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Tretje leto izhajanja
Elektro novic
Z januarsko {tevilko Elektro novic letnik 2003, interno glasilo Elektra Ljubljana, d.d.
vstopa v tretje leto izhajanja.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

V imenu
uredni{tva in
bralcev pa se {e
posebej
zahvaljujem
vsem avtorjem
posameznih
~lankov in
rubrik, ki vsak
na svoj na~in in
na svojem
podro~ju
prispevate k
bolj{emu razumevanju na{ih
skupnih ciljev,
te`av, rezultatov,
`elja ali pa nas
samo razvedrite
in vedno znova
spomnite, da je
delovni kolektiv
vsota enkratnih
posameznikov,
ki si zaslu`ijo
vse spo{tovanje.

2

Naj se ob tej prilo`nosti zahvalim upravi
podjetja za izkazano zaupanje in podporo. V
imenu uredni{tva in bralcev pa se {e posebej
zahvaljujem vsem avtorjem posameznih
~lankov in rubrik, ki vsak na svoj na~in in na
svojem podro~ju prispevate k bolj{emu razumevanju na{ih skupnih ciljev, te`av, rezultatov, `elja ali pa nas samo razvedrite in
vedno znova spomnite, da je delovni kolektiv
vsota enkratnih posameznikov, ki si zaslu`ijo vse spo{tovanje.
Vsebina prve leto{nje {tevilka je pestra.
Namesto klasi~nega uvodnika je `e na drugi
strani ~lanek s strnjenim povzetkom o pomenu odpiranja zunanjega trga z elektri~no
energijo. Tema meseca je tokrat namenjena
sodelovanju zaposlenih pri upravljanju podjetij. ^lanek je pripravila dr. Zvonka [arman,
svetovalka za organizacijo in upravljanje
podjetij v In{titutu za razvijanje organizacijskih sistemov. S podro~ja sistema vodenja
kakovosti sledi zanimiv prispevek z opisom
projekta Slovenska organizacijska klima, v
katerega je vklju~enih ve~ina podjetij, ki so
in `elijo ostati uspe{na. Naj omenim {e ~lanke Nova bazna radijska postaja na Slivnici,
Predstavitev nadzorni{tva Trebnje in ~lanek
iz rubrike Spoznajmo se, kjer predstavljamo
gospoda Toneta [karjo.

Violeta Irgl

Upam, da u`ivate v ~udoviti zimi, ki nas je
letos zasula z vsemi svojimi bolj ali manj
lepimi darovi. Za tiste, ki pa v zraku `e ~utite
pomlad, pa naj iz preverjenih virov zapi{em:
tudi letos bo pri{la. Sve`a, di{e~a, topla in
blaga, polna cvetja in zelenja. Vabim vas k
branju in sodelovanju.
Mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec februarja, po{ljite
do petka, 14. februarja, na `e znani naslov: Elektro Ljubljana, d.d., uredni{tvo
Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana, faks:
01 231 25 42 ali kar na elektronski naslov:
urednistvo@elektro-ljubljana.si.
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Kaj za Elektro Ljubljana, d.d.
pomeni odpiranje zunanjega trga
z elektri~no energijo
Odpiranje zunanjega trga z elektri~no energijo pomeni, da lahko odjemalci oziroma v njihovem imenu dobavitelji elektri~no energijo kupujejo v tujini. Kupovanje elektri~ne energije v tujini pomeni za kupce zni`anje stro{kov za elektri~no
energijo, ker je cena elektri~ne energije v tujini v povpre~ju 20 % ni`ja kot v Sloveniji.
godbi o nakupu elektri~ne energije. Na tej
podlagi smo na{e kupce, za katere smo pridobili pravice uvoza elektri~ne energije,
obvestili in jim pripravili aneks k obstoje~i
pogodbi o prodaji elektri~ne energije. Na ta
na~in so si kupci za del elektri~ne energije, ki
jim bo dobavljena v letu 2003 iz Avstrije,
zmanj{ali stro{ek v povpre~ju za 20 do 30 %.

Slovenski proizvajalci bodo v letu 2003 {e
vedno dele`ni ob~utne za{~ite pred tujo
konkurenco, saj so priporo~ila vlade omejila
uvoz na najve~ 20 % porabe elektri~ne energije v Sloveniji v letu 2002. Prenosne kapacitete na meji z Avstrijo omogo~ajo prenos od
600 do 800 MW pasovne mo~i, kar bi letno
pomenilo od 3,6 do 6,4 TWh elektri~ne
energije. Ta energija bi omogo~ila pokritje od
30 do 50 % potreb po elektri~ni energiji v Sloveniji. Na ta na~in bi bila vzpostavljena konkurenca in slovenski proizvajalci bi bili prisiljeni zni`ati svoje proizvodne stro{ke in
cene. Po priporo~ilih vlade je ELES omejil
uvoz na 230 MW pasovne mo~i iz Avstrije in
za te koli~ine objavil razpis. Na ta razpis so
se lahko javili vsi upravi~eni odjemalci, ki so
morali dostaviti potrdilo pristojnega upravljavca o dose`eni porabi, dose`eni konici in
obratovalnih urah v letu 2001. Na podlagi objavljenih pravil so najve~ prenosnih kapacitet pridobili kupci z najve~jo porabo in visokimi obratovalnimi urami.

Ve~ino elektri~ne energije za leto 2003 je
Elektro Ljubljana, d.d. kupil od Holdinga slovenskih elektrarn, ki ima prakti~no {e vedno
monopol na Slovenskem trgu z elektri~no
energijo. Ni skrivnost, da se je Elektro Ljubljana, d.d. potegoval za nakup celotne
proizvodnje iz NEK v letu 2003, vendar to
zaradi druga~ne odlo~itve ve~inskega lastnika-dr`ave {e ni bilo mogo~e realizirati. Z nakupom elektri~ne energije iz NEK bi Elektro
Ljubljana pridobil pravice izvoza v Italijo in
na ta na~in dosegel dobre poslovne rezultate.
Prav tako bi prevzel poslovno tveganje pri
izpadu NEK, ki je na podlagi izdelanih analiz
bistveno manj{e kot zna{ajo poslovni u~inki
nakupa in prodaje elektri~ne energije iz NEK.
Teh u~inkov je v letu 2003 {e vedno dele`en
HSE, Elektro Ljubljana, d.d. pa bo v letu 2003
zaradi neustrezne cenovne politike pri dobavi tarifnim odjemalcem {e naprej posloval
z izgubo.

V OE PUO smo na{im kupcem ponudili storitev uvoza elektri~ne energije in se na podlagi njihovih pooblastil javili na razpis upravljavca prenosnega omre`ja za dodelitev mednarodnih prenosnih poti na meji med Avstrijo in Slovenijo. Za nekaj na{ih kupcev smo
skupno pridobili za 20 MW prenosnih oz.
uvoznih pravic iz Avstrije in na tej podlagi
pridobili ve~ ponudb tujih trgovcev za dobavo 20 MW pasovne mo~i v letu 2003. Po izbiri
najugodnej{e ponudbe smo sklenili tudi po-

Elektro Ljubljana, d.d. je `e v letu 2002 sklenil preko 100 izvoznih poslov in s tem ustvaril poslovni odnos s trgovskimi podjetji v
[vici, Italiji, Avstriji, Nem~iji, ^e{ki in na
Hrva{kem. To mu daje prednost pri {e bolj
liberaliziranem trgu elektri~ne energije, ki se
bo s~asoma vzpostavil v Sloveniji. Nekaterim
na{im kupcem dobavljamo elektri~no energijo, ki jo kupujemo na borzi elektri~ne energije, prav tako pa izkori{~amo cenovne razlike
med sosednjimi trgi in energijo izva`amo. V
letu 2002 smo tako elektri~no energijo lahko
le izva`ali, v letu 2003 pa bo ravno tako mo-

gregor.bozic@elektro-ljubljana.si

Ko govorimo o ni`jih cenah, pri tem mislimo
predvsem na trge Avstrije in Nem~ije, medtem ko so cene elektri~ne energije v Italiji
neprimerno vi{je, zato uvoz iz Italije ni zanimiv za odjemalce v Sloveniji. Uvoz iz
Hrva{ke je v letu 2003 prav tako onemogo~en
zaradi na~ela recipro~nosti, ker Hrva{ka {e ni
odprla trga z elektri~no energijo.

V OE PUO smo
na{im kupcem
ponudili storitev
uvoza elektri~ne
energije in se na
podlagi njihovih
pooblastil javili
na razpis
upravljavca
prenosnega
omre`ja za
dodelitev
mednarodnih
prenosnih poti
na meji med
Avstrijo in
Slovenijo.
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Elektro
Ljubljana, d.d. je
`e v letu 2002
sklenil preko 100
izvoznih poslov
in s tem ustvaril
poslovni odnos
s trgovskimi
podjetji v [vici,
Italiji, Avstriji,
Nem~iji, ^e{ki
in na Hrva{kem.

`en samo izvoz brez upo{tevanja `e dodeljenih pravic iz uvoza. Dodaten uvoz v letu
2003 ne bo mo`en. Za leto 2003 smo `e sklenili izvozni posel v Italijo z uporabo mednarodnih prenosnih kapacitet na slovensko-italijanski meji, ki pripada italijanski strani oz.
kupcem v Italiji. Slovenski del kapacitet na
meji z Italijo je v celoti pridobil HSE. Dnevne
izvozne posle pa bomo posku{ali sklepati z
uporabo prekinljivih prenosnih kapacitet, za
katere bo ELES pripravil Avkcije. Prekinljivost
pomeni, da lahko ELES oz. GRTN (Italijanski
prenosni operater) znotraj dneva omejita
prenos zaradi prevelikih prenosnih obremenitev.

d.d. je odpiranje zunanjega trga pomenilo
dolo~eno zni`anje cen s strani HSE, prave
prilo`nosti pri trgovanju z elektri~no energijo pa bodo omogo~ene pri popolnoma liberaliziranem trgu in ob razli~nem lastni{tvu v
posameznih podjetjih. To bo namre~ {e dodatno zmanj{alo vpliv dr`ave na trg z elektri~no energijo. Glede na razvoj trga ocenjujem, da je Elektro Ljubljana, d.d. dobro pripravljen, {e ve~ pa bo potrebno postoriti v
letu 2003 ter tako pri~akati pripravljen {e
bolj odprt trg. Investicija v programsko opremo za obvladovanje tveganj v letu 2003 bo
prinesla {e ve~je znanje in konkuren~nost.

