega znanja, vendar strah pred administracijo prepreËuje uËinkovitost. Ne bi se sedaj spušËali v tovrstno razmišljanje, vendar tehniËno moramo biti
pozorni da ne zaostanemo v tej tehniki, ker ta vlak že moËno pospešuje. Že smo v trenju tega sejma elektrotehnike, želimo si nekaj
za oko prijetnega. V Salzburgu je to sigurno sprehod Ëez mesto do
Mozartove rojstne hiše in ogled starega mestnega jedra. Zares je
lepo in nismo preseneËeni, da so si predsedniki svetovnih velesil
to mesto izbrali za vsakoletno sreËanje v avgustu. Mi smo ta obisk
Salzburga opravili že spomladi. Tako smo že utrujeni in naše misli
so že blizu doma. Od tu je še kratek skok do Ljubljane ter do doma
in domaËih. Svoje vtise pa bomo že pozneje uredili. Osebno pa moram izpostaviti profesionalno pozornost razstavljalcev. Kar tekmovali so v prijaznosti ob sreËanjih s slovenskimi kolegi. Mi smo tako

MogoËni Salzburški grad.

pridobili precej novega znanja in poslovnih povezav. Tudi mi smo
profesionalno nastopali. Zavedamo se, da se najveË znanja pridobi
ravno na tehniËnih sejmih.
Anton AvËin in sodelavci

NOVICA

NOVICA

UËenci osnovnih
šol na obisku v
mali elektrarni
Zagradec
Elektro Ljubljana že vrsto let sodeluje z osnovnimi
šolami pri izobraževanju uËencev o elektriki. Vsako leto
nas v malih elektrarnah obiskujejo uËenci osnovnih šol s
podroËja, ki ga z elektriËno energijo oskrbuje naša družba.
Med najbolj obiskanimi je mala hidroelektrarna Zagradec,
saj je zaradi svoje starosti in postavitve naprav zelo primerna za tovrstne obiske. UËencem na preprost in njim
razumljiv naËin predstavim proizvodnjo elektriËne energije, osnovne pojme o elektriki ter jim posredujem nasvete
za uËinkovito rabo elektriËne energije.

P

o krajšem uvodnem predavanju v dvorani nad elektrarno
uËencem v manjših skupinah tudi na praktiËnem primeru v
strojnici elektrarne razložim delovanje elektrarne.

UËenci z velikim zanimanjem spremljajo predstavitev MHE.

NajveË obiskov je v mesecu maju in juniju, ko se v osnovnih
šolah zakljuËuje šolsko leto. Takrat pogosto na osnovnih šolah organizirajo tematske naravoslovne dneve.
V mesecu maju si je elektrarno ogledalo 162 uËencev.
16. maja je elektrarno obiskalo 42 uËencev Ëetrtih razredov
OŠ Božidarja Jakca iz Ljubljane, 19. in 20. maja pa 120 uËencev
Ëetrtih razredov OŠ Louisa AdamiËa iz Grosupljega.
13. junija smo sprejeli 48 uËencev Ëetrtih razredov OŠ iz Šentvida pri StiËni, 16. junija pa 36 uËencev OŠ Primoža Trubarja iz
Velikih LašË.
UËenci z velikim zanimanjem spremljajo predstavitev, kajti ob
nazornem prikazu delovanja si dosti lažje ustvarijo sliko o delovanju elektrarne in o elektriËni energiji, brez katere si danes ne
moremo zamišljati normalnega življenja.
Sodelovanje uËencev, njihovi zadovoljni obrazi in pohvale
uËiteljic so mi v veliko oporo, saj tako vem, da moj trud pri izobraževanju najmlajših ni metanje Ëasa stran.
Marko Piko
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Voda
KemiËno gledano je voda stabilna kemijska spojna
vodika in kisika (H2O). Vendar je voda veliko veË, je življenje. Je osnovna sestavina vseh živih bitij, ki nam omogoËa
življenje.

V

saka celica našega telesa vsebuje vodo in prav tako se
voda nahaja okoli vsake celice. Sestava tekoËin v celicah
in njihovi okolici se v doloËenem obsegu stalno spreminja.
Menja in nadomešËa se s tekoËinami, ki jih zaužijemo kot pijaËo
ali kot sestavino trdih živil. Vendar pa ima naše telo uËinkovite mehanizme, ki ne dovoljujejo prevelikih odstopanj in skrbijo za stalno
koliËino vode; živËevje, hormoni, vitamini in minerali so vkljuËeni
v natanËno vzdrževanje ravnotežja med zaužito in izloËeno vodo.
Center za uravnavanje vode je v osrednjem živËevju. KoliËino vode
v organizmu uravnava delovanje žlez lojnic in znojnic ter dihal in
ledvic.

Koliko vode na dan potrebujemo?

Vodo vnašamo v telo z raznovrstno pijaËo in hrano. Približno 80 odstotkov vode popijemo v obliki vode in drugih pijaË, 20
odstotkov vode pa pojemo s trdo hrano. Vodo izloËimo veËinoma
preko ledvic v obliki urina, preko pljuË z izdihanim zrakom, preko
kože z znojenjem in z blatom.

Najpreprostejši pokazatelj dobre hidratacije je barva urina. »e
je urin svetlo rumene barve pomeni, da pijemo dovolj. In obratno,
temnejša barva nakazuje na premajhno koliËino zaužite tekoËine.
Seveda to velja, Ëe so naše ledvice zdrave in Ëe ne pijemo tekoËine
z umetnimi barvili, ki se prav tako izloËajo z urinom.
Koliko naj popijemo, da zadostimo potrebam organizma, je odvisno od vrste dejavnikov: hrane, ki jo uživamo, fiziËne aktivnosti,
zdravstvenega stanja, temperature in vlažnosti okolja ter nadmorske
višine. Približno dva litra tekoËine za zdrave ženske in do skoraj tri
litre tekoËine za zdrave moške na dan je splošno priporoËilo. Dejanska koliËina pa se viša glede na fiziËno aktivnost posameznika.
»aj, kava, alkohol in druge umetne pijaËe ne morejo nadomestiti Ëiste naravne vode. Vsebujejo celo snovi, ki odstranjujejo vodo
iz telesnih zalog. To povzroËa pri Ëloveku še veËjo žejo. VËasih
nastane tudi odvisnost od teh umetnih pijaË. Privajenost na njihov
okus in obilno pitje teh pijaË avtomatiËno zmanjšuje potrebo po
pitju vode.
Po svetu in tudi pri nas je zelo razširjeno pitje kol in drugih
umetnih pijaË. Raziskave pri AmeriËanih so pokazale, da je 30 odstotkov ljudi pretežkih, ker ne vedo, kdaj so žejni in ne loËijo med
lakoto in žejo. Tisti, ki so za najpogostejšo pijaËo zaËeli uporabljati
vodo, so shujšali od 15 do 20 kg. Izguba odveËne telesne teže z
rednim pitjem vode je trajna, hujšanje zgolj z omejevanjem hrane
pa tudi doseže izgubo nekaj kilogramov, vendar se ti kmalu vrnejo.
Umetnih brezalkoholnih pijaË ne potrebujemo. Ne le, da niso
zdrave (umetna barva, umetna aroma in drugi E-ji) poleg tega s
kalorijami poveËujejo telesno težo.
»e pogledamo prehranske in pivske navade skozi zgodovino,
je premožnejši družbeni sloj iskal užitke v hrani in pijaËi, tako da so
bili aristokrati veËinoma debeli. Danes bolj izobraženi sloj ljudi ne
išËe veË užitkov v hrani in pijaËi, ampak daje prednost telesnemu
gibanju ter zdravi prehrani in napitkom.

Voda - vir zdravja

Kdaj je najprimernejši Ëas za pitje vode?

»e ne vnašamo dovolj vode v telo, nastanejo motnje. »e telo
izgubi 2 litra vode, smo žejni in manj hodimo na vodo. Do 4 litrov
izgube se ta primanjkljaj obËuti kot moËna žeja, hujšanje, slabost,
bledica, suha usta in razdražljivost. »e izgubimo veË kot 5 litrov
vode, je naše telo apatiËno in nesposobno fiziËnega in psihiËnega
dela. Kadar telo izgubi 15 odstotkov vode, nastopi smrt.
Redno pitje zadostnih koliËin vode poveËa našo zbranost, odpornost proti boleznim in sooËanje s stresnimi situacijami. Smo
psihiËno in fiziËno trdnejši. Tudi naš izgled je svež in prijeten.

Ljudje smo izgubili naravni obËutek žeje, ki ga moramo nadomestiti z naËrtnim pitjem vode. V zrelem življenjskem obdobju
je sposobnost zadrževana vode v tkivih slabša, zato je naËrtno pitje
vode izredno pomembno za zdravje. Že suha usta so znamenje resne dehidracije telesa. »e izrazimo dehidracijo v odstotkih pomeni
to že 1 odstotek dehidracije. Taka dehidracija nastopi, Ëe smo pozabili popiti 2 velika kozarca vode.
Vodo lahko pijemo v Ëasu med posameznimi obroki, lahko pa
tudi v Ëasu obroka v zmernih koliËinah, Ëe želimo obroku zmanjšati

Voda v Ëlovekovem telesu
Ob rojstvu je v našem organizmu veË kot 70 odstotkov vode,
v starosti pa le še okrog 45 odstotkov.
Tkiva našega telesa vsebujejo razliËne koliËine vode. V Ëlovekovem telesu je od dve tretjini do tri Ëetrine vode, odvisno od starosti. 70 kg težak odrasel Ëlovek ima vodo v telesu takole razporejeno:
35 litrov v celicah, 3 litre v krvi in limfi, 11 litrov pa v medceliËnih
prostorih. NajveË vode je recimo v krvi (od 75 do 82 odstotkov),
malo v kosteh (25 odstotkov), najmanj v zobeh (4 do 12 odstotkov).
Voda in v njej raztopljene snovi neprestano potujejo skozi celiËno
ovojnico v obeh smereh.

Kako dobimo vodo?
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energijsko gostoto . Otrokom pitje vode neposredno pred obrokom
odsvetujejo, saj voda napolni želodec in zmanjša vnos hrane.
Pitje vode je najbolje razporediti tekom celega dneva. To zagotavlja dobro hidracijo organizma in s tem tudi dobro poËutje. Za
dober spanec potrebujemo še kozarec ali dva vode pred spanjem.
Z rednim pitjem vode postane v telesu mehanizem žeje uËinkovitejši. Žejo je nujno treba pogasiti z vodo.

Tabela: Znaki dehidracije
Izguba telesne teže
v odstotkih %

znaki

1-2

žeja, utrujenost, slabost, izguba teka, nezmožnost
osredotoËanja

3-4

zmanjšana telesna zmogljivost, suha usta,
zmanjšano izloËanje urina, rdeËa koža, apatiËnost

5-6

glavobol, razdražljivost, okvarjena regulacija
telesne temperature, pospešeno dihanje

7-10

omotiËnost, mišiËni krËi, izguba ravnotežja, delirij,
kolaps

Zakaj bi pili vodo?

