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Spoštovane bralke
in bralci
Pred vami je nova, jesensko bogata številka Novic, v kateri smo vam
pripravili vrsto zanimivih vsebin.
Letošnjega poletja namreč niso zaznamovali le dopusti, ampak tudi veliko delovnih aktivnosti.
V tokratni številki tako lahko preberete o poletnih neurjih, ki so poskrbela za obilico dela pri odpravi okvar
na omrežju, o novi ponudbi Elektro
energije na trgu zemeljskega plina
ter o prenovljeni ponudbi električne
energije za odjemalce. Poleg nenehnega zagotavljanja novih produktov
na trgu s plinom in električno energijo
bo Elektro energija svoj položaj prepoznavnega ponudnika celovite energetske oskrbe in različnih energetskih
storitev utrdila tudi z osvežitvijo zunanje podobe – do januarja prihodnje
leto bo namreč v celoti zamenjala logotip.
V jesenski številki Novic vam
predstavljamo tudi pripravo novele
energetskega zakona, poslovne rezultate skupine v prvem polletju, ki smo
ga zaključili več kot uspešno, ter vrsto
drugih zanimivih prispevkov.
Zahvaljujemo se vsem, ki prispevate k nastajanju našega skupnega
glasila in vas vabimo k sodelovanju
še naprej. Hkrati vas obveščamo, da
s prihodnjo številko urejanje Novic
prevzema Majda Dodevska.

Želimo vam prijetno branje.
Uredništvo
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Redna seja skupščine Elektro Ljubljana.

Redna skupščina imenovanje novega
nadzornega sveta
Konec avgusta 2013 je potekala 18.
redna seja skupščine Elektro Ljubljana,
ki se je je udeležilo 88,37 % kapitala.
Delničarji so se seznanili z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2012, z mnenjem revizorja
ter s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila
družbe za leto 2012. Delničarji so imenovali nadzorni svet za novo mandatno
obdobje, odločali o uporabi bilančnega
dobička ter podelili razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za opravljeno
delo v preteklem letu.
Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ki je na dan 31. 12.
2012 znašal 2.396.900,79 evrov, v višini
2.396.609,50 evrov razdeli delničarjem
v obliki dividend. Del dobička v višini
291,29 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico
znaša 0,0612 evra.
Za štiriletno mandatno obdobje od
26. avgusta 2013 so delničarji imenovali tri nove nadzornike. To so David
Valentinčiča, Janez Zakonjšek in Andrej
Šušteršič. Nadzorni svet poleg njih sestavljajo še Žan Jan Oplotnik in predstavnika
delavcev Mitja Fabjan in Egon Hoda.
Za poslovno leto 2012 so delničarji
potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelili razrešnico. Za

pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2013 je bila imenovana revizijska družba
BDO REVIZIJA d.o.o.
Uredništvo

Mehiški operater
Comision Federal de
Electricidad na obisku v
Elektru Ljubljana
Junija letos so naše podjetje obiskali
predstavniki mehiškega operaterja elektroenergetskega sistema – podjetja CFE.
Poleg Slovenije, kjer so si ogledali sodobne načine vzdrževanja v podjetjih

Mehiška delegacija na obisku v Elektru Ljubljana.

Elektro Ljubljana d.d. in HSE, d.o.o.,
so predstavniki CFE d. d. obiskali tudi
Nemčijo (LEW – Lechwerke AG -RWE)
in Avstrijo (Kelag Netz AG).
Predstavniki visokega menedžmenta
so obiskali podjetja, ki pri svojem poslovanju in računalniško podprtem vzdrževanju elektroenergetskih naprav uporabljajo IPS-ENERGY rešitve. Srečanje
je potekalo v sproščenem strokovnem
duhu, saj so nam obiskovalci v pogovoru predstavili tudi svojo problematiko
na področju vzdrževanja in upravljanja
s tehničnimi sredstvi in človeškimi viri.
Praktična vsebina predstavitev je sprožila spontano razpravo ter izmenjavo
izkušenj in znanj, ki bi se brez časovnih
omejitev lahko še naprej nadaljevala.
Nekaj zanimivosti (http://www.
cfe.gob.mx): Comision Federal de
Electricidad je podjetje v 100 % državni
lasti in pokriva proizvodnjo, prenos, distribucijo in prodajo električne energije
na področju celotne Mehike. Ima 35 milijonov odjemalcev (100 milijonov prebivalcev) z letnim porastom odjemalcev
1 milijon. Število/moč elektrarn je 209
(52,5 GW proizvodne moči), dolžina
prenosnega in distribucijskega omrežj
pa je 756 000 km.
Aleš Komat,
OE ORDO
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ZANESLJIVO.SI
med digitalnimi prvaki

Šolarji.

Prvič v šolo
V okviru certifikata Družini prijazno
podjetje skupina Elektro Ljubljana omogoča zaposlenim dodatni dan dopusta za
uvajanje otrok od 1. do 3. razreda osnovne šole v šolo. Na ta način je bil prvi šolski dan za zaposlene manj stresen, kot če
bi morali obveznosti usklajevati z delovnimi nalogami, zadovoljstvo tako staršev
kot njihovih otrok pa je bilo večje.
Prvi šolski dan pa je prav poseben dogodek za otroke in starše, ki prvič prestopijo šolski prag. Na otrokovo doživljanje
šole pogosto vplivajo prav starši sami.
Zato je pomembno, da imajo starši pozitiven odnos do šole, saj vstop v šolo za
otroke pomeni obilo vznemirljivih občutij, radovednosti in pričakovanj, ki pa jih
spremljajo tudi občutki strahu pred novim
in neznanim. Uspešen začetek šolskih dni
vsem šolarjem in njihovim staršem!
Alenka Pretnar

Na tekmovanju najboljših slovenskih
digitalnih projektov WEBSI – spletni
prvaki 2013 je bila prodajna spletna
stran Elektro energije www.zanesljivo.si v konkurenci 103 spletnih strani
nagrajena z odličnim tretjim mestom
v kategoriji spletne trgovine. Nagrade
podeljujeta strokovna revija Marketing
magazin in E-laborat, o najboljših spletnih straneh pa so, poleg več kot 50
članske poslovne in strokovne žirije,
odločali tudi uporabniki. Utež ocene
strokovne in poslovne žirije je znašal 85
% skupne ocene spletnih strani, glasovi
uporabnikov pa 15 %.
mag. Stanka Krušič,
Elektro energija d.o.o.

Akcija Pripelji novega
odjemalca
Elektro energija je v poletnih mesecih
organizirala akcijo pridobivanja novih odjemalcev električne energije med zaposlenimi v skupini Elektro Ljubljana.
Znani so tudi že zmagovalci. Največ
novih odjemalcev je v času trajanja akcije
pripeljal Mark Matevž Zule, ki je prejel
prvo nagrado - električno kolo.
Med drugimi zaposlenimi, ki so v času
trajanja akcije pripeljali nove odjemalce,
pa smo izžrebali še dve nagradi:
Nadija Amarin Juteršek bo z nogometno
A reprezentanco Slovenije in enim spremljevalcem odpotovala v Švico na ogled
reprezentančne tekme, ki bo 15. oktobra
2013, Đorđe Perić pa je prejel vikend uporabo hibridnega avtomobila Opel Ampera
za obdobje od 4. do 6. oktobra 2013.
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo.
mag. Stanka Krušič,
Elektro energija d.o.o.

ʼʼ

Vsakdo greši, a le
norci vztrajajo pri
napakah.

ʼʼ

MARK TULIJ CICERON
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Intervju z mag. Igorjem Podbelškom

V ponudbi Elektro energije
nov energent – zemeljski plin
Elektro energija je
eden največjih in
najpomembnejših
slovenskih dobaviteljev
električne energije in eden
večjih, zanesljivih in hitro
razvijajočih se udeležencev
na trgu z električno
energijo na debelo v
Evropi. Konec letošnjega
poletja je družba pričela
slovenskim gospodinjstvom
in podjetjem ob električni
energiji prodajati tudi
zemeljski plin. V naslednji
fazi ima v načrtu še širitev
svoje ponudbe z lesno
biomaso. Ob širitvi ponudbe
smo za pogovor zaprosili
mag. Igorja Podbelška, ki je
z letošnjim marcem prevzel
vodenje podjetja.
igor.podbelšek@elektro-energija.si

Kakšna je strategija Elektro energije glede trženja drugih energentov
poleg električne energije?
Skrb za naše odjemalce in poslovne
partnerje, vse bolj konkurenčne razmere na
trgu in sama regulacija trga tako električne
energije kot zemeljskega plina terjajo od
nas stalno prilagajanje in dopolnjevanje
naše ponudbe produktov in storitev, vključno s širitvijo nabora energentov. Elektro
energija si je že ob izčlenitvi s svojo prvo
strategijo zastavila cilj, da poleg električne energije svojim kupcem ponudi tudi
druge energente. Sledimo dolgoročnemu

Foto: Vladimir Habjan

strateškemu cilju, da postanemo prepoznaven ponudnik celovite energetske oskrbe
in različnih energetskih storitev v širši JV
regiji. V prvi fazi seveda v naših sosednjih
državah. Elektro energija želi svojim kupcem zagotavljati zanesljivo in dolgoročno
oskrbo električne energije in zemeljskega
plina. Kmalu bomo našo ponudbo razširili
tudi na lesno biomaso - torej z lesnimi peleti - za vse, ki se ne ogrevajo na zemeljski
plin ali električno energijo. Ocenjujemo,
da bo povpraševanje po lesni biomasi v
naslednjih letih strmo naraščalo. Tako se
bomo postopoma preoblikovali v t.i. Multi

Utility podjetje oziroma v oskrbovalno
podjetje z več energenti in v ponudnika celovitih energetskih storitev.
Kakšne so glavne prednosti zemeljskega plina?
Zemeljski plin je najčistejše fosilno
gorivo, ki ima mnoge uporabnosti, kot
gorivo za ogrevanje v domovih, za podporo tehnološkim procesom v industriji,
za proizvodnjo elektrike, tudi kot surovina
za proizvodnjo metanola, umetnih gnojil in
drugih petrokemičnih proizvodov ter nenazadnje v prometu.
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Cena zemeljskega plina je v primerjavi
s kurilnim oljem precej nižja. Enako kot
pri elektriki tudi pri zemeljskem plinu lahko slovenski odjemalci formalno že od 1.
julija 2007 dalje prosto izbiramo svojega
dobavitelja. Postopek menjave dobavitelja
zemeljskega plina je zelo podoben kot pri
elektriki. Pravila delovanja trga z zemeljskim plinom in pravila ločitve reguliranih in tržnih dejavnosti so enaka. To nam

Slovenije od več partnerjev, s katerimi imamo že vzpostavljeno poslovno sodelovanje
na področju trgovanja z elektriko. Večina
naših dosedanjih partnerjev trguje tudi z
zemeljskim plinom. Verjamem, da bo naša
ponudba zelo konkurenčna, ker se cene na
plinskih vozliščih oblikujejo po principih
ponudbe in povpraševanja in postajajo vodilo za določanje prodajnih cen na lokalnih
trgih, tudi na našem slovenskem.

Sledimo dolgoročnemu
strateškemu cilju,
da postanemo
prepoznaven ponudnik
celovite energetske
oskrbe in različnih
energetskih storitev v
širši JV regiji.

Kakšna so pričakovanja, ocena za
letošnjo kurilno sezono? Kolikim
gospodinjstvom in podjetjem bo
Elektro energija dobavljala zemeljski plin, kdo se bo odločil za zamenjavo dobavitelja in nakup pri
Elektro energiji?
Slovenski trg z zemeljskim plinom je
največji pretres doživel že lansko jesen, ko
je na maloprodajni trg vstopil naš najmočnejši »električni« konkurent, ki ga zelo
spoštujem. Poznano vam je, da so se končne cene za gospodinjstva in tudi za poslovne odjemalce močno znižale. Posledično
je v trenutnih konkurenčnih razmerah zelo
pomembna kompetentnost zaposlenih,
interna organizacijska učinkovitost, kakovost operativnega obvladovanja tveganj,
stopnja informacijske razvitosti in fleksibilnosti ter predvsem vse bolj tudi volumen ali obseg poslovanja posameznega
podjetja. Vsemu temu manjša podjetja vse
težje sledijo.
V Elektro energiji si bomo prizadevali,
da bodo naše cene tudi za različne segmente porabe zemeljskega plina konkurenčne
tako za gospodinjske in male poslovne
odjemalce kot tudi za vse preostale večje
odjemalce. Naši prvi gospodinjski odjemalci bodo zaposleni ali njihovi družinski
člani v družbah skupine Elektro Ljubljana,
katerim smo najprej pripravili zelo ugodno
ponudbo. Direktno prodajo pa že nekaj
mesecev vršimo na segmentu poslovnega
odjema, kjer so nam prve sklenjene pogodbe omogočile postopen vstop tudi na gospodinjski trg.
V letošnjem letu ne pričakujemo večjih
prehodov odjemalcev, v naslednjem letu
pa upam, da bomo presenetili. Pričakujem,
da se bo na trgu zemeljskega plina število ponudnikov hitreje zmanjševalo kot na
trgu električne energije. Ocenjujem namreč, da je na trgu srednjeročno prostora

omogoča, da svoje znanje in izkušnje kar
najbolj izkoristimo tudi na trgu zemeljskega plina. Slovenski trg zemeljskega
plina se malo razlikuje od električnega.
Sestavljen je iz kar 17 neodvisnih sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja
in enega sistemskega operaterja prenosnega omrežja - Plinovodi d.o.o. Trenutno
si na trgu s približno 110.000 odjemalci
vključno z nami konkurira 22 dobaviteljev
zemeljskega plina, med njimi so večinoma
mala distribucijska podjetja, ki sočasno vršijo tako dejavnost SODO kot tudi dobave
zemeljskega plina. Pri njih ločitev dejavnosti ni tako dosledna, saj imajo vsi manj
kot 100.000 odjemalcev in jim je posledično dovoljeno opravljanje obeh dejavnosti
kot ena pravna oseba. Na slovenski trg
zemeljskega plina vstopamo morda kako
leto prepozno pa vendar ocenjujem, da še
vedno obstaja potencial za naše podjetje,
da v doglednem obdobju osvojimo primeren tržni delež.
Kje in kako bo Elektro energija kupovala zemeljski plin?
Vzpostavili smo si popolnoma neodvisno lastno nabavo. Zemeljski plin bomo
kupovali na plinskih vozliščih v bližini

največ za tri ponudnike zemeljskega plina,
dolgoročno pa še manj.
Katere so bistvene prednosti ponudbe Zanesljivo plin Elektro energije?
V okviru te naše ponudbe tako gospodinjstvom kot malim poslovnim odjemalcem do 30.000 Sm3 letne porabe ponujamo
zemeljski plin po trenutno najbolj ugodni
ceni v Sloveniji.
Kakšna so vaša pričakovanja glede
trženja zemeljskega plina in drugih
energentov?
Glede uspešnosti trženja zemeljskega
plina sem optimističen. Obseg in stabilnost poslovanja podjetja, razvita notranja
poslovna kultura, know-how, poznavanje
delovanja trga, naš poslovni model ter
dvig kakovosti prodajnih in poprodajnih
aktivnosti nam dajejo konkurenčno prednost pred večino današnjih konkurentov.
Z nadaljnjo širitvijo ponudbe energentov
z lesnimi peleti v prihodnjem letu pa bo
naša celovita ponudba energentov še bolj

Zemeljski plin je
najčistejše fosilno
gorivo, ki ima mnoge
uporabnosti.
privlačna za odjemalce. Seveda pa srednjeročno ostaja naša temeljna dejavnost trženja električne energije in z njo povezane
energetske storitve. Težko bomo uspešni v
nečem novem, če ne bomo dovolj uspešni
v že preizkušenem področju, po katerem
smo prepoznavni in iskušeni. Želimo ostati
eden največjih in najpomembnejših slovenskih dobaviteljev energentov in se kontrolirano razvijati v enega večjih, zanesljivih in hitro razvijajočih se igralcev na trgih
v JV Evropi. Tempo širitve in hitro prilagajanje pa nam v največji meri narekujejo
konkurenca, volatilnost in likvidnost posameznih trgov ter trenutne makroekonomske razmere doma in v regiji.
mag. Violeta Irgl,
Elektro energija d.o.o
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Usklajevanje s predpisi EU

Skupina Elektro Ljubljana
v prvi polovici leta

V pripravi novela
Energetskega
zakona

Poudarki iz
poslovanja
V prvih šestih mesecih letošnjega
leta se je nadaljevala stabilizacija
poslovanja skupine Elektro
Ljubljana, kar priča o tem, da se
aktivno odzivamo na gospodarske
razmere in se s širitvijo
ponudbe prilagajamo vedno bolj
zahtevnemu trgu energentov.
Nenehno prilagajanje spreminjajočim se gospodarskim razmeram od
nas terja tudi zniževanje stroškov
poslovanja. Pri tem smo bili v prvi
polovici letošnjega leta uspešni,
uspešno znižujemo tudi finančne obveznosti skupine, vendar pa
mora to ostati eden ključnih ciljev
tudi v prihodnjem obdobju.
Ob skrbi za ohranjanje nizkih stroškov poslovanja pa na drugi strani
uspešno povečujemo investicijsko
aktivnost.
Ob nadaljnjem izvajanju načrtovanih aktivnosti do konca leta ter
na podlagi poslovanja skupine v
prvi polovici letošnjega leta predvidevamo, da bo skupina Elektro
Ljubljana ob koncu leta dosegla
podobno dober poslovni izid kot
ob koncu lanskega leta. Da gredo
naša prizadevanja v pravi smeri, so
z razrešnico upravi in nadzornemu
svetu na letni skupščini delničarjev
potrdili tudi delničarji. K stabilizaciji
podjetja pa s svojim delom ključni
delež prispevate tudi zaposleni v
skupini.
Andrej Ribič,
Predsednik uprave

Energetski zakon (v nadaljnjem besedilu: EZ) je
krovni predpis o delovanju energetskega sistema.
Od zadnje prenove EZ je minilo celo desetletje,
področje energetike in sam zakon pa sta v tem
času doživela veliko sprememb. Trenutno je
v pripravi precej obsežna novela EZ. Osnovni
razlog za sprejem novega Energetskega zakona
je predvsem v obstoječi neskladnosti s predpisi
Evropske unije.