Odpiranje zunanjega trga za elektri~no
energijo za nekatere kon~ne kupce torej pomeni zni`anje cen. Tudi za Elektro Ljubljana,

Gregor Bo`i~,
izvr{ni direktor OE PUO

Leto{nja zima se je pokazala v vsej svoji lepoti
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Sodelovanje zaposlenih pri
upravljanju podjetij s poudarkom
na svetu delavcev
Z Zakonom (in spremembami zakona) o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)
smo tudi v Sloveniji postavili pravne temelje za ureditev sodelovanja zaposlenih in
njihovih predstavnikov v kapitalskih dru`bah.
1. Opredelitev sodelovanja
pri upravljanju gospodarskih dru`b
Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju je v temeljih del dr`avnega korporativnega prava,
predstavlja dolo~en instrument kooperativnosti in tradicionalno vrednoto vseh razvitih industrijskih de`el. ^eprav tradicionalna teorija participativnega upravljanja poziva na "sodelujo~e" vodenje in human pristop k ~loveku, pa vendarle sodelovanje predstavlja zgolj
korekcijo tradicionalnih proizvodnih odnosov,
katerih zna~ilnosti so v glavnem naslednje:
• deluje v dru`bi, kjer je prevladujo~i princip predstavni{ke demokracije
• predstavlja obliko odlo~anja in skupnega
urejanja problemov poslovanja
• med prisotnimi dru`benimi skupinami
imajo delavsko predstavni{ki organi le
delni vpliv
• v osnovi sodelovanja je mezdni polo`aj
delavcev
• sodelovanje se omejuje prete`no na
posamezne in vsakodnevne probleme
dela (participacija v sociotehni~nem smislu, tudi psiholo{ka participacija)
• vodstvo je dokaj neodvisno od delavsko
predstavni{kih organov
• sodelovanja zaposlenih je le toliko, kolikor je to sprejemljivo za obe strani in kar
dolo~a prevladujo~i interes delodajalca.
Sodelovanje je torej tudi proces oblikovanja
odlo~itev, v katerem najmanj dve (ali ve~) strani vplivata ena na drugo. Vendar se na sodelovanje - participacijo gleda kot na mo`nost novih virov mo~i in kot na na~in za porazdelitev
mo~i in vpliva v smeri novega, participativnega obrazca oziroma modela organizacije.
2. Izhodi{~a za uresni~evanje sodelovanja pri upravljanju
a) Participativna organizacija kot normativno izhodi{~e
Na{ upravljavski sistem gospodarskih dru`b
in notranje organizacijska razmerja - vse od

razmerja med kapitalom in delom na delovnem mestu pa do vrha podjetja - imajo svojo
podlago v institucionalnem sistemu industrijskih in delovnih razmerij. Gre za specifi~no normativno ureditev, ki se naslanja na
nem{ko industrijsko kulturo, temelje~o na
proizvodnji in partnerstvu.

Sodelovanje je
torej tudi proces
oblikovanja
odlo~itev, v
katerem najmanj
dve (ali ve~)
strani vplivata
ena na drugo.

Samoupravno organizacijo je zamenjala participativna. Nekdanje organe samoupravljanja
so nadomestile nove delavsko predstavni{ke
institucije s specifi~nimi pristojnostmi ter
povsem druga~nimi mo`nostmi in omejitvami za sodelovanje pri upravljanju. Njihov
polo`aj, vsebina in zna~aj delovanja ter mo`nosti vpliva v procesih odlo~anja so normativno urejeni v skladu s tradicionalno logiko
razmerja med kapitalom in delom. V participativni organizaciji gre za logiko delni~arskega prava, ki izhaja iz pravice lastnika kapitala, vendar v polni meri upo{tevajo~ teorijo
motivacije zaposlenih. Zato je za razumevanje upravljavskega sistema kapitalskih dru`b
potrebno osvojiti povsem novo miselnost v
primerjavi s samoupravno organizacijo.
b) Vi{ja dodana vrednost kot ekonomsko
izhodi{~e
Prizadevanje za rast dodane vrednosti na
zaposlenega je `e stalnica ve~ kot desetletne
slovenske industrijske politike. Vendar vse
dosedanje strategije pove~evanja konkuren~ne sposobnosti slovenskega gospodarstva
niso dale ustreznih rezultatov. V primerjavi z
uspe{nimi zahodno evropskimi dr`avami,
med katere se `elimo uvrstiti, ker usodno zaostajamo, tako po doseganju produktivnosti
kot dodane vrednosti za potrebno posodabljanje programov, tehnologije in znanja, je
vedno primanjkovalo zadostnih sredstev.
V iskanju odgovora se opiramo na uspe{ne
gospodarske dru`be doma in v tujini v prepri~anju, da z njihovim preu~evanjem lahko
poi{~emo tudi za nas primerno re{itev. Podjetni{ka filozofija, organizacijska strukturiranost, strate{ke usmeritve, uporabljani slogi
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vodenja, upravljanje znanja in odnos do strokovnega in osebnostnega razvoja zaposlenih
so tiste oporne to~ke, na katerih sloni aktivna politika razvoja in poslovanja vseh uspe{nih poslovnih subjektov v tr`no orientiranih
gospodarstvih.
V hitro
spreminjajo~em
se svetu dela so
tudi zahteve po
spremembi vseh
dele`nikov v
upravljavskem
sistemu podjetja
vedno znova
aktualne.

6

c) Spremembe in nove paradigme kot
razvojno izhodi{~e
V hitro spreminjajo~em se svetu dela so tudi
zahteve po spremembi vseh dele`nikov v
upravljavskem sistemu podjetja vedno znova
aktualne. Zavestno spoznanje vseh sodelujo~ih v procesu upravljanja, vodenja, nadzora
in sodelovanja pri upravljanju gospodarske
dru`be o nujnosti, pomenu, na~inih, podro~jih in kulturi skupnega delovanja, je za
gospodarsko uspe{nost eden od najpomembnej{ih dejavnikov. Nujnost vzpostavljanja
notranje organizacijskega partnerstva v
smislu zavezni{tva za skupno delovanje in
na njem temelje~e kulture podjetja se utemeljuje z naslednjimi dejstvi:
• nenehno prisotni strukturni lomi v gospodarstvih in dru`bah postavljajo pred
vsako podjetje nove in nove zahteve po
posodabljanju in prenovi
• spremenjena podoba ~loveka v globalnem
svetu dela temelji na priznanju njegove
humane identitete in integritete, kar
prina{a nujnost njegovega vklju~evanja v
inovacijske procese podjetij
• odprta komunikacija, decentralizacija pristojnosti in odgovornosti, vklju~evanja
sodelavcev v procese odlo~anja in kooperativno obvladovanje konfliktov so osnovni elementi podobe sodobno vodenega podjetja
• dejanska avtoriteta vodilnih temelji na
uporabljani strategiji sodelovanja in
vzpostavljanju harmonije na delovnih
mestih, izgrajevanju decentraliziranih
organizacijskih struktur in usposabljanju
sodelavcev kot podjetnikov
• komunikacije in odprt dialog med "enakovrednimi" udele`enci pri sooblikovanju
sveta dela so temelj zaupanja, spo{tovanja in vzajemnega upo{tevanja ter osnovni
pogoj za gospodarsko uspe{nost
• delavsko interesno predstavni{tvo je
aktivno vklju~eno v vse procese preoblikovanja podjetja, kakor tudi pri vzpostavljanju podjetni{ke in inovativne organizacije.
Nova kultura in spremenjene paradigme zahtevajo torej nove vloge in obna{anje vseh

treh nosilnih partnerjev/akterjev v procesu
sodelujo~ega vodenja in podjetni{kega upravljanja: podjetni{ko vodstvo, delavsko
predstavni{tvo in zaposleni.
3. Polo`aj organov v upravljavskem sistemu delni{ke dru`be
Institucionaliziran polo`aj in globalno strukturo upravljanja delni{ke dru`be (po Zakonu
o sodelovanju delavcev pri upravljanju)
lahko nazorneje poka`e shema 1.

Shema 1. Sistemsko so`itje upravljanja d.d.
V delu (ozna~en kot trikotnik), ki predstavlja
podstrukturo upravljanja, so nakazani
a) organi delni{ke dru`be v smislu organov
lastni{kega upravljanja, in sicer:
• skup{~ina, ki je organ za uresni~evanje
pravic delni~arjev z glasovalno pravico
• nadzorni svet (NS), ki predstavlja nadzorno telo nad poslovanjem in poslovodenjem dru`be
• uprava dru`be, ki kot vrhovni organ
poslovodenja predstavlja in zastopa
dru`bo.
V delu (ozna~en kot pravokotnik), ki predstavlja podstrukturo sodelovanja so
b) organi sodelovanja pri upravljanju, in to:
• svet delavcev (SD) kot organ kolektivnega sodelovanja delavcev v procesih odlo~anja
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• podjetni{ki sindikat (SI) kot posredno
predstavni{ko telo sindikalno organiziranih delavcev
• predstavni{tvo delavcev (D) v nadzornem svetu, ki ga izvoli (in razre{uje) svet
delavcev
• delavski direktor (DD) kot predstavnik
in zastopnik delavcev v kadrovskih in
socialnih zadevah v upravi dru`be.
4. Svet delavcev kot osrednji organ
sodelovanja pri upravljanju
Svet delavcev je brez dvoma osrednji in poglavitni organ sodelovanja zaposlenih pri
upravljanju. Tudi v na{i zakonodaji je njegov
normativni vpliv povzet po osnovnih zna~ilnostih tega organa v ve~ini tradicionalnih
evropskih industrijskih demokracij. Pomembnej{i vpliv je najve~krat omejen na urejanje
operativnih problemov dela (proizvodni,
kadrovski, socialni,..) in le delno tudi ekonomskih. Po obliki sodelovanja gre predvsem
za pravico do informiranosti, skupnega posvetovanja in razpravljanja z delodajalcem
(katerega izid je za delodajalca navadno neobvezen), na socialnem podro~ju pa v~asih
tudi za pravico do soodlo~anja.
Kot organ kolektivnega sodelovanja delavcev
pri upravljanju je svet delavcev razmeroma
dobro opredeljen v ZSDU ter predstavlja obvezen organ kolektivnega delavskega predstavni{tva v vseh dru`bah z ve~ kot 20 zaposlenimi. Z zakonom je predpisano sodelovanje in vplivanje zaposlenih na dolo~ene zadeve in z dolo~eno obliko. Svet delavcev ima

javne slu`be, v bankah in zavarovalnicah, ~e
ni s posebnim zakonom druga~e dolo~eno (1. ~len ZSDU). In prav ta ~len je bil zakonska podlaga lastnika (dr`ave), ko je z energetskim zakonom druga~e opredelil polo`aj
in vlogo sveta delavcev. Kot predstavnik in
zastopnik zaposlenih je svet delavcev,
primerjalno z ZSDU, bistveno okrnjen pri
dolo~enih pristojnostih in zna~aju sodelovanja. Namre~,
• delodajalec ni dol`an predhodno (pred
sprejemom odlo~itve) obve{~ati sveta delavcev, ko gre za spremembo in/ali zmanj{anje gospodarske dejavnosti, spremembo v organizaciji proizvodnje in spremembo tehnologije
• skupno posvetovanje sveta delavcev in
podjetni{kega poslovodstva glede statusnih vpra{anj dru`be (statusne spremembe, prodaja in/ali zaprtje dru`be ali
njenega bistvenega dela, bistvene spremembe lastni{tva) ni predvideno
• pravica sveta delavcev do zadr`anja odlo~itve delodajalca (pravica veta) je odpravljena.
Prav tako delodajalec nima nikakr{nih obveznosti do sveta delavcev v primeru, da zaradi dolo~enih statusnih, organizacijskih ali
lastni{kih sprememb pride do ve~jega prese`ka delovne sile.

Svet delavcev je
brez dvoma
osrednji in poglavitni organ
sodelovanja
zaposlenih pri
upravljanju. Tudi
v na{i
zakonodaji je
njegov
normativni vpliv
povzet po
osnovnih zna~ilnostih tega
organa v ve~ini
tradicionalnih
evropskih
industrijskih
demokracij.

Ne glede na dejstva (glej ~lanek: Slavko Renko, Na{ STIK, junij 2002, str. 50-51),

• pravico do obve{~enosti na t.i. ekonomskem podro~ju (polo`aj in cilji dru`be ter
tehni~no tehnolo{ke in organizacijske
spremembe)
• pravico do skupnega posvetovanja z delodajalcem glede mnogih statusnih zadev
dru`be in kadrovskih vpra{anj podjetja
• pravico do soodlo~anja na podro~ju t.i.
socialnih zadev in pomeni pravico do dajanja soglasja k predlogu odlo~itev delodajalca, in ki je zanj obvezujo~e.
Poleg tega ima SD tudi pravico do zadr`anja
odlo~itev delodajalca (pravica veta) v primeru, da je delodajalec kr{il postopek v zvezi s
pravico SD glede informiranja, skupnega
posvetovanja in/ali dajanja soglasja.