• Ker zares odžeja. »aj, kava in druge umetne pijaËe povzroËajo še
veËjo žejo.
• Ker zagotavlja dobro hidracijo organizma in s tem dobro poËutje.
• Ker postane z rednim pitjem vode mehanizem žeje v telesu uËinkovitejši.
• Ker redno pitje vode poveËa našo zbranost, odpornost proti boleznim.
• Ker pripomore k boljši psihiËni in telesni kondiciji.
• Ker deluje proti stresu in ker zaradi njenih uËinkov boljše spimo.
• Ker pripomore k dobremu videzu, tudi lepši koži.
• Ker pozitivno vpliva na zobe in ustno votlino.
• Ker ne redi.

Zdravniki in zobozdravniki vam naštejejo vsaj 10 razlogov:
• Ker je najlažje dostopna, najcenejša in jo imamo skoraj vedno
pri roki. Niti v trgovino nam ni treba, priteËe nam iz pipe.

Vesna Oman
Vir: revija ABC zdravja, internet

NOVICA

NOVICA

Ogled elektrarne
Zagradec

V ponedeljek, 16. maja, smo imeli uËenci 4. razreda
tehniški dan. Odpeljali smo se na ogled male hidroelektrarne Zagradec. Elektrarna je zgrajena na reki Krki. Pri
Nadzorništvu Elektra Ljubljana v Fužini nas je priËakal
Marko Piko, ki nas je vodil po elektrarni.

N

ajprej je s pomoËjo slik opisal dele elektrarne in pojasnil
njeno delovanje. Nato nam jo je še razkazal. Od blizu smo si
ogledali dele, ki omogoËajo proizvodnjo elektrike. Zgradili
so tudi zelo velik jez in ob jezu so imeli postavljene rešetke, ki so
lovile umazanijo. VkljuËil je Ërpalko in videli smo lahko, kako je
zaËela voda teËi po kanalu. Pokazal nam je, kako se rešetke Ëistijo
avtomatiËno in kaj pa je treba opraviti roËno.
Z ogledom elektrarne smo ponovili uËno snov o elektriki.
Opažanja pa nam bodo koristila tudi pri uËnih snoveh v petem
razredu in na predmetni stopnji.
V elektrarni smo se imeli zelo lepo!

UËenci OŠ Božidarja Jakca iz Ljubljane v MHE Zagradec.

Janja KavËiË JosipoviË, 4. a
OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana
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Namizni tenis “SODRAŽICA 2011”
ter obeležitev jubilejnih 50 športno
uspešnih let Staneta GašperiËa

Podelitev priznanj na X. športnih igrah “Elektra" v Kopru leta 1965. Od
leve proti desni: 2. mesto Elektro Gorica (Catalani, Munih, Humer), 1.
mesto Elektro KoËevje (Konte, GašperiË, UrbiË - zadaj), 3. mesto Elektro
Trbovlje (Goljuf, Saviozzi, Hudorin).

Športni duh Elektra Ljubljana je že veË kot 50 let z
roko v roki prepleten z delom zaposlenih, ki poleg uspehov
na delovnem podroËju žanjejo uspehe tudi na športnih terenih, med njimi tudi na obmoËju DE KoËevje, kjer sta med
športnimi panogami na prvem mestu namizni tenis in šah.
OsredotoËili se bomo na namizni tenis, na dolgih 50 let
aktivnega igranja Staneta GašperiËa za Elektro KoËevje in
kasneje za Elektro Ljubljana (1961-2011).

Š

portni delavec Ivan Mramor, sam je bil šahist, je že daljnega
leta 1961 skorajda dobesedno našel in v namiznoteniško ekipo
združil Staneta GašperiËa iz nadzorništva Sodražica in Bena
Konte - BenËa iz KoËevja. Že na prvem tekmovanju sindikalnih iger
“Elektra” v Celju, kjer je tekmovalo skoraj 30 podjetij iz vse Slovenije, je bila omenjena ekipa v finalu, na koncu pa je osvojila odliËno
2. mesto. Tako že od vsega zaËetka eno od prvih treh mest pripada
Elektru Ljubljana. Uspeh za uspehom nizajo namiznotenisaËi že veË
desetletij. V vseh teh letih so se poleg Staneta GašperiËa, ki je bil stalni Ëlan, v namiznoteniški ekipi izmenjavali igralci iz enote KoËevja:
Drago Grilj, Alojz UrbiË, Štefan KersniË, … Kasneje, ko se je oblikovala skupna ekipa Elektra Ljubljana, pa še: Oto Goljuf, Jože Kolenc,
Janko »uk, Mitja Kuzma, Janez Cevc, Matej Wagner, Žiga Mesojedec,
Robert JegliË, v zadnjih letih pa odliËen Andrej Potrbin.
PrizorišËe tekmovanj v namiznem tenisu zaposlenih podjetja
Elektro Ljubljana se v vseh teh letih ni veliko spreminjalo in je bila
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skoraj vedno Sodražica. Zakaj tako, ni težko ugotoviti. Organizacija
tekmovanja je bila vedno na zavidljivi ravni; dovolj namiznoteniških miz, strokovni kader za izvedbo tekmovanja, stalna podpora
DE KoËevja in nadzorništva Sodražica, veliko razumevanje Osnovne šole Sodražica, predvsem pa zagretost in iskren entuziazem za
namizni tenis, ki ga na vse prisotne s svojo športno karizmo prenaša Stane GašperiË. Zavzeto ter ob podpori sodelavcev in družine
vodi organizacijo tekmovanja že celo vrsto let. Tudi letošnje tekmovanje je že za nami.
Tekmovanje za zelenimi mizami za leto 2011 se je tudi tokrat
odvijalo v Sodražici, v telovadnici OŠ dr. Ivan Prijatelj, dne 9. 4.
2011. Veselimo pa se, da bo najverjetneje naslednje leto tekmovanje
potekalo v novem objektu; jeseni 2010 so v Sodražici zaËeli z gradnjo
nove telovadnice. Vedno se trudimo za Ëim veËjo udeležbo na tekmovanju, tako je letos tekmovalo 6 žensk in 14 moških. Razveseljivo
je, da je nastopilo nekaj mlajših tekmovalcev, ki so se tekmovanja
udeležili prviË. Rezultati moški: prvo in drugo mesto sta osvojila naša
upokojenca Stane GašperiË in Dane Leskovec, tretje Janko »uk in Ëetrto Robert Grofelnik. Od 5. do 8. mesta so se uvrstili: Matej Gruden,
Dušan JanËar, Robi JegliË, Boštjan Prašnikar. Od 9. do14. mesta so
se uvrstili: Remzija RodaljeviÊ, Andrej ŠtefanËiË, Damjan Grabrijan,
Jure Žvan, Bogdan Jakovac, Miha Kristan. Naj dodamo še, da je na
predhodnih dveh turnirjih v letu 2009 in 2010 zmagal Andrej Potrbin
iz Trbovelj, ki se letošnjega prvenstva zaradi bolezni ni uspel udeležiti. Rezultati ženske: prvo mesto je že tradicionalno osvojila Nataša
Oblak, drugo je pripadlo Zdenki JelËiË, tretje Darji Hostnik, Ëetrto Teji
Miserit, peto Vesni Malovrh-JegliË in šesto Aniti Flajs.

V Sodražico so se tekmovalci Elektro Ljubljana vedno radi vraËali.
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Nagrade, lesen krožnik, roËno požgan s cvetliËnim alpskim
motivom, so bile plod “sodraške domišljije” vsakoletnega vodje
tekmovanja, organizatorja in tekmovalca Staneta GašperiËa, ki je
bil veËino let zmagovalec tekmovanja pri moških, nikoli pa manj
kot drugi. Omenjena mojstrovina iz dežele suhe robe je roËno delo.
Razveselili so se jo prvi trije uvršËeni tekmovalci tako pri moških
kot pri ženskah. Vsak udeleženec je za spomin dobil tudi žogico za
igranje namiznega tenisa, ki jo je prispevalo Športno društvo Elektro Ljubljana. V Sodražici smo z veseljem s svojimi roËnimi deli
skoraj vsako leto razveseljevali udeležence (požgane lesene žlice in
ostali izdelki suhe robe). Na koncu letošnjega tekmovanja je Stane
GašperiË od sotekmovalcev prejel Ëestitke za 50 let nastopanja v
dresu Elektro Ljubljana, na kar je še posebej ponosen.
ZakljuËek s podelitvijo nagrad je potekal na turistiËni kmetiji Oblak v Riglju nad Ortnekom, kjer smo v sprošËenem vzdušju
obujali spomine na Stanetovih prvih 50 športnih let za Elektro
Ljubljana. Vsi skupaj si želimo, da se naslednje leto zberemo v še
veËjem številu, s še veË novimi obrazi; takimi, ki so mojstri “ping-ponga” in takimi, ki si želijo zaËutiti športni duh in se prijetno
imeti. Dobrodošli vsi, ki imate radi igro z belo žogico za zelenimi
mizami.
Naj omenimo še to, da rezultati s tekmovanja služijo kot pomoË pri sestavi moške in ženske ekipe za namizni tenis za letne igre
EDS, ki so, zanimivo, v jubilejnem letu Staneta GašperiËa, tako kot

4. Kolesarjenje
po nadzorništvih
Zasavja

Zmagovalna ženska in moška namiznoteniška ekipa na letnih igrah EDS
v Celju 2011. Od leve proti desni spredaj: Stane GašperiË, Nataša Oblak,
Zdenka JelËiË, Darja Hostnik; zadaj: Andrej Potrbin, Janko »uk.

prviË potekale v Celju, in sicer 4. junija v organizaciji Elektro Celje,
d. d.. V namiznem tenisu sta tako ženska (v sestavi: Nataša Oblak,
Darja Hostnik, Zdenka JelËiË), kot tudi moška ekipa Elektro Ljubljana, d. d., (v sestavi: Stane GašperiË, Andrej Potrbin, Janko »uk,
Robi JegliË), osvojili prvo mesto med vsemi distribucijskimi podjetji
in tako obeležili zgodovinski jubilej na najboljši možni naËin, z
odliËnima uvrstitvama in doseženim izjemnim uspehom.

Stane GašperiË in Nataša Oblak

Bobna, zaselka Ostenk ter Svinj do cilja pri naši zvesti Ivici na
Podmeji. Trasa poti, ki smo jo prevozili, je bila dolga 60 km in
1300 višinskih metrov. »asovno je kolesarjenje potekalo približno
4 ure. Vreme nam je bilo naklonjeno in je zdržalo celo kolesarjenje.
Ob dobri domaËi hrani in hladnem pivu je pogovor nanesel, da se
vidimo na 5. tradicionalnem kolesarjenju po nadzorništvih Zasavja
v mesecu juniju 2012.
Bogdan Jager

V sklopu športnih dejavnosti, ki jih organizira ŠD
Elektro Ljubljana, je bilo 18. 6. 2011 izvedeno kolesarjenje
po nadzorništvih Zasavja, udeležencev je bilo 15, od tega
10 kolesarjev.

Z

brali smo se na upravi DE Trbovlje in nadaljevali vožnjo preko SlaËnika do nadzorništva v Zagorju, nato je sledil vzpon
na Podkum, kjer smo se vsi zbrali, se oblekli in sledil je adrenalinski spust po soteski Sopote do nadzorništva v RadeËah.
Na nadzorništvu RadeËe smo se malo podkrepili in napolnili baterije za nadaljevanje poti po levi strani Save (kranjski) do
nadzorništva v Hrastniku, kjer smo se vsi zbrali, malo poklepetali
in odpoËili. Preostanek poti nas je vodil po Hrastniku po soteski

Foto: Arhiv ŠD Elektro Ljubljana

poletje2011 | Dober tok. • 33

PODJETJE

DRUŽINI PRIJAZNO

S klobuki do uËinkovitega vodenja
in inovativnih rešitev
Druæini prijazna politika sega tudi na podroËje razvoja
socialnih veπËin vodilnih. V prispevku boste lahko spoznali nekoliko drugaËen pristop k razmiπljanju in reπevanju
zadev, ki je uporaben tudi v vsakdanjih æivljenjskih situacijah. Metoda šestih klobukov je vrsta razmišljanja,
imenovana tudi paralelno razmišljanje, kjer vsi sodelujoËi
hkrati razmišljajo na isti naËin, v skladu z enakim klobukom, simbolom za razmišljanje.

• RdeËi klobuk: Ëustven, obËutljiv, intuitiven.
• »rni klobuk: previden in pazljiv, išËe slabosti v idejah.
• Rumeni klobuk: sonËen in pozitiven, optimistiËen, zajema upanje, prednosti, koristi, vrednote.
• Zeleni klobuk: kreativen, povezan s plodno rastjo.
• Modri klobuk: hladen, barve neba, nad vsemi ostalimi - klobuk
organiziranja, nadzora.

N

Korist klobuka kot simbola je v tem, da nakazuje vlogo. Druga prednost je v tem, da lahko “klobuk nadenemo in snamemo z
lahkoto”. Klobuki niso opisovalci ljudi, temveË naËinov obnašanja.

ajveËja ovira razmišljanju je zmeda, ki je posledica prepletanja Ëustev, logike, kreativnosti, informacij itd. Metoda je
zato uporabna pri vodenju krajših in bolj uËinkovitih razprav v poslovnem okolju, pa tudi v družinskih situacijah, saj prepreËi konflikt med ljudmi s popolnoma razliËnimi stališËi. Takšno
razmišljanje popolnoma izkoristi inteligenco, znanje in izkušnje
vseh prisotnih. Vsakdo, ki je prisoten, v nekem trenutku nosi Ërni
klobuk. V drugem trenutku vsi nosijo rumenega itd.

Tradicionalno razmišljanje

Da v praksi vedno govorimo o barvi klobuka, ne pa o njegovi
funkciji, obstaja dober razlog. »e nekoga prosimo, naj nam poda
svojo Ëustveno reakcijo o neËem, verjetno ne bomo dobili resnicoljubnega odgovora. Toda izraz rdeËi klobuk je nevtralen. Nekoga
tudi lažje prosimo, naj za trenutek sname Ërni klobuk, kot Ëe mu
pripomnimo, naj ne bo tako oprezen.

Zahodna kultura je še danes odvisna od argumentiranega
in kritiËnega razmišljanja, pogosto lahko temu reËemo kar prepiranje, kdo ima bolj prav in Ëigava bo obveljala. Uporabljamo ga
v razliËnih situacijah bodisi v družinskih razpravah bodisi v poslovnem okolju. Temelji na sistemu razmišljanja, ki so ga uvedli
stari grški misleci pred približno dva tisoË tristo leti. Verjetno ste
že slišali za grško bando treh: Sokrata, Platona in Arisotla. Sokrat
je bil zagovornik kritiËnega razmišljanja, poudarjal je dialoge in
argumente. Platon je verjel, da obstaja ena sama resnica. Aristotel
je sistemiziral logiko vkljuËevanja/izkljuËevanja. Je kategoriziral.
Nekaj je lahko v predalu, ali izven njega.
Rezultat tega je, da je zahodnjaško razmišljanje obremenjeno
s tem, kar doloËajo analize, ocenjevanja in argumenti. Metoda je
sicer koristna, a ne najbolj konstruktivna. Obstaja še drug pogled
na razmišljanje, ki vkljuËuje konstruktivno, kreativno razmišljanje. Zato so mnoge kulture prevzele metodo šestih klobukov, ki v
nasprotju z argumentiranjem, zagotavlja nevtralno in objektivno
raziskovanje zadeve.

Šest klobukov razmišljanja
De Bono je proces razmišljanja razËlenil na šest klobukov, kar
ustreza šestim smerem, naËinom razmišljanja:
• Beli klobuk: nevtralen in objektiven, zanimajo ga dejstva in številke.
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Uporaba klobukov
Obstajata dva naËina uporabe klobukov: lahko jih uporabljamo loËeno glede na potreben naËin razmišljanja, ali pa zaporedno,
da razišËemo zadevo oz. težavo. Pri slednjem naËinu vsak klobuk
lahko uporabimo, kolikokrat želimo. Ni treba uporabiti vseh šestih
klobukov, Ëe ni nujno. Zaporedje lahko tvorita dva, trije, štirje ali
veË klobukov. PriporoËljivo je vnaprej doloËeno zaporedje, ki ga
postavimo na zaËetku sestanka. Prvi je modri klobuk. Nadaljevanje
je znano vnaprej in ga spoštujemo. »lani skupine morajo govoriti
v skladu s klobukom, ki je za tisti trenutek dogovorjen. Sicer bi se
vrnili v tradicionalno argumentirano razpravo. Le vodja skupine
lahko nakaže spremembo klobuka. ObiËajno je najbolj uËinkovita
razprava, Ëe v okviru enega klobuka posameznik govori približno
minuto Ëasa. »e se po tem Ëasu porajajo dobre ideje, se lahko obdo-
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bje razmišljanja tudi podaljša. DrugaËe pa je z rdeËim klobukom, v
okviru katerega lahko predvidimo manj Ëasa, saj od ljudi priËakujemo Ëustvene reakcije, ki so navadno hitre in jasne.
Ne obstaja doloËeno pravilno zaporedje, ki bi mu morali slediti. Odvisno, ali gre za raziskovanje, reševanje težav, pomiritev
sporov, sprejemanje odloËitev idr.
Modri klobuk bi morali vedno uporabljati na zaËetku in koncu
sestanka. Govori namreË o tem, zakaj smo se zbrali, o Ëem razmišljamo, kakšna je definicija položaja, kaj želimo doseËi, kakšno je
ozadje razmišljanja, kakšen je naËrt za zaporedje klobukov, ki jih
bomo uporabljali. ZakljuËni modri klobuk pa govori o tem, kaj smo
dosegli, kakšen je zakljuËek, rešitev, kaj so naslednji koraki.
Kaj sledi modremu klobuku, je odvisno od narave razmišljanja. RdeËega lahko uporabimo takoj po prvem modrem v situaci-

jah, ko mislimo, da imajo ljudje moËna Ëustva o zadevi, o kateri
razpravljamo.
Beli klobuk uporabljamo ponavadi na zaËetku seanse razmišljanja, saj je usmerjen v iskanje in pripravljanje informacij.
Rumeni klobuk si navadno nadenemo pred Ërnim, saj nam sicer lahko prehitro upade motivacija. »e pa pod rumenim ne najdemo smisla v ideji, potem se je verjetno ne splaËa razvijati naprej …
Kakšen klobuk pa najraje nosite vi?
Andreja Radovan
Vir: Šest klobukov razmišljanja, Edvard de Bono

Okusi

Okusi

Jagodne rezine
osvežilno pecivo s sezonskim sadjem

Tokrat je sodelovka Monika MikliË pripravila res nekaj izjemno dobrega. Dober tek!

Biskvit:
•
•
•
•
•

3 rumenjaki + sneg treh beljakov
100 g sladkorja
1 vanilijev sladkor
1 žliËka pecilnega praška
100 g moke

Krema:
•
•
•
•

7 dl jagodovega soka
2 pudinga z okusom jagode
3 žlice sladkorja
3 kisle smetane

Preliv:
sezonsko sadje, lahko tudi iz kompota
2 brezbarvna preliva za torte

Postopek:
Zmešamo sestavine za biskvit in stresemo v pravokotni pekaË
velikosti ca 39 cm x 23 cm in peËemo v prej ogreti peËici na 200
stopinjah 15-20 minut.
Ohlajen biskvit navlaži s sokom, da je bolj soËen.

Med tem Ëasom, ko se biskvit peËe, skuhamo puding po navodilu na vreËki, razmešan s sladkorjem. Kuhamo kot za puding.
Nato postavimo v mrzlo vodo, da se ohladi in strdi. Vmes veËkrat
premešamo, da se ne naredi kožica. V ohlajenega zmešamo kislo
smetano, ki smo jo prej zmiksali s tremi žlicami sladkorja. Biskvit
premažemo s pudingovo kremo. Nato po kremi potresemo sezonsko
sadje in ga prelijemo s prelivom za torte.
Za preliv vzamemo pol litra jagodovega soka ali kompota, dodamo 4 žlice sladkorja in stresemo 2 brezbarvna preliva v posodo.
Med kuhanjem ves Ëas mešamo, da zavre. Nato poËakamo cca. 10
minut in hitro ter enakomerno polivamo po sadju. »e se na prelivu
naredi kožica, jo odstranimo.
Pecivo je dobro, Ëe je primerno ohlajeno. Shranjujte ga v hladilniku.
Recept pripravila: Monika MikliË
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NauËimo otroke
ekološke ozavešËenosti
Skrb za Ëisto in urejeno okolje
mora postati ena najpomembnejših
nalog vsakega od nas in Ëe se naš odnos do njega v kratkem ne bo spremenil, bodo posledice vse hujše in
bodo pomembno vplivale na kakovost
našega življenja. Prvi in najpomembnejši cilj loËevanja odpadkov je, da ti
ne konËajo na odlagališËu, temveË se
jih vrne v nadaljnjo uporabo. Ekološke ozavešËenosti je potrebno uËiti
tudi otroke. Velik del lahko opravijo
že starši, nekaj se otroci nauËijo že v
vrtcu in osnovni šoli, potem pa vse
skupaj zamre in je odvisno od samoiniciative posameznika.

B

iti eko je naËin življenja, kar pomeni
naËin življenja tudi za vaše otroke. Ne glede na njihovo starost, se
lahko vaši otroci zaËnejo uËiti kaj pomeni
živeti zdravo in bolj okolju prijazno življenje. Najbolje je, da se zaËne otroke pouËevati o ekologiji že v rani mladosti. Ampak
kako jim stvari razložiti na njim razumljiv
naËin? Razložite, da je misliti “zeleno” dobro v njim razumljivih terminih in skozi
igro. Otroci radi pušËajo vodo odprto, torej kako jim razložiti, da to ni pametno?
Poskusite lahko na naslednji naËin: Ribe
potrebujejo vodo za dihanje, in ta voda, ki
jo otrok troši prihaja iz rek in jezer, v kateri
plavajo ribe. In Ëe to vodo iztrošimo, ribe
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ne bodo mogle veË plavati in bodo umrle,
ker ne bodo imele veË vode, da bi lahko dihale. Torej, razložite otrokom, da je dobro,
Ëe potrošijo majhne koliËine vode, vendar
naj ravnajo skrbno.
Najverjetneje sploh ne bodo imeli
obËutka, da se uËijo, ker se bodo ob tem
zabavali, z njimi pa tudi vi. Pa tudi, Ëe se
vaši otroci že zdaj nauËijo živeti okolju prijazno, obstaja velika verjetnost, da bodo
tudi v odrasli dobi živeli zdravo v vseh
pomenih te besede. Preberite si nekaj nasvetov kako zaËeti živeti zdravo z naravo,
skupaj in takoj.

Otroci v vrtcu
Voda: NauËite jih, naj bo curek vode
le za svinËnik debel, ko uporabljajo korito.
Energija: Recite jim, naj ugasnejo
luËi, ko zapustijo sobo in ne dovolite, da se
luËi Ëez dan prižiga po nepotrebnem. Naravna sonËna svetloba je obiËajno dovolj.
Izpostavljenost razliËnim strupom:
Umivanje malih, umazanih roËic? Ne uporabljajte agresivnih antibakterijskih mil.
Dokazano je bilo, da le ta povzroËijo veË
škode kot koristi, saj uniËijo še tiste bakterije, ki so koristne, pa Ëe prav se sliši še
tako nenavadno. To lahko vodi tudi v povišano odpornost ’slabih’ bakterij na milo.
Mila za roke, ki vsebujejo sestavine, kot so
trietanolamin, lahko poškodujejo jetra in
ledvice.
Odpadki: Reciklirajte Ëasopis, revije
in neželene pošte. To je lahko zabavna igra
za otroke, ki vkljuËuje sortiranje razliËnih
vrst odpadkov. DoloËite poseben dan v
tednu, ko boste potrebovali pomoË svojih
malËkov pri razvršËanju odpadkov.
Prehrana: NauËite svoje predšolarËke,
kako izbrati zrelo sezonsko sadje in zelenjavo za njihove prigrizke in obroke. Pokažite jim, da se lahko ostanke sadja in
zelenjave kompostira in jih vkljuËite v to

dejavnost. Navadite jih, da ostanki hrane
niso le smeti, ampak se jih lahko uporabi
kot naravno gnojilo, kot hrana za zemljo,
da rastline v njej lepše rastejo.
Transport: Hodite kolikor morete in
kadar koli je mogoËe. Nakupovanje si splanirajte za cel teden in doloËite dan, ko boste
odšli vsi skupaj peš v najbližnjo trgovino.

Otroci v nižjih razredih
osnovne šole
Voda: Poleg tega, da spomnite otroka,
da si umije zobe, ga nauËite še tega, da zapira vodo, medtem ko si umiva zobe.
Energija: Uvedite pravilo, da se televizijo ugaša, ko se je ne gleda in da se
raËunalnik izklopi tudi ponoËi.
Odpadki: igrajte se bolj napredno
igrico o recikliranju. Naj otroci ugibajo, kaj
se da reciklirati in kaj ne.
Prehrana: Zapakirajte sendviËe, sadje in zelenjavo v posodice za veËkratno
uporabo, namesto da uporabite plastiËne
vreËke.
Transport: »e je mogoËe, naj uporabijo katero koli javno prevozno sredstvo na
poti v šolo, namesto, da jih peljete vi.

Otroci v višjih razredih
osnovne šole
Voda: NauËite otroke, kako pomivati
posodo. »e pomivate na roke, naj bo curek vode majhen in zapirajte vodo kadar je
mogoËe. »e pa uporablite pomivalni stroj,
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prej posodo dobro sperite, da na njej ni zasušene hrane, nato pa izberite program, ki
bo pomil pri nizki temperaturi brez predhodnega spiranja.
Energija: Poskrbite, da ne pušËajo
vrat hladilnika ali zmrzovalne skrinje predolgo odprtih. Prav je tudi, da otroke Ëim
prej nauËimo, da se iz vtiËnic izklopi polnilnike za kamero ali telefon.
Odpadki: Preden pokvarjeno stvar
zavržete, se prepriËajte, Ëe je ne morete popraviti sami. »e si je vaš otrok strgal nahrbtnik, ga zašijte sami ali pa se pozanimajte
pri trgovcu Ëe vam ga popravijo oni.
Prehrana: Naj otroci sodelujejo pri
nakupih in pripravi hrane. Poudarek naj bo
pri nakupovanju zdrave in ekološko pridelane hrane. Skupaj odkrijte prednosti zdrave prehrane.
Transport: »e imajo šolo dovolj blizu,
lahko uporabijo kolo.

Zanimivosti
Razvite države pridelajo že veË kot
600 kg odpadkov letno na prebivalca. Slovenska gospodinjstva še ne dosegajo takih
koliËin, vendar se jim bližajo.
Plastika: Ali ste vedeli, da danes proizvedemo dvajsetkrat veË plastike kot pred
petdesetimi leti? Ste kdaj pomislili, kam
gre vsa ta plastika? Vsak od nas v letu dni
odvrže 50 kg plastike, kar predstavlja težo
900 plastenk (samo v Veliki Britaniji vsako
leto porabijo 12 milijard ploËevink. »e bi
jih zložili eno na drugo, bi dosegli razdaljo
do Lune in nazaj). Proces razpada navadne
plastenke poteka 450 let. To je šestkrat veË,
kot je star povpreËen LjubljanËan.
Papir: Letno vsak od nas porabi približno toliko papirja, kot ga dobimo iz šestih dreves. Iz 15 let starega drevesa lahko
dobimo približno 700 papirnatih vreËk. Ena
tona recikliranega papirja porabi 64 odstotkov manj energije, 50 odstotkov manj vode
in za 74 odstotkov zniža emisije nevarnih
snovi v zrak v primerjavi s tono papirja,
narejenega iz lesa. Leta 2000 so samo v
ZDA z loËevanjem odpadkov rešili veË kot
800 milijonov dreves.
Steklo: V razvitih državah letno vsak
odvrže toliko stekla, kot ga vsebuje 200 kozarcev za marmelado. S tono znova upora-

bljenega stekla prihranimo 1.2 tone
surovin zanj. Steklo lahko veËkrat
stoodstotno recikliramo, ne da bi
izgubilo na kakovosti. Razgradnja
stekla na odlagališËu traja veË kot
milijon let!
Biološki odpadki: Vsak izmed nas vsako leto odvrže 194 kilogramov bioloških odpadkov, kar
je enakovredno teži 2.800 bananinih olupkov ali 7 bananam dnevno.
Nevarni odpadki: Letno v svetu nastane 300-500 milijonov ton nevarnih
odpadkov. En liter motornega olja lahko
onesnaži milijon litrov pitne vode. Toliko
je posameznik porabi v 1.600 letih.
Ogljikov dioksid: Popolnoma izklapljajte televizijo, DVD-predvajalnik, radio
ali raËunalnik (ne pušËajte jih na 'stand-by') in prihranili boste veË ton ogljikovega dioksida letno. Zamenjava navadne
žarnice z varËno žarnico letno prihrani 70
kilogramov ogljikovega dioksida v ozraËju.
Emisije ogljika moËno škodijo ozonskemu
plašËu, naši naravni zašËiti pred UV-žarki. Med 1990 in 2000 so omenjene emisije
le v ZDA narasle za veË kot 18 odstotkov,
trenutno pa znašajo okoli 5 ton/prebivalca
letno.

Bodimo okolju prijazni
Vso embalažo moramo najprej dobro
izprazniti in sprati. PloËevinke, konzerve,
kartonsko embalažo za tekoËine in plastenke moramo najprej dobro stisniti in nato
odvreËi v posodo z rumenim pokrovom.
Izdelke “za enkratno uporabo” zamenjajte s trajnejšimi (prtiËki iz blaga namesto papirnatih, baterije, ki se jih da ponovno polniti, pralne pleniËke namesto tistih
za enkratno uporabo
Steklo je najbolj hvaležna surovina
za predelavo, obenem pa najbolj obremenjuje okolje, Ëe ga v njem odvržemo, saj

se ne razgradi. Zato poskrbite, da bodo steklenice in stekleni kozarci lahko ponovno
uporabljeni in se ne bodo znašli na odlagališËu. OdveËnim plastiËnim vreËkam se
pri nakupovanju lahko izognete z uporabo
košare ali tekstilnih nakupovalnih vreËk.
Obremenitev okolja lahko obËutno
zmanjšate z uporabo okolju prijaznih izdelkov (Ëistila, barve, lepila …) in s ponovno
uporabnimi materiali (steklo, les itd.).
Iz bioloških odpadkov lahko naredite kakovosten kompost. Biološke odpadke
lahko zbirate v posebnih vreËkah, ki so razgradljive in jih lahko skupaj z odpadki odvržete v rjavo posodo za biološke odpadke.
Preden vodo zavržete, razmislite, ali
jo lahko še kako porabite (na primer za zalivanje rož).
Preden nekaj zavržete, pomislite, ali
bi se dalo popraviti ali uporabiti na kakšen
drug naËin.
Namesto aluminijaste folije za shranjevanje živil uporabljajte priroËne plastiËne posodice, ki jih lahko uporabite vedno znova.
Ljubljana trenutno zbere letno 105 kg
loËenih odpadkov na prebivalca, do leta
2013 pa želijo doseËi 170 kg na prebivalca.
Alenka Pretnar
Vir: Internet:
www.bodieko.si
www.blog.uporabnastran.si
www.snaga.si
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Mirna
Gora

Iz vasice torej sledimo markacijam,
ki nas popeljejo v poboËje. Sam vzpon je
pravzaprav z oznakami opremljena gozdna
uËna pot, bogata z informacijami. Tako
med drugim izvemo, koliko kisika letno
pridela hektar bukovega gozda, koliko korenin ima bukovo drevo, si ogledamo umetno zasnovan gozd ….

bližini naselja Bistrica pa se odcepi makadamska cesta v smeri Mirne gore. Oznake
so dovolj vidne, da ne moremo zgrešiti.
Manj znana je pot iz KoËevja. V tem
primeru potujemo do Koprivnika, kakšen
kilometer za naseljem skrene cesta levo v
roško pogorje. Tudi tu so primerne oznake, vendar moram opozoriti, da je po tej
poti bolje potovati s terenskim vozilom, Ëe
le imate možnost. Kajti posamezni odseki
te tipiËno gozdne ceste znajo povzroËati
težave, še posebej po kakšnem moËnejšem
neurju.
»etrta smer je iz smeri »rmošnjic
oziroma GaË (kot smuËarji vedo, so GaËe
znano zimskošportno središËe Dolenjske).
V tem primeru potujemo do nekdanjih

Tabla na planinskem domu.

Razgledni stolp in cerkvica.

TP Mirna gora.

Presek kope.

VagonËek s hlodovino.

Sušilnica sadja.

Za vse, ki niso ravno doma iz teh krajev, je prav zanimivo vprašanje, kako sploh
priti do vasi Planina pod Mirno goro. Torej,
poti je veË, najbolj znana je iz naselja VrËice, ki se nahaja ob cesti Soteska - SemiË.
Tu zavijemo z glavne ceste in po približno
sedmih kilometrih smo v vasi. KrižišËa so
dobro oznaËena, cesta je v zaËetku asfalirana, kasneje, po križišËu z odcepom za GaËe
pa makadamska.
Dostop do Planine je možen tudi iz
»rnomlja. V tem primeru je potrebno potovati iz »rnomlja po cesti za KoËevje, v

koËevarskih vasi Resa in Travnik, od tu pa
na Mirno goro peljeta dve cesti. Svetujem
tisto, ki gre skozi vas Ribnik (ob tem podatek, ki je znan le malokomu: iz Ribnika izhaja znameniti poveljnik GubËeve kmeËke
vojske, Ilija GregoriË).
»e pa premorete vsaj kanËek avanturistiËe žilice, je najbolj primerna pot iz turistiËne toËke Žaga Rog. Le ta se nahaja na
sedlu med Velikim Rogom in Rajhenavskim
Rogom. Sem nas pripelje makadamska cesta tako iz smeri KoËevja (cca 16 km), kot
tudi iz Podturna pri Dolenjskih toplicah.

Na skrajnem vzhodnem delu pogorja KoËevski rog, že nad samimi
ravninami Bele krajine, se s svojimi
1048 m višine nahaja najvišji belokranjski hrib, Mirna gora. Z razglednega stolpa, ki se nahaja tik ob planinskem domu, ob lepem in jasnem
vremenu lahko obËudujemo Belo krajino, hrvaška hribovja, pa tudi Gorjance.

R

azgledni stolp je v bistvu ostanek
nekdanjega cerkvenega zvonika;
cerkev je bila namreË požgana med
drugo svetovno vojno. Delno je bila obnovljena leta 1993.
Kot izhodišËe za zaËetek pohoda na
Mirno goro predlagam središËe vasi Planina, Ëeprav se do samega planinskega doma
lahko pripeljemo tudi z avtomobilom. Ampak v tem primeru bi bili prikrajšani za
ogled kar nekaj zanimivosti in tudi informacij. Kajti že sama vas Planina nam bo
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postregla z ogledom naËina življenja, kakršno se je tu odvijalo nekoË. Do leta 1941
je bila ta, tipiËno koËevarska vas, polna
življenja. Potem pa, ko so se KoËevarji izselili, je skorajda povsem izumrla. Prizadevni
turistiËni delavci so se vseeno potrudili in
ali obnovili ali na novo postavili nekaj lokalnih zanimivosti.
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Smerokaz pešpoti z Mirne gore.

Vrh Mirne gore.

Kažipot na Planini.

Žaga Rog je v bistvu kulturno zgodovinska
znamenitost, z zgodovinsko-tehniËnega
vidika pravi unikum v slovenskem prostoru. Seveda tako premalo znan, kot tudi
premalo cenjen. Žal na tem mestu nimamo
prostora za podroben opis, zato le v nekaj
besedah: Auerspergi so na tem mestu že
davnega leta 1895 zgradili mogoËno parno žago. Za dovoz hlodovine na žago so
se odloËili sredi divjine zgraditi gozdno železnico. Progo so dograjevali vzporedno s
premikanjem seËnje v razliËne smeri, tako
je bilo do leta 1924 zgrajenih že 35 km proge. Že samo ta znamenitost bi bila vredna

posebne reportaže, ampak na tem mestu
omenjam zgolj še, da so danes vidni le še
posamezni odseki - veËino trase je ali prerasel gozd, ali pa so jo uporabili pri kasnejši
gradnji gozdnih cest.

Pri Lesenem kamnu.

Kažipot pri Travniku.

nava. Poleg tega nam pot nudi ogled kar
nekaj naravnih ali zgodovinskih znamenitosti. Kakorkoli, ko pridemo torej do Žage
Rog, zavijemo tu najprej na cesto v smeri
izginulih koËevarskih vasi Resa, Travnik
in Ribnik. Vse so v bližini že omenjenega
smuËarskega centra GaËe. Po dobrem kilometru pa v dobro oznaËenem križišËu zavijemo desno, torej proË od omenjenih naselij, kajti ta smer nam nudi ogled kar nekaj
tako naravnih kot tudi zgodovinskih znamenitosti. Na primer: kmalu se ustavimo
ob grobišËu nekdanje partizanske bolnišnice Pugled (Opomba: ta kraj ni v nobeni
zvezi z znano koËevarsko vasjo Pugled nad
Starim logom). Bolnišnica je bila najbolj
znana ravno zaradi tragiËnega uniËenja:
leta 1943 so jo našli nemški vojaki in jo
zažgali, skupaj z 28 težkimi ranjenci. Danes
je ohranjeno zgolj grobišËe s spominskim
obeležjem. Nekaj kilometrov naprej naletimo ob cesti na eno od lepotic Roga, to
je »rmošnjiško jelko. Visoka je dobrih 45
metrov, stara pa že blizu 300 let. NedaleË
stran, v smeri rajhenavskega pragozda,
vendar s te toËke dostopna zgolj po pešpoti,
raste Kraljica roga, Rajhenavska jelka. Ta je
tretja najdebelejša v Sloveniji, po višini pa
s svojimi 51,5 metri najvišja jelka pri nas.
Starost tega spoštovanja vrednega, povsem
zdravega drevesa je ocenjena na 500 let.
		
Cesta nas potem vodi do nekdanje
koËevarske vasi Travnik, torej smo na toËki,

Zakaj priporoËam to pot? Enostavno
zato, ker je primerna tako za obisk z avtomobilom kot tudi pravi izziv za gorske
kolesarje. V tem primeru svetujem le, da ne
potujete sami, marveË raje v skupini. Konec koncev gre za pravo divjino, potujemo
na samem robu po mojem mnenju najbolj
mogoËnega slovenskega pragozda, Rajhe-
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Ostanek vodnega zbiralnika.

Ostanek trase gozdne železnice.

Obeležje jelke ob cesti.

po kateri pridemo tudi iz smeri »rmošnjic.
Kmalu dospemo do križišËa, kjer zavijemo
levo in samo še nekaj kilometrov nas loËi
od vasi Planina.

Spominsko obeležje grobišËa bolnišnice Pugled.

»rmošnjiška jelka.
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Res obžalujem, da sem pri tem opisu
tako moËno omejen s prostorom, kajti Ëe
bi opisal vse, kar je vrednega opisati, bi bil

Kraljica Roga.

TuristiËna toËka Žaga Rog.

prispevek trikrat daljši, kar pa je nedopustno. NiË hudega, morda pa je to motiv za
tiste, ki se boste odloËili slediti napotkom in
na ta naËin odkriti še marsikaj zanimivega.
Svetujem le, da se primerno “oborožite”, ali
s kakšno karto/specialko ali GPS napravo
- v kolikor bi izbrali zadnjo opisano pot.
Kajti, kot sem že dejal, danes so gozdne ceste v KoËevskem Rogu poveËini le primerno
oznaËene, tudi križišËa, a vseeno naletimo
na toËko, ko ni povsem jasno kako naprej
(levo, desno, naravnost). Kar pa naj seveda
ne bo razlog zato, da bi prevladal strah in
se na pot niti ne bi odpravili. In še: veË poti
je opisanih do konËnega cilja, to je Mirne
gore. Vendar velja, da je v teh mogoËnih,
slikovitih gozdovih, polnih zanimivosti,
že sama pot cilj. Obilo užitkov v spokojni
naravi.
Toni Štimec

Rajhenavska jelka.

Zanimivosti

Zanimivosti

Naj fotografija
2011
Za drugo letošnjo številko našega glasila smo v Uredništvo prejeli pet zanimivih fotografij. Fotografije prikazujejo naše naprave obsijane z igro barv, ki jih ustvarja
narava.

Alojz HanËiË - Jutranji prihod v službo.

Roman Weiss - Mavrica.

Anton Štimec - Ob sonËnem vzhodu.

S

voje fotografije so na
razpis Naj fotografija
leta 2011 poslali: Alojz
HanËiË, Anton Štimec, Ivo
Francelj, Roman Weiss in
SreËko CikaË.
Avtorjem fotografij se
zahvaljujemo za poslane fotografije.
K sodelovanju vabimo
tudi ostale 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

Ivo Francelj - Ko udari strela.

