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Spoštovane bralke in bralci,
tokratna številka Novic je nekoliko drugačna. Kar enajst strani namreč zaseda
osrednja tema, namenjena februarskim
havarijam.
Tako povzemamo dogajanje na območju Elektra Ljubljana vse od prvih
dni februarja, ko je Slovenijo prizadel
žled ter v gozdovih in na infrastrukturi
povzročil nepredstavljivo škodo.
Samo na območju Elektra Ljubljana
je namreč v nekem trenutku brez napajanja z električno energijo ostalo več
kot 100.000 odjemalcev. Slovensko
elektrogospodarstvo takšne katastrofe
ne pomni.
Pomnijo pa jo arhivi. Na strani 15
vam predstavljamo izsek iz revije Dom
in svet iz leta 1900, kjer so objavljene
fotografije ravno takšne uničujoče ujme,
ki je pred več kot stotimi leti prizadela
Notranjsko.
Zaradi februarskih razmer so morale
ekipe Elektra Ljubljana ukrepati čim
hitreje in učinkovito, da so znova zagotovile napajanje z električno energijo.
Številne zahvale uporabnikov omrežja
dokazujejo, da so trud prepoznali.
Čeprav so naši zaposleni dali vse od
sebe, da bi prebivalcem čim prej zagotovili ponovno preskrbo, pa so bile
ponekod poškodbe omrežja tako hude,
da so bili brez napajanja nekaj tednov.
Seveda brez pomoči gasilcev, civilne
zaščite, vojske in tudi številnih občanov
ne bi zmogli opraviti težaškega dela,
zato se vsem zahvaljujemo za opravljeno delo.
Zaposleni v Elektru Ljubljana pa smo
znova pokazali, da znamo tudi v kriznih
razmerah delati dobro in strokovno ter
da lahko s skupnimi močmi premikamo
gore. l
Majda Dodevska, urednica Novic
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Krvodajalska akcija
Predstavitev poklicev
v elektrogospodarstvu
na OŠ Trebnje

Na zavodu za transfuzijo je bila 6. marca krvodajalska akcija
za zaposlene na upravi družbe, distribucijski enoti Ljubljana
mesto in Elektro energiji d. o. o. Udeležilo se je je 30 zaposlenih. Tisti, ki vam ni uspelo, pa boste imeli spet priložnost v
jesenskem terminu. Vsem, ki ste se vabilu nesebično odzvali,
se najlepše zahvaljujemo.

Elektro Ljubljana je s predstavitvijo
poklicev v elektrogospodarstvu sodeloval
na tehniškem dnevu srednjih šol in
poklicev, ki ga je za devetošolce
organizirala Osnovna šola Trebnje.

Peter Jankovič

Nadzorni svet potrdil mandat
predsedniku uprave
Nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana je 27. februarja
2014 opravil pogovore s kandidati za predsednika
uprave. Nadzorniki so na položaj predsednika družbe
soglasno imenovali dosedanjega predsednika uprave
Andreja Ribiča.

Predstavitve so se udeležili učenci osnovnih
šol Trebnje, Mokronog, Šentrupert, Veliki Gaber in Prevole, nagovorile so jih različne
srednje šole, poklice pa so opisali predstavniki
podjetij različnih gospodarskih panog. Poklice
v elektrogospodarstvu, možnosti za izobraževanje in zaposlitev je s predavanjem in slikovnim gradivom predstavil Marko Piko.

Med darovalci je že vrsto let tudi Andrej.
Zanimanje za poklic električar je bilo skromno.

Uredništvo

Marko Piko

Obisk električarja Pika v vrtcih

Priznanje Mestne občine Ljubljana je prevzel Andrej Ribič.
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Elektro Ljubljana s predstavitvijo poklica električar že vrsto let sodeluje z vrtci,
v katerih so v oskrbi otroci naših sodelavcev. Januarja je električar Piko obiskal
vrtce v Ljubljani, Radomljah in Cerknici. Z malčki so spoznavali elektriko,
zanimivosti dela elektromonterja na terenu in zaščitne opreme, ki jo pri delu
uporablja. Otroci so z velikim zanimanjem spremljali predstavitev. Tudi sami
so si lahko namestili čelado in zaščitne rokavice, največ veselja pa sta prinesla
prikaz statične elektrike z balonom in pozibavanje na varnostnem pasu.
Marko Piko

Dobitniki priznanj na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

Družba Elektro Ljubljana prejela priznanje Mestne občine Ljubljana
V Mestnem muzeju Ljubljana so 28. februarja 2014 podelili priznanja MOL na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, s katerimi se zahvalijo tistim, ki pomagajo v nesrečah – takrat ko ljudje najbolj potrebujejo pomoč.
Mestna občina Ljubljana je Elektru Ljubljana oziroma in dan, je omogočilo, da so prizadetim občankam in občanom
zaposlenim ter natančneje distribucijskima enotama Ljubljana Mestne občine Ljubljana čim hitreje olajšali tegobe, ki jih
mesto in Ljubljana okolica podelila zahvalno listino za povzročila vremenska ujma.
Plakete in zahvalne listine s področja varstva pred naravnimi
požrtvovalno in učinkovito delo pri odpravljanju katastrofalnega stanja na električnem omrežju zaradi žleda. MOL je in drugimi nesrečami Mestna občina Ljubljana podeljuje že
nagrado Elektru Ljubljana podelil z utemeljitvijo, da so v trinajsto leto, z njimi pa simbolično izrazi hvaležnost in
najbolj kritičnih dneh opravili 130 intervencij v 8040 urah pozornost do posameznikov oziroma organizacij, ki s svojim
dela, pri čemer je sodelovalo 95 zaposlenih. Ti podatki že sami delom, požrtvovalnostjo, znanjem in nesebičnostjo pomagajo
govorijo o obsegu intervencij, ki so jih delavci na terenu meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana v nesrečah –
opravljali v zelo težavnih in za življenje nevarnih okoliščinah. takrat ko ljudje najbolj potrebujejo pomoč.
Njihovo požrtvovalno delo, ki so ga opravljali tako rekoč noč
Uredništvo

Če misliš,
da zmoreš,
ali če misliš,
da ne zmoreš,
vedno imaš prav.
Da elektrika lahko pride do porabnika, mora biti tokokrog sklenjen.

HENRY FORD
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Spoštovane sodelavke in sodelavci,
začetek letošnjega leta je bil za vse veliko burnejši, kot smo si lahko predstavljali
ali želeli.
Slovenijo je prizadel žled, kot ga ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. Ta
naravna katastrofa je slovenskemu elektroenergetskemu sistemu povzročila večjo
škodo kot katera koli doslej, najbolj prizadeto pa je bilo ravno območje Elektra
Ljubljana.
Žled je med drugim poškodoval tudi dva 110-kilovoltna daljnovoda, zaradi česar
je brez napajanja z električno energijo ostala vsa Notranjska. V prvih dneh ujme je
bilo v nekem trenutku na območju Elektra Ljubljana brez napajanja več kot 100.000
odjemalcev.
Spoštovani sodelavci, na lastne oči sem videl vaša prizadevanja in nečloveške
napore, ki ste jih podnevi, ponoči in v vseh vremskih razmerah vlagali v to, da bi
električno energijo čim prej znova pripeljali do odjemalcev. Toda to je šele prvi
korak, potrebnega bo namreč še veliko ur vašega dela, da bo omrežje znova
stabilno, in upam, da v še boljšem stanju.
Ob tem bi se vam rad še enkrat iskreno zahvalil za ves trud in delo, ki sta bila
potrebna, da smo znova vzpostavili delovanje distribucijskega omrežja.
Ujma nas je še enkrat spomnila, kako premišljeno moramo načrtovati investicije
v omrežje in da ne smemo opustiti skrbi za pomlajevanje monterskih ekip. Ravno ko
smo se bojevali proti posledicam februarske ujme, mi je nadzorni svet podelil še en
mandat. S tem pa sem dobil tudi mandat za nadaljnjo skrb za stabilnost in razvoj
skupine Elektro Ljubljana.
Da so bili naši koraki pravilni, dokazujeta tudi priznanje za najuglednejšega
delodajalca v panogi elektroindustrija in energetika ter priznanje Mestne občine
Ljubljana za odpravo posledic havarij na območju MOL.
Po februarskih havarijah smo opravili tudi javnomnenjsko raziskavo, s katero
smo preverili, kaj o našem odzivu menijo uporabniki omrežja na območju Elektra
Ljubljana. Kar 80 odstotkov jih misli, da smo se na ujmo dobro odzvali, učinkovitost
naših aktivnosti pa so na lestvici od 1 do 5 ocenili zelo visoko.
Priznanja, ki smo jih prejeli, in javno mnenje uporabnikov omrežja dokazujejo,
da smo na dobri poti. Obenem pa so velika zaveza, da na tej poti tudi ostanemo.
Še enkrat bom ponovil, kar sem že povedal – bistvo podjetja ste njegovi zaposleni,
kar se je v zadnjih mesecih nedvomno dokazalo. Hvala za delo, ki ga opravljate
dobro in predano! l
Andrej Ribič, predsednik uprave Elektro Ljubljana

Žled, kot ga ne pomnijo,
na območju Elektra Ljubljana
povzročil izjemno škodo
Elektro Ljubljana prebivalce Loške doline opozarja, naj se na
poplavljenih območjih s čolni ne vozijo v bližini električnih
daljnovodov. Ti so namreč še vedno pod napetostjo, zaradi
visoke gladine vode pa je vožnja pod njimi smrtno nevarna.
Tako se je glasilo opozorilo, ki smo ga v Elektru Ljubljana izdali
22. januarja letos. Enako opozorilo je sledilo 19. februarja,
skoraj mesec dni pozneje, ko je rekordne ravni začelo
dosegati Planinsko jezero. Vendar pa se je svet na območju
Elektra Ljubljana vmes spremenil do neprepoznavnosti.
petek, 31. januarja, je bilo že med 1. in 6. uro zjutraj več
kratkotrajnih izpadov daljnovodov na območju Vrhnike
in Starega trga. Ob 10. uri so se začeli dolgotrajnejši
izpadi na območjih Vrhnike, Žirov, Kočevja, Kočevske Reke,
Logatca, Cerknice in Starega trga. Izpadi so se z nezmanjšano
gostoto začeli pojavljati po celotnem območju Elektra Ljubljana
d. d., največ pa na območjih Grosuplja, Sodražice, Ribnice,
Radeč, Kamnika, Litije, Trebnjega in Kozarja. Do večera je bilo
brez električne energije celotno območje Starega trga in vsa

V

okolica Cerknice, vasi na meji med Kočevskim in Notranjsko
ter zahodno od Logatca. Tako je na tem predelu brez električne
energije ostalo približno 6000 odjemalcev, ki so se napajali iz
približno 190 transformatorskih postaj. Naše ekipe so ponoči
odpravljale okvare, število odjemalcev brez napajanja jim je
uspelo zmanjšati na približno 1000.
Vendar pa se je stanje v soboto, 1. februarja, zjutraj poslabšalo
– padal je namreč ledeni dež, zaradi katerega so se začeli podirati
še preostali daljnovodi in tudi tisti, na katerih so naše ekipe že
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Predsednik NS Andrej Šušteršič in predsednik uprave Andrej
Ribič na ogledu posledic. Foto: Marjan Ravnikar

napajajo po 2500 transformatorskih postajah oziroma
skoraj polovici srednjenapetostnega omrežja.
Ob pojemanju padavin smo z učinkovito odpravo okvar s
prenapajanji število odjemalcev brez električne energije
zmanjšali na približno 70.000. Do večera smo zagotovili
napajanje v RTP Vrhnika. Takoj smo se lotili tudi improviziranega popravila podrtih 110-kilovoltnih daljnovodov in 3.
februarja ob treh zjutraj nam je spet uspelo vzpostaviti 110kilovoltno napajanje za RTP Vrhnika. Med tem smo ugotovili, da
je v nadaljevanju daljnovoda proti Logatcu podrtih še nekaj
dodatnih železnih jamborov.
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odpravile okvare. Okvare so se razširile na območje Domžal,
Dobrepolja, Črnuč, Izlak, Zagorja, Ivančne Gorice, Črnomlja in
Metlike, do konca dneva pa so se začeli pojavljati tudi prvi
izpadi 110-kilovoltnih naprav. Tik pred polnočjo je izpadel vod
Kleče–Vrhnika, ki napaja RTP Vrhnika. Tako je celotna
Notranjska obvisela samo na enem 110-kilovoltnem daljnovodu.
Žledenje se je naslednji dan nadaljevalo, zaradi česar so
izpadali večji, pomembnejši vodi, ki napajajo celotna območja,
kot so RP Ivančna Gorica, RP Kočevska Reka, RP Dobrepolje.
Ob jutranjem pregledu so naše ekipe ugotovile, da je daljnovod
Kleče–Vrhnika tako poškodovan, da ga ni bilo mogoče takoj
popraviti. Ob 11.45 je izpadel tudi daljnovod Kleče–Logatec 1
in brez napajanja z električno energijo je ostala vsa Notranjska.
Med pregledom na terenu smo ugotovili, da se je podrlo 19
železnih jamborov, veliko pa jih je bilo zelo poškodovanih.
Napajanje RTP Cerknica in pomembnih industrijskih
odjemalcev na tem območju smo poskušali zagotoviti z
neposredno 20-kilovoltno povezavo iz RTP Žiri, ki pa se je
istega večera podrla. Pozneje se je izkazalo, da se je podrlo več
kot 20 jamborov med Logatcem in Rovtami. Po nobenem 20kilovoltnem daljnovodu nismo mogli vzpostaviti napajanja proti
RTP Vrhnika, tako da so vsi odjemalci na območju Notranjske
ostali brez preskrbe z električno energijo.

2.2.20
14
2.2.2014

Delavce Elektra Ljubljana je na terenu obiskala tudi predsednica vlade Alenka Bratušek. Foto: STA

Na 110-kilovoltni ravni so kratkotrajno izpadli še transformatorji 110/20 kV v Žireh, Trebnjem in Črnomlju. V okvari je
ostal tudi 110-kilovoltni daljnovod Idrija–Žiri 1. Na 20kilovoltni ravni so izpadli še vsi daljnovodi proti RP Ivančna
Gorica, in to iz smeri RTP Grosuplje in RTP Litija, med drugimi
tudi daljnovod Ivančna Gorica na železnih stebrih, od katerih sta
se dva podrla.
Poškodoval se je železni daljnovod iz RTP Potoška vas proti
Litiji, ki napaja ENP Sava (trije stebri) v lasti železnic. Hkrati so
ostali brez električne energije odjemalci na celotnem območju
okoli Grosuplja, Litije, vzhodno od Domžal ter vzhodno in
severno od Kamnika. Več okvar je bilo tudi na območju Kuma,
na Gorjancih in v Beli krajini.
V nedeljo, 2. februarja, ob 21. uri zvečer je bilo brez
električne energije več kot 100.000 odjemalcev, ki se

31.1.2014
3
1.1.2014
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Žled je najbolj prizadel Notranjsko in
poškodoval SN- in NN-omrežje. Odjemalci
so bili najdlje brez električne energije prav
na tem območju.

Število odjemalcev brez napajanja nam je uspelo prepoloviti,
tako da jih je bilo še približno 40.000 (1000 transformatorskih
postaj), za Logatec in Cerknico pa ni bila mogoča nobena hitra
rešitev.
Hkrati s porušitvijo 110-kilovoltnega omrežja in pomembnejših 20-kilovoltnih daljnovodov smo izgubili tudi telekomunikacijsko omrežje in vodenje do RTP Vrhnika, RTP
Logatec, RTP Cerknica, RP Stari trg, RP Kočevska Reka in RP
Ivančna Gorica. Izgubili smo tudi UKV-območje za Notranjsko,
kar smo razmeroma hitro, a zasilno vzpostavili s prenosnimi
postajami.
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Foto: Marjan Drolc

V ponedeljek se je vreme nekoliko izboljšalo, zato se je število
odjemalcev brez električne energije na manj prizadetih območjih
hitro zmanjševalo, prispeli pa so tudi prvi agregati.
Kljub malce boljšemu vremenu smo dopoldne zaznali izpad
napajanja za celotno Belo krajino. Na srečo nam je uspelo 110kilovoltni daljnovod priklopiti nazaj, daljnovod Gotna vas–Metlika
pa je ostal v okvari, saj se je pretrgala žica. Iskali smo način, kako
bi vzpostavili 110-kilovoltno povezavo med Vrhniko in Logatcem.
Premostiti štiri kilometre hribovja z omejeno količino lastnih,
izposojenih in najetih havarijskih stebrov je bila odločitev, polna
tveganj.
V naslednjih dneh se je ugodno vreme nadaljevalo in lahko smo
uspešno odpravljali okvare na omrežju, nato pa se je spet poslabšalo
in povzročilo nove na mestih, kjer smo jih že odpravili. Proti koncu
tedna se je končno otoplilo.
Na območjih DE Novo mesto in Trbovlje se je stanje
normaliziralo, v omrežje nam je uspelo priklopiti vse njihove
transformatorske postaje. V DE Ljubljana mesto nam je uspelo z
improvizacijo odpraviti okvari v Tacnu in Šiški, kljub temu pa je na
celotnem območju brez električne energije zvečer ostalo okoli
16.000 odjemalcev oziroma 630 transformatorskih postaj. Priklopili
smo 24 agregatov iz mednarodne pomoči.
Sanacijo smo pospešeno nadaljevali tudi čez vikend. V nedeljo, 9.
februarja, nam je točno ob polnoči uspelo priklopiti 110-kilovoltno
daljnovodno povezavo do RTP Logatec in RTP Cerknica, kar je

nemudoma omogočilo priklop večjih industrij- skih odjemalcev
na tem območju, saj so večinoma priklopljeni na kabelsko
omrežje. S tem se je število nenapajanih transformatorskih smo
znižalo pod 400, kar je pomenilo manj kot 10.000 odjemalcev.
Po vzpostavitvi 110-kilovoltnega napajanja in posledičnega
delovanja srednjenapetostnih stikališč je odprava okvar v okolici
RTP potekala hitreje. Tako je bilo do konca ponedeljka, 10.
februarja 2014, brez napajanja 300 transformatorskih postaj
oziroma 7000 odjemalcev. Vzpostavili pa smo tudi UKVrepetitor na Slivnici in tako omogočili normalno UKV-zvezo
med DCV in delavci na terenu. Na agregate je bilo priklopljenih
45 transformatorskih postaj.
Čez vikend smo kljub dežju, blatu in delu na nemogočem
terenu zasilno sanirali drugi 110-kilovoltni daljnovod med
Klečami in Vrhniko. V ponedeljek, 17. februarja, nam je uspelo
preskrbo z električno energijo po omrežju ali z agregati
zagotoviti vsem odjemalcem v Žireh, Kočevju, Ribnici in
Kamniku. Kljub temu pa sanacija omrežja na teh območjih še
ne bo kmalu končana, saj gre v večini primerov za začasne
ukrepe in kablovode, položene po površini zemlje. Tega dne smo
v poznih večernih urah vzpostavili tudi normalno napajanje za
RTP Vrhnika na 110-kilovoltni ravni. Že v ponedeljek in tudi v
torek smo morali zaradi poplav v okolici Podplanine preventivno
izklopiti del omrežja. Prebivalce smo tudi opozarjali, naj se s
čolni ne vozijo pod daljnovodi.

Žled je na območju Elektra Ljubljana podrl
3000 lesenih drogov in 92 kovinskih, od tega
23 na 110-kilovoltnem omrežju, druge na
srednjenapetostnem. Poškodovanih je več
kot 4000 konzol in 6000 izolatorjev,
prizadetih je 1800 kilometrov
srednjenapetostnih vodov in približno 1200
kilometrov nizkonapetostnih. Škoda na
omrežju Elektra Ljubljana presega 20
milijonov evrov.

V času, ko so naše ekipe na distribucijskem omrežju
odpravljale okvare, ki so jih povzročile izredne vremenske
razmere, smo še posebno pozornost namenili skrbi za varnost in
zdravje naših delavcev, ki so se trudili, da bi čim prej vzpostavili
napajanje z električno energijo na območju Elektra Ljubljana.
Tako smo poskrbeli, da so imeli nujno potrebno opremo za varno
in učinkovito delo v zahtevnih razmerah. Med prednostmi je bilo
tudi zagotoviti ustrezno prehrano, tople napitke in potreben
počitek ter tako preprečiti morebitne neljube delovne nesreče,
ki se lahko v takih razmerah hitro zgodijo.
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Napajanje z agregati na območju
Elektra Ljubljana d. d.

Foto: Robert Lekše
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Z agregati smo začeli napajati najprej najbolj prizadeta območja DE
Kočevje. Že 1. februarja smo prepeljali vseh šest lastnih agregatov
v dolino Loškega potoka in dolino Osilnice. Spremljali smo
vremenske razmere, ki so se nenehno slabšale, najbolj pa prvo soboto
in nedeljo v februarju. Razmere smo poskušali reševati sistematsko
po najbolj prizadetih območjih. En lastni agregat smo uporabljali na
območju nadzorništva Logatec, in sicer za napajanje vodovoda v
Logatcu.
Po pozivu Slovenije po mednarodni pomoči je 3. februarja že
prišlo 31 agregatov s spremljevalnim osebjem, večinoma iz Avstrije,
Nemčije in Češke. Deset agregatov iz mednarodne pomoči in tri
agregate Slovenske vojske smo priključili na območju nadzorništva
Cerknica, trije pa so bili priključeni na območju distribucijske enote
(DE) Kočevje. Poleg teh smo najeli še tri.
Agregate, ki so nam bili dodeljeni iz mednarodne pomoči, smo
nameščali oziroma priklapljali za napajanje vodovodov, zdravstvenih
domov, vrtcev, šol in domov starejših občanov, s čimer smo zasilno
pokrili napajanje tovrstnih (najnujnejših) objektov.
Vse naslednje dni smo v koordinaciji z občinami in Upravo RS za
zaščito in reševanje (URSZR) priklapljali nove agregate (na
območjih nadzorništev Kamnik, Vrhnika, Logatec, Žiri, Cerknica,
Grosuplje, Ribnica, Dobrepolje, Kočevje …), tiste, ki so jih
priskrbeli lokalni štabi civilne zaščite ali pa so jih najeli posamezniki,

ter seveda tudi novoprispele iz mednarodne pomoči iz Hrvaške,
Nemčije, Avstrije, Poljske, Romunije in Srbije. Največ jih je bilo
po naših podatkih priklopljenih na območju nadzorništva
Logatec, kjer je bilo z njimi v celotnem obdobju napajanih več
kot 60 različnih transformatorskih postaj. Pri tem so nam nekaj
dragocenega časa vzeli priklapljanje in odklapljanje, skrb za
logistiko in komunikacijo pri premikih oziroma prestavitvah
agregatov, tudi manjša servisiranja ter seveda ponekod klici in
pritiski ljudi in občin za zagotovitev dodatnih agregatov.
Konec drugega in v tretjem tednu smo prve agregate na najbolj
prizadetih območjih DE Ljubljana okolica začeli tudi izklapljati
in prestavljati na druge lokacije.
Tako smo zaradi popravila oziroma sanacije srednjenapetostnega omrežja do 14. februarja odklopili večino agregatov na
območju nadzorništva Kamnik, nekaj dni pozneje pa vse (razen
enega) na območju nadzorništva Vrhnika. Nato smo 19.
februarja odklopili zadnji agregat na območju nadzorništva
Cerknica, dan pozneje na območju nadzorništva Žiri, 27.
februarja pa še na območju nadzorništva Logatec.
Tega dne smo tako z agregati napajali še odjemalce na
območju nadzorništva Kamnik (v dolini med Stahovico in
Kamniško Bistrico trije agregati) ter na DE Kočevje na območju
Loškega potoka in Osilnice – sedem agregatov.
Sanacija omrežja je v teku, z agregati napajamo še nekaj
transformatorskih postaj.

Klicni center
V okvirih kriznih štabov in dispečerske službe smo organi-zirali
tudi klicni center za odjemalce, ki je v 14 dneh sprejel izjemno
veliko klicev. Za primerno odzivnost smo organizirali
triizmensko delo.
Vprašanje, ki so nam ga uporabniki omrežja najpogosteje
postavili, je bilo, kdaj jim bomo lahko spet zagotovili napajanje
z električno energijo. Zaradi izjemnega obsega okvar na omrežju
pa smo jim žal lahko sporočili le okvirni čas predvidenega
priklopa v omrežje.

Vreme vpliva na zmanjšanje proizvodnje
električne energije
Izjemno težavne vremenske razmere na začetku februarja so
neugodno vplivale tudi na delovanje proizvodnih naprav Elektra
Ljubljana OVE d. o. o. Zaradi žleda, podiranja in lomljenja
drevja ter posledično trganja električnega omrežja so nastale
obširne motnje v delovanju hidroelektrarn. Kar šest naših MHE
je bilo popolnoma ustavljenih, in sicer Zala, Črni potok, Belica,
Sora Fužine, Sopota in Sušjek. Podrta drevesa so onemogočala
dostop do večine naših hidroelektrarn. Takoj smo začeli
odpravljati okvare in odstranjevati vejevje iz rešetk, ki jih
čistimo tudi s težko hidravlično mehanizacijo. Ob sodelovanju
zaposlenih skupine Elektro Ljubljana d. d. smo v optimalnem
času vzpostavili delovanje večine naših proizvodnih enot. Za
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Dom in svet
iz 1900
V reviji Dom in svet so leta 1900
poročali o podobnih razmerah,
kot so Slovenijo zajele v prvih
dneh letošnjega februarja.
Žled je, tako kot letos,
prav na Notranjskem
povzročil izjemno škodo.

Foto: Vesna Oman

Medijska pokritost
otočno obratovanje sta bili tako usposobljeni MHE Belica in
Črni potok, ki sta napajali vasi Žurge, Belica, Papeži in Črni
Potok z njihovo okolico. Vzpostavljeno je bilo tudi delovanje
MHE Sora Fužine, Sopota in Sušjek, MHE Zala pa je bila
nedostopna in zato dalj časa ni delovala. Odjuga je prinesla tudi
veliko naplavin, tako da je bilo ustavljeno delovanje naše
največje MHE Sava Brod. Zaradi vremenskih nevšečnosti pa
niso delovale niti naše sončne elektrarne. Na podlagi
ugotovljenega se bomo lotili nadaljnje sanacije. Ob tem naj še
enkrat omenimo odlično sodelovanje zaposlenih skupine Elektro
Ljubljana d. d., ki so pomagali, tudi z materialom in terenskimi
vozili.

Posebna zahvala gre vsem zaposlenim,
ki ste predano in nesebično v vseh
vremenskih razmerah delali za to, da bi
omrežje čim prej toliko usposobili, da bi
vsem odjemalcem ponovno zagotovili
napajanje z električno energijo. Iskreno se
zahvaljujemo tudi vsem ekipam zunanjih
sodelavcev, gasilcev, civilne zaščite in
vojakov, ki so nam pomagali pri odpravi
posledic žleda. Hvala tudi vsem
uporabnikom omrežja za potrpljenje in
razumevanje v teh izrednih razmerah.

V dneh, ko so se zaradi neugodnih vremenskih razmer začele
pojavljati prve težave na distribucijskem omrežju, smo medije in
odjemalce vseskozi sprotno obveščali o dogajanjih na območju
Elektra Ljubljana. Tako smo na spletni strani vsakih nekaj ur
objavljali poročilo o stanju omrežja in o delih pri odpravi okvar.
Predsednik uprave družbe, izvršni direktorji, direktorji
distribucijskih enot in služba za odnose z javnostjo so v skladu
z internimi pravili družbe novinarje ažurno obveščali o poteku
sanacije omrežja, medijem smo omogočili seznanitev z delom,
ki ga opravljajo naše ekipe na terenu, organizirali smo tri
novinarske konference. Predsednik uprave se je kot gost udeležil
več informativnih oddaj (Odmevi, Studio ob 17, izjave za RTV
SLO, POP TV, Kanal A …).
Prebivalce na območju Elektra Ljubljana smo želeli obveščati
čim bolje in čim bolj korektno. V medijih smo jih opozarjali na
morebitne nevarnosti in pomembne dejavnike sanacije. Poudariti
velja, da so nam bili mediji pri obveščanju javnosti v veliko
pomoč.

Zaključek havarijskega stanja
V zadnjem tednu februarja se je končalo havarijsko stanje, ki
smo ga razglasili v soboto, 1. februarja 2014. Ob koncu je bilo
brez napetosti le še šest transformatorskih postaj, štiri od teh so
napajale vikendaška naselja. V tem času je delovalo le še sedem
agregatov, ki so odjemalcem zagotavljali zasilno napajanje z
električno energijo. Sanacija, ki je bila izvedena v prvih tednih
po žledu, je zgolj zasilna, zato bo omrežje v prihodnjih mesecih
še nestabilno, na kar uporabnike tudi opozarjamo. Končna
sanacija bo potekala še vsaj do konca tega leta. l
Uredništvo, sodelavci OE ORDO, OE SDO, Elektro Ljubljana OVE
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Zahvala odjemalcev
Februarski žled je povzročil številne okvare na
elektrodistribucijskem omrežju. Prizadeti so bili številni
odjemalci, ki so več dni ostali brez električne energije.
Za potrpežljivost se jim še enkrat zahvaljujemo.
Objavljamo nekaj odzivov naših odjemalcev.

Foto: Robert Lekše

Spoštovani,
izrekam vam vse spoštovanje, ker se morate v takem
položaju 24 ur na dan izpostavljati nevarnosti, in se
vam zahvaljujem za vaš požrtvovalni trud, da bi
vzpostavili energijo za vse. Žal mi je samo, ker morate
verjetno prenašati razne žaljivke in nestrpnost nekaterih
ljudi, ki se sploh ne zavedajo, kako je vaše delo
zahtevno, nevarno in naporno. V moji bližini je veliko
ljudi, ki mislijo enako kot jaz. Lepo in prav bi bilo, da
bi bili za vse to, kar delate za nas, tudi primerno
nagrajeni, ne samo z besedo in trepljanjem po rami,
kakor je naša običajna praksa!
Hvala lepa!
Jože Hribar, Logatec

Foto: Bojan Pintar

Pozdravljeni,
nič drugega ne želimo kot to, da svojim neutrudim
zaposlenim, tako na terenu kot v »kriznem« štabu,
izrečete res iskreno pohvalo in zahvalo za vse, kar ste
delali in še delate za nas, v teh res težkih trenutkih.
Smo iz okolice Horjula in ugotovili smo, da ljudje še
znamo stopiti skupaj, se povezati, in prišli smo do
pomem- bnega spoznanja, da je narava tista, ki kroji
nas in ne obratno.
Tako radi bi pomagali, pa kaj, ko je elektrika tiste vrste
ljubica, ki se ne pusti »šlatati«.
Z odličnim in iskrenim spoštovanjem in naj vaše
zaposlene varuje lastna previdnost ter Nekdo tam
zgoraj.

Hvala vam za ves trud, da smo prišli
tako hitro do električne energije.
Pohvala vsem, predvsem ljudem na
terenu, res smo zadovoljni z vašim
delom. Želim vam uspešno reševanje še
naprej.
Nuša iz Cerknice

Spoštovani,
najlepša hvala za odgovor. Kot ste predvidevali, smo
se danes res prebudili v svetlo jutro. Hvala za vaša
prizadevanja in vzpostavitev »normalnega« življenja.

Pozdravljeni,
no, v naših domovih so spet posvetile
luči in se vklopile centralne kurjave.
Upam, da bo tako tudi ostalo. Za vse to
se moramo zahvaliti vašim delavcem, ki
so nam to omogočili! Še enkrat najlepša
hvala za vaš trud in se priporočamo,
vendar upamo, da ne bo več takih
razmer.
Lep pozdrav!

Tatjana Lukman

Katarina Binder Bistan

Družina Petrovčič

Zaposlenim se je pri odpravi posledic havarij
zahvalil tudi predsednik nadzornega sveta
Andrej Šušteršič.
Uredništvo
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Darko Butina:

»Rad imam dinamično
delo in okolje,
ki je polno izzivov«
S 1. januarjem je uprava Elektra Ljubljana na mesto
prokurista Elektro energije imenovala Darka Butino. Letos se
je Elektro energija uveljavila tudi kot ponudnik zemeljskega
plina in je aktivna še v treh hčerinskih družbah: Elektro
energija Srbija, Elektro energija Adria in Elektro energija BiH.
Družba je takoj po začetku samostojne poslovne poti sredi
velike gospodarske krize začela iskati nove priložnosti in
trge. V tretjem letu svojega poslovanja je pred pomembnimi
izzivi obvladovanja poslovanja in hkrati pravočasnih in
ustreznih odzivov na različne spremembe na posameznih
energetskih trgih. Nova znanja in izkušnje so v vedno bolj
konkurenčnih razmerah poslovanja Elektro energije nuja.
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l

Kaj že lahko poveste o Elektro energiji? Kateri so največji trenutni izzivi
in kateri jo čakajo v prihodnjih letih?
Ko posamezniki od zunaj gledamo elektrogospodarska podjetja, si pogosto
mislimo, da so to okoreli velikani. A me veseli, da lahko zdaj iz prve roke
potrdim, da je podjetje, kot je Elektro energija, izjemno dinamično in ima tudi
dober kolektiv. Res pa je, da so pred nami veliki izzivi, povezani s še večjo
konkurenco na trgu in tudi z vedno bolje ozaveščenimi strankami. Zato bomo
morali v prihodnjih letih namenjati pristopu do strank zelo veliko pozornost,
hkrati pa precej povečati učinkovitost in dodano vrednost, da bomo lahko še
naprej omogočali konkurenčne storitve v zadovoljstvo strank.

l

Kakšne cilje ste si zadali kot prokurist in kako boste poskusili pripomoči k
uresničitvi ciljev Elektro energije za prihodnjih nekaj let?
S svojim znanjem in izkušnjami želim prispevati k še večji tržni usmerjenosti
podjetja in hkrati tudi k njegovemu uspešnemu poslovanju, kar je seveda
jamstvo za dolgoročno stabilnost podjetja.

l

Katere so po vašem mnenju prednosti Elektro energije in kaj podjetje
potrebuje, da bi bilo uspešnejše?
Dejavnost Elektro energije je sestavljena iz dveh stebrov, in sicer trgovanja z
električno energijo in prodaje energentov, kot sta elektrika in plin, končnim
strankam – podjetjem in tudi gospodinjstvom. Poleg zavzetega tima sodelavcev
je prav povezanost obeh dejavnosti ena ključnih prednosti Elektro energije, na
kateri bo tudi v prihodnje gradila svoje poslovanje. Da pa bo podjetje resnično
izkoristilo vse svoje potenciale, bomo morali vsi sodelavci še bolj zavihati
rokave in dvigniti učinkovitost, saj na trgu nenehno čutimo konkurenčne pritiske
in se moramo odzvati s še boljšim delom in rezultati.

l

Katero je bilo vaše zadnje delovno mesto? Kakšne so vaše dosedanje
delovne izkušnje in odgovornosti?
Do konca lanskega leta sem bil aktiven kot podjetniški svetovalec v lastnem
podjetju, pred tem pa sem do aprila 2013 vodil največjo slovensko spletno
trgovino Mimovrste. Še pred tem sem bil član poslovodstva v podjetjih, kot so
Trimo in Trimo UAE, Najdi.si, Adeptio in NIL. Tako sem poleg vodstvenih
izkušenj dobil izkušnje iz različnih industrij, kar mi zelo pomaga pri delu.

l

Kakšno delovno okolje vas najbolj motivira?
Rad imam dinamično delo in okolje, ki je polno izzivov, s katerimi se lahko
spoprimem skupaj z izjemnimi sodelavci, od katerih se lahko vsak dan naučim
kaj novega.

l

Kako bi se opisali? Povejte kaj o sebi.
Na delovnem mestu sem do sebe zahteven, saj rad vidim, da so stvari narejene
in delo opravljeno. Podobno pričakujem tudi od sodelavcev, saj moramo vsi
skupaj v podjetju poskrbeti, da si svojo plačo vsak dan zaslužimo. Cenim odkrit
odnos in to, da posameznik zna prevzeti odgovornost za svoje delo.

l

Kako se počutite v novem delovnem okolju? Ste zadovoljni tukaj?
Takoj sem začel delo in pri tem z veseljem ugotavljam, da ima Elektro energija
veliko sposobnih in delavnih sodelavcev, s katerimi je užitek delati. l
Mag. Violeta Irgl,
Elektro energija d. o. o.

Milijon evrov
za energetsko učinkovitost

Družba Elektro energija je na spletnem
naslovu www.elektro-energija.si in v
Uradnem listu RS, št. 21/14, v petek,
28. marca 2014, objavila javni razpis
Energetsko učinkoviti z Elektro
energijo 2014 za nepovratne ﬁnančne
spodbude za povečanje učinkovitosti
rabe električne in drugih vrst energije
pri končnih odjemalcih. Sredstva so
namenjena izboljšanju energetske
učinkovitosti pri investitorjih v
poslovnem in javnem sektorju.
Skupna vrednost nepovratnih
sredstev, ki jih Elektro energija
namerava podeliti v sklopu razpisa, pa
je 1.069.172 evrov.
Elektro energija, podjetje za prodajo
elektrike in drugih energentov,
svetovanje in storitve, d. o. o., že
tretje leto zapored kot veliki
zavezanec za pripravo programa za
izboljšanje energetske učinkovitosti
pri končnih odjemalcih nadaljuje svojo
zavezo k spodbujanju energetske
učinkovitosti. Nabor ukrepov za
zagotavljanje prihrankov energije in
izboljšanje energetske učinkovitosti je
družba v letošnjem razpisu še razširila
z nekaterimi ukrepi, katerih cilj je
povečanje učinkovite rabe energije.
Rok za oddajo vlog je 9. maj 2014.
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Z Virtualno elektrarno
Elektra Ljubljana na konferenci
Tehnološka platforma za
pametna omrežja 2014
Konferenca Tehnološka platforma za pametna omrežja 2014 je bila 4.
februarja 2014 v Ljubljani in na njej smo aktivno sodelovali s predstavitvijo
Virtualne elektrarne Elektra Ljubljana d. d.
zvršni direktor OE Storitve za uporabnike Igor Volf je na
konferenci sodeloval kot moderator sekcije upravljanja z
energijo, polega tega je predstavil Virtualno elektrarno
Elektra Ljubljana d. d. njeno obratovanje in realne uporabniške
izkušnje pri zagotavljanju sistemske storitve terciarne rezerve.
Pohvalimo se lahko, da smo prvi v Sloveniji omenjeno
elektrarno kot gradnika pametnih omrežij uporabili v
elektroenergetskem sistemu. Njeno obratovanje se je do zdaj
potrdilo z uspešnimi aktivacijami in pomagalo omrežju pri
zniževanju obremenitve.

I
Dijaki Gimnazije Vič v trgovalni sobi Elektra energije

Brezplačno svetovanje za
izboljšanje energetske učinkovitosti
Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo je Elektro energija organizirala brezplačno
svetovanje o učinkoviti rabi energije gospodinjskim odjemalcem, ki je bilo dobro
obiskano. V samo štirih urah svetovanja o energijski učinkovitosti je več kot sto
gospodinjskih odjemalcev pridobilo uporabne informacije o čim racionalnejši in
učinkovitejši rabi energije, letos so poseben interes izrazili tudi dijaki in študentje.
lektro energija s svetovalnimi aktivnostmi, ki so za
gospodinjske odjemalce brezplačne, nadaljuje svojo
zavezo k spodbujanju energijske učinkovitosti s
praktičnim prikazom naprednih storitev za izboljšanje energijske
učinkovitosti v gospodinjstvu ter konkretnimi nasveti svojih
strokovnjakov za racionalnejšo in učinkovitejšo rabo energije.
»Že z enostavnimi ukrepi, napravami in storitvami, s
preprostimi prijemi pri ogrevanju, umivanju, kuhanju in
razsvetljavi lahko zmanjšamo porabo energije za najmanj deset
odstotkov, z uporabo naprednih storitev pa še več. Pri tem
varčevanje z energijo in njena učinkovita raba ne pomenita
nazadovanja življenjskega standarda, nasprotno, dvig zavedanja
o pomenu energije in njenem vplivu na okolje,« pravi Uršula
Krisper, vodja službe za napredne storitve.
Vse, ki se svetovanja niso mogli udeležiti, pa še naprej
vabimo, da na našem FB-profilu povprašajo energetske
strokovnjake po konkretnih nasvetih za večjo energijsko
učinkovitost. Najkoristnejša in najzanimivejša vprašanja bomo
tudi simbolično nagradili.
Gospodinjski odjemalci družbe Elektro energija si lahko

E

izposodijo preprosto merilno napravo poišči potratneža in
preverijo gospodarnost porabe svojih gospodinjskih naprav ter
prepoznajo največje porabnike električne energije. Gospodinjstva, opremljena s sodobnimi števci elektrike, lahko s
storitvijo Vklopi prihranek prihranijo tudi do 40 odstotkov pri
ceni električne energije vsaj dvakrat tedensko v vsaj dveurnih
časovnih intervalih. Tudi gospodinjstva, ki še niso opremljena s
sodobnimi števci, lahko s storitvijo Vklopi prihranek+ in plačaj
po sprotni porabi dosežejo enak prihranek pri ceni električne
energije vsaj dvakrat tedensko v vsaj dveurnih časovnih
intervalih. Svojim gospodinjskim odjemalcem pa so strokovnjaki
Elektro energije tudi sicer redno na voljo tudi na elektronskem
naslovu: energetsko.svetovanje@elektro-energija.si.
Za poslovne odjemalce smo tudi letos pripravili razpis
Energetska učinkovitost z Elektro energijo za pridobitev
nepovratnih sredstev za izboljšanje energijske učinkovitosti v
podjetjih.Do 9. maja se lahko podjetja in javni sektor potegujejo
za dober milijon evrov nepovratnih sredstev. l
Mag. Violeta Irgl,
Elektro energija

V okviru iste sekcije je Uršula Krisper, vodja službe za
napredne storitve, predstavila evropske projekte in električno
mobilnost, in sicer vključitev infrastrukture za električna vozila
kot novih elementov elektroenergetskega sistema. Ta je zaradi
informacijske in komunikacijske podpore že povezljiva v
pametno omrežje, kar smo pokazali na zgledih storitev, ki jih
Elektro Ljubljana d. d. razvija skupaj s partnerji v okviru
evropskih projektov. l
Uršula Krisper,

Terestrično lasersko snemanje
(ang. Ground Penetrating Radar)

in GPR – povezovanje dveh tehnologij
GPR tehnologija iskanja podzemnih komunikacij
predstavlja učinkovito rešitev pri reševanju težav,
povezanih z nenatančnimi podatki lokacij kablovodov,
cevovodov ter drugih podzemnih objektov. Terestrično
lasersko snemanje (TLS) je naprednejša tehnologija za
celovit tridimenzionalni (3D) zajem prostorskih
podatkov. Lasersko snemanje je podobno merjenju z
laserskim merilcem razdalje, vendar pa zaradi visoke
frekvence delovanja daje možnost merjenja tako večjih
objektov kot tudi njihovih manjših detajlov. Podatki
pridobljeni s tehnologijama GPR in laserskim
snemanjem omogočajo izdelavo točnega podzemnega
katastra, katerega lahko med drugim uporabimo pri
gradnji novih objektov, rekonstrukcijah, vzdrževanju,
obnovah podzemeljskih vodov itd.

OE SU
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Stalne izboljšave
V okviru službe za kakovost in vodenje projektov deluje
projektna pisarna, ki sprejema pobude razvojnih projektov,
koordinira proces njihovega vodenja, vodi dokumentacijo
aktivnih in arhiv preteklih projektov. Letno pripravlja načrt
razvoja podjetja, četrtletno pa poročila o njegovi realizaciji.
Pripravlja tudi poročila za pristojne ustanove in skrbi za
razvoj vodenja razvojnih projektov v podjetju ter obvladuje
sistem stalnih izboljšav.
• ozemljitve na vertikalnih ločilnikih avtorja Uroša Malovrha,
• uporaba izoliranega SN varovalnega podnožja avtorja Francija
Goloba,
• nosilec za podporno nogo avtorja Toma Hutarja,
• nosilec za vodnike s hitro spojko avtorjev Marjana Drolca in
Toma Hutarja.
Vse sprejete predloge si lahko ogledate na spletnem portalu
podjetja na http://e-portal/Tehnicnilist.
V procesu razvoja sistema zbiranja predlogov stalnih izboljšav
je bil v preteklosti poudarek predvsem na izboljšavah tehnične
narave, kar seveda izhaja iz osnovne dejavnosti našega podjetja,
vsekakor pa je prišel čas, da se v primernem obsegu posvetimo
tudi drugim področjem dela in življenja v družbi. Poudariti je
namreč treba, da stalna izboljšava ni nujno le tehnične narave,
ampak gre za vsako novost, ki pozitivno vpliva na poslovanje
podjetja, zadovoljstvo odjemalcev, zaposlenih oziroma zainteresiranih strani. l

Za delovno mesto je primerna osvetljenost izjemno pomembna.

Varčujmo z energijo

Svetloba v naših pisarnah
Temelji dobrega delovnega mesta v pisarni so stol, miza in pravilna
osvetlitev. Sodobne smernice zapovedujejo manj kosov pohištva, prav
tako je veliko pisarniškega pohištva danes mobilnega, modularnega in
multifunkcionalnega. Za delovno mesto je primerna osvetljenost
izjemno pomembna: zagotovljena mora biti vidna sposobnost, to
pomeni primerna raven osvetljenosti in omejevanje bleščanja. Sledi
vidno udobje, pri čemer so pomembne svetlost, barva svetlobe in
reprodukcija barve. Tretji pa je vizualni ambient; izbrane morajo biti
prava barva svetlobe, smer in senčnost. Vse našteto spada k sedmim
lastnostim dobre razsvetljave, in to že v načrtovanju.

Milan Švajger

ridobitev certifikata za ISO 9001 nas je spodbudila, da
smo se v podjetju še bolj zavedli pomena stalnih izboljšav.
Vpeljan je enovit sistem obvladovanja procesa stalnih
izboljšav. Vsak zaposleni ima možnost v vsakem trenutku
prijaviti stalno izboljšavo v dokumentu, v katerem podrobno
opredeli predlagano rešitev in jo posreduje projektni pisarni v
presojo. Ta predlog pregleda in v sodelovanju s predlagateljem
zagotovi vse potrebne vhodne podatke za nadaljnje odločanje.
Glede na različne vsebine predlogov za stalno izboljšavo
odločitev o primernosti za vpeljavo sprejme tehnični kolegij
podjetja in določi odgovorno osebo ter odloči o višini denarne
nagrade za predlagatelja. Ob koncu koledarskega leta v podjetju
izberemo tudi najboljši predlog in predlagatelja dodatno
nagradimo ter mu podelimo pripadajočo plaketo (diplomo).
V zadnjih petih letih so zaposleni skupaj podali 27 predlogov
za stalne izboljšave, od tega smo jih 22 tudi implementirali v
pripadajoče procese v podjetju. Prihrankov zaradi nekaterih
vpeljanih predlogov za stalne izboljšave ni možno določiti
empirično in so delno tudi posledica subjektivnih ocen, lahko
pa rečemo, da se kažejo predvsem v optimizaciji dela. V letu
2013 smo tako prejeli naslednje predloge:

P

Dostop do Pravilnika o inovacijah
(PR SS 19 02)
Na intranetni strani v iskalniku odtipkajte Pravilnik o
inovacijah in si oglejte Pravilnik ali Obrazec (OB 01
PR SS 19 02) Predlog za stalno izboljšavo.doc za
namen prijave.

IMATE zamisel,
predlog za tehnično izboljšavo?
Na kratko opišite predlagano rešitev inovacije,
tehnične ali druge izboljšave in po e-pošti pošljite
na enotni naslov
projektna.pisarna@elektro-ljubljana.si.
Skupaj bomo sestavili ustrezno in popolno prijavo.

pisarnah je raven osvetljenosti določena s standardom
SIST EN 12464, vemo pa, da razsvetljava zelo vpliva
na počutje delavcev; neprimerna je le nekoliko manj
moteča kot suh zrak in hrup.
Zelo pomembno je, da je umetna svetloba čim bolj podobna
dnevni, kakršna je v opoldanskih urah. Če jo razčlenimo na
barvni spekter, vidimo, da prevladuje modra barva. To vrsto
svetlobe dosežemo s fluorescenčnimi sijalkami in LEDrazsvetljavo. Človekov organizem je pri taki svetlobi sposoben
največje koncentracije in s tem storilnosti. Če je taka
razsvetljava pravilno načrtovana in izvedena s kakovostnimi
materiali, je od vseh vrst umetne svetlobe najbližja naravni
dnevni svetlobi in zato za oči najmanj škodljiva. Svetloba za
delovno okolje naj prihaja čim bolj vertikalno na delovno
površino in naj bo enakomerno razpršena, da meče čim manj

V

senc. Za to so najprimernejše različne stropne vgradne,
nadgradne ali viseče svetilke z vgrajenimi fluorescenčnimi ali
LED- sijalkami. Kolikor se da je treba izločiti tudi neprijeten
učinek bleščanja in refleksije na površinah, zlasti na
računalniških zaslonih. Da se izognemo za oči zelo
obremenjujočemu »utripanju« fluorescenčnih sijalk, naj bodo
te namesto s klasičnimi elektromagnetnimi dušilkami
opremljene z elektronskimi predstikalnimi napravami. Še bolje
pa je, če te predstikalne naprave omogočajo tudi uravnavanje
jakosti svetlobe. To je sicer večja naložba v razsvetljavo, ki pa
se bo zanesljivo obrestovala.
Dobro načrtovanje, kakovostni materiali in sistemi, ki
omogočajo uravnavanje svetlobe, prinašajo zagotovljene
prihranke pri razsvetljavi.l
Uršula Krisper, OE SU
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Zanimivosti s terena

M

Kobranke v kabelskih kanalizacijah niso redkost.

Dušan Žunec, DE LM Skupina za kable

Obisk električarja Pika
pravljičnem decembru nas je v vrtcu Sedraž
poleg dedka Mraza obiskal tudi prijazni
električar Piko in nam predstavil svoj poklic.
Otroci so se seznanili s tem, kaj vse dela električar,
kakšno orodje in delovno obleko potrebuje pri svojem
delu, ki je nevarno in odgovorno, kako elektrika
pripotuje do nas in katere so nevarnosti za nas. Otroci so
ugotovili, kje in zakaj vse potrebujemo električni tok.
Njihovi odgovori so bili zanimivi: televizija, radio,
hladilnik, pralni stroj, štedilnik, mešalnik, mikrovalovna
pečica, sesalnik, filter za čiščenje vode v akvariju … in
pa seveda lučke, ki jih prižgemo doma in po mestih v
prazničnih dneh. Skupaj smo ugotovili, da bi brez
električnega toka težko živeli. Ja, elektrika je del našega
življenja. Pritisnemo na stikalo in že sveti luč.
Pritisnemo gumb in zasliši se prijetna glasba. Kako
pomembna je, se zavemo šele ob električnem mrku in
takrat pohitijo na delo električarji, kot je Piko. Skupaj
smo preživeli prijetno in poučno urico. Za spomin pa
smo se še fotografirali. l

V

Silva Primon, Vrtec Sedraž

Električar Piko je obiskal tudi učence POŠ Sedraž. Foto: Alojz Primon
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vsakodnevne probleme. Pozimi obiskujem spining studio in
tako preživljam večere s prijatelji. Opravljam tudi funkcijo
predsednika krajevne skupnosti. Skrbim za to, da imamo
urejene ceste, javno razsvetljavo, mrliško vežico in stavbo
krajevne skupnosti. Veliko poudarka dam tudi družbenemu
življenju, in sicer tako, da sodelujem tudi pri izdaji časopisa
Gabrov list in organizaciji velikega dogodka, ki smo ga
poimenovali Praznik korenja. Na to temo smo bili letos
povabljeni tudi v prestolnico, kjer sta nas sprejela predsednik
državnega sveta RS Mitja Bervar in podžupan Ljubljane Aleš
Čerin. Vsekakor pa se trudim, da najdem tudi proste
popoldneve in jih preživim z družino.

Delavci na terenu se med opravljanjem delovnih obveznosti
večkrat srečujemo z raznimi neprijetnostmi.
Tokrat smo imeli opravka z leglom kač.
onterji na terenu se v kabelskih jaških, kolektorjih pa tudi v
transformatorskih postajah in elektroomaricah srečujemo z osami,
sršeni, tu in tam vidimo podgano, tokrat pa so nas presenetile
kače. Srečanje z njimi ni prav pogosto, morda nekajkrat na leto, povsem
nekaj drugega pa je srečanje s približno dvajsetimi kačami hkrati.
Pri odpravi okvare na SN-kablovodu, ki poteka po trasi RTP Vič–TP
Plinska elektrarna Barje, je bilo treba izvleči tri SN-kable, ki prečkajo
vodotok Mali Graben. Ob izvleku starega kabla je v jašek padlo nekaj kač,
ki so zimovale v cevi kabelske kanalizacije. Seveda je bilo presenečenje
največje pri izvleku prvega kabla, kar so dokazali prestrašeni in jezni kriki
iz jaška. Pri drugih dveh kablih pa smo kače že pričakovali, zato odziv ni bil
tako buren. Vsega skupaj je v jašek padlo približno dvajset kač, ki smo jih
varno odstranili iz jaška in spustili v naravo.
Po vrnitvi s terena smo ugotovili, da so to kače kobranke, ki niso strupene
in so podobne belouški. Kobranka se zadržuje ob in v vodi, pozimi pa
prezimi v topli zemlji.
Pred dvajsetimi leti jih skoraj ni bilo opaziti, zdaj pa jih je v Malem
Grabnu in Gradaščici vedno več.
Pričakujemo lahko, da bomo nanje še naleteli. Zanima pa nas, kaj nas bo
presenetilo prihodnjič. l
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Boris Praznik,
DE Ljubljana okolica – Nadzorništvo Zagradec

V Elektru Ljubljana sem zaposlen od leta 2002, že od začetka
v nadzorništvu Zagradec.
Najprej sem delal kot elektromonter, danes pa sem delovodja
skupine za vzdrževanje.
Končal sem srednjo šolo za elektrotehniko v Ljubljani.
Vpisal sem se tudi na fakulteto za elektrotehniko, toda želja
po zaposlitvi je bila prevelika in zaposlil sem se takoj, ko se mi
je ponudila priložnost. Pozneje sem se šolal za naziv inženirja
elektrotehnike in ga tudi pridobil. Naloge, ki jih opravljam, so
zelo raznovrstne, od dela za računalnikom, terenskega dela,
vodenja skupine do zavarovanja delovišč, dela s strankami,
gozdarji, gradbinci itd. Glede na to, da delujemo kot skupina
za vzdrževanje, je treba zelo pogosto na hitro spremeniti načrt
dela. Enkrat mesečno opravljam tudi tedensko dežurno službo.
Največji izziv pri mojem delu pa je predvsem ta, da po
najboljših močeh poskušaš ugoditi strankam in da obenem nisi
deležen kritike. Ljudje smo zelo zahtevna bitja, sredstva
imamo omejena in včasih gre veliko energije za to, da vse
uskladimo tako, da je za vse prav. Z delom v podjetju sem zelo
zadovoljen. Opravljam ga v domačem kraju, kar pomeni, da
mi pot v službo in iz nje ne vzame veliko časa. Vedno rečem,
da če bi se odločal še enkrat, bi bil gotovo električar. Uživam
v tem poklicu, k čemur nedvomno pripomoreta tudi podjetje in
kolektiv, v katerem delam.
Živim v Velikem Gabru, kjer sem si v neposredni bližini
svojih staršev zgradil hišo.
Seveda, imam ženo Simono, ki me podpira pri vseh mojih
»nenormalnih podvigih« in obveznostih, hčerko Pio in sina
Matevža. Pia obiskuje prvi razred osnovne šole in jo zanimajo
predvsem knjige, Matevž pa bo šel očitno po tastovih
stopinjah, ki je zelo navdušen kmet. Sin pri treh letih že zelo
resno in odgovorno skrbi za svojega konja.
Moj hobi, ki je prerasel v veliko več kot to, je vsekakor
kolesarstvo. Treniram vsak dan po več ur. Moj glavni cilj
sezone je ekstremna kolesarska dirka DOS EXTREME, 1200
km brez počitka. Kolo mi daje energijo, da uspešno rešujem

Monika Miklič,
DE Novo mesto – OE RFS

V podjetje Elektro Ljubljana d. d., DE Novo mesto, sem
vstopila leta 1979, ko sem začela opravljati počitniško prakso.
Na predlog nadrejenih mi je zaradi prizadevnega dela uspelo
pridobiti štipendijo. Po končani srednji ekonomski šoli sem se
leta 1984 zaposlila in pripravništvo opravljala v finančni
službi, nato pa kar nekaj let nadomeščala delavke na
porodniškem dopustu v službi prevzema in prodaje ter tudi v
računovodstvu. V finančni službi sem dodobra spoznala vsa
delovna mesta in na koncu pristala na osebnih dohodkih.
To področje je bilo zame popolna neznanka. Moram reči, da
delo z veseljem opravljam in vsak dan rada prestopim prag
podjetja, kjer se s sodelavci in tudi nadrejenimi dobro
razumem. Delo zahteva veliko natančnosti in odgovornosti.
Prosti čas rada preživim na svojem vrtu. V veliko veselje so mi
rože, ki jim namenjam posebno pozornost. Zelo rada tudi
kuham in pripravljam razne slaščice. Izredno sem ponosna na
svoje tri sončke, sinova Tadeja in Ernesta ter hčerko Edito.
Vlivajo in dajejo mi novih moči ter me neizmerno osrečujejo
in poskrbijo, da je moj delovnik zapolnjen z različnimi
obveznostmi, ki se jih kot mati zavedam.
Življenje spremljam z optimizmom, dobro voljo, nasmehom
na obrazu, s prijaznim pogledom, iskrenostjo, pripravljenostjo
pomagati ljudem in tudi s kančkom smisla za humor.

SPOZNAJMO SE
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116 zaposlenih v gibanju

polni certifikat

V okviru certifikata Družini prijazno podjetje je Elektro Ljubljana za zagotavljanje
promocije zdravja na delovnem mestu omogočal zaposlenim od 1. novembra 2013
do 31. marca 2014 brezplačno vodeno vadbo ali fitnes v športnih centrih v Ljubljani,
Domžalah, Litiji, Novem mestu in Kočevju. Od 1. februarja 2014 je omogočena
brezplačna vodena vadba ali fitnes tudi v Grosuplju. Brezplačno telesno vadbo jih je
obiskovalo 116, kar je 13,5 odstotka vseh zaposlenih v Elektru Ljubljana. Takšno
vadbo je zaposlenim omogočala tudi Elektro energija. l

Predsednik uprave Andrej Ribič na svečani podelitvi priznanj »Ugleden delodajalec«

Alenka Pretnar

Elektro Ljubljana najuglednejša

Zdravje na delovnem mestu
aziskave o prehranjevanju prebivalcev Slovenije in
rezultati ankete Zdravje na delovnem mestu v Elektru
Ljubljana d. d., ki je potekala od novembra 2012 do aprila
2013, so pokazali, da uživamo premalo sadja in zelenjave, zato je
pomembno, da ju vključimo v vsakodnevno prehrano in uživamo
čim pogosteje.
Sveža zelenjava je bogat vir vitaminov, mineralov in vlaknin,
ki pripomorejo k urejeni prebavi in dajejo dolgotrajen občutek
sitosti. Sveže sadje poleg vode vsebuje veliko vitaminov,
mineralov, vlaknin, sadnih kislin in sladkorjev. V vsakdanji
prehrani je treba zaužiti vsaj od tri do pet enot zelenjave (250 g)
ter od dve do štiri enote sadja (150 g).
Raznovrstna prehrana z rednim uživanjem sadja in zelenjave
lahko bistveno pripomore k boljšemu počutju in zdravju. Pri
nakupu dajemo prednost lokalno pridelanim sezonskim živilom,
ki vsebujejo več hranilnih snovi, vitaminov in mineralov. Če se le
da, kupujemo čim bolj raznovrstno ter raznobarvno sadje in
zelenjavo: zeleni plodovi vsebujejo klorofil, ki pomaga
razstrupljati telo, rumeno-oranžni karotenoide, ki izboljšujejo
delovanje imunskega sistema, rdeči likopin, ki se uspešno bojuje
s strupi, modro-vijoličasti plodovi pa antocianine, ki imajo močan
antioksidativni učinek in pomagajo pri zdravljenju srčno-žilnih
bolezni.
Ameriška nevladna organizacija EWG je pripravila tudi
lestvico sadja in zelenjave, ki vsebuje najmanj pesticidov: čebula,
koruza, ananas, avokado, beluši, grah, mango, jajčevci, melone,
kivi, zelje, lubenice in grenivke. Najbolj pa so s pesticidi

R

obremenjena jabolka, zelena, jagode, breskve, špinača, nektarine,
grozdje, paprika, krompir, domače borovnice, zelena solata in
ohrovt. Doma si lahko naredimo pršilo za odstranitev pesticidov.
Zmešamo skodelico vode, skodelico belega alkoholnega kisa in
čajno žličko sode bikarbone. Sadje in zelenjavo bogato poškropimo z raztopino, čez pet do deset minut pa ga umijemo pod
tekočo vodo.
Sadje vedno uživajte na prazen želodec in pred obrokom, saj
drugače pride do vretja v želodcu, slabe prebave in slabega
izkoristka. Pametno je hkrati jesti le eno vrsto sadja, a pazite tudi
katero, saj nekatere vsebujejo več sladkorjev. Iz svežega sadja in
zelenjave lahko hitro pripravite različne smutije, sokove, napitke
in solate. Mnogi raje kot po sadju posegajo po sadnih sokovih.
Vendar pa je tudi med sokovi občutna razlika – sveže izstisnjeni
so za zdravje koristni in organizem poživljajo, sokove iz
tetrapaka, pasterizirane ustekleničene in sokove iz pločevink pa
najnovejše raziskave odločno odsvetujejo.
Slajeni sadni sokovi pogosto vsebujejo enako količino sladkorja kot gazirane pijače (kozarec jabolčnega soka vsebuje 110
kilokalorij in 26 gramov sladkorja, kozarec gazirane pijače pa
105 kilokalorij in 26,5 grama sladkorja).
Raziskave tudi navajajo, da je sadje v kompotih brez vitaminov
in drugih koristnih snovi, saj jih kuhanje povsem uniči. Suho
sadje vsebuje ogromno koristnih vitaminov, mineralov in rudnin,
a tudi ogromno sladkorjev, zato velja pravilo, da je izjemno
zdravo, če pojeste pest suhega sadja na dan in nič več. l
Alenka Pretnar

Družba Elektro Ljubljana d.d. se je v letu 2013 uvrstila v zbir
najuglednejših podjetij v Sloveniji kot najuglednejši delodajalec v
panogi »elektroindustrija in energetika«. V panogi energetske
dejavnosti je družba namreč dosegla prvo mesto in prejela priznanje
»Ugleden delodajalec«, ki ga podeljuje zaposlitveni portal Moje delo
d.o.o., skupaj pa je dosegla zavidljivo 26. mesto med 135. podjetji.
Elektro Ljubljana d.d. je tako svoje mesto uglednega delodajalca
zasedla v družbi najuglednejših podjetij Slovenije, kot so Lek, Krka,
Petrol, Simobil, IBM Slovenija, Microsoft. Priznanje nam je v veliko
zadovoljstvo, obenem pa prinaša tudi odgovornost in zavezo za delo.
udi v prihodnje bodo naše kadrovske aktivnosti usmerjene
v krepitev ugleda blagovne znamke delodajalca in ohranitve statusa, ki uvršča našo družbo med najuglednejše v
Sloveniji. Znotraj tega bomo tudi v prihodnje zagotavljali Polni
certifikat Družini prijazni podjetje, spoštovanje pozitivne delovno-pravne zakonodaje, visok nivo delovno-socialnega čuta
do zaposlenih in krepili sodelovanje z izobraževalnimi institucijami s področja elektrotehnike.
V letu 2014 bomo uresničili Priporočilo št. 10 Upravljalca
posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije
ter poskrbeli za pripravo in implementacijo Etičnega kodeksa
družbe, ki bo še dodatno sredstvo za zagotavljanje etičnega
ravnanja zaposlenih v odnosu do vseh deležnikov družbe. Svojo
družbeno odgovorno držo pa vseskozi dokazujemo tudi s
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podporo številnim dijakom in študentom, ki jim omogočamo
praktično usposabljanje. V družbi tudi tako spoznavamo in
zagotavljamo naše bodoče sodelavce.

Kadrovsko področje v letu 2013
Uspešno poslovanje je mogoče dosegati le z motiviranimi in
zadovoljnimi sodelavci, zato je izjemno pomembno ustvarjanje
pozitivne klime in zagotavljanje zadovoljstva na delovnem mestu.
Kadrovsko področje je v letu 2013 zaznamovala visoka stopnja
sodelovanja kadrovske službe z zaposlenimi z vseh hierarhičnih
nivojev. Delovali smo proaktivno, dinamično, strokovno in
zavzeto pri reševanju tekoče kadrovske problematike. Ker smo
že v pretekli številki opisali aktivnosti delovanja kadrovskega
področja, tokrat v nadaljevanju na kratko predstavljamo ključne
številke vezane na kadrovsko strukturo v letu 2013.

Besedilo ni lektorirano.
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Število zaposlenih
Kljub restriktivni politiki zaposlovanja smo se v letu 2013 trudili,
da vsaj v osnovni dejavnosti družbe zagotovimo razvoj in
zamenjavo generacij. Odločitve o novih zaposlitvah so bile
skrbno premišljene, strokovno izvedene in nadzorovane, saj je
zaradi restriktivne politike zaposlovanja ter nizke stopnje
fluktuacije prav vsak zaposleni dragocena pridobitev za družbo.
Posebno pozornost smo posvečali tudi zaposlenim z zmanjšano
delovno zmožnostjo. V družbi imamo 53 delovnih invalidov.
Izzivi pred nami bodo sledili predvsem pomlajevanju zaposlenih
v osnovni dejavnosti. Na dan 31.12.2013 je bilo 859 zaposlenih,
kar je za 17 zaposlenih manj kot v preteklem letu. V letu 2013 se
je zaposlilo 15 delavcev, 32 zaposlenim je delovno razmerje
prenehalo, večinoma iz naslova upokojitev.

Struktura zaposlenih po spolu na dan
31.12.2013
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Povprečna starost zaposlenih na dan
31.12.2013
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ENERGETSKA OPREMA




V letih od 2009 do 2013 se je zaradi vodenja restriktivne
kadrovske politike povprečna starost zapsolenih povišala za dve
leti in tako je bila leta 2013 kar 43 let, glede na leto 2009 torej kar
za pet odstotkov višja.





ENERGETSKI KABLI IN
PRIBOR

ŠTEVCI ELEKTRIýNE
ENERGIJE




Razvoj in izobraževanje zaposlenih

Med zaposlenimi je 85 odstotkov moških in 15 odstotkov žensk.

Izobrazbena struktura na dan 31.12.2013
V podjetju je 62 odstotkov zaposlenih, ki imajo srednjo ali nižjo
izobrazbo, 20 odstotkov jih ima višjo izobrazbo, 18 odstotkov
zaposlenih pa visoko ali več.

Znanje je temeljni pogoj za razvoj družbe in posameznika. Naša
dejavnost zahteva visoke strokovne kompetence zaposlenih. Ker
je eno naših temeljnih prizadevanj usmerjeno v skrb za razvoj
zaposlenih, si želimo, da bi pri sodelavcih krepili tiste
kompetence, ki jih potrebujejo za čim bolj učinkovito opravljanje
svojih delovnih nalog. V letu 2013 je bilo v različne oblike
izobraževanja in izpopolnjevanja vključenih 70 odstotkov
zaposlenih; v izobraževanje ob delu pa je bilo vključenih 17
zaposlenih. Izvedenih je bilo 11.971 ur izobraževanja, kar v
povprečju predstavlja 13,77 ure na zaposlenega. Zaposleni so
svoje znanje izpopolnjevali na področju elektrotehnike, varnosti
in zdravja pri delu, komunikacijskih veščin, učenja tujih jezikov
ter nadgrajevali znanja s področja uporabe informacijske
tehnologije.














Zaposlenim in družini prijazno podjetje
V skladu z mednarodnimi smernicami in v kontekstu družbene
odgovornosti smo prejemniki polnega certifikata »Družini
prijazno podjetje«, v okviru katerega smo sprejeli vrsto ukrepov
za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Tudi
v letu 2013 so potekale številne aktivnosti na področju promocije
zdravja na delovnem mestu, od fitnesa in vodenih organiziranih
vadb do preventivnih pregledov prsi za sodelavke. Naše
najmlajše pa je tudi tokrat ob koncu leta razveselil Dedek Mraz.

Pogled naprej
Naj končam še z opombo, da smo v letu 2013 oblikovali
kadrovsko strategijo, ki smo jo tudi že predstavili nadzornemu
svetu družbe in pridobili soglasje za njeno izvajanje. Glavni poudarki delovanja v skladu z novo strategijo pa bodo predstavljeni
v eni od prihodnjih številk. l
Mag. Vesna Petrović, kadrovska služba

Kadrovanje
v preteklih
mesecih



V preteklih mesecih so prenehali delati v naši družbi: Jože Božič, Nejc Bergant, Janko
Lazar, Stanislav Rozman, Drago Žurbi, Janko Drobnič, Dejan Jojić in Rok Žigon.
Za vedno so nas zapustili upokojenci: Edvard Krhin, Franc Peterka, Jernej Štefančič,
Janez Šušteršič, Jože Žilnik, Irena Potočnik in Vinko Lukančič.
Podatki o prihodih, odhodih in prerazporeditvah so objavljeni na naši spletni strani v
rubriki Kadri in izobraževanje.
Kadrovska služba
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J-Rupert d.o.o., Litostrojska c. 40A, 1000 Ljubljana
T: 01 514 16 90 I info@j-rupert.com I www.j-rupert.com
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Upokojili so se
V preteklem letu so se v DE Kočevje
upokojili sodelavci Marjan Blešč,
Leopold Žagar in Janko Drobnič.

Marjan Blešč se je upokojil aprila 2013. Kot
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Leopold Žagar

Upokojitev Janka Lazarja

Sodelavec DE Elektro Kočevje je bil skoraj vso svojo
delovno dobo, to je dobrih 35 let. Začel je kot vodja dela
skupin za priključke, končal pa kot višji referent za
gradnjo omrežja. Kot osebnost je bil za svoje gradbince
pravi vodja, znal jim je prisluhniti in jim pametno
svetovati. V koči pod Fridrihštajnom in v krogu vseh
sodelavcev DE Elektro Kočevje je sklenil svojo delovno
obveznost konec avgusta 2013.

Janko Lazar je začel delati v podjetju leta 1980 kot delavec
v gradbeni skupini Zagorje, od leta 1984 pa je opravljal delo
voznika tovornih vozil. Med drugim je bil tudi voznik
minibusa. Tega so prodali Gimnaziji in srednji ekonomski
šoli Trbovlje in je še danes znan, predvsem v Trbovljah, pod
imenom Pajkmobil.
Delo voznika je opravljal z vso odgovornostjo. Zavedal
se je, da mora ravnati skladno s predpisi o varstvu in zdravju
pri delu, da pri tem varuje sebe, sodelavce in druge
udeležence v prometu. Vsakodnevno je skupaj z vozilom
prevzel tudi odgovornost do njega.
V zasebnem življenju je velik ljubitelj Planice. Vrsto let je
bil zvest obiskovalec tekem v organizaciji Elektra Ljubljana
d. d., zdaj pa je v domačem kraju, krajevni skupnosti Mlinše
- Kolovrat, sam organizator prevoza in ogleda tekem v
Planici. V krajevni skupnosti je dejaven v športnem društvu
Škafari. Uspešen je v vleki vrvi, ekipa sodeluje tudi na
državnem prvenstvu. Veliko mu pomenijo plemenite
vrednote in verjame v solidarnost ljudi, kar izkazuje na
vsakem koraku, tudi kot prostovoljni gasilec gasilskega
društva Kolovrat.
Decembra 2013 je na Pšenku pripravil poslovilno zabavo
za širši krog sodelavcev, ti pa so mu pripravili prijetno
presenečenje. V spomin na pretekle čase se je zabave
udeležil tudi tovariš Tito, ki mu je podal nekaj življenjskih
napotkov, da bi v pokoju zares užival.
Janko, zahvaljujemo se ti za vse prevožene kilometre, za
ves dostavljeni material, za vse postavljene drogove, za
požrtvovalno delo in ti želimo zdravja in veliko prijetnih
trenutkov v krogu najdražjih. Naša vrata ti bodo vedno
odprta in med nami boš vedno dobrodošel.

delavec je začel leta 1976 v takratni DES Ljubljana,
Elektro Kočevje. Čez dobra tri leta je opravil interno
kvalifikacijo. Do upokojitve je delal kot pomožni
električar v gradbeni skupini. Svoje delo je pridno, z vso
vestnostjo rad opravljal.

Sodelavke, sodelavci, DE Trbovlje

Uradno slovo na
sedežu DE Trbovlje.
Foto: J. Zupanc

Janko Drobnič upokojen
Dobrih 23 let je že minilo, odkar je Janko kot delovodja nastopil
delo elektrotehnika energetika v nadzorništvu Dobrepolje.
Ob delu se je izobraževal in leta 2001 dobil naziv inženir
elektroenergetike. Ves svoj čas je posvetil reševanju različnih
križev in težav v zvezi z elektriko na območju od Turjaka, Kureščka, Roba, Karlovice,
Krvave Peči in Velikih Lašč, Dobrepolja pa do Strug, Ilove Gore, Hinj in Žvirč. Svoje
delo je opravljal vestno in dobro. Dobro leto pred dopolnitvijo polne delovne dobe,
decembra 2013, se je zaradi bolezni invalidsko upokojil.

Ljubica Vesel,
DE Kočevje

Poslovilna
zabava.
Foto: J. Natek

V spomin
20. marca 2014 smo se na pokopališču Gabrsko v Trbovljah
poslovili od dolgoletne sodelavke Irene Potočnik. Upokojila se je
decembra 2011. Velik del svoje aktivne delovne dobe je delala
z ljudmi. To ji je bilo ljubo. V veliko zadovoljstvo ji je bilo, da je
prenekaterega sodelavca odvrnila »od kupice vina preveč« in
njemu in njegovi družini vrnila življenje.
Na tem mestu družini, možu Edvardu, otrokoma Romani in
Roku, staršema, še enkrat izrekamo globoko sožalje.

Draga Irena!
Na ta prelep sončen dan si nas še zadnjič vse skupaj zbrala na
pokopališču v Trbovljah, tvojem rodnem kraju. Prijatelje,
sodelavce, znance, sosede, družino. Rada si imela s soncem
obsijane dneve, rada si imela dolge sprehode v naravi; tudi prav
tukaj na tem pokopališču, ki je tako čudovito položeno v breg.
Z njega je prelep razgled proti tvojemu domu.
Rada si prišla semkaj na sprehod, če je vreme dopuščalo in
tvoje počutje omogočalo. Nadihala si se svežega zraka,
prezračila misli; rada pa si tudi po koncu sprehoda v bistroju
popila topel čaj z možem, z mami, s prijateljico, s sodelavcem,
s sosedo. Rada si se družila z iskrenimi ljudmi. Poklepetala o
tem in onem in zaključila »pa je za nami spet eno lepo srečanje
in en lep dan! Veselimo se vsakega posebej!«.
Spominjam se kako navdušeno in z ljubeznijo si govorila o
svoji družini, o svojih dragih domačih. Predvsem o vnukih:
Izabeli, Marku, v preteklem mesecu se jima je pridružil Tibor.
Vesela si bila dejstva, kako se družina pomlajuje; kako vas je
vedno več, ko se zberete za družinsko praznovanje.
Pet let je minilo, ko je boleča vest prešinila tvoje misli in tvoje
telo. Ni bilo mogoče razumeti. Ko je minilo nekaj časa, si se
pogumno podala v boj. Skupaj z dragim možem Edijem, svojimi
domačimi, prijatelji, sodelavci. Mnogi smo ti in so ti stali ob
strani. Večkrat si dejala, da je zaradi tega dejstva tudi boj s to
veliko neznanko – boleznijo, lažji.
Verjamem, da si se res tako počutila. Opogumljena z
ljubeznijo in pozornostjo domačih in prijateljev.
Irena, naj ti bo lahko domača zemlja. Tvoj nasmeh in tvoj
pogum nas bosta spremljala še dolgo.
Alenka Kušar
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Opis elektra in vtisi učencev
V šoli imamo bele stene, na stenah je ura. Imamo tablo, črke.
Imamo 12 luči, 4 radiatorje, 6 oken in 2 omari. V eni imamo
zvezke, v drugi omari imamo pa likovne pripomočke.
Imamo še 16 miz. Mi imamo res zelo lepo učilnico. Zelo
smo ustvarjalni.
LARISA REPŠE FERK in LANA MAUSSER, 3. a

V letošnjem šolskem letu smo na Elektru Trbovlje. Naša
učilnica je prijazna. Tukaj mi je lepo, ker imamo blizu
igrišče. Pogrešam našo šolo, ampak vseeno mi je tu prijetno.
Garderobe imamo zelo lepo pospravljene. Zelo se veselimo,
da bodo delavci prenovili našo šolo.
JAN ZOREC, 3. b

Smo na Elektru. Imamo se super. Tu je dovolj prostora. V
učilnicah se učimo veliko novih stvari, kot so velike pisane
črke, poštevanka … Danes je petek in je še posebej čarobno,
ker sneži. Ko pogledam skozi okno, opazim zasnežene
smreke. Prav idilično. V razredu pa je prijetno toplo.
Včasih smo bolj glasni. Nad nami so velike pisarne. Našo
šolo prenavljajo, zato smo tu, na Elektru Trbovlje. Zelo blizu
imamo Dom svobode, kjer imamo šport. Imam se lepo.
LINA RANZINGER, 3. b

Gostimo OŠ Trbovlje
Občina Trbovlje se je odločila, da bo energijsko sanirala OŠ Trbovlje. Sanacija bo
trajala predvidoma skoraj celo šolsko leto, zato je morala šola poiskati nadomestne
lokacije za izvajanje pouka. Naša sejna soba, ki je hkrati tudi učilnica, je za to zelo
primerna. Tako smo se odzvali povpraševanju in od lanskega septembra je
poslovna stavba DE Trbovlje začasno tudi učilnica. Izkušnje s polletnim
gostovanjem so zelo pozitivne. Svoje občutke o začasni šoli so učenci zapisali in jih
delili z nami. Morda bo nekoč kateri od njih tudi del ekipe Elektra Ljubljana.
Roman Ponebšek, DE Trbovlje

Uganka

Uganka

Elektro

Stavba je velika,
elektrika jo mika.
Uslužbenci so prijazni.
Račune tu plačujemo
in se veselimo,
da elektriko dobimo.

Kje je ta hiša? Je zraven šole Ivana
Cankarja, a ni Lovski gradič.
Je zelo učena hiša, tam delajo
elektriko. To je?

Na Elektru imamo se zelo lepo.
Pišemo, beremo, računamo
in dekleta rada plešemo.
Kdaj pa kdaj nagajamo,
a nikdar ne razgrajamo.
Tu nam je zelo lepo.

Na Elektru Trbovlje se imamo odlično. Zelo ste prijazni, ker
ste nam posodili prostore. S sošolci in sošolkami smo
prijatelji. Blizu imamo igrišče, kjer uživamo ob lepem
vremenu.
JAKA IVAN BEBAR, 3. b

Našo staro šolo prenavljajo in zato se učimo in zabavamo v
stavbi Elektra Trbovlje. V stavbi Elektra se počutimo varno
in ljubeznivo. Tu nam je zelo toplo in udobno. Ljudje na
Elektru so nas vljudno sprejeli. Zato smo tudi mi prijazni do
njih. Odstopili so nam tudi garderobe. Tu se veliko učimo in
spoznavamo nove stvari. Ustvarjamo tudi za Elektro. Zjutraj
si zapojemo pesmice. Imamo dobre ocene, smo odlični in
imamo odlični učiteljici. TU NAM JE LEPO!
AJDA TOMŠIČ, EVA ULE, 3. a

V letošnjem šolskem letu smo gostje na Elektru Trbovlje.
Tu je zelo toplo in imamo dovolj prostora. Učimo se
poštevanko, delimo, beremo, pišemo in se pogovarjamo o
zanimivostih. Zelo blizu imamo igrišče. Radi tudi
ustvarjamo. V razredu se zelo razumemo. Naša učilnica je
lepo urejena. Imamo se lepo, a komaj čakam, da bo naša šola
prenovljena.

Tretješolci
Mi smo se preselili
in vse na novo uredili.
Tretješolci na Elektru smo,
kjer znanje nabiramo.

JAN TOMAŽIN, 3. b

(Elektro Trbovlje)
LUKA ŠTRUC, 3. a

Tu učimo se poštevanko,
v njej že pravi mojstri smo.
Na Elektro smo prišli, ker popravljajo našo staro šolo. Tu se
veliko učimo in zabavamo. Veliko ustvarjamo, zato imamo
zdaj naš razred lep. Skoraj vsako jutro zapojemo jutranjo
pesem. Ocene imamo lepe. Malo se igramo in veliko učimo.
Spričevala bodo zagotovo lepa. In zato se vam zahvaljujemo.

Radi tudi pišemo in rišemo,
v odmoru se zabavamo.
Tu nam je toplo
in se imamo lepo.

Pesem za
elektro
Meni je všeč Elektro,
zato, ker imamo to leto
v šoli mir.
Meni je všeč Elektro,
trala, lela, lila, lir.
In za konec, OLEEEE!

LARA BIGMAN, ELMA PJEVIĆ, 3. b

(Elektro Trbovlje)
OŽBEJ VNUK, 3. b

MARUŠA MEJAČ, GAŠPER JERMAN, 3. a

LIA VENE, LUCIJA MEJAČ, 3. b

JAKOB MEDVED,
MITJA ŠKETAKO, 3. a
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Predstavitev nadzornega centra mesta Trst

Ogled mestne energetike
in elektrodistribucije
mesta Trst
Že dolgo smo načrtovali obisk enega od italijanskih podjetij,
ki se ukvarja z energetiko in distribucijo električne energije.
Vemo namreč, da imajo italijanska mesta organizirano
mestno energetiko, ki združuje podjetja za distribucijo
električne energije, plina, vode ter druge komunalne storitve.
pomočjo Draga Škamperleta iz Elesa in Zorana Rutarja iz
Elektra Primorska smo se s Paolom Manio dogovorili za
obisk podjetja Acegas, ki se ukvarja z distribucijo
energentov mesta Trst. Primorski kolegi so nas opozorili na
drugačen pristop italijanskih distributerjev električne energije.
Poudarek dajejo daljinskemu nadzoru meritev električne energije
ali smart meetu. Paolo Mania je v podjetju pristojen za daljinski
nadzor, nastavitve in prenos meritev električne energije. Na
začetku nas je seznanil z organizacijo podjetja Acegas Trst.
Ogledali smo si nadzorni center, pri nas dispečerski center
vodenja, ter spoznali tehnične značilnosti električnega omrežja

S

mesta Trst. To je vrhunec razvoja doseglo v času Avstro-Ogrske.
Od takrat imajo napetostno omrežje 2 kV, med razvojem so
pridobili še 10 in 27,5 kV, zdaj pa prehajajo na evropsko napetost
20 kV; obratujejo z vsemi napetostnimi ravnmi. Posebno
zanesljivi in kakovostni so stari papirni kabli, ki jih ne
nameravajo zamenjati, dokler bodo delovali tako brezhibno.
Visoka napetost v razdelilni transformatorski postaji (RTP) je
132 kV; tako kot v Sloveniji Eles je tam dobavitelj električne
energije Enel. Nizka napetost pa ustreza evropskemu standardu
400 V. Mesto Trst ima konico 150–200 MW s približno 150.000
odjemnimi mesti; prodajo več kot milijardo kWh. Srednje-
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napetostni kabli so bakreni, 150 mm2, in aluminijasti, 240 mm2,
pri čemer so zadnji trenutno ugodnejši.
Mania je posebno pozornost namenil daljinskemu nadzoru.
Poudaril je, da so vsi objekti do transformatorske postaje SN/NN
popolnoma nadzorovani, in sicer tako, da nadzorujejo stikalno
stanje, izvajajo stikalne manipulacije in lokalizirajo napake na
SN-omrežju – kar so nam tudi praktično prikazali. Glavni
poudarek pa dajejo daljinskemu prenosu meritev električne
energije. Trdijo, da imajo meritve za vse svoje odjemalce pod
nadzorom (daljinski prenos meritev, nastavitev priključne moči,
možnost priklopa in odklopa uporabnika električne energije).
Svoje strateške usmeritve utemeljujejo s tem, da nadzirajo
popolnoma vse odjemalce in nimajo neplačnikov; v Italiji je tako
približno 27 milijonov nadzorovanih uporabnikov.
Sledila je predstavitev novega nadzornega centra, ki ga gradijo
v lastni režiji, in sicer brez sinoptike.
Ogledali smo si tudi RTP 132/20 kV v izvedbi SF6. Zaradi
pomanjkanja prostora v mestu je gradnja nujna v tej tehniki, zato
imajo že tri tovrstne objekte.
Po ogledu RTP smo obiskali še jeklarno Škedenj. Sprejel nas
je Walter Bolle in nam predstavil zgodovino železarne v Škednju
pri Trstu, ki je bila pred prvo svetovno vojno tako kot jeseniška
v lasti Kranjske industrijske družbe. Zgodovina je naredila svoje,
nam pa so ostali samo spomini. Železarna je bila v svojem času
zelo moderna, verjetno ena najnaprednejših v srednji Evropi. Za
pogon plinske turbine in proizvodnjo električne energije so
izkoriščali plavžni plin, uporabili pa so tudi toplotno energijo.
Prvotna turbina z močjo 32 MW in novejša z močjo 40 MW
danes za pogon uporabljajta alžirski plin. S to proizvodnjo
električne energije pokrivajo dnevne konice ob izpadu
alternativnih virov, predvsem sončnih elektrarn. Vidimo, da ima
Italija svojo elektroenergetsko politiko.

RTP 132/20 kV v izvedbi SF6

Po strokovnih ogledih smo se Paolu zahvalili za topel sprejem
in ga povabili na obisk v Ljubljano, kar je z veseljem sprejel.
Sledil je še kratek ogled Trsta. Najprej smo se vsi skupaj
fotografirali na trgu Unita, kjer so pozdravljali ruskega
predsednika Putina, nato pa se razkropili po mestu. Zdaj ko v
Trst ne hodimo več po nakupih, smo bili lahko le turisti.
Nato smo obiskali še turistično kmetijo Škerlj v Tomaju na
Krasu ter končali uspešno in dobro strokovno ekskurzijo.
Poskusili smo kraške kulinarične specialitete in seveda teran.
Kakovost vsega je bila visoka, cene pa tudi, pozna se namreč
bližina Italije. Pred nami je bil nov delovni dan, zato je prišel
čas za odhod.
Na poti proti domu nas je spremljal prijeten občutek dobrih
sosedskih odnosov, za katere je potreben le majhen premik. l
Anton Avčin in sodelavci
Fotografije: Rasto Močnik

Skupinska slika udeležencev na trgu (Piazza) Unita
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Egon Hoda, predstavnik sveta delavcev

Drage sodelavke, sodelavci!
ebruarja 2014 smo v svetu delavcev,
katerega člani so poleg mene še Igor
Adlešič, Zoran Artnak, Robert Berdajs,
Janez Cevec, Mitja Fabjan, Janez Forte, Viktor
Forte, Bojan Pintar, Roman Ponebšek, Boris
Stefanović, Anton Strelec in Andrej Zimmer,
končali štiriletni mandat, ki ste nam ga podelili na
volitvah leta 2010. Vsem zaposlenim se še enkrat
zahvaljujem za izkazano zaupanje, članom pa za
delo in prispevek k uveljavitvi sveta kot
pomembnega partnerja pri oblikovanju in nadzoru
poslovnih procesov podjetja. Tisti med vami, ki ste
podrobneje spremljali naše delo, veste, da se je na
dnevnih redih znašlo marsikaj, od zakonsko
določenih vsebin letnih poslovnih poročil do
raznih pobud zaposlenih, med katerimi so bile tudi
takšne, do katerih smo se opredelili kot nepristojni.
Morda kdo pogreša razprave o plačah, kolektivnih
pravicah in drugih podobnih vsebinah, zato naj še
enkrat povem, da so ta področja zakonsko in
pogodbeno v pristojnosti sindikata. Temeljna
funkcija sveta je ravno to, kar je navedeno v imenu
krovnega zakona, ki pravno ureja to področje:
sodelovanje pri upravljanju družbe. Eno od vodil
pri našem delu je tudi preglednost, ki zahteva, da
so vsi delavci seznanjeni z delom svojih voljenih
predstavnikov. Upam oziroma menim, da smo to
zahtevo v celoti izpolnili z obširno vsebino naših

F
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javno objavljenih zapisnikov, vsi sklepi našega
mandata pa so na oglasnih deskah in naši spletni
strani objavljeni tudi kot priloga zapisniku zadnje
seje v februarju 2014. Prepričan sem tudi, da smo
z delom upravičili zaupanje zaposlenih in
dokazali, da je vaš svet delavcev, seveda ob
pravilni uporabi svojih zakonskih pristojnosti,
(p)ostal pomemben člen pri upravljanju podjetja
in vedno upoštevan sogovornik uprave. Kot
enakovreden partner pri sprejemanju najpomembnejših odločitev za poslovanje družbe je svet
delavcev zaradi strokovnega delovanja svojih
predstavnikov sprejet tudi v nadzornem svetu. To
dodatno izkazuje dejstvo, da predstavnika sveta
delavcev v nadzornem svetu delujeta še v različnih
komisijah, tudi v funkciji predsednika ali
podpredsednika posameznih komisij. Če kdo
meni, da česa, kar bi morali, nismo storili, lahko
zatrdim, da je to le zato, ker nam tega nihče ni
predlagal ali nas na to opozoril. Kot član sveta
delavcev in seveda še bolj kot eden od zaposlenih,
vaš sodelavec torej, sem ob vsem tem predvsem
vesel, da nam ni bilo treba obravnavati slabih
poslovnih rezultatov ali raznih dejanj, ki bi močno
škodovala podjetju. Morda se tudi zato naše delo
zdaj zdi nekoliko lažje od pričakovanega na
začetku mandata in morda je bilo tudi zato
razumevanje in sodelovanje med svetom in upravo
bolj usklajeno in kooperativno. Kot predsednik
sveta delavcev se ob koncu našega mandata
zahvaljujem tudi predsedniku uprave in vsem
izvršnim direktorjem podjetja, ki so z vso resnostjo
obravnavali vsa naša opozorila ter takoj odgovorili
na vsako naše vprašanje. Upam in pričakujem, da
se bo takšno zgledno sodelovanje nadaljevalo tudi
z novo sestavo sveta delavcev, še posebej pa se bo
moralo izkazati v dolgotrajnem odpravljanju škode
letošnje ujme. V imenu vseh članov sveta ob tem
izrekam globoko spoštovanje in priznanje vsem,
ki ste v mrazu, vodi in temi delali, dokler ni
prebivalcem Slovenije zasvetila luč, in še delate,
dokler ne bodo spet stali vsi naši drogovi.
Pričakujem, da bo podjetje znalo nagraditi vaše
delo. V imenu odhajajočega sveta delavcev vas vse
lepo pozdravljam. l
Egon Hoda, predsednik sveta delavcev
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Spoštovane sodelavke in
sodelavci!!
zredno stanje v zadnjih tednih se počasi
normalizira. Pri tem imam v mislih predvsem
vreme, razmere na omrežju žal ne bodo
normalne še kar nekaj časa, saj takšnega obsega
poškodb ni mogoče hitro sanirati.
Ko sem prve dni norije v OCV Novo mesto
opazoval in spremljal razvoj dogodkov, ko je
zaslon delujočega omrežja kazal zelo slabo sliko,
sem imel v mislih zgolj dvoje: želel sem si, da se
pri odpravi okvar ne bi komur koli od naših kaj
zgodilo, in občudoval ta duh pripadnosti podjetju
in našim odjemalcem, ki se ga ne da doživeti nikjer
drugje, v nobenih drugih razmerah.
Z vsem spoštovanjem sem spremljal čezmerno
delo, brezpogojno odzivanje na klice pomoči
sosednjih DE, koordinacijo akcije po DE in na
ravni Elektra Ljubljana. Vse je potekalo tako, kot
bi bilo naučeno na kakšni posebno elitni univerzi.
Pa ni tako in vsi, ki ste bili neposredno vključeni
v akcijo reševanja, dobro veste, da tega ne učijo
nikjer. To se lahko nauči le s prenosom znanja in
izkušenj od predhodnikov, od naših mentorjev.
Nekateri so še med nami, nekateri že v zasluženem
pokoju.

I

Mitja Fabjan, predsednik sindikata Elektra Ljubljana

Hvala vsem za dosedanje uspešno opravljeno
delo, ki bo zagotovo pustilo pečat v naši družbi.
Ponosen sem na vse, predvsem pa vesel, da se iz
težav prebijamo živi in zdravi. Ostalo bo z
znanjem in marljivim delom vsekakor rešeno v
doglednem času. l
Mitja Fabjan,
predsednik sindikata skupine Elektro Ljubljana

Zahvala sindikata
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Posredujem javno pismo zahvale SDE.
indikat skupine Elektro Ljubljana ugotavlja, da se
v teh katastrofalnih razmerah znova izkazuje
pripadnost zaposlenih, ki v nemogočih razmerah
poskušajo našim odjemalcem v najkrajšem možnem času
urediti težko potrebno preskrbo z električno energijo.
Pohvala vsem, ki ste udeleženi v tej obsežni akciji, ob
tem pa opozorilo, da je treba tudi v takšnih okoliščinah
ohraniti mirno glavo in najprej poskrbeti za varno delo in
ne ogrožati svojega zdravja. Zmaga nad ujmo bo
popolna samo, če se ne bo nihče poškodoval in utrpel
posledic.
Ob tem je zanimivo tudi, da resornega ministra ni bilo
videti med dežurnimi ekipami na terenu, kjer bi nam
razlagal zgodbice o tem, koliko se da še privarčevati pri

S

nas, še manj pa je v teh dneh slišati in videti vodstvo
SODA. Povsem jasno je, da se z omrežjem lahko
ukvarjamo in ga popravljamo samo na lokalni ravni, saj
ga le mi poznamo in obvladujemo. Takšnih razmer se ne
da reševati z enega mesta v Sloveniji, in to z ljudmi, ki
od distribucije poznajo samo prvo črko.
Pohvala gre tudi vodstvu družbe, ki skrbi za ustrezno
podporo kriznih procesov, tudi tokrat je jasno, da celotna
družba deluje za enoten cilj, ne glede na to, na katerem
delovnem mestu so posamezniki.
V prihodnjih dneh vam želimo varno in uspešno
delo. Distributerji smo bili in bomo močan element
slovenske energetike! l
Sindikat skupine Elektro Ljubljana, glavni izvršni odbor
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PODČETRTEK, Terme OLIMIA
naselju Podčetrtek, ki je izrazito turistični kraj, ima
počitniško hišo tudi Elektro Ljubljana. Hiša je
samostojna, enodružinska, primerna za šest do osem
oseb. V zgornji etaži so dve spalnici in predprostor s pomožnim
ležiščem, v spodnji pa dnevni prostor, kopalnica in kuhinja z
jedilnico. Pred vhodom sta velika terasa in vrt s čudovitim
pogledom na zeleno okolico. V toplejših mesecih si lahko
pričarate zabaven piknik, saj vam je na voljo tudi velik zidani žar.
Glavna destinacija, povezana z našo počitniško enoto v temu
kraju, so seveda Terme Olimia. Kopanje v prijetno topli vodi
bazenov dobro vpliva na vsakogar.
Wellness center Termalija vam ponuja popoln oddih,
sprostitev, telesno aktivnost in prijetno druženje. Kompleks
sestavlja več delov, kjer lahko vsakdo najde kaj zase. Center ima
več kot 2000 m2 vodnih površin, devet sproščujočih savn, fitnes
center, lepotilne centre z različnimi masažami in kopelmi.
Termalni park Aqualuna je poletno vodno zabavišče s 3000
m² vodnih površin, ki vas vabi na odlično zabavo, prijetno
druženje in sprostitev. Telo lahko napolnite z adrenalinom na
vrtoglavih toboganih, vznemirljivih vodnih drčah, stezah za
hitrostne spuste in specialno hitrih vodnih zavojih. Od lani pa
se lahko pohvalijo s toboganom King Kobra, ki je najbolj divji
v Sloveniji. S svojo edinstveno obliko omogoča neverjetno dirko
po dveh cevnih predelih, krožnih poteh, preobratih in zavojih.
Edinstvena meglica, sikanje, pršenje vode in vizualni učinki
naredijo izkušnjo nepozabno, vrhunec vožnje pa je padec za 50
stopinj osem metrov v globino s hitrostjo 51 km na uro. Poletno
kopališče/zabavišče je odprto od maja do septembra.
Sproščanje v bazenih Term Olimia smo vam v tem letu
polepšali tudi mi, in sicer z vstopnicami za kopanje po izjemno
ugodni ceni 10,50 evra za odrasle. Velja vse dni v tednu, tudi
med vikendi, prazniki in počitnicami brez doplačil v centru
Termalija in termalnem parku Aqualuna.
Če se boste odločili za letovanje v naši počitniški hiši v
Podčetrtku, boste ob izdaji napotnice prejeli tudi število
potrebnih vstopnic, ki vam jih bomo po ponujeni ugodni ceni
obračunali skupaj s prenočitvami.
Tisti pa, ki vam sproščanje v termalnih bazenih morda ni všeč,
lahko prijetno okolico Podčetrtka doživite tudi drugače.
Ogledate si lahko Minoritski samostan Olimje, kjer so patri
minoriti pred samostanom obnovili čudovit zeliščni vrt in
zasadili več kot 250 vrst zdravilnih zelišč. V pritličju južnega
stolpa je stara samostanska lekarna s freskami, v kateri lahko
izberete zeliščne pripravke, ki pomagajo ohranjati zdravje. Malo
nad samostanom je Koča pri čarovnici, kjer lahko svet pravljic
doživite med prijetnim sprehodom po gozdu ob šumenju
potočka in ptičjega petja. V središču Podčetrtka je v Muzeju
kmečke opreme etnološka zbirka Življenje na deželi v
preteklosti, ki vključuje več kot 4000 eksponatov, med katerimi
so nekateri izjemne starosti in prave mojstrovine. Jelenov
greben je nekaj 100 metrov nad samostanom. To je pravzaprav
domačija, na kateri se prosto pasejo in sprehajajo številni jeleni.
Med sprehodom se lahko ustavite, posedite na klopcah in

V

Dodatne ugodnosti
pri uporabi počitniških
objektov
Utrujeni, brez energije, potrebni razvajanja in sprostitve?
V časih, ko se vsakodnevni stres povečuje, je še
pomembneje, da poskrbimo za sproščanje, in ena od
možnosti je krajši ali daljši oddih v toplicah. V počitniških
kapacitetah Elektra Ljubljana se trudimo, da vam lahko
poleg osnovne ponudbe omogočimo tudi dodatne ugodnosti
in tako še kakovostnejši oddih. Zato smo letos v sodelovanju
s termami Olimia, Čatež in Krka pripravili še posebne
dodatne ugodnosti ob uporabi naših počitniških objektov.

opazujete čredo, ki se pase pred vami. Na popotovanju skozi
Kozjanski regijski park boste prišli na svoj račun vsi ljubitelji
kolesarstva, pohodništva in fotografije, saj je eno najstarejših in
največjih zavarovanih območij v Sloveniji. Tu lahko vidite
nekatere redke in ogrožene živalske in rastlinske vrste.

TERME ČATEŽ
Tudi v Termah Čatež se lahko sproščate in zabavate pozimi in
poleti. Zimska Termalna riviera vam ponuja termalna
doživetja vse dni v letu. Zaplavajte v termalni vodi največjega
pokritega kompleksa bazenov in odkrijte vodni raj na več kot
2300 m² notranjih termalnih površin z vodnimi atrakcijami. Pod
tri kupole zimske Termalne riviere vabijo bazeni, brbotalniki,
slapovi in masažna ležišča. Za bolj dinamične je zagotovljena
zabava med valovi ali na divji reki, spustite se v vodno doživetje
na toboganih skakalnica ali kamikaza. Ljubitelje hitrih spustov
navdušuje tobogan z zaprto cevjo s svetlobnimi učinki, iskalce
presenečenj pa drevo doživetij. Na gorskih grebenih vulkanske
gore odkrijte galerije, urejene v plaže, in se sprostite v masažnih
prostorih.
Posebej privlačen del zimske Termalne riviere je Savna park
s kar osmimi različnimi savnami.
Poletna Termalna riviera z ogromnim zunanjim bazenskim
kompleksom omogoča zabavo za vse generacije na več kot
10.000 m² termalnih vodnih površin. Pričakujejo vas vodne
atrakcije in bazeni različnih oblik s temperaturo vode od 26 do
36 °C.
Uživajte v vodi tisočerih oblik, toboganih, na gusarskem
otoku, počasni reki, v bazenih z valovi, otroških bazenih, na
igralih idr. Težko boste vse preizkusili v enem samem dnevu.
Poleg dobro oblikovane počitniške, zabaviščne in zdraviliške
ponudbe so Terme Čatež odlično izhodišče tudi za številne izlete
v slikovito okolico, peš ali s kolesom, ter za obisk kulturnih in
zgodovinskih znamenitosti.
Elektro Ljubljana ima v kampu Terme Čatež štiri počitniške
hiše, in sicer dve pritlični (165 in 168) in dve dvoetažni (76 in
170). Poleg razvajanja v zimski ali letni Termalni rivieri vam
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kamp ponuja pestro izbiro športno-rekreativnih vsebin in
animacijski program, ki so zagotovilo, da nikomur ne bo
dolgčas. Za najmlajše so urejena otroška igrišča, starši pa lahko
brezskrbno uživate ob počitku v naravi ali sprostite svojega
športnega duha na peščenem igrišču za odbojko in rokomet v
Indijanski vasi. Pomerite se lahko tudi v košarki na obnovljenem
asfaltnem igrišču.
Najbolj razveseljiva novica za uporabnike počitniških
kapacitet Elektra Ljubljana v Termah Čatež je, da smo marca
začeli popolno obnovo pritlične enote 165, vključno s
kopalnico in zamenjavo inventarja. Druga dobra novica je
povezana z enoto 76. Od letos bivanje v njej vključuje do šest
vstopnic za kopanje na dan, ki omogočajo dva časovno
neomejena dnevna vstopa v zimsko ali poletno (odprta
predvidoma od konca aprila do začetka oktobra) Termalno
riviero. Pripada vam toliko dnevnih vstopnic, kolikor gostov
prenočuje v objektu, vendar največ šest. Izdajanje vstopnic je
pogojeno s prijavo bivanja oziroma prenočevanja na recepciji
apartmajev in kampa. Še dodatna ugodnost enote 76: vsakemu
gostu v času bivanja pripada enkratni obisk Savna parka za tri
ure med tednom, od ponedeljka do petka, razen v terminih 24.
10.–2. 11. 2014 in 26. 12.–31. 12. 2014.