• da je vlo`ena pobuda na ustavno sodi{~e
za umik 46. ~lena energetskega zakona, ki
omejuje pristojnosti in sodelovanje sveta
delavcev elektrodistribucijskih podjetij
• da je dolo~ene izvzete pristojnosti SD z
energetskim zakonom (sprememba dejavnosti, organizacije, statusa in lastni{tva)
prevzel ekonomsko socialni odbor energetike v okviru sindikata delavcev dejavnosti energetike pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije
• da so `e spodbujene nekatere aktivnosti
in ugotovljeni dolo~eni omejitveni dejavniki v smeri povezovanja svetov delavcev
posameznih elektrodistribucijskih podjetij v svet delavcev kapitalsko povezanih
dru`b,
in glede na to,

Uresni~evanje navedenih pristojnosti sveta
delavcev iz predhodnega odstavka je zakonsko dano, poleg vseh gospodarskih dru`b,
tudi podjetjem, ki opravljajo gospodarske

• da se elektrodistribucijskim podjetjem `e
v bli`nji bodo~nosti napovedujejo precej{nje spremembe (dejavnosti, tehnologije, pravnoorganizacijskega statusa in
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lastni{tva, organizacije proizvodnje, organizacijske strukture in pogojev poslovanja nasploh,…), bi bilo `e zaradi zagotavljanja "socialnega" miru in produktivne
klime v podjetjih kratkovidno in neproduktivno povsem ignorirati svete delavcev. Seveda pa mora svet delavcev
predstaviti in posku{ati uveljaviti vlogo
res "produktivnega" partnerja v poslovnem odlo~anju, ki (skoraj vedno) zadeva
tudi zaposlene.
5. Polo`aj in sistem razmerij sveta
delavcev (tudi) v elektrodistribucijskih
podjetjih
Zato, da bi lahko izpolnjeval svoje poslanstvo in uresni~eval svojo vlogo, mora vsak
svet delavcev vzpostaviti ustrezno organizacijsko strukturo in oblikovati smotrna
razmerja do vseh organov v celovitem sistemu upravljanja. Potrebno je opredeliti t.i.
intra-razmerja sveta delavcev v podstrukturi
sodelovanja pri upravljanju (do delavskih
predstavnikov v nadzornem svetu in
reprezentativnega podjetni{kega sindikata),
kakor tudi inter-razmerja, tj. do ostalih
organov v organizacijski substrukturi upravljanja (do predstavnikov kapitala v nadzornem svetu in poslovodstva podjetja na vseh
ravneh vodenja). Kako bo institucionalizirano so`itje vseh organov upravljanja v sistemu upravljanja neke dru`be zares tudi uresni~eno, je v najve~ji meri odvisno prav od
smotrne postavitve oziroma vsebinske
dolo~itve razmerij med vsemi njimi. Prav
posebno pozornost v sistemu razmerij pa je
treba posvetiti upravi dru`be na eni strani in
zaposlenim na drugi. Svet delavcev je nedvomno sti~i{~e interesov predvsem teh dveh
funkcionalno organizacijskih skupin.

panja, upo{tevanja in dobronamernosti, pa je
temeljno na~elo v njegovi strategiji sodelovanja. Uporaba strategije konflikta (konfrontacije) v tem odnosu ni primerna. Pravzaprav je z vidika polo`aja sveta delavcev
nedopustna. Zato je izredno pomembna
organizacija sveta delavcev, ki mora biti
tak{na, da v ~im ve~ji meri realizira strategijo sodelovanja.

5.1. Svet delavcev - uprava dru`be
Svet delavcev je partner uprave dru`be.
Oba sta so~asno antipod in partnerja in se ne
moreta odpovedati drug drugemu. Tega
dejstva se premalo zavedata in eden in drugi.
Svet delavcev kot organ sodelovanja pri
upravljanju je tisti, ki mora sodelovati z
upravo podjetja in ostalimi ~lani v organizacijski strukturi vodenja za ~im bolj{e
poslovne rezultate podjetja. In obratno.
Razumljivo, da svet delavcev svoj vpliv na
odlo~itve in ukrepe delodajalca izvaja v
interesu dela. Strategija sodelovanja sveta
delavcev temelji na modelu sveta kot
nekak{nega "socialnega nadzorstva". Teorija
skupnih in istosmernih interesov, ki se naj
uresni~ujejo na osnovi medsebojnega zau-

Pri izpolnjevanju tega cilja ima svet delavcev
dolo~ene pristojnosti pri obravnavi ekonomskih, kadrovskih in socialnih vpra{anj
zaposlenih. Uresni~uje jih, kot `e omenjeno,
v okviru pravic

Programsko organizacijska usmeritev sveta
delavcev je v vsakem primeru tisti instrumentarij, ki tako svetu delavcev kot podjetni{kemu vodstvu omogo~a aktivno sodelovanje. Na vseh pristojnih oziroma potrebnih
podro~jih delovanja izdelan na~rt dela sveta
delavcev (kaj, kdo, kdaj, kje, koliko, s kom) je
smerokaz pri vklju~evanju v obravnavanje
aktualne poslovne problematike, organizacijska struktura sveta delavcev (organi sveta
delavcev, skupni organi sporazumevanja,
odnos do delavskih predstavnikov v nadzornem svetu,..) pa temeljna strategija za
opravljanje njegove produktivne vloge. Samo
tako usposobljen svet delavcev je lahko
so~asno poznavalec stali{~ in problematike
zaposlenih ter sooblikovalec potrebnih odlo~itev pri re{evanju aktualne problematike
dela in zaposlenih, tudi izven normativnih
pristojnosti.
5.2. Svet delavcev - zaposleni
V organiziranju notranjih razmerij mora biti
zagotovo najpomembnej{a relacija med
svetom delavcev in zaposlenimi. Svet delavcev je v prvi vrsti zastopnik zaposlenih, ki
si prizadeva za njihove legalne in legitimne
cilje. To so
a) uresni~evanje kolektivnih pravic do
sodelovanja pri upravljanju

• do sodelovanja pri odlo~anju o nekaterih
zadevah, kar vklju~uje pravico do obve{~enosti, pravico dajati priporo~ila, pravico povedati svoje mnenje in pravico do
posvetovanja z delodajalcem
• do obveznega soodlo~anja, kar pomeni,
da je svet delavcev dol`an sogla{ati ali
nesogla{ati s predlogom odlo~itve delodajalca oziroma je delodajalec dol`an pridobiti soglasje ali nesoglasje k danemu predlogu svetu delavcev
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b) uresni~evanje individualnih (participativnih) pravic posameznika
Tu gre za dolo~en vpliv vsakega zaposlenega
na njegovem dolo~enem interesnem podro~ju, namre~
• za pravico pobude in odgovora na pobudo
(v 30 dneh) o ~emerkoli, kar je v zvezi z
njegovim delovnim mestom in/ali o`jo
organizacijsko enoto
• za pravico biti pravo~asno obve{~en o
eventualnih spremembah na njegovem delovnem podro~ju
• za pravico izraziti svoje mnenje o vseh
vpra{anjih, ki zadevajo organizacijo njegovega delovnega mesta in/ali delovnega
procesa
• pravico do pojasnila (v 30 dneh) o vpra{anjih s podro~ja pla~ in/ali drugo iz
delovnega razmerja.
Torej morajo ~lani sveta delavcev, podobno
kot poslovodje, dobro poznati, na eni strani
vse kolektivne in individualne pravice zaposlenih, na drugi strani pa njihove probleme
in te`ave, ekonomske, socialne, osebne in
druge, ki jih ~utijo tako na objektivno-delovni ravni kot na subjektivno-osebni ravni.
So~asno gre za sodelovanje v trikotniku svet
delavcev - zaposleni - vodstveno osebje,
ki ga je priporo~ljivo ne le dobrovoljno vzpostaviti, temve~ se zanj tudi obvezati v participativnem dogovoru.
Namre~, v tem aktualnem ~asu ni povpre~nega delavstva, zato morajo biti ~lani sveta
delavcev vedno bolj poslu{alci in usmerjevalci interesov razli~nih skupin zaposlenih in
kon~no tudi moderatorji, ki naj brzdajo in
umirjajo eventualne nerealne `elje in zahteve ter jih ozave{~ajo o njihovem (novem) polo`aju v obdobju globalnih in nenehnih sprememb.
6. Zaposleni in svet delavcev v aktualnih premikih
Vzporedno z raznimi strukturnimi spremembami gre tudi za spremembo delovne sile.
Vse bolj se zahteva nov tip delojemalca, t.i.
delavski podjetnik oziroma sopodjetnik.
To naj ne bi bili zgolj pasivni izvajalci
nekak{nih (danih) zahtev iz naslova dela,
temve~ tisti, ki samoorganizirano delo visoko
oplemenitijo. Kreativnost in delavoljnost,
strokovnost in pripravljenost na u~enje,
samostojnost in sposobnost skupinskega
delovanja ter zmo`nost zanesljive izvedbe
so le poglavitne zna~ilnosti iz celega niza

zahtev, ki se postavljajo pred delavske podjetnike. Na svojem delovnem podro~ju zaposleni delavski podjetniki delujejo odgovorno,
podjetni{ko in timsko. In se zavedajo nujnosti nenehnih sprememb ter i{~ejo mo`nosti
za sodelovanje v procesu razvijanja inovacij.
Delavski podjetniki lahko nastajajo in delujejo v kulturi podjetja, ki temelji na sodelovanju in partnerskem obna{anju vseh (treh) relevantnih skupin udele`encev: zaposleni,
vodstvo na vseh ravneh vodenja in delavsko predstavni{tvo. Idejno je njihovo
nujno so`itje prikazano v shemi 2.

So~asno gre za
sodelovanje v
trikotniku svet
delavcev zaposleni vodstveno
osebje, ki ga je
priporo~ljivo ne
le dobrovoljno
vzpostaviti,
temve~ se zanj
tudi obvezati v
participativnem
dogovoru.

Shema 2. Ideja so`itja nosilnih partnerjev

Mo~nej{a udele`ba zaposlenih v procesu
razvijanja inovacij se utemeljuje z naslednjim:
• zaposlene je treba nujno pritegniti v razvojni proces inovacij v obratih ali organizacijskih enotah, tako v inoviranje izdelkov/storitev kot tudi inoviranje delovnih
procesov in postopkov
• podjetni{ko naravnana pro`nost vklju~uje
inteligentne oblike organizacije dela (Job
Rotation in Job Enrichement - menjava in
obogatitev dela) ter "prijazen" in zaposlenim prilagodljiv ritem dela
• na~rtovanje potrebnih kadrov, ki vklju~uje politiko poklicnega izobra`evanja,
kadrovskega usposabljanja in nadaljnjega
treniranja ter do- in pre-usposabljanja
• redno posvetovanje z interesnim delavskim predstavni{tvom o razvijanju izdelkov ter organizacijskem in tehnolo{kem
razvoju podjetja.
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Novo leto je torej
(tudi) primerna
prilo`nost, da si
zastavimo nov
na~in
sodelovanja.
Tak{en, ki
ponuja razvojno
alternativo.

^lani svetov delavcev, prav tako le sodelavci
kot vsi drugi, so lahko samo "predteka~i" ali
"predskakalci" v potekajo~em procesu sprememb. Nenehno morajo sodelovati v vseh
procesih preoblikovanja organizacije dela in
pri arhitekturi podjetja ter se veliko ve~
ukvarjati s strate{kimi vpra{anji dolgoro~ne
zagotovitve svojega obrata/podjetja. Aktivno
morajo sodelovati pri vzpostavljanju "podjetni{ke" in inovativne organizacije, stalno
spodbujati zaposlene za preoblikovanje izdelkov/storitev, procesov in postopkov ter v
sodelovanju z vodstvom pri posredovanju
nalog med decentraliziranimi in delno avtonomnimi delovnimi skupinami v obratih/enotah.
7. Razmislek praksi ob rob
V vsem, bolj ali manj okroglem desetletju
nove (so)upravljavske prakse, ugotavljamo,
da
• mnoga poslovodstva {e niso ozave{~ena
primarne naloge, da uresni~ujejo skupno
vizijo, ki povezuje podjetje na temeljih
partnerstva in sodelovanja pri upravljanju
in mo~i, ki jim jo pri tem nudi integrativna funkcija managementa za produktivno
usmerjanje in obvladovanje ~love{kih
resursov
• delavski predstavniki in zaposleni {e niso
dojeli svojega novega ter objektivno podrejenega polo`aja v participativni organizaciji, vendar pa povsem nove vloge
"produktivnega partnerja", tako pri iskanju in oblikovanju odlo~itev na {ir{em
organizacijskem podro~ju kot tudi pri
ekonomskem uspehu podjetja.
Za poslovno uspe{nost, tudi elektrodistribucijskih podjetij, je nedvomno koristno, da
sveti delavcev in podjetni{ka poslovodstva
sooblikujejo tak{no produktivno vlogo svetov delavcev, da bodo zaposleni motivirani
pri ustvarjanju nove vrednosti in resni~no
zainteresirani za izvajanje potrebnih sprememb. Novo leto je torej (tudi) primerna
prilo`nost, da si zastavimo nov na~in sodelovanja. Tak{en, ki ponuja razvojno alternativo.
Dr. Zvonka [arman
Dr. Zvonka [arman, svetovalka za organizacijo, razvoj in upravljanje podjetij v
In{titutu za razvijanje organizacijskih
sistemov - IROS, d.o.o. Ljubljana, habilitirana izredna profesorica Univerze v
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Projekt SiOK
(Slovenska organizacijska klima)
Gospodarska zbornica Slovenije je povabila ~lane SiOK in nekatera druga podjetja iz
Slovenije, med njimi tudi Elektro Ljubljana, d.d., na seminar in okroglo mizo s temo
v naslovu. Od povabljenih podjetij se pri~akuje v~lanitev in sodelovanje pri projektu. Najprej se je odvijal seminar s temami, predlaganimi v dnevnem redu, ki so govorile o projektu, opisanem v nadaljevanju.
V za~etku leta 2001 je na pobudo nekaterih
vidnih slovenskih podjetij Gospodarska
zbornica Slovenije v sodelovanju s skupino
svetovalnih podjetij pripravila osnove za
primerjalno raziskovalni projekt organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v podjetjih z namenom pove~anja zavedanja o
pomenu klime v podjetju in zavedanja o pomenu ustreznih metod za njen razvoj.
Temeljni principi delovanja raziskave so:
primerljivost, periodi~nost, kvantitativnost v
in med podjetji. Projekt je usklajen s potrebami ~lanic projekta na eni strani in standardi stroke na drugi strani. Projekt deluje na
osnovi ~lanstva in letne ~lanarine.
Kot cilj za razvoj projekta je postavljeno {tevilo sodelujo~ih podjetij, in sicer 30 v letu
2001, 50 v letu 2002, kar je bilo dose`eno, in
80 v letu 2003.

Bistvo projekta SiOK
Kaj je klima in kaj zadovoljstvo (prevzeto po
metodologiji v projektu).
Organizacijska oziroma psihosocialna klima
se definira kot zaznavanje vseh tistih vidikov
delovanja okolja (dogodki, postopki, pravila,
odnosi), ki so ~lanom organizacije smiselni
oziroma pomembni. Referen~ni okvir pri raziskovanju klime je organizacija kot celota.
Zadovoljstvo z delom spada k naravnanosti
do dela. Definira se kot `eleno ali pozitivno

Pri zadovoljstvu govorimo o individualnem
odzivu do dela, pri klimi pa o skupni sliki
organizacije do dela.
Vpra{alnik
Vpra{alnik, kot `e re~eno, je namenjen merjenju klime in zadovoljstva. Vpra{alnik, ki so
ga sestavili svetovalci s podro~ja organizacijskih ved, se letno dopolnjuje in izbolj{uje
in predstavlja dobro osnovo za empiri~ni
preizkus klime v podjetjih.
Vpra{alnik obsega naslednje kategorije:
• organiziranost
• strokovno usposobljenost in u~enje
• odnos do kakovosti
• nagrajevanje
• notranje komuniciranje in informiranje
• notranji odnosi
• vodenje
• pripadnost organizaciji
• poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev
• motivacija in zavzetost
• razvoj kariere
• inovativnost in iniciativnost
• zadovoljstvo pri delu
Iz navedenih podro~ij, ki jih vpra{alnik navaja, je jasno razvidno, da obdeluje ve~ji del
teme, ki so temelj oz. osnova Sistema vodenja kakovosti ISO 9001/2000 in za katere smo
se z uvedbo navedenega standarda v na{em
podjetju opredelili in jih prevzeli.
Vpra{alnik zadovoljstva meri zadovoljstvo
posameznika z razli~nih vidikov njegovega
dela s samim delom, odnose z vodstvom organizacije, odnose s sodelavci, nadrejenimi,
mo`nosti napredovanja, nagrajevanje, s statusom v organizaciji, z delovnimi pogoji
(oprema, prostori), z mo`nostmi za izobra`evanje, s stalnostjo zaposlitve in z delovnim

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

Prvi korak v projektu je bil priprava enotnega vpra{alnika, na osnovi katerega so bili `e
zbrani podatki v letu 2001 in 2002. [tevilo
sodelujo~ih podjetij je bilo dose`eno. Iz seznama sodelujo~ih podjetij je razvidno, da
dejansko sodelujejo v projektu najbolj{a
slovenska podjetja. Naj na{tejem samo nekatera: Mercator, Krka, Iskra, Rotomatika, Petrol, Revoz, Sava, NL Banka, A Banka, Merkur
itd. Elektrogospodarska podjetja {e ne
sodelujejo. V razgovoru s ~lani vodstva projekta pa je bila poudarjena velika pripravljenost sprejetja tudi podjetij s tega podro~ja
v ~lanstvo.

~ustveno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali do`ivljanja izku{enj pri
delu.

Temeljni principi
delovanja
raziskave so:
primerljivost,
periodi~nost,
kvantitativnost v
in med podjetji.
Projekt je
usklajen s
potrebami ~lanic
projekta na eni
strani in
standardi stroke
na drugi strani.
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Iz navedenih
podro~ij, ki jih
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del teme, ki so
temelj oz.
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vodenja
kakovosti ISO
9001/2000 in za
katere smo se z
uvedbo
navedenega
standarda v
na{em podjetju
opredelili in jih
prevzeli.

~asom. V vpra{alniku so {e vpra{anja, ki se
nana{ajo na globalno oceno uspe{nosti organizacije, klime in zadovoljstva pri skupni
oceni u~inkovitosti organizacije in vodstva.
Na koncu vpra{alnika so {e vpra{anja, ki se
nana{ajo na: spol, nivo v organizaciji, sta` v
organizaciji, starost in stopnjo izobrazbe.
Za uspe{no vzor~enje v podjetju potrebujemo po izku{njah vsaj 25 % odgovorov vseh
anketirancev (vseh zaposlenih).
Rezultati raziskav se uporabljajo v samem
podjetju, dajo pa se lahko tudi na razpolago
za primerjavo med podjetji znotraj Slovenije
in s tujimi podjetji v drugih dr`avah Evrope.
Obdelave so podprte z ra~unalni{kimi orodji.
Anketirancem in nekaterim podjetjem je
zagotovljena anonimnost.
Na spodnjem grafu so prikazani rezultati
ankete organizacijske klime osnovnih kategorij za 51 slovenskih podjetij v letu 2002 v
primerjavi s 30 podjetji v letu 2001.

• sledita {e motivacija in zavzetost (3,54)
ter pripadnost organizaciji (3,52)
– srednje ocenjene kategorije
• strokovna usposobljenost in u~enje (3,39)
• notranji odnosi (3,37)
• poznavanje poslanstva ter vizije in ciljev
(3,35)
• organiziranost (3,32)
• vodenje (3,29)
– kategorije, ki predstavljajo izziv za izbolj{anje, pa so:
• notranje komuniciranje in informiranje
(3,02)
• razvoj kariere (2,87)
• nagrajevanje (2,87)
Morda pa bodo meritve organizacijske klime
in zadovoljstva delavcev v na{i dru`bi pokazale popolnoma druga~no sliko. To pa je na{
izziv za leto 2003, ker dokler ne bomo izvr{ili meritev, bomo klimo ocenjevali preko palca, kar pa je lahko zelo nekorektno in
neprofesionalno.
Okrogla miza, ki je sledila predstavitvi projekta, je bila spontana,
spro{~ena in `ivahna. Saj diskutantov
ni manjkalo in pomanjkanje ~asa je
omejilo njihovo {tevilo. Osnovni napotek za predstavnike podjetij, ki so
bili opazovalci projekta SiOK, je bila,
ne bojte se izvesti meritev organizacijske klime v podjetju oz. zadovoljstva
delavcev, ker boste na ta na~in sploh
izvedeli, kaj je potrebno postoriti,
preorganizirati, doorganizirati in
spremeniti na bolj{i jutri v podjetju.
Ledino smo zaorala podjetja, ki smo
od za~etka pri projektu, nekatera podjetja od nas pa tovrstne meritve
opravljamo `e celo desetletje. Izku{nje so pozitivne in dobre. Glede na
izku{nje so prvi rezultati meritev
lahko celo slabi, potem pa se letno
izbolj{ujejo in pripeljejo do poslovne
odli~nosti.

Iz grafa je razvidno, da v splo{nem lahko
organizacijsko klimo v Sloveniji v letu 2002
po teh meritvah razdelimo na tri segmente:
– visoko ocenjene kategorije
• najvi{je je ocenjen odnos do kakovosti
(3,84)
12

• nekoliko slab{e inovativnost in iniciativnost (3,65)

Rezultati iz projekta SiOK dajejo motivacijo
za korakanje naprej in z ukrepi pripeljejo do
napredka, dobre klime, zadovoljstva in ugodnih poslovnih u~inkov. Kar nekaj diskutantov
je tudi poudarilo, da je projekt SiOK tesno
povezan s Sistemom vodenja kakovosti.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost
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Nova bazna radijska postaja
na Slivnici
Kdor na terenu vsakodnevno uporablja radijske komunikacije, ve, kako so kakovostne zveze pomembne za u~inkovito in varno delo. Ker je te`ko zagotoviti pokrivanje celotnega teritorija z radijskim signalom, ki ga pokriva posamezna DE, z ene
same vi{inske to~ke, prihaja do tako imenovanih sivih ali celo ~rnih lis, kjer so
zveze slabe ali jih ni. Da bi odpravili tovrstne te`ave na podro~ju, ki ga pokriva nadzorni{tvo Cerknica, smo malo pred novim letom v poskusno obratovanje vklju~ili
novo bazno radijsko postajo na Slivnici.

Sam na~in radijskega prenosa je zaenkrat {e
analogen, v prihodnosti pa ga bo zamenjal
digitalni na~in, ki bo omogo~al ve~jo varnost
in komfort zvez kot je isto~asni prenos do
{tirih kanalov. Digitalizacija radijskih zvez je
velik zalogaj, ki ga te`ko zmorejo tudi veliko
bolj razvite dr`ave ter bo zato preteklo {e kar
nekaj ~asa do tega trenutka.
Distribucijska enota Ljubljana okolica je
imela do sedaj dve bazni radijski postaji, in
sicer na Jan~ah in na Sv. Treh kraljih nad
Rovtami. Prva je pokrivala obmo~je okolice
Ljubljane, druga pa notranjsko podro~je.

Skladno s tem ima center vodenja v Dom`alah tudi dve fiksni radijski postaji, za komunikacijo z uporabniki zvez, od katerih je
vsaka obratovala v svoji mre`i. Posebno v
primerih ve~jih havarij je bilo `e s tema dvema postajama komaj mogo~e komunicirati z
vsemi, ki so v nekem trenutku `eleli vzpostaviti zvezo. Vsled tega je bil eden od pogojev
za vklju~itev nove bazne postaje tudi ta, da
ne dodajamo {e tretje fiksne postaje v CV
Dom`ale.
Naslednji pogoj je bil, da uporabniki zvez na
podro~ju nove bazne postaje ne smejo biti
izolirani od ostalih uporabnikov, tako da vse
komunikacije potekajo kot so v prej{njem
re`imu.
Na koncu smo pri{li do re{itve, ki je zadovoljila vsem tem pogojem, tako da je nova
bazna postaja na Slivnici priklju~ena k bazni
postaji na Sv. Treh kraljih oziroma sta med
seboj povezani z radijsko zvezo. Tako je
omogo~eno, da preko obeh baznih postaj
potekajo iste komunikacije. Sprememba glede
na prej{nje stanje je v tem, da obratuje nova
bazna postaja na novi frekvenci ter morajo
biti zato mobilne in ro~ne postaje na
podro~ju Cerknice preklopljene na novi
kanal.
Ker pa vsaka dobra stvar prinese tudi nekaj
slabega, je to v tem primeru predvsem velika
ranljivost na radijske motnje, ki so na tem
podro~ju {e posebno aktualne zaradi bli`ine
Italije, kjer vlada na podro~ju dodeljevanja
radijskih frekvenc velik kaos.
@e kar nekaj ~asa se proti temu problemu borimo z uporabo subtonov. Vklju~itev subtona
pomeni, da bazno radijsko postajo aktiviramo s subtonom, ki ga oddaja vsaka mobilna in ro~na postaja, ki ga med pogovorom
zaradi nizkega tona ne sli{imo, njegova
frekvenca pa mora biti zelo stabilna in to~na.
Brez subtonskega sistema je bilo dovolj, da je

peter.kavcic@elektro-ljubljana.si

V Elektru Ljubljana, d.d. `e ve~ desetletij uporabljamo UKV radijsko mre`o za komunikacije med centri vodenja in delovnimi ekipami
na terenu. Tipi~na konfiguracija posamezne
radijske mre`e je poleg bazne postaje, ki je
name{~ena na vi{inski to~ki, fiksne postaje v
centru vodenja ter ostalih fiksnih, mobilnih in
ro~nih postaj, ob izgradnji pa so bile prilagojene takratni organiziranosti podjetja. Izjema
je bila le DE Ljubljana okolica, kot bomo videli
v nadaljevanju, ki je imela dve bazni postaji.
Na~in obratovanja vseh mre` je odprtega ali
distribuiranega tipa, kar pomeni da vsak
uporabnik komunicira z vsemi drugimi.
Menimo, da ta na~in v nasprotju z zaprtim ali
omre`jem na klic, kot je npr. mobitel, prispeva k varnosti in a`urnosti dela. Mre`e sestavljajo profesionalne radijske naprave, kar
pomeni, da obratujejo tudi v bolj zahtevnih
pogojih obratovanja. Bazne in fiksne postaje
imajo rezervno napajanje, ki omogo~a dalj{o
avtonomnost v primeru izpada elektri~ne
energije, najmanj 24 ur. Pri zamenjavi baznih
postaj vgrajujemo take, ki obratujejo z vro~o
rezervo, to pomeni, da se izvr{i avtomatski
preklop na drugo postajo v primeru okvare
prve. Pogovori v vseh mre`ah se neprekinjeno bele`ijo na magnetofonski trak. Iz vsega
tega vidimo, da gre res za profesionalni koncept zvez.

Sam na~in
radijskega
prenosa je
zaenkrat {e
analogen, v
prihodnosti pa
ga bo zamenjal
digitalni na~in, ki
bo omogo~al
ve~jo varnost in
komfort zvez kot
je isto~asni
prenos do {tirih
kanalov.
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Glede same
namestitve nove
postaje smo
imeli nekaj te`av,
ker je Telekom
najprej obljubil
namestitev
naprav v njihov
objekt, kasneje
pa se je premislil
ter enostransko
preklical
dogovor.
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bazna radijska postaja sprejela nek dovolj
velik signal na sprejemni frekvenci, kar pa je
bila lahko tudi motnja, to pa se je manifestiralo kot {umenje v celotni radijski mre`i. Ista
motnja je seveda lahko prisotna tudi pri subtonskem na~inu, vendar mora izpolnjevati
dodatni pogoj, da je modulirana s to~no dolo~enim tonom, ki pa v ve~ini primerov na
sre~o ni izpolnjen.
Nova bazna postaja na Slivnici, kakor vse
druge, je vklju~ena tudi v sistem daljinskega
nadzora teh postaj, ki je name{~en v nadzornem prostoru na Kotnikovi ulici. Zveze
tega sistema za to bazno postajo potekajo
preko posredovalnih radijskih postaj na
Krimu in na Jan~ah. Uporabljene frekvence so
v 0,7 m oz 470 MHz frekven~nem podro~ju
ter so zato usmerjene. Tako imamo mo`nost,
da s pomo~jo mi{ke na terminalu izklopimo
celotno bazno postajo iz sistema. Ta funkcija
je {e posebno koristna v primeru ugotavljanja, na kateri bazni postaji je pri{lo do motenj
ali da v primeru dlje ~asa trajajo~e motnje
preidemo na stari na~in dela. Nadzorni sistem nam omogo~a tudi nadzor nad ostalimi
parametri obratovanja kot sta temperatura v
prostoru in stanje napetosti akumulatorjev.
Alarmi se spro`ijo v primeru odstopanja katerega od parametrov, po`ara, izpada napajalnega sistema in podobno.

Glede same namestitve nove postaje smo
imeli nekaj te`av, ker je Telekom najprej obljubil namestitev naprav v njihov objekt, kasneje pa se je premislil ter enostransko preklical dogovor. Druga mo`nost je bila namestitev v planinski dom, ki pa ni oskrbovan
celo sezono. Na koncu smo lahko s pomo~jo
prijaznih radioamaterjev namestili na{e naprave v njihov objekt, antene pa na njihov
antenski stolp, kar se je na koncu izkazalo
kot najcenej{a re{itev.
V slu`bi Teleinformatike se zavedamo, da je
na drugih podro~jih ostalih DE {e veliko sivih
radijskih lis, predvsem na podro~ju Zagradca
in Ko~evske reke. Vsekakor bomo poskusili
odpraviti tudi te, ker se je re`im pridobivanja
novih radijskih frekvenc v zadnjem obdobju
bistveno izbolj{al.
Peter Kav~i~,
slu`ba teleinformatike
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Nadzorni{tvo Trebnje
Nadzorni{tvo Trebnje po dol`ini vodov
in {tevilu naprav sodi med ve~ja
2
nadzorni{tva. Pokriva pa pribli`no 220 km .
Skupno {tevilo
odjemalcev v
nadzorni{tvu
Trebnje je 6.770
od tega 6.614 na
odjemu za
gospodinjstva,
100 na malo
odjemu - manj{i
obrtniki in
organizacije in
56 na
veleodjemu.
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Mejne to~ke nadzorni{tva?
Ju`no in zahodno mejimo z nadzorni{tvom
Zagradec, kjer preko zan~nih povezav na 20
kV DV napajamo tudi del odjemalcev omenjenega nadzorni{tva. Vzhodno mejimo in
smo preko zan~nih 20 kV DV povezani z nadzorni{tvom Novo mesto in Elektrom Celje nadzorni{tvo Mokronog, ki ga tudi delno napajamo iz RTP Trebnje preko lastnega izvoda
20 kV DV Mirna. Vzhodno mejimo pa tudi
brez DV povezave z nadzorni{tvom [entjernej, za gradom Hmelnik, v vinogradni{kem
podro~ju Gri~evja, severno pa mejimo z nadzorni{tvom Litija in Rade~e.

Ve~ji kraji, ki jih nadzorni{tvo Trebnje
oskrbuje z elektri~no energijo?
Nadzorni{tvo Trebnje pokriva z napajanjem
preko 20 kV DV polovico ob~ine Trebnje z
najve~jim istoimenskim krajem, ju`no do
Dobrni~a z okoli{kimi vasmi, celotno ob~ino
Mirna Pe~ z vsemi vasmi in ob~inskim sredi{~em, del~ek ob~ine Novo mesto z nekaj
vasmi in ju`ni del ob~ine Litija z ve~jim krajem Gabrovka in vse okoli{ke vasi.

Skupno {tevilo odjemalcev? Najve~ji
odjemalci?
Skupno {tevilo odjemalcev v nadzorni{tvu
Trebnje je 6.770 od tega 6.614 na odjemu za
gospodinjstva, 100 na malo odjemu - manj{i
obrtniki in organizacije in 56 na veleodjemu.
Ve~ji odjemalci na na{em podro~ju so: Trimo
s 3.0158.190 kWh, Akripol z 1.284.600 kWh,
Tesnila z 1.263 620 kWh, Novoles s
1.094.313 kWh letne porabe.
Velikost omre`ja?
SN omre`ja je skupaj 218,7 km, od tega
19,7 km zemeljskih kablovodov, 147,8 km
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se bo napajalo v kon~ni varianti, ko bo odsek
v dol`ini 4 km kon~an za 70 % odjemalcev
nadzorni{tva.
Napetostne razmere na podro~ju nadzorni{tva
Napetostne razmere na podro~ju nadzorni{tva se s kakovostnim delom izbolj{ujejo,
vendar je opazno pomanjkanje investicijskih sredstev. Tako prihaja do zaostanka v
izvedbah, ki so bile strankam obljubljene z
dopisi s strani slu`be razvoja ob re{evanju
upravi~enih prito`b. Nujno bi bilo potrebno
opisane probleme re{evati bolj dosledno in
pred vstopom v Evropo ter vse nujne zadeve
odpraviti.

Vodja nadzorni{tva Bojan Vovk
golih nadzemnih vodov, 48,7 km nadzemnih
vodov s PAS polizoliranimi vodniki in 2,2 km
vodov s polno izoliranim univerzalnim kablom. Na navedenih vodih je montiranih 256
progovnih stikal, na katerih je potrebno letno
izvesti vzdr`evanje naprav. NN omre`je zajema 439,1 km, od tega 118,3 zemeljskih
kablovodov, 104,3 km golih nadzemnih
vodov in 216,5 km izoliranih vodov, izvedenih s SKS kablom. VN naprave zajemajo
napajalni vod 110 kV od RP Hudo do RTP
Trebnje v dol`ini 18,5 km. Imamo tudi eno
RTP in 187 TP.

Poglavitne te`ave pri delovanju nadzorni{tva?
Te`ave pri delu na podro~ju nadzorni{tva so
predvsem v majhnem {tevilu delavcev za podro~je dela, ki ga izvajamo (tudi v primerjavi
z ostalimi nadzorni{tvi). Zaradi navedenega
prihaja ob~asno do zaostankov pri delu na
rednem vzdr`evanju naprav, kar poizku{amo

Napetostne
razmere na
podro~ju
nadzorni{tva se
s kakovostnim
delom
izbolj{ujejo,
vendar je
opazno
pomanjkanje
investicijskih sredstev.

Dejavnosti, ki potekajo na
nadzorni{tvu?
Na nadzorni{tvu Trebnje poteka osnovna dejavnost distribucije in vzdr`evanja, dejavnosti, ki ju izvaja skupina in`eniringa za nadzorni{tvo Trebnje, dejavnosti v skupini za
odjemalce in skupina za druge dejavnosti na
nadzorni{tvu, ki zajema dela v skladi{~u,
zamenjavi glavnih varovalk, urejanje dokumentacije na nadzorni{tvu, kakor tudi dela
za potrebe slu`be razvoja.
Pomembnej{e investicijske dejavnosti
na podro~ju nadzorni{tva v zadnjih
letih?
V zadnjih letih je bilo veliko narejenega na
izbolj{anju napetostnih razmer na celotnem
podro~ju nadzorni{tva. Poudaril bi ve~jo investicijo v ob~ini Litija, kjer smo z novim
univerzalnim kablom v dol`ini 1,7 km re{ili
problem dobave nekakovostne energije na
podro~ju ^ate{ke gore. Prav tako smo v preteklem letu v sofinanciranju zgradili 800 m
8 cevne kabelske kanalizacije, preko katere

Nadzorni{tvo Trebnje
re{evati z vestnim in kakovostnim delom. Na
tem mestu `elim pohvaliti vse monterje na
nadzorni{tvu Trebnje za njihovo vsakodnevno delo, kakor tudi za vzorno sodelovanje med skupinami, ne glede kak{no
dejavnost izvajajo, ugotavljamo da s sodelovanjem veliko ve~ in bolje naredimo, ostajajo pa tudi prijateljski odnosi. Med te`avami
je tudi teren, ki se v severnem delu, v ob~ini
Litija, obra~a proti Zasavju z zna~ilnim hri-
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bovjem. Delo po navedenem terenu ni lahko.
Vedno pogosteje pa naletimo tudi na nerazumevanje strank, z `eljo, da se ne bi delalo {kod na terenu, ~eprav vsi vemo, da prihaja do njih zaradi zna~aja dela.
Vodja
nadzorni{tva
pozna zaposlene
na nadzorni{tvu
in jih posku{a
pravilno
usmerjati glede
na njihove
sposobnosti in
potrebe dela.

Vloga vodje nadzorni{tva, kot jo vi
vidite, pri delu nadzorni{tva?
Poglavitno vlogo vodje nadzorni{tva vidim v
pregledu nad celotnim delom, ki poteka na
nadzorni{tvu. Sposobnost natan~nega odgovora: kaj se je dogajalo, kaj se dogaja in kaj
se bo dogajalo. Pomembna je vloga povezovalca med delovnimi skupinami na nadzorni{tvu, med nivoji na nadzorni{tvu in do
nadrejenih. Vodja nadzorni{tva pozna zaposlene na nadzorni{tvu in jih posku{a pravilno usmerjati glede na njihove sposobnosti in
potrebe dela.
Na kratko povedano, najpomembneje je, da
ima vodja nadzorni{tva pregled v globalne
procese dela nadzorni{tva, hkrati pa dobro
pozna naprave in odjemalce. Posebno skrb
mora posve~ati tudi varnosti - zaposleni
morajo znati zavarovati sebe in odjemalce.

bojan.vovk@elektro-ljubljana.si

S ~im se ukvarjate v prostem ~asu?
@al je prostega ~asa vedno premalo. Rad pa
hodim na sprehode in v na{e hribovje.
Zadnje ~ase pre`ivim veliko ~asa z dru`ino,
{e posebej rad, ker sem postal o~e.
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Kdaj ste se zaposlili pri Elektru
Ljubljana, d.d.? Kdaj ste postali vodja
nadzorni{tva? Va{a izobrazba?
Pri Elektru Ljubljana, d.d. sem se zaposlil leta
1979 kot elektromonter v skupini za vzdr`evanje v Novem mestu. Nadaljeval sem {olanje na elektrotehni~ni {oli. Leta 1986 sem pre{el v center vodenja Novo mesto in kasneje v
slu`bo za redno vzdr`evanje za podro~je
Novega mesta kot elektrotehnik za nadzor
naprav. Po petih letih sem pre{el na vodenje
del podro~je investicijskega vzdr`evanja in
novogradenj. Od leta 1999 delam na sedanjem delovnem mestu vodje nadzorni{tva
Trebnje. Kon~al sem tudi {olanje na Vi{ji
strokovni {oli za elektroenergetiko v okviru
Izobra`evalnega centra elektrogospodarstva
Slovenije. Pri delu mi najve~ pomagajo pridobljene prakti~ne izku{nje, katere sem z leti
slu`bovanja pridobil. V pomo~ pa so mi tudi
vsa dodatna {olanja. Lahko re~em, da so mi
prakti~no poznani vsi segmenti dela na nadzorni{tvu. @al pa opa`am, da je na podro~ju
elektrodistribucije vse preve~ "papirnate
vojske" in ne elektro stroke, kar je na{a osnovna dejavnost in na ~emur bi naj bil pouda-

rek. Tisto, kar je zares va`no, je odjemalcem
dobaviti kakovostno elektri~no energijo in
problem nastane, ko tega ni.
Zaposleni na nadzorni{tvu Trebnje
Vovk Bojan - Vodja nadzorni{tva
[epic Jo`e - Delovodja skupine za vzdr`evanje
Verbi~ Dean - Pomo~nik delovodje skupine za
vzdr`evanje
Gorenc Ivan - Samostojni elektromonter
skupine za vzdr`evanje
Saje Franci - Samostojni elektromonter
skupine za vzdr`evanje
Slak Bo{tjan - Delovodja skupine za in`eniring
Pintar Edvard - Pomo~nik delovodje v skupini za in`eniring
Fluher Franci - Samostojni monter v skupini
za in`eniring
Brajer Gregor - KV elektromonter v skupini za
in`eniring
Ko{tal Bojan - Delovodja skupine za odjemalce
Pekol Stane - Samostojni elektromonter v
sprejemni pisarni
Pate Stane - Priu~eni elektromonter v skupini
za druge dejavnosti na nadzorni{tvu, zaposlen 4 ure, ostalo invalidsko upokojen.
Bojan Vovk
in Violeta Irgl
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V gorah sem do`ivel `e marsikaj
Gospoda Toneta [karjo, upokojenega sodelavca Elektra Ljubljana, d.d., je v decembru leta 2002 predsednik republike odlikoval s ^astnim znakom svobode Republike
Slovenije za po`rtvovalno in vztrajno delo v planinski organizaciji. S tem mu je bilo
priznano dolgoletno delo na podro~ju, ki ga ima sr~no rad.
Kje in kdaj ste se rodili? Nekaj besed o
va{em otro{tvu, mladosti?
Rodil sem se 15. januarja 1937 v Ljubljani
kot prvi izmed {tirih otrok. Za menoj so se
rodili {e brat in dve sestri. Dru`ina je `ivela
v Meng{u. Osnovno {olo in takratno ni`jo
gimnazijo sem obiskoval tam, tehni{ko srednjo {olo - smer elektro pa sem kon~al v Ljubljani.
Kdaj ste se zaposlili v Elektru Ljubljana,
d.d. in na katerem delovnem mestu? Ste
delali na razli~nih delovnih mestih?
Po uspe{no zaklju~eni srednji {oli leta 1954
sem se v avgustu istega leta zaposlil pri
Elektru Ljubljana okolica. Prvih pet mesecev
sem delal v Dom`alah kot pripravnik predvsem za fizi~na dela na terenu. V letih od
1955 do 1962 sem delal na Vrhniki, obrat
Notranjska, na podro~ju konzuma, trasiranja
in projektiranja, organizacije odprav okvar
na DV, dokumentacije, prevzema javnih objektov v odjem, meritev in obra~una veleodjema.
Od leta 1962 pa do upokojitve v letu 1995
sem delal na PE Ljubljana okolica v Ljubljani
na konzumu, meritvah, energetiki. Zadnjih
nekaj let do upokojitve pa kot vodja konzumne slu`be. Re~em lahko, da so bila izjemno
zanimiva predvsem prva leta moje zaposlitve
pri Elektru Ljubljana zaradi velike samostojnosti, odgovornosti in nevarnosti brez omejevanja in prehude birokracije. Podro~je meritev mi je v ~asu mojega slu`bovanja pomenilo pravi konji~ek. Zadnja leta, ko sem vodil
slu`bo konzuma, sem delal z odli~nimi sodelavci. Vedno sem imel tudi veliko razumevanje vodstva za moj alpinizem, posebno Himalajo, in seveda sodelavcev, ki so zapolnili
mojo odsotnost vsaj z najpotrebnej{imi
opravili.
Od kod ljubezen do gora? Kdaj ste za~eli
zahajati v gore?
V hribe sem za~el zahajati kot 8 letni fanti~
po koncu druge svetovne vojne leta 1945 z
o~etom, pozneje tudi z bratom. Najprej sem
spoznal Veliko planino. V neki {e predvojni
planinski reviji sem prebral ~lanek o osvajanju Matterhorna. Zgodba se me je zelo pri-

jela. Kot se spomnim, sem {e kot mladostnik
zelo rad risal gore. Neka meni neznana
notranja potreba me je zvabila v gore, kjer
sem lahko v stiku z vi{jo sfero.
Kaj pomeni biti alpinist? Kak{ni so kriteriji, da se lahko nekdo ozna~i kot alpinist? Kak{ni so pogoji, da se lahko
udele`i{ alpinisti~nih odprav?
Vsebinsko je alpinist vsak, ki pleza po
gorskih brezpotjih, kjer ni ozna~enih poti in
kjer pre`i kar nekaj nevarnost. Formalno pa
gre posameznik, ki `eli postati alpinist, skozi
izobra`evanje v naslednjem vrstnem redu:
te~ajnik - pripravnik - alpinist - nato pa (neobvezno) {e in{truktor in vodnik.

Kot se spomnim,
sem {e kot
mladostnik zelo
rad risal gore.
Neka meni
neznana
notranja potreba
me je zvabila v
gore, kjer sem
lahko v stiku z
vi{jo sfero.

Tone [karja
Ste tudi dolgoletni gorski vodnik. Kaj to
pomeni?
Gorski vodnik, kar je dejanski uradni naziv,
pomeni, da lahko nekdo vodi tudi alpinisti~no neizobra`ene ljudi na plezalne ture
skladno z njihovimi in lastnimi sposobnostmi. Odgovornost gorskega vodnika je polna
ne glede ali vodi amatersko ali profesionalno.
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Kdaj ste postali ~lan planinske organizacije?
^lan planinske organizacije sem od leta
1951, od leta 1956 alpinist, od leta 1963 gorski re{evalec, od 1965 gorski vodnik.
Temu neuspehu
sem posvetil
veliko ~asa in
energije.
Ugotovil sem, da
je klju~ v
organizaciji.
Rezultat mojega
razmi{ljanja je
bil v oblikovanju
novega sistema
organizacije
odprav.

Kdaj ste sprejeli aktivno vlogo v organizaciji in vodstvu planinske organizacije?
Na~elnik Alpinisti~nega odseka v Kamniku
sem postal leta 1957, od leta 1965 naprej
sem ~lan Komisije za odprave v tuja gorstva
(od leta 1979 tudi na~elnik). Od leta 1967 do
1978 sem bil na~elnik Gorske re{evalne slu`be Kamnik Zadnjih pribli`no 10-15 let sem
tudi podpredsednik Planinske zveze Slovenije
Organizirali in vodili ste veliko alpinisti~nih odprav. Prosim opi{ite kam in katere ter kdaj?
Prva odprava leta 1965 na Kangba~en, ki sem
se je udele`il in ki sem jo na~rtoval, predvsem zaradi odlo~itev vodje odprave, ni
uspela. Temu neuspehu sem posvetil veliko
~asa in energije. Ugotovil sem, da je klju~ v
organizaciji. Rezultat mojega razmi{ljanja je
bil v oblikovanju novega sistema organizacije odprav.

nji od 14 osemtiso~akov za Slovenijo. Obenem prvi uspe{en smu~arski spust z vrha do
vzno`ja.
Leta 1998, Daulagiri, odprava perspektivnih
mladih alpinistov po klasi~ni smeri; 7 uspe{nih vzponov.
Bil sem tudi organizator naslednjih odprav:
Leta 1998, ^o Oju, odprava perspektivnih
himalajcev, 7 uspe{nih vzponov po prvenstveni smeri v severni steni.
Leta 1996, Everest iz Tibeta, neuspe{en
poskus prvega smu~arskega spusta z najvi{je
gore sveta.
Leta 2000 - Everest: prvi popolni smu~arski
spust.
Leta 2001 - ^o Oju (8201), policijska odprava
po klasi~ni smeri.

Kasneje sem vodil: leta 1974 Kangba~en
(7903 m), 9 alpinistov na vrhu, 5 na {e neosvojenih vrhovih: Ramtang^ang (6812 m),
Jaho Peak (6459 m) in Mojca Peak (6120 m).
Leta 1979: Everest po Zahodnem grebenu:
prvenstvena smer, {e vedno najte`ja na
najvi{jo goro sveta. Na{a najve~ja odprava:
25 alpinistov, 20 {erp, 6 spremljevalcev (radio, TV, novinarja, fotograf) ~ez 700 nosa~ev
(21 ton in pol materiala), 3 in pol mesece.
Leta 1985: Jalung Kang (8505 m), prvi vzpon
s severa.
Leta 1989: [i{a Pangma (8027 m), prvenstvena smer v jugozahodnem stebru, najte`ja in
najlep{a smer na to goro.
Leta 1991: Kang~endzenga, vzpon na glavni
(8586 m) in srednji vrh (8484 m), prvenstvena smer na ju`ni vrh (8472 m), prvenstvena
smer na Talung (7350 m), prvi vzpon na
Boktoh (6121 m).
Leta 1992: Anapurna (8091 m), neuspe{en
poskus po ju`ni steni.
Leta 1994: Sikim, 3. ponovitev vzpona na
Siniol~u (6878 m), ogled {e nepreplezanega
vzhodnega ostenja Kang~endzenge.
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Leta 1995, Anapurna (8091 m), uspe{en
vzpon po klasi~ni smeri in s tem tudi na zad-

Herletova smer v Ojstrici.
Organizirate in vodite trekinge. Povejte
nekaj ve~ o tem?
Imel sem le 5 pravih trekingov in {e te amatersko: Langtang, Kang~endzenga, Gosajkund, Tibet, okrog Anapurn. Vsi drugi so bili
predvsem ogledni za nove cilje ([i{a Pangma,
^o Oju, Everest, Anapurna, Daulagiri, Sikim).
Preizkusili ste se tudi kot avtor in soavtor nekaterih knjig
@e v osnovni {oli sem odkril smisel za pisanje. Takrat seveda predvsem v pisanju {olskih
spisov. Svoje prve ~lanke pa sem objavil v
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Spoznajmo se
Dober tok.

Planinskem vestniku na pobudo profesorja
Tineta Orla. ^lankom v Planinskem vestniku
so sledile knjige: Stene mojega `ivljenja,
Kangba~en, Everest, Jalung Kang in v soavtorstvu Hoja in plezanje, Na vrh sveta, Na
vrhovih sveta. S ~lanki sem sodeloval tudi pri
tujih revijah in knjigah o Himalaji. Pomagal
sem pri ameri{ko-{vicarski izdaji specialke
Everesta 1:50000 in 1:25000. Knjige so
nastale predvsem iz potrebe izraziti do`iveto.
Eden va{ih hobijev je fotografiranje. Od
kdaj in od kod ljubezen do fotografije?
Fotografiram nekje od leta 1950. Prve posnetke sem naredil s sposojeno boks kamero,
nato z rabljeno mehovko, nato z vzhodnonem{ko Werro in pozneje z Minoltami.
Najprej sem fotografiral ~rnobelo, nato le z
diapozitivi. Barvne posnetke sem uporabljal
predvsem za doma~o rabo.
Nam lahko zaupate {e nekaj besed o va{i
dru`ini, otrocih, `eni?
Z `eno Jo`ico, ki je bila tudi alpinistka, sva se
poro~ila leta 1962. Rodila sta se nama otroka Metod (sedaj dr. fizike) in Simona (dipl.
univ. ing. kemijske tehnologije). Sedaj imava
`e dva vnuka: Davida, ki je drugo{olec in
pred{olko Nino. Vsa dru`ina je orientirana
planinsko, ~eprav nih~e tako zaprise`eno kot
jaz. Imel sem pa podporo vseh in njihove
dobre `elje, ko sem bil v Himalaji. Verjamem,
da so mi v tamkaj{njih izredno te`kih razmerah tudi njihove dobre `elje pomagale pre`iveti.
In na~rti za vnaprej? Na~rti za leto 2003?
Na~rti v letu 2003 so vezani predvsem na
pomo~ pri pretvorbi slovenskega alpinizma v
bolj{o in tudi za sponzorje u~inkovitej{o
organizacijo. Pomemben cilj je tudi organizirati slovensko udele`bo na proslavi 50 let
Everesta v Nepalu. Poskrbeti je potrebno za
zapolnitev novega (ogromnega) nepalskega
mednarodnega planinskega muzeja v Pokri z
znaki na{e prisotnosti v Himalaji in s predstavitvijo Slovenije kot alpske de`ele in
dr`ave.

Se vam je `ivljenje po upokojitvi bistveno spremenilo
Upokojitev leta 1995 ni veliko vplivala na
moj na~in `ivljenja. Zaposlen sem ves dan logi~no pa glede na leta in sposobnosti manj
u~inkovito. Pestrost je ostala in me enako
navdu{uje kot vse `ivljenje.
Kaj vam pomeni prejeto odlikovanje?
Intimno ni~ posebnega. Nekdo te predlaga,
nekdo sprejme sklep in nekdo te odlikuje.
Marsikdo bolj zaslu`en ne dobi ni~, marsikdo
manj zaslu`en pa {e kaj ve~. Sicer pa je to
neko javno priznanje za dolgotrajno delo,
kar daje upanje na ve~jo prepoznavnost
pomena slovenskega himalaizma in na ve~jo
podporo, ki jo pa za zdaj {e dobro organizirana dejavnost zaslu`i. V Himalaji smo Slovenci dosegli izjemne uspehe, a javna pozornost in priznanja se v financah ne odra`ajo, kar spravlja v nevarnost na{o himalajsko prihodnost.

V okviru teh
prireditev bom
imel samostojno
fotografsko
razstavo v
vhodni avli
stolpnice TR3
(Trg republike 3
v Ljubljani, biv{a
Iskra) od 4. do
24. marca z
naslovom:
"Himalaja: gore,
de`ela, ljudje".

Tone [karja
in Violeta Irgl

V okviru teh prireditev bom imel samostojno
fotografsko razstavo v vhodni avli stolpnice
TR3 (Trg republike 3 v Ljubljani, biv{a Iskra)
od 4. do 24. marca z naslovom: "Himalaja:
gore, de`ela, ljudje". Upam, da bo Elektro
Ljubljana sprejel sponzorstvo nad to razstavo. Zagotovo pa je del mojih na~rtov povezan
s hojo in plezanjem v gorah, vedno s fotoaparatom okrog vratu.
21

januar 2003

Zeleni U3NEK
Dober tok.

Vedno zelena cipresa
(Cupressus sempervirens L.)
Cipresa je `e dolgo ~asa poznana in zelo cenjena rastlina. Stari Minojci so jo ~astili
kot bo`anski simbol. Iz Krete se je ta kult raz{iril po celem Sredozemlju. Sadili so jo
na pokopali{~a in iz nje izdelovali krste. Egip~ani, Grki in Rimljani so si jo predstavljali kot drevo `ivljenja.
Takratna ljudstva so prepri~ala
njena dolga `ivljenjska doba,
ohranjanje iglic preko zime jim je
predstavljalo nesmrtnost in vstajenje. Njena nepokvarljiva smola je
bila lepa popotnica za oni svet.
Povezana je bila z bo`anstvi
podzemlja in tako je bila cipresa
tudi drevo podzemlja. Cipresine
veje so nosili s seboj, to naj bi jim
olaj{alo `alost. Kak{no vejico so
ob pogrebu vrgli v grob, da je na{el
pokojnik na drugem svetu sre~o in
ljubezen. Cipresinim vejam so
pripisovali za{~ito in blagoslov. Iz veje so
naredili tudi zdravilno palico, za to so si vzeli
tri mesece ~asa in jo postopoma `agali. S to
zdravilno palico so kro`ili nad bolno osebo in
se dotaknili bolne to~ke. Na koncu so vrh palice
potisnili v ogenj in jo s tem o~istili. Uporabljali
so jo tudi za obredno klicanje bogov. Tudi na
vzhodu je bila zelo cenjena. Zhuang Zi jo hvali:
"Zimski mraz {e mo~neje poudarja trmasto
mo~ ciprese, saj je ne more spraviti ob vejice."
Stari Kitajci so predpisovali semenom jang lastnosti (mo{ko na~elo v kitajski filozofiji) in s
tem dolgo `ivljenje za tiste, ki jih u`ivajo.
Kemijska sestava:
Listi in mlade vejice vsebujejo do 1,2 %
eteri~nega olja (furfural, pinen, kamfen, terpineol). Seme vsebuje do 10,8 % ma{~obnega olja.
Uporaba
V ljudskem zdravilstvu so uporabljali stor`ke,
vejice, lubje in les. Plodove in liste so nabirali
meseca februarja in marca. Stor`ki delujejo
podobno kot nepozebnikovi, saj stiskajo
sluznice in ko`o. Izvle~ke stor`kov so v mazilih in sve~kah uporabljali pri hemeroidih, v
mazilih tudi pri kr~nih `ilah. 100 gramov
cipresinih stor`kov so stolkli in stresli v liter
vode. To jim je vrelo 10 minut, posodo so
odstavili in pustili stati en dan. Prevretek so
uporabili za namakanje sterilnih povojev iz
gaze, pri raz{irjenih venah, zlati `ili, razjedah
in pri pretiranem potenju nog.
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Eteri~no olje
Eteri~no olje pridobivajo iz mladih zelenih
listi~ev. Je bistre barve in ima lesen vonj, je bolj
mo{ka, kot `enska di{ava. Eteri~no olje
uporabljamo za laj{anje te`av, ki izvirajo iz

kr~evitega ka{lja, menstrualnih kr~ev, mene,
mastne ko`e, omrzlin, bole~ih mi{ic, vnetih
ven in zlate `ile.
Da no~ bo la`ja
Potrebujemo:
Cipresino eteri~no olje

5 kapljic

Priprava: V di{e~o svetilko nakapamo eteri~no
olje in pri`gemo svetilko. No~ nam bo hitreje in
la`je minila brez napornega ka{lja. To eteri~no
olje je namre~ mo~an spazmolitik (bla`i kr~e
gladkega mi{i~ja) in tako pomaga astmatikom s
spasti~nimi napadi. Laj{a tudi napade ka{lja pri
boleznih dihal. Pomaga tudi pri laj{anju te`av,
ki so pred in med menstruacijo.
Masa`a
Potrebujemo:
Cipresino eteri~no olje
Mandljevo olje

10 kapljic
40 ml

Priprava: Mandljevemu olju dodamo eteri~no
olje. S tem oljem lahko masiramo podhlajene
dele telesa, da se izbolj{a prekrvavitev telesnih
udov. V primeru, da nam zastaja voda v telesu,
nam lahko pomaga masa`a. Bole~e mi{ice
zmasiramo in se tako bole~ina pomiri.
Zlata `ila
Potrebujemo:
Cipresino eteri~no olje
[entjan`evo olje

6 kapljic
10 ml

Priprava: Zme{amo eteri~no olje s
{entjan`evim oljem. Dvakrat na dan si
nama`emo bole~e dele. To pomaga k za~asni
ubla`itvi nelagodja pri hemeroidih.
Tretje `ivljenjsko obdobje
Potrebujemo:
Cipresino eteri~no olje

5 kapljic

Uporaba: Zve~er se okopamo v vodi, ki smo ji
dodali eteri~no olje. Temperatura vode naj bo
38°C, kopamo se najve~ 15 minut. To eteri~no
olje odpravlja vro~inske valove in mo~no znojenje, ki je zna~ilno za meno.
Jan Kozamernik,
dipl. ing. agr. in hort.
VIRI:
Petauer, T., 1993: Leksikon rastlinskih bogastev. Tehni{ka
zalo`ba, Ljubljana, s. 161.
Zittlau, J., Kriegisch, N., Heinke, D., 1999: Doma~a lekarna.
Pre{ernova dru`ba, Ljubljana, s. 26-27, 94-97.
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Kadrovske novice
Dober tok.

Kadrovanje v mesecu novembru
in decembru
PRI[LI
V novembru in decembru 2002 smo zaposlili nove sodelavce:
IME IN PRIIMEK
Simon Tom{i~
Ale{ Sr{en
Anton Kri`e
Bo{tjan Pevec
Ale{ Budna
Marko Hrovat
Anton Kastelic
Gregor Brajer
Mirjana Miljkovi}-Logar
Igor Nastran
Mateja Pe~nik
Gorazd Beden~i~

DELOVNO MESTO
elektromonter - pripravnik
delavec
tehnik obratovanja- pripravnik
univ.dipl.in`.el. - pripravnik
in`.elektrotehnike
vodja oddelka IIS
KV elektromonter
KV elektromonter
funkcion. specialist informatike
funkcion. specialist informatike
fakturist - pripravnik
univ.dipl.ekon. - pripravnik

ORGANIZACIJSKA ENOTA
IN@, Ljubljana mesto
IN@, Ljubljana okolica
DEE, Novo mesto
UDO
TKS
SIS
IN@, Novo mesto
IN@, Novo mesto
SIS
SIS
DTO
PUOl.en. uprav. odjemalcem

OD[LI
V oktobru je prenehalo delovno razmerje naslednjim delavcem.
IME IN PRIIMEK
Tatjana Vidmar
Ludvik Sevnik
Nina [vajger
Tonka Zadnikar
Primo` Peskar
Milan Simoni~
Jernej Kos
Marijan Kralj
Egon Hudarin
Hinko Starina

VZROK PRENEHANJA
upokojitev
upokojitev
prenehanje po lastni volji
upokojitev

upokojitev
upokojitev
upokojitev
upokojitev

ORGANIZACIJSKA ENOTA
PKS
DEE, Ljubljana okolica
DTO
PKS
IN@
DEE
DEE
DTO
UDO
DEE

[tevilo zaposlenih po organizacijskih enotah dne 31. 12. 2002:
ORGANIZACIJSKA ENOTA
TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMRE@JA
DISTRIBUCIJA ELEKTRI^NE ENERGIJE
IN@ENIRING
PRODAJA ELEKTRI^NE ENERGIJE
DOBAVA ELEKTRI^NE ENERGIJE
SKUPNE STROKOVNE SLU@BE
SKUPAJ:

[TEVILO DELAVCEV
6
97
457
174
20
51
151
956
Nevenka Ivan~i~
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Novi~ke
Dober tok.

Ko se `ivljenje {ele prav za~ne
Tonka Zadnikar se je 14. januarja 2003 v Jamarskem domu na Gorju{i po {tiriindvajsetih letih
uspe{nega dela v Elektru Ljubljana, d.d. poslovila od sodelavcev. Poslovilno sre~anje je bilo
zelo prijetno, tako kot dolgoletno delo z njo.
Leta 1978 se je Tonka sre~ala s podjetjem v
takratni PE Ljubljana mesto, svojo poklicno
pot pa je od leta 1991 nadaljevala v kadrovski
slu`bi Elektra Ljubljana, d.d. Zadnja leta je
opravljala zahtevno delo vodje kadrovske slu`be podjetja. Svoje delo je opravljala strokovno, njen veliki prispevek pa je tudi sodelovanje z informatiki pri vzpostavljanju integriranega informacijskega sistema podjetja in pri

njegovih spremembah. Ker je rada delala z
ljudmi, je marsikomu pomagala re{iti tudi
osebne stiske in te`ave.
Svoj prosti ~as rada pre`ivlja na brezpotjih
slovenskih in tujih gora, u`iva na trekingih,
dosega dobre rezultate na svetovnih maratonih, predvsem pa se razdaja ljudem, ki prihajajo v planinske ko~e, ki jih `e dolga leta
oskrbuje.
@elimo ji, da bo dosegla cilje, ki si jih je zastavila in da jo bomo {e dolgo sre~evali in se
veselili z njo.
Sodelavke in sodelavci

Tradicionalni obisk dijakov
Srednje {ole za elektrotehniko in
ra~unalni{tvo
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Dijaki omenjene {ole z Vegove tradicionalno obiskujejo DE Ljubljana mesto z
namenom ogleda elektroenergetskih naprav in dejavnosti elektrogospodarstva v
smislu preskrbe mesta Ljubljane z elektri~no energijo.
^e so bili prvi obiski {e formalni in informa- • uvodni sprejem in predstavitev podjetja
tivni, kjer smo samo na{tevali dejstva, so
in DE Ljubljana mesto (mag. Marin~i~)
sedanji obiski mo~no vsebinsko raz{irjeni, • ogled Stare mestne elektrarne Ljubljanske
transparentni, predvsem pa so vse aktivnosti
ter kratka zgodovina razvoja elektroenerobiska vnaprej pripravljene. Tako so v petek,
getskega omre`ja mesta Ljubljane (g.
13. decembra, dijaki 3. letnika, smer enerAv~in).
getika, omenjene {ole obiskali DE Ljubljana • ogled elektroenergetskih naprav v RTP
mesto. Obisk je vodil predavatelj g. Milan
110/10 kV Center, in sicer opreme 110 in
Pajduh in je obsegal:
10 kV (g. Jerina in g. Jan~ar).

januar 2003

Zanimivosti
Dober tok.

• dispe~erski center DE Ljubljana mesto
• dispe~erski center vodenja Elektra
Ljubljana, d.d. v izgradnji (g. Jerina)
• zaklju~ni pogovor in sklenitev obiska.
Dijaki so uvodoma izrazili `eljo po celotni
predstavitvi organizacijske enote za elektroenergetsko preskrbo mesta Ljubljane.
Mag. Marin~i~ je predstavil sistem preskrbe
mesta Ljubljane z elektri~no energijo. G.
Av~in je kratko orisal zgodovino izgradnje in
razvoj elektroenergetskega omre`ja mesta
Ljubljane, predvsem pa izgradnjo Mestne
elektrarne

Ogled transformatorjev 110 / 10 kV, v RTP
Center
pokazalo, da dijaki in {tudentje zelo radi pridobivajo znanje tudi izven {olskih klopi.
Takoj ko so zagledali ~lanek o tarifnem sistemu v Elektro novicah, so ga aplicirali na
velikost varovalke svojega doma~ega hi{nega
elektro priklju~ka. Seveda so potem
vpra{anja kar de`evala in seveda tudi odgovori.

Skupinska slika v Stari mestni elektrarni
ljubljanski
Ljubljanske (MEL) po ljubljanskem potresu
leta 1895. G. Jerina je predstavil vse stikalne
naprave RTP 110/10 kV Center in sistem
upravljanja vodenja in nadzora elektroenergetskega omre`ja mesta Ljubljane (UDO).

Veliko vpra{anj je bilo namenjenih tudi
strokovni literaturi in pojmu trgovanja z
elektri~no energijo. Organizatorje tega
sre~anja je zelo presenetilo dejstvo, da so
elektroenergetiki tako malo{tevilni in da ni
znamenja po izbolj{anju tega stanja. Popoln
razred 3. letnika elektroenergetike {teje le 14
dijakov. Taka sre~anja so zelo primerna za
medsebojna neformalna poznanstva in predstavitev na{e stroke.
Dijakom smo razdelili na{i publikaciji:
Elektro novice in Na{ stik, za kateri so
pokazali veliko zanimanje. Tudi tokrat se je

Obisk smo uspe{no zaklju~ili v stilu elektrotehni{kih tradicionalnih navad. Za to ima
precej zaslug mag. Marin~i~. Obojestranska
skupna ugotovitev potrjuje koristnost teh
sre~anj in strokovnih obiskov, predvsem pa
koristnost elektro stroki. Glede na malo{tevilnost elektroenergetikov in premajhno
zanimanje za to poklicno usmeritev bomo
morali poskrbeti za vzgojo teh poklicev v
poslovni odli~nosti, tehni~nem perfekcionizmu ter v kreativnem poklicnem ustvarjanju.

Ogled DCV
Anton Av~in

anton.avcin@elektro-ljubljana.si

Zaklju~ek obiska smo izvedli prijetno in profesionalno v sindikalni dvorani podjetja.
Strokovna vpra{anja in odgovori so
popestrili obisk in zainteresiranost obiskovalcev. Poleg strokovnih vpra{anj so bila
pogosta tudi vpra{anja o mo`nosti
zaposlitve, na katera je bilo seveda te`je
odgovoriti. Naj samo omenim, da na{i
{tipendisti ra~unajo na zanesljivo zaposlitev.

Glede na
malo{tevilnost
elektroenergetik
ov in premajhno
zanimanje za to
poklicno
usmeritev bomo
morali poskrbeti
za vzgojo teh
poklicev v
poslovni
odli~nosti,
tehni~nem
perfekcionizmu
ter v kreativnem
poklicnem
ustvarjanju.
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PROMOCIJSKO BESEDILO
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Dober tok.

Novost v izobra`evanju
V podjetjih se sre~ujemo z vedno ve~jim {tevilom novih projektov. Za uspe{no izvedbo projektov in visoko kakovost projektnih rezultatov oz. izdelka potrebujemo ljudi,
ki imajo dovolj znanja in izku{enj s podro~ja projektnega managementa in za sodelovanje v projektnih timih.
Izobra`evalni center elektrogospodarstva
Slovenije je s pomo~jo strokovnjakov razvil
program usposabljanja Projektni manager/ka
in Vodja projekta.
Programa usposabljanja za "Projektnega
managerja" in za "Vodje projektov" sta
namenjena u~inkovitemu in uspe{nemu
obvladovanju projektov. Ponujata celoten
sklop znanj in spretnosti, ki jih posameznik
potrebuje za samostojno vodenje projektov.
Izobra`evalni program je bil sprejet na
Strokovnem svetu ICES-a. Kandidati ob
zaklju~ku dobijo listino, ki velja v okviru elektrogospodarskih podjetij. V letu 2003 bo izpeljana verifikacija izobra`evalnega programa na
nacionalnem nivoju. Kandