novice
ELEKTRO

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

jesen 2011, πtevilka 3

IZ V S E BINE
ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.

Uvedba dela pod napetostjo
v Elektru Ljubljana

90 let delovanja Male
hidroelektrarne Zagradec

Odprtje prve elektro Ërpalke
v Zagorju ob Savi

VSEBINA

VSEBINA

6 • Odprtje prve elektro Ërpalke v Zagorju ob Savi   
7 • Uvedba dela pod napetostjo v Elektru
   Ljubljana

6

11 • RdeËi noski
7

12 • Ponudba za gospodinjske kupce
14 • Organizacijska enota RaËunovodsko-finanËne
   storitve

11

18 • 90 let delovanja Male hidroelektrarne
   Zagradec

21 • Drugi pokojninski steber

12

26 • Sistem upravljanja varovanja informacij
   v organizaciji

14

30 • Upravljanje neprekinjenega poslovanja
41 • 95 let našega upokojenca Vinka LukanËiËa  

18

21

novice
ELEKTRO

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

πtevil ka 3
jesen 2011,

41
IZ VSE BIN E
ELEKTRO ENERGIJA

2 • elektronovice | jesen2011

d.o.o.

napetostjo
Uvedba dela pod
v Elektru Ljubljana

Male
90 let delovanja
Zagradec
hidroelektrarne

Odprtje prve elektro
v Zagorju ob Savi

Ërpalke

uREDNICE

BESEDA

ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.
- Zanesljivo z vami
Drage bralke, dragi bralci, dobrodošli in lepo pozdravljeni!

P

redvidoma 1. decembra 2011 bo nakup in prodajo elektrike prevzela
hËerinska družba ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. Glavna tema zadnje letošnje
številke Elektro novic, ki bo izšla pred prazniki, bo vsebinsko namenjena predvsem
obvešËanju vseh zaposlenih o novi organiziranosti, spremembah v naËinu poslovanja
in o korakih, ki bodo sledili.
V tokratni številki na kratko povzemamo aktualna dogajanja v poletju
in naËrtovane aktivnosti do 1. decembra
2011, povezane z loËitvijo tržne in omrežne dejavnosti. V tem trenutku podjetje
veliko pozornost namenja sklepnim postopkom izËlenitve. Ob vseh pravnih postopkih pa izËlenitev prinaša še veliko,
veliko veË.
Ob omenjeni temi, ki bo kot glavna
tema predstavljena v decembru, naj med
vsebino na tem mestu poudarim še nekaj
pomembnih dogodkov v poslovanju Elektra Ljubljana.

Elektro Ljubljana je v zaËetku oktobra s praktiËnim usposabljanjem monterjev uspešno konËal pilotni projekt uvedbe dela pod elektriËno napetostjo. S tem
so strokovnjaki podjetja pridobili licence
in dovoljenja za delo pod napetostjo, kar
odjemalcem prinaša predvsem zmanjšanje
prekinitev dobave elektriËne energije zaradi nujnih del na elektrodistribucijskem
omrežju. Projekt je med tokratno vsebino
predstavil njegov vodja Matjaž Keršnik.
V letošnjem letu mineva 95 let od zaËetka delovanja Male hidroelektrarne Zagradec. Ob tej priložnosti smo k pogovoru
povabili Janeza Rošlja, ki je bil 30 let vodja
vzdrževanja Male hidroelektrarne Zagradec.
Elektro Ljubljana je družbeno odgovorno podjetje. Odgovornost izkazujemo
na razliËne naËine - navznoter in navzven.
Med drugim smo nosilci osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki zaposlenim prinaša doloËene ugodnosti pri
usklajevanju družinskega in poklicnega
življenja. Navzven se naša odgovornost
kaže kot odgovorno ravnanje do okolja, lokalne skupnosti in do razliËnih neprofitnih

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

organizacij, pa tudi na druge naËine. Naj
na tem mestu poudarim dolgoletno zelo
uspešno partnersko sodelovanje z RdeËimi
noski, zdravniki klovni, ki poteka že šesto
leto. Med vsebino je kratek povzetek njihovih aktivnosti, ki bodo izvedene tudi s
pomoËjo kolektiva Elektra Ljubljana, na kar
smo lahko upraviËeno ponosni.
Za konec vas vabim k branju in se
vam z veseljem zahvaljujem za sodelovanje.

Uspešno in ustvarjalno jesen
vam želim.
Violeta Irgl, urednica
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Zaupam, da
bomo zmogli
skupaj
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,
po lanskoletni uspešni finanËni stabilizaciji družbe
združeno nadaljujemo s pozitivnim trendom poslovanja. V
prvem polletju smo realizirali poslovni izid iz poslovanja v
višini 4,8 milijone evrov, kar je za 37 % veË od naËrtovanega za to obdobje, družba pa je v istem obdobju poslovala
z dobiËkom pred obdavËitvijo v višini 3,9 milijona evrov.
»eprav smo z navedenim lahko zadovoljni, uporabniki
naših storitev in lastniki upraviËeno postavljajo pred nas
vedno višje zahteve po uËinkovitosti našega delovanja in
delovanja naše elektroenergetske infrastrukture. In prav
je tako.

S

mo tik pred zakljuËkom procesa izËlenitve dejavnosti nakupa
in prodaje elektriËne energije v novo hËerinsko družbo ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. V enem letu je v ta namen ustanovljena
interdisciplinarna projektna skupina svojo nalogo opravila dobro,
predvidoma do konca leta pa bomo iz družbe Elektro Ljubljana izloËili tudi družbo za obnovljive vire energije.
Tako spremenjene okolišËine narekujejo spremembe tudi v delovanju Elektra Ljubljana v prihodnje. V ta namen trenutno pripravljamo strateški poslovni naËrt ter praktiËno vzporedno z njim tudi
izvedbene poslovne naËrte, v okviru katerih bomo implementirali
strategije - gre za srednjeroËni (petletni), triletni in letni poslovni
naËrt. Po izloËitvi tako velike dejavnosti, kot je nakup in prodaja
elektriËne energije, bo nujno prilagoditi poslovne procese dani situaciji in doseËi primerno, še uËinkovitejšo organizacijo matiËne
družbe, ki bo še naprej izvajala storitve na omrežninski dejavnosti
in trženju z elektroenergetsko infrastrukturo povezanih storitev. V
ta namen smo koordinacijo dela med distribucijskimi enotami že
povzdignili na višjo organizacijsko raven, soËasno pa razbremenili organizacijsko enoto storitve na distribucijskem omrežju, da se
lahko še bolj angažirano osredotoËa na pridobivanje novih poslov
na trgu.
»aka pa nas še veliko dela, saj z naložbami še komaj sledimo
potrebam. Letošnji plan investicij realno pokrije le tretjino v NaËrtu
razvoja distribucijskega omrežja elektriËne energije izkazanih letnih potreb po investicijah, pri Ëemer so tudi zaostanki že zelo veliki, denimo pri nujnemu prehodu glavnega mesta države na 20 kV
nivo. V nobenem sklopu naprav ne dosegamo zadostnih vlaganj v
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andrej.ribic@elektro-ljubljana.si
Foto: avtomobilizem.com

obstojeËe omrežje, kar pospešeno vodi v staranje že dodobra dotrajanega omrežja. Brez investicij v elektro energetsko infrastrukturo
težko raËunamo na nadaljnji razvoj Elektra Ljubljana, na gospodarski in poslediËno družbeni razvoj. Zato moramo vso znanje in
vešËine uporabiti tako pri poveËevanju prihodkov kot zniževanju
stroškov in iskanju naslovnika in vira za prepotrebne infrastrukturne investicije.
Tako kot znanja in vešËine s pridom uporabljamo pri obnovljivih virih energije, ki so eden izmed kljuËnih dejavnikov, ki vplivajo in pospešujejo potrebo po uvajanju novih tehnologij, ki sodijo
v družino "pametna omrežja". Na tem podroËju znotraj naše družbe
teËe veË razvojnih projektov, ki na eni strani dvigajo uËinkovitost
obvladovanja obstojeËega omrežja in uporabnikov omrežja, med
katerimi so seveda tudi razpršeni viri. In na drugi strani bodo v
prihodnje omogoËili podjetju ponuditi nove storitve razliËnim akterjem na trgu z elektriËno energijo. Glavni projekti so vsekakor:
uvajanje sistema naprednega merjenja elektriËne energije, ki teËe
kontinuirano že veË kot osem let, vzpostavitev storitev upravljanja
s porabo, kjer po petih letih prehajamo iz razvojne v fazo implementacije ter vzpostavitev infrastrukture za elektriËna vozila, ki je
že krepko pridobila na širini, v osnovi zastavljeni v lanskem letu.
Vsega tega pa ne bi zmogli brez ustrezne izkušenosti, izobrazbe, know-howa in navsezadnje prizadevnosti zaposlenih. Pri
tako specifiËni dejavnosti, kot je to elektro distribucija, je nujno, da
se kadri vedno notranje izobražujejo in da vsaj v zadovoljivi meri
sledimo procesom prenosa te ogromne koliËine specifiËnega notranjega znanja, ki se ga na trgu delovne sile preprosto ne da dobiti.
V prihodnje bomo zato morali še veliko storiti na pomladitvi kadrovske strukture, na mentorskem sistemu, sistemu celostnega aktivnega kariernega upravljanja vseh zaposlenih glede na “življenjski cikel” posameznih tipiËnih delovnih mest. In zopet zaupam, da
bomo tudi to zmogli skupaj.
Andrej RibiË, predsednik uprave

Aktualno

Aktualno

ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. povzetek aktualnih dogajanj v
poletju in naËrtovane aktivnosti
do 1. decembra 2011
SkupšËina Elektra Ljubljana d.d., je 26. 8. 2011 soglašala s pogodbo o delitvi in prevzemu med prenosno
družbo Elektro Ljubljana d.d., in prevzemno družbo ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., z dne 14. 6. 2011, sklenjeno v obliki
notarskega zapisa, in soglašala z izËlenitvijo s prevzemom
na osnovi navedene pogodbe.

S

kupšËina je upravi prenosne družbe naložila, da zaradi izvedbe postopka delitve (z izËlenitvijo) najpozneje do 30. 11.
2011 predloži cenitev vrednosti prevzemne družbe ELEKTRO
ENERGIJA d.o.o., na dan 1. 1. 2011. Prav tako je uprava prenosne družbe dolžna pripraviti poslovni naËrt za obdobje poslovanja
2011-2016.
SkupšËinski sklepi so osnova za nadaljnje aktivnosti pri izËlenitvi dejavnosti nakupa in prodaje elektriËne energije za predvideni
konËni vpis nove družbe v sodni register predvidoma 1. 12. 2011.
Na osnovi sprememb statuta Elektra Ljubljana d.d., je pripravljen
dopolnjen Akt o ustanovitvi za družbo ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.
Prav tako poteka cenitev nove družbe na dan 1. 1. 2011. Pripravljena je tudi vsebina sporoËil za naše odjemalce, dobavitelje in

partnerje. Potekajo tudi konËna usklajevanja pri pogodbenem odnosu med Elektrom Ljubljana d.d. in ELEKTRO ENERGIJO d.o.o. za
izvajanje storitev in najem prostorov.
V pripravi je tudi strateški poslovni naËrt družbe ELEKTRO
ENERGIJE d.o.o. do leta 2016, ki bo sestavni del strateškega poslovnega naËrta Elektra Ljubljana d.d.
Izdelan je pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v ELEKTRO ENERGIJI d.o.o. Na osnovi podjetniške kolektivne pogodbe Pravilnik o organiziranosti in sistemizaciji delovnih
mest ter njegove spremembe in dopolnitve sprejme poslovodstvo
po predhodni pridobitvi mnenja sindikata, do katerega se mora ta
pisno opredeliti. Na osnovi Akta o ustanovitvi nove družbe bo poslovodstvo prevzemne družbe sprejelo nov pravilnik po pridobitvi
mnenja sindikata in po predhodnem soglasju ustanovitelja oziroma
predsednika uprave matiËne družbe. Nova družba bo uporabljala
obstojeËo podjetniško kolektivno pogodbo Elektra Ljubljana in obstojeËo metodologijo za vrednotenje delovnih mest, kot je v uporabi
v Elektru Ljubljana.
V ta namen so bile izvedene potrebne aktivnosti za pridobitev
mnenja sindikata. Po pridobitvi mnenja sindikata in pridobitvi soglasja ustanovitelja bo poslovodstvo nove družbe sprejelo Pravilnik
o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v družbi ELEKTRO
ENERGIJA d.o.o. Sporazum s sindikatom obsega tudi pogodbo o
prevzemu - prenosu delavcev, kjer so opredeljene tudi druge obveznosti prenosne in prevzemne družbe, ki se tiËejo pravic delavcev.
To bo osnova za sklenitev novih pogodb o zaposlitvi z zaposlenimi,
ki prehajajo na družbo ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.
V sklepni fazi so tudi aktivnosti, vezane na pogodbena razmerja s podroËja informacijskih storitev med družbo ELEKTRO
ENERGIJA d.o.o. Elektrom Ljubljana in Informatiko.

SkupšËina je bila uspešno izvedena konec avgusta.

Projektna skupina za izËlenitev dejavnosti
nakupa in prodaje elektriËne energije
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Odprtje prve elektro Ërpalke v
Zagorju ob Savi
5. avgusta je bila zagnana prva
elektro Ërpalka v Zagorju ob Savi, ki
je dosežek prizadevanj obËine Zagorje
ob Savi, Elektra Ljubljana in Eti Elektroelement. Nova elektro Ërpalka, ki
sodi v sistem infrastrukture devetih
Ërpalk Elektra Ljubljana, se napaja z
Zeleno energijo, ki je proizvedena izkljuËno iz obnovljivih virov energije.
Polnjenje bo do konca leta 2012 brezplaËno za vse uporabnike elektriËnih
vozil.

P

rva elektro Ërpalka v Zagorju ob
Savi, ki pomeni temelj za razvoj
elektromobilnosti v obËini, je dosežek prizadevanj in dobrega sodelovanja
vseh sodelujoËih partnerjev, ki sledijo cilju
vzpostavitve elektromobilnosti v Sloveniji.
Elektro Ljubljana omogoËa lastnikom elektriËnih vozil brezplaËno polnjenje na devetih elektro Ërpalkah - šestih v slovenski
prestolnici ter po eni na Vrhniki, v Litiji in

novi v Zagorju ob Savi. Elektro Ljubljana
bo do konca leta 2011 v okviru demonstracijskega projekta postavitve elektro Ërpalk v
sedmih obËinah, ki ga izvaja v sodelovanju
z vladno službo za podnebne spremembe in
z obËinami, postavil še pet elektro Ërpalk.
Nova elektro Ërpalka se napaja z Zeleno energijo, ki je proizvedena izkljuËno iz
obnovljivih virov energije, in sicer iz majhnih hidroelektrarn in sonËnih elektrarn,
zato še dodatno predstavlja pomembno
pridobitev za zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov v obËini Zagorje ob Savi in
s tem izboljšanje kakovosti prebivanja za
prebivalce obËine.
Elektro Ljubljana je vzpostavil tudi
prvi slovenski portal za iskanje polnilnih
mest za elektriËna vozila - www.elektro-crpalke.si, ki je namenjen lastnikom elektriËnih vozil, vsem, ki razmišljajo o nakupu
elektriËnega vozila, in vsem ponudnikom
elektriËnih vozil. Portal www.elektro-

Direktor strateškega razvoja proizvodov ETI Elektroelement Mitja
Koprivšek, predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej RibiË in župan
ObËine Zagorje Matjaž Švagan pri odpiranju elektro Ërpalke.
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-crpalke.si posreduje veliko praktiËnih in
koristnih informacij: omogoËa preprosto
iskanje polnilnih mest in naËrtovanje poti,
posreduje tehniËni opis posameznih prikljuËnih mest. Lastniki elektroËrpalk - polnilnih postaj - pa lahko tudi sami vnesejo
svojo polnilnico. Portal uporabnikom elektro Ërpalk Elektro Ljubljana omogoËa tudi
spletno registracijo, tako da lahko vsako
izmed osmih Ërpalk aktivirajo s svojim mobilnim telefonom.
Elektro Ljubljana bo infrastrukturo elektro Ërpalk dopolnjeval sorazmerno s širjenjem uporabe elektriËnih vozil v
Sloveniji, hkrati pa ponuja tudi možnost
postavitve elektro Ërpalk vsem zainteresiranim investitorjem in njihovo vkljuËitev
v elektrodistribucijsko omrežje in omrežje
elektro Ërpalk.
 					
			
Rok Obreza
in mag. Violeta Irgl

ElektriËni avto Franca Babnika na elektro Ërpalki.

AKTUALNO

AKTUALNO

Uvedba dela pod napetostjo v
Elektru Ljubljana
V sredo, 5. oktobra, je bil na obmoËju Elektra Ljubljana v prisotnosti najvišjih predstavnikov vodstva uspešno
konËan pilotni projekt uvedbe dela pod napetostjo ( DPN)
na NN-omrežju.

O

b koncu projekta smo prviË v zgodovini Elektra Ljubljana
izvedli DPN na NN-omrežju, in sicer sta bila brez motenj obstojeËih odjemalcev izveden nov prikljuËek in sanirano dotrajano odjemno mesto na lokaciji Stare Žage v Dolenjskih Toplicah.

Pilotni projekt uvedbe dela pod napetostjo na NN-omrežju se
je zaËel v decembru, leta 2010. UvršËen je v podroËje NaËrtovanje
poslovnih sistemov z namenom priprave ustrezne dokumentacije
in gradiv za DPN, ureditve zakonskih podlag, samousposabljanja
delovnih skupin ter za pridobitev ustreznih potrdil in licenc za delo
pod napetostjo v Sloveniji. S pridobitvijo izkušenj pa se bo podjetje
lažje odloËalo o nadaljevanju uvajanja dela pod napetostjo na NN-omrežju in vkljuËevanju le-tega v redno delovno prakso.

Boštjan Prašnikar (DE Ljubljana mesto) pri delu pod napetostjo na NN
omrežju.

PriËakovani uËinki uvedbe dela pod napetostjo so:
• izboljšanje kakovosti dobavljene elektriËne energije odjemalcem,
• zmanjšanje tveganja za delavce,
• ohranjanje oziroma zvišanje zadovoljstva poslovnih partnerjev
(odjemalcev),
• ni izgub zaradi neprodane oziroma nedobavljene elektriËne
energije odjemalcem,
• izboljšanje faktorjev kazalnikov razpoložljivosti omrežja in minimalnih standardov kakovosti,
• zadovoljstvo delavcev, ker se delo vedno lahko izvaja v rednem
delovnem Ëasu, sicer se mora veliko del v breznapetostnem stanju izvajati ob sobotah, nedeljah in ob praznikih, ponoËi oziroma med manjšimi obremenitvami omrežja (nadure),
• ni stroškov usklajevanja za doseganje ustreznih terminov za izklope,
• ni stroškov za obvešËanje v medijih o prekinitvi dobave elektriËne energije zaradi del na omrežju,
• možnost trženja te storitve,
• manj poškodb pri delu, zato manj bolniških odsotnosti, tožb in
odškodnin.

In kaj sploh je delo pod napetostjo?
SIST EN 50110-1 definira, da je “delo pod napetostjo vsako
delo, pri katerem se delavec z deli telesa, orodjem, opremo ali z napravami zavestno dotakne delov pod napetostjo ali zaide v obmoËje
dela pod napetostjo.”
Za boljše razumevanje na kratko predstavljam DPN in metode DPN.

Delo na elektriËnih napeljavah se izvaja na veË naËinov (metode dela):
• delo v breznapetostnem stanju (de-energized work),
• delo v bližini napetosti,
• delo pod napetostjo (LIVE WORK, LIVE LINE WORK, energized
work).
DPN po mestu izvajanja:
• na nadzemnih vodih,
• na kabelskih vodih,
• na notranjih napeljavah (razdelilci),
• v TP, RP in v RTP.
DPN po napetostnih nivojih:
• na NN (do 1.000 V),
• na SN (od 1 kV do 35 kV)*,
• na VN (od 110 kV do 400 kV)*.
• UVN (ultra VN od 500 kV do 750 kV)*
*V Sloveniji se še ne prakticira.
DPN se po metodi izvajanja deli na:
• delo na potencialu (bare-hand);
• delo na oddaljenosti (hot sticks);
• delo v dotiku (samo NN in SN).
POSEBNOSTI: DPN iz avtoplatforme in helikopterja na potencialu in s pomoËjo robota.
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Anton Križe (DE Novo mesto) pri opravljanju praktiËnega preizkusa za
delo pod napetostjo v NN prikljuËni omarici.