N

ov zakon bo v nacionalno zakonodajo implementiral kar
deset direktiv EU, določal bo
pravne ukrepe za izvrševanje
šestih uredb Evropske unije in bo upošteval ugotovitve računskega sodišča in odločbo ustavnega sodišča RS.
Cilj predloga zakona je med drugim
na novo urediti skupna pravila notranjega trga z elektriko in zemeljskim plinom
pa tudi predpisati pravila za ločevanje in
certificiranje operaterja prenosnega sistema za elektriko ter pravno in funkcionalno ločevanje operaterjev prenosnih
sistemov zemeljskega plina. Prav tako naj
bi uredil pravila za delovanje sistemskih
operaterjev in notranjega trga z elektriko
in zemeljskim plinom v skladu z določili
tretjega energetskega svežnja, tako da se
krepijo konkurenca na tem trgu in pravice
potrošnikov – odjemalcev. Hkrati zakon
povečuje zanesljivost oskrbe z elektriko in
zemeljskim plinom. Zaradi zagotavljanja
bolj dolgoročno vzdržne podporne sheme
za električno energijo iz obnovljivih virov
ali iz soproizvodnje z visokim izkoristkom novela zakona Vladi RS podeljuje
večja pooblastila pri odločanju o tem, v
kakšnem obsegu in katere tehnologije se

bodo spodbujale, da bo mogoče zasledovanje ciljev akcijskih načrtov za OVE in
URE, ter da bodo sprejete potrebne odločitve glede virov za podporno shemo.
Osnovni cilj urejanja področja distribucije toplote in drugih energetskih plinov je zagotavljanje zanesljive in varne
oskrbe s toploto (in hladom) in drugimi
energetskimi plini iz zaključenih omrežij.
Pri tem je potrebno upoštevati naravni
monopol distributerjev, zato predlog zakona temu primerno ureja zaščito odjemalcev, tako glede oskrbe kot tudi glede
pogodbenih obvez in določanja cen.
Novela EZ ob navedenem določa pristojne organe za izvajanje predpisov EU
ter sankcij v primeru kršitve zakona. Na
podlagi natančnejše analize predloga zakona, ki jo je opravilo Gospodarsko interesno združenje distribucije električne
energije (GIZ) lahko ugotovimo, da novela EZ v določenih segmentih bolje ureja
področje distribucije električne energije.
Veseli nas zlasti dejstvo, da je Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor kot pripravljavec zakona pristopilo k reševanju glavnih
izzivov elektrodistribucije, kar bo lahko
omogočilo bolj optimalen in bolj ekonomičen elektroenergetski sistem.

ENERGIJA IN OBRATOVANJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | SEPTEMBER 2013

Kot ključne pozitivne rešitve lahko
tako izpostavimo naslednje:
• novela EZ pod za to določenimi pogoji
dopušča možnost podelitve koncesij distribucijskim podjetjem;
• uvedba definicije in namenskosti omrežnine za priključno moč, ki jo skozi
stroške vzdrževanja, delovanja in razvoja sistema prejmejo distribucijska
podjetja; omrežnine so namreč ključni
vir investicij v stabilnost in kakovost
elektroenergetskega omrežja in prav je,
da so namenjene tistim, ki investicije
dejansko izvaja;
• določitev in razmejitve prenosnega in
distribucijskega omrežja; tudi to področje je bilo že dlje časa odprto, sama
razmejitev pa bo pripomogla k še bolj
zanesljivemu upravljanju z omrežjem.
V postopku priprave zakona, ki je bil
posredovan v javno obravnavo, je verjetno največjo slabost predstavljal predlog
po ponovni uvedbi odplačnih služnosti na
zemljiščih v lasti občin ali države (opomba - v zadnji predstavljeni verziji novele
je bil ta predlog že spremenjen). Takšna
ureditev bi bila za distribucijska podjetja
slaba, z vidika celotnega pravnega sistema
pa nenavadna, saj brezplačne služnosti na
navedenih zemljiščih predpisuje tudi letos
uveljavljeni Zakon o elektronskih komunikacijah. Sprejetje plačevanja služnosti
lokalnim skupnostim ter inštitucijam v lasti države bi ob nespremenjeni omrežnini
posredno poslabšalo standard kakovosti
ravno tistim, ki so že na slabšem, oziroma
bi v nasprotnem primeru moralo pomeniti
povečano omrežnino. Plačevanje služnosti v javno korist na zemljiščih v lasti RS
ali lokalnih skupnosti poleg podražitve
iz naslova odškodnin podraži celotne
investicije, hkrati pa podaljša postopke.
Odškodnine predstavljajo vedno večji
delež investicije, zato so tudi pomemben
odločitveni faktor ob odločanju oziroma
izbiri investicij.
Novela po novem predvideva tudi neposreden in stalen dostop SODO, d.o.o.
do podatkov, ki jih zagotavljajo, in za
njih odgovarjajo elektrodistribucijska
podjetja, kar z vidika varstva in varnosti
podatkov ocenjujemo kot neprimerno rešitev. Dostop do podatkov je namreč že
sedaj ustrezno urejen, saj so vse podatke

iz naslova opravljanja GJS SODO elektrodistribucijska podjetja dolžna na prvi
poziv posredovati SODO, d.o.o..
V predlogu novega energetskega zakona so po novem bolj sistematično urejena
tudi poglavja in vsebina posameznih področij, tako na področju trgovanja z električno energijo kot trgovanja z zemeljskim
plinom. Opazno pa je, da regulacija nekaterih področij na trgu z električno energijo
in zemeljskim plinom presega Evropske
direktive, saj se v EZ, poleg dodatnih vsebin glede zaščite odjemalcev, pojavljajo
tudi vsebine, ki po naši oceni pretirano
omejujejo svobodno gospodarsko pobudo
dobaviteljev električne energije in plina,
še zlasti svobodo oblikovanja produktov
in cenikov za dobavitelje. Tako pravzaprav ne zasledujejo pravilno zastavljenega
cilja – skrbi za zaščito odjemalcev. To je
razvidno tako pri prepovedi izkazovanja
in zaračunavanja fiksnih stroškov dobave,
čeprav ti obstajajo in bi jih bilo smiselno
bolj transparentno izkazovati kot skrivati,
kot pri definiciji pojma mali poslovni odjemalec, ki ni enoumno določen in bo, v
kolikor bo v zakonu obstal, dobaviteljem
povzročil nemalo težav.
Na osnovi javne obravnave smo avtorju zakona v postopku usklajevanja
preko Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije
za dele, ki po naši oceni sistemsko ne
predstavljajo optimalnih rešitev, posredovali predloge sprememb in dopolnitev. Ob že zgoraj izpostavljenem, so
bili ob nekaterih tehničnih dopolnitvah
podani še predlogi, ki stremijo k boljši
ureditvi postopkov pridobivanja služnostnih in drugih stvarnih pravic, boljši opredelitvi pogojev zasilne oskrbe,
uvedbi t. i. dinamičnih tarif in ureditvi
zaračunavanja nadstandardnih storitev
uporabnikom omrežja.
Ob vsem navedenem pa ugotavljamo,
da nov predlog energetskega zakona v
splošnem predstavlja napredek pri sistemski ureditvi energetskega področja.
Avtorji novele EZ pričakujejo, da bo stopila v veljavo do konca leta 2013.
Mitja Breznik,
OE SS

Mag. Igor Podbelšek, zastopnik
družbe Elektro energija, o predvidenih spremembah Energetskega
zakona:
»V predlogu novega energetskega
zakona so po novem bolj sistematično urejena poglavja in vsebine posameznih področij, tako trgovanja z
električno energijo kot z zemeljskim
plinom. Opazno je, da regulacija nekaterih področij na trgu z električno
energijo in zemeljskim plinom presega Evropske direktive, saj se v EZ,
poleg dodatnih vsebin glede zaščite
odjemalcev, pojavljajo tudi vsebine,
ki po naši oceni pretirano omejujejo svobodno gospodarsko pobudo
dobaviteljev električne energije in
plina, še zlasti svobodo oblikovanja
produktov in cenikov za dobavitelje.
Tako pravzaprav ne zasledujejo pravilno zastavljenega cilja – skrbi za
zaščito odjemalcev. Ni se mogoče
izogniti vtisu, da je novela zakona
v tem delu pisana, če že ne na sedežu pa vsekakor z velikim vplivom
enega dobavitelja elektrike in plina, saj se praksa tega dobavitelja
skuša z novelo EZ uzakoniti. To je
razvidno tako pri nekaterih omejitvah svobodne gospodarske pobude (denimo prepoved izkazovanja
in zaračunavanja fiksnih stroškov
dobave, čeprav ti obstajajo in bi jih
bilo bolje transparentneje izkazovati
kot skrivati) kot pri izenačevanju pravic najšibkejšega subjekta (gospodinjskega odjemalca) s pravicami
močnejšega poslovnega subjekta »malega poslovnega odjemalca«, ki
povrhu ni enoumno določen in bo, v
kolikor bo v zakonu obstal, dobaviteljem povzročil nemalo težav.
Ob vsem navedenem pa ugotavljamo, da nov predlog energetskega
zakona, v splošnem, predstavlja napredek pri sistemski ureditvi energetskega področja, čeprav v mnogočem presega obseg evropskih
direktiv, ne nujno v dobro poslovanja
predvsem dobaviteljev energentov.«
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ZaNIMIVOST

KLASIFIKACIJA informacij

Na področju varnostnega managementa imajo organizacije največ do
5 % informacijskih sredstev klasificiranih (ocenjenih) z najvišjo stopnjo
zaupnosti. Podjetje Elektro Ljubljana
ima izdelan register zaupnih informacij, ki trenutno vsebuje 100 informacijskih sredstev. Informacije so
klasificirane po stopnjah:

Ključen poslovni
proces sodobnega
časa

• STROGO ZAUPNO,
kjer imamo 1 sredstvo,
• ZAUPNO,
kjer imamo 35 sredstev,
• INTERNO,
kjer imamo 55 sredstev,
• SPLOŠNO,
kjer imamo 9 sredstev.

Podjetja morajo zaradi ohranjanja svojih konkurenčnih
prednosti dandanes svoje informacije varovati bolj kot
kdajkoli prej. Ko govorimo o ravni zaupnosti, nimajo
vse informacije enake vrednosti, temu primerno tudi ne
zahtevajo enake stopnje zaščite. V tem primeru nastane
potreba po klasifikaciji informacije in njenem varovanju.

Klasifikacija informacij ima namen
podajanja stopnje zaupnosti, katero določimo na podlagi vrednosti in
občutljivosti za organizacijo.

b tem se nam takoj postavi nekaj ključnih vprašanj
o klasifikaciji informacij:
Zakaj je potrebno informacije klasificirati? Kdo lahko določi stopnjo
zaupnosti? Katero stopnjo zaupnosti ima
lahko informacija? Za ustrezno klasifikacijo informacij potrebujemo sistematičen
pristop in celovito obravnavo.
Zaupnost je namreč lastnost, ki zagotavlja, da so podatki ali informacije dosegljivi
samo pooblaščenim osebam. Zagotavljanje
zaupnosti tako pomeni preprečevanje namernega ali nenamernega nepooblaščenega razkritja podatkov ali informacij.
Organizacija izdela klasifikacijski načrt,
s katerim določi klasifikacijo informacij, s
tem pa poenostavi odločanje, kako ravnati z informacijami ter kako jih zaščititi.
Informacije klasificiramo glede na njihovo
vrednost in občutljivost za organizacijo,
določiti pa je treba tudi lastnika informacije, ki bo določil stopnjo zaupnosti. Poleg
tega je treba določiti tudi trajanje (stopnje)
klasifikacije, saj informacije skozi čas (običajno) izgubljajo vrednost. Zato je treba pri
klasificiranju informacij izdelati tudi postopke za označevanje in ravnanje z informacijami, ki naj bodo v skladu s klasifikacijskim načrtom. Najbolj primerna oblike
označevanja so fizične oznake. V primeru,
da to ni mogoče (elektronska oblika), pa
naj se uporabi elektronsko označevanje ali
uporabi stopnjo avtorizacije.

Na ta način zagotavljamo preprečevanje namernega ali nenamernega
nepooblaščenega razkritja podatkov in informacij.
V ta namen klasificiramo vse informacije z ustrezno stopnjo zaupnosti,
katero določi lastnik informacije.

SPLOŠNO

9

STROGO ZAUPNO 1

ZAUPNO

35

INTERNO

55

Procentualni delež klasificiranih
informacijskih sredstev v podjetju.

O

Klasifikacija informacij v
praksi
Za pravilno klasifikacijo informacij je
treba izpeljati analizo informacijskih tveganj, s katero identificiramo informacijska
sredstva, njihove ranljivosti in grožnje, ki
so jim izpostavljene. Informacijska sredstva lahko obstajajo v papirnati (npr. dokumenti, ki vsebujejo pomembne poslovne rezultate, zavarovalne police, pogodbe
itd.), elektronski (npr. podatkovne zbirke)
ali kateri drugi obliki (npr. video film,
zvočni govor ipd.).
Klasifikacije so običajno razvrščene
v standardizirane skupine kot so denimo
visoka, srednja ter nizka. Ker pa so lahko
informacije med temi nivoji tudi različno pomembne, ponekod uporabljajo tudi
dodatne stopnje (npr. zelo visoka). V vladnih ali nevladnih organizacijah nekaterih
držav imajo ponekod celo pet do šest stopenj zaupnosti.
V družbi Elektro Ljubljana imamo
interni dokument, ki definira opisane
postopke. Dokument ureja raven zaščite
prepoznanih informacij glede na stopnjo
zaupnosti, ki je v podjetju določena s štirimi stopnjami. Informacije s stopnjo:
• SPLOŠNO ne vsebujejo tako pomembnih informacij, da bi zahtevale
posebno ravnanje;
• INTERNO so namenjene informiranju
zaposlenih;
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• ZAUPNO lahko dobijo tiste informacije, katerih odtujitev ali objava bi lahko povzročila materialno ali moralno
škodo, obenem pa bi lahko škodovala
morebitnemu ugledu podjetja ali poslovnih partnerjev;
• STROGO ZAUPNO lahko dobijo
tiste informacije, katerih odkrivanje
nepooblaščenim osebam ima ali bi lahko imelo za posledico veliko škodo za
podjetje ali njene stranke. Ob tem bi
zelo utrpel ugled podjetja.

Poleg same klasifikacije informacij pa
je potrebno dolčiti tudi način ravnanja z
informacijami in način njihove zaščite.
Stopnje zaupnosti INTERNO, ZAUPNO
ali STROGO ZAUPNO na fizičnem
sredstvu (dokumentu) označimo z žigom
v zgornjem desnem kotu (slika levo).

Stopnja zaupnosti mora biti zapisana na
prvi strani dokumenta. Priporočljivo je,
da se oznaka stopnje zaupnosti zapiše na
vsako stran dokumenta ter da se številčijo
posamezne strani skupaj s skupnim številom strani na vseh straneh dokumenta
(velja v primeru, če ima dokument več
strani).
V primeru ko na elektronski informaciji ni mogoče umestiti stopnje zaupnosti,
je potrebno stopnjo zaupnosti dodeliti
na ravni dostopnosti do podatkov ali t. i.
avtorizaciji. Včasih se za dostopnost uporablja tudi šifriranje informacije, kjer je
potreben tudi elektronski podpis (v kolikor imajo v podjetju vzpostavljen takšen
sistem zaščite).
Jani Škrbec,
pooblaščenec za varovanje informacij

Primer označenega dokumenta s stopnjo
zaupnosti.

Notranja presoja

Orodje za izboljšanje delovnih procesov
Notranja presoja je ključen del posameznega standarda in je ogledalo
podjetja. Podjetja notranjo presojo uporabljajo za revizijo svojih
poslovnih procesov, hkrati pa tudi kot možnost za dajanje pobud in
priporočil, s katerimi lahko izboljšajo in optimizirajo poslovne in delovne
procese. Pri tem sta seveda ključni podpora vodstva in zavedanje
zaposlenih, da lahko samo nenehno izboljševanje poslovnih in delovnih
procesov vodi do boljših rezultatov.
Notranji presojevalci so pooblaščenci
posameznih standardov, v naši družbi
je Vesna Oman odgovorna za izvajanje
standarda OHSAS 18001, Jani Škrbec
za standard ISO 27001, Gregor Kita
pa za standarda ISO 9001 in 14001.
Notranji presojevalci morajo biti kompetentne osebe, ki posamezne sisteme
zelo dobro poznajo – to je namreč pogoj
za kakovostno izvedbo notranje presoje.
Podjetje vse notranje presoje vnaprej
načrtuje in definira z organizacijskimi predpisi, o njih so obveščene tudi
presojane organizacijske enote, distribucijske enote in službe. Vsebine in
poudarki notranje presoje so povezani

s posameznimi točkami standarda, poleg tega pa tudi z aktualnimi težavami,
s katerimi se zaposleni srečujejo med
delovnim procesom. Ker so presoje
napovedane, se lahko udeleženci na
presojo pripravijo in v procesu tudi konstruktivno sodelujejo. Oblikujejo se tudi
vsebinski sklopi, ki so nato izpostavljeni
v poročilu.
V poročilu notranje presoje so predstavljena priporočila ali neskladja – večje
kršitve standarda. Poročilo prejme odgovorna oseba organizacijske oziroma
distribucijske enote, ki nato pripravi odzivno poročilo, v katerem so določeni
ukrepi in roki za njihovo izvedbo. Nadzor

nad izvajanjem ukrepov opravlja vodja službe za kakovost Gregor Kita, ki s
pooblaščenci pripravlja tudi gradivo za
Vodstveni pregled, ki navadno poteka v
aprilu.
Izjemno pomembno je, da so izsledki
notranjih presoj predstavljeni na kolegiju uprave, na odboru za kakovost OE
in DE ter na sistemu vodenja kakovosti, ki poteka vsaj dvakrat letno. Tako je
namreč zagotovljen pretok informacij,
priporočila posameznih notranjih presoj
pa lahko uporabijo tudi druge DE oziroma OE.
Gregor Kita,
OE SS – Služba za kakovost
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Projekti e-mobilnost

Projekti za energetsko
učinkovitost
V tokratni številki Novic vas želimo na kratko seznaniti o poteku dela
na evropskih projektih s področja električne mobilnosti. Razvojno
raziskovalni projekti so sofinancirani s strani Evropske komisije
in so tudi namenjeni za nadaljnjo dejansko uporabo. Rezultati
projektov morajo biti zgled, vodilo za storitve in produkte, ki jih bodo
ponudniki ali proizvajalci dali na trg. Prav tako se pri projektu pridobi
uporabniška izkušnja, kar še potrjuje ustrezno usmerjenost razvoja
in raziskav. Tudi v letošnjem poletju smo bili aktivni na projektih
SMARTV2G, ICT4EVEUE in MOBINCITY.
SMARTV2G

V sklopu projekta SMARTV2G smo v lanskem letu postavili
dve napajalni postaji za električna vozila za potrebe testiranja v
prihajajočem letu, in sicer eno na Trojanah pred gostiščem, drugo pa na prelazu Černivec. Kmalu po namestitvi napajalne postaje na Črnivcu se je izkazalo, da imamo težave z vzpostavljanjem informacijske povezave, zato smo se že v juniju odločili,

www.smartv2g.eu

da jo preselimo v Ljubljano. S pomočjo Elektra Ljubljana OVE
smo uspešno izvedli preselitev oziroma zamenjavo polnih postaj. Postajo iz Černivca smo preselili v Ljubljano na Cigaletovo
ulico, postajo s Cigaletove pa namestili na prelazu. Tako smo zadostili pogojem za kasnejše testiranje ter morebitno tehnično ali
informacijsko nadgradnjo postaje, ki se bodo izvajale v zadnjem

www.ict4eveu.eu

www.mobincity.eu
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letu projekta. Kot vodje šestega delovnega paketa Testiranje
smo do začetka septembra pripravili analizo obstoječega stanja.
Analiza obsega stanje uporabe in splošna dejstva o električnih
vozilih v Sloveniji, opis trenutne polnilne infrastrukture na področju našega podjetja, analizo obnašanja trenutnih uporabnikov
infrastrukture in povzetek o možnostih upravljanja procesa polnjenja. Julija smo se na sestanku v Valencii dogovorili o povezavi našega portala elektro-crpalke.si s španskim. Ta povezava je
pomembna tudi z vidika meddržavnega sodelovanja povezovanja znotraj Evrope.

ICT4EVEUE

Projekt iz razvojno raziskovalnega programa ICT - Services
for Electric Vehicle Enhacing the User Experience (Informacijsko
komunikacijske storitve za električna vozila za izboljšanje storitev uporabnikov) EC se je pričel v začetku leta 2012. Že iz
njegovega naziva je razvidno, da gre za projekt priprave storitev za končne uporabnike električnih vozil, ki bodo temeljile
na inovativnih informacijskih in komunikacijskih tehnologijah.
Predvideni so trije pilotni projekti, ki naj bi večinoma potekali
vzporedno, in sicer v mestih Bristol (VB), Vitoria in Pamplona
(Španija) ter v Sloveniji v Ljubljani in Mariboru. Projekt sledi
ideji vzpostavitve centralnega sistema upravljanja polnilnih postaj nad obstoječimi sistemi, tako da bi uporabniki pri potovanju
nemoteno uporabljali vse storitve, ki jih sistem ponuja. Storitve,
kot so registracija uporabnika, polnjenje ter kasnejše plačilo
napolnjene električne energije, pregled nad prostimi postajami,
najbližjimi postajami in tehnični podatki o postajah bodo tako
dostopni vsem registriranim uporabnikom, ne glede na lokacijo.
Elektro Ljubljana bo v nadaljevanju projekta preizkusila in testirala pridobljen nadzorni sistem za upravljanje polnilne infrastrukture, s poudarkom gostovanja na polnilnih postajah, postavljenih izven območja Elektra Ljubljane. Središče testiranj naj bi
bile polnilne postaje, ki so postavljene in naj bi omogočale polnjenje baterij za doseganje relacije Ljubljana–Maribor. Zagotovo
bosta navedeni polnilni postaji iz projekta SMARTV2G veliko
doprinesli k tehnični realizaciji potovanja, kakor tudi k lokalnemu razvoju in dvigu ugleda ter ozaveščenosti. Sinergija med več
projekti je namreč najboljši dokaz za njihovo izvajanje.

MOBINCITY

Zadnji izmed projektov je Mobincity – Smart Mobility in
Smart City (Pametna mobilnost v pametnem mestu), ki se je pričel v juliju 2012. V mesecu juliju smo bili aktivni pri pripravi
dokumenta tretjega delovnega paketa, kjer je bila naša naloga,
da v uvodnem delu podamo poglavitne značilnosti obratovanja
distribucijskega omrežja. Podali smo najprej povsem splošne podatke o obratovanju distribucijskega omrežja in priključevanju
novih bremen odjemalcev, ki so dostopni na naših spletnih straneh, nato pa smo prešli na tehnične podatke. V veliko pomoč so
nam bili sodelavci iz OE ORDO, ki so prispevali pomemben del,
za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Seveda pa je bilo naše poglavitno delo pri izdelavi simulacij obratovanja omrežja v razmerah
skoraj množičnega polnjenja električnih vozil. Privzeli smo dve
testni omrežji, eno v mestnem okolju, drugo pa na deželi. Na

podlagi teh diagramov in podatkov o tipu odjemalcev, ki se napajajo na analiziranem področju, smo izdelali več simulacij: kaj
se zgodi z obremenitvijo omrežja, ko se polnita dva avtomobila
hkrati, in kaj bi se lahko zgodilo v primerih, ko bi se polnilo pet
oziroma deset avtomobilov hkrati. Rezultati so bili zelo zanimivi, saj polnjenje električnih vozil resnično lahko predstavlja
težavo zaradi znatno povečane obremenitve omrežja. Nato smo
zamikali začetke polnjenj posameznih vozil in jim dovoljevali
nadaljevanje polnjenja po pol do največ dveh urah. Seveda se
je moral zato ustrezno podaljšati čas polnjenja, saj smo vedno
predpostavili, da se polnijo vozila iz povsem praznih baterij do
polnih. Menimo pa, da je bil poglavitni namen dosežen: teoretično smo želeli pokazati, da je mogoče z izklapljanjem vozila
in ponovnim priključevanjem uravnavati diagram obremenitve.
Drugi način upravljanja pa je seveda omejevanje toka oziroma
moči polnjenja, kar pa je že določeno tudi s standardi.
Uršula Krisper,
OE SU

Elektročrpalka.
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Optimalna dobava elektrike in zemeljskega plina

Zamenjava izolatorjev na 110 kV daljnovodih

Nova »jesenska kolekcija«
energentov Elektro energije

Prispevek k izboljšanju
obratovanja

S ponudbo dobave zemeljskega plina kot novega energenta smo v Elektro
energiji prenovili tudi ponudbo dobave električne energije s posebnimi
paketi za odjemalce z večjo porabo - imetnike toplotnih črpalk, in za nove
odjemalce električne energije, pri tem pa nismo pozabili niti na odjemalce,
ki si želijo v daljšem časovnem obdobju zagotoviti nespremenjeno ceno.

Na 110 kV daljnovodu Kleče–Logatec 1 in Kleče–Vrhnika–
Logatec smo v letu 2012 in 2013 izvedli zamenjavo
izolatorjev in obesne opreme.

Zanesljivo Plin

Na drobnoprodajni trg dobave zemeljskega plina je Elektro
energija vstopila z blagovno znamko Zanesljivo Plin z enotno
ceno za vse, tako gospodinjske kot poslovne, odjemalce s predvideno porabo do 30.000 Sm3. Ceno dobave zemeljskega plina odjemalcem s predvideno višjo letno porabo bomo dogovorili glede na
obseg predvidene dobave, boniteto in druge dejavnike.
Dobavo zemeljskega plina smo takoj po oblikovanju bilančne
skupine ponudili zaposlenim v družbah skupine Elektro Ljubljana,
s koncem septembra pa tudi vsem drugim odjemalcem. Prvemu
odjemalcu zemeljskega plina Elektro energije – trboveljski komunali in tistim, ki so priključeni na njeno toplovodno omrežje
– bomo začeli dobavljati zemeljski plin že s prvim oktobrom, ostalim pa takoj po izvedbi zamenjave obstoječega dobavitelja zemeljskega plina.

Zanesljivo Opti paketi elektrike

Pred ogrevalno sezono smo poskrbeli tudi za vse tiste, ki se
ogrevajo s toplotnimi črpalkami. Zanje in za druge odjemalce z
višjo porabo električne energije smo oblikovali poseben paket –
Zanesljivo Opti Toplotne Črpalke z izjemno ugodnimi cenami
elektrike, ki jih zagotavljamo vse do konca leta 2014. Enake cene
električne energije kot pri toplotnih črpalkah smo ponudili tudi
novim odjemalcem elektrike (paket Zanesljivo Opti Novi), njim
jamčimo nespremenjeno ceno do konca ogrevalne sezone, to je
do 31. 3. 2014.
Ob navedenih pogojnih posebnih paketih smo oblikovali še dva
nepogojna, Zanesljivo Opti 14, z veljavnostjo do konca leta 2014,
in Zanesljivo Opti 15, z veljavnostjo do konca leta 2015.

Ob tem bomo vse odjemalce, ki ob prejemanju računov za elektriko v brezpapirni obliki po e-pošti in hkratnem plačevanju računov za elektriko prek trajnika, to njihovo odločitev nagradili v
enkratnem znesku.
Naročilo jesenske prenovljene ponudbe energentov na enem
mestu je odslej še preprostejše prek spletne strani www.zanesljivo.si. Jesenske produkte energentov po najboljših cenah si lahko
zagotovite v samo dveh korakih. Vse informacije, potrebne za
naročilo, najdete na katerem koli mesečnem računu za električno
energijo oz. zemeljski plin. Seveda pa smo vam na razpolago za
pomoč tudi v našem klicnem centru na 080 28 08 v podaljšanem
delovnem času: odslej ob delovnikih od ponedeljka do petka od
7:00. do 20:00. ure, ob sobotah pa od 7:00. do 14:00. ure.

Z

a izboljšanje zanesljivosti obratovanja 110 kV daljnovodov v OE Obratovanje in razvoj distribucijskega
omrežja že nekaj let izvajamo zamenjavo izolatorskih verig, ki so sestavljene iz kapastih izolatorjev K
178/280 iz porcelana, z najnovejšimi kompozitnimi izolatorji tipa
RODURFLEX 22/9 in RODURFLEX 22/10.

V letu 2012 je bila predvidena zamenjava izolatorjev na 110
kV daljnovodih Kleče–Logatec 1 in DV 110 kV Kleče–Vrhnika–
Logatec. Za izvedbo projekta je bilo terba najprej izvesti natančen pregled z izmero in popisom vsega ključnega materiala.
Popisali smo stanje na skupno 205 daljnovodnih stebrih in dveh
portalih v RTP Logatec. Iz dosedanjih izkušenj vemo, da se lahko vgrajeni material močno razlikuje od materiala, ki je naveden
v projektu za določen objekt. Še posebej je bil problematičen
DV 10 kV Kleče–Logatec 1, ki je najprej obratoval kot 35kV
daljnovod in je bil nato naknadno predelan v 110kV daljnovod.
Zato so tudi stebri na tem DV različnih izvedb, prav tako pa je na
njih vgrajena zelo različna obesna oprema.

mag. Stanka Krušič,
Elektro energija d.o.o.

Stanje starih izolatorjev.

Nagrajevanje zvestobe

V Elektro energiji se zavedamo, da najnižja cena ni vse, je pa
dober začetek. Posebnost jesenske ponudbe paketne oskrbe je v
tem, da naročnikom paketov Zanesljivo OPTI dajemo popust v
višini mesečnega nadomestila, namesto dosedanjih pogodbenih
kazni za predčasno odpoved pogodbe pa uvajamo nagrajevanje
zvestobe v vsakem 12. mesecu trajanja izbrane paketne oskrbe.

Stara in nova dvojna ojačana izolatorska veriga.

Skupina pri zamenjavi izolatorske verige.
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Po popisu dejanskega stanja na terenu je oddelek za vzdrževanje VN vodov izdelal projekt, v katerem je bila za vsak drog
posebej točno določena sestava novih izolatorskih verig.
Zamenjavo izolatorjev sta izvedli dve delovni skupini za izgradnjo iz Domžal in ena skupina iz Trbovelj. Dela na DV 110
kV Kleče–Logatec 1 so bila izpeljana v lanskem letu, potekala so v skladu s planom. Nekoliko več težav pa smo imeli z

izvedbo del na DV 110 kV Kleče–Vrhnika in Vrhnika–Logatec.
Neugodne vremenske razmere so nam namreč od lanske jeseni
onemogočale delo, tako da smo dela na DV uspešno zaključili
šele v letošnjem juliju.
Na obeh daljnovodih smo tako zamenjali 205 enojnih izolatorski verig in 522 dvojnih izolatorskih verig, na oba daljnovoda
pa je bilo vgrajenih skupno 1280 novih izolatorjev.
Tekst in fotografije: Marjan Drolc,
OE ORDO
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Poletne havarije

Vremenska presenečenja
tudi v počitniškem času
V letošnjem poletju smo na območju Elektra Ljubljana, zaradi neugodnih
vremenskih razmer, imeli kar nekaj težav z dobavo električne energije.
Konec julija je orkanski veter lomil drevesa, ki so povzročila okvare na
srednjenapetostnem in nizkonapetostnem omrežju na širšem območju
Elektra Ljubljana. Najtežje in najštevilnejše okvare so bile na območju
Litije, Grosuplja in Kamnika. Na območju mesta Ljubljana je bilo najbolj
prizadeto področje Tacna in Črnuč, do okvar je prišlo tudi okoli Novega
mesta in Kočevja. Brez električne energije je ostalo približno 50.000
odjemalcev, že v večernih urah so delavci Elektra Ljubljana večino večjih
okvar odpravili. Tudi avgustovska neurja so povzročala težave z dobavo
električne energije, predvsem na področju DE Kočevje.

Demontaža izolatorske verige.

Kotni drog po izvedeni zamenjavi izolatorjev.

DE Elektro Ljubljana okolica

Nov logotip Elektro energije

Nova podoba kot podpora
strateškim ciljem

Novi logotip EE

V letošnjem letu Elektro energija širi svojo ponudbo.
Tako ob električni energiji ponuja tudi zemeljski plin
za gospodinjstva in podjetja. Poleg tega načrtujemo
ponudbo lesne biomase - lesnih peletov. Ob začetku
prodaje zemeljskega plina smo se odločili za spremembo
v logotipu družbe Elektro energija.

Poudarek smo iz besede ELEKTRO prenesli na besedo
ENERGIJA. Prehod na nov logotip bo izveden postopoma.
Najkasneje s 1. oktobrom 2013 bomo nov logotip uporabljali v vseh elektronskih aplikacijah, do konca januarja
2014 pa bo zamenjava logotipa v celoti izvedena.
Skrb za naše dolgoletne odjemalce in poslovne partnerje ter razmere na trgu terjajo od vseh uspešnih podjetij

Na področju DE Ljubljana okolica je julijski vihar povzročil izredne razmere. Vihar je bil najbolj intenziven na področju nadzorništev Litija, Zagradec, Grosuplje, Domžale in Kamnik. Občutno
manjšo moč je imel veter na področju nadzorništev Vrhnika in
Logatec. Po prvih ocenah nadzorništvi Cerknica in Žiri nista bili
prizadeti, čeprav se je kasneje izkazalo, da so bile okvare na nizkonapetostnih prostozračnih vodih tudi na teh nadzorništvih.
Orkanski veter je lomil drevesa, ki so padala na vodnike,
zaradi česar je prihajalo do masovnih izpadov daljnovodov na
0,4 kV in 20 kV napetostnih nivojih. Dežurni monterji so takoj
sklicali vse dosegljive monterje navedenih nadzorništev, ki so

se takoj odzvali k lokalizaciji okvarjenih sektorjev daljnovodov.
Zaradi prevelikega obsega okvar SN in NN naprav delavci brez
pomoči Skupine za izgradnjo ne bi mogli sami sanirati okvar.
Nemudoma so bili pozvani vsi razpoložljivi delavci Elektra
Ljubljana okolica z razpoložljivo mehanizacijo, podizvajalca za
izvajanje posekov in zunanji izvajalci za gradbena dela.
S pomočjo skupin za izgradnjo Litija in Logatec smo na področju nadzorništva Litija sanirali daljnovode Renke, Šmartno
in Zapodje. Poleg daljnovodov je bilo močno poškodovano
tudi nizkonapetostno omrežje Ponoviče, Boltija, Leskovica in
Kresnice vas.

Podrta smreka je poškodovala NN omrežje.

Zlomljen drog na 20 kV daljnovodu.

prilagajanje ponudbe in s tem širitve nabora energentov
in produktov. Elektro energija si je že ob izčlenitvi v svojo
vizijo in strategijo zastavila cilj, da poleg električne energije svojim kupcem ponudi tudi druge energente. Postati
želimo prepoznaven ponudnik celovite energetske oskrbe
in različnih energetskih storitev. Nov logotip bo ta cilj vizualno podpiral.
mag. Violeta Irgl,
Elektro energija d.o.o.
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Podrto NN omrežje.

Na področju Zagradca so delavci SDO s pomočjo skupine za
izgradnjo Grosuplje sanirali poškodbe na daljnovodu Temenica
ter na nizkonapetostnem omrežju Ambrus, Lese, Breg, Pokojnica
in Zadnje njive. Področje nadzorništva Grosuplje je bilo med bolj
prizadetimi nadzorništvi. Poleg skupine SDO je pri odpravi okvar
sodelovala še skupina SI Grosuplje. Sanirali so poškodovane
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daljnovode Metana vas, Podtabor, Polica, Črnuče, Češnjice,
Vrhnika, Iška Loka, Drenik, Smrjene Vikendi in Lavrica ter nizkonapetostno omrežje Podsmreka, Vrh nad Želimljami, Dole pri
Pancah, Veliko Gaberje, Prežganje, Vnajnarje, Brinjski grad in
NO Sevški hrib. Okvare na področju Domžal so poleg skupine
SDO sanirali delavci skupine za izgradnjo Domžale, v naslednjih dneh pa še dokumentaristi in ostali. V pomoč je z mehanizacijo in posadko priskočilo tudi podjetje EIS Skočaj. Sanirali
so poškodovani daljnovod Moravče, Kamnik odcep Plastenka,
Senožeti odcep Gostinca, RTP Domžale, TP Vrba, daljnovod
Krašce ter nizkonapetostna omrežja Zaboršt pri Dolu, Laze,
Goliše, Turnše, Loka pri Mengšu, Jarše, Zlato polje, Pristava,
Ihan Tobi in Senožeti.
Nadzorništvo Kamnik je utrpelo škodo na DV Črna, DV Tuhinj
ter na nizkonapetostnih omrežjih Veseno, Orel, Žeje, Zapoge in
Vojsko. Napake so odpravljali delavci SDO Kamnik s pomočjo
skupine za izgradnjo iz Domžal. Nadzorništvo Vrhnika je utrpelo
škodo na DV Grosuplje ter na NNO Kozarje žaga, NNO Stranska
vas Podreber in NNO Ločnica. Na področju nadzorništva Logatec
je bil okvarjen daljnovod Kalce in nizkonapetostna omrežja Dolnji
Novi svet, Gričar ter Podstrmca. Napake so odpravljali delavci
SDO Logatec ob pomoči skupine SDO Cerknica.
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DE Kočevje

Na Kočevskem je bilo to poletje, še posebej v avgustu, zaradi neurij kar nekaj težav pri dobavi električne energije. Večje
število okvar smo zabeležili v petek, 9. avgusta popoldan, ko
je zaradi močnega udara strele prišlo do preboja v 20 kV zvezni celici RTP Ribnica. Po zaščiti je iz obratovanja izpadel
TR 110/20 kV in posledično je širše področje Ribnice ostalo brez dobave električne energije. Ob neurju nad Ribnico in
Kočevjem je nastalo še nekaj okvar na SN napravah (daljnovodi, transformatorske postaje, stikala). Vzdrževalne skupine
so se hitro odzvale in dobava električne energije je bila zagotovljena skoraj vsem odjemalcem. Okvaro na TP, ki je čez noč
ostala odklopljena, smo odpravili naslednji dan. Pri iskanju te
okvare pa se je žal zgodila huda delovna nesreča. Delavec, ki
je iskal okvaro, je pri dotiku 20 kV izolatorja na jamborski TP
dobil poškodbe obeh rok.

Udar strele je med 19. in 22. avgustom povzročil poškodbe
na 20 kV kablovodu na področju nadzorništva Kočevje in kar
dvakrat na 20 kV kablovodu na področju nadzorništva Ribnica.
Tudi konec avgusta so nam vremenske razmere povzročile
večje okvare in sicer na nizkonapetostnem omrežju Osredek in
Centa na področju nadzorništva Dobre polje. Na napajalnem 20
kV DV pa je bilo v neurju poškodovanih 12 stojnih točk. Okvaro
na TP Osredek, ki je čez noč ostala odklopljena, smo odpravili
šele naslednji dan dopoldan, sanacija celotne škode je pa potekala 14 dni. Na področju nadzorništva Ribnica je udar strele poškodoval dva transformatorja.
Ob tem naj opozorim na veliko obremenjenost sodelavcev,
tudi zaradi pomanjkanja monterjev in zaradi starostnih omejitev,
ter na obremenjenost dispečerjev v času havarijskih stanj. Hvala
vsem monterjem za prizadevnost pri odpravi okvar.
Srečko Mihelič,
DE Kočevje

Damijan Kitak,
DE Ljubljana okolica

DE Novo mesto

Tudi DE Novo mesto je dne 29. 7. 2013 popoldne prešla vremenska fronta, ki je pustošila po večjem delu države. Neurje z
rušilnim vetrom je prišlo iz severozahoda in na DE Novo mesto najprej zajelo nadzorništvo Trebnje, Novo mesto, nato pa še
ostalo območje. Poškodbe na distribucijskem omrežju so bile
zelo različne: podrta drevesa na daljnovodih in nizkonapetostnih
vodih, kratki stiki na omrežju, poškodba SN stikala, poškodba
podnožja SN varovalk, pretrgani vodniki. Na območju DE Novo
mesto smo beležili sedem poškodb srednjenapetostnega omrežja
in dvajset poškodb na nizkonapetostnem omrežju.
S hitro akcijo dežurnih elektromonterjev, ki so se jim po potrebi
prizadevno pridružili tudi drugi sodelavci, je bilo do poznih večernih ur vzpostavljeno napajanje vseh odjemalcev.

Zlomljen drog na NN omrežju.

Popustili so tudi drogovniki.

Anton Cugelj,
DE Novo mesto

Podiranja dreves tudi samonosni kabli niso vzdržali.

Smreka je obvisela na PAS vodnikih.

GENERATOR DEJAVNOSTI

Pretrgani vodniki in poškodovane konzole na 20 kV daljnovodu.

Zlomljeno strešno stojalo.
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Socialni inženiring

Varnostno testiranje
poslovnega sistema

U

Elektro Ljubljana ima vzpostavljen sistem upravljanja
varovanja informacij po standardu ISO 27001:2005. Z
analizo varnosti informacijskega sistema, mnogim bolj
znan penetracijski test, pa zadosti kar nekaj zahtevam in
kontrolam, ki jih opredeljuje prej omenjeni standard.

stalila se je praksa, da informacijski sistem vsaj enkrat
letno pregledamo in testiramo, rezultate analiziramo
in sprejmemo ustrezne ukrepe. Analiza
varnosti informacijskega sistema poteka
po vnaprej določenih scenarijih, gre za
načrten pregled informacijskih sistemov
in produktov za ugotavljanje ustreznosti
in pomanjkljivosti obstoječih varnostnih
kriterijev ter ugotavljanje potreb po dodatnih ukrepih za zaščito informacijskega
sistema. Cilj analize varnosti informacijskih sistemov Elektra Ljubljana je preverjanje varnosti in ranljivosti strežniške infrastrukture, standardnih delovnih postaj
ter možnost vdora vanje, v aktivno omrežno opremo ali v notranje poslovno informacijsko komunikacijsko omrežje. Ker se
trend napadov v zadnjih letih usmerja iz
tradicionalnih tehničnih ranljivosti v socialni inženiring, smo v letošnjem ciklu
testiranja opredelili scenarij, v katerem
smo s pomočjo socialnega inženiringa
– tehniko ribarjenja (Phishing) - skušali
preko elektronske pošte zajeti poverilnice. Preden pogledamo namen in rezultate
omenjenega scenarija, podajamo nekaj
informacij o tem, kaj predstavlja socialni
inženiring v informacijski varnosti.
Socialni inženiring je način prevare, s
pomočjo katere prevarant pride do določenih podatkov. Gre za pridobivanje koristi
s psihološko manipulacijo ljudi. V širšem
pomenu je to tehnika, pri kateri prevarant
z uporabo poznavanja psihologije ljudi,
delovanja računalniških sistemov in terminologije ter z uporabo majhnih in verjetnih

laži pripravi posameznike, da storijo ali
opustijo stvari, ki jih sicer ne bi. Tovrstne
prevarante imenujemo socialni inženirji. Razlika med socialnim inženirjem in
hekerjem je v tem, da socialni inženir ne
potrebuje nujno vrhunskega računalniškega znanja, pač pa mora biti le prepričljiv in
dobro poznati psihologijo ljudi. Tak način
pridobivanja podatkov je mnogo hitrejši
in predvsem cenejši kot hekersko vdiranje
v sisteme, za podjetje in posameznika pa
mnogo bolj nevaren. Pri socialnem inženiringu nam bolj malo pomagajo tehnične
rešitve kot so antivirusni programi, redno
posodabljanje programske opreme, požarni zidovi, nadzorni sistemi ipd. Prave rešitve so osveščenost, skeptičnost, pazljivost
in zdrava pamet posameznika.
Prvi sodobni oziroma tehnološki socialni heker je bil Kevin Mitnick, ki je s
pomočjo socialnega inženiringa prišel do
zaupnih poslovnih podatkov najrazličnejših podjetij. Znano je njegovo stališče, da
je veliko bolj enostavno z besedami in dejanji pretentati zaposlenega, da vam izda
geslo za vstop v sistem, kot se truditi z
vdorom vanj. Primeri potrjujejo hipotezo,
da je najšibkejši člen v računalniški varnosti prav človek.
Tehnik socialnega inženiringa na področju informacijske varnosti je kar nekaj,
v grobem jih delimo na napade, ki temeljijo na človeški interakciji, in napade s
pomočjo računalniške tehnologije. Pri
napadih, ki temeljijo na človeški interakciji, je poudarek na poznavanju vedenjskih
vzorcev obnašanja ljudi in psiholoških
prožilcih kot so vzajemnost, doslednost,

družbena veljavnost, všečnost, avtoriteta
in redkost. V to skupino tehnik uvrščamo
osebni pristop (hlinjenje, prepričevanje,
pretvarjanje, neavtoriziran fizični dostop,
kraja občutljivih dokumentov, sprehajanje po hodnikih in iskanje odprtih pisarn,
vstavljanje ponarejenih dokumentov, priključevanje dodatne opreme za prisvajanje podatkov), izvajanje anket, brskanje
po smeteh, gledanje čez ramo, zbiranje
podatkov preko telefona in distribucija zunanjih spominskih enot (USB ključki). Pri
napadih s pomočjo računalniške tehnologije je poudarek na poznavanju delovanja
računalniških sistemov in odzivanja ljudi.
Sem uvrščamo najpogosteje uporabljeno
ribarjenje podatkov (Phishing), zvabljanje
(Pharming), napad s posrednikom (Man in
the middle attack), ribarjenje preko SMS
sporočil (Smishing), telefonija preko interneta (Vishing), Nigerijska pisma, loterijske
prevare. Seveda smo našteli le najpogostejše. Podrobneje bomo opisali tehniko
ribarjenja podatkov (Phishing), ki smo jo
uporabili pri letošnjem varnostnem preverjanju poslovnega sistema.
Razlaga izvora besede phishing je skovanka besed password (geslo) in fishing
(ribarjenje). Gre za način zavajanja posameznikov, pri katerem poskuša socialni
inženir s pomočjo lažnih spletnih strani
in elektronskih sporočil od posameznikov na takšen ali drugačen način izvabiti
njihove osebne podatke kot so gesla, uporabniška imena, digitalna potrdila, številke kreditnih kartic, PIN kod in podobno.
Praviloma najprej postavijo lažno spletno
stran, ki je zelo podobna pravi, nato pa
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od nas z lažnim elektronskim sporočilom
poskušajo izvabiti bodisi obisk te strani,
bodisi kar takoj pridobiti naše podatke z
našim odgovorom na to sporočilo.
Scenarij, ki je bil predviden za izvedbo socialnega inženiringa pri varnostnem
preverjanju poslovnega sistema, je temeljil na tem, da so bili nekateri uporabniki
obveščeni o tem, da bodo oziroma so potekali varnostni testi na omrežju Elektra
Ljubljane. To smo želeli izkoristiti s pošiljanjem obvestila, ki uporabnike poziva
k ponovni prijavi na spletno mesto, saj
so penetracijski testi pokazali določene
varnostne pomanjkljivosti. Med preverjanjem varnostnih nastavitev Exchange
strežnika smo ugotovili, da je v omrežju
Elektra Ljubljane omogočeno posredovanje e-pošte na internem omrežju brez

avtentikacije, kar pomeni, da lahko vsak
interni uporabnik pošilja elektronsko pošto vsem uporabnikom (ali pa distribucijski listi) iz lažnega e-poštnega naslova,
vendar v imenu domene elektro-ljubljana.
si. Zlonamerni uporabnik lahko to izkoristi s kreiranjem Phishing elektronske
pošte z elektronsko pošto, ki se zdi, kot
da je prišla s pravilnega e-poštnega naslova, čeprav gre v resnici za lažni naslov. Še
prej smo za zajetje gesel z orodji prekopirali spletno stran http://perun.in.si. Na tej
spletni strani se uporabniki avtenticirajo s
svojim uporabniškim imenom in geslom.
Kopijo (mirror) omenjene spletne strani
smo vzpostavili na ustreznem IP naslovu.
Na koncu smo ustvarili še vsebino phishing e-pošte, ki je bila videti kot prikazuje naslednja slika:
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Na prvi pogled je bila elektronska pošta pristna, vendar smo ob podrobnejšem
pregledu opazili nekaj pomanjkljivosti:
• Ob kliku na povezavo http://perun.in.si
nas je najprej za trenutek preusmerilo
na stran http://tinyurl.com/perun-in-si,
nato pa na stran http://10.222.89.40/. V
kolikor smo se z miško pomaknili do
povezave, nam je pop-up okno pokazalo drugačno povezavo kot je napisana v
spletni pošti.

• Povezava do spletne pošte ni bila enaka
kot je napisano v elektronskem sporočilu.

V elektronskem sporočilu je naslov
za elektronsko pošto help.info@elektro-ljubljana.si, vendar se ob kliku na elektronski naslov odpre novo okno s sledečo
elektronsko pošto naslovnika: test2@elektro-ljubljana.si.
• Če na elektronsko pošto odgovorimo
preko Odgovori (oz. Reply funkcije),
v poštnem odjemalcu se namesto help.
info@elektro-ljubljana.si prav tako pojavi pošta test2@elektro-ljubljana.si.
• Telefonske številke so napačne (preveč
številk).

Omenjena elektronska pošta, vključno
z napakami, je bila poslana 710 uporabnikom. V petih dneh smo preko kopije spletne strani uspeli zbrati okoli 140
gesel uporabnikov. Uporabniki, ki niso
imeli dostopa do omenjenega portala, so
se poskušali prijaviti tudi z domenskim
geslom. Od uporabnikov pa smo prejeli
(na elektronski naslov test2@elektro-ljubljana.si) preko 25 elektronskih sporočil
(nekateri so potrdili da deluje, nekateri
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so sporočili, da niso mogli dostopati do
portala). Nobeden izmed uporabnikov, ki
so poslali elektronsko pošto, ni omenil
kakršnihkoli opozoril, da je z elektronsko
pošto kaj narobe. Nekateri so v elektronski pošti poslali celo uporabniško ime in
geslo. Z izvedbo klasičnega ribarjenja
podatkov smo uspeli pridobiti 20 % uporabniških imen in gesel od prejemnikov
ponarejenega elektronskega sporočila za
dostop do storitev na spletnem strežniku
Perun. Naj navedem že večkrat uporabljene podatke raziskave (Bakhshi, T.,
Papadaki, M. in Furnell S. (2009). Social
engineering: assessing vulnerabilities
in practice. Information Management
& Computer Security, 17 (1), 53-63), ki
ugotavljajo, da bi kar 80 % zaposlenih zaupalo svoje uporabniško ime in 60 % svoje geslo osebi, ki bi se pretvarjala, da prihaja z oddelka za računalniško podporo.

Kako se torej zaščititi pred napadi socialnega inženiringa, konkretno ribarjenja
podatkov - phishinga? Nekaj osnovnih
pravil:
• naučiti se moramo identificirati potencialne prevare ribarjenja,
• preveriti moramo vir prejetih sporočil,
• nikoli ne dostopamo do spletnih strani
(posebej finančne institucije) preko povezav v elektronski pošti,
• poskrbimo za varnost računalnika (običajno za to skrbi tehnična služba),
• bodimo pozorni na uporabo varnih povezav (https:// ; viden simbol zaklenjene ključavnice),
• redno preverjamo izpiske, poslane po
pošti (bančne),
• zavedati se moramo, da se ribarjenje
uporablja v različnih jezikih,
• če smo v dvomih, ne posredujemo svojih zasebnih podatkov,
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• spremljamo novosti o novih tehnikah
ribarjenja.

Commission (IEC)) izdala standard IEC
60027, v katerem so navedena imena in
simboli za binarne predpone pri uporabi
na področju podatkovnega procesiranja
in prenosa podatkov. Večina vsebin omenjenega standarda je bila leta 2009 vključena v standard ISO/IEC 8000, ki ga je
izdala Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organization
for Standardadization (ISO). V spodnji
tabeli so prikazana imena, okrajšave in
vrednosti predpon desetiškega in binarnega sistema.
Pri primerjavi desetiškega in binarnega zapisa ob upoštevanju zgoraj navedenih vrednosti prihaja do razlik, ki jih
prikazuje tabela 2. Delež napake je izražen kot kvocient razlike med izračunano
vrednostjo binarnega zapisa in desetiškega zapisa v primerjavi z vrednostjo
desetiškega zapisa. Torej je vrednost binarnega zapisa kilo 210 = 1024, vrednost
desetiškega zapisa kilo je 103 = 1000,
razlika je 24, kvocient pa predstavlja 2,4
% napake. Če pa za primerjavo vzamemo vrednosti desetiškega in binarnega
zapisa tera, vidimo da se napaka poveča že na slabih 10 %. V zadnjem stolpcu
tabele 2 je podan kvocient med vrednostjo desetiškega in binarnega zapisa, ki
ga lahko uporabimo pri izračunavanju
prave vrednosti kapacitete/zmogljivosti
pomnilnega prostora.

Vsekakor je najbolj pomembno zavedanje možnosti zlorab s socialnim inženiringom in naša razumna mera previdnosti
pri tem.
Obširneje in tehtneje kot v mojem besedovanju boste o socialnem inženiringu
našli na spletnih straneh pooblaščenca RS
(https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/socialni-inzeniring-in-kako-se-pred-njim-ubraniti.pdf) in SICERT-a (nacionalnega odzivnega centra
za obravnavo in incidentov s področja
varnosti elektronskih omrežij in informacij (https://www.cert.si/si/varnostne-groznje/). Mnogo podatkov je moč najti tudi
na svetovnem spletu in v diplomskih delih,
ki obravnavajo omenjeno problematiko.
mag. Peter Fajfar,
OE TP - SIS

Enote za merjenje informacij

Razlike med binarnimi in
desetiškimi predponami

N

V dobi informacijske družbe, ko večini osebni računalnik predstavlja
skorajda osebno opremo, izrazi kilo bajt, mega bajt, mega bit, giga
bajt večini niso neznani. Ste morda že slišali za kibi bajt, mebi bajt,
gibi bajt? Gre za tako imenovane binarne (dvojiške) predpone,
medtem ko kilo, mega, giga uvrščamo med desetiške predpone.

ajprej nekaj uvodnih pojasnil.
Osnovno enoto za merjenje
informacije v računalništvu
in digitalnih komunikacijah
imenujemo bit. Bit (ang. bit) ima lahko
le dve stanji, ki ju običajno ponazorimo
z 0 ali 1. Ime bit predstavlja skovanka iz
angleškega izraza binary digit, označujemo pa ga z malim b. Z biti običajno opisujemo promet/prenos/hitrost digitalnih
komunikacij. Bajt (ang. byte) je najmanjša naslovljiva enota pomnilnika v večini
računalniških arhitektur sodobnega časa.

Sestavlja ga 8 bitov, označujemo ga z veliko črko B. Z bajti opisujemo kapaciteto/
zmogljivost računalniškega pomnilniškega prostora. Za izražanje večjih količin
informacij uporabljamo predpone, pri čemer pa zaradi narave delovanja računalnikov v binarnem načinu prihaja do zmede.
V vsakdanjem življenju smo pri izražanju manjših ali večjih količin navajeni
uporabljati desetiške predpone, ki jih je
v preteklosti privzela tudi računalniška
srenja. Seveda s približkom, ki pri nižjih
vrednostih ne predstavlja velike napake, z

večanjem vrednosti, ki jih izražamo, pa se
veča tudi napaka.
Za prvo predpono, ki so jo poimenovali kilo (okrajšava k), so izbrali približek 210 = 1024. Ta je najbližje številu
1000 (103), desetiški predponi kilo.
Desetiške predpone so del mednarodnega desetiškega (decimalnega) sistema
merskih enot (metrični sistem), ki ga
uporablja večina držav, med njimi tudi
Slovenija (sistem SI). Decembra leta
1998 je Mednarodna elektrotehniška
komisija (International Electrotechnical

Kaj to pravzaprav pomeni?

V trgovini kupimo za svoj arhiv datotek prenosni disk. Na škatli je navedena
kapaciteta prenosnega diska, ki znaša
500 GB. Iz komercialnih razlogov je
kapaciteta diskov podana v metričnem
(desetiškem) sistemu. Koliko podatkov
Predpona

Desetiško

G

Količina bajtov
Sistem SI (splošna raba)
Ime

Vrednost

Ime

Okrajšava

Vrednost

kilobyte

kB

210 (103)

kibibyte

KiB

210

megabyte

MB

220 (106)

mebibyte

MiB

220

gigabyte

GB

230 (109)

gibibyte

GiB

230

terabyte

TB

240 (1012)

tebibyte

TiB

240

petabyte

PB

250 (1015)

pebibyte

PiB

250

exabyte

EB

260 (1018)

exbibyte

EiB

260

zettabyte

ZB

270 (1021)

zebibyte

ZiB

270

yottabyte

YB

280 (1024)

yobibyte

YiB

280

Tabela 2: Predpone desetiškega in binarnega sistema.

v resnici lahko shranimo nanj, če uporabljamo operacijski sistem MS Windows?
Preprost izračun nam pove, da zgolj
500 * 0,931323 = 465,66 GiB. Seveda
še nekaj manj kot pokaže izračun, saj se
določena količina po formatiranju diska
rezervira za meta podatke. Torej operacijski sistem MS Windows uporablja binarni sistem za prikaz podatkov, ob tem
pa vrednosti podaja s KB, MB, GB predponami, kar v resnici pomeni KiB, MiB,
GiB predpone po standardu IEC 60027
(ISO/IEC 8000).
Navkljub temu, da se kapaciteta/zmogljivost računalniškega pomnilniškega
prostora zaradi narave delovanja naprave
izraža v binarni obliki, večina proizvajalcev za navajanje kapacitete trdih diskov, USB ključkov, pomnilniških kartic
(Micro SD, SDHC, SDXC, Compact
Flash) uporablja desetiški (metrični) sistem. Na drugi strani pa je zanimivo, da
Binarno

k

10 = 1000

2 = 1024

mega

M

10 = 1000

2 = 1024

giga

G

tera

T

peta

6

1
2

Binarne predpone po standardu IEC
60027

Okrajšava

kilo

3

GENERATOR DEJAVNOSTI

10

20

1
2

proizvajalci kapaciteto pomnilniških modulov (RAM, EPROM, ipd.) podajajo z
binarnim sistemom.
Koliko bitov je v resnici dolga datoteka
fotografije v .jpeg formatu? MS windows
sistem nam pokaže 4.231 KB. To je 4.231
* 1024 = 4.332.544 B (byte) ali 4.332.544
B * 8 = 34.660.352 b (bit). Pravilen zapis
bi bil 4.231 KiB (kibibyte) v binarnem
sistemu ali 4.332 kB (kilobyte) v desetiškem sistemu. Večina operacijskih sistemov uporablja binarni sistem za prikaz
velikosti datoteke.
Promet/prenos/hitrost digitalnih komunikacij izražamo z biti na sekundo
(bit/s ali bps) in sicer v desetiškem sistemu. Pri modemskih prenosih in drugih
vmesnikih, ki nas povezujejo v internetno
omrežje, prenosna hitrost 100 Mbps pomeni 100 * 106 bit/s.
mag. Peter Fajfar,
OE TP - SIS

Razlika

Delež

Kvocient

24

2,40%

0,976563

48.576

4,86%

0,953674

10 = 1000

3

2 = 1024

73.741.824

7,37%

0,931323

1012 = 10004

240 = 10244

99.511.627.776

9,95%

0,909495

P

1015 = 10005

250 = 10245

125.899.906.842.624

12,59%

0,888178

exa

E

10 = 1000

2 = 1024

152.921.504.606.847.000

15,29%

0,867362

zetta

Z

10 = 1000

2 = 1024

180.591.620.717.411.000.000

18,06%

0,847033

yotta

Y

10 = 1000

2 = 1024

208.925.819.614.629.000.000.000

20,89%

0,827181

9

18

21

24

3

6
7
8

30

60

70

80

6

7
8

Tabela 1: Primerjava vrednosti binarnega in desetiškega zapisa po predponah.
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Opremljanje merilnih mest

Napredna merilna
infrastruktura na pohodu
Elektro Ljubljana oskrbuje z električno energijo 331.654 merilnih
mest, od tega 5.396 s priključno močjo 43 kW in več, ter 324.654
odjemalcev s priključno močjo, manjšo od 43 kW. Trenutno je s
pametnimi števci električne energije opremljenih 98 % merilnih mest
s priključno močjo 43 kW in več ter 21 % s priključno močjo manjšo
od 43 kW. Opremljenost distribucijskih enot je v naslednjem razmerju:
DE Ljubljana okolica – 35 %, DE Ljubljana mesto – 15 %, DE Novo
mesto – 16 %, DE Kočevje 9 % in DE Trbovlje 8 %. Z napredno merilno
infrastrukturo pa so v celoti opremljena merilna mesta, ki so napajana
iz RTP Žiri. Nadzorništvi Domžale in Kamnik sta trenutno opremljeni s
30 % merilnimi mesti, nadzorništvo Črnomelj pa s 45 %.

V

gradnja pametnih števcev je
v letu 2013 sledila planu investicij, tako da so bili v drugem polletju letošnjega leta
vgrajeni na 3.000 merilnih mestih manj,
kot je bilo prvotno načrtovano.
V tem letu smo sicer pričeli z deli v
nadzorništvu Črnomelj, kjer bomo opremili 140 transformatorskih postaj s podatkovnim koncentratorjem in kombiniranim
števcem električne energije, pri končnih
uporabnikih distribucijskega omrežja
bomo namestili 5.900 števcev električne
energije. S tem bodo vsa merilna mesta
v nadzorništvu Črnomelj opremljena s
pametnimi števci. Na tem območju smo
prvič pričeli z masovno montažo števcev
električne energije po novem IDIS protokolu (Interoperable Device Interface
Specifications). IDIS protokol omogoča
uporabo merilne in komunikacijske opreme različnih proizvajalcev, ki so podprli
omenjeni standard. Vgradnjo NMI na celotnem območju nadzorništva Črnomelj
smo pričeli zaradi velikih težav z nivojem
MTK signala in posledično večjega števila pritožb zaradi nezanesljivega preklopa
tarife. Do težav z MTK signalom prav
tako prihaja na napajalnih območjih iz

RTP Gotna vas, RTP Bršljin, RTP Metlika,
RTP Trebnje in RTP Ribnica, kjer bi bilo
potrebno vgraditi NMI, da bi se izognili
nedelovanju preklopa tarife. V tej regiji je sicer instalirane kar 11,5 MW moči
iz obnovljivih virov energije, predvsem
sončnih elektrarn, z napredno merilno
infrastrukturo pa bomo lahko spremljali
pretoke električne energije, kjer smo že
zaznali tudi pretok, na SN nivo in celo v
prenosno omrežje.
Nameščanje NMI izvajamo tudi na
Nadzorništvu Kamnik, kjer smo z opremljanjem merilnih mest s pametnimi
števci pričeli že v lanskem letu in smo
že opremili 2.670 merilnih mest. V letošnjem letu bomo s podatkovnimi koncentratorji ter kombiniranimi števci opremili
23 transformatorskih postaj ter 4.200 merilnih mest s pametnimi števci. V tem letu
bo na območju nadzorništva Kamnik s
pametnimi števci opremljenih 43% merilnih mest, v naslednjem letu nameravamo
opremiti vsa merilna mesta.
Prenos podatkov od števca električne energije do podatkovnega koncentratorja poteka preko energetskih vodnikov po PLC protokolu (Power Line
Carirer). Prenos merilnih podatkov od

koncentratorja do merilnega centra poteka preko GSM/GPRS ali Ethernet povezave, odvisno od razpoložljivosti komunikacijskega kanala.
Skupaj s kolegi iz Črnomlja smo predstavili praktični primer nameščanja napredne merilne infrastrukture z vidika
terena.
Menjava števcev na merilnih mestih se
je pričela v mesecu maju. Predhodno so
sodelavci v Službi za merjenje električne energije v sodelovanju s proizvajalci
opreme opravili podrobno testiranje in
funkcionalni prevzem opreme (FAT in
SAT testiranje). V projekt zamenjave merilnih naprav pri odjemalcih so vključeni
štirje monterji konzuma iz nadzorništev
Črnomelj, Metlika in Novo mesto, skupina na nadzorništvu Črnomelj pa vgrajuje ostalo opremo v transformatorskih
postajah. Nameščanje mora vedno potekati v smeri od transformatorske postaje
do končnega uporabnika distribucijskega
omrežja. V čim večji meri moramo stremeti k temu, da z nameščanjem števcev
po omrežju ne preskakujemo merilnih
mest, temveč nameščamo konsistentno.
V veliko pomoč je pravilna uparjenost
merilnih mest, vendar pa se na terenu in

v praksi izkaže, da obstajajo še velika odstopanja, ki otežujejo izvedbo projekta in
vso nadaljnjo analitiko stanja na omrežju.
Vsak števec električne energije na PLC
sistemu deluje tudi kot repetitor, kar pomeni, da dodatno jača signal, ki potuje
po omrežju do naslednjega števca. Tako
lahko merilne podatke s števcev v merilni
center v dovolj visoki zanesljivosti prenesemo tudi na daljše razdalje.
Projekt zahteva veliko usklajevanja
med delavci na terenu in delavci v merilnem centru OE SU. Vgradnja mora biti
usklajena po vnaprej določenem zaporedju in v skladu z vnaprej določenimi pravili, ki so na kratko opisana v naslednjih
treh korakih:
1. korak: Vzpostavitev sumarnih meritev v TP
• Montaža tokovnikov in ostalih potrebnih instalacij.
• Montaža števčne plošče s sumarnim
števcem, merilnimi sponkami in podatkovnim koncentratorjem.
• Vzpostavitev daljinskega zajema s
koncentratorja do merilnega centra preko GSM/GPRS signala ali
Ethernet, odvisno od razpoložljivosti
komunikacijskega kanala.

Sumarne meritve v transformatorski
postaji nam služijo za primerjavo vsote
porabljene energije vseh odjemalcev,
tako pa lahko na podlagi odstotka izgub ugotavljamo tudi nepooblaščeni
odjem električne energije.
2. korak: Nastavitev parametrov na
koncentratorju z merilnega centra
• Pregled parametrov in verzije sistemske programske opreme ter njena
posodobitev, če je potrebna.
• Sinhronizacija ure.
• Posodobitev tarifnih shem.
• Nastavitev pravil in delovanje koncentratorja.
• Testiranje pravilnega delovanja koncentratorja.
Po drugem koraku je sistem pripravljen
za nadaljnjo montažo števcev pri končnih uporabnikih.
3. korak: Montaža merilne opreme pri
končnih uporabnikih
• Zamenjava obstoječega števca s sistemskim števcem.
• Kontrola pravilnosti vezave energetskih dovodov in odvodov.
• Kontrola delovanja PLC povezave s
koncentratorjem.

Pravilnost delovanja komunikacijskih
povezav mora najprej spremljati vsak
monter na terenu in nato še operater v
merilnem centru, ki preveri delovanje povezav od števca električne energije preko podatkovnega koncentratorja do baze
merilnih podatkov v merilnem centru. Po
uspešni povezavi operater v merilnem
centru umesti merilna mesta na mesečni
obračun in aktivira nadzor pretokov električne energije na posameznem TP-ju za
spremljanje izgub, ki so lahko posledica
napak na merilnih mestih ali nepooblaščenega odjema električne energije.
Z nekaterimi uporabniki omrežja je potrebno z obvestili uskladiti termine menjav.
Menjave števcev morajo biti usklajene tudi
z odbirnimi okoliši ročnega popisovanja
števcev, da se montaže v celoti opravijo
pred ročnim popisom. Do začetka septembra je bilo zamenjanih 2.512 števcev električne energije, ocenjujemo, da jih bo do
konca leta nameščenih skupno približno
4.000. Pričakujemo, da se bo projekt opremljanja z NMI v nadzorništvu Črnomelj v
celoti zaključil februarja 2014.
Tadej Šinkovec,
OE SU - SMEE
Igor Adlešič,
DE Novo mesto
Foto: Igor Adlešič
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Določanje moči toplotnih črpalk

Učinkovita rabe energije
za ogrevanje
Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov energije,
nudi širok izbor toplotnih črpalk različnih proizvajalcev. Ponujamo
toplotne črpalke zrak-voda za novogradnje in obstoječe objekte.
Toplotne črpalke zrak-voda dosegajo dovolj velike izkoristke, zato jih
tudi priporočamo bolj kot črpalke voda-voda ali zemlja-voda, ki lahko
predstavljajo tudi preveliko investicijo.

D

oločanja velikosti toplotne
črpalke se lahko lotimo na
več načinov, denimo z izračunom toplotnih izgub stavbe po SIST EN 12831. Toplotni izračun
upošteva transmisijske in prezračevalne
toplotne izgube ovoja stavbe. Pri transmsijskih izgubah je upoštevana minimalna
projektna temperatura za kraj, kjer stoji
stavba, toplotna prehodnost ovoja stavbe
ter želena temperatura notranjih prostorov. Pri prezračevalnih toplotnih izgubah
se upošteva izmenjava svežega zraka. Za
izračun je tako potreben načrt stavbe z
znanimi koeficienti prehoda toplote.

Pri novogradnjah, kjer je predvideno
ploskovno ogrevanje (talno, stensko ali
stropno), lahko predvidimo tudi hlajenje prostorov s toplotno črpalko, izbrati je treba le pravi tip toplotne črpalke.
Toplotne črpalke, ki omogočajo tudi hlajenje, so le za malenkost dražje od tistih,
ki omogočajo samo ogrevanje. Toplotno
črpalko lahko priključimo tudi na radiatorsko ogrevanje, vendar moramo v tem
primeru imeti dovolj velike radiatorje ter
zaradi odtaljevanja zunanje enote zagotoviti zadostno količino vode v sistemu.
Pri adaptaciji stare zgradbe in posodobitvi ogrevanja lahko potrebno moč toplotne črpalke določimo glede na preteklo
porabo goriva. Znano je, da je večina obstoječih ogrevalnih sistemov predimenzionirana, kar se zgodi, če pri izbiri moči
toplotne črpalke upoštevamo moč kotla.
To pomeni, da bi bila njena življenjska
doba zaradi prepogostih vklopov in izklopov precej krajša. Moč toplotne črpalke
tako določimo po enačbi:
Qtč = G. Hi. hk. /t (kW), pri čemer je
G - poraba goriva v sezoni (l/sezona), Hi kurilnost goriva (kWh/l), t - čas ogrevanja
v kurilni sezoni (h) in hk - izkoristek kotla.
GORIVO

Kurilnost Hi

Lahko kurilno olje

10,0 kWh/liter

Utekočinjen naftni
plin (propan - butan)

12,8 kWh/kg

Bukova drva

2410 kWh/m3

V primeru, da hiša ni dodatno izolirana in radiatorji niso predimenzionirani, je
treba predvideti visokotemperaturno toplotno črpalko ali kombinacijo ogrevanja
na toplotno črpalko z obstoječo pečjo za
ogrevanje stavbe pri nizkih temperaturah.
Toplotna črpalka je v tem primeru predvidena samo za prehodna obdobja oziroma
za ogrevanje do določene zunanje temperature, njena moč je lahko v tem primeru
ustrezno manjša.
Moč toplotne črpalke lahko izračunamo tudi glede na specifične toplotne izgube (W) na enoto ogrevane stanovanjske
površine (m2) in njeno porabo glede na
specifično letno rabo energije. Za oceno
nam služijo podatki iz strokovne literature (Tabela na naslednji strani zgoraj).
Glede na velik razpon toplotnih izgub
so za vgradnjo toplotne črpalke najprimernejše zgradbe, ki imajo specifične
toplotne izgube, manjše od 90 W/m2. Pri
določitvi porabe električne energije za
ogrevanje s toplotno črpalko celotno rabo
energije delimo s toplotnim številom toplotne črpalke COP (Coefficient of performance), ki ga uporabljamo za primerjavo
učinkovitosti različnih toplotnih črpalk.
COP predstavlja brezdimenzijsko število, ki ga lahko primerjamo z izkoristkom
drugih virov toplote. Vrednosti COP-ja
se navadno gibljejo med 2 in 4. Višje kot
je to število, bolj učinkovito je delovanje
toplotne črpalke. Matematično COP predstavlja razmerje med pridobljeno toplotno
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Energetski razred

Specifične
toplotne
izgube
W/m2

Specifična
letna raba
energije
kWh/m2 leto

Poraba
kurilnega
olja
litrov/m2 leto

A

Pasivna hiša

10

0-15

0-1,5

B

Nizkoenergijska hiša

20

15-35

1,5-3

C

Novejše zgradbe z dobro
toplotno izolacijo

60

35-60

3-6

D

Zgradbe z povprečno
toplotno izolacijo

70

60-105

6-10

E

Klasično grajene hiše z
minimalno izolacijo

100

105-200

10-20

F

Klasično grajene hiše brez
izolacije

140

200-310

20-30

energijo in porabljenim delom za delovanje toplotne črpalke (električna energija).
Vrednost 3 pomeni, da za porabljeno 1
kWh električne energije dobimo 3 kWh
toplotne energije za ogrevanje. Trenutna
vrednost COP-ja se glede na pogoje delovanja nenehno spreminja, zato se za
oceno delovanja uporablja delovni (ali
povprečni) koeficient za celotno ogrevalno sezono.
V primeru klasično grajene hiše z minimalno izolacijo, ko denimo za 250 kvadratnih metrov ogrevane površine porabimo 2.500 litrov kurilnega olja na sezono,
s čimer se uvrstimo v razred povprečne
rabe energije za ogrevanje, bi bilo smiselno začeti razmišljati o dodatnih ukrepih na objektu in ogrevalnem sistemu za
zmanjšanje rabe energije.
Raziskave kažejo, da slovenska gospodinjstva 70 % energije porabijo za
ogrevanje. Šele za tem sledijo priprava
tople vode z 11 %, razsvetljava z 10 %,
kuhanje s 6 %, 3 % pa za druge porabnike. Za klasično grajene hiše z minimalno izolacijo in porabo od 100 kWh/m2
na leto bi bilo torej smiselno razmisliti o
prenovi oziroma dopolnitvi ogrevalnega
sistema s toplotno črpalko, saj se investicija lahko zelo hitro povrne. Pri porabi
pod 100 kWh/m2 pa je z dodatnimi ukrepi za zmanjšanje rabe energije zelo težko
doseči večje prihranke. Pri novogradnjah
je zelo pomembna ustrezna velikost toplotne črpalke, ki predvsem ne sme biti
prevelika, kar se še vedno lahko reši z dodatnim zalogovnikom toplote.
Luka Žagar,
Elektro Ljubljana OVE

GENERATOR DEJAVNOSTI

V prvih osmih
mesecih leta za
odstotek manjša
poraba električne
energije
Po podatkih Statističnega urada
RS (SURS) je bila poraba električne
energije v prvih osmih mesecih letošnjega leta za odstotek manjša kot
v enakem obdobju lanskega leta.
Poraba se je zmanjšala tudi na mesečni ravni, in sicer za štiri odstotke.
Po podatkih SURS-a se je avgusta v
primerjavi z mesecem prej za 11 odstotkov zmanjšala tudi proizvodnja
električne energije, ki je avgusta
znašala 1223 GWh. Proizvodnja električne energije se je v hidroelektrarnah zmanjšala za 22 odstotkov, v
termoelektrarnah za 12 odstotkov, v
jedrski elektrarni Krško pa za odstotek. Manjši proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi manjša poraba goriv v termoelektrarnah
– tako je bila skupna poraba goriv
v letošnjem avgustu nižja za 12 odstotkov. Avgusta 2013 smo uvozili
467 GWh, izvozili pa 596 GWh elek
trične energije.

hidroelektrarne

22,10 %

jedrska elektrarna

40,60 %

termoelektrarne

34,80 %

sončne elektrarne

2,50 %

Proizvodnja električne energije na pragu,
Slovenija, avgust 2013 (skupaj 1223 GWh).
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Fotoreportaža s srečanja zaposlenih
skupine Elektro Ljubljana

Utrjevanje dobrih
notranjih odnosov
Po nekaj letih smo se zaposleni skupine Elektro Ljubljana
ponovno srečali na dnevu kolektiva, tokrat v Sodražici.
Srečanje smo organizirali, da bi se bolje spoznali in da bi
se med zaposlenimi zgradili še boljši odnosi.
Tudi tokrat smo združili prijetno s koristnim in navsezadnje naredili tudi nekaj za naše
zdravje, saj smo med aktivnosti uvrstili dva pohoda in obisk Rokodelskega centra
Ribnica. Sledilo je tradicionalno tekmovanje v plezanju na drog, v katerem je prepričljivo zmagala ekipa DE Ljubljana okolica, na drugo mesto so se uvrstili plezalci iz DE
Kočevje, tretje mesto pa so zasedli plezalci iz DE Novo mesto. Po nagovoru predsednika uprave Andreja Ribiča in župana občine Sodražice Blaža Milavca smo v prijetnem
vzdušju druženje nadaljevali ob glasbeni skupini Črni klobuki.
Uredništvo

Nagovor predsednika uprave Andreja
Ribiča. (levo zgoraj)
Nagovor župana občine Sodražica Blaža
Milavca. (zgoraj)
Pohod na Travno goro. (levo)
Foto: Mitja Brudar
Pohodniki na vrhu Travne gore. (levo spodaj)
Foto: Mitja Brudar
Na drogu. (spodaj)

Udeležba na srečanju je bila velika.
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Obisk Rokodelskega centra v Ribnici.

Plezalci na drog - 1. mesto: DE LO. Od leve proti desni: Janez Duša,
Martin Erjavec, Damijan Kitak, Matej Pestotnik, Kristjan Hrastar, Rok
Pivk in Andrej Ribič.
Ogled cerkve v Novi Štifti.

Udeleženci pohoda v Novo Štifto.

Plezalci na drog - 2. mesto: DE KO. Od leve proti desni: Bojan Mihelič,
Ivo Francelj, Alen Ošlaj, Tomaž Hrastar, Vincenc Janša in Andrej Ribič.

Prikaz starih obrti.

Prikaz izdelkov starih obrti.

MREŽENJE

Tradicionalno tekmovanje v plezanju na drog.

Plezalci na drog - 3. mesto: DE NM. Od leve proti desni: Matjaž Kramarič,
Boštjan Kralj, Boštjan Gorenc, Matej Kramarič, Mitja Brudar in Andrej Ribič.
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Andrej Rošer

DE Ljubljana mesto, Služba za distribucijsko operativo
V podjetje sem prišel leta 1983 kot mlad elektromonter. Na razgovor me je
povabila takratna kadrovska sodelavka Tonka Zadnikar. Z veseljem sem sprejel
ponujeno delovno mesto in začel kot elektromonter pripravnik. Podjetje mi je
omogočilo dodatno šolanje po programu delovodja v elektroenergetiki in moja
prva nova zaposlitev je bila vodenje gradbene skupine za izgradnjo TP-jev. Po
upokojitvi sodelavca Marjana Perhaja sem prevzel vodenje nadzorništva Šiška, v
letu 2010 pa vodenje nadzorništva Črnuče. Prestopil sem reko Savo in se podal za
novimi delovnim izzivi v novem delovnem okolju. Delo je zanimivo, raznoliko,
velikokrat pa tudi naporno.
Z ženo Andrejo sva si ustvarila družinski dom na Lavrici. Razveseljujeta
naju deklici Špela in Tajda ter najmlajši Aljaž. Prosti čas rad preživim z družino.
Če je le mogoče, se s kolesi odpeljemo na krajši izlet.

Tomaž Žužek

DE Kočevje, Nadzorništvo Dobrepolje
V Elektro Ljubljana sem se kot štipendist zaposlil leta 1990, v skupino za
priključke Ribnica na delovno mesto samostojni elektromonter. Od leta 2000
sem zaposlen v skupini za redno vzdrževanje Dobrepolje. Leta 2007 sem opravil vozniški izpit C in E kategorije, leta 2008 pa končal šolanje za delovodjo.
Od takrat opravljam delo pomočnika delovodje in več kot 15 let tudi delo dežurnega elektromonterja.
Delo, ki ga opravljam kot vzdrževalec elektroenergetskega omrežja, je zelo
zanimivo, razgibano in tehnično zahtevno. Aktivnosti potekajo na terenu in v
zelo dobrem timskem vzdušju, kjer so potrebni zbranost, natančnost, zanesljivost in varnost. Veliko mi pomeni, da prosti čas aktivno preživim v naravi s
svojo družino.

Jože Godina

DE Novo mesto, Služba za dokumentacijo
Leta 1987 sem se zaposlil v podjetju Elektro Ljubljana TOZD Novo mesto,
v nadzorništvu Šentjernej. V skupini za RV sem opravljal dela na vzdrževanju
elektroenergetskih postrojih. Takrat smo velikokrat pomagali skupinam za izgradnjo, tako da sem si nabral kar veliko delovnih izkušenj na vseh področjih
dela, ki jih zajema terensko delo. Želja po višji izobrazbi me je peljala v tehnično šolo, smer energetika, ki sem jo zaključil leta 2001 v Krškem. Leta 2005
sem začel z delom v oddelku za tehnično dokumentacijo. Do sedaj sem dodobra
spoznal še »papirnato« delo. Leta 2006 sem zaključil višjo strokovno šolo v
Ljubljani, tako da sem od leta 2008 zaposlen kot višji dokumentalist. Svoje delo
vedno opravljam z veseljem. Vse izkušnje, ki sem si jih nabral skozi leta, sedaj
pridno izkoriščam. Z veliko dobre volje se da narediti veliko koristnih stvari,
tako v službi kot doma.
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Mitja Šafar

DE Ljubljana mesto, Služba za distribucijsko operativo
Sem diplomirani inženir elektrotehnike. Po končanem šolanju sem preko
študentskega servisa delal v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana. Nato sem se
preko razpisa zaposlil v Elektru Ljubljana. Najprej kot pripravnik v takratni OE
Inženiring, Službi za inženiring, enota Ljubljana mesto. Po začetnem uvajanju
sem prevzel pogodbeno vzdrževanje tujih transformatorskih postaj in naročila
opreme investicijskih del, ki jih je izvajala služba.
Po petih letih sem bil razporejen na delovno mesto vodje nadzorništva.
Delovne naloge so zelo raznolike in zahtevajo širok spekter spretnosti, znanja
in komuniciranja. Področji, ki ju pokrivam, Center in Vič, sta vsako zase specifični. V Centru imamo predvsem težave z dostopi in parkiranjem. Energetska
struktura omrežja je v Centru kabelska, medtem ko je na Viču precej prostozračnega omrežja. Energetski kablovodi SN/NN in oprema se obnavljajo prepočasi. Omrežje bo kmalu načel zob časa. V primerih okvar in defektov velikokrat poskušamo omrežje gospodarno konstruirati in v čim večji meri renovirati.
Trudimo se, da čim več produktov izvedemo v lastni režiji, s pomočjo kovinarske delavnice. Ocenjujem, da s skupinama delujemo maksimalno, navkljub
kadrovski podhranjenosti. Naši medsebojni odnosi so urejeni, tako da delo teče
brez večjih težav. Menim, da bi h kakovosti dela veliko pripomogle tudi stimulacije, saj je dobro opravljeno delo danes premalo cenjeno.
V prostem času poleti rad kolesarim in gobarim. Med tednom postorim dela
okrog hiše, med vikendom z ženo redno hodiva na daljše sprehode, včasih se
nama pridružita tudi otroka. Večkrat se odpravimo na krajše izlete, da skupaj
preživimo čim več kakovostnega časa.

Nejc Turnšek
DE Trbovlje

Svoje prve izkušnje v Elektru Ljubljana sem si pridobil že med šolanjem,
ko sem v šolskih počitnicah opravljal počitniško delo v nadzorništvu Zagorje.
Nato sem se po uspešno končani srednji šoli zaposlil. Trenutno opravljam delo
elektromonterja v skupini za izgradnjo v DE Trbovlje. Delo me zelo veseli, saj
zanimivo in raznoliko. Poleg službe si najdem čas tudi za sprostitev z različnimi
športnimi aktivnostmi.

Bogdan Prudič

DE Novo mesto, Služba za izgradnjo
V Elektro Ljubljani sem se zaposlil leta 1974 po končani Elektogospodarski
šoli v Mariboru. Najprej sem delal kot elektromonter na nadzorništvu v
Šentjerneju. Leta 1980 sem končal delovodsko srednjo šolo v Krškem in naslednje leto postal delovodja skupine za priključke v Novem mestu. Ob reorganizacijah podjetja se je delovno mesto selilo med službo za redno vzdrževanje
in službo za investicijsko vzdrževanje, delo pa je ostalo enako. Leta 2006 sem
postal delovodja skupine za obnovo in gradnjo v inženiringu, sedaj opravljam
enako delo v službi za izgradnjo.
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Previdnost ni
nikoli odveč
Sestavni del elektroenergetskega
omrežja so tudi priključne omarice.
Kljub dejstvu, da so zaprte in zaklenjene, pa monterji pri odpiranju pogosto
naletijo na presenečenja. V omaricah
se skozi uvodne cevi in skrite odprtine
prikradejo razni »vsiljivci«, predvsem
mali glodavci in plazilci. Večina teh živali išče mirno in toplo zavetje, čeprav
je to v veliko primerih za njih usodno.
Na kaj vse naletijo naši monterji pri odpiranju omaric, najbolj nazorno kažejo
fotografije.

Več pozornosti za varstvo pri delu

Vstop v tretje življenjsko obdobje

Štorklje

Po letu 2008 je spet
čas za razmislek

Upokojil se je
sodelavec Drago Verdel

Štorklje, velike ptice selivke, si rade
izbirajo visoka in nedostopna mesta,
od koder imajo lep razgled po okolici. Tako si svoja gnezda naredijo na
dimnikih hiš, nemalokrat tudi na drogovih električnega omrežja. Štorklje
za izdelavo gnezd uporabijo različne
materiale, ki jih nabirajo v bližini, med
drugim tudi razne prevodne kovinske
predmete, s katerimi povzročajo stike
na našem omrežju. Elektro Ljubljana
na mestih gnezdenja postavlja na
drogovih posebne podstavke, da se
gnezda ne dotikajo delov, ki so pod
napetostjo.
Štorklje zelo lepo skrbijo za svoje
mladiče. Junija je v Stari cerkvi pri
Kočevju do tal pogorela osnovna šola.
Štorklja, ki si je gnezdo naredila na dimniku kurilnice osnovne šole, svojih
štirih mladičev kljub hudi vročini med
požarom ni zapustila. Z razprtimi krili
jih je varovala pred vročino in padajočimi ogorki.

Verjetno se še vsi spomnimo leta 2008, ki so ga
zaznamovale delovne nezgode z električnim tokom.
Po petih letih nas je spet pretresla vest o težji delovni
nezgodi z električnim tokom na 20 kV napetostnem
nivoju. Tokrat se je nezgoda zgodila v času dežurstva,
pri odpravljanju napak večjega obsega.

Marko Piko,
OE Skupne storitve

Gnezdo polhov v razdelilni omarici.
Foto: Dušan Majerle

Jamborska TP, kjer se je zgodila nezgoda.

Podgana. Foto: Marjan Raduha

Kačon. Foto: Roman Weis
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Poškodovani je pozno zvečer pred nezgodo odklopil ločilno stikalo. Zaradi loma
izolatorja na progovnem stikalu ni prišlo
do razklenitve tokokroga na srednji fazi,
česar poškodovani ni opazil. Naslednji dan
se je povzpel na jambor s transformatorjem
in se prijel golega vodnika, ki je ostal pod
napetostjo. Za nekaj časa je nezavesten
obvisel na jamboru. Ko je prišel k zavesti,
se je sam spustil na tla. Utrpel je opekline
prstov obeh rok in bil prepeljan v Klinični
center v Ljubljani.
Poleg vseh motečih dejavnikov, ki so se
vrstili pri odpravljanju napak, ne moremo
mimo dejstva, da je do nezgode spet prišlo
zaradi nespoštovanja petih zlatih pravil:

• izklop naprave,
• zavarovanje proti ponovnem vklopu naprave,
• ugotovitev breznapetostnega stanja naprave,
• ozemljitev in kratka sklenitev,
• prekrivanje in ograditev bližnjih delov,
ki so pod napetostjo.
Delovno mesto ni bilo ozemljeno, prav
tako pred vstopom v tretje nevarnostno območje poškodovani ni preverjal breznapetostnega stanja.
Kršenje in opuščanje varnostnih pravil
in navodil slej ko prej pripelje do delovne
nezgode, čigar posledice nosite predvsem
sami. Pri delu naj se vam ne mudi. Za vsako opravilo si vzemite toliko časa, da delo
opravite strokovno in varno.
Ob tej priložnosti javno pozivam vse zaposlene k večji pazljivosti pri delu, spoštovanju varnostnih pravil in dosledni uporabi
osebne varovalne opreme.

Drago s sodelavci.

V mesecu juliju 2013 je svojo, več kot
štiri desetletja dolgo poklicno kariero zaključil sodelavec Drago Verdel. Drago se
je po zaključeni Tehniški šoli leta 1970
zaposlil kot elektromonter – pripravnik
v službi za obratovanje, kjer je pridobil
potrebne delovne izkušnje na terenu. V
naslednjih letih je opravljal dela kot tehnik obratovanja in nato kot bremenilec
– stikalec v RTP Trbovlje. Leta 1979 je

bil razporejen na vodenje referata investicijskih objektov. S svojim znanjem in
izkušnjami s terena je uspešno projektiral
srednje-napetostne vode, transformatorske postaje ter nizko-napetostne vode.
Projektne dokumentacije, ki jo je pripravil
v vseh letih, je ogromno. Naj predstavimo
samo najpomembnejše: srednje-napetostni
kablovod RP Izlake - TP Izlake, srednje-napetostni kablovod RTP Potoška vas,
srednje-napetostni daljnovod Široka set –
Laze, transformatorska postaja Limovce 2,
transformatorska postaja Spodnje Izlake 2,
transformatorska postaja Zgornja Medija,
transformatorska postaja Sladič, nizko-napetostno omrežje Kotredež, nizko-napetostno omrežje Trojane.
Drago se je vsa leta izkazoval s svojim strokovnim znanjem, privrženostjo
in zvestobo podjetju in tudi s svojim odnosom do sodelavcev. Poznamo ga tudi
kot zagrizenega planinca, ki rad obiskuje
naše in tuje gore in planine. Upamo in želimo, da bo še vrsto let ohranil izvrstno
kondicijo in osvojil še veliko vrhov.
Spoštovani Drago, naj se ti ob tej priložnosti zahvalimo za dolgoletno uspešno
delo. Želimo ti veliko prijetnih trenutkov
v krogu družine.
Sodelavke in sodelavci DE TR
Foto: Anton Šunta

Vesna Oman,
OE SS

Marko Piko,
OE SS

Gnezdo na podstavku.

Prišli - odšli

Kadrovanje v preteklih mesecih
V preteklih mesecih so se nam pridružili sodelavci Blaž Sirk (Služba za uporabnike, LM), Sandi Mauhar (Služba za izgradnjo DO, KČ) in Majda Dodevska
(Služba za marketing in komuniciranje, SS). Delovno razmerje v naši družbi so zaključili Jožefa Pergar, Drago Verdel, Dušan Jančar, Franc Perko in
Leopold Žagar. Zapustila nas je upokojenka podjetja Viktorija Zupan.
Podatki o prihodih, odhodih in prerazporeditvah so objavljeni na naši internetni strani v rubriki Kadri in izobraževanje.
Poškodovan progovni ločilnik.

Kadrovska služba

Štorklja ob pogorišču šole.
Foto: Srečko Mihelič
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NAŠE VAROVALKE

Nagradna
igra SDE
Med člani sindikata SDE, ki so naročili paket Zanesljivo SDE, smo izžrebali naslednje nagrajence:
Tomo Mejač je bil izžreban za 1. nagrado - Z OPEL AMPERO NA MORJE.
Opel Ampero je posodilo podjetje
Avto Moste.
Deana Dolinšek je bila izžrebana za
2. nagrado - OGLED NOGOMETNE
TEKME SLOVENSKE REPREZEN
TANCE NA CIPRU ZA DVE OSEBI.
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Svet delavcev

Skrbimo za okolje in zase

Obet pestre jeseni

Na vsakem koraku
učinkovito z energijo

Zadnje seje sveta delavcev pred poletnim »zatišjem«,
oziroma poletno naravnano manjšo intenzivnostjo
poslovnih in drugih dogodkov, so minile predvsem ob
obravnavi zaostalih odgovorov uprave na vprašanja in
predloge sveta delavcev ter s seznanitvijo z informacijami
v zvezi z delom nadzornega sveta in pripravami na
avgustovsko skupščino družbe Elektro Ljubljana.

Podelili smo tudi praktične nagrade.
Petdesetim nagrajencem smo podarili naglavno lučko. Nagrajencem iskreno čestitamo.
Elektro energija d.o.o.

egon.hoda@elektro-ljubljana.si

OPEL AMPERA na Elektročrpalki.
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Omeniti je treba, da so nas iz OE
Tehnična podpora pisno obvestili, da podpirajo predlog o oblikovanju enotne skupine vzdrževalcev, ki bi lahko poleg vzdrževanja poslovnih prostorov prevzela tudi
redno in temeljito vzdrževanje počitniških
kapacitet. Slednje bi močno pripomoglo
k boljšemu počutju zaposlenih med letovanjem v naših počitniških domovih ali
apartmajih in seveda tudi k boljši zasedenosti, zato upamo, da bo uprava predlog
potrdila.
Da ni bilo v času pred in med poletjem
nobene obravnave izrednih zadev, je z določenega stališča sicer pozitivno, nakazuje
namreč na dobro delo zaposlenih in uprave, po drugi strani pa se v svetu delavcev
zavedamo, da v vseh procesih neizogibno
nastanejo določene težave, le seznanjeni
nismo z njimi.
Tudi skupščina družbe Elektro Ljub
ljana, ki ima pod seboj še dve hčerinski podjetji Elektro energijo in Elektro

Ljubljana OVE ter večji poslovni delež v
Informatiki, je tako kot počitniški čas minila brez pretresov in hitro. Uprava družbe
in nadzorni svet sta dobila polno razrešnico s strani delničarjev (razrešnica v tem
primeru pomeni pozitivno oceno), obubožana država nam je pobrala ves dobiček
(tako piše tudi v Delu), mandat pa se je
iztekel dvema članoma nadzornega sveta.
Nova člana nadzornega sveta sta David
Valentinčič, ki je bil med letoma 2002 in
2007 tudi direktor Elektro Primorske, ter
Janez Zakonjšek, podjetnik in strokovnjak
za zaščito in avtomatizacijo. Po objavi rezultatov poslovanja se je logično pojavilo
tudi »poslansko« vprašanje, zakaj zaposleni ne dobimo več denarja in večji regres, če
tako dobro poslujemo.
Odgovor je kratek in jasen – zato, ker
je država in ne zaposleni večinski lastnik
podjetja. In ker država, ki potrebuje denar
zase, odloča o tem samostojno. Žal.
Kakor je poletje minilo relativno mirno
pa se nam najbrž obeta živahnejša jesen.
V načrtu uprave družbe je nekaj manjših
reorganizacij znotraj posameznih OE ter
uvedba nekaj novih internih aktov, v vseh
primerih pa bo potrebno soglasje sveta delavcev. Zaznane so tudi težave v posameznih delovnih procesih oziroma delovnih
okoljih, ki jih bo svet delavcev poizkusil
urediti na miren in za vse zadovoljiv način.
Dogajanja bo nenazadnje popestrila tudi
prva seja nadzornega sveta v spremenjeni
sestavi konec septembra, o vsem tem pa v
naslednji številki Novic.
Egon Hoda,
svet delavcev

Naraščanje prometa z osebnimi avtomobili skupaj s
cestnim transportom prerašča v enega izmed največjih
virov onesnaževanja našega planeta. Temu se pridružuje
obsežno onesnaževanje s svetlobo. A če smo zavzeti,
lahko s preprostimi ukrepi skupaj veliko dosežemo pri
ohranjanju naravnega okolja.
Brez avtomobila nikamor?

Lahko rečemo, da danes skorajda ni
več družine, ki bi bila brez avtomobila,
brez njega se skorajda ne da živeti. Danes
ima marsikatera družina kljub visokim
cenam goriva celo dva avtomobila. Tudi
na delovnem mestu zaposleni veliko uporabljamo avtomobile, zato nasveti za vaše
osebne konjičke ne bodo odveč tudi pri
uporabi službenih. Ravnajmo z lastnino
podjetja, ki nam daje kruh, enako odgovorno kot z osebno.
Polovica vozil ima premalo napolnjene pnevmatike in zato porabijo 5 % več
goriva! Avtomobil uporabljajte za prevoz
čim več oseb. Če ste na krajši poti, se pozanimajte, ali se lahko komu pridružite
v avtu ali pa uporabite vlak ali avtobus.
Obstajajo celo spletne strani, na katerih
lahko poiščete sopotnika.
Pot naj vam ne pomeni le prestavljanja
z ene na drugo lokacijo, izberite optimalno prevozno sredstvo tudi glede na čas,
ki ga imate na razpolago za potovanje.
Če se vam mudi, izberite najhitrejši mogoč prevoz, če ne pa pomislite na okolje
in možne globalne prihranke pri energiji.
Premislite o naslednjem reku: večja hitrost, več lahko zamudiš. Naš namig: za
sestanek v bližini uporabite kolo ali pa se
sprehodite do lokacije. Nadihani svežega
zraka ter primerno razgibani boste zagotovo lažje kos nalogam, ki vas čakajo na
sestanku. Med sproščujočo potjo na sestanek lahko še razmišljate in se pripravite
na sestanek.

Zakaj še ugašati luči?

Svetlobno onesnaževanje je neprimerna
osvetlitev objektov in pripadajočega okoliškega prostora, prometnic, izložb, svetlobni reklamni napisi, po nepotrebnem prižgane luči v stanovanjih ipd. Ne samo mesta,
tudi manjši kraji in vasi na podeželju ponoči dobesedno »sevajo«. Med posledice
svetlobnega onesnaževanja ne spada le to,
da ne vidimo zvezdnega neba, da naletimo
na zmedeno veščo, začudeno sovo in obupane netopirje, temveč tudi moten spanec
ljudi. Dejstvo je, da izhajamo iz narave in
smo še vedno njen del. Noč je namenjena
počitku, narava pa nas je ustvarila takšne,
da se potopimo v sladek spanec, ko je zunaj tema. Zato je še toliko bolj pomembno
ugašati luči, saj bomo prispevali k manjšemu svetlobnemu onesnaževanju svoje
okolice. Naj mesto ponoči spi!

Skrb za higieno na delovnem
mestu

Prihajajo hladni in vlažni jesenski dnevi in z njimi čas gripe in prehladov. Skrbite
za higieno rok na delovnem mestu, ne pozabite na delovno mizo, tipkovnico, pisala
in drugo, česar se dotikate. Na površini
pisalne mize je namreč kar 400-krat več
bakterij kot na pokrovu neočiščene straniščne školjke. V pisarniških prostorih je
več bakterij kot v javnih sanitarijah. Pravi
zadrževalci bakterij so kljuke, telefoni,
tipkovnice, računalniške miške ter daljinski upravljavci.
Uršula Krisper,
vodja projekta Varčevanje z električno energijo
znotraj podjetja

Ali ste vedeli?
V Evropski uniji 99 % prebivalcev
živi na področjih s svetlobnim onesnaženjem. 90 % prebivalcev lahko
opazuje le trajno umetno mesečino,
dve tretjini prebivalcev nikoli ne vidi
prave noči, približno polovica prebivalcev nikoli ne vidi Rimske ceste,
nekaj manj kot petina prebivalcev pa
zaradi premočne svetlobe nočnega
neba niti ne more opazovati.
V Sloveniji je od 3600 znanih vrst
metuljev le 185 vrst dnevnih. Kar
95 % metuljev je torej nočnih.
Večina nočnih metuljev je fototaktičnih, zato jih svetlobno onesnaženje
zares ogroža. Tudi po nepotrebnem
prižgana luč v našem stanovanju, ki
sveti iz hiše.

V premislek
Družina s pretežno mesno prehrano posredno porabi 100 l goriva na
leto za proizvodnjo mesne hrane. To
je polovica letne porabe goriva družinskega avtomobila. Tak način prehranjevanja pomeni porabo 35.000
kWh električne energije na leto.

Sodeluj!
Sami reciklirajte, kar lahko in kar je
smotrno. Ločujte odpadke. Kupujte
izdelke za večkratno uporabo.
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Podpis pogodbe o donaciji

VZPON V KARAVANKAH

Elektro energija
podpornik Rdečih noskov

Projektantski Stol

V torek, 17. 9. 2013, sta na oddelku za rehabilitacijo otrok URI Soča
predstavnika družbe Elektro energija mag. Igor Podbelšek in mag.
Violeta Irgl s predstavniki društva Rdeči noski Matejo Babič, Evo
Š. Maurer, dr. Jožetom Ugačenom in dr. Cvilka svečano podpisala
pogodbo o donaciji, ki je namenjena izvajanju rednega mesečnega
programa klovnov zdravnikov na oddelku za rehabilitacijo otrok URI
Soča. Elektro Ljubljana in Elektro energija sta zvesta partnerja in
podpornika Rdečim noskom skoraj od njihovega samega začetka.

Umetniška vodja Rdečih noskov Eva
Š. Maurer je ob tej priložnosti povedala:
»Rdeči noski – klovni zdravniki že deveto leto obiskujemo male bolnike po slovenskih bolnišnicah. Elektro Ljubljana in
kasneje Elektro energija sta postala naš
partner že v času, ko smo pri Rdečih noskih delovali le štirje klovni in imeli en
tedenski program – pridružil se nam je v
drugem letu našega delovanja in postal ter
ostal naš zvesti partner. Tako kot elektrika prižiga lučke v naših domovih, tako s

pomočjo našega dolgoletnega partnerja,
klovni prižigamo lučke v očeh bolnih
otrok,« je zaključila umetniška vodja in
klovnesa zdravnica. Namen Rdečih noskov – klovnov zdravnikov - je razvedriti
dolge bolnišnične dni obolelim otrokom
in jim pomagati pri premagovanju strahu
in stiske. Letno se klovni zdravniki na
495 vizitah ustavijo pri približno 27.200
posteljah v slovenskih bolnišnicah in
drugih ustanovah. Društvo Rdeči noski
nudi svoj program vsem bolnišnicam v
Sloveniji, kjer si želijo obiskov klovnov
zdravnikov. Šestnajst klovnov zdravnikov
obiskuje tako otroke kot ponekod tudi odrasle na podlagi rednih tedenskih in mesečnih programov po vsej Sloveniji.
Primarij dr. Hermina Damjan, vodja oddelka za rehabilitacijo otrok, je ob tej priložnosti izjavila: »Na oddelek za rehabilitacijo otrok prihajajo otroci iz vse Slovenije.
Rehabilitacijo potrebujejo zaradi posledic
različnih poškodb in bolezni na področju
gibanja, občutenja, govora, razmišljanja,
pomnjenja, vedenja, čustvovanja in učenja. Otroci so pri nas vključeni v različne

»Zelo rad čaram. Enkrat sem v
tretjem nadstopju v mariborski
bolnišnici pričaral slona. Ko sem
prišel naslednji teden je bil še
vedno tam…«

»Sem specialistka za
transplantacijo. Na nos pacienta
pritrdim rdeč nosek. Potem si ga
lahko sname in natakne velikokrat
na dan. Rdeč nosek rad žgečka.
Meni je to zelo všeč.«

Dr. Jože Ugačen, zdravnik klovn

Dr. Anastazija, zdravnica klovnesa

programe terapij. Vsako razvedrilo, ki
ponese misli stran od bolezni, šibke zmogljivosti in zahtevnih nalog, je za otroka
zelo dobrodošlo. Pa tudi za starše in ostale
odrasle. Rdeči noski s svojim obiskom prinašajo dobro voljo, razvedrilo, igrivost in
pozabo na naporne terapije. Igra s klovni
skrajša pogosto dolgočasne popoldneve
in doda novo energijo. Otroci se ob njih
nasmejijo, sprostijo, na plano pa spustijo
domišljijo in veselje, ki ga nosijo v sebi.
Zato si želimo, da bi nas lahko obiskovali
in razveseljevali tudi v bodoče.«
Mag. Igor Podbelšek je ob podpisu donacijske pogodbe za obdobje štirih let poudaril, da Elektro energija zvesto sledi načelu družbene odgovornosti. »Dolgoletno
partnerstvo Rdečih noskov in Elektro
energije temelji na vzajemnem zaupanju
in spoštovanju. Tako kot se bolniki, njihovi starši in osebje lahko zanesejo, da
bodo zagledali klovne na hodnikih, tako
Elektro energija nadaljuje s trdno podporo programov društva.«
mag. Violeta Irgl,
Elektro energija d.o.o.

»Energija gre po kablih,
lahko pa jo prinesejo tudi klovni
osebno, če človeka
ni doma in je v bolnici.«
Dr. E. K., zdravnik klovn

Sredi julija smo se v projektantski pisarni DE Ljubljana okolica
odločili, da monotono projektiranje na stolu za računalnikom
začinimo z drugačnim, višjim stolom. Določili smo, da to izpeljemo
v torek, 23. julija letos. V zgodnih jutranjih urah, ko se večina
sodelavcev zapodi na računalniški stol, se nas je šest ''mandelcev''
zapodilo na drugi Stol, na najvišji vrh v Karavankah (2236 m).

Na vrhu Stola.

Pogled na Karavanke in njihov najvišji vrh - Stol.

Avtomobila smo parkirali na parkirišču pri jezeru Završnica pod vznožjem Stola. Od tam smo se odpravili na
enourni pohod po Žirovniški poti proti
Valvasorjevemu domu. Po nekaj minutnem postanku in okrepčilu iz lastnih
zalog smo ubrali pot pod noge in nadaljevali najprej po bolj položnem odseku
mimo pašnikov in planine. Kmalu po
tem, ko smo prišli izven območja pašnikov pa nas je razmeroma strma pot
vodila proti vrhu. Vseskozi smo se zabavali in se smejali izjavam, ki so občasno
zvenele, kot bi se nas lotevala sončarica.

Vendar, višje kot smo bili, manj je bilo
govorjenja, verjetno zaradi redkejšega
zraka. Ko se je naklonina poti še nekoliko dvignila, nas je ob poti pričakala
skladovnica polen, poleg nje pa postavljena tabla. Na njej je zapisano, da jih
v koči na vrhu tudi kdaj zebe, zato naj s
seboj vzamemo kakšno poleno (ca. 1300
m.n.m). Vsak je vzel s seboj v povprečju
pol polena in odpravili smo se naprej. Pot
na Stol je bila še vedno približno enako
strma, medtem ko je pot po nas tekel v
potokih. Srečali smo nekaj hribolazcev,
nekaj smo jih prehiteli, vsi pa so bili zelo

veseli, ko so videli, da nosimo drva navzgor. Bolj kot smo se dvigali, majn nam
je prizanašalo sonce. Ko smo končno
po težki, brezsenčni poti dosegli višino
koče, smo si ogledali vetrno elektrarno,
ki pa tisti dan ni delala. Verjetno so imeli
ptiči ''dan odprtega neba''.
Vendar prihod do koče še ne pomeni,
da je cilj dosežen. Od tu je namreč še
kakih 10 minut do vrha gore. Tako smo
krenili proti vrhu, kjer smo se spoznali
z domačimi kavkami in uživali ob pogledu na okolico, tudi na severno sosedo
Avstrijo. Nekaj časa smo občudovali razgled, potem pa se spustili nazaj do koče,
kjer smo nekaj popili in se psihično pripravili na spust, ki je zaradi utrujenosti
lahko kar težaven. Za povratek smo izbrali nekoliko položnejšo in daljšo pot.
Res tudi spust ni bil lahek, vendar je bilo
med nami več ''komuniciranja''. Na koncu uspešne odprave, ko smo bili že pri
avtomobilih, smo določili naslednjo destinacijo. To bo Grintavec (2558 m.n.m),
na katerega se bomo odpravili v jeseni.
Tine Ferfila,
DE Ljubljana okolica
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Kolesarski
juriš na Vršič
2013
Tako kot vsako leto, smo se tudi
letos na drugi petek v septembru
zbrali ljubitelji kolesarstva in
se odpravili na kolesarski Juriš
na Vršič. Kljub slabi vremenski
napovedi se nas je zbralo kar
lepo število.
Na koncu smo bili poleg tega, da so
prav vsi uspešno prikolesarili do vrha
1611 m visokega prelaza Vršič, nagrajeni še s prečudovitim pogledom na s
soncem obsijane okoliške vrhove. Po
spustu v dolino smo se okrepčali z
odličnim bogračem in se zadovoljno
odpravili vsak proti svojem domu.
Najhitrejši med moškimi je bil Boštjan
Hribovšek s časom 39:17, kar je tudi
najhitrejši čas vseh devetnajstih jurišev. Za njim so prišli še Boris Praznik,
Sašo Svetlin in ostali. Najhitrejša
ženska je bila Nataša Tekavec s časom 1:20:04. Vseh skupaj je bilo
devetnajst kolesarjev. Tudi tisti, ki so
sprva nameravali prekolesariti le do
Koče na Gozdu in opraviti Mali TRIS,
so si med potjo premislili in uspešno
dosegli vrh Vršiča. Še enkrat iskrene
čestitke vsem.
Rezultate si lahko ogledate na strani
športnega društva.
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Šesto kolesarjenje
po nadzorništvih
Zasavja

Perkmandeljc.

Udeleženci kolesarjenja: od leve proti desni Tomaž Grivec, Marjan Jevševar, Bogdan Jager, Mišo
Dimec, Jure Natek, Jure Naglav, Aleš Kuhar, Tadej Gašparič; Foto: Bogdan Jager

Naslednji cilj je bil vzpon na Podkum, od tod je sledil adrenalinski spust
po soteski reke Sopote do nadzorništva v Radečah. Na nadzorništvu Radeče
smo se podkrepili in napolnili baterije za nadaljevanje poti po levi strani
Save (Kranjski) vse do nadzorništva v Hrastniku. Preostanek poti nas je vodil
skozi Hrastnik, po soteski Bobna, skozi zaselka Ostenk ter Svinj vse do cilja
pri naši zvesti Ivici na Podmeji. Prevozili smo traso, dolgo 60 kilometrov na
višini 1100 metri, zanjo smo porabili približno tri in pol ure. Ob dobri domači
hrani in ohlajenem pivu smo znova sklenili, da se na sedmem tradicionalnem
kolesarjenju po nadzorništvih Zasavja vidimo v začetku junija 2014.
Foto: arhiv ŠD Elektro Ljubljana.

Perkmandeljčevo
kraljestvo

V sklopu športnih dejavnosti, ki jih organizira
ŠD Elektro Ljubljana, je bilo 12. 9. 2013
organizirano kolesarjenje po nadzorništvih
Zasavja. Na upravi DE Trbovlje, od koder smo se
ob reki Savi odpravili na vožnjo po Trbovljah, se
nas je zbralo 12 kolesarjev.

Mojca Lampe,
Športno društvo Elektro Ljubljana

Bogdan Jager,
DE Trbovlje
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Ta svet potrpežljivo čaka in gostoljubno sprejema radovedneže, da se naužijejo
svežega zraka in lepote narave ter okusijo
dobrote, ki jih ponujajo okoliške kmetije
in planinski domovi.
Pa vendar Zasavčani s ponosom govorimo o rudarstvu, ki je predstavljal temelj
razvoja zasavskih občin. Z namenom, da
to spoštovanja vredno gospodarsko panogo predstavim tudi širše in v smislu
ohranjanja tradicije, vas bom v tokratnem
prispevku najprej popeljal v svet škratov
ali Perkmandeljčevo kraljestvo Rudnika
Trbovlje–Hrastnik.
Verjetno niti ne veste, da podzemna
kraljestva že od nekdaj pripadajo škratom
in da rudniška bogastva povsod po svetu varujejo Perkmandeljci. Zapis iz leta
1930 pravi, da gre za majhnega škrata
z rumeno brado in rdečimi, izbuljenimi
očmi. Oblečen je v rudarsko uniformo
in na glavi nosi nekakšno kučmo. Ker je
v jami vedno tema, si sveti z zeleno ali
modro svetilko. Perkmandeljcev je dvoje vrst. Poredni predstavniki tega rodu
so zasloveli, ker so rudarjem nagajali pri
delu ali jim kradli malico, dobri škratje pa
so si pridobili večno hvaležnost in slavo,
ker so opozarjali na nevarnosti in preprečevali nesreče. Perkmandeljc, ki prebiva
v globinah rudnika Trbovlje-Hrastnik,
spada med dobre fante; brez slehernega
ljubosumja razkazuje podzemne dvorane
in skrbi za varnost pohodnikov. Najbrž ga
je obrusila dolga zgodovina zasavskega

Če se je Zasavje nekoč razglašalo kot podoba neke
črne doline, poseljene z industrijskimi objekti in
razpadajočimi stanovanji, človeško bedo in oblaki
umazanije, naj vas potolažim, da so ti časi že davno
minili. Skoraj bi si upal trditi, da boste na malokaterem
območju našli tako številna in privlačna nasprotja,
ki vas bodo prepričala, da gre za sodobna mesta,
iz katerih lahko v trenutku izginete na prečudovito
podeželje, kjer sta doma idila in slikovita romantika.
rudarjenja, ki sega v sredino 18. stoletja in
je prej redko poseljene doline ob srednji
Savi spremenila v Črni revir ter gosto poseljena industrijska središča in delavska
mravljišča.
Začetek poti v Perkmandeljčevo kraljestvo je pred upravno zgradbo rudnika
v Hrastniku, kjer pohodnike čaka stilska
preobrazba v rudarje, ki zajema površnike, čelade, svetilke in samoreševalce.
Po ogledu »vašhave«, kjer rudarji zamenjajo civilna oblačila z delovnimi in
obratno, in »lamparne«, kjer shranjujejo
in polnijo jamske svetilke, sledi prevoz
do trboveljske separacije na levem bregu
Save. Tu se začenja pet kilometrov dolga
pot po prepletu rudniških rovov, ki pelje od vhoda v podzemlje na separaciji
premoga Trbovlje do vpadnika Barbara v
Hrastniku, kjer boste spet ugledali dnevno svetlobo. V jami si boste med drugim ogledali kompresorsko postajo in se
okrepčali z rudarsko malico, po vrnitvi
na površje pa vas čaka še obisk kapelice rudarske zavetnice svete Barbare in
ogled filma o dveh stoletjih rudarjenja v
Trbovljah in Hrastniku. Del podzemnih
poti boste prepešačili, del poti pa premagali v pridobitvah novejših časov, kakršni sta jamski in viseči vlak.
Lepo vabljeni, da svoj korak usmerite v 3krasne - turistično združenje treh
zasav
skih dolin Trbovlje, Zagorje in
Hrastnik.
Zoran Artnak,
DE Trbovlje

Lamparna.

Opozorilne table.

Viseči vlakec.
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KAM NA IZLET

Roška pešpot
Najdaljša naravoslovna pot Kočevske - Roška pešpot, ki nas v celoti
vodi skozi gozdove, nam pomaga odkrivati najbolj skrite, a hkrati
morda najbolj zanimive kotičke skrivnostne Kočevske. Na poti lahko
spoznamo gozdne rezervate, ruševine nekdanjih vasi, drevesne
orjake, kraške jame, razgledišča, pester rastlinski in živalski svet. Za
ljubitelje narave je to idealna priložnost tako za dolge pohode kot
tudi za krajše sprehode na posameznih etapah poti.
Pot je markirana s simbolom iz živalskega sveta, medvedjo
šapo. Je že tako, da je kosmatinec simbol Kočevske, torej tudi
Roga, a verjetnost, da bi ga na poti srečali, je sila majhna – če
hodimo v skupini, kar je priporočljivo, celo zelo zelo majhna.
Medved se človeku namreč že na daleč izogne, večja previdnost
je potrebna zgolj pri medvedkah z mladiči. Verjetnost za srečanje z ostalima dvema živalma iz skupine velikih zveri, ki tudi
domujeta tod, torej volka in risa, pa je še veliko manjša, skorajda
nikakršna.
Nekaj podatkov o poti: dolga je približno 60 kilometrov, razdeljena pa je na tri etape, in sicer: I. etapa – od Kočevja do Luže
(18 km); II. etapa – od Luže do Podsten (18 km) in III. etapa
– od Podsten do Kočevja (24 km). Hoja ni preveč naporna, saj
se pot zložno dviguje, višinska razlika pa znaša 640 metrov, kar
res ni veliko pri tolikšni dolžini. Poteka po starih gozdnih poteh,
vlakah, delno gozdnih cestah in le mimo pragozda (varovanje
naravne dediščine) po brezpotju. Kljub dobri označenosti z markacijami in na nekaj točkah tudi infotablami, ne bo odveč, če s
seboj vzete še izletniško karto Kočevske.
Trasa celotne poti.

Kočevsko jezero.

Ta vodoraven jamski sistem, dolg približno 1.600 metrov, tvorijo številna naravna okna oziroma mostovi, kar je posledica več
udorov nekoč enotnega jamskega rova. Tega je v pradavnini v
tanko plast apnenca izdolbel potok. Jame so povsem nezahtevne
za ogled, saj ni tu nikakršnih brezen.

Gozdni rezervat Pugled – Žiben je pričevanje opuščene kulturne krajine, ki jo je človek kar 400 let obdeloval in negoval,
nato pa v vojni vihri zapustil. Med zidovi porušenih hiš se je
čas ustavil, le na tabli še živijo imena nekdanjih vaščanov. Na
Pugledu nas pričakajo ruševine nekdanje vasi, ki je bila požgana

Željnske jame.

Ruševina na Pugledu.

Najzanimivejše točke poti:

Kočevsko jezero, ki je sicer umetnega izvora, a ga je narava
sprejela na način, da se skorajda ne razlikuje od naravnega, je izhodišče in tudi zaključek poti. Jezero je nastalo na dnu rudniške
kotanje, v kateri so z dnevnim kopom izkoriščali rjavi premog.
V času delovanja rudnika je v kotanjo pritekal potok, njegovo
vodo so prečrpavali in jo po velikih ceveh odvajali v reko Rinžo.
Po opustitvi dejavnosti leta 1978 je voda postopoma napolnila
kotanjo, tako da je danes jezero globoko do 40 metrov, njegova
površina pa znaša okrog 1,5 km2. Obala meri približno tri kilometre, okrog jezera je speljana naravoslovna učna pot. Jezero
ponuja številne rekreacijske možnosti - čolnarjenje, plavanje,
potapljanje, pozimi tudi drsanje.

Na Roški pešpoti.

Željnske jame nam pokažejo skrivnosti podzemlja; tu se lahko v mislih odpravimo v pradavnino k ledenodobnim lovcem,
ki so pred več kot 20.000 leti ukresali prvi ogenj v zavetju jam.
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Spominsko obeležje na Žibnu.

Žaga Rog.

med Roško ofenzivo avgusta leta 1942. Tu najdemo tudi spominsko obeležje med omenjeno ofenzivo padlemu pesniku in
pisatelju Miranu Jarcu.
V bližini se nahajajo ruševine še ene kočevarske vasi Žiben,
kjer je aprila 1943 potekal zbor aktivistov OF. Na njem so udeleženci potrdili Dolomitsko izjavo. Tudi tu najdemo spominsko
obeležje.

Pragozd Rajhenavski Rog s Kraljico Roga v bližini predstavlja stik s pradavnino, kjer obiskovalec vzpostavi notranji
mir pod stoletnimi orjaki. Gre za prvo območje, zavarovano z
namenom ohranjanja naravne dediščine v Sloveniji (1892 leta).
Ta približno 50 hektarjev velik pragozdni ostanek, je bil že pred
več kot stoletjem izločen iz gospodarjenja, zato lahko trdimo,
da tu še nikoli ni pela sekira in narava nemoteno že tisočletja
uveljavlja svoje zakone. Blizu meje pragozda se nahaja najvišja
slovenska jelka, okrog petsto let stara Kraljica Roga. Visoka je
51,5 metra in pod njo se človek resnično počuti kot palček.

Žaga Rog (Roška žaga) je osrednja točka poti. Gre za večjo
jaso, ki jo prečka gozdna cesta, ki povezuje Kočevje in Dolenjske
Toplice. To je obenem izhodišče za krajše izlete (na primer na
vrh Roga z razglednim stolpom), ali mimo pragozda Rajhenav
do Kraljice Roga. Tu so postavljene tudi infotable, na katerih je
predstavljena zgodovina kraja.

Kraljica Roga.
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Info tabla pri koliševki.

Vhod v koliševko.

Prelesnikova koliševka

Koliševka (Slovar slovenskega knjižnega jezika): večja kraška kotanja, navadno z navpičnim stenami.
Ta naravna znamenitost je dobila ime po starosti kočevskega gozdarstva Antonu Prelesniku, ki je prvi opozoril nanjo.
Njena največja značilnost je izrazit toplotni in vegetacijski obrat
– mrazišče na dnu. Zanimivo je, da se kaj podobnega najde le
še v mrzlem podnebju gora, daleč zgoraj na severu. Starost te
globoke gozdne vrtače, obdane s strmimi stenami, je ocenjena
na 20.000 let. Nastala je s podorom stropa nad podzemno jamo.
V koliševki se je ohranila združba smreke, zelišč in mahov iz
davnine. Mraz in hlad v tej zaprti kotlini, ki spominja na čeber,
je ohranjal podobne razmere za rastje skozi tisočletja. Tu sta jih
v podobni sestavi ohranjala, drugod pa so jih otoplitve že davno
pregnale. Zato je ta pragozdna združba tako zelo drugačna od
vseh drugih pragozdov na Slovenskem – imenujemo jo lahko
pragozdna združba davnine, ki se ohranja naprej. Brez pretiravanja lahko trdimo, da se je Prelesnikova koliševka ustavila v času
po zadnji poledenitvi, čeprav živi naprej.
Za celotno pot bomo potrebovali tri dni. Organizirane skupine
lahko prenočijo v gozdnih kočah na Luži in v Podstenah, seveda
jih je treba vnaprej najeti.
Na ta naravno najbolj ohranjeni del Slovenije nas kot dobrodošlica pospremi misel z letaka: Mir med stoletnimi orjaki, povezanost življenja
Tekst in foto: Toni Štimec,
DE Kočevje

Gozdna koča na Luži.
Vir: spletne strani in letak Zavoda za gozdove Slovenije (avtorji Tomaž Hartman, Janez Konečnik, Anton Prelesnik).
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Recept

Judenburg

KUHARSKI
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Bohinj
Pravijo, da ima v Bohinju dež mlade.
Prepričali smo se, da to vedno
ne drži. Na izlet smo se odpravili
v vremensko precej nestabilnem
času in se iz previdnosti opremili za
sončno in deževno vreme, vendar
pa so naši dežniki ostali suhi. Grelo
nas je prijetno pomladno sonce.

Pita iz jabolk,
skute in lešnikov

Udeleženci izleta ob Bohinjskem jezeru. Foto: Janez Weilgoni

SESTAVINE
1 jajce
12 dag sladkorja
30 dag margarine
50 dag moke
pol pecilnega praška

Pred hotelom Fuchs v Šentvidu ob Glini. Foto: Janez Weilgoni

NADEV
50 dag skute
70 dag naribanih jabolk
15 dag lešnikov
5 žlic sladkorja
1 vaniljev sladkor
POSTOPEK:
Iz naštetih sestavin zamesimo krhko
testo in ga pustimo počivati na hladnem pol ure. Nato ga razdelimo na
dva enaka dela. En del razvaljamo in
položimo v pekač velikosti 40 cm x
20 cm, ki smo ga namazali z margarino. Nanj stresemo nadev. Tudi
drugo polovico razvaljamo in položimo na nadev. Pečemo v prej ogreti
pečici 45 minut pri 180 stopinjah do
zlato rumene barve.
NADEV:
Jabolka olupimo in naribamo. Skuto
malo zmiksamo in ji dodamo sladkor, vaniljev sladkor ter lešnike. Vse
to zmešamo z naribanimi jabolki.
Sladica je preprosta, sočna in ne
vzame veliko časa. Vse ljubitelje jabolk, skute in lešnikov vabim, da se s
peko spopadejo. Ne bo vam žal.
Monika Miklič,
DE Novo mesto

Za naše prvo jesensko srečanje smo
morali izvorni načrt nekoliko spremeniti.
Državniški obisk nam je namreč preprečil
ogled Porabja, zato smo izpeljali »plan
B« in se odpeljali na Zgornje Štajersko.
Iz Tivolija smo odrinili proti Gorenjski
in preko mejnega prehoda Ljubelj mimo
Celovca prišli na Zgornje Štajersko do
Judenburga, zgodovinskega mesta ob
Muri. Arheološke najdbe dokazujejo, da
je bilo območje naseljeno že v keltskem
obdobju. Ime Judenburg je prvič omenjeno leta 1074, ko je kraj dobil tržne pravice. Podelili so mu jih predniki plemiške
družine Eppenstein, ki je vladala štajerskim grofijam v 11. stoletju. Po izumrtju Eppensteinov je posest prešla v roke
Bamberžanov, ki so leta 1224 kraju podelili mestne pravice. Leta 1277 so dobili
pravico pobiranja cestnine.
Kmalu je mesto postalo pomembno trgovsko središče, predvsem za železovo rudo, ki so jo kopali v bližnjem
Eizenerzu. Pomembno vlogo v trgovanju
so imeli Judje, saj so v tem okrožju živeli že stoletja – zato tudi ime Judenburg.
Skozi zgodovino so jih oblasti večkrat
preganjale, da bi zmanjšale njihov vpliv.
Cesar Maksimiljan I. jih je leta 1496 z
dekretom izgnal iz Štajerske, Koroške in
Kranjske. Ponovno so se začeli naseljevati v času vladanja Franca Jožefa I. V

mestu še vedno obstaja manjša skupnost
Judov, ki pripada rabinatu v Gradcu.
Ogledali smo si glavni trg z mestno
hišo in stolpom iz 15. stoletja, ki je simbol Judenburga. Najprej so ga uporabljali
kot zvonik za bližnjo cerkev sv. Miklavža,
danes pa je razgledni stolp. Ogledali smo
si tudi cerkev, v kateri se prepletata gotski
in baročni slog gradnje. Glavni trg obkrožajo zanimive srednjeveške meščanske
hiše. Na eni od njih, nekdanji sinagogi, je
še danes grb - judovska glava. Nekateri
so si ogledali Puchov muzej, drugi so izkoristili prosti čas za kavico ali pa so si
ogledovali mesto. Na poti na Koroško
smo se ustavili na počivališču in voščili Mariji in Jakobu za okrogli obletnici.
Podprti z okusnim pecivom in sadjem z
domačega vrta smo nadaljevali pot in se
ustavili v stari koroški prestolnici Šentvid
ob Glini (do leta 1518, ko to vlogo prevzame Celovec). Ustavili smo se pred
zanimivim živobarvnim hotelom Fuchs.
Ogledali smo si cerkev Sv. Vida in kostnico. Na glavnem trgu smo si ogledali kužno znamenje in mestno hišo s pokritim
dvoriščem, primernim za različne prireditve. Prosti čas do odhoda je vsakdo izkoristil po svoje. Pot domov je ob klepetu in
urejanju vtisov hitro minila.
Zvonka Osredkar

V Bohinju smo se najprej ustavili v
Ribčevem Lazu pri spomeniku Štirim srčnim možem - prvopristopnikom na Triglav.
Štirje srčni Bohinjci so 26. avgusta 1778
prvi, odkar svet stoji, osvojili vrh velikega Triglava. Spomenik, ki je delo Stojana
Batiča, so postavili ob dvestoletnici vzpona
na Triglav.
Nadaljevali smo z ogledom cerkve sv.
Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu, ki je
bila verjetno zgrajena že pred letom 1300.
Cerkev stoji na nasipu nad vzhodnim
bregom Bohinjskega jezera, ob iztoku
Jezernice – izvir Save Bohinjke. Prvotna
romanska cerkev je bila v 16. stoletju prezidana in opremljena z baročnim oltarjem.
Notranjost krasijo freske iz različnih obdobij in trije leseni oltarji, ki so jih rezbarji
izdelali v različnih obdobjih 17. stoletja.
Okrog cerkve je postavljen nižji zid, pred
cerkvijo stoji lopa, pred vhodom na zunanji
steni cerkve pa je naslikana velika podoba
sv. Krištofa. V 18. stoletju so ob cerkvi nadzidali zvonik in ga prekrili z baročno čebulasto kapo, prekrito s skodlami.
Po ogledu cerkve smo odšli do pristana
in se vkrcali na ladjo, ki nas je popeljala do

pristana pod Voglom. Bohinjsko jezero je
največje slovensko stalno naravno jezero –
dolgo je 4100 in široko 1200 m, najgloblje
je 45 m. Jezero je ledeniškega nastanka.
Glavni pritok jezera je Savica. Ob severnem robu je več podvodnih kraških izvirov,
najbolj poznan je kraški izvir – bruhalnik
Govic, ki je v deževnem obdobju močan
pritok jezera. V jezeru živi petnajst vrst rib,
najznačilnejše so jezerska postrv, rdečerepka, ostriž, lipan, šarenka in som.
Ladja nas je pripeljala do pristana v
Ukancu, od koder smo šli do spodnje postaje gondole, se povzpeli na 1535 m
nadmorske višine in pristali na Voglu – v
Triglavskem narodnem parku, kraljestvu
Zlatoroga. Vzeli smo si čas in vsak po svoje
raziskovali okolico Viharnika, restavracije, v kateri smo se pred vrnitvijo v dolino
okrepčali s kosilom. V bližini zgornje postaje gondole je žal zapuščen Ski hotel, s terase katerega se nam odpre prelep razgled
na Bohinjsko jezero z okolico, na Komno,
Triglavsko pogorje in Kamniško-Savinjske
Alpe. Brunarice v okolici pa Voglu dajejo
prijetno planinsko podobo. Vrnili smo se
v dolino in se z avtobusom odpeljali proti

Načrt aktivnosti DUEL v letu 2013
Datum

Aktivnost

prijave

12. 10. 2013

Dobrepoljsko vandranje

7. in 8. oktober 2013

15. 10. 2013

Kosovelova pot

7. in 8. oktober 2013

12. 11. 2013

Martinovanje

4. in 5. november 2013

Slapu Savica. Po številnih stopnicah smo
se povzpeli do paviljona, od koder je lep
pogled na slapa. Vode Savice prihajajo na
dan iz podzemlja doline Triglavskih jezer
v steni Komarče, Savica pa izvira v dveh
slapovih. Višji pada v globino 75 m, desni,
manjši pa 25 m.
Po ogledu smo se vrnili do avtobusa in se
odpeljali v Srednjo vas, kjer smo si ogledali
sirarno in izdelavo sira. Začetki bohinjskega sirarstva segajo v 13. stoletje. Razvijali
so ga planšarji, ki so v poletnih mesecih pasli živino na okoliških planinah. Pridobivali
so mleko in ga predelovali v maslo, skuto in
sir. Bohinjski sir je posebna vrsta ementalskega sira. Značilen hlebec sira je težak od
45 do 55 kg, v premeru meri okrog 60 cm
in je visok od 8 do15 cm. Pomemben prepoznavni znak zanj so luknje. Izdelujejo ga
na način, ki združuje tradicijo, znanje, več
stoletne izkušnje sirarjenja in sodobno tehnologijo. Na degustaciji smo se prepričali o
kakovosti in okusu Bohinjskega sira. Kupili
smo še sir za popotnico in se odpeljali proti
domu. Doživeli smo še en lep izlet, ko smo
lahko uživali v lepotah naše domovine.
Zvonka Osredkar

Na vse aktivnosti se do zasedbe avtobusa lahko
prijavite na dan prijav do 11. ure po telefonu št. 01
519 80 36 Zvonki Osredkar. V primeru, da se na
navedeni številki nihče ne oglasi, pokličite Jožeta
Berganta na 041 542 112. Udeležba na pohodih
oz. izletih je na lastno odgovornost, seveda pa sta
predvsem na pohodih potrebna primerna obutev in
oprema. Odhodi na izlete in pohode bodo ob 7.00
uri s parkirišča Tivoli v Ljubljani.
Zvonka Osredkar
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Naj fotografija 2013
Tudi v letu 2013 v našem glasilu nadaljujemo z nagradnim natečajem za najboljšo fotografijo leta. Za letošnjo poletno
številko glasila smo v uredništvo prejeli
devet zanimivih fotografij. Poslali so jih:
Anton Mesarek, Anton Štimec, Marjan
Drolc, Marko Kralj, Mitja Šafar, Robert
Krznar, Sonja Štubelj in Srečko Mihelič.
Avtorjem se za poslane fotografije lepo
zahvaljujemo.
K sodelovanju vabimo sodelavce in
upokojence, da s svojimi zanimivimi fotografijami sodelujejo v natečaju za izbor
Naj fotografije leta 2013 ter v naslednjih
številkah našega glasila bralcem pričarajo
zanimive trenutke, ujete v objektiv fotografskega aparata.

Anton Mesarek - Nad gozdom.

Anton Štimec - Vejevje.

Mitja Šafar - Po divjanju orkanskega vetra.

Robert Krznar - Ko zagori drog.

Marjan Drolc - Po požaru.

Srečko Mihelič - Vse je pod nadzorom.

Uredništvo

Anton Mesarek - Med sončnicami.
(levo zgoraj)
Marko Kralj - Tramontana nad Žusterno.
(levo)
Sonja Štubelj - Pred nevihto.
(levo spodaj)

FOTO

2013
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Foto:
A. Frank

Sestavil:
TONI

Zbirka
zemljevidov

Anton
Kalin

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo izžre
bancu Francu Mraku iz Poljan pri Škofji Loki, ki bo po pošti prejel praktično nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na
dopisnico do vključno 22. 11. 2013 in pošljete na naslov: 

Ludolfovo
število
3,14159

Elektro Ljubljana d.d.
Uredništvo Novic
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana
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Najnižja cena ni vse.
Je pa dober začetek.

Jesen je čas za zanesljivo
najboljše cene energentov.

samo za nove odjemalce
Elektro energije
z nespremenjeno ceno
do 31. 3. 2014

samo za imetnike
toplotnih črpalk
z nespremenjeno ceno do
31. 12. 2014

z nespremenjeno
ceno do
31. 12. 2014

z nespremenjeno
ceno do
31. 12. 2015

Naročite energente po
najboljši ceni na
www.zanesljivo.si

Najboljša cena je zdaj lahko še boljša:
5€

za vsakih 12 mesecev
zvestobe vas nagradimo s
5 evri popusta

3€

brezpapirno poslujte in plačujte
račune preko “trajnika” prihranite še dodatne
3 evre

vsak delovnik od 7. do 20. ure,
ob sobotah od 7. do 14. ure
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www.zanesljivo.si poceni energijo

Elektro energija d.o.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana

Izberite paket po svoji meri in plačujte zanesljivo
najboljšo ceno električne energije.