SreËko CikaË - Vzhod.
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Siromaštvo in gospodarska kriza
Siromaštva se nikomur ni treba
sramovati. Veliko veË je ljudi, ki bi se
morali sramovati svojega bogastva.
(Johan Nestroy)

P

ravzaprav bi lahko o revšËini pisal
le tisti, ki revšËino pozna. Tisti, ki jo
dobro pozna, tisti, ki ji je že gledal v
oËi. Vse ostalo je nakladanje, mlatenje prazne slame. VeËinoma pokroviteljsko in brez
kakšnega daljšega angažmana.
VeËini ljudi je revšËina prav malo
mar. RevšËina je vedno nekje drugod in nikoli pri nas. »e obrneš glavo stran, je sploh
ni potrebno opaziti, mimo greš lahko popolnoma mirne vesti.
Sami se noËemo odpovedati niËemur,
za druge nam je vseeno. In to vedno bolj.
Vedno bolj smo tudi pripravljeni hoditi Ëez
druge. Koga pa briga, Ëe je kdo reven? Naj
se znajde sam! Naj gre delat! Naj zanj poskrbi država! Zgube paË ostajajo zadaj. To
nam govorijo in tlaËijo v glavo kar naprej,
ogromna veËina marketinga deluje na ta
naËin.
Najbolj od vsega pa je zaskrbljujoËa
naša poraba. Zahodna, evropska, državna
in ne nazadnje tudi domaËa. Kam vse to
gre? Kje porabimo toliko denarja? Vse živo
smo poËenjali; pisali smo stroške, bili razsipni, levo, desno, gor in dol vendar ni niË
pomagalo, denar je spolzel, da niti vedeli
nismo kdaj. A na koncu ostane preprosto
dejstvo, da bi z denarjem, ki ga porabimo
v družini v enem mesecu, za to nekje na
drugem koncu sveta kar nekaj ljudi živelo
precej dalj Ëasa.
Dejstvo je, da porabimo preveË, in da
živimo preko lastnih potreb.
In potem naj govorimo o revšËini!
Pa saj ne gre zato, saj imamo vse.
Imamo polne riti in za revšËino nam je
malo mar. Ker kar naprej jamramo, da nimamo niË, da je vse drago, da so nam vse
vzeli, da nam bodo vse vzeli.
Na globalnem podroËju je jasno, da
so v nekaterih deželah bolj bogati, v drugih
bolj revni, vendar smešno postane, ko po-
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gledamo na lokalno raven. V isti vasi ali v
isti soseski živijo ljudje od najnižjega sloja
do najvišjega sloja, vsak se briga le zase,
med seboj se ne poznajo in zaradi tega si
niti ne pomagajo - pa bi si morali.
Kako je do tega prišlo bi bilo zelo zanimivo raziskati. Kar ne moremo si predstavljati, da bi v neki plemenski skupnosti
en šotor imel veliko za obleËi in za jesti, v
drugem šotoru pa bi laËni hodili naokrog.
Ne vemo, kako je dejansko bilo, vendar je
zelo verjetno, da se kaj takega ni dogajalo.
Ali so vsi imeli vse ali pa so poveËini stradali. Skratka, celotno pleme je sodelovalo
med seboj. Danes pa za svojo “žlahto” še
skrbiš, za ostale pa ne, te niti ne zanima kaj
se s sosedi dogaja. In tu je iskati enega od
vzrokov, v uniËenju lokalne skupnosti.
V obdobju svetovne gospodarske krize se je odstotek ljudi, ki živi v revšËini, še
poveËal. To prinese s seboj negativne posledice, kot so neprimerno prehranjevanje, pomanjkanje osnovnih zdravstvenih potreb in
tudi kvaliteta življenja je odvisna od tega, na
kakšnem regijskem obmoËju živiš. NajveËja
negativna posledica svetovne gospodarske
krize pa je, da se je poveËala nezaposlenost.
Pravica do dela je namera, s katero veËina
ljudi dosega dohodke in postaja integralni del družbe. Za ekonomijo je nujno, da
ustvarja stabilno delovno moË, katera dovoljuje ljudem, da si zgradijo svoja življenja.
V teh dneh spremljam medije in prebiram Ëlanke napisane na temo o podkupovanju in zlorabi, o tem da bo okrevanje
po gospodarski krizi Evrope poËasnejše kot
v ZDA, katere tovarne, podjetja, gospodarske hiše se pri nas odpirajo oz. zapirajo, ali
bodo delavci dobili plaËo, kakšno je stanje
evra v primerjavi s svetovnimi valutami,
koliko delavcev bo še primoranih zapustiti
kakšno podjetje in koliko jih bo ostalo na
Ëakanju, podražitve, poslediËno tudi podražitve goriva, kako varËevati, kako bo s
pokojninsko blagajno, pomoË GrËiji, kaj bo
s Slovenskimi železnicami itd.
Glede podkupovanja in zlorab položaja lahko reËem to, da tam, kjer je denar,
tam so tudi težave. »lovek preveËkrat gleda

le nase in na svojo korist in tisti, ki ima
veliko, bi vedno rad še veË.
Nekateri pravijo, da kriza že pojenjuje, nekateri pa, da nismo videli še niË. Razlika je le v tem, kako jo vsak obËuti na svoji
koži. V Sloveniji imamo veliko podjetij, ki
so šla v steËaj, tako da je tudi veliko ljudi
izgubilo službo. Na to temo je bilo napisano
najveË Ëlankov - kaj bo z malim Ëlovekom,
ki je izgubil službo, ko nima veË rednega
dohodka, ali se bo lahko še kdaj zaposlil,
kako si bo kupil življenjske potrebšËine,
ki so iz meseca v mesec dražje. Gospodarska kriza tako najbolj udari tiste na koncu
verige - malega Ëloveka. Tistim, ki imajo
milijone, se na banËnem raËunu ne pozna
veliko, Ëe jih nekaj zmanjka, saj jih imajo
še vedno dovolj, da lahko lagodno živijo. A
tako je narejeno naše gospodarstvo, da tisti, ki imajo veliko, bodo dobili še veË, tisti,
ki pa imajo malo, bodo imeli še manj.
VeËinsko mnenje ljudi je, da je gospodarska kriza naredila veliko škode, ki jo
lahko zapazimo v svojem okolju vsak dan.
Ljudje so zaradi tega tudi bolj razdraženi
in živËni, kar se opazi tudi pri komentarjih,
saj so obrnjeni bolj v negativno smer kot
v pozitivno. VeËina meni, da bo šlo le še
na slabše, saj država zateguje pasove vsepovsod. Glede na stanje GrËije in posojila
zanje pa se vsi sprašujejo, od kod denar za
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posojilo, za nas in naše osnovne potrebe pa
pravijo, da denarja ni?
Moje mnenje je, da brez ekonomije
in brez morale svet ne bi tekel po svojem
naravnem toku. »e se poruši gospodarstvo,
na katerem temelji skoraj cel svet, se bo po-

rušil tudi svet. »lovek je narejen za to, da
dela in Ëe nima dela, ne ve, kaj naj poËne
v svojem življenju, kar ga lahko pahne v
depresijo. Z vidika morale je gospodarska
kriza velik minus, saj prinaša revšËino in
negativne posledice, kot je poslabšanje Ëlo-

vekovega življenjskega standarda, ki pa iz
Ëloveka dela vse drugo, samo Ëloveka ne.
Jolanda Štukelj
Vir: internet

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

OE

DE

Služba, nadzorništvo

KITA GREGOR

SS

UP

Sekretariat družbe

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

OE

DE

Služba, nadzorništvo

MORYS JURIJ

SDO

LM

Oddelek za splošne zadeve

LEŠNJAK FRANC

SDO

NM

Služba za izgradnjo, Novo mesto

DERMELJ ANDREJ

SDO

LO

Služba za dokumentacijo

SE»NIK PAVEL

SDO

LM

Služba za distribucijsko operativo, Lj - Polje

GOSTI» VIDO

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo, Domžale

Vsi podatki o prihodih, odhodih ali o prerazporeditvah so objavljeni na naši intranetni strani v
rubriki Kadri in izobraževanje.

V

preteklih mesecih so umrli upokojenci: Janez Šraj,
Franc Planko, Ludvik Žitko, Ivan Mežan, Jože Zaletelj, Salih HrnjiË, Ivan Žitnik, Stanislav Celarec
in Ludvik Bartelj.

Kadrovska služba

NOVICA

NOVICA

Elektro Ljubljana na 13. dnevih
energetikov v Portorožu
»asniška hiša Finance je tudi v
letošnjem letu organizirala že trinajsto sreËanje energetskih menedžerjev.
Konferenca, 13. dnevi energetikov, je
bila 11. in 12. aprila v Grand hotelu
Bernardin v Portorožu.

E

lektro Ljubljana je bil tudi v letošnjem letu med pokrovitelji sreËanja. Na predstavitvenem prostoru v
preddverju kongresne dvorane smo pred-

stavili svoje nove produkte za odjemalce
ter prizadevanja za veËjo ozavešËenost
uËinkovite rabe elektriËne energije in proizvodnje elektriËne energije z obnovljivimi,
okolju prijaznimi viri.
Zanimanje za najnovejše ponudbe je
bilo kar precej, veliko vprašanj pa se je nanašalo tudi na sonËne elektrarne ter elektro
polnilne postaje.
                                                                                             
Marko Piko
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Upokojitev Marjana
Trohe
V zaËetku meseca julija si je
prislužil starostne pogoje za upokojitev tudi naš dolgoletni sodelavec Marjan Troha, elektromonter iz
nadzorništva Cerknica.

S

vojo prvo zaposlitev je nastopil
leta 1969, ko se je zaposlil v Brestu
Cerknica, in sicer v tovarni lesenih
izdelkov v Starem trgu pri Ložu, kjer je
pet let opravljal dela na žagi in v stolarni.
Na enoti Ljubljana-okolica se je leta
1975 zaposlil kot delavec v skupini investicijskega vzdrževanja na nadzorništvu
Cerknica. VeËino delovne dobe je bil zaposlen v skupini investicijskega vzdrževanja, zadnja leta pa v skupini rednega
vzdrževanja na nadzorništvu Cerknica.
Leta 1977 si je pridobil interno kvalifi-

kacijo pomožni elektromonter in to ga je
spodbudilo k nadaljnjemu izobraževanju
ob delu za poklic monter elektriËnega
omrežja na poklicni elektro šoli - EGŠC
Maribor. Izobraževanje je leta 1980 tudi
uspešno zakljuËil.
Skozi 35-letno delovno dobo v našem podjetju je Marjan z leti lahko doživel, kako se je spreminjalo vËasih težko
fiziËno delo elektromonterja v vse bolj
mehanizirano, sodobno in tehnološko
napredno delo.
Marjan, zdaj, ko boste imeli Ëas, veliko prostih trenutkov preživite v naravi
na Babnem polju, še naprej bodite “hud”
gobar in uživajte v polharjenju.

Marjan Troha

veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in
zadovoljstva v krogu družine.

Sodelavci DE Ljubljana okolica vam
želimo lepo tretje življenjsko obdobje,

Jana Burja

Upokojil se je Alojzij Kobal
V mesecu juliju je zakljuËil delovno kariero pri Elektro Ljubljana
dolgoletni sodelavec Alojzij Kobal.
Dopolnil je nekaj veË kot 40 let delovne dobe.

L

ojze, kot ga kliËemo, se je z Elektro Ljubljana sreËal že v jeseni leta
1967, ko je njegova mama Marija
v prijaznem pismu, napisnem na roko v
lepopisu, prosila za podelitev štipendije
njenemu sinu, ker obiskuje drugi letnik
EGŠ v Mariboru. Zaradi narašËajoËih
stroškov šolanja in prehrane, sta bila
starša v skrbeh, da finanËnega bremena
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sama ne bosta zmogla. Nekaj dni pred
tem pa je, tov. Sket (kot je bilo takrat v
navadi) dobil prav tako na roko napisano pismo, v katerem prvopodpisani Lojze
Kobal, v nadaljevanju pa še Marjan Krugler, Dragan MuhviË in Franc Planinc pišejo: “OdloËili smo se, da vam napišemo
nekaj vrstic in vas poprosimo za odgovor.” Po novem je bilo potrebno imeti v
šoli svoje orodje in druga podjetja so jih
svojim štipendistom pošiljala. Zanimalo
jih je: “Ali tudi mi bomo dobili iz našega
podjetja orodje kot drugi?” Lojze štipendist še ni bil, vsekakor pa se je že takrat
izkazal kot razmišljujoË, pogumen mlad

mož, ki si upa postaviti vprašanje - na
pravem mestu. ZakljuËek je bil tak, da so
fantje dobili orodje, Lojze pa tudi štipendijo, drugi so jo že prejemali.
Lojze je uspešno zakljuËil šolanje
in se v juliju leta 1969 zaposlil pri enoti
Ljubljana mesto kot pripravnik. Komaj je
pripravništvo konËal, že ga je Ëakala vojaška obveznost, v oktobru leta 1971 pa je
nadaljeval z delom elektromonterja, najprej v montaži TP, kasneje v obratovanju
in nazadnje v konzumu, kjer je ostal vse
do upokojitve.

jubilantje

jubilantje

Sonce in cvetje in to je poletje. Prav v
tem prelepem Ëasu bodo nekatere naše upokojenke in upokojenci praznovali okrogle
obletnice rojstva:

Julij 2011
60. rojstni dan
1. Vladimir ŽITNIK

Ljubljana

2. Mihael PETERNEL

RadeËe

Ëlan DUEL

Lep nauk:
Sedi,
poËivaj,
delaj.

September 2011
70. rojstni dan
1. Janez JEREB

Žiri

2. Dragutin MURN

KoËevje

3. Jožef OREHEK

Dob

Ëlan DUEL

80. rojstni dan
1. Slavko DRNOVŠEK

Dol pri Hrastniku

70. rojstni dan

2. Erna GRM

Ljubljana

1. Franz SPREIZER

»rnomelj

3. Milan STRNAD

Videm - Dobrepolje

2. Ignac ŠEPIC

Domžale

Ëlan DUEL

4. Anton ŠUTNA

Zagorje ob Savi

3. Anka ŠKANTELJ

Ljubljana

Ëlanica DUEL

5. Marjan ZAMAN

Ljubljana

4. Vinko URBAS

Ljubljana

Litija

Avgust 2011
Domžale

2. Franc GLAVA»

Trbovlje

80. rojstni dan
1. Franc GLAVI»

Grosuplje

2. Janez HRIBOVSEK

Kamnik

Buda

Vsem slavljenkam in slavljencem iskrene Ëestitke in naj svoj rojstni dan lepo praznujejo v krogu
svojih dragih. Spremlja naj jih zdravje, sreËa in osebno zadovoljstvo.

70. rojstni dan
1. Milena ANDREJKA

Na robu gozda,
živi radostno,
brez želja.

Prav poseben slavljenec v juliju bo letos Vinko
LUKAN»I» iz Žirov, saj bo izpolnil 95. rojstni dan.
Želimo mu dobrega zdravja in veliko optimizma.

80. rojstni dan
1. Miro HABI»

Sam s seboj,
nikoli utrujen.

Ëlan DUEL

Poskusimo preživeti to poletje po zgornjem nasvetu.
Jožica Krašovec

Lojze se je tudi dodatno izobraževal
in zakljuËil šolanje za elektrotehnika. Že
v decembru leta 1976 je prosil za premestitev na delovno mesto prevzemnika za
veleodjem. Tako je od leta 1977 pa vse
do upokojitve veËinoma opravljal dela in
naloge prevzemnika. Vmes je bil veË let
na delovnem mestu referenta za MTK sisteme in VO program, pa tudi namestnik
vodje službe tedanjega konzuma Rudija
ZupanËiËa. Zadnja leta je v najveËji meri
izvajal dela in naloge prevzemnika za odjemalce do 41kW.
Lojze je aktiven tudi v športnih dejavnostih. Zlasti rad igra tenis, pa tudi
teËe in kolesari. Tako je tudi na zadnjih
igrah distribucije v Celju uspešno sode-

loval. Na priËujoËih fotografijah vidimo,
kako urno premaguje kilometre tekaške
proge in kako se veseli ob pokalu za doseženo tretje mesto v tenisu, igra dvojic,
skupaj s sodelavcem in prijateljem Edijem
Silijem.
Lojze, naj ti bo zanimiva, uspešna,
aktivna in zabavna tudi upokojenska pot.
Želimo ti še veliko športni užitkov in prijetne trenutke s svojo družino.

Hvala za 40 let dela in dobrega
sodelovanja!

Alenka Kušar

Alojzij med tekom na letnih športnih igrah.
Foto: Matjaž Sedušak
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upokojencev

Društvo

Limbarska
Gora

P

rva postaja izleta na Limbarsko Goro
je bilo Brdo pri Lukovici. Kraj je med
drugim znan kot rojstni kraj pisatelja
Janka Kersnika ( 1852-1897), v novejšem
Ëasu pa tudi po »ebelarskem centru Slovenije (maj 2002). V centru mesta smo se
okrepËali z jutranjo kavico in naša upokojenka gospa Tilka, ki je praznovala okroglo
obletnico nas je pogostila z domaËimi dobrotami. Po ogledu centra smo se odpeljali proti MoravËam in zaËeli z osvajalskim
pohodom na Limbarsko goro (773 m). Na
vrhu gore stoji baroËna cerkev sv. Valentina. Ob cerkvi stojita stolp - zvonik, ki je
nekoË služil kot obrambni stolp in zunanja
kapela sv. Valentina. Po krajšem poËitku

Cerje

D

an, ko smo se odpeljali proti
Primorski je bil kot naroËen za
potepanje. Naš cilj je bil “Spomenik braniteljem slovenske zemlje” na
Cerju na Krasu. Pot nas je peljala preko Postojne, Sežane, pod vasjo Avberje.
Vožnjo smo nadaljevali mimo Ponikev,
skozi Kobjeglavo in Komen, mimo vasice VoljËji grad, do Kostanjevice na
Krasu. ZaËeli smo pohod na Cerje. Pot je
speljana po kraški pokrajini in nas pripelje do BorojeviËevega prestola. Spominski objekt na vrhu je zasnovan kot
sedem etažni objekt z osnovnim motivom trdnjave in stolpa. Slovenski narod
ni nikoli osvajal tujega ozemlja, moral
se je le braniti pred tujimi osvajalci.
Zato je obrambna komponenta vkljuËena v sestav spomenika v simbolni obliki
obrambnega stolpa. Po krajšem poËitku
in uživanju v razgledu smo se odpravili
proti Opatjemu selu, kjer nas je Ëakalo
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Pred Ëebelarskim centrom v Brdu pri Lukovici. Foto: Zvonka Osredkar

in malici iz nahrbtnika smo se odpravili v
dolino, kjer nas je Ëakal avtobus in nas odpeljal na kosilo, kjer smo vošËili slavljenki
Tilki in slavljencu Dušanu. Po kosilu smo se

odpeljali še v RafolËe, kjer smo si ogledali
muzej starega kmeËkega orodja.

kosilo. VošËili smo Radotu, Jožici in Miri
za okrogle obletnice oni pa so nas poËastili s sladkimi in tudi tekoËimi dobrotami. »estitamo.Po kosilu smo se odpeljali
v Vipavo na sladoled in nato polni lepih

vtisov dobro razpoloženi odpeljali proti
Ljubljani.

Zvonka Osredkar

Pred spomenikom spominskega parka Cerje. Foto: Zvonka Osredkar

Zvonka Osredkar

upokojencev

Društvo

Piknik na Lipovcu
(870 m)
Ko se odpravljaš na piknik si želiš dobro družbo in
lepo vreme. Za prvo nas ni skrbelo. Mi, ko se dobimo si
znamo narediti lepo. Vprašanje je bilo, kako bo z vremenom, saj vremenska napoved za torek ni bila niË kaj obetavna in smo znova in znova pogledovali v oblake in si
želeli, da Ëim dlje zadržijo vsebino.

V

ožnja do Trojan je minila v prijetnem klepetu. Na Trojanah
smo si privošËili jutranjo kavico in se podprli s krofom. Avtobus smo pustili na parkirišËu in se podali dogodivšËinam
naproti. Razkropili smo se po planini in bližnjem gozdu. Nekateri
so nabrali zdravilna zelišËa, drugi so se samo sprehodili po okolici,
tretji so opazovali živali, ki jih na planini ni malo - konji, krave,
kokoši, pujski in celo pav. Vsakdo je poËel, kar mu je bilo ljubo. Ko

Na planini Lipovec. Foto: Zvonka Osredkar

smo se vrnili z raziskovanja okolice so nas že Ëakale okusne ribe.
Med tem so se zaËeli zbirati deževni oblaki. Poslovili smo se od
gostiteljev in se napotili proti ŠpitaliËu, kjer nas je Ëakal avtobus.
Zadovoljni, da smo preživeli lep dan smo se poslovili do naslednjega sreËanja.
Zvonka Osredkar

HE Fala in
splavarjenje
Tokrat smo združili koristno s prijetnim. Najprej smo
si ogledali najstarejšo HE na Dravi. Po ogledu HE Fala smo
si privošËili še splavarjenje po Dravi, ki izvira na Toblaškem polju na Južnem Tirolskem in v bližini Dravograda
priteËe v Slovenijo in jo po 133 km zapusti pri Ormožu. Do
izgradnje HE Fala je bil tok reke neovirana transportna pot
za spravljanje lesa iz Podravja v Podonavje in naprej proti
»rnemu morju. Z izgradnjo hidroelektrarn na Dravi so te
predstavljale ovire za transport lesa. Splavarjenje je poËasi
zamrlo. Danes ga obujajo v turistiËne namene.

P

o ogledu elektrarne sta nas Marija in Božo, ki sta praznovala
okrogli obletnici poËastila. Dobro podprti in odžejani smo se
odpeljali proti Muti, kjer nas je že Ëakala vodiËka. Ogledali
smo si ekološko kapelic in mitnico. Po ogledu smo se v flosarskem
pristanu Gortina vkrcali na splav in se prepustili koroškim splavarjem. Priznam, da obvladajo obrt. V veË kot dvourni plovbi po Dravi
so nas zabavali z zgodovino splavarjenja, glasbo in petjem, postregli so nam s flosarsko malico (golaž, polenta zabeljena z grumpi, kruh), izvedli flosarski krst. Z Janezom sva uspešno opravila z

V flosarskem pristanu Gortina so se udeleženci izleta prepustili koroškim
splavarjem. Foto: Zvonka Osredkar

vsemi “pametnimi” vprašanji. Krstili so naju za flosarja in sprejeli
v flosarski ceh. Obljubiti sv morala, da bova izpolnjevala vse flosarske “befele” in se rada vraËala med flosarske pajdaše. Postregli so
nam še flosarsko kavico in naša flosarska avantura je bila konËana.
Veseli, da imamo spet trda tla pod nogami smo se “vkrcali” v avtobuse in se odpeljali proti Ljubljani.
Zvonka Osredkar
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Društvo

V

Brioni in
Pulj

za ta Ëas dokaj hladnem jutru smo
se z dvema avtobusoma odpravili
letošnji najdaljši izlet na Brione
in v starodavni Pulj. Vsak avtobus je imel
turistiËnega vodnika, ki sts nam v obširno
razlagala ali pa nekaterim osvežila spomin
o naši sosednji državi, njenih naravnih
znamenitostih ter kulturni in arheološki
dedišËini. Tako nam je vožnja kar hitro
minila in že smo bili v Fažani, kjer smo
se vkrcali na ladjo. Po kratki vožnji smo
pristali na najveËjem od štirinajstih otokov
Brionskega otoËja - Velikem Brionu. Tu nas
je prevzela lokalna vodnica ter nas z vlakcem popeljala po otoku. Med potjo smo se
seznanili z osnovnimi podatki o Nacionalnem parku Brioni, kjer najdemo okoli 700
vrst rastlin, 250 vrst ptic, sledi dinozavrov
in arheološke ostanke iz rimskega obdobja.

Šport in
upokojenci

N

aši Ëlani so bili tudi letos uspešni
na športnih igrah, ki jih organizira
vsako leto ObmoËno združenje DU
ljubljanske regije. Nada PoËervina, je osvojila tretje mesto v kegljanju - tekmovala je
z moškimi, tako, da ima ta rezultat posebno
težo. Tudi v balinanju in namiznem tenisu
so osvojili tretje mesto, v pikadu so bili deveti. Skupno so se uvrstili na šesto mesto
med vsemi ekipami, ki so se udeležile tekmovanj. »estitamo vsem, ki so sodelovali
in s tem pripomogli k lepim rezultatom.
Zvonka Osredkar

Udeleženci izleta pred staro oljko. Foto: Janez Weilgoni

Preden smo zapustili Brione, smo naredili
skupinsko fotografijo pred najstarejšo oljko na Jadranu, katero starost so s pomoËjo
karbonske analize doloËili okoli 1600 let, to
pa je kar za “25 upokojencev”.
Okoli tretje ure smo prispeli v Pulj,
kjer je termometer pokazal skoraj 30 stopinj. Na sreËo smo v teh letih že toliko pametni, da pijemo dovolj tekoËine, izkoristimo vsako senco ter si nataknemo klobuk,
tako, da nismo imeli prav nobenih zdravstvenih težav.

Domov smo se vraËali po drugi poti,
skozi tunel UËka, ob prekrasnem razgledu
na otok Cres, Krk, Opatijo in Reko smo zapustili obalo ter se preko mejnega prehoda
Jelšane vrnili v domovino.
Kmalu po prehodu meje smo se ustavili v vasi Dolenje , kjer smo imeli pozno
kosili, spili kozarËek ali dva ter se zveËer
malo utrujeni a zadovoljni vrnili v Ljubljano.
Janez Weilgoni

Kam in kdaj?
Plan aktivnivosti za leto 2011
prijave
13. 9. 2011

Izlet

SNEŽNIK - grad z okolico

5. in 6. september

8. 10. 2011

Pohod

DOBREPOLJE

3. in 4. oktober

11. 10. 2011

Izlet

BELA KRAJINA

3. in 4. oktober

15. 11. 2011

SreËanje

MARTINOVANJE

7. in 8. november

N

a vse aktivnosti se lahko prijavite na dan prijav do 11. ure po telefonu št.
01 519 80 36 pri Zvonki Osredkar, in sicer do zasedbe avtobusa. V primeru, da se na navedeni številki nihËe ne oglasi, pokliËite 01 534 37 22,
Jože Bergant. Udeležba na pohodih in izletih je na lastno odgovornost, seveda pa
sta predvsem na pohodih potrebna primerna obutev in oprema. Odhodi na izlete
oziroma pohode bodo ob 7. uri s parkirišËa Tivoli.
Zvonka Osredkar
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upokojencev

Društvo

Pohod po poteh
okupirane
Ljubljane

P

ohoda po poti kjer je leta 1942 obdajala Ljubljano bodeËa
žica, danes pa je tod speljana lepo urejena sprehajalna pot,
se vsako leto udeleži veliko število mladih in starejših rekreativcev. Poseben Ëar dogodku daje tekmovalni del prireditve - “Tek
trojk”, - tek na 29 km. Cilj vseh udeležence je na Prešernovem
trgu, kjer prireditev zakljuËijo s kulturnim programom. Pohoda se

Udeleženci pohoda po poti prijateljstva. Foto: Zvonka Osredkar

je vredno udeležiti saj imamo vsi udeleženci isti cilj in v zraku je
neka pozitivna energija, ki prevzame vse udeležence. »lani našega
društva se pohoda udeležujemo prav zaradi druženja in razpoloženja. Nasvidenje na naslednjem pohodu.
Zvonka Osredkar

V spomin

V spomin

V spomin sodelavcu
in prijatelju Vidu GostiËu
Z žalostjo v srcu smo prejeli vest, da je v sredo, 4.
maja 2011, po težki bolezni umrl naš dolgoletni sodelavec
in prijatelj Vido GostiË. Izguba sodelavca, ki smo ga spoštovali in imeli radi, nas je presenetila in razžalostila.

V

ido nam je dolga leta stal ob strani kot nepogrešljiv sodelavec in prijatelj. Elektro Ljubljana mu je bila prva in edina
zaposlitev. Vse svoje delovno obdobje je preživel v nadzorništvu Domžale, sprva v gradbeni skupini Domžale, nato pa v
skupini rednega vzdrževanja. Prvo zaposlitev je nastopil leta 1974,
ko se je zaposlil v gradbeni skupini in opravljal dela delavca. Ob
delu se je izobraževal za poklic monter elektriËnega omrežja na poklicni elektro šoli - EGŠC Maribor. Izobraževanje je leta 1980 tudi
uspešno zakljuËil. Z leti prakse in pridnostjo je napredoval v samostojnega elektromonterja. Dela pri gradnji, obnovi in vzdrževanju
elektroenergetskega omrežja je opravljal strokovno in odgovorno.
V skoraj 36 letih dela, ki ga je posvetil našemu podjetju, je
pomagal vsakemu izmed nas. Bilo je doživetih veliko lepih, zanimivih dogodkov in v vseh teh letih smo pognali skupne korenine.
V vsem tem Ëasu je Vido doživel vse dobre in manj dobre Ëase
elektrogospodarstva.

Izgubili smo dobrega sodelavca in prijatelja. Spominjali se ga
bomo kot vestnega delavca.
Življenjska pot Vida GostiËa se je sklenila le nekaj dni po
njegovem 55. rojstnem dnevu. Od njega smo se poslovili na topel
majski dan, v soboto, 7. maja 2011, na pokopališËu v Šentvidu pri
Lukovici, kjer je našel veËni poËitek.
Sodelavci DE Ljubljana okolica

Zahvala
Ob smrti moža Franca Planka se iskreno zahvaljujem za izraženo sožalje, soËutje in podarjeno cvetje. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
Jožefa Gašparut Planko
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Foto:
A. Frank

Hlapljiv
tekoË bojni
strup

Luka v
Ukrajini

Tretji sklon,
dajalnik

Prislov,
ki izraža
soglasje,
pritrditev

Popularni
angleški
pevec,
John

Kuhano
sadje ali
zelenjava

VeËja
posoda za
vino
Slavilna
pesem

LuËaj

Visoke
igralne
karte

SESTAVIL:
TONI

BivališËe
umrlih
Simbol za
Radij
SESTAVIL:
TONI

Veda o
albanskem
jeziku

Vojak z
mitraljezom

Kemijski
simbol za
Platino

Za polton
zvišana
nota e

Železov
oksid

Iglasto
drevo

Enota za
merjenje
jakosti el.
toka

Vitez
predjamski

Mehka,
najlažja
kovina (Li)

TataloviË
Jasna
Simbol za
Molibden

Tip motorja
nekdanjega
Tomosa

Angleško
svetlo pivo

OtoËje v
Polineziji
Aleš Primc

Velika
živobarvna
papiga

Škof v
vzhodni
cerkvi

Orehek
Valter

Tomaž
Zabavnik
Simbol za
Litij

»etrti in
prvi vokal

Starinski
izraz za
ilovico,
tudi ilo

Spec. za
onkologijo
Enota za
napetost
Lastnost
sivega

Pesem,
melodija

Lea Lunder

Igor LavriË

VeËja
vojaška
enota

Skok Janez

Država v
ZDA
Pesem F.
Prešerna

Nada
Porovne

Filmska
zvezda

Šala, potegavšËina

Besedilo
Medmet
smeha
Kazalni
zaimek

Židovsko
moško ime

Tvorba v
panju, sat

Boginja
Atena
Šv. smuË.
središËe
Kemijski
simbol za
Americij

Priredni
veznik

Tomaž
TerËek
Irena Kotar

Oblika
terapije
s kem.
sredstvi
Anton
Cugelj

SrËni
spodbujevalnik

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebancu Janezu Tomcu iz Domžal, ki bo prejel praktiËno nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 19. septembra 2011 in pošljete
na naslov: Elektro Ljubljana d. d., Oddelek za odnose z javnostmi, Uredništvo Elektro novic, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

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

Za dušo

Deset zlatih pravil
1. Odvrzite vse nepomembne številke,
tudi nepomembne telefonske številke, leta, težo in višino.

2. Obdržite samo vesele prijatelje.
Slabovoljni vas samo vleËejo navzdol (zapomnite si to, Ëe ste
sluËajno vi eden izmed njih).

3. UËite se.
NauËite se veË o raËunalnikih, vrtnarstvu, Ëemerkoli. Nikoli ne
pustite možgane nezaposlene. Nezaposlen um je hudiËeva delavnica. A ime hudiËa je Alzheimerjeva bolezen.

4. Uživajte v enostavnih stvareh.
5. Smejte se pogosto, dolgo in glasno.
Smejte se dokler ne ostanete brez daha. In Ëe imate prijatelja, ki
vas spravlja v smeh, preživite z njim veliko, veliko Ëasa.

6. Solze se zgodijo.
Žalujte in nato pojdite naprej. Edina oseba, ki je z nami celo življenje, smo vi sami. ŽIVITE, dokler ste živi.

7. Obkrožite se s stvarmi, ki jih imate radi.
Pa naj bo to družina, ljubimci, spomini, glasba, rastline, hobiji,
karkoli. Vaša hiša je vaše zatoËišËe.

8. Negujte svoje zdravje.
»e je dobro, ga ohranite. »e je nestabilno, ga izboljšajte. »e ga ne
morete izboljšati, poišËite pomoË.

9. Ne hodite na silo nekam.
Pojdite do trgovskega centra, v mesto, v tujino, in ne hodite tja,
kjer se ne poËutite dobro.

10. Povejte ljudem, ki so vam pri srcu, da jih imate
radi, ob vsaki priložnosti.
Za vsakogar
pride Ëas, ko mora
zavihati rokave in na vrh
svojega seznama obvezno
uvrstiti sebe.

Vir: internet

Marian Wright
Edelman
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