Zgodovina dela pod napetostjo oziroma
aktivnosti v zvezi z njo v Elektru Ljubljana
Že v letih 2005 in 2006 smo v Elektru Ljubljana razmišljali o
zaËetku uvajanja dela pod napetostjo. Razmišljali smo o delu pod
napetostjo na SN-vodih, a zaradi prezapletenih postopkov, neprilagojenega omrežja in visoke cene orodja za delo pod napetostjo na
SN-omrežju smo se odloËili, da je primerneje pristopiti k uvajanju
DPN na NN-omrežju, tudi s psihološkega stališËa. Od takrat je zadeva zorela, se kalila in dozorela.
V letih 2008-2009 je pod budnim oËesom spremljevalca Elektra Ljubljana v sklopu GIZ Distribucije nastajala študija “Analiza
uvajanja vzdrževalnih del pod napetostjo v slovenskih distribucijskih podjetjih, št. 1861, februar 2009”, ki je prinesla sklepe, katerih
bistveni del povzemam v nadaljevanju:
• Uvajanje dela pod napetostjo v slovenska distribucijska podjetja
bo zahtevalo ustrezne organizacijske prijeme ter primerne kadrovske in stroškovne ukrepe. Pri tem je treba predvsem prilagoditi zakonodajo in predpise, ki bodo omogoËili izvajanje teh
del.
• Za vsak napetostni nivo je treba izdelati ustrezne dokumente,
katerih upoštevanje omogoËa varno in kakovostno izvajanje
del pod napetostjo. Predpogoj za uspešno delo pod napetostjo
pa je ustrezno šolanje kadrov ter kakovostna oprema in orodja
za delo. Poleg zaËetnega šolanja je predvideno tudi periodiËno
dodatno šolanje kadrov, ki zagotavlja njihovo visoko strokovno
usposobljenost za tovrstna dela, in nenehno izpopolnjevanje na
tem podroËju.
• Opredeljeno je število ekip, potrebnih za delo pod napetostjo v
vseh distribucijskih podjetjih. Na NN-nivoju je zadeva ocenjena
tako, da je število ekip mogoËe še poveËati, Ëe se s Ëasom izkažejo potrebe. Poleg rednega šolanja so upoštevani tudi stroški
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dodatnega šolanja, stroški opreme in orodja ter stroški za nabavo licence za delo pod napetostjo.
• Kot izhodišËe za stroškovno oceno so upoštevani vsi stroški, ki
vplivajo na gospodarnost uvajanja dela pod napetostjo: stroški
šolanja (osnovnega in dodatnega), stroški opreme, stroški vozila
in stroški licence (dokumentacija). Pri tem je upoštevano dvajsetletno obdobje, v katerem se investicija dokonËa in tudi izvaja
svoje uËinke na delovanje DEES.
• Z ekonomskega vidika je naložba v delo pod napetostjo upraviËena, vendar le pod pogojem, da del stroškov nosijo tudi odjemalci, ki bodo z uvedbo najveË pridobili.
• Poleg tega je treba dodatno upoštevati še prednosti uvajanja dela
pod napetostjo, ki se kažejo v težko merljivih podroËjih, kot sledi:
- zadovoljstvo odjemalcev zaradi veËje zanesljivosti njihovega
napajanja,
- ni potrebe po obvešËanju o izpadih,
- veËja je usposobljenost zaposlenih,
- manjše število nesreË pri delu,
- obvladovanje najnovejših tehnologij,
- veËanje ugleda oz. veljave distribucijskih podjetij idr.
Predpostavimo lahko, da vrednotenje teh dejavnikov podvoji
zgoraj opredeljene koristi, ki smo jih opredelili z vrednotenjem nedobavljene elektriËne energije.
Z zdravo mero razuma in upoštevanjem pridobljenih informacij smo s podporo in posluhom uprave v letu 2010 pristopili k
pilotnemu projektu uvajanja dela pod napetostjo. Ker v Sloveniji do
takrat v elektrodistribuciji delo pod napetostjo ni bilo prakticirano,
v tujini pa so že obstajale izkušnje, smo se ozrli tudi prek meja. Med
veËjimi ponudbami za izvedbo smo pridobili najugodnejšega in izkušenega ponudnika za izvedbo uvajanja DPN. Postopki in naËin
dela pod napetostjo so zelo zahtevni, zato je bila takšna pomoË
izkušenega izvajalca Ëe ne nujna, pa vsaj zelo dobrodošla, kar se je
izkazalo tudi v praksi. Tako so stekle nadaljnje aktivnosti:
• V letu 2011 so bili pridobljeni in posodobljeni priroËniki za delo
pod napetostjo skladno s spremembo zakonodaje in standardov.
• Od 27. do 28. 1. 2011 je bilo opravljeno izobraževanje za kordinatorje za DPN. Na osnovi pridobljenega znanja je bilo predlagano, da nadaljujemo naslednje faze projekta.
• 7. 5. 2011 je bil izveden Uvodni sestanek za usposabljanje monterjev in koordinatorjev v HEP NOC.
• Od 9. 5. do 20. 5. 2011 je bilo izvedeno usposabljanje monterjev
(2 x 2) in koordinatorjev (2 x 1) iz DE NM in DE LM v HEP NOC.
Odziv je bil izjemno pozitiven.
• V juliju 2011 je sledila priprava razpisne dokumentacije za nabavo potrebnega orodja in izveden je bil razpis. Orodje je v postopku nabave.
• Pripravlja se elaborat uvedbe DPN na NN in dopolnitev izjave o
varnosti z oceno tveganja.
• 5. 10. 2011 se je izvedlo prvo delo pod napetostjo v omrežju EL.

S tem smo pridobili ustrezna potrdila in licence za
samostojno opravljanje DPN na NN.

AKTUALNO

AKTUALNO

Nabor del, ki se jih lahko izvede pod
napetostjo
Dela na odjemnem mestu:
1. PrikljuËevanje in prevezovanje kablov in žic v nizkonapetostnih
(NN) stikalnih napravah.
2. Zamenjava omaric za hišne prikljuËke.
3. Suho in mokro ËišËenje nizkonapetostnih stikalnih naprav in
postrojev.
4. Delo na števËnih in prikljuËnih napravah.
5. Delo na NN-sistemih merilnih transformatorjev.
6. TehniËno blokiranje hišnih prikljuËkov.
7. Zamenjava plošËe za števce in zamenjava števcev.
8. Zaslanjanje in prekrivanje delov pod napetostjo.
9. Montaža in demontaža prenapetostnih odvodnikov.

Dela na nadzemnih vodih
1. Izdelava in demontaža nadzemnih hišnih prikljuËkov na odcepnih stebrih, konzolah in na strešnih nosilcih.
2. Montaža in demontaža kablov in nadzemnih kablov (izolirani
nadzemni vodniki) za hišne prikljuËke.
3. Montaža izolacije za gradbene namene (zaslanjanje in prekrivanje delov pod napetostjo).
4. Montaža in demontaža prenapetostnih odvodnikov.
5. Zamenjava izolatorjev in podpor na stebrih, konzolah in na strešnih nosilcih.
6. Izdelava in demontaža hišnih prikljuËkov z izoliranimi vodi za
nadzemne.
7. PrikljuËitev izoliranega nadzemnega kabla na neizolirani in izolirani sistem nadzemnega voda.
8. Popravilo poškodovanih vodnikov na neizoliranem nadzemnem
sistemu in popravilo izolacije vodnika (za samonosilni kabelski
snop).
9. Prenapenjanje vodnikov na izoliranih in neizoliranih vodih.

Dela na kabelskem omrežju
1. Izdelava spoja med dvema kabloma s sintetiËno izolacijo.
2. Rezanje kablov s plastiËno izolacijo.
3. PrikljuËevanje in demontaža kabla iz prikljuËne omarice, odcepne omarice ali iz omarice za povezavo z omrežjem.
4. PrikljuËevanje ali demontaža kablov na NN-plošËi VN-/NN-postaje.
5. Zamenjava podnožij varovalk.
6. Pritegovanje vijaËnih zvez v NN-stikalnih napravah.
7. Izdelava stisnjenih spojev za plastiËne kable z vijaËnimi prikljuËki.
8. Montaža in demontaža prenapetostnih odvodnikov.
Nabor del se bo s pridobivanjem izkušenj širil.

Kronologija uvajanja DPN na NN v Elektro Ljubljana d.d.:
1.
2.

9. 12. 2010 - Sestanek skupine za uvedbo DPN.
14. 12. 2010 - Imenovanje tima za uvedbo DPN:
- Vincenc Janša, skrbnik projekta
- Matjaž Keršnik, predsednik in vodja projekta

- Vesna Oman, Ëlanica
- SreËo Grkman, Ëlan
- Anton Cugelj, Ëlan
3. 20. 12. 2010 - Pridobitev ponudb za uvedbo DPN.
4. 27. 12. 2010 - Izvedba 1. koraka po predlaganem terminskem
naËrtu DPN - pridobitev priroËnikov.
5. 27. in 28. 1. 2011 - Dvodnevno usposabljanje koordinatorjev v
HEP NOC.
6. 1. 3. 2011 - Sestanek tima za uvedbo DPN.
7. Izbor primernih kandidatov za izvajanje DPN v sestavi: Anton
Cugelj, Janez Pirnovar, Matevž »uk, Boštjan Prašnikar, Boštjan
Kralj in Anton Kreže.
8. 7. 5. 2011 - Uvodni sestanek za usposabljanje monterjev in
koordinatorjev v HEP NOC.
9. Od 9. 5. do 20. 5. 2011 - Usposabljanje monterjev in koordinatorjev v HEP NOC.
10. Julij 2011 - Izvedba razpisa za nabavo potrebnega orodja.
11. 5. 10. 2011 - PraktiËno usposabljanje monterjev na oboËju Elektra Ljubljana d.d., za potrditev in pridobitev licenc za DPN.

Udeleženci zakljuËka pilotnega projekta za delo pod napetostjo.

Zahvala
Ob koncu te kratke predstavitve uvajanja dela pod napetostjo
na NN-omrežju v Elektru Ljubljana d.d., bi se rad zahvalil izjemni ekipi monterjev Matevžu »uku, Boštjanu Prašnikarju, Boštjanu
Kralju in Antonu Krežetu, ki so neomajno in s korajžo pristopili k
stiku z napetostjo, koordinatorju Janezu Pirnovarju, Antonu Cuglju, ki je v dvojni vlogi koordinatorja in Ëlana tima za uvedbo DPN
na NN skupaj s Ëlanoma tima Vesno Oman in SreËkom Grkmanom,
pod budnim oËesom skrbnika projekta Vincenca Janše pripeljala
zadevo do uspešnega konca.
Posebna zahvala pa gre izjemni podpori uprave, ki je prisluhnila potrebam omrežja in dala možnost novim idejam. Ne dvomim
o tem, da se bo to pozitivno obrestovalo.
Matjaž Keršnik,
vodja projekta
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100 % ujamemo vsak žarek,
s 100 % energije.

Izkoristite Ëisto vsak žarek,
Ëisto brez skrbi!
SonËna energija je lahko vaš vir donosnosti, saj so prihranki
skozi celotno življenjsko dobo elektrarne visoki, vso
neporabljeno energijo pa od vas odkupimo po najvišji tržni
ceni!
Za dodatne informacije in naroËila nam pišite na
soncne.elektrarne@elektro-ljubljana.si, pokliËite na
01 230 4000 ali obišËite www.elektro-ljubljana.si.
Pri nas dobite Ëisto vse s 100 % energije!

100 % na kljuË!
Pri Elektro Ljubljana se s projektiranjem in postavitvijo
sonËnih elektrarn ukvarjamo v celoti, s popolno storitvijo na
kljuË. To pomeni, da lahko vse skrbi prepustite nam, vi pa
uživate v prednostih sonËne energije! Zagotavljamo vam
vrhunsko izvedbo sonËne elektrarne na strehah ali fasadah
hiš, stanovanjskih blokov in poslovnih objektov:
• pripravimo potrebno tehniËno in projektno
dokumentacijo ter izraËune
• pomagamo pri ugodnem financiranju
• prevzamemo izvedbo vseh del
• poskrbimo za vkljuËitev v omrežje in redno vzdrževanje

NOVICA

NOVICA

RdeËi noski
Dragi prijatelji!
Na neki naËin se tudi s septembrom zaËne novo leto,
Ëeprav na koledarjih še vedno kaže 2011. Temu RdeËi noski pravimo 'novo klovnovsko leto'. V zaËetku septembra
se namreË ponovno - Ëeprav smo v bolnišnicah otroke
obiskovali vse poletje - vsi skupaj sreËamo in zaËrtamo
izzive, ki nas v novem 'klovnovskem letu' Ëakajo.

T

oda letos smo se vsi skupaj sreËali že konec meseca avgusta
in tako zaËeli 'novo leto', izobraževalno naravnano. V Kranjski Gori smo namreË izvedli 5-dnevno nacionalno delavnico,
kjer nas je klovnovskih principov pouËeval znani klovnovski pedagog in klovn Ami Hattab iz Francije.
Tako smo v september zakorakali polni novih znanj in spoznanj, kar je moËno vplivalo na naše medsebojno delo in seveda
na naše delo v bolnišnicah. V septembru smo rednim obiskom bolnišnic dodali še 5 dodatnih obiskov bolnišnic, ki jih redno še ne
obiskujemo, medtem ko v mesecu oktobru naËrtujemo tudi obisk
veËjega doma za stare ter ustanove s posebnimi potrebami.

Ravno v tem tednu, ko praznujemo tudi teden otroka, pa smo
RdeËi noski odprli nov redni tedenski program na otroških oddelki
Klinike za infekcijske bolezni in vroËinska stanja v Ljubljani. In na
to smo zelo ponosni. Vsak Ëetrtek zjutraj bosta dva klovna obiskala
otroke na Oddelku za infekcijske bolezni in prekorakala tudi bližnje
ambulante. Tako smo vedno bližje svojemu velikemu cilju - da v
najveËji slovenski bolnišnici za otroke obišËemo prav vsakega hospitaliziranega majhnega bolnika. In z osmimi klovni, ki bodo od
oktobra 2011 obiskovali oddelke na PediatriËni kliniki v Ljubljani
ter otroške oddelke UKC Ljubljana, smo temu cilju vedno bližje.

In za to se moramo iskreno zahvaliti tudi vam - podjetju, ki nas že vrsto let vztrajno in kontinuirano podpira.
Zavedamo se, da tovrstno zaupanje in podpora nista nekaj
samoumevnega, zato se vam RdeËi noski še enkrat iskreno
zahvaljujemo.
RdeËi noski
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in storitve

Naši produkti

Ponudba za gospodinjske kupce
Odkrijte moË 100-odstotne energije. Napredni in zanesljivi. Vedno s 100 % energije.
V Elektru Ljubljana se željam in potrebam kupcev stalno prilagajamo in posveËamo s 100 % energije. Kupcem zagotavljamo
zanesljivo dobavo elektriËne energije ter napredne in uËinkovite
storitve, s katerimi so lahko brez skrbi. Zavedamo se, da je zadovoljstvo kupcev najpomembnejše, zato dolgoletne izkušnje, znanje
in storitve vlagamo v to, da vsakemu domu zagotavljamo najkakovostnejšo oskrbo.

Osnovna oskrba z elektriËno energijo − preprosto in pregledno
Osnovna oskrba vkljuËuje:
• uporabo elektroenergetskih omrežij;
• dobavo elektriËne energije po ugodnih cenah;
• meseËno nadomestilo dobavitelja in trošarino.
Kupci lahko izbirajo med:
• veËtarifnim naËinom merjenja oziroma obraËunavanja porabljene elektriËne energije, navadno po veËji (VT) in manjši (MT)
dnevni tarifi;
• enotarifnim naËinom merjenja oziroma obraËunavanja po enotni dnevni tarifi (ET).

Moj paket − stabilna cena, stabilna
energija
Moj paket zagotavlja oskrbo z elektriËno energijo po vnaprej
znani in nespremenjeni ceni za celotno izbrano Ëasovno obdobje
- do konca leta 2013 ali 2014, odvisno od tega, ali se odloËijo za
XL- ali XXL-razliËico paketa. Na voljo je veË vrst paketov, tako da
lahko izberejo tistega, ki najbolje ustreza porabi in dinamiki odjema
elektriËne energije.
Izbirajo lahko med naslednjimi paketi:
Moj paket 3T ENOJNI;
Moj paket 3T DVOJNI;
Moj paket XL Maj 2011 − nespremenjena cena do konca leta 2013;
Moj paket XXL Maj 2011 − nespremenjena cena do konca leta 2014.
Z izbiro MOJEGA PAKETA 3T ENOJNI ali 3T DVOJNI poleg ugodne
stabilne cene pridobijo še:
• brezplaËen najem storitve PoišËi potratneža, ki s pomoËjo merilnikov porabe elektriËne energije gospodinjskih aparatov omogoËa prepoznavanje “potratnežev” elektriËne energije;
• vprašalnik za hitri energetski pregled, s pomoËjo katerega se
oceni energetska uËinkovitost, razkril pa bo tudi, kje se skriva
varËevalni potencial;
• možnost brezplaËne uporabe elektronskih storitev;
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• možnost prilagajanja odjema med tarifami in ustvarjanje prihrankov;
• obraËun porabljene elektriËne energije po dejanski meseËni porabi;
• pregled urne dinamike porabe elektriËne energije.

Moj paket 3T ENOJNI − nadzor nad
porabo elektriËne energije
Moj paket 3T ENOJNI je prava izbira za vse, ki živijo v veËjem
gospodinjstvu in so veËino Ëasa odsotni od doma zaradi službe,
popoldanskih obveznosti in interesnih dejavnosti ali interesnih dejavnosti otrok. Paket ponuja cenejšo elektriËno energijo v Ëasovnih
obdobjih, ko so doma.
Tarifni Ëasi za MOJ PAKET 3T ENOJNI XL in XXL:
• 3T enojni VT1: od ponedeljka do petka od 6.00 do 10.00 in od
19.00 do 22.00.
• 3T enojni VT2: od ponedeljka do petka od 10.00 do 19.00.
• 3T enojni MT: od ponedeljka do petka od 22.00 do 6.00; sobote
in nedelje ter prazniki od 00.00 do 24.00
Izbirajo lahko med naslednjima paketoma:
• Moj paket 3T ENOJNI XL Maj 2011 - nespremenjena cena do
konca leta 2013,
• Moj paket 3T ENOJNI XXL Maj 2011 - nespremenjena cena do
konca leta 2014.

Moj paket 3T DVOJNI − nadzor nad
porabo elektriËne energije
Moj paket 3T DVOJNI je primeren za tiste, ki veËino Ëasa preživijo doma in lahko prilagajajo delovanje gospodinjskih aparatov
veËkrat dnevno. Paket ponuja veË krajših intervalov, v katerih lahko porabljajo cenejšo elektriko.
Tarifni Ëasi za MOJ PAKET 3T DVOJNI XL in XXL:

in storitve

NOVICA

Naši produkti

NOVICA

Kako morajo
“dobri
strokovnjaki”
izvajati
energetske
preglede

• 3T dvojni VT1: od ponedeljka do petka od 6.00 do 10.00, od
12.00 do 17.00 in od 19.00 do 22.00.
• 3T dvojni VT2: od ponedeljka do petka od 10.00 do 12.00 in
od 17.00 do 19.00.
• 3T dvojni MT: od ponedeljka do petka od 22.00 do 6.00;
sobote in nedelje ter prazniki od 00.00 do 24.00.
Izbirajo lahko med naslednjimi paketi:
• Moj paket 3T DVOJNI XL Maj 2011 - nespremenjena cena do
konca leta 2013,
• Moj paket 3T DVOJNI XXL Maj 2011 - nespremenjena cena
do konca leta 2014.
Paketa omogoËata veËji nadzor nad vašo porabo, prilagajanje porabe nižjim cenam in poslediËno obËutno zmanjšanje
meseËnega raËuna.

Zelena oskrba − Ëista energija, Ëisto
brez skrbi
Celovita Ëista energija je pridobljena tako, da so posegi
v naravo minimalni ali niËni, gospodinjstvo pa dobi tisto, kar
potrebuje - 100 % Ëisto energijo.
Zelena oskrba vkljuËuje:
• uporabo elektroenergetskih omrežij;
• dobavo elektriËne energije, meseËno nadomestilo dobavitelja;
• dodatek za zeleno energijo iz obnovljivih virov in trošarino.
Zelena energija je Ëista, do okolja prijazna energija, ki je
pridobljena iz obnovljivih virov v majhnih hidroelektrarnah
hËerinske družbe Elektro Ljubljana - OVE d.o.o. Takšne elektrarne ne zahtevajo velikih posegov v prostor in se v najveËji meri
zlivajo z naravo in okoljem. Zavezujemo se, da bodo sredstva,
zbrana iz naslova dobave zelene energije, namenjena za vzdrževanja obstojeËih in gradnjo novih proizvodnih kapacitet do okolja prijazne proizvodnje elektriËne energije ter za pospeševanje
racionalne rabe energije.

V mesecu septembru nas je izobraževalna
Agencija POTI povabila k sodelovanju. Izvedli smo
strokovno predavanje za energetike oziroma za vse
odgovorne za vzdrževanje in investicije s podroËja
energetike v javnih zavodih in ustanovah.

P

ovabilu smo se z veseljem odzvali in skupini slušateljev predstavili, kdaj se odloËiti za energetski pregled,
kako lahko sami pristopijo in dobijo osnovne informacije o stanje energetike, na koncu pa smo jih tudi pouËili
o priËakovanih izidih, ki jih mora podati energetski pregled.
Predavanje smo pripravili na lastnih izkušnjah iz prakse in
prav zato so nas slušatelji visoko ocenili.

Stik in informacije

Poročilo Energetskega pregleda mora vsebovati

Za vse dodatne informacije so vam na voljo strokovnjaki
na klicnem centru prek telefonske številke 01 230 40 01, in sicer
vsak delovni dan od 7.30 do 16.30, ob petkih od 7.30 do 15.30
in v naših poslovalnicah.

Podamo napotke:
- Organizacijski ukrepi
- Investicijski

Elektro Ljubljana d.d.
Slovenska 58, 1516 Ljubljana
Št. faksa: 01 430 69 15
Spletna stran: www.elektro-ljubljana.si
E-naslov: oskrba@elektro-ljubljana.si

- Izračunamo okvirno dobo povračila investicije: cena denarja
- Praktični primeri

Uršula Krisper
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Naši

Kaj delamo?

Kaj delamo?

Organizacijska enota
RaËunovodsko-finanËne storitve
RaËunovodsko-finanËne storitve se v Elektru Ljubljana izvajajo v okviru treh služb oziroma oddelka, in sicer:
Službe stroškovnega raËunovodstva, Službe finanËnega
raËunovodstva in Oddelka raËunovodskega upravljanja.
VeËina zaposlenih v organizacijski enoti opravlja delo v
Ljubljani, nekaj sodelavk pa imamo tudi na distribucijskih
enotah v Novem mestu, Trbovljah in v KoËevju.

Služba stroškovnega raËunovodstva

S

lužbo stroškovnega raËunovodstva sestavlja pet oddelkov:
oddelek glavna knjiga, oddelek obraËuna storitev, oddelek
knjigovodstva plaË, oddelek knjigovodstva materiala ter oddelek knjigovodstva osnovnih sredstev in investicij.
V oddelku glavna knjiga se vršijo vsi prevzemi in knjiženja
temeljnic, ki nastajajo v drugih analitiËnih knjigovodstvih. S knjiženjem se posamezne postavke temeljnic poknjižijo na konte glavne knjige. V oddelku se pripravljajo medletni in letni raËunovodski
izkazi za zunanje poslovno poroËanje in tudi druga poroËila. Poskrbimo, da so izdelani raËunovodski izkazi pravoËasno oddani na
pristojne ustanove, ki jim je družba skladno z zakoni in s predpisi
dolžna poroËati. V oddelku se pripravljajo tudi meseËni obraËuni
DDV, konec obraËunskega obdobja pa se ugotavljajo tudi davËno
priznani prihodki in odhodki ter davËne olajšave, ki so osnova za
pripravo obraËuna davka od dohodkov pravnih oseb.
V oddelku obraËuna storitev se prevzemajo podatki iz drugih
organizacijskih enot, ki so skupaj z že knjiženimi podatki na delovnih nalogih osnova za izdelavo raËuna. Vsa prejeta dokumentacija
se formalno in vsebinsko preveri, nato pa se izdela raËun, situacijo
ali interni raËun. RaËuni se potem pošljejo po pošti ali dostavijo v oddelek knjigovodstva osnovnih sredstev in investicij, kjer se
spremljajo investicije v teku. Ob reklamacijah izdanih raËunov se
preveri njihova utemeljenost. Vsi izdani raËuni se z avtomatsko
temeljnico zapisujejo v knjigo izdanih raËunov in davËno knjigo
izdanih raËunov.
V oddelku knjigovodstva plaË se prevzemajo že vneseni podatki v IIS o opravljenih rednih urah in nadurah ter odsotnostih z
dela, ki se jih dopolni še s podatki iz odloËb, sklepov in iz drugih
dokumentov ter s podatki o drugih prejemkih, nadomestilih in o
odtegljajih. Vodja oddelka za obraËun plaË opravi nadzor vnesenih
podatkov. Po nastavitvi vrednosti za izraËun posameznih sestavin
plaËe se izvede obraËun plaË. Izdela se plaËilna lista, ki jo na izplaËilni dan prejme vsak zaposleni. V obraËunu plaË se pripravijo
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tudi podatki, potrebni za izplaËilo neposrednih odobritev na banËne
raËune zaposlenih, in nalogi za nakazilo odtegljajev, davkov in
prispevkov iz plaË in na plaËe ter se posredujejo v proces plaËevanja. Za poroËanje davËni upravi se pripravijo za vsako izplaËilo REK-obrazci, ki se na dan izplaËila posredujejo prek e-davkov.
Za refundacije nadomestil se iz obraËuna plaË meseËno pripravijo
zahtevki, ki se posredujejo pristojnim ustanovam. Pripravljajo in
pošiljajo se razliËna poroËila in potrdila za zaposlene Zavodu za
invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
V oddelku knjigovodstva materiala se prejemnice materiala
najprej ovrednotijo s ceno iz raËunov za prejeti material in drobni
inventar. Preverjajo se podatki na izdajnicah, medskladišËnicah in
na prenosnicah, ki se obraËunajo. V oddelku pripravljajo tudi vse
potrebno za redni popis zalog materiala in drobnega inventarja, ki
se opravlja navadno enkrat letno. Po konËanem popisu se uskladijo
primanjkljaji in presežki, ki se vrednostno obraËunajo. Po uskladitvi se pripravi poroËilo o popisu materiala in drobnega inventarja
na osnovi zapisnikov posameznih komisij in se ga posreduje vodji
stroškovnega raËunovodstva. V oddelku se izvajajo tudi postopki,
potrebni za odpis materiala in drobnega inventarja.
V oddelku knjigovodstva osnovnih sredstev in investicij se
spremljajo vsa osnovna sredstva družbe. Spremljajo se enkratne
nabave osnovnih sredstev in tudi investicije v teku, ki se izvajajo daljši Ëas. Izdeluje se meseËni obraËun amortizacije osnovnih
sredstev, pripravijo pa se tudi vsi potrebni podatki za redni popis
osnovnih sredstev družbe. Tako se pripravijo popisni listi osnovnih
sredstev po nahajališËih in odgovornih osebah, ki se izroËijo popisnim komisijam. Po konËanem popisu se preveri presežke in primanjkljaje po posameznih zapisnikih ter pripravi seznam za odpis
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osnovnih sredstev. V oddelku se izvajajo tudi postopki, potrebni za
odpis materiala in drobnega inventarja.
Nevenka LavriË

Služba finanËnega raËunovodstva
FinanËno raËunovodstvo deluje predvsem na podroËjih, ki so
povezana z zunanjimi partnerji, kot so: kupci, dobavitelji, banke,
izvajalci plaËilnega prometa, ministrstva in drugi. Služba finanËnega raËunovodstva opravlja svoje naloge v petih oddelkih.
V oddelku knjigovodstva kupcev elektriËne energije dnevno skrbimo za tekoËe, ažurno in za pravilno evidentiranje plaËil
iz naslova elektriËne energije za gospodinjske in poslovne odjemalce. Zaradi velikega števila izdanih raËunov za porabljeno
elektriËno energijo in/ali omrežnino dnevno usklajujemo odprte
postavke s kupci, izvajamo knjiženja plaËil po prejetih specifikacijah plaËil, izvajamo vraËila dobropisov ali napaËnih nakazil.
NajveË stikov z odjemalci imamo v Ëasu zapadlosti obrokov letnega odjema in po izstavljenih opominih odjemalcem, ki zamujajo plaËila. Pomemben del nalog predstavljajo tudi plaËila na
osnovi kompenzacij. Oddelek je neloËljivo povezan s službo za
obraËun in službo za uporabnike OE Storitve za uporabnike, saj
tam nastajajo vhodni podatki.
V oddelek knjigovodstva dobaviteljev pridejo vsi prejeti raËuni in sklenjene pogodbe, v katerih Elektro Ljubljana nastopa kot
naroËnik oz. kupec. Vse prispele raËune obravnavamo skladno z
zakonom o DDV, jih evidentiramo v knjigovodske evidence in jih
pošljemo likvidatorjem v pregled. Potrjene raËune poknjižimo in
pripravimo naloge za plaËilo. Dnevno skrbimo za skladnost knjiženj z dobavitelji s potrjevanjem stanj odprtih postavk.
V oddelku knjigovodstva storitev skrbimo za pravoËasno in
pravilno evidentiranje plaËil na osnovi sklenjenih pogodb za iz-

vedbo storitev zunanjim naroËnikom. V najveËji meri so to pogodbe za opravljena elektromontažna dela, ko z naroËnikom storitev
sodelujemo kot podizvajalec ali glavni izvajalec del. Evidentirajo
se plaËila za opravljene postopke prikljuËevanja odjemalcev novih
prikljuËitev in sprememb na obstojeËih prikljuËkih. Pomemben del
procesa je tudi evidentiranje stroškov izterjave, odklopov in priklopov neplaËnikov elektriËne energije, za katere je treba tudi izdelati
in poslati raËun.
V oddelku knjigovodstva denarja dnevno pregledamo izpisek
prejetih in danih plaËil preteklega dne iz elektronskega banËništva.
Izpisek je treba posredovati na Informatiko, ki izvede raËunalniško evidentiranje plaËil v analitiËne evidence. »e so vsi podatki na
plaËilnih dokumentih skladni s standardi, se izvedejo samodejne
razknjižbe, sicer pa je potrebno roËno razËišËevanje in knjiženje
izpiska v analitiËne evidence. Iz knjigovodstva dobaviteljev veËkrat
dnevno prevzamemo raËune, ki jih plaËamo po pisni potrditvi nadrejenih. V oddelku poskrbimo za dnevno naËrtovanje denarnega
toka in konec dneva pripravimo tudi realizacijo.
Obvladovanje meseËnih in letnih denarnih tokov oz. preskrba
in vraËanje finanËnih sredstev je osnovna naloga oddelka finanËno
naËrtovanje in analiziranje. Zelo pomembno je, da sredstva in vire
obvladujemo dolgoroËno in smo na spremembe v okolju pravoËasno pripravljeni. Za opravljanje nalog oddelka je treba dobro poznati procese v družbi in dogodke, ki so ali bodo vplivali na izide
poslovanja.
Vsako podjetje se pri svoji rasti sreËuje s problemom virov
financiranja poslovanja, vËasih pa nam lastna sredstva ne zadošËajo, da bi v vsakem trenutku lahko poravnali zapadle obveznosti.
Takrat se po pomoË obrnemo na banke. V oddelku smo vzpostavili
odliËne odnose z veËino bank, ki nastopajo na slovenskem trgu. Zadolževanje poteka po postopku, ki je predpisan z uredbo, vendar je
poznavanje razlogov in prihodnjih virov za vraËilo prejetih posojil
bistvenega pomena, da pridobimo potrebna soglasja nadzornega
sveta, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za finance in za
sklenitev posojilne pogodbe. Poskrbimo tudi, da so vsa vraËila posojil in obresti pravoËasno poravnana. Dnevne presežke denarnih
sredstev pa deponiramo pri banki, ki nam ponudi najvišjo obrestno
mero.
Z bankami sodelujemo tudi na podroËju garancij, in sicer za
resnost ponudbe, dobro izvedbo ali za odpravo napak v garancijskem roku na osnovi postopkov javnega naroËanja ali sklenjenih
pogodb tujih naroËnikov.
V oddelku poskrbimo za odpiranje transakcijskih raËunov,
spremljanje in implementacijo postopkov plaËilnega prometa in
novih postopkov plaËevanja. Tako ste gospodinjski odjemalci v
septembru prejeli nov univerzalni plaËilni nalog za plaËilo elektriËne energije. Opravljamo tudi analize poslovanja in naËrtovanje
s finanËnega podroËja po postavkah bilance stanja in izkaza poslovnega izida in te podatke posredujemo oddelku raËunovodskega
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upravljanja za pripravo meseËnih, kvartalnih ali letnih poroËil ter
naËrtov poslovanja.
Ena izmed pomembnih nalog je tudi poroËanje Ministrstvu za
finance, Banki Slovenije, Dursu in StatistiËnemu uradu RS.
Zelo pomembno nalogo opravljamo tudi na podroËju izterjave neplaËanih terjatev iz naslova storitev in elektriËne energije prek sodnih postopkov. Upravljanje terjatev do kupcev je ena
izmed najpomembnejših poslovnih nalog. »e v postopkih redne
izterjave ni mogoËe doseËi poplaËila terjatve, le-tega izterjamo s
pomoËjo izvršbe oz. tožbe. V tem postopku je kljuËna hitrost, saj
se sklepi izvršujejo po vrstnem redu, kot so prispeli na sodišËe. Po
izdaji pravnomoËnega sklepa o dovolitvi izvršbe tekoËe spremljamo plaËila, saj moramo sodišËe obvestiti za vsako prejeto plaËilo.
Prav tako moramo na sodišËe priglasiti raËun, ki ga izvršitelj izda
za svoja opravljena dejanja. Dnevno spremljamo javno objavljene
postopke zaradi insolventnosti. Skladno s predpisanimi roki pripravimo dokumentacijo za prijavo v postopke prisilne poravnave,
steËajev, prostovoljne in prisilne likvidacije podjetij ter v postopke
osebnih steËajev porabnikov. Priprava dokumentacije za postopke
zahteva sodelovanje OE Storitve za uporabnike in pravne pisarne.
Število postopkov je letos drastiËno naraslo. Zaradi finanËne krize
narašËa število plaËil na osnovi asignacijskih pogodb, ki so lahko
v insolventnih postopkih izpodbojna, zato jih sklepamo selektivno.
Dnevno spremljamo tudi objave preizkusa terjatev in druga procesna dejanja v glavnem postopku zaradi insolventnosti, kot so:
potrditev prisilne poravnave, konËanje likvidacijskega oz. steËajnega postopka, ustavitev postopka prisilne poravnave itn. Skladno z
izdanim sklepom sodišËa postopek ustrezno konËamo.
Sodelavke iz oddelka smo tudi stalne Ëlanice v strokovnih komisijah pri postopkih javnega naroËanja.
Barbara Špan

Oddelek raËunovodskega upravljanja
RaËunovodski izkazi in raËunovodska poroËila so osrednji
vir informacij o finanËnem položaju, premoženjskem položaju in
o poslovnoizidni uspešnosti poslovanja družbe. Z naËrtovanjem,
evidentiranjem, analiziranjem in z nadziranjem poslovnih aktivnosti, ki so izražene v ustrezni vrednostni
obliki, je lastnikom, poslovodstvu družbe,
investitorjem in upnikom družbe omogoËeno sprejemanje ustreznih ekonomskih odloËitev.
V oddelku raËunovodskega upravljanja pripravljamo poroËila, analize in informacije o poslovanju družbe za notranje in
zunanje uporabnike raËunovodskih informacij. Zunanji uporabniki so lastniki, inve-

stitorji, banke, državne ustanove in drugi organi, kupci, dobavitelji
in preostala javnost, znotraj družbe pa so uporabniki raËunovodskih informacij poslovodstvo in drugi zaposleni. RazliËni uporabniki imajo razliËne potrebe po raËunovodskih informacijah, ki morajo
biti prave, skladne s predpisi in potrebami uporabnikov, pri Ëemer
pa je vedno treba paziti, da razkritij ni preveË oziroma da se ne
zgodi razkrivanje poslovnih skrivnosti.
Za sprejemanje kakovostnih poslovnih odloËitev so potrebne
informacije, ki izhajajo iz analize podatkov o preteklem in prihodnjem poslovanju družbe. Tako v oddelku raËunovodskega upravljanja z integriranjem naËrtov posameznih organizacijskih enot,
naËrta investicij, naËrta kadrov, naËrta razvoja in naËrta kakovosti,
ob upoštevanju zunanjih pogojev poslovanja, realizacije preteklih
obdobij in prihodnjih ocen pripravimo predlog poslovnega naËrta
družbe, pri Ëemer usmeritve za izdelavo poslovnega naËrta poda
vodstvo oziroma uprava družbe. Na osnovi potrjenega poslovnega
naËrta s strani nadzornega sveta družbe, poroËil posameznih dejavnosti in drugih virov podatkov izdelujemo interna meseËna poroËila o poslovanju za notranje uporabnike informacij ter meseËna
poroËila o poslovanju za nadzorni svet družbe, kvartalna poroËila
za Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb RS, letno poroËilo
družbe idr. V oddelku se izdelujejo tudi najrazliËnejše ekonomske
analize in se pripravljajo razliËni podatki za potrebe Agencije za
energijo RS, resornega ministrstva, Ajpesa, StatistiËnega urada RS,
Banke Slovenije in drugih.
Andreja Bertoncelj

ELTIMA
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podjetje

Družini prijazno

Aktualno - razmislek
ob tednu otroka in
vizija razvoja družini
prijazne prakse
Že od leta 1956, ko je OZN priznala svetovni dan
otroka, je prvi teden v oktobru rezerviran za številna dogajanja in razprave o vprašanjih položaja otrok ter uresniËevanju njihovih pravic v družbi. Te so zagotovljene
s Konvencijo o otrokovih pravicah, z razliËnimi mednarodnimi akti in nenazadnje z Ustavo RS. Letošnje zaznamovanje tedna otroka je potekalo s poslanico “Pojdiva s

knjigo v svet”, katere namen je bil ozavešËanje pomena
branja za otrokov razvoj.

S

pomnimo, Elektro Ljubljana svojo pozornost do otrok izraža
skozi aktivnosti Certifikata Družini prijazno podjetje (CDPP)
ter z veËletno podporo in s sodelovanjem z izobraževalnimi
in vzgojno-varstvenimi ustanovami. Tako na primer sodelujemo pri
posredovanju znanja o uËinkoviti rabi energije in ozavešËamo najmlajše o preostalih temah v povezavi z našo dejavnostjo. V okviru
posebne pozornosti do otrok velja poudariti dolgoroËno sodelovanje z društvom RdeËi noski, ki s svojim poslanstvom razveseljujejo
predvsem otroke v bolnišnicah.
Ko razmišljamo o odnosu do otrok z vidika družbene odgovornosti podjetja do zaposlenih, naj omenimo, da bomo tudi letos
nadaljevali novoletno obdarovanje njihovih najmlajših družinskih
Ëlanov.
VluËi aktualnega dogajanja naj izpostavim, da so vse aktivnosti iz naslova CDPP predvidene tudi v hËerinskem podjetju Elektro
energija, d. o. o., kjer bomo prakso nadaljevali skladno s potrebami
novega okolja. Z izËlenitvijo dela podjetja bo na novo imenovana
pooblašËenka za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
ki bo prevzela urejanje podroËja za matiËno podjetje. O imenovanju
boste zaposleni pravoËasno obvešËeni.
Predvidoma v prvi tretjini prihodnjega leta naj bi izpolnili
pogoje za pridobitev polnega Certifikata Družini prijazno podjetje. Do takrat je priložnost, da skupaj razmislimo o predlogu novih
ukrepov, ki bodo omogoËili njegov obstoj tudi v prihodnje. Še veË,
obetamo si lahko dodatnih možnosti, ki bodo obogatile dosedanjo
prakso na tem podroËju. Ob tej priložnosti vas z vašimi mnenji in s
predlogi ponovno vabim k sodelovanju.

Ob koncu naj vam v teh jesenskih dneh zaželim še
prijetno druženje ob slastnem kostanju in skorajšnjem
mladem vinu.
Andreja Radovan
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90 let delovanja Male
hidroelektrarne Zagradec
Ob visokem jubileju smo k pogovoru povabil Janeza Rošlja, ki je bil
30 let vodja vzdrževanja Male hidroelektrarne Zagradec (MHE Zagradec).
»astitljiva starka je bila zgrajena v
letih 1919-1921, ko je zaËela redno
obratovati. Zgrajena je bila na levem
bregu reke Krke ob naravnem jezu, ki
je v preteklih stoletjih služil že železarni, ki je stala in obratovala dolvodno 600 let (1216-1798), za zadrževanje vode, ki je poganjala njihove
naprave, mehove in težka kladiva
- norce. Ko je zaËela obratovati železarna na Dvoru pri Žužemberku in so
železarno v Zagradcu zaprli.

E

lektrarno je zgradilo podjetje Hidroelektrarna Zagradec, ki ga je v ta namen ustanovilo 15 premožnejših posameznikov z obmoËja med Zagradcem in
Grosupljem. Gradili so jo z lastnimi sredstvi
in ugodnimi posojili, ki jih je nudila nova
država SHS za razvoj podeželja.
Hidroelektrarna je bila za tiste Ëase
kar pomemben objekt. Vgrajeni sta bili
Francisovi turbini 2 x 175 KM, ki še danes poganjata vsaka svoj generator 106
kVA. Turbini sta bili izdelani v tovarni
STIL (Strojne tovarne in livarne) Ljubljana
(predhodnica Litostroja). Generatorja sta
bila narejena v nemškem podjetju Brovn-

1956 - Ivan Rošelj st. in Ciril Ferlin pred
komandno plošËo.
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-Boveri moËi 106 kVA/6 kV, notranja oprema in meritve pa so bili izdelek podjetja
Štebi in TujeË iz Ljubljane.

Kranjske deželne
elektrarne
Žal je zaradi premajhnega odjema, ker
daljnovodi niso bili pravoËasno zgrajeni,
družba zašla v finanËne težave in je že leta
1924 bankrotirala. Kljub vloženim trem
milijonom takratnih dinarjev je bila elektrarna za samo milijon dinarjev prodana
družbi KDE (Kranjske deželne elektrarne).
Da je bila hidroelektrarna solidno
zgrajena in vseskozi tudi dobro vzdrževana, dokazuje že dejstvo, da redno obratuje
še danes, bolj ali manj še z originalno opremo, razen merilnih, stikalnih in prenosnih
naprav, ki so jih sproti prilagajali razvoju.
Dobro je prestala tudi vojno vihro; Ëeprav
je bila veËkrat predvidena za miniranje, so
se diverzanti vsakokrat premislili ob dejstvu, da naprave služijo tudi njim, saj so
strelovodno vrv na daljnovodih uporabljali
kot povezovalni vodnik pri telefoniranju. V
letu 1943 so italijanskim okupatorjem tako
rekoË pred nosom ponoËi v Žužemberku na
prehodu daljnovoda prek Krke obesili slovensko zastavo, ki so jo italijanski vojaki
odstranili s prestrelitvijo vodnikov in je padla v vodo.

Izgled elektrarne Zagradec po prenovi leta
1956.

Elektrarna je do leta 1933 obratovala samostojno, napajala je porabnike od
Žužemberka do Grosuplja po daljnovodu
6 kV neposredno iz generatorjev in je bila
zato zelo izpostavljena atmosferskim praznitvam. V letu 1933 je bila v Grosupljem
izvedena možnost sinhronizacije DV iz HE
Zagradec z DV 20 kV »rnuËe-Grosuplje-Trebnje. Z razvojem elektrifikacije se je
tudi elektrarna morala prilagajati novim
razmeram.

Rekonstrukcija
Zato je bil leta 1956 stavbi HE dozidan visokonapetostni del, kjer sta bila loËena izvoda DV Grosuplje in DV Žužemberk
ter namešËena transformator za napajanje
Zagradca in transformator 0,4/10 kV za
elektrarno. Prvi generator je bil zamenjan
s starim generatorjem iz HE Sora iz Škofje
Loke, drugi pa obnovljen in previt na 0,4 kV.
Oba generatorja v elektrarni proizvajata elektriËno energijo še danes. Poleg prizidka je
bil postavljen železni jambor za izvoda DV
Žužemberk in DV Grosuplje, kamor sta bila
prestavljena s strešne konstrukcije nad HE.
Naslednja rekonstrukcija je bila izvedena leta 1969, ko so bili DV predelani in
preklopljeni na napetostni nivo 20 kV. Leta
1979 je bila hidroelektrarna avtomatizirana
do take mere, da se je ob kakršni koli napaki zaustavila in poËakala na dežurnega
monterja, ki jo je ponovno sinhroniziral.
Od takrat naprej so monterji elektrarno
obiskovali le še dvakrat dnevno ter po izpadih daljnovodov in med opravljanjem
rednih vzdrževalnih del.
V letu 1981 so bile obnovljene jezovne naprave z zapornicami ter namešËen stroj za avtomatsko ËišËenje rešetk
na vtokih vode v turbine ter namešËena
nivojska regulacija za obe turbini. Zadnja
veËja rekonstrukcija je obsegala predelavo
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Izgled elektrarne Zagradec danes.

stikališËa 20 kV, ko smo loËili izvoda 20 kV
Žužemberk in Ambrus ter namestili na vse
izvode avtomatska oljna stikala in vgradili
zašËite ter možnost daljinskega upravljanja.

Upravljanje elektrarne
Vse od zaËetka obratovanja je bilo v
HE uvedeno stalno dežurstvo, ki so ga opravljali Maks Gudrich, vodja HE, Franc BožiË,
Alojz Smrekar in Ludvik Zaletelj. V letu
1929 se je Franc BožiË ob padcu z droga
smrtno ponesreËil. Leta 1930 se je posadki HE pridružil Janez Rošelj (roj. l. 1903).
V letu 1942 je bil Gudrich ubit. Vodenje
elektrarne je prevzel Ludvik Zaletelj. Elektrarna je vojno prebrodila le s tremi uslužbenci, vzdrževanje srednjenapetostnega in
nizkonapetostnega omrežja pa so prevzeli
elektrikarji rajona IvanËna Gorica - A. Dolinar, F. GlaviË st., J. Kristan in A. ZupanËiË.
Po vojni leta 1946 je bil ustanovljen
rajon Zagradec, njegov vodja je postal Jože
Podržaj, ki je prevzel skrb za DV in razvoj
NN0. Zaradi hitrejšega razvoja elektrifikacije v rajonu Zagradec so se postopoma
z izobraževanjem ob delu zaposlili Vlado
Smrekar, Ciril Ferlin, Ignac Orel, Mirko
Škoda, Milan Ferlin, Jože Sadar in Ivan Janez Rošelj ml. z dokonËano elektrogospodarsko šolo v Cerknem.
Hidroelektrarna je leta 1947 organizacijsko prešla pod upravo Gorenjskih
elektrarn Sava Kranj in v tej organizaciji

Janez Rošelj pri komandni plošËi.

ostala do leta 1957, ko je prešla pod okrilje
distribucije Elektra Ljubljana okolica. Ko se
je Alojz Smrekar leta 1947 upokojil, ga je v
hidroelektrarni nadomestil Janez Zavodnik,
po njegovi upokojitvi leta 1960 pa je vodenje elektrarne prevzel Janez Rošelj ml. Leta
1961, ko se je upokojil Janez Rošelj st., so
se za v HE zaËeli usposabljati tudi elektromonterji iz rajona. V HE je zaËel dežurati
Ciril Ferlin, leta 1967, po upokojitvi Zavodnika, pa še V. Smrekar in Kristjan Mestnik
za nadomešËanje med dopusti. Remonte,
manjša popravila in predelave so zaposleni
v elektrarni opravljali sami. Elektrarna je v
teh letih pri ugodni vodi proizvedla letno
do milijon kWh.
Janez Rošelj, ki mi je zaradi pomanjkanja dokumentacije veËino podatkov posredoval ustno, je HE vodil polnih 30 let, s
tem da je po avtomatizaciji HE dobil za tri
leta še dodatno delo preglednika, nato pa
delo mojstra za vzdrževanje TP in RTP na
obmoËjih Grosupljega, Litije in Zagradca.
Po upokojitvi Rošlja konec leta 1990
je z letom 1991 zdaj že MHE prešel v upravljanje skupine za MHE Elektro Ljubljana,
ki jo vodi Ivan Hribar.
Skladno z zahtevami novega energetskega zakona je Elektro Ljubljana 15.
2. 2002 ustanovil hËerinsko družbo Male
hidroelektrarne Ljubljana, ki je od matere
prevzel v last in upravljanje vse objekte za
proizvodnjo elektriËne energije, s tem tudi

MHE Zagradec. V lanskem letu - 29. 12.
2010 - je hËerinsko podjetje dobilo novo
ime, tj. Elektro Ljubljana - OVE, d. o. o.
Zaradi dotrajanosti zgradbe, strojne
in elektroopreme je v bližnji prihodnosti
za MHE Zagradec predvidena gradnja nove
strojnice z vgrajeno cevno turbino moËi
500 kW, ki naj bi proizvajala dva in pol
milijona kWh letno. V sklopu nove strojnice naj bi bil urejen prostor, kjer bo stara
oprema razstavljena kot eksponat.
Obnovili smo tudi dogovor z osnovnimi šolami, da uËenci ob naravoslovnih
dnevih obišËejo elektrarno in si ob strokovnem vodstvu od blizu ogledajo naprave
za proizvodnjo elektriËne energije in poti,
kako pride ta do uporabnika.

Osnovni podatki MHE
Zagradec
•
•
•
•
•
•

Leto gradnje
1921,
vodotok - reka Krka,
moË agregatov 2 x 75 kW,
pretok vode
2 x 2,5 m3/sek,
neto padec
5,05 m,
turbina Francis 2-krat v jašku z vodoravno osjo, izdelek “STIL” Ljubljana,
• prenos moËi na generator je jermenski,
• generatorja sta sinhronska 1 x 140
kVA in 1 x 106 kVA,
• obratovanje paralelno z omrežjem.
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Naj se ob tej priložnosti zahvalim sogovorniku Janezu za pomoË in sodelovanje
ter povem še nekaj podatkov o njem.

Janez Rošelj ob generatorju, ki obratuje že od
leta 1921.

Janez Rošelj je bil rojen leta 1935
na Fužini, kjer živi še danes. Po osnovni
šoli je odšel v nižjo gimnazijo v StiËni, od
tam pa v Elektrogospodarsko šolo v Cerkno in jo leta 1954 uspešno konËal. 1.
7. 1954 se je zaposlil v Elektru Ljubljana
okolica, obrat Grosuplje, rajon Zagradec,
z urno postavko 32 din/uro. Ker je šola v
Cerknem svoje uËence usposabljala tudi
za strojnike in stikalce, je bil že usposobljen za delo v elektrarni. Po odsluženju
vojaškega roka je nadaljeval delo kot elektromonter v rajonu IvanËna Gorica, kjer
so zaradi gradnje avtoceste imeli poveËan
obseg del s prestavitvami daljnovodov. Pri
tem delu si je huje poškodoval hrbtenico, sledila je operacija. Ker ni mogel veË

opravljati težkih terenskih del, je odšel na
došolanje v mojstrsko šolo v Ljubljani. Po
koncu šolanja je leta 1960, po odhodu Zaletelja, prevzel vodenje HE Zagradec in ga
nato vodil do upokojitve.
Da je Janez res obvladal svoj poklic in
delovno mesto vodje HE, potrjuje tudi dejstvo,
da je po lastnem projektu v družabništvu 50/50
z lastnikom razpadajoËega mlina 1 km niže ob
Krki zgradil MHE moËi 55 kW, ki je obratoval
12 let, nato pa je žal zaradi pohlepnosti družabnika po znanem slovenskem reku “V šponoviji še pes crkne” leta l999 obstal.
V prostem Ëasu se Janez že 64 let, od
rane mladosti, ukvarja s Ëebelarstvom. Za
aktivnosti na podroËju Ëebelarstva je prejel veliko nagrad, najbolj ponosen pa je na
najvišje slovensko priznanje in zlato plaketo Antona Janše prve stopnje.

Marko Piko

ljubljana

sindikat elektra

Drugi pokojninski steber
Pojasnilo sindikata podjetja
Spoštovane Ëlanice in Ëlani sindikata, sodelavke in sodelavci!
Verjetno smo v teh mesecih vsi
upraviËeno nekoliko nemirni, saj se
konec leta za nas konËuje desetletno
obdobje varËevanja, ki je bilo po zaslugi sindikata za vse nas zelo uspešno in se nam je zato na naših raËunih
nabrala kar lepa vsota privarËevanih
sredstev. Sindikat je pred desetimi leti
izposloval za tiste Ëase novo obliko
dodatnih izplaËil, kjer smo, tako smo
videli pozneje ob podpisovanju pogodb drugih panog, dosegli skoraj nemogoËe dobre pogoje. Veseli smo bili,
da bomo tako lahko v starosti imeli
zagotovljen neki dodaten vir prihodkov, ki nam bo olajšal shajanje ob vse
manjših pokojninah.

L

eta so minevala in desetletno obdobje
se konËuje; veliko jih prav paniËno
raziskuje možnosti, kako priti do tega
denarja in si z njim zagotoviti vir za plaËila tekoËih obveznosti, za nakupe dobrin, ki
bodo mogoËe imele prav kratek rok trajanja.
Zakaj vam tole sploh pišem? Rad bi
vam na preprost naËin razložil, zakaj je

vsako hitenje in iskanje nekih kratkoroËnih
rešitev nepotrebno in nesmiselno. Pogodba o obveznosti Elektra Ljubljana do tega
naËina varËevanja ima vgrajenih nekaj
varovalk, ki jih bomo sicer lahko zadržali, ampak je treba ob tem trezno razmisliti.
Po poteku tega desetletnega obdobja se za
nikogar ne zgodi niË, Ëe sam ne želi sprememb. PrivarËevana sredstva ostanejo, možnost dviga ostaja nespremenjena za prihodnje mesece, leta. NiË ni treba hiteti zdaj.
Takojšen dvig je davËno nesprejemljiv, saj
ob takojšnjem dvigu država pobere veËji
del; tako dvignjena sredstva nam gredo v
davËno osnovo, kje nastopijo težave pri
otroških dodatkih, socialnih pomoËeh, štipendijah, pri dohodnini.
Naša pogodba naËelno velja še naprej; podjetje prispeva na naš raËun vsak
mesec bistveno veË, kot prispevamo sami
(poglejte postavko na svoji plaËilni listi)
in prav noro bi bilo, Ëe bi se temu odpovedali, Ëe bi želeli temu narediti konec.
Gre torej za dve skoraj loËeni zadevi; z
do zdaj privarËevanimi sredstvi bomo
lahko razpolagali po poteku desetletnega
obdobja, hkrati pa bomo nadaljevali tudi
varËevanje v prihodnje. In kje je problem?
Problem lahko nastane, Ëe se bo preveË
zaposlenih odloËilo dvigniti privarËevana
sredstva takoj; tako naš pokojninski naËrt

lahko pade in na ta naËin izgubimo prav
vsi zaposleni.
In ker je cilj sindikata zagotoviti
varnejšo starost naših Ëlanov, se že kar
nekaj Ëasa intenzivno ukvarjamo z vsemi ponudniki, ki stalno trkajo na vrata z
obljubami in zagotovili po najboljših pogojih varËevanja, prehoda v njihovo shemo in vsega drugega, povezanega z drugim pokojninskim naËrtom. Rezultat tega
je, da smo ugotovili že precej neresnic pri
ponudnikih, da gre velikokrat za naËrtno
zavajanje in da jih veliko nima prav poštenih namenov glede našega privarËevanega denarja.
Prav zaradi tega apeliramo na vse zaposlene, da ne hitite s svojimi odloËitvami, ne zapravljajte privarËevanega denarja
vnaprej; skupaj z upravo naše družbe v
kratkem pripravljamo organizacijo zborov
delavcev po DE, kjer bodo strokovnjaki in
ponudniki predstavili realno stanje glede
našega denarja, kot reËeno, prav niË se
ne mudi, in zato bomo naredili vse, da se
bomo na osnovi pravih podatkov lahko odloËali za najboljšo možnost.
Mitja Fabjan,
predsednik sindikata podjetja
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Pisanje veliËin, enot in simbolov
S tem, kako zapisati veliËine,
njihove enote in simbole, smo se seznanili med šolanjem, a za veËino je
to že zelo dolgo nazaj. Za mnoge je
bilo to tudi še pred Ëasom množiËne
uvedbe raËunalnikov v vse pore našega življenja. Ne glede na to, da so
imeli matematiki in fiziki ta pravila
okvirno zastavljena že dolgo, je namreË ravno široka raba raËunalnikov
omogoËila (in kmalu za tem tudi zahtevala) tovrstno pismenost od širokega kroga strokovnjakov po vsem
svetu.

T

emeljna skupina standardov, ki je
opredeljevala pisanje veliËin in enot,
je torej nosila oznako ISO 31. Do dokonËanja ISO 80000 je bila veljavna tretja izdaja osnovnega standarda ISO 31-0,
VeliËine in enote - 0. del: Splošna naËela iz leta 1992. Ta je v Sloveniji še vedno
veljaven, saj je bil privzet kot slovenski
nacionalni standard in je bil v letu 1999
tudi prviË preveden. Novi prevod, izdan
leta 2007, pa vsebuje tudi obe izdani dopolnili tega standarda z oznakama A 1 in
A 2 in nosi enotno oznako: SIST ISO 310+A1+A2:2007.
Osnovni standard ISO 80000-1, VeliËine in enote - 1. del: Splošna naËela,
vsebuje naËela, ki so namenjena za splošno
uporabo na razliËnih podroËjih znanosti.
Predstavi splošno veliËine in enote ter poda
napotke in priporoËila za njihovo tiskanje.
Pa si ga skupaj poglejmo.

VeliËine in enote
V tem delu niso predstavljene posamezne definicije fizikalnih veliËin za
opis posameznih fizikalnih pojavov ali
pojasnjene njihove enote, kot bi Ëlovek
pomislil “na prvo žogo”. Obravnava pretežno terminologijo podroËja ter osnovne splošne pojme matematiËnih lastnosti
veliËin in enot, s tem da se omeji le na
pojave, ki jih je mogoËe kvantitativno
opisati.
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Predstavi matematiËne znake in simbole, mednarodni sistem enot SI in simbole
za kemijske elemente. Brez ustrezne enotne terminologije si vsak lahko predstavlja
vsako stvar po svoje, kar moËno oteži medsebojno sporazumevanje. Zato tudi tu za
zaËetek povzemimo bistvene pojme.
Enota je izbrana referenËna veliËina
za neko kategorijo istovrstnih veliËin (npr.
dolžina, širina, višina, premer, obseg, razdalja …); druge veliËine iz iste kategorije izrazimo z merskim številom, ki je zmnožek
izbrane enote in števila.
Povezavo med veliËino in njeno enoto zapišemo v obliki
A = {A} • [A],
kjer je A simbol fizikalne veliËine, [A]
simbol enote in {A} številska vrednost veliËine A, izražene z enoto [A]. Primer: U =
230 V.
Za simbolom fizikalne veliËine ali
njeno enoto ne pišemo pike (razen Ëe se ta
pojavi na koncu stavka).
Za fizikalne veliËine veljajo vsa matematiËna pravila algebre; med seboj smemo
seštevati in odštevati le veliËine iste kategorije, ob množenju in deljenju pa upošte-

vamo številsko vrednost veliËine in njeno
enoto:
AB = {A}{B} • [A] [B]
V empiriËnih zvezah fizikalnih veliËin
pogosto nastopajo tudi empiriËne konstante, ki jih prav tako izrazimo z merskim številom:
E = m c2
kjer je c = 299 792 458 m/s ≈ 3 • 109 m/s.

Kadar je taka konstanta brez enote,
govorimo o številskih množiteljih. PlošËino
trikotnika na primer izraËunamo po naslednji enaËbi:
p = 0,5 • a va,
plošËino kroga pa po enaËbi:
p = π • r2,    
kjer je π = 3,141 592 653 589 793 238 462 ...
Za definicijo sistema enot je primerno, da izberemo nekaj medsebojno neodvisnih veliËin, ki jih imenujemo osnovne
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veliËine. Druge lahko z njimi izrazimo in
jih imenujemo izpeljane veliËine.
Sistem enot imenujemo koherenten,
kadar so osnovne veliËine izbrane tako, da
imajo številske enaËbe natanko tako obliko kot ustrezne veliËinske enaËbe (skupaj s
številskimi množitelji).
V standardu ISO 80000-1 oziroma v
sistemu enot SI, ki je koherenten, vse fizikalne veliËine temeljijo na sedmih osnovnih veliËinah, ki so: dolžina [m], masa [kg],
Ëas [s], elektriËni tok [A], termodinamiËna
temperatura [K], množina snovi [mol] in
svetilnost [cd]. PodroËje elektrotehnike
podrobneje opredeljuje šesti del standarda
IEC 80000-6, ki temelji na štirih osnovnih
veliËinah: na dolžini, masi, Ëasu in na elektriËnem toku.
Pri pisanju številskih vrednosti se
zaradi manjše verjetnosti napak izogibamo pisanju zelo velikih ali zelo majhnih
vrednosti, tako da uporabljamo desetiške
mnogokratnike, ki imajo svoja imena oziroma predpone. Imena in predpone, ki so
prav tako standardizirani, prikazuje preglednica 1. Vse predpone, ki predstavljajo vrednosti 106 ali veË, se po dogovoru oznaËujejo z velikimi Ërkami.

PriporoËila za tiskanje
znakov in števil
Simboli za veliËine
Zanje so uporabljene Ërke latinske ali
grške abecede; ne glede na to, kako je pisano preostalo besedilo, pa se zanje vedno
uporablja ležeËa (kurzivna) pisava.
Tipi pisave sicer niso doloËeni, a za
pisanje matematiËnih izrazov se najpogosteje uporablja “times” ali kakšna sorodna

Nekaj primerov pravilne pisave indeksov:

pisava s serifi, seveda spet ne glede na preostalo besedilo.
V standardih je splošno besedilo tipiËno pisano z gladko pisavo “arial”, matematiËni izrazi pa s pisavo “times”. S tem se
doseže, da je besedilo z vkljuËenimi izrazi
razumljivejše.
Pogosto se v izrazih pri opisu nekega fizikalnega stanja pojavi neka fizikalna
veliËina v veË oblikah ali pomenih. Ker
mora biti simbol veliËine vedno enak, si za
loËevanje pomagamo z indeksi. Kar se tiËe
pisanja, loËimo dve vrsti indeksov: indeksi,
ki pomenijo simbol fizikalne veliËine, so tiskani ležeËe, vsi drugi pa pokonËno.

PokonËni indeksi
Cg  
(g: plin)
Umax    (maks.: najveËja)         
μr  
(r: relativna)  
  
T1/2
(1/2: polovica)  

LežeËi indeksi
Cp   (p: tlak)
Iλ   (λ: valovna dolžina)
px    (x: koordinata x)
in     (n: tekoËa številka)
Množenje smemo zapisati na naslednje
naËine:

Prav tako so kot indeksi pokonËno pisane številke v primerjavi s Ërkovnimi simboli, ki pomenijo številke in ki jih pišemo
ležeËe.

ab, a b, a • b, a × b.

Preglednica 1: Standardne predpone enot SI
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Izjemoma, Ëe ni boljših tehniËnih možnosti, smemo za znak množenja uporabiti
tudi navadno piko. Kadar operator uporabimo, je ta vedno od sosednjih veliËin,
empiriËnih konstant, faktorjev ali številskih
množiteljev na obeh straneh loËen s presledkom. Enako velja tudi za znake primerjave =, >, ≤ in podobne.
Pri deljenju je na voljo veË možnosti;
smiselno se uporabljajo pravila zapisovanja množenja:
=   a/b, a / b, ab-1, a • b-1 …
Neprimerno je pisanje veË zaporednih
operatorjev deljenja, ker je tak izraz nejasen.
= (a/b) / c = ab-1c-1     in ne    a/b/c
Izraze je vedno treba pisati tako, da
se nedvoumno ohrani pravi algebrajski pomen in da je zapis pregleden.
Pri pisanju enot je vedno treba toËno
upoštevati vse doloËene mednarodne simbole za enote. Navadno so napisane z malimi Ërkami (m, s, g). Izjeme so enote, ki
izhajajo iz lastnega imena in jih pišemo z
veliko zaËetnico (V, A). Vedno jih tiskamo
pokonËno, in to ne glede na vrsto tiska
v preostalem besedilu. Vedno se pišejo v
ednini in enako kot pri simbolih za veliËine
tudi za simboli za enote ni pike (razen na
koncu stavka).
Enote nikoli nimajo indeksov.
Tudi za pisanje sestavljenih enot veljajo algebraiËna pravila, enako kot za veliËine. Dodatno je treba še posebej paziti pri
pisanju predpon enot, da se npr. Vm (volt
krat meter) ne zapiše kot mV, ker to pomeni
milivolt ali 10-3 V.
Simboli za predpone so namreË napisani s pokonËnimi Ërkami, in sicer brez
presledka med simbolom predpone in simbolom enote. Zgornji primer Vm bi torej
nedvoumno lahko zapisali tudi m • V ali
celo m V.
Sestavljene predpone se ne smejo
uporabljati: 10-3g = mg, in ne: μkg.
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Števila se tiskajo s pokonËno pisavo.
Branje velikih števil se olajša, Ëe se
številke zberejo v skupine po 3, šteto od
decimalne vejice.
Skupine se loËijo le s kratkim presledkom, nikoli pa z vejicami, s pikami ali kakšnimi drugimi znaki.
Glej zgoraj primera za c in π. Decimalni znak je vejica, ki je v višini Ërte.
»e je absolutna vrednost števila
manjša od ena, mora pred decimalno vejico
obvezno stati niËla: I = 0,05 A.
Decimalni znak je vejica, ki je v višini
Ërte. V izrazu za veliËino stoji simbol enote
za merskim številom, med njima pa mora
biti presledek: tmax. = 20 °C.
Izjeme tega pravila so samo enote za
ravninski kot: stopinja, minuta in sekunda, kjer ne sme biti presledka med merskim
številom in simbolom enote: α + β + γ =
180°.

Pisanje izrazov z
raËunalnikom
Pri pisanju izrazov z raËunalnikom
si do kakovostnega zapisa izrazov pomagamo s posebnimi znaki. Urejevalnik Word
ima nabor tovrstnih znakov spravljen pod
spustnim menijem Vstavi/Simbol (Insert/
Symbol v angleški razliËici urejevalnika).
Za osnovne pisave ta nabor obsega razširjene nabore Ërk z okraski iz vseh mogoËih
evropskih jezikov, naglasna znamenja,
loËila, grške, ciriliËne, hebrejske in arabske
Ërke, matematiËne operatorje in simbole,
znake za denarne enote ter veliko drugih
uporabnih znakov.
Poleg teh “navadnih” simbolov pa
obstaja še drugi zavihek, ki nosi naslov
Posebni znaki. Med temi je najbolj uporaben t. i. “trdi” presledek. To je presledek,
ki ga mehanizmi za oblikovanje besedila
ne spreminjajo po širini ter pri njem ne
delijo vrste. Ko se v besedilu pojavi normalno pisan izraz, na primer c = 299 792
458 m/s, se njegovi presledki obnašajo
tako kot vsi drugi presledki med besedami

in dinamiËno prilagajajo širino za lepšo
zapolnjenost vrstice in obojestransko poravnavo.
»e pa namesto vseh navadnih presledkov v številki uporabimo trdi presledek,
pa dobi isti izraz naslednjo obliko: c = 299
792 458 m/s. V tem primeru je celoten izraz
v isti vrsti, pa Ëeprav bi se mogoËe dalo
vsaj del zapisati v prejšnjo vrsto, vsi presledki med znaki so enako dolgi in celoten
izraz ima videz celote. »e razkrijemo znake
za oblikovanje besedila (gumb ¶ v Word),
se tak presledek namesto kot “•” pojavi kot
“°”, vnesemo pa ga s hkratnim pritiskom
Ctrl + Shift + presledek.
To bližnjico in bližnjice do veliko
drugih uporabnih posebnih znakov najdete na opisanem drugem zavihku. IzplaËa se jih spoznati, posebne znake in
njihove bližnjice. Vendar pa še tako spreten uporabnik posebnih znakov ne pride
daleË pri malo zahtevnejših matematiËnih
ali fizikalnih izrazih. V tem primeru se
obËasni uporabniki najveËkrat obrnejo
na Microsoftov urejevalnik formul (Formula Editor). Je uËinkovit in “pameten”
ter ne preveË zahteven za uporabo, vendar pa je namenjen pretežno pisanju matematiËnih izrazov. Iz tega sledi, da ne
zna loËevati, kaj so veliËine in kaj enote ter kaj predstavlja posamezni indeks.
Zato sta pri njegovi uporabi (kot pri veliko drugih tehniËnih igraËkah) potrebna
precejšnja pazljivost in dobro strokovno
znanje uporabnika. Dodatno moramo biti
pozorni, ker je videz izraza, napisanega z
urejevalnikom formul, precej drugaËen od
izraza, napisanega z navadnim urejevalnikom besedila, tudi Ëe smo se potrudili in izbrali isto vrsto Ërk. Kombiniranje
obeh sistemov znotraj istega dokumenta
se zato ne obnese.

Boris Sterle
Vir: revija Er
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Sistem upravljanja varovanja
informacij (SUVI) v organizaciji
Izvajanje poslovnih procesov v organizaciji je v današnjih Ëasih vse bolj odvisno od informacijske tehnologije in njihovih sistemov. Izpostavljenost informacijskih
sistemov razliËnim varnostnim tveganjem tako narekuje
potrebo po vzpostavitvi ustrezne ravni informacijske varnosti. Organizacija mora zato v ta namen vpeljati ustrezen
celoviti sistem. Dobre prakse v svetu pokažejo, da ta cilj
najbolje dosežemo s sistematiËnim pristopom. »lanek opisuje namen in pomen take vpeljave ter faze njene celovite
vzpostavitve. Navedene smernice so lahko v veliko pomoË
organizacijam, ki se zavedajo pomembnosti informacijske
podpore pri zagotavljanju neprekinjenega izvajanja svojih
poslovnih procesov.

G

lavni namen uspešnega poslovanja je pogojen z zadovoljivim delovanjem informacijskega sistema, saj njegovo nedelovanje ali okrnjeno delovanje pogosto vodi v prekinitev
izvajanja kljuËnih procesov organizacije in ne samo IT-procesov v
organizaciji.

škodbe poslovne stavbe in njene infrastrukture, odpoved podporne tehnologije, poplave, potres itn.) in grožnje, specifiËne
za informacijsko tehnologijo (programski vsiljivci, logiËni vdor,
odpoved strojne opreme itn.). Delimo pa jih tudi glede na izvor
v tri skupine: izredni dogodki, nakljuËni dogodki in Ëlovekova
(zlo-)namerna dejavnost. Verjetnost uresniËitve grožnje je podana s stopnjo ranljivosti.

Ranljivost je vsaka pomanjkljivost dobrine ali skupine dobrin, ki jo lahko doloËena grožnja izkoristi. Stopnja ranljivosti je
odvisna predvsem od uËinkovitosti že uvedenih varovalnih ukrepov
in atraktivnosti samega sistema in njegovih dobrin za napadalca.
Varnost informacijskega sistema je sposobnost informacijskega sistema, da ob doloËenih pogojih zadovoljivo opravlja zahtevane funkcije kljub neželenim dogodkom.
Za zagotavljane varnosti informacijskega sistema v organizaciji se je treba posluževati razliËnih oblik varovalnih mehanizmov
(slika 1).

Posledice takega dogodka so za organizacijo lahko kritiËne,
obenem pa povezane z visokimi stroški. Organizacija, ki želi zagotoviti kontinuirano in ekonomiËno izvedbo poslovnih procesov, je zato primorana poskrbeti za ustrezno raven informacijske
varnosti, ki pa je kompleksna aktivnost, h kateri moramo pristopiti naËrtno.

TeoretiËni vidiki zagotavljanja
informacijske varnosti
Dobrina organizacije je kar koli, kar za organizacijo, njeno
delovanje ali za neprekinjenost poslovanja predstavlja neko vrednost ali korist. Dobrine so lahko:
• otipljive: ljudje, strojna oprema, omrežje, obrazci itn.;
• neotipljive: programska oprema, podatki, informacije.

Dobrine so pri svojem delovanju izpostavljene nepredvidljivim dogodkom, ki predstavljajo grožnje varnosti informacijskega
sredstva.
Grožnja varnosti je kakršni koli neželen dogodek, ki/Ëe
se zgodi ter negativno vpliva na katero koli dobrino informacijskega sredstva. V literaturi zasledimo razliËne klasifikacije groženj varnosti. Cunningham idr. (2) na primer razvršËajo grožnje
varnosti v naslednje skupine: Ëlovekova dejavnost (npr. vlom,
sabotaža, kraja itn.), grožnje, ki pretijo infrastrukturi (npr. po-
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Slika 1: Zagotavljanje varnosti informacijskega sistema v organizaciji

Standardi in priporoËila s podroËja
informacijske varnosti
Standardizacija je dejavnost vzpostavljanja usklajenih pravil in doloËil za ponavljajoËo se uporabo, da se doseže optimalna
stopnja urejenosti na danem podroËju. Standardi so tako zapisani
sporazumi, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnik in
izkušenj. Pripravljeni so z namenom doseËi optimalne koristi za
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skupnost. Za podroËje varovanja informacij poznamo veliko standardov. Nekateri so bolj splošne narave in obravnavajo podroËje
zagotavljanja informacijske varnosti v širšem smislu, drugi pa so
bolj specializirani in se osredinjajo na kak ožji segment. Med najpogosteje uporabljenimi standardi tako sreËamo: COBIT (3) (uporabljen za izvedbo revizije informacijskih sistemov), ITIL (4) (skupek
najboljših praks pri upravljanju s storitvami IT), BS 25777 in ISO
25999 (podajata priporoËila na podroËju upravljanja neprekinjenega delovanja informacijske in komunikacijske tehnologije) in še
zadnje Ëase najbolj razširjeni in uveljavljeni iz serije standardov
ISO/IEC 27000(5):
• Sistemi za upravljanje informacijske varnosti - Zahteve
(27001);
• Kodeks za upravljanje informacijske varnosti (27002);
• Smernice za upravljanje informacijske varnosti (27003);
• Merjenje uËinkovitosti uvedenih varovalnih ukrepov in varnostnih kontrol (27004);
• Smernice za upravljanje varnostnih tveganj in povezovanje
varnostnih tveganj z drugimi poslovnimi tveganji (27005).

Vzpostavitev sistema v praksi
Kot smo dejali že na zaËetku, je vzpostavitev želene ravni
informacijske varnosti v organizaciji zahteven proces, h kateremu
pristopamo naËrtno. Pri tem je pomembno, da so cilji jasno postavljeni in skrbno naËrtovani. Kot množica osnovnih standardov (ISO
9001, 14001 in OHSAS 18001) ima tudi ISO 27001 vkljuËen procesni pristop po metodi PDCA-kroga. Na osnovi tega, kot navajata
BrezavšËek in Moškon (2009), sestoji celotni model vzpostavitve
SUVI v organizaciji iz štirih faz (slika 2):
1. faza: naËrt vzpostavitve SUVI;
2. faza: uvedba SUVI;
3. faza: vzpostavitev sistema kontrol in nadzorov nad delovanjem
SUVI;
4. faza: analiza odstopanj SUVI in izvajanje korektivnih ukrepov.

Faza: NaËrtovanje vzpostavitve SUVI
• ProuËi naj se odvisnost vodstvenih, glavnih in podpornih procesov od informacijskih sredstev in IT.
• Posebno pozornost naj se posveti kljuËnim procesom.
• Izvedeta naj se naËrtna analiza in ocena varnostnih tveganj, katerim je informacijsko sredstvo izpostavljeno.
• Izsledki te analize pokažejo na poglavitne ranljivosti in so osnova za definiranje okvirov SUVI.
• DoloËi naj se Ëasovni okvir ponovne vzpostavitve informacijske
podpore ob mogoËem neželenem dogodku.
• Nujno je treba doseËi podporo in zavezanost vodstva organizacije.

Faza: Uvedba SUVI
• UpoštevajoË izsledke analize tveganja, je treba definirati “Politiko varovanja podatkov in informacij”, ki je krovni dokument
SUVI.
• “Politiko varovanja podatkov in informacij” mora sprejeti in
podpreti vodstvo organizacije.
• Izdela naj se ustrezna struktura razliËnih izvedbenih dokumentov na veË ravneh (organizacijski predpisi, navodila, izvedbena
navodila).
• Vsi sprejeti dokumenti morajo biti in dostopni po ustreznih
strukturah v organizaciji.
• NatanËno naj se opredelijo odgovornosti za posamezna podroËja.
• Vzpostavi naj se sistem ozavešËanja in izobraževanja na podroËju informacijske varnosti za zaposlene in zunanje sodelavce.

Faza: Vzpostavitev sistema kontrol in nadzorov nad delovanjem
SUVI
• Kontrole in kontrolno okolje mora biti vzpostavljeno na vseh
ravneh vzpostavitve SUVI.
• Kontrole morajo zagotavljati uËinkovit nadzor nad delovanjem
SUVI.
• DoloËiti je treba odgovorne osebe za izvajanje kontrol in nadzorstev.
• Izvede naj se presoja (notranja in zunanja) uËinkovitosti SUVI z
namenom odkrivanja mogoËih pomanjkljivosti v SUVI.

Faza: Analiza odstopanj SUVI in izvajanje korektivnih ukrepov
• Definiranje ustreznega sistema merjenja uËinkovitosti SUVI.
• DoloËajo naj se postopki in ukrepi, ki se izvedejo ob ugotovitvi
neskladnosti ali nespoštovanja doloËil SUVI.
• DoloËajo naj se postopki za spremembo obstojeËega SUVI ob
ugotovljenih pomanjkljivostih.
• Ob ugotovitvi nepoznavanja doloËil SUVI naj se izvede dodatno
usposabljanje.

Slika 2: Model vzpostavitve SUVI v organizaciji skupno s PDCA-krogom

Skrb za ustrezno varovanje informacij mora biti cilj
vsake organizacije, ki želi zagotoviti uËinkovit sistem izvajanja svojih poslovnih procesov. Za dosego takega cilja
je treba v organizaciji vzpostaviti ustrezen Sistem upra-
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vljanja varovanja informacij (SUVI), ki obsega štiri faze.
Za uspešno vzpostavitev je bistvenega pomena naklonjenost vodstva organizacije pa tudi ustrezna izobraženost in
ozavešËenost vsakega zaposlenega. Pri tem je treba doloËiti odgovornosti, doloËiti kontrolne mehanizme ter opredeliti in izvajati sankcije ob nespoštovanju doloËil. Zavedati
se je treba, da je vzpostavitev SUVI v organizaciji kontinuiran proces, ki se ne sme obravnavati kot enkratna naloga
oziroma projekt.

Literatura in viri
[1] BrezavšËek, A., Moškon, S.: Vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti v organizaciji 2009
[2] Conningham, B. idr.: IT Security mangement Syngress, Inc., Burlington,
ZDA, 2007
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[5] Spletne strani standardov v seriji 27000: http://www.27000.org, avgust
2011.

Jani Škrbec

pri delu

Varnost in zdravje

Osebna varovalna oprema
V zadnjih mesecih prejemamo nemalo vprašanj o dodeljevanju osebne varovalne opreme. Predvsem o tem, kdo
je upraviËen do samodejne menjave in na koliko Ëasa.

S

kladno z odloËitvijo uprave družbe smo spremenili naËin dodeljevanja osebne varovalne opreme. Skladno s periodo se
zagotavlja menjavo osebne varovalne opreme tipiËnim terenskim delovnim skupinam oziroma delavcem, ki opravljajo stalno
delo na terenu.
Za vse druge delavce osebno varovalno opremo menjamo ob
izrabljenosti. Menja se izkljuËno zadnja prejeta osebna varovalna
oprema.
Postopek menjave osebne varovalne opreme ob izrabljenosti:
• Ëe imate osebno varovalno opremo, ki ste jo nazadnje prejeli, izrabljeno, o tem pisno obvestite predstavnika oddelka za varnost
in zdravje pri delu,
• opremo dostavite v glavno skladišËe »rnuËe,
• Ëe je zamenjava upraviËena, jo izvršimo.
Dosledna uporaba osebne varovalne opreme je kljuËnega pomena pri zagotavljanju varnosti delavcev in je naloga vseh udeležencev pri gradnji, vzdrževanju ali pri rekonstrukciji objekta. Z
veËkratnimi nenapovedanimi ogledi delovnih skupin na terenu
opažamo, da se smernice dosledne uporabe osebne varovalne opreme zvišujejo.
Predvsem zdaj, ko vstopamo v novo tehnologijo dela - izvajanje del pod napetostjo na nizkonapetostnem omrežju - je prav
dosledna uporaba osebne varovalne opreme poglavitnega pomena
poleg ustreznega izoliranega orodja.
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ElektriËar Piko v zašËitni opremi elektromonterja.

Uradna predstavitev in praktiËni preizkus znanja izvajanja del
pod napetostjo vam bomo predstavili v naslednji številki Elektro
novic.
Oddelek za varnost in zdravje pri delu

Kadrovanje

Kadrovanje

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

OE

DE

Služba, nadzorništvo

KATJA FUNKL

NPEE

UP

Oddelek za trgovanje na debelo

DAMJAN KOVA»

NPEE

UP

Oddelek za upravljanje portfelja

TADEJ ŠINKOVEC

SU

UP

Služba za uporabnike

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

OE

DE

Služba, nadzorništvo

ALOJZIJ KOBAL

SDO

LM

Služba za uporabnike

MARTIN OREHEK

SU

LO

Služba za merjenje elektriËne energije

JOŽE PAJK

SDO

LO

Služba za distrib. operativo, Grosuplje

MARJAN TROHA

SDO

LO

Služba za distrib. operativo, Cerknica

ERIKA SLAPŠAK

SSS

TR

Služba stroškovnega raËunovodstva

DAMJAN CERK

SDO

LO

Služba za distrib. operativo, Vrhnika

MARKO LUŠIN

SSS

UP

Služba nabave

JOŽE HROVAT

SDO

LO

Služba za distrib. operativo, Grosuplje

BRANKO GRIZ

SDO

LO

Služba za distrib. operativo, Grosuplje

V

si 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
Gosar, Jože Drašler, Konrad Petek, Božidar Ocvirk in
Antun Krnjak.
Kadrovska služba
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Upravljanje neprekinjenega
poslovanja
NaËrt neprekinjenega poslovanja - naËrt
obnove poslovnega informacijskega
sistema
Neprekinjeno poslovanje definirajo procesi, postopki, odloËitve in aktivnosti, ki zagotavljajo neprekinjeno
poslovanje organizacije ob nepredvidenih problemih ali
ogrožanja poslovanja. To zahteva izdelavo proaktivnih in
reaktivnih naËrtov, ki pomagajo pri izogibanju kriznih
situacij in katastrof, ter omogoËajo hitro obnovo poslovanja. Cilj neprekinjenega poslovanja organizacije je šËitenje
treh podroËij: poslovnih funkcij za zagotavljanje storitev
in produktov, kritiËnih podpornih funkcij (informacijske
tehnologije) in podpornih funkcij na ravni organizacije (financ, Ëloveških virov).

Tradicionalno so se organizacije pri pripravi obnove poslovanja ob katastrofi osredinjale na informacijsko tehnologijo. Informacijska tehnologija namreË predstavlja pomemben element zaradi
svoje podpore poslovanju organizacije, omogoËanja konkurenËnosti poslovanja ter zagotavljanju podatkov, informacij in informacijskih sistemov za izvajanje poslovnih aktivnosti in poslovnega
odloËanja. »eprav je informacijska tehnologija zelo pomemben element pri obnovi poslovanja, pa obiËajno ni edini. Poskrbeti je treba
tudi za rezervni prostor za delo, telefonske linije, prevoz, nujna
finanËna sredstva … Seveda je treba poudariti, da sta na prvem mestu prioritet varovanje in reševanje Ëloveških življenj, Ëemur sledi
nacionalna varnost. Sledi zavarovanje in zašËita obËutljivih podatkov in šele nato strojna in programska oprema.
V nadaljevanju bomo opisali sprejet dokument na Elektru Ljubljani - NaËrt obnove poslovnega informacijskega sistema.

aËrtovanje neprekinjenega poslovanja je metodologija,
ki se uporablja za izdelavo naËrta delne ali popolne obnove delovanja kljuËnih poslovnih funkcij organizacije ob
katastrofi. Aktivnosti izdelave naËrta neprekinjenega poslovanja
obsegajo analizo, pripravo rešitve, vpeljavo rešitve, testiranje in
potrditev ter vzdrževanje. Rezultat aktivnosti je naËrt neprekinjenega poslovanja, ki se kot referenËni dokument uporablja pred katastrofo, med njo in po njej kakor tudi pri testiranju. Upravljanje
neprekinjenega poslovanja sestavljata dva elementa. Prvi predstavlja proces upravljanja naËrta neprekinjenega poslovanja z namenom zagotovitve njegove pravilnosti in veljavnosti. Drugi element
predstavlja upravljanje operativne odpornosti organizacije in razpoložljivost kljuËnih procesov v podjetju, pri Ëemer želimo doseËi
minimalne motnje poslovanja.

N

NaËrt obnove poslovnega informacijskega sistema
Dokument - NaËrt obnove poslovnega informacijskega sistema, ki je sestavni del sistema upravljanja varovanja informacij
(SUVI) je nastal na osnovi rezultatov predhodnih analiz v okviru
projekta “NaËrt neprekinjenega poslovanja”. V dokumentu so opisani natanËni postopki obnove poslovnega informacijskega sistema. Ob upoštevanju zahtev poslovnih funkcij je doloËen Ëas obnove, prav tako je doloËen Ëas za odloËitev, ki mora biti sprejeta po
nastanku kriznega dogodka. Obdelanih je veË scenarijev možnosti
prekinitve poslovanja organizacije, in sicer:
• Okvara na informacijski tehnologiji veËjega obsega
• Okvara kljuËnih centralnih strežnikov
• Okvara mrežnih diskov
• Okvara mrežne infrastrukture
• Poškodovan ali uniËen primarni sistemski prostor

Skladno s prejetim standardom ISO 27001 : 2005 na Elektru
Ljubljani mora organizacija izpolnjevati zahteve, in ena izmed zahtev vzpostavitve in upravljanja sistema varovanja informacij je upravljanje neprekinjenega poslovanja, katerega cilj je prepreËiti motnje
poslovanja in zašËititi kritiËne poslovne procese pred posledicami
veËjih okvar informacijskih sistemov ali nesreË ter zagotoviti njihovo
pravoËasno delovanje (ciljna kontrola A.14.1 - Varovanje informacij
in upravljanje neprekinjenega poslovanja). Da ta cilj lahko dosegamo
in ga hkrati tudi preverjamo, je med drugim treba razviti in vpeljati
naËrte za vzdrževanje ali obnovo operacij z namenom zagotoviti
razpoložljivost informacij na zahtevani ravni in v zahtevanem Ëasu
po prekinitvi ali okvari kljuËnih poslovnih procesov. Seveda je treba naËrte za neprekinjeno poslovanje redno testirati in posodabljati
skladno z namenom ažurnosti in uËinkovitosti.

NaËrt obnove poslovnega informacijskega sistema ne vkljuËuje informacijskih sistemov, ki se izvajajo na Informatiki, d. d., saj
ima omenjeno podjetje uveden svoj naËrt obnove in zadovoljuje
zahtevam poslovnih funkcij Elektra Ljubljana, d. d. V naËrtu tudi
niso obdelani vplivi naravnih nesreË (havarij) veËjega obsega. Navedene dogodke obravnavajo interni dokumenti Elektra Ljubljana,
d. d., in sicer:
• Organizacijski predpis za Obrambni naËrt (OP 74)
• Obrambni naËrt
• NaËrt zašËite in reševanja elektroenergetskih objektov in naprav
ob naravnih in drugih nesreËah
• Organizacijski predpis za ravnanje ob incidentu (OP69)
• Organizacijski predpis za vodenje sistema varnosti in zdravja pri
delu (OP 68)
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kakovosti

Sistem vodenja

• Organizacijski predpis za pripravljenost in odziv na izredne
okoljske razmere (OP 66)
Nekateri navedeni dokumenti so sestavni del integriranega
sistema vodenja kakovosti v podjetju. Dokument - NaËrt obnove
poslovnega informacijskega sistema ima status zaupnega dokumenta, sestavljen pa je iz petih delov.

Prvi del - Naloge in postopki
V tem poglavju so opisani postopki obnove poslovnega informacijskega sistema od trenutka sprožitve alarma. Postopki se uporabljajo za spremljanje in dokumentiranje obnovitvenih postopkov
ob kriznem dogodku kakor tudi letnega testiranja naËrta obnove.

Drugi del - TehniËne informacije
V tem poglavju so podane dodatne natanËne informacije in
postopki obnove posameznih segmentov informacijskega sistema, kot so: postopki obnove centralnega informacijskega sistema,
kljuËnih strežnikov, mrežne infrastrukture, roËni postopki za obvladovanje vitalnih poslovnih procesov v primeru prekinitve poslovanja.

Tretji del - Organizacija

Alarmiranje
Prve aktivnosti (START) - ODL

DoloËiti obseg katastrofe
OdloËitev za prehod na rezervno poslovanje
Informiranje

Infrastruktura - INFR, ODL, ORG, UPO
Zagotovi delovne prostore
Zagotovi delovna sredstva
Organizacija - koordinacija
Informiranje

RoËni postopki

Obnova IS - STR, LAN/WAN

Obnova kjuËnih strežnikov
Obnova mrežnih diskov
Obnova ostale IT opreme
Obnova mrežne infrastrukture

Priprava rezervnega
sistema

Informacije – ODL, JAV

Informiranje poslovodstva
Informiranje uporabnikov
Informiranje strank
Informiranje medijev

Poslovanje na rezervni
lokaciji

Vrnitev v normalno delovno okolje ODL, ORG, STR, LAN/WAN, INFR

Normalno poslovanje

(ni del plana obnove IS)

Slika 1: Diagram pregleda obnovitvenih postopkov

V tem poglavju so podani organizacijski vidik in splošne informacije, ki predstavljajo osnovo obnovitvenega procesa.

»etrti del - Imena in naslovi
V poglavju so zapisana imena in naslovi odgovornih oseb, ki
so Ëlani operativnih funkcij za obnovo poslovnega informacijskega
sistema, ter zunanjih partnerjev in podpornih funkcij, potrebnih za
uËinkovito obnovo.

Peti del - Dodatek
V tem poglavju so preglednice za spremljanje aktivnosti med
obnovo poslovnega informacijskega sistema in letnega testiranj, ter
sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanjimi partnerji.
Z uvajanjem in upravljanjem neprekinjenega poslovanja se
ukvarjajo tudi razliËni standardi, ki poskušajo definirati primerne
naËine in postopke uvajanja in upravljanja neprekinjenega poslovanja. Enega izmed njih - ISO 27001 : 2005 (nadomešËa BS 77992) - smo že omenili. Znani standardi v informacijskem svetu so
še ITIL, COBIT, BSI-priporoËilo PAS 56 in BSI-standard BS 25999,
ki nadomešËa PAS 56. ITIL obravnava potrebno organizacijsko
strukturo in znanja ter potrebne upravljavske postopke, s katerimi
organizacija upravlja svoje informacijske storitve. Upravljanja neprekinjenega poslovanja se dotika v 2. delu - Izvajanje storitev, kjer
opredeljuje upravljanje neprekinjenega izvajanja IT-storitev. COBIT
daje menedžerjem, reviziji in uporabnikom informacijsko-komunikacijske infrastrukture (v nadaljevanju: IKT) na voljo splošno sprejete mere, indikatorje, procese in dobro prakso pri uporabi IKT in
razvoju primernega nadzora in kontrole informacijske tehnologije
v organizaciji. V tretji domeni - izvajanje in podpora - najdemo
izvajanje aplikacij na IKT- ter podporni proces, ki omogoËa nji-

hovo uËinkovito izvajanje. Pod to domeno sodita tudi varnost in
izobraževanje. PAS 56 predstavlja priporoËila za postopek, principe in za terminologijo upravljanja neprekinjenega poslovanja.
BSI 25999 je nasledil PAS 56, sestavljata pa ga dva standarda: BS
25999-1 : 2006, ki obravnava minimalne zahteve in dobro prakso
pri upravljanju neprekinjenega poslovanja. Podaja osnovo za razumevanje, razvoj in za vpeljavo znotraj organizacije. BS 25999-2 :
2006 doloËa zahteve za vzpostavitev, izvajanje, kontrolo, pregled,
vzdrževanje in za izboljševanje sistema neprekinjenega poslovanja
v povezavi s celotnim tveganjem organizacije.
Upajmo, da bo upravljanje neprekinjenega poslovanja usmerjeno vedno v proaktivno delovanje.
Uporabljena gradiva
• BS 25999:http://en.wikipedia.org/wiki/BS_25999
• BS ISO/IEC 27001 : 2005: Informacijska tehnologija - Varnostne
tehnike - Sistemi za upravljanje varovanja informacij, junij 2005
• COBIT: http://en.wikipedia.org/wiki/COBIT
• ITIL: http://en.wikipedia.org/wiki/ITIL
• NaËrt neprekinjenega poslovanja - Plan obnove poslovnega informacijskega sistema, ver. 1R8, (Matej Bratina), Elektro Ljubljana, Ljubljana,
maj 2011
• PAS 56: http://www.pas56.com/
• Wikipedija; http://en.wikipedia.org/wiki/Business_continuity_planning
• Žnidar, Borut: Vloga informatike pri zagotavljanju neprekinjenega
poslovanja v slovenskih podjetjih, magistrsko delo, UL Ekonomska
fakulteta, Ljubljana, oktober 2006

Mag. Peter Fajfar, Jani Škrbec
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izlet

Vabilo na

Obisk muzeja na prostem
V sledenju svojemu cilju v zadnjih letih, to je spoznati kar najveË
kulturnih in tudi naravnih znamenitosti naše domovine, me je pot tokrat zanesla na Dolenjsko, natanËneje v njen vzhodni del. Vzrok za to je
bila drobna zloženka, ki mi je prišla
v roke na eni od infoturistiËnih toËk
in v kateri je predstavljen projekt
MREŽA REGIONALNIH MUZEJEV NA
PROSTEM. Kot beremo v njej, projekt
povezuje številne spomenike ljudske
arhitekture, ki so bili zaradi kulturno-varstvenih razmer preneseni na
novo lokacijo ali pa se nahajajo na
mestu nastanka. V projekt so vkljuËeni najzanimivejši etnološki ostanki
preteklosti, namen njihovega delovanja pa je seznanjanje obiskovalcev s
prikazom nekdanjega naËina življenja; prikazujejo pristno zgodovinsko
podobo kraja, medsebojno povezanost
stavb in njihovo uporabnost.

ja v katerem izmed naših nadzorništev; to
pa zato, da obenem naredim fotografijo s
kakšnim solidnim “elektromotivom”. In ob
tem spoznavam, kako veliko je obmoËje, ki
ga z elektriËno energijo oskrbuje Elektro
Ljubljana.
Moj prvoobiskani muzej na prostem
je bil Pleterje, ki se nahaja v vasi Vratno,
torej v neposredni bližini kartuzijanskega
samostana Pleterje.
Ta muzej predstavlja znaËilno domaËijo Šentjernejskega polja iz 19. stoletja.
Stare kmeËke hiše so lesene, pritliËne in
imajo slamnato streho. Oprema je izvirna,
vkljuËno s Ërno kuhinjo (KegljiËeva hiša,
prenesena iz vasi Ostrog, letnik 1833).

Gospodarska poslopja.

Z namenom kar najbolje predstaviti
naËin življenja, kot se je odvijalo nekoË, so
na lokacijo preneseni še nekateri gospodarski objekti, tudi kozolec “toplar”, svinjak in
sušilnica sadja.

N

o, to pa bo nekaj zame, si reËem,
saj so enodnevni izleti kot nalašË
za obisk takšnega kraja. »e se izrazim malo za šalo in malo zares, po navadi
zaradi “profesije” izberem kraj, ki se nahaKegljiËeva hiša.

BaniËeva hiša je bila prestavljena iz
vasi Miholovo pod Gorjanci. V njej so prostori upravnika muzeja in manjša trgovina
s spominki.

Predstavitveni pano pri vhodu.
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BaniËeva hiša.

Sušilnica za sadje in lan.

Seveda si prave domaËije ne moremo predstavljati brez domaËih živali.
Tukaj se lahko poigramo s prašiËki, kozami, še kokoš se pusti pobožati, zajËki
se najraje skrivajo, petelina pa je bolje
pustiti pri miru, saj se takoj, ko se približamo, postavi v “bojni položaj”. Ampak
ne bo hudega, želi nam samo povedati, da
je tukaj on gospodar. Skratka, predvsem
otroci se bodo znali prav lepo zabavati
na tem kraju.

izlet

Vabilo na

Živali so prijazne.
Detajl s stare gotske cerkve.

Arheološki steber.
Gospodar.

Kartuzijanski samostan Pleterje.

Škoda bi bilo neizkoristiti priložnosti,
ko smo že tu, za ogled edine še delujoËe
kartuzije v Sloveniji, to je samostana Pleterje, ki se nahaja samo Ëez cesto oziroma
na drugi strani parkirnega prostora.
Podrobnejše podatke o tej svetovno znani kulturni znamenitosti najdemo
v razliËni literaturi in na spletu, tako da
ob tej priložnosti predlagam še približno enourni sprehod po Pleterski pešpoti
okrog kartuzije. Pot je dolga približno 4
kilometre, hoja ob starem samostanskem
zidu, delno skozi drevorede, je zelo sprošËajoËa. Na poti se ustavimo na toËkah, ki
imajo še poseben pomen in ki so vredne
ogleda.
V geološkem stebru so na enem mestu zbrane razliËne kamnine Dolenjske, ki
so nastajale milijone let in predstavljajo del
geološke dedišËine, ki služi v uËno-vzgojne
namene. Pleterska gotska cerkev, obnovljena, se ponaša kot edinstvena v Evropi v
smislu redovne arhitekture.

Drevored ob samostanskem zidu.

Ko vstopimo v povsem prazno cerkev, prekinemo svetlobni snop, s Ëimer
sprožimo zvoËni posnetek. Naenkrat se
iz prikritih zvoËnikov zasliši enoglasno
petje pleterskih redovnikov, ki nas popelje v skrivnostni svet pušËavniškega
življenja.

Notranjost samostanske cerkve.

Pot nas pred sklepnim delom vodi
še po vinorodnem griËu na drugi strani,
od koder lahko zremo na kartuzijo s ptiËje
perspektive, konËuje pa se tam, kjer smo
zaËeli, torej pri Muzeju na prostem.
Zanimiv, pouËen, sprošËajoË, na trenutke tudi zabaven izlet, zato ga iskreno
priporoËam.
Tekst in fotografije: Toni Štimec

Pogled na samostan z vinorodnega griËa.

jesen2011 | Dober tok. • 33

vedeti

Dobro je

Rak dojke
Rak dojke je najpogostejši rak
žensk v razvitem svetu in pri nas.
Zbolevanje narašËa, v Sloveniji letno
zboli okoli 1.000 žensk, približujemo
se pojavnosti v razvitem svetu (100
na 100.000 žensk). Po napovedih naj
bi v prihodnosti zbolela vsaka osma
ženska. Najpogosteje zbolevajo med
50. in 70. letom.

K

ljub veËjemu obolevanju se zadnja
leta smrtnost zaradi te bolezni v
razvitem svetu zmanjšuje. Vzroka za to sta organizirano iskanje raka pri
najbolj ogroženih ženskah, t. i. presejanje
in uvajanje novih uËinkovitejših naËinov
zdravljenja. Petletna preživetja brez ponovitve bolezni, ki jih lahko skoraj enaËimo z
deležem ozdravitev, znašajo glede na podatke raziskave EUROCARE 3 v Evropi od
60 % do 85 %, v Sloveniji pa 65 %.

Dejavniki tveganja in
preventiva
Najpomembnejši dejavniki tveganja
so dedna obremenjenost in reproduktivni
dejavniki. Na dedne dejavnike in naËin življenja sodobne ženske v bližnji prihodnosti verjetno ne bomo mogli vplivati, zato so
možnosti primarne preventive (prepreËevanja raka) zelo majhne. Lahko priËakujemo
še nadaljnje veËanje zbolevanja, zato je
zelo pomembno, da raka odkrijemo zgodaj
in s tem poveËamo možnosti ozdravitve.
Za zgodnje odkrivanje priporoËamo redno
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samopregledovanje in presejanje z mamografijo.

Bolezenski znaki
Tipna zatrdlina v dojki je najpogostejši znak.
Drugi znaki, ki lahko pomenijo
raka, so: ugreznjena bradavica, krvavkast
izcedek iz dojke in sprememba kože (pomaranËasta in rdeËina). Prvi znak so lahko tudi poveËane bezgavke v pazduhi. Ob
pojavu katerega koli izmed teh znakov se
nemudoma posvetujte z zdravnikom, ki bo
z ustreznimi diagnostiËnimi postopki izkljuËil ali potrdil raka. Vedeti pa morate, da
so spremembe v dojkah zelo raznolike in
vsaka sprememba še zdaleË ni rak.

Postavitev diagnoze in
stadija bolezni
Uporabljamo rentgensko slikanje mamografijo in ultrazvoËno preiskavo. »e s
tem ne moremo opredeliti procesa v dojki,
se izvede preiskava z magnetno resonanco.
Vsako sumljivo spremembo moramo opredeliti z morfološkim pregledom spremenjenega tkiva, ki ga odvzamemo s tankoigelno
ali debeloigelno punkcijo. Citopatološki oz.
patomorfološki pregled tkiva pove, ali gre za
rakavo spremembo in kakšne vrste je. Stadij
bolezni doloËajo: velikost tumorja, velikost
pazdušnih bezgavk in oddaljeni zasevki.

Zdravljenje
Raka dojke zdravimo s kirurškimi, z
obsevalnimi in s sistemskimi metodami.
Izbira je odvisna od razširjenosti bolezni
ob postavitvi diagnoze in številnih drugih

dejavnikov, kot so: starost bolnice, njeno
menopavzno stanje, lokacija tumorja in
njegove znaËilnosti. Kirurško zdravljenje je
popolna odstranitev tumorja in prizadetih
pazdušnih bezgavk. Za to je vËasih potrebna odstranitev dojke, veËinoma pa dojko
lahko ohranimo. Pogosto je potrebno še
obsevanje dojke in/ali dopolnilno hormonsko ali citostatsko zdravljenje.

Stranski uËinki
in posledice zdravljenja
Stranski uËinki in posledice so odvisni od naËina zdravljenja; pri agresivnejši
terapiji so lahko tudi posledice hujše. Neželeni uËinki kirurškega zdravljenja so: spremenjena telesna podoba, lahko boleËine v
predelu prsne regije in otekanje roke ob
odstranitvi pazdušnih bezgavk. Ob uporabi sodobnih metod obsevanja so neželeni
uËinki redki. Neželeni uËinki citostatskega
zdravljenja so pogosti in lahko tudi težki.

Ponovitev bolezni
Po ustreznem prvem zdravljenju operabilnega raka dojk se pri doloËenem deležu bolnic bolezen tekom let ponovi ali v
dojki ali v oddaljenih organih. Delež ozdravljenih bolnic se z uporabo ustreznega
lokalnega zdravljenja, predvsem pa sodobnega dopolnilnega sistemskega zdravljenja,
poveËuje, vendar se bolezen pri dobri tretjini bolnic še vedno ponovi. Zato je potrebno skrbno spremljanje bolnic z rednimi
pregledi pri onkologu.
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Vir: www.onkologija.org

Okusi

Okusi

Skutnoslivov kolaË
Testo:
•
•
•
•
•
•
•
•

7 jajc
1 limona
150 g masla
125 g skute
220 g sladkorja
1 vanilijev sladkor
125 g zdroba
1 zavitek vanilijevega praška za puding

Nadev:
• 750 g sliv
• 3 žlice grobo ml. sladkorja

Priprava:
Penasto umešamo skuto, stopljeno
maslo, sok limone, sladkor in rumenjake.
Iz beljakov stepemo Ëvrst sneg. Med stepanjem poËasi vsujemo vanj vanilijev sladkor. V skutno mešanico najprej vmešamo
zdrob, nato puding in nazadnje z metlico
za stepanje še Ëvrst sneg iz beljakov.
PeËico segrejemo na 175 °C. PekaË
v velikosti cca 35 cm × 21 cm obložimo
s peki papirjem in po njem enakomerno
razporedimo skutno mešanico. Polovice
oËišËenih in osušenih sliv s prerezano stranjo zgoraj vtisnemo v testo in peËemo 60
minut. KolaË na koncu posujemo z grobo
mletim sladkorjem.
»e vam kolaË ne uspe, so lahko slive
prezrele. Morajo biti mlade, Ëvrste in napete.

Veliko užitkov Vam želim.
Recept in fotegrafija: Monika MikliË
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Vaši odzivi

Vaši odzivi

Za uspeh potrebujete optimizem
Edina stalnica našega življenja so
spremembe. Spreminja se okolje, menjavajo se vlade, spreminjajo se podjetja, spreminjajo se izdelki, nastajajo
nove gospodarske panoge, otroci odrašËajo. Vse to krepko vpliva na naše
delo in naše doživljanje realnosti.
Vsakdo ima vsaj enkrat v življenju
priložnost, da se odloËi za kaj, kar bo
korenito ali za vedno - v pozitivnem
ali negativnem pomenu te besede spremenilo njegov vsakdanjik.

priËakovanjem ali stereotipom. Ko jim pri
kaki nalogi spodleti, to doživljajo kot osebni poraz. Neuspeh namreË enaËijo z družbeno neustreznostjo.
Lahko bi rekli, da obstaja toliko vrst
strahu, kot je sprememb, ki jih pred nas postavlja življenje. Strah lahko izkusimo, tudi
Ëe so spremembe pozitivne. MogoËe nas
je strah finanËne ali osebne nestabilnosti,
nemara menimo, da nismo dovolj dobri ali
ljubljeni. Strah je torej Ëustvo, ki obstaja le
v povezavi s prihodnostjo. Skrb in tesnoba
sta posledica naših predstav o najslabših
scenarijih, ki bi se lahko zgodili - ne da bi se
obenem osredinili tudi na to, kje smo danes.
Da bi se znebili straha pred spremembami, moramo zaupati vase in zaËeti uporabljati moË pozitivnih misli.

V

znemirjenje, ki ga prinaša (ne-)
priËakovani dogodek, lahko povzroËi kopico stvari; menjava službe
ali partnerja, selitev, odloËitev za starševstvo, vstop v partnersko zvezo. Vsaka nova
priložnost povzroËi spremembe, teh pa se
ljudje naËelno bojimo.
Beseda odloËitev oziroma zelo mi je
všeË izraz nekje vmes je dobra prispodoba z
deroËo reko. Nekje vmes ni dobro biti. Stojiš
na sredini reke in si želiš priti ne eno stran.
Imaš samo dve izbiri, levi ali desni breg. In Ëe
si predolgo nekje vmes, te odnese dol po reki
v smeri, za katero nisi mislil, da boš kdaj šel.
Eden izmed najpogostejših strahov,
ki nas odvraËa od vsakršnega tveganja,
je strah, da nam bo spodletelo. Tovrsten
strah obremenjuje predvsem ljudi, ki svojo
vrednost povezujejo z zunanjim uspehom.
Skrbi jih, kaj si bodo mislili in rekli drugi
ljudje, bojijo se, da ne ustrezajo nekaterim
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Znanstveno je dokazano, da ljudje s
pozitivnim odnosom do življenja živijo dlje
ter da pozitiven odnos do življenja temu
doda veË let kot izogibanje kajenju in redna
telovadba. Ljudje s pozitivnim odnosom do
staranja v povpreËju živijo 7,5 leta dlje kot
tisti, ki se s staranjem ne morejo sprijazniti.
UËinek pozitivnega mišljenja na staranje je veËji od klasiËnih zdravniških meril, kot sta nizek krvni tlak in nizka raven
holesterola v krvi, ki naj bi življenju dodala
po štiri leta.
Nekaj nasvetov za razvoj pozitivnega
mišljenja:
• v svojih notranjih dialogih uporabljajte
pozitivne besede, kot so: zmorem, sposoben sem, mogoËe je;
• svoje notranje dialoge dopolnite z
obËutki sreËe, moËi in uspeha;
• negativne misli zamenjajte s konstruktivnimi, sreËnimi mislimi;
• v pogovorih z drugimi uporabljajte besede, ki izražajo obËutke moËi, sreËe in
uspeha;
• pred posameznim dejanjem si jasno
predstavljajte rezultat, ki ga želite doseËi;

• vsak dan preberite vsaj nekaj navdihujoËe literature;
• družite se z ljudmi, ki razmišljajo pozitivno;
• sedite in hodite vzravnano, to krepi samozavest;
• bodite telesno aktivni.
Velikega pomena je tudi pozitivna
energija na delovnem mestu. Pogosti vzrok
za stres na delovnem mestu je lovljenje rokov in ciljev, še posebej Ëe niso realistiËni.
To ima lahko posledico in obËutek nemoËi,
razburjenost, odpor, frustracijo ali celo paniko. Preobremenjenost z delom ima lahko za
posledico paniko, tesnobo ali pa obËutek izkorišËanja. Prav tako je negotovost delovnega mesta v zadnjem Ëasu eden izmed moËnih
dejavnikov stresa na delovnem mestu.
Svoje duhovno in duševno dobro
poËutje poskušajte ohraniti nedotaknjeno
in se ne prepustite škodljivim vplivom okolice. Ljudem, ki vam Ërpajo energijo in vas
navdihujejo s slabo voljo, ne dovolite, da bi
vplivali na vas. V svoj osebni prostor spustite le sebi primerne sodelavce, z drugimi
obdržite dosledno poslovni odnos.
Za pozitivno energijo ste odgovorni
sami.
Življenju moramo dovoliti, da teËe
skozi nas, in dopustiti, naj se spontano izrazi. Ne dovolite, da bi vas potrle majhne
življenjske skrbi. Uveljavite v sebi moË življenja, izrazite jo v vsaki misli, vsakem dejanju in kmalu boste poživljeni prekipevali
od vitalnosti in energije.
Dodajte malo življenja v svoje delo, v
svoja zadovoljstva, v sebe samega. Prenehajte delati stvari le na pol in zaËnite se zanimati za to, kar delate, govorite in mislite.
Presenetljivo, koliko zadovoljstva
lahko najdemo v povsem vsakdanjih stvareh, Ëe se le prebudimo.
Jolanda Štukelj
Vir: internet

Jubilantje

Jubilantje

Letošnje leto se poËasi preveša v jesen in
v tem Ëasu bodo praznovali okrogle obletnice
rojstnih dni naše upokojenke in naši upokojenci:

Oktober 2011
60. rojstni dan
1. Mirica PODBELŠEK

Komenda

70. rojstni dan
1. Stanislav BON»A

Ljubljana

2. FranËišek KON»AN

Vrhnika

3. Jožef MLJA»

Grosuplje

4. Mihael PRVINŠEK

Ljubljana

5. Francka ZOREC

Ljubljana

Ëlan DUEL

Ëlanica DUEL

80. rojstni dan
1. Jože PETRI»

KoËevje

2. Franc ZUPAN»I»

Grosuplje

Vsem slavljenkam in slavljencem iskrene Ëestitke. Vsem želimo
nepozabno praznovanje, da bo ta
dan ostal vsem v najlepšem spominu. Vnaprej pa naj bodo dnevi polni
sreËe, zdravja in osebnega zadovoljstva.
V zadnji tretjini letošnjega leta
bosta praznovali dve upokojenki 90.
rojstni dan in to sta prvi upokojenki
s tako visokim jubilejem pri Elektru
Ljubljana.
To sta gospa Justi MUŠI» in
gospa Mira VER»I», obe upokojenki
Elektra Ljubljana okolica. Njima prav

posebne Ëestitke in želje za vse lepo
ter vse dobro še naprej.

Lepa misel:
Vzemi si Ëas zase.
V naglici življenja,
pod pritiskom odloËitev
je mir postal razkošje.
Užij ga, kadar pride, in ga ceni.
Daje ti Ëas za predah.
Ponuja ti spokoj.
In upanje in življenje.
Lepa misel, ki jo osvojimo in je
ne pozabimo.
Jožica Krašovec

Ëlan DUEL

90. rojstni dan
1. Justi MUŠI»

Vrhnika

November 2011
70. rojstni dan
1. Anton ŠTAJDOHAR

Ljubljana

2. Jožef ZAJEC

Šmarje - Sap

Ëlan DUEL

80. rojstni dan
1. Janez HO»EVAR

Ljubljana

December 2011
60. rojstni dan
1. Dragica PERKO

Ljubljana

2. Slavko RESMAN

KoËevje

3. Anton ŽIBERT

Zagorje ob Savi

70. rojstni dan
1. Ivan GORENC

Trebelno

2. Ivanka KOVA»

Novo mesto

3. Jožefa KRAŠOVEC

Ljubljana

4. Antonija ŠTAMCAR

Novo mesto

Ëlanica DUEL

80. rojstni dan
1. FranËiška JAMNIK

Šentvid pri StiËni

2. Kristina SKULA

Ljubljana

90. rojstni dan
1. Mira VER»I»

Ljubljana
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V spomin sodelavcu in
prijatelju Branku Grizu
Z žalostjo v srcu smo prejeli vest,
da je v ponedeljek, 12. septembra
2011, umrl naš dolgoletni sodelavec
in prijatelj Branko Griz.

I

zguba sodelavca, ki smo ga spoštovali
in imeli radi, nas vedno preseneti, razžalosti in ovije v razmišljanje o smislu
življenja, našem poslanstvu in o kakovosti
medËloveških odnosov.
Branko nam je dolga leta stal ob strani kot nepogrešljiv sodelavec in prijatelj.
Med šolanjem za elektrotehnika je leta
1976 postal naš štipendist. Leta 1978 je kot

Zahvala

V

imenu družine Bartelj se vam iskreno zahvaljujem za izkazano spoštovanje do pokojnega sodelavca
v pokoju Ludvika Bartlja. »eprav je minilo
veË kot 30 let, odkar je ponosno aktivno
sodeloval v ekipi tedanjega podjetja Elektro Novo mesto, ste s cvetjem in z obiskom
predstavnikov zaposlenih ustvarili ob naših žalostnih trenutkih tudi topel pozitiven
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pripravnik projektant nastopil delo v razvojni službi DE Ljubljana okolica. Elektro
Ljubljana mu je bil prva in edina zaposlitev. Od leta 1981 je služboval v obratovalni službi v Nadzorništvu Grosuplje, kjer je
opravljal dela dokumentarista za obmoËje
Dolenjske. Svoje delo je opravljal strokovno in odgovorno.
Našemu podjetju je posvetil skoraj 32
let dela. V vseh teh letih je bilo doživetih
veliko lepih dogodkov. Pomagal je vsakemu izmed nas. Spominjali se ga bomo kot
dobrega sodelavca in prijatelja.
Življenjska pot Branka Griza se je
sklenila v njegovem 53. letu. Od njega smo

obËutek. OËe je vedno in povsod ponosno
razlagal o podjetju, kjer je preživel svojih
dobrih 20 let službovanja, ki pa ga je na
žalost sklenil z delovno nesreËo. VeËkrat je
z veseljem pokazal svojo pripadnost podjetju in velikokrat z menoj delil spomine na
prijetne trenutke, ki jih je preživel v krogu
svoje delovne skupine.
Hvala podjetju za vse dobre stvari, ki
jih je prejel od vas v Ëasu po delovni ne-

Branko Griz

se poslovili na topel jesenski dan, v petek,
16. septembra 2011, na pokopališËu v Grosupljem, kjer je Branko našel veËni poËitek.

Sodelavci DE Ljubljana okolica

sreËi leta 1978 in tudi pozneje, ko je obiskoval podjetje kot upokojenec. Veliko je
dal za podjetje in to se mu je tudi vraËalo,
tudi prek vas, ki ste tam zaposleni še danes.
Zahvala gre res vsem zaposlenim in
upokojenim sodelavcem podjetja.
Iskrena hvala še enkrat.
Ludvik Bartelj ml.

upokojencev

Društvo

Grad Snežnik
Na prvi jesenski izlet smo se odpravili na Notranjsko. Naš cilj je bil grad Snežnik z okolico. Iz Ljubljane
smo se peljali prek Vrhnike, Logatca, Planine in Unca v
Cerknico, kjer smo se zaspanci dokonËno prebudili ob
jutranji kavici. Pot smo nadaljevali do gradu Snežnik.

K

er smo prišli pred dogovorjeno uro, smo imeli dovolj Ëasa,
da sta nas poËastili Ana in Danica, ki sta praznovali okrogli obletnici. Med tem so turisti pred nami konËali ogled.
Razdelili smo se v dve skupini. Ena je šla na ogled gradu, druga
pa si je v pristavi gradu Snežnik ogledala lovsko zbirko in polharski muzej. Zbirka prikazuje trofeje avtohtone divjadi snežniško-javorniškega masiva in Cerkniškega jezera (volk, ris, medved,
divji prašiË, srna, jelen, gams … številne ptice - sova, divji petelin,
kukavica in še druge). V polharskem muzeju smo se seznanili o
življenju polhov, lovu nanje in o njihovi uporabi v gospodarstvu ter za prehrambne namene nekoË in danes. Vsi poznamo
polhovko, ki prijetno greje, polhovo mast
mogoËe malo manj - je pa zelo zdravilna in nekoË ni smela manjkati
v domaËi lekarni. Piko na i je
dodal tudi vodnik po zbirki
oziroma muzeju s svojim
zanimivim
pripovedovanjem. Po
ogledu muze-

ja smo si ogledali še grad Snežnik, ki je najlepši in najbolj znan grad
v Loški dolini. Leži na jugozahodnem delu doline, ob robu snežniških gozdov. Sezidan je na temelju nekdanje rimske utrdbe. PrviË je
omenjen leta 1268, konec 14. stoletja je prišel v last Lambergov, ki
so ga pozidali v renesanËnem slogu. Grad je veËkrat menjal lastnike. Zadnji lastniki pred drugo svetovno vojno so bili Schonburgi iz
okolice Dresdna, ki so grad preuredili v poletno in lovsko rezidenco.
Po zaslugi zadnjega oskrbnika Leona Schauta je grad nepoškodovan
preživel drugo svetovno vojno. Grad s posestvom je bil leta 1945
podržavljen in uporabljen kot protokolarni objekt do leta 2004, ko so
ga zaËeli obnavljati. Od leta 2008 pa je obnovljen spet na ogled za
obiskovalce. Sprehodili smo se skozi grajske sobane. Njihova oprema nam priËara vzdušje izpred sto in veË let, saj je grad še vedno
opremljen z originalnim pohištvom in drugo opremo. Stene sob in
salonov krasijo družinski portreti, stare fotografije in grafike. Sobe so
opremljene z zanimivimi peËmi z ornamenti. Posebnost teh peËi je,
da so kurišËa na hodniku. V sobi za gledališËe je klavir, v drugi biljard, miza za šah in kartanje. Ena veËjih sob služi danes kot poroËna
dvorana. Po hodnikih je kar nekaj lovskih trofej. Po ogledu gradu
smo se odpeljali v Rakov Škocjan - šest km dolga kraška dolina potoka Rak, z vodnimi in s suhimi jamami, z udari, izviri in s ponori, kjer
smo si ogledali najveËji posebnosti, Mali in Veliki naravni most. In
že je bil Ëas za kosilo, kjer smo vošËili slavljenkama in se zavrteli ob
zvokih harmonike. Na poti proti domu smo se ustavili še na Uncu pri
Rakeku. Ne brez razloga. Naš sotrpin Danijel Leskovec je Ëlan GD
Unec in nam je omogoËil ogled razstave o Rudolfu Maistru, ki
je postavljena v dvorani gasilskega društva. Rudolf Maister
je umrl 26. junija 1934 na Uncu. Pokopan je v Mariboru.
Polni lepih in zanimivih vtisov smo se vrnili
domov in že naËrtovali naslednje sreËanje. Na
svidenje.
Zvonka Osredkar

Udeleženci izleta v Rakovem Škocjanu.
Foto: Janez Weilgoni
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Erika Slapšak upokojenka
Konec meseca julija 2011 se je za konec svoje delovne poti odloËila naša sodelavka, prijateljica Erika Slapšak.
Verjamemo, da se bo še tu in tam spomnila na nas, tudi mi
se bomo nanjo. Vedno z lepimi mislimi.

E

rika je po konËanem šolanju našla prvo zaposlitev v Kmetijski zadrugi Trbovlje. Leta 1977 pa se je odloËila za zamenjavo službe in se zaposlila v Tozdu Elektro Trbovlje na
delovnem mestu ekonomski tehnik v finanËni službi. Na svoji poklicni poti je Erika doživela kar nekaj reorganizacij, bila razporejena na opravljanje razliËnih delovnih nalog, vedno pa je ostala
zvesta finanËni službi. Kot mlada delavka se je usposobila za delo
v finanËnem knjigovodstvu. Uspešno je opravila teËaj knjiženja na
ASCOTI. Opravljala je dela na saldakontih kupcev elektriËne energije, vodila evidenco avtovoženj, delala kot blagajniËarka, se uspešno
spopadala z evidenco osnovnih sredstev, izvajala vnos in obraËun
osebnih dohodkov. Pri opravljanju vseh del se je Erika izkazala za
izredno natanËno in zanesljivo delavko.
Zapomnili si jo bomo po tem, da je vedno znala prisluhniti
težavam, s katerimi smo se obrnili nanjo. Vedno in za vsakogar si
je vzela »AS.
“»as je dragocenejši od zlata, dragocenejši od diamantov, dragocenejši od nafte ali katerih koli drugih zakladov. »as je tisto,
Ëesar nimamo dovolj; Ëas je tisto, kar v našem srcu zaneti vojno, in
zato ga moramo preživeti modro. »asa ni mogoËe zaviti in okrasiti
s trakom ter ga na božiËno jutro pustiti pod drevescem. »asa ni
mogoËe podariti. Lahko pa se ga deli." (Cecelia Ahern, Dar).

Erika Slapšak
Foto: Alojz Primon

V prostem Ëasu se Erika posveËa delu na kmetiji, obiskuje
predavanja s podroËja kmetijstva, zasvojil jo je tudi Ëar zelišË. Po
duši je zagovornica zdravega življenja in je vedno polna uporabnih
nasvetov, kako teorijo izvajati tudi v praksi. Vso svojo neizmerno
ljubezen poklanja svoji družini, predvsem hËerkama Andreji in Simoni.

Spoštovana Erika, nazadnje le še iskrena želja: veliko
lepega in prijaznega.

Sodelavke in sodelavci

Upokojitev
Franja
Lešnjaka D

Franjo Lešnjak je nastopil delovno razmerje v DE
Novo mesto leta 1979 kot voznik traktorja s kopaËem, in
sicer v nadzorništvu Šentjernej. Po reorganizaciji podjetja
je bil razporejen na delovno mesto KV-delavec v skupino
investicijskega vzdrževanja Šentjernej.

elo elektromonterja je Franjo Lešnjak dolga leta opravljal
vestno in odgovorno, na njega si se lahko zanesel, držal
se je dogovorjenega. Potem pa so se zaËele kazati težave
z zdravjem, zato se je pred kratkim tudi invalidsko upokojil. Zelo
rad je pomagal sodelavcem in drugim ter z dobro voljo pozitivno
vplival na zaposlene. Na marsikaterem sreËanju je prisotne zabaval
z igranjem na harmoniko.
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Upokojitvi v
Nadzorništvu
Grosuplje
Jože Pajk in Jože Hrovat - lahko bi jima rekli, da sta
“starosti” grosupeljskega nadzorništva. Oba z dolgoletnimi
izkušnjami na podroËju elektromonterskih del, poznavalca domaËega obmoËja, vseskozi zaposlena v Nadzorništvu
Grosuplje, tudi oba doma iz iste vasi. Veliko stvari ju druži.
Prislužila sta si zasluženo upokojitev, ki ju je Ëakala v mesecih avgustu in septembru.

J

ože Pajk, dolgoletni in izkušeni delovodja skupine rednega
vzdrževanja v Nadzorništvu Grosuplje. »eprav je Jože svojo
prvo zaposlitev zaËel v IMP Ljubljana daljnega leta 1969, se
je v Elektru Ljubljana kot elektromonter zaposlil leta 1972. Skozi
svoje delovno obdobje se je Jože izobraževal na delovodski elektrotehniËni šoli in leta 1978 uspešno konËal šolanje za delovodjo.
Napredoval je od samostojnega elektromonterja do vodenja skupine
za prikljuËke leta 1983. Leta 1991 je prevzel delo delovodje skupine
za redno vzdrževanje. Kot delovodja si je pridobil bogate dvajsetletne delovne izkušnje. V mesecu avgustu je tako konËal svoje veË kot
štiridesetletno delovno obdobje.

Jože Hrovat in Jože Pajk.
Foto: Boro StefanoviÊ

konËal šolanje za poklic delovodje na Delovodski elektrošoli Maribor. Tako je napredoval od samostojnega elektromonterja do delovodja skupine za prikljuËke. Na to delovno mesto je bil razporejen
leta 1991. Dvajsetletne bogate izkušnje na podroËju prikljuËkov v
Nadzorništvu Grosuplje je konËal v mesecu septembru, ko se je upokojil.
Sodelavci DE Ljubljana okolica vama želimo lepo tretje življenjsko obdobje, veliko osebnega zadovoljstva in da bi vama
zdravje še dolgo dobro služilo. SreËno!

Jože Hrovat, dolgoletni in izkušeni organizator del za prikljuËke v Nadzorništvu Grosuplje. Tudi Jože Hrovat je svojo prvo
zaposlitev zaËel v IMP Ljubljana leta 1971. V Elektru Ljubljana se je
zaposlil leta 1978 na delovno mesto elektromonterja. V letu 1986 je

Jana Burja

Poleg dela v službi se je ukvarjal tudi s kmetijstvom, z vinogradništvom, družino, zdaj pa je prav vesel vnukov, ki mu
zelo radi delajo družbo. Trenutno opravlja zakljuËna dela (trgatev) v svojem vinogradu v Ivandolu in upamo, da mu bo uspelo
napolniti sodËek, ki ga je dobil v dar od sodelavcev pri odhodu
v pokoj.
Sodelavci mu želimo veliko zdravja, da bo še dolgo obdeloval
svoj vinograd in da bo lahko še veliko Ëasa preživel z družino.
Jolanda Štukelj
Franjo Lešnjak v svoji vinski kleti.
Foto: Bojan Vovk
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95 let našega
upokojenca
Vinka LukanËiËa
V petek, 22. julija, smo se sreËali predstavniki Elektra
Ljubljana in predstavniki upokojenskega društva Elektra
Ljubljana z našim dolgoletnim upokojencem, ki je praznoval visoki jubilej.

V

inko LukanËiË je 16. julija letošnjega leta praznoval Ëastitljivi jubilej - 95-letnico. Še vedno Ëili in vedri mož s svojo
91-letno ženo Francko živi v svoji hiši v RaËevi pri Žireh. V
zakonu se jima je rodilo 8 otrok, tako da zdaj uživata ob 19 vnukih
in kar 17 pravnukih. Letos bosta praznovala tudi 70-letnico poroke.
Sam pravi, da spomini ostajajo, pa naj bodo lepi ali grdi. Ostajajo mu tudi spomini na vojno, saj je živel Ëisto ob meji med Italijo
in NemËijo. Leta 1941 je moral na skrivaj v Italijo po nevesto, se
pripeljati do Sv. Treh Kraljev na cerkveno poroko in nato spet domov, kjer so bili pod nemško oblastjo.
Njegovo najbolj priljubljeno prevozno sredstvo je bil motor.
Tako si je že leta 1957 kupil svoj prvi motor - italijanski motor
bijanki 250. Z motorjem se je vozil vse do 90. rojstnega dne. Potem

Vinko LukanËiË med sodelavci. Foto: Bogdan Gantar

pa so se zaËele bolezni in takrat je svoje najbolj priljubljeno motorno sredstvo upokojil.
V današnjih Ëasih se drži bolj doma; pravi, da ne pozna skoraj
nobenega veË, ker so njegovi prijatelji in sodelavci že pomrli. Vesel
pa je vsakega obiska, pa naj ga obišËejo stari ali mladi.

Gospod Vinko, še enkrat vam Ëestitamo in vam želimo vse najlepše, predvsem pa veliko zdravja.
Jana Burja

Kam in kdaj?
Plan aktivnivosti za leto 2011
prijave
15. 11. 2011

N

SreËanje

MARTINOVANJE

7. in 8. november

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. »e 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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sveta športa

Novice iz

Povzetek
dogajanja v ŠD
Elektro Ljubljana
Dopusti, poËitnice in dolgi vroËi dnevi so mimo in v
teh zgodnjih jesenskih dneh smo tudi športniki spet dejavnejši. Tako se spet družimo na razliËnih športno-rekreacijskih prireditvah, organiziranih v okviru našega ŠD in
drugih prireditvah po Sloveniji in tujini.

V

okviru ŠD smo tako že izvedli 19. tradicionalni kolesarski juriš na VršiË, kolesarjenje po Dolenjskem, tekaško-pohodni vzpon na Malo planino, pripravljamo pa se na
tek okrog Cerkniškega jezera in seveda na Ljubljanski maraton. Na
vseh prireditvah je udeležba sicer dobra, pogrešamo pa nove obraze, ki bi še popestrili posamezne prireditve. Na športnih prireditvah
se namreË spletajo nove vezi in prijateljstva, ki nam prav gotovo
pomagajo tudi pri našem vsakdanjem delu.

prevzela zdajšnja zasedba. Ob tej priložnosti se vsem skupaj zahvaljujem za pomoË in podporo pri vodenju društva ter pri organizaciji
vseh prireditev, ki smo jih v tem obdobju izpeljali. Ob enem pa ob
ponovni izvolitvi v svojem in njihovem imenu obljubljam, da bomo
nadaljevali zaËeto delo in stremeli k še uspešnejšemu in pestrejšemu delovanju društva.

Ob koncu Ëlanka želim vsem Ëlanom društva in drugim zaposlenim Ëim veË lepih dni za preživljanje v naravi
ter v družbi, v kateri se dobro poËutite.
Športni pozdrav!

V mesecu oktobru nas Ëakajo tudi volitve novega vodstva ŠD
in njegovih organov, saj so minila že štiri leta, odkar je vodenje

nekaj resnice

v vsaki šali

Zakaj so poroËne obleke
bele

Igor »uËnik,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana

Naj trpi!
HËi: "Mama, spet sem se skregala z
možem, tega ne zdržim veË!!! Prišla bom
živet k tebi!!!"
Mama: "Ne, draga, nikakor; on
mora plaËati za svoje napake! Jaz
bom prišla živet k vama!!!"

Sin je vprašal svojo mamo: "Mami, zakaj so poroËne obleke bele?
Mama ga pogleda in odgovori: "Sin, bela poroËna obleka simbolizira Ëistost neveste."
Sin se zahvali mami za odgovor in gre k
Z ženo sva sedela v fini restavraciji, žena
oËetu po drugo mnenje.
se je ozrla naokrog in pri bližnji mizi opazila priZastavi mu isto vprašanje.
jetno opitega moškega. Med veËerjo pa je kar naprej
OËe ga preseneËeno pogleda in reËe:
pogledovala k temu gospodu.
"Sin, vsi kuhinjski pripomoËki so v beKonËno sem dejal: "Draga, opazil sem, da že kar nelem."
kaj Ëasa pogleduješ tega moškega. Ali ga poznaš?"
"Ja," je odgovorila, "to je moj bivši in tako pije že,
odkar sem ga zapustila pred sedmimi leti."
Dejal sem: "To je pa izredno! Ne bi si mislil, da
lahko kdo praznuje tako dolgo!"
Od takrat še ni spregovorila z menoj.

V restavraciji

Šef in delavec
Pride delavec dve uri pozneje v
službo pa ga šef nahruli, kje je hodil
toliko Ëasa.
Pa reËe delavec: "Ja, šef ..., saj
si mi rekel vËeraj, da naj Ëasopis
berem doma …"
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zanimivosti

zanimivosti

Naj
fotografija
2011
Roman JanežiË: Daljnovodi na paši

Za tretjo letošnjo številko našega
glasila smo v uredništvo prejeli deset
zanimivih fotografij. Fotografije prikazujejo poletno obarvan utrip narave.

S

voje fotografije so na razpis Naj fotografija leta 2011 poslali: Aleksandra
Frank Staniša, Alojzij HanËiË, Anton
Štimec, Boštjan Turk, Marjan Drolc, Matjaž Belšak, Robert Krznar, Roman JanežiË,
Roman Weiss in SreËko MiheliË.
Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za
poslane fotografije.
K sodelovanju vabimo tudi druge sodelavce in upokojence, da s svojimi fotografijami sodelujejo v nateËaju za izbor Naj
fotografije leta 2011.
Uredništvo

Marjan Drolc: Grožnja

Roman Weiss: Štorklji na obhodu DV
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Robert Krznar: Drog v cvetju

zanimivosti

zanimivosti

Anton Štimec: Koruzno polje

Alojzij HanËiË: Mavrica

Matjaž Belšak: Pogled iz podzemlja

Aleksandra Frank Staniša: Energija iz vetra

Boštjan Turk: Nadzornik omrežja

SreËko MiheliË: Dimnikar?
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Foto:
A. Frank

ElektriËni
stroj

Proga,
tirnice

ZakljuËni
del

NaËrt,
namen,
namera

Zgolj, samo

OtoniËar
Tomaž

Albert
Einstein

Katarina
LavriË

NenasiËen
ogljikovodik
Listnato
drevo
simbol
Slovenstva
Moško ime
SredišËe
vrtenja
SESTAVIL:
TONI

Država v
Afriki

Priimek in Oblika imeime sloven. na Edvard
dramatika
(tuje)

Zvok pri
strelu
Snov za
lepljenje

Kemijski
simbol za
Lantan
Osebni
zaimek
Tiskano
delo

Pogum,
hrabrost

Majhna
zelena žaba

Odlikovanje
Kratica
za naziv
Magister
Artium

Poslovna
enota

Predlog

Toni Lekše

Glagolski
naËin,
tvornik

Sredstvo za
umivanje

Tuje ž. ime
....
Marlen

Kis

Rimska
številka
štiri

Medmet
nejevolje
Simbol za
Natrij

Kazalni
zaimek
Roman Zajc

Pevec
Plestenjak

Gasilska
priprava,
delitev cevi

Žensko ime,
Karenina

Hebrejska
republika

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebancu Andreju Urankarju iz Dobrave pri Lukovici, ki bo prejel
praktiËno nagrado. Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 30. 11. 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. Elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si 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

SreËa je iluzija
Najti sreËo in iskanje le-te se zdi osrednja tema Ëlovekovega življenja. Kot merilo uspeha v življenju in sploh
smisla nas vsi sprašujejo, ali smo sreËni, in ker predpostavljajo, da je nujno potrebno v življenju biti sreËen, nam
mediji in tudi drugi ljudje okrog nas ponujajo najrazliËnejše nasvete, poti in hitre rešitve, kako postati, biti in ostati
sreËen. In ker je vsemu temu nemogoËe slediti, pogosto
postanemo še manj sreËni.

Kaj je za veËino ljudi sreËa?

»

e nas nekdo vpraša, kaj je pravzaprav sreËa, mu težko odgovorimo. Izraz je tako obtežen z najrazliËnejšimi predstavami
o tem, kaj to je, da lahko že sam po sebi vodi ravno do nasprotnega. Ljudje obiËajno kot svojo sreËo pojmujemo kratkotrajne
obËutke vzhiËenosti, ki nam jih vedno povzroËijo zunanji dražljaji,
vse od gmotnih stvari (avtomobil, oblaËila, nakit, hiša) pa do živali,
narave in drugih ljudi v našem življenju. Neprijetna stran takšne od
zunaj povzroËene sreËe je ta, da ne traja dolgo oziroma da se stvari,
ljudi ali situacije hitro naveliËamo ali pa se oni naveliËajo nas in že
smo kandidati za nesreËo. Skratka, ob taki definiciji sreËe smo v trenutkih, ko se sebi zdimo ("smo") sreËni, z eno nogo že tudi nesreËni,
saj vse, kar prihaja od zunaj, ni pod našim nadzorom, je minljivo in
torej ne more biti vir trajne sreËe. Tako ljudje veËino življenja preživijo na potovanju od enega zunanjega vira vzhiËenosti do drugega,
pri tem pa se jim sreËa neprestano izmika nekam v prihodnost.
Še ena neprijetna stran take vrste sreËe, s katero sicer ni niË
narobe, Ëe se zavedamo njene resniËne narave in minljivosti, je
ta, da nosi v sebi elemente odvisnosti ter da se morata koliËina in
intenzivnost zunanjih dražljajev, ki nas naredijo vzhiËene oziroma
sreËne, kot zmotno mislimo, stalno poveËevati oziroma spreminjati
obliko. V bistvu gre pri iskanju sreËe take vrste za neke vrste odvisnost. Najprej smo vzhiËeni, ko kupimo nov avtomobil ene vrste, a
kmalu nam ta ne prinaša nobenega obËutka sreËe veË in moramo,
da bi ta isti obËutek ponovno doživeli, zdaj kupiti novejši, boljši
ali v vsakem primeru drugaËen avtomobil, kot smo ga imeli prej.
Enako velja za vse druge zunanje stvari, za katere mislimo, da nas
osreËijo, na primer nova obleka, novi Ëevlji, novo pohištvo, hiša,
nova priËeska, tudi nova situacija ali prizor iz narave in celo ljudje.
Pomislimo, kako dolgo smo vzneseni, ko si kupimo novo oblaËilo.
Dan, dva ali mogoËe en teden, nato pa obËutek zbledi in za ponovno vznesenost potrebujemo nekaj novega. Bi lahko torej rekli, da je
to prava pot do sreËe?

Kaj je prava sreËa in kako jo najti?
»e malo razmislimo, ugotovimo, da prave in trajne sreËe ne
moremo najti od zunaj. Pravzaprav bi lahko rekli, da trajne sreËe
sploh ni, še veË, kaj Ëe take sreËe sploh ne potrebujemo? Kaj, Ëe
to, kar vse življenje išËemo, zasledujemo in Ëesar veËinoma nikoli

zares ne najdemo, že imamo? Kaj Ëe sreËa sploh ni pravi izraz za
to, kar vsi išËemo?
Kar v resnici potrebujemo, je obËutek izpolnjenosti, obËutek
mirnosti in obËutek, da je vse prav in da vse že imamo. Zavest, da
niËesar v resnici ne potrebujemo, niti sreËe ne. Ko se ozremo vase
in ko se notranje umirimo ter poišËemo pot do harmonije, ki izhaja
iz nas samih, iz našega bistva, naenkrat nehamo tekati za sreËo, saj
spoznamo, da jo vedno nosimo v sebi in da je torej na dosegu naših
rok. Šele takrat si lahko oddahnemo. Kakšno olajšanje. Vse, kar potrebujemo za sreËo, je miren trenutek s samim seboj, mogoËe globok vdih, da se povežemo s svojim bistvom, in Ëudežno bo radost
kar vrela iz nas; kar koli bomo v takem stanju dobili, pogledali ali
se dotaknili, bo za nas sreËa. In Ëe ne bomo prav niËesar posebnega
dobili, pogledali ali se dotaknili, bomo lahko še vedno zelo sreËni.
Kako bogati so ljudje, ki se nauËijo odpreti vrata do stalne
sreËe. Nikoli veË niso zares odvisni od zunanjih dogodkov. Lahko
se zgodi, da nas kaj za trenutek naredi žalostne ali celo nesreËne,
vendar nas ta obËutek ne potegne vase, saj poznamo gotovo in vedno dostopno pot nazaj do harmonije. Ta naša stalna sreËa ni kratkotrajni obËutek vzhiËenosti, ki nam jo povzroËi zunanji dražljaj,
ampak je dolgotrajno stanje radosti ob zavedanju, da je vse tako,
kot mora biti. Na tak naËin zares postanemo krojaËi svoje sreËe.
Vzamemo jo v svoje roke in budno pazimo, da je ne izroËimo veË
na milost in nemilost drugim ljudem ali stvarem.

Kako ostati sreËen?
SreËen pomeni radosten. Do tega stanja pa lahko pridemo
samo, Ëe zaËnemo od znotraj navzven. Ne osreËujejo nas torej zunanje stvari, ampak naše notranje stanje ob gledanju teh stvari.
»e smo v sebi radostni, torej v stiku s samim seboj, bomo taki
ostali tudi, Ëe je zunaj na primer deževno vreme. Sicer bi imeli raje
sonce, vendar nam tudi oblaki ne morejo priklicati stanja nesreËe.
Zakaj? Zato, ker na stvari zunaj sebe pogledamo iz stanja notranje
umirjenosti. »e želimo ohranjati stanje radosti, moramo vedno in
dosledno najprej preveriti svoje stanje znotraj. Ali smo osredinjeni
ali smo poenoteni z našim virom, ki je radosten, umirjen in ljubeË? »e ugotovimo, da smo izgubili mir, moramo najprej stanje
popraviti, na primer, globoko vdihnemo in si predstavljamo, da se
umirjamo, se potopimo v svoje središËe in šele nato pogledamo na
svet okrog sebe.
V stanju umirjenosti bomo tudi naš zunanji svet videli drugaËe. Pravzaprav nam ne bo veË toliko mar, kako in kaj se dogaja
okrog nas, ker bo vse videti bolje, in stvari in dogodkov ne bomo
veË delili na tiste, ki nas osreËijo, in tiste, ki nas ne, ter skladno s
tem postali sreËni ali pa nesreËni. Prenehali bomo iskati sreËo zunaj
sebe, saj je bomo imeli znotraj sebe vedno v izobilju. Še vedno
bomo uživali ob vseh Ëudovitih stvareh, ki nam jih nudi življenje,
vendar bomo nanje gledali drugaËe. Ko bodo prišle do nas, bomo v
njih v danem trenutku polno uživali, nato pa jih bomo brez navezanosti izpustili iz rok in naredili prostor za nove.
Vir: internet
(neznani avtor)
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