DOLENJSKE TOPLICE
Naselje Dolenjske Toplice je dobilo ime prav po vrelcih termalne
vode. Jedro naselja je ob cerkvi sv. Ane iz leta 1648. V
Dolenjskih Toplicah se začne Podgorjanska vinska turistična
cesta, urejene pa so tudi druge tematske poti: Polharska,
Arheološka, Gozdna učna pot Rožek in druge. Posebnost je tudi
izjemen zdraviliški park z botanično potjo in več kot 100
različnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
V neposredni bližini toplic, v objemu zelenega gozda, je tudi
naša počitniška hišica, primerna za šest do osem oseb. Na vhodu
je prijetna veranda, kjer lahko v vročih poletnih mesecih
počivate v prijetnem hladu in senci. V spodnjem delu so dnevni
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prostori, v zgornji etaži pa tri spalnice za dve osebi. Žal večjih
vlaganj v hišo ni bilo in tako so leta uporabe pustila sledove,
kljub temu pa je objekt simpatičen za bivanje in odlično
izhodišče za pohodniške in kolesarske izlete v bližnjo okolico.
Ker je termalna voda vir užitka, plavanje pa ena najbolj
zdravih oblik gibanja, primerna za vse generacije, se v Termah
Dolenjske Toplice na 9200 m² vodnih in sprostitvenih površin v
Wellness centru Balnea sproščate v notranjih in zunanjih
bazenih. Temperatura vode v zunanjih bazenih je 27, v notranjih
pa 32 °C. Sprostitev poleg plavanja zagotavljajo vodni in zračni
mehurčki ter druge vodne masaže in atrakcije.
Poskrbljeno je tudi za najmlajše. Uživajo lahko v zunanjem
bazenu z gusarsko ladjo ali se zabavajo in čofotajo na pokritih
bazenskih površinah.
Za umirjanje in sprostitev vam v središču dobrega počutja
ponujajo finsko savno, sanarium, turško savno, japonsko potilno
kopel in zeliščno savno.
Uporabniki naše počitniške hišice v Dolenjskih Toplicah se
od letos lahko v tamkajšnjih bazenih sproščate po zelo prijazni
ceni. Pridobili smo vstopnice za kopanje po superugodni ceni
7,20 evra. Vstopnica je celodnevna in velja za odraslo osebo,
vse dni v tednu, vključno z vikendi in prazniki.
Hkrati je to razveseljiva novica za vse, ki tudi pozimi
obiskujete naše počitniške kapacitete v Izoli, Simonovem zalivu
in Portorožu. Dodatna ugodnost in prednost je, da lahko
vstopnice izkoristite tudi v bazenih hotela Talaso v Strunjanu,
ki je v bližini naših počitniških enot na slovenski obali. V
bazenih je ogrevana morska voda, zato lahko s temi
vstopnicami v blagodejnosti morja uživate vse dni v letu.
Na koncu prispevka lahko izpostavimo še eno prijetno novost
tega leta, to je seveda znižanje cen prenočitev v večini
počitniških objektov Elektra Ljubljana. Cenik si lahko ogledate
na spletni strani http://pocitniske-kapacitete/elektrolj/cenik.aspx.
Za še boljšo kakovost bivanja v počitniških objektih pa smo
odgovorni vsi njihovi uporabniki, zato jih zapuščajmo v stanju,
v kakršnem bi jih želeli tudi sami uporabljati. l
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Arheološka pešpot Spaha
Obdobje od leta 4750 do leta 3500 pred našim štetjem – skok v pradavnino. Kadar
zaslišim ali preberem takšne številke, se mi takoj utrne miselna slika o egipčanskih
piramidah, torej o začetkih sodobne civilizacije, kot nas uči sodobna znanost. Ko pa
iz verodostojnih ust strokovnjaka zaslišim, da ne gre za nikakršen Bližnji vzhod,
marveč za domače, povsem naše kraje, je to vzrok, da sem do skrajnosti pozoren.
Pustim se podučiti, da so pred približno 6500 leti, to je kakšnih 2500 let pred
začetkom gradnje Velike piramide v Egiptu, prav tu blizu nas takratni iskalci bakra
postavili svoje prve naselbine. Na podlagi takšnih podatkov se seveda nisem mogel
upreti povabilu na »krstni« pohod po novi arheološki pešpoti Spaha.

Ostanki stolpiča na vrhu Spahe

Predstavitev poti

Tabla pri Preriglju

Direktorica kočevskega muzeja Vesna Jerbič
Perko je pred začetkom pohoda predstavila
potek poti do višinskega arheološkega najdišča
in tudi malo zgodovine, nekaj besed o
proučevanju in izkopavanjih pa je povedal dr.
Anton Velušček z Inštituta za arheologijo ZRC
SAZU. Spaha je nad opuščeno vasico Videm
pri Brezovici, približno na pol poti ob cesti
Kočevje–Stari trg ob Kolpi. To je prazgodovinski seliščni prostor, prav tako je bila tukaj
protiturška izvidniška točka; gre za poselitve v
več zgodovinskih obdobjih, kar dokazujejo
najdbe, med katerimi najstarejše segajo v četrto
tisočletje pred našim štetjem.
Pot je dolga približno 3,5 kilometra,
opremljena je s kar desetimi dvojezičnimi
pojasnjevalnimi tablami. Vodi mimo opuščene
kočevarske vasice Prerigelj vse do vrha Spahe.

Pot je označena z okroglimi belimi markacijami, na katerih je z oranžno barvo upodobljena rekonstruirana zajemalka s tulastim
držajem iz obdobja od 4750 do 4500 pr. n. št.,
kot nas pouči tudi zloženka, izdana ob tej
priložnosti.

Valentina Petrič, OE TP

Največ prenočitev turistov
v zdraviliških občinah
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
(SURS) je januarja 2014 največ turistov prenočevalo v
zdraviliških občinah, in sicer 43 odstotkov vseh.
Sledile so gorske občine s 27 in obmorske z devetimi
odstotki, v občini Ljubljana je prenočevalo osem
odstotkov turistov.
Trinajstodstotni upad prenočitev turistov so januarja
2014 glede na januar 2013 opazili v gorskih občinah,
v zdraviliških je bilo prenočitev sedem, v obmorskih
pa tri odstotke več kot januarja 2013. V občini
Ljubljana je bilo število prenočitev večje za 16
odstotkov.

Priporočam obisk ob lepem,
sončnem vremenu, saj boste tako
nagrajeni s prekrasnim razgledom z vrha, vse tja do doline
reke Kolpe. Dobro pa je, da si
prej v Pokrajinskem muzeju
Kočevje ogledate stalno razstavo
Neznana Spaha. Tako se boste
seznanili z vsemi potrebnimi podatki oziroma podrobnostmi in
pot bo še toliko bolj zanimiva.l
Toni Štimec, DE Kočevje

Arheološko
najdišče na vrhu
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Dvodnevni izlet
Člani sindikalne podružnice DE Novo mesto smo konec
novembra lani organizirali dvodnevni izlet v Nemčijo in
Avstrijo. Program je obetal ogled nekaterih znamenitosti, ki
jih turistične agencije sicer ne vključujejo pogosto v svoje
programe, zato so se izleta udeležili tudi številni družinski
partnerji naših članov.

V podjetju Schletter vodstvo in večina inženirjev uporablja
hibridna oziroma električna vozila.

ožnja skozi Karavanški predor, po Turski avtocesti proti
Salzburgu in naprej v Nemčijo je hitro minila. Najprej
smo se ustavili v kraju Kirchdorf/Haag, v katerem ima
sedež proizvodnje Schletter GmbH, vodilno svetovno podjetje
za nosilne sisteme fotonapetostnih elektrarn. Po vodenem ogledu
proizvodnih prostorov smo ob soku in kavici izvedeli številne
zanimivosti o njihovem poslovanju na svetovnem trgu
fotovoltaike. Segment nosilnih sistemov za fotovoltaiko namreč
obsega kar 95 odstotkov njihovega prometa, z njimi pa so
prisotni na vseh celinah. V zadnjem času so razvili v svetu zelo
dobro sprejet sistem t. i. neskončnih nadstreškov za parkirišča,
ki imajo v streho integrirane fotovoltaične module. Sistem je
lahko povezan z distribucijskim omrežjem ali pa se uporablja za
napajanje polnilnih postaj za električna vozila. Te postaje so plod
razvoja njihovih inženirjev in se lahko uporabljajo v javni mreži
polnilnic ali za polnjenje električnih vozil, neodvisno od omrežja
za lastno uporabo na domačem dvorišču ali garaži. Zanimiv je
bil še naslednji podatek: čeprav je njihova osnovna dejavnost
povezana s predelavo ogromnih količin predvsem aluminija in
jekla, je podjetje močno prepoznavno po naravnanosti k

V

učinkoviti rabi in uporabi obnovljivih virov energije. Kar 70
odstotkov energije, ki jo potrebujejo v procesu proizvodnje,
proizvedejo sami. Za to imajo na strehah proizvodnih objektov
in parkirišč dobrih sedem MWp sončnih elektrarn, prav tako pa
v koristno energijo predelajo toploto, ki nastaja v proizvodnih
procesih. V proizvodnih prostorih smo opazili izredno čistočo,
kar je za kovinarsko dejavnost nenavadno, in sproščeno vzdušje
med zaposlenimi, brez pretirane naglice pri delu. Še plača
zaposlenih v proizvodnji: od 1300 evrov neto navzgor.
Čas za ogled je prehitro minil, saj nas je že čakala naslednja
postaja: nogometni stadion Allianz Arena v Münchnu. Z
lokalnim vodnikom smo pogledali »v drobovje« enega
najsodobnejših nogometnih stadionov na svetu ter matični
stadion aktualnih zmagovalcev Lige prvakov in leta 2013
najtrofejnega nogometnega kluba na svetu (FC Bayern). Za
gradnjo tega veličastnega objekta so se Münchenčani odločili
na referendumu leta 2001 (65,8 odstotka volivcev ZA). Gradnjo
so začeli oktobra leta 2002, končali konec aprila 2005, prva
tekma pa je bila 30. maja 2005 med TSV 1860 München in FC
Stuttgart. Investicija je znašala 340 milijonov evrov, v celoti pa
bo odplačana leta 2015. Stadion sprejme 71.137 gledalcev, za
mednarodne tekme pa 67.812. Na voljo je tudi 9800 pokritih
parkirnih mest (največje pokrito parkirišče v Evropi) in 1200
zunanjih. Do tja pa je speljana tudi proga podzemne železnice.
Stadion brez pripadajočih objektov meri 258 x 227 x 50 m,
njegov obseg pa je 840 m. Streha in fasada skupaj obsegata
66.500 m2, sestavljeni pa sta iz 2760 neprebojnih zračnih blazin,
od tega jih je 25.500 m2 osvetljivih v treh barvah. Strošek
razsvetljave v zračnih blazinah fasade je 50 evrov na uro, o
potrebah po energiji celotnega stadiona v času tekme pa vodnik
ni imel zanesljivega podatka. V objektu so na 6000 m2 številne
trgovine, restavracije, kioski, bistroji, pivnice, največji klubski
muzej v Evropi (FC Bayern Adventure World), med tekmo pa je
obiskovalcem na voljo tudi 5500 toaletnih kabin. Stadion
uporabljajo izključno za nogometne tekme mestnih klubov FC
Bayern in TSV 1860 München, za druge prireditve pa je v
Münchnu stari olimpijski stadion
Po ogledu Allianz Arene smo se namestili v hotelu, po kratkem
počitku pa nadaljevali ogled mestnih znamenitosti: Mihaelske
cerkve, stolnice in Marijinega trga s staro in novo mestno hišo.
Prosti čas smo izkoristili za obisk prepolnih pivnic, samostojne
oglede in nakupe za prihajajoče praznične dni na bogato
obloženih stojnicah tradicionalnega adventnega sejma.
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Slavnostno okrašeno mesto s tisočimi lučkami nam bo
ostalo še dolgo v spominu.
Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili proti obrobju
Olimpijskega parka, kjer je ob poslovni stavbi podjetja
BMW, vidni že od daleč, muzej tega avtomobilskega
velikana. Na 25 oddelkih je razstavljenih 125 originalnih
BMW-jevih modelov, ki najbolje govorijo o 90-letni
zgodovini znamke. Ob vstopu smo bili prijetno
presenečeni, saj je bila prav takrat tudi razstava
avtomobilov prestižne znamke Rolls-Royce. Tako smo
poleg prikaza razvoja motorjev, letal in avtomobilov
znamke BMW videli številne, tudi kultne modele RollsRoyceov; mnogi so bili v preteklosti v lasti najbolj
znanih osebnosti svetovne elite.
S tem pa še nismo končali izleta. Pričakovali so nas
namreč v svetovno znani pivovarni Paulaner, kjer so nam
predstavili proizvodnjo piva in končne izdelke; nekatere
smo ob okusni malici v njihovi tovarniški restavraciji
tudi poskusili. Pivovarno Paulaner so ustanovili leta
1634 in je danes sinonim za tipično bavarsko pivo. V
podjetju je približno 900 zaposlenih, ki letno proizvedejo
več kot dva milijona hektolitrov piva. Proizvajajo ga do
15 vrst in izvažajo v več kot 70 držav po vsem svetu; so
vodilni izvoznik bavarskega piva na najpomembnejše
tuje trge. Že nekajsekundni izpad električne energije
povzroči propad več tisoč hektolitrov piva v procesu
zorenja, zato imajo za brezprekinitveno napajanje na
voljo močan dizelski agregat in lastno plinsko elektrarno.
Žal vodstvo podjetja obiskovalcem ne dovoli ogleda
energetskih postrojev.
Po ogledu pivovarne smo se poslovili od Münchna in
sledila je vožnja mimo Kimskega jezera (Chiemsee),
največjega bavarskega jezera, do Salzburga. Tam smo se
skupaj sprehodili po središču mesta in si ogledali
kulturnozgodovinske znamenitosti: rotovž, Mozartovo
rojstno hišo, festivalno dvorano, kolegijsko cerkev,
benediktinsko opatijo, Kapiteljski trg s stolnico, staro
pokopališče ... Precej utrujeni od vsega doživetega smo
si privoščili še nekaj prostega časa za samostojno
potepanje po mestu, počitek ob kavici oziroma kuhanem
vinu ter nakupe na čudovito okrašenih in založenih
stojnicah tradicionalnega adventnega sejma. Že tako
čudovito mesto je v adventnem času še lepše, čeprav je
bila gneča na vseh trgih in ulicah nepopisna. Ob
približno 20. uri smo se vrnili po Turski avtocesti mimo
Špitala in Beljaka skozi Karavanški predor proti Novemu
mestu in Črnomlju, kamor smo prispeli v prvih minutah
naslednjega dne.
V imenu vseh udeležencev izleta bi se zahvalil Poloni
za simultano prevajanje pri ogledu podjetja Schletter in
Allianz Arene, gospe Marjani iz novomeške turistične
agencije za pomoč pri pripravi programa izleta, vodnici
Lidiji za čudovito vodenje in voznikoma za varno
vožnjo. l
Besedilo in foto: Danilo Osovnikar, DE Novo mesto

Allianz Arena

Pred muzejem BMW, v ozadju Olimpijski park
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Ljudje in dogodki iz naše preteklosti

Najslavnejši
slovenski zemljevid
Z izrazom imeti srečo običajno poimenujemo dogodek, ko
dobimo kaj v dar oziroma smo nepričakovano nagrajeni.
Pred časom se je sreča dotaknila tudi mene, ko sem dobil
faksimile najbolj znanega slovenskega zemljevida, to je
Zemljovid slovenske dežele in pokrajin, avtorja Petra
Kozlerja. Faksimile je bil leta 2012 natisnjen v 150 izvodih, in
sicer po originalu iz leta 1853, ki ga hrani Pokrajinski muzej
Kočevje.

vaseh. Čeprav je bil Kozlerjev materni jezik
nemščina, se je ogrel za slovenstvo in se
zavzemal za idejo Zedinjene Slovenije v
okviru Ilirskega kraljestva. Kozler je danes
najbolj znan kot avtor Zemljovida slovenskih dežel iz leta 1853, katerega izdajo je
preprečil takratni Bachov absolutizem. Na
področju gospodarstva pa je prepoznaven
kot ustanovitelj Pivovarne Union v LjubPeter Kozler
ljani. Umrl je 16. aprila 1879 v Ljubljani.
Čeprav se je popolnoma poistovetil s
slovensko kulturo in narodnostnim bojem, se je sočasno zavzemal,
da bi v Zedinjeni Sloveniji enakopravno sobivali tako slovenska kot
nemška kultura. Danes se po Petru Kozlerju imenuje Slovensko
kočevarsko društvo Peter Kosler.

Izvirnik iz leta 1853

Faksimile

Ob takšnem dogodku se pogosto prebudi naša radovednost in
želimo izvedeti kar največ o izdelku in vsem, povezanem z njim.
Sploh če gre za pomemben del slovenske zgodovine.
Raziskovalna žilica mi ni dala miru in med pogovorom s
strokovnjakom sem spoznal, da je ta zgodovinsko izjemno
pomembni dokument tesno povezan s kraji v naši bližini. To je
bil nedvomno dodaten motiv, da o njem izvem čim več.

Nekaj uradnih podatkov o »zemljovidu«
Kdo je bil pravzaprav Peter Kozler?
Geograf, kartograf, politik, pravnik in gospodarstvenik. Bil je
nemškega rodu. Rodil se je kot Kočevar (Gottscheer) 16.
februarja leta 1824 v Kočah pri Kočevski Reki. Kočevarje so na
začetku 14. stoletja na Kočevsko kazensko naselili Ortenburžani.
Po drugi svetovni vojni pa jih je oblast pregnala iz Slovenije, a
nekaj potomcev še vedno živi, predvsem v Kočevju in okoliških

Naslov:
Avtor(ji):
Leto:
Format:
Merilo:
Vsebina:

Zemljovid slovenske dežele in pokrajin
Kozler, Peter (kartograf)
1853
1 zvd., 49 x 53 cm na listu 63 x 68 cm
1 bečki pavec 2 n mil. ali 1 : 576.000 narave
Goriška, Istra, Koroška, Kranjska, Litija, Narodnostni
zemljevidi, Politični zemljevidi, Pregledni zemljevidi,
Štajerska, Zemljevidi slovenskega ozemlja
Založnik: P. Kozler

Aktualno dogajanje: Po zaslugi Ivana Kordiša, višjega
kustosa v Pokrajinskem muzeju Kočevje, je bil naš
najslavnejši zemljevid predstavljen tudi svetovni
javnosti, in sicer leta 2013 v Helsinkih. Tam je Kordiš v
svojem predavanju opisal zemljevid in avtorja.
Predavanje je med 200 udeleženci iz kar 35 držav
vzbudilo precejšnjo pozornost, zato naj bi bilo
objavljeno tudi v vodilni strokovni reviji za kartografijo
(Imago Mundi, London). Pa ne samo to, interes za
objavo je izrazila tudi Cartographica Helvetica,
švicarska založba za kartografijo. l
Toni Štimec, DE Kočevje
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Badminton v ŠD Elektro Ljubljana

a začetku marca smo v športni dvorani Harmonija
Mengeš organizirali dve uri badmintona. V času razpisa
in prijav sem bil sicer rahlo v dvomih, ali bo interes
članov ŠD za ta šport dovolj velik. V dvorani se nas je zbralo
devet željnih igranja. Pred začetkom smo se na hitro seznanili z
osnovnimi pravili (posamezno in dvojice), nato pa smo, malo
tudi v duhu tekmovalnosti, poskušali odigrati čim več nizov, in
sicer tako, da je vsak igral z vsakim. Dvojice smo prihranili za
prihodnjič.
Dve uri sta hitro minili. Ugotovili smo, da je badminton zelo
dinamičen šport, pri čemer sta zelo pomembni splošna telesna
pripravljenost in eksplozivnost, če ga igramo tekmovalno.
Seveda je igranje lahko tudi povsem sproščujoče in zabavno brez
pretiranega naprezanja. Oba načina smo spoznali tudi mi. Na
koncu je bila vidna tudi utrujenost in lahko povem, da naslednje
dni ni bilo mesta na telesu, kjer ne bi čutil mišične bolečine,
vsem znane kot »musklfibr«.
Druženje smo končali ob prigrizku in pijači. Podan je bil tudi
predlog za najem igrišča v zimski sezoni, za rekreacijo in
ohranjanje splošne kondicije. O tem se bomo pogovorili z
upravnim odborom na enem od prihodnjih sestankov.
Več utrinkov z badmintona najdete na P-disku ŠD.
Za konec pa kot navadno še nekaj dobronamerne kritike.
Na badminton se je sicer prijavilo 15 igre željnih, kar me je
prijetno presenetilo, igranja pa se nas je nato udeležilo devet.
Zakaj to omenjam? Zato ker je treba rezervirati ustrezno število
igrišč glede na število prijav in jih tudi plačati. Z nekorektnim
načinom prijav v smislu »se prijavim« in nato »pridem ali ne«

N

Na smučišču Turracher Höhe

Odprtje smučarske sezone 2013/2014
Pa nam je uspelo, bi lahko rekli!
etega decembra smo odrinili na otvoritveno smučanje v
Avstrijo – natančneje na Turracher Höhe. Ob 9. uri smo
bili na cilju, kjer so nas pričakali visoka oblačnost in
povsem prazno parkirišče, na smučišču pa le peščica smučarjev.
Turracher Höhe je družinsko smučišče s 14 žičnicami oziroma
vlečnicami, na dan našega obiska jih je delovalo pet. Do najvišje
točke smučišča, tj. na vrh hriba Kornock z 2205 metri, smo se
povzpeli s 1400 metrov dolgo vlečnico KornockBahn s šestimi
sedeži in tako na urejeni in utrjeni smučarski progi zadovoljili
svoja smučarska pričakovanja. Na nasprotni strani hriba smo se
prevažali še z vlečnico Sonnenbahn; proga je nekoliko krajša, a
bolj sončna. Približno opoldne se je namreč razjasnilo in tako
ostalo vse do 15. ure, ko smo končali smuko. Na poti domov
smo se ustavili še na večerji, nekateri bolj, drugi manj utrujeni.
Smučanja se je udeležilo 26 smučarjev, ki so si zaželeli, da bi
bilo takšnih in podobnih izletov čim več.
In še nekaj pojasnil k pretekli neuspešni smučarski sezoni.

P

Je že res, da nam v smučarski sezoni 2012/2013 ni uspelo
organizirati smučarskega izleta, zaradi česar je bilo med člani
športnega društva (ŠD) kar nekaj nejevolje. Rad bi znova
poudaril, da smo odprti za vse pobude članov za organizacijo
smučarskega izleta ali katere druge športne aktivnosti. Seveda
si želimo, da član aktivnost tudi izpelje v smislu celotne
organizacije – tudi z našo pomočjo in po potrditvi upravnega
odbora društva. Dogaja se namreč, da se člani na nas obračajo z
željami (realnimi in nerealnimi), ki pa jih je nemogoče uresničiti
brez vaše pomoči. Zavedanje članov ŠD, da imamo tudi
predstavniki in vodstvo svoje službene in zasebne zadolžitve, bi
pripomoglo k pojasnitvi marsikatere nepotrebne in neprimerne
kritike. Ne trdim pa, da nekatere v preteklosti niso bile
upravičene.
Vabim vas, da spremljajte naše objave po elektronski pošti in
na spletni strani www.sd-elektro-ljubljana.eu. l
Športni pozdrav,
Andrej Wagner, Športno društvo Elektro Ljubljana

brez predhodnega pravočasnega obvestila o izostanku se:
- po nepotrebnem plačujejo prazna igrišča;
- zaseda mesto drugim zainteresiranim v primeru omejenega
števila prijav;
- ŠD pokaže v slabi luči najemodajalcu igrišč;
- ne nazadnje pokaže tudi (ne)resnost člana ŠD.
Tako ne preseneča, da moramo (žal) organizatorji še vedno
pobirati prispevke za udeležbo, s čimer se zavarujemo, da
organizacija športne prireditve ne bi prešla v pravi polom brez
udeležencev, le s finančnimi stroški.
Tokrat prispevkov nisem pobiral in je bil izostanek prijavljenih
40-odstoten. Številka sama po sebi nekaj pove, kaj pravite … l
Športni pozdrav,
Andrej Wagner, Športno društvo Elektro Ljubljana
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Ledena torta
Biskvit:
150 g kristalnega sladkorja
6 jajc
1 vaniljev sladkor
180 g moke
30 g kakava
Jajca, sladkor in vaniljev sladkor zmešamo z mešalnikom,
da narastejo, nato dodamo moko in kakav. Maso vlijemo v
tortni model in pečemo od 25 do 30 minut pri temperaturi
180 oC.

Udeleženci izleta pri Žički kartuziji. Foto. Janez Weilgoni

Letošnja zima ni nikakršna zima, zato nismo vedeli, ali naj
sezono srečanj končamo tako kot doslej, z martinovanjem, ali
naj se zgledujemo po naravi. Zgledi vlečejo, zato smo tudi mi
podaljšali sezono in šli še na eno raziskovanje naše lepe
domovine. Ker nismo vedeli, kam, smo šli v neznano. Neznano
je kmalu postalo znano. Že na Trojanah je bilo jasno, da gremo
proti Štajerski. Ko smo pri Tepanju zavili levo z avtoceste in
peljali ob potoku Žičnica do vasi Žiče in naprej do Špitaliča, kjer
stoji župnijska cerkev Marijinega obiskanja, je bilo neznano
razkrito. Ustavili smo se pred eno najstarejših gostiln v srednji
Evropi – Gastuž (iz leta 1467); danes sta v poslopju
okrepčevalnica in turističnoinformativni center. Pridružila se
nam je vodnica in nam predstavila zgodovino Žičke kartuzije, ki
je spomeniško zavarovana.
Okrog leta 1155 jo je ustanovil grof Otokar III., kot izpostavo
Velike kartuzije na Francoskem. Poslopja so bila najprej lesena,
pozneje so jih pozidali. V samostanu so živeli bratje z zelo
strogim redovnim režimom (strogo določen način prehranjevanja, prepoved pogovarjanja, izjema je bil dogovor o delu).
Ukvarjali so se z lekarništvom, zdravilstvom, opekarstvom,
steklarstvom in pisanjem knjig.
Kartuzija je v svojem več kot šeststoletnem obstoju doživela
vzpone in padce, preživela številne vladarje in različna obdobja
– romantiko, gotiko, renesanso, barok vse do danes. Vsa ta
obdobja so pustila sledi pri vsakokratni obnovi. Leta 1782 jo je
cesar Jožef II. z dekretom razpustil. Redovno življenje je zamrlo,
stavbe so začele propadati, še najbolj se je ohranilo obzidje. Pred
dobrim desetletjem so s pomočjo evropskih sredstev začeli
obnavljati stavbe in obzidje. V že obnovljenih stavbah so
muzejski del, prodajalna zelišč in pripravkov iz zelišč, vinska
klet – vinoteka in prodaja vin in turistična pisarna. Po ogledu
kartuzije, muzeja, prodajalne zelišč in vinske kleti smo se v
Gastužu ogreli s čajem, nato pa se odpeljali v Slovenske Konjice
na kosilo.
Po kosilu smo kompas naravnali proti Ljubljani in v večernih
urah srečno prispeli domov. l
Zvonka Osredkar

Navlažitev:
1,5 dcl vode
5 dag kristalnega sladkorja
žlica ruma
Vodo s sladkorjem zavremo ter na koncu dodamo še žlico
ruma in s tem navlažimo biskvit.

Na občnem zboru. Foto: Janez Weilgoni

Nadev:
750 g sladke smetane
150 g sladkorja
100 g masla ali margarine
3 jajca
20 g želatine v prahu
1,5 dcl vode
100 g jedilne čokolade
rum
vaniljev sladkor

Občni zbor društva upokojencev

Želatino namočimo v hladno vodo. Vmešamo sladkor,
maslo, jajca in arome. Vse skupaj mešamo nad soparo.
Dodamo nabreklo želatino. V hladno maso dodamo še
stepeno smetano. Z maso napolnimo biskvitno dno v
tortnem obroču s premerom 26 cm. Dve tretjini mase
vlijemo v obroč, v preostalo tretjino pa dodamo staljeno
čokolado in vlijemo na belo maso. Ohlajeni torti
odstranimo obroč, jo namažemo z masleno kremo,
oblijemo s čokoladnim prelivom in okrasimo po kosih. l

PROGRAM AKTIVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV ELEKTRO LJUBLJANA
ZA LETO 2014

Kot že veliko let smo se tudi v letošnjem februarju člani Društva upokojencev Elektro Ljubljana zbrali
na občnem zboru, tokrat na Škoﬂjici Pri Strahu. Gostili smo predsednika uprave Elektra Ljubljana
Andreja Ribiča, Marjana Sedmaka iz MZU ter Janeza Potočnika in Franca Sorška iz Elektra Gorenjska.
Po pozdravnem govoru predsednika društva Jožeta Berganta nas
je nagovoril predsednik uprave Elektra Ljubljana in nam
predstavil delo in načrte podjetja zaradi nedavne ujme –
žledoloma. Opisal nam je podrobno stanje na terenu in potrebe

Ljubica Vesel

za odpravo posledic. Upamo in želimo si, da bi sredstva za
sanacijo omrežja uspešno pridobili. Po uvodnem delu smo se
seznanili s poročilom o delu društva v letu 2013, ki smo ga v
celoti realizirali, in z načrtom aktivnosti za letos.

DATUM

AKTIVNOST

PRIJAVE

18. februar 2014

Občni zbor

10. in 11. februar 2014

1. marec 2014

Jurčičeva pot

24. in 25. februar 2014

18. marec 2014

Slovenske vasi na Tržaškem

10. in 11. marec 2014

15. april 2014

Rupnikova linija

7. in 8. april 2014

10. maj 2014

Po poti spominov – Ljubljana

brez prijav

13. maj 2014

Kranj – Brdo

5. in 6. maj 2014

27. maj 2014

Piknik

19. in 20. maj 2014

17. junij 2014

Splavarjenje po Savi (Radeče)

9. in 10. junij 2014

avgust

Sredogorje

po dogovoru udeležencev

16. september 2014

Porabje

8. in 9. september 2014

11. oktober 2014

Dobrepoljsko vandranje

29. in 30. september 2014

14. oktober 2014

Hrvaška Istra

29. in 30. september 2014

11. november 2014

Martinovanje

3. in 4. november 2014

2. december 2014

Izlet v neznano

24. in 25. november 2014

Zvonka Osredkar, Društvo upokojencev Elektro Ljubljana

ZAHVALA
Člani Društva upokojencev
Elektro Ljubljana se vsem
delavcem Elektra Ljubljana,
gasilcem, civilni zaščiti, vojski
in prostovoljcem iskreno
zahvaljujemo za njihovo
požrtvovalno delo v nemogočih
razmerah, za pomoč vsem
pomoči potrebnim in za trud za
čimprejšnjo vzpostavitev razmer,
v katerih smo odjemalci dobili
elektriko v najkrajšem možnem
času.
HVALA VSEM!
Jože Bergant,
predsednik Društvo upokojencev
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Vaba,
nastava

Izbor najfotograﬁje
leta 2013
e osmo leto je v internem glasilu Novice
potekal nagradni natečaj za izbor
najfotografije leta. Sodelavke in sodelavci, ljubiteljski fotografi, so pošiljali svoja
videnja, ujeta v fotografski objektiv, in jih tako
predstavili tudi sodelavcem. Fotografije prikazujejo elektroenergetske naprave v najlepših
urah dneva, v soju sonca in oblakov, kar jim daje
pravo barvitost, v veliko primerih pa jih prikazujejo tudi v trenutkih, ko narava pokaže svoje
zobe.
Izbrane fotografije smo objavljali v Novicah.
Na nagradni natečaj Najfotografija leta 2013 je
prispelo 26 fotografij 16 avtorjev, in sicer
Aleksandre Frank Staniša, Aleša Pograjca, Antona Mesarka, Antona Štimca, Bogdana Gantarja,
Damjana Čoša, Franca Bevca, Marjana Drolca,
Marka Kralja, Mitje Smoliča, Mitje Šafarja,
Roberta Krznarja, Sonje Štubelj, Srečka Miheliča, Stanke Krušič in Tomislava Kumpa.
Vse so ocenili člani uredniškega odbora in
poklicni fotograf.
• Tretje mesto je zasedla fotografija Mreža
avtorja Aleša Pograjca,
• drugo mesto fotografija Nad gozdom avtorja
Antona Mesarka,
• najbolje ocenjena, najfotografija leta 2013, pa
je Med sončnicami, prav tako Antona Mesarka.
V uredništvu smo se odločili, da bomo za
najboljše fotografije podarili simbolične nagrade
in jih poslali po pošti.
Vsem, ki so se udeležili natečaja, še posebno
avtorjem najbolje ocenjenih fotografij, iskreno
čestitamo in jim želimo še veliko lepih trenutkov
in užitkov pri iskanju lepih motivov.
Fotografije so objavljene tudi na spletni strani
Elektra Ljubljana (https://www.elektro-ljubljana.si/2/Za-medije/Publikacije/Foto-natecajinternega-glasila-Novice/Foto-natecaj-2013.asp
x), dvajset najboljših pa je razstavljenih v
hodniku vodstva družbe v Ljubljani na Slovenski 58.
Natečaj za najfotografijo nadaljujemo tudi
letos in glede na to, da je med sodelavci,
upokojenci in štipendisti kar nekaj odličnih
ljubiteljskih fotografov, v uredništvu pričakujemo še več izvirnih fotografij. l
Vabljeni k sodelovanju.

Igra
z loparji

Pevka
Horvat

Temen, trd
žlahten les

Daljši moški
suknjič

Varjeno
mesto

Igralka Rina

Zadnji del
stopala

Ž

Uredništvo novic

Vnema,
polet

Moško ime
Drug izraz
za sanke
Slavilna
pesnitev
Sestavil:
TONI

Slovenski
literarni
zgodovinar
(Alfonz)

Človek v
zgodnji
mladosti

Kratica za
srednji

Kdor potuje
Protestantski
duhovnik

Anton Mesarek, Med sončnicami

Naziv za
odraslega
moškega

Sladič Alojz

Skupina oseb,
ki varuje

Duša
(latinsko)

Potočnik Rok

Slika
(okrajšava)

Anton Ocvirk

Mračno
duševno
stanje

Grški bog
vojne
Simbol za
Antimon

Zmanjšanje
vsote

Nogometni
klub

Doba, vek
Predpona:
eno, samo
Domovina
Elamitov

Vrtna rastlina Hercegovec
(rdeča ....)
Očka

Anton Mesarek, Nad gozdom

Vrteči del
elektromotorja

Bajeslovni
kralj

Dvojica

Del obraza
Osebni
zaimek
Kratica za
starejši

Derivat
alkohola

Simbol za
Selen

Stara mama
(primorsko)

Orodje
splavarjev
za les

Otok v
Indoneziji

Prejeli smo veliko pravilnih rešitev nagradne križanke in
izžrebali Mateja Božiča iz Radeč, ki bo po pošti prejel
praktično nagrado. Nagrajencu iskreno čestitamo.
Aleš Pograjc, Mreža

Tvorba v
panju
Amper

Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil
Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vključno
16. 5. 2014 in pošljete na naslov: Elektro Ljubljana d. d.,
Uredništvo Elektro novic, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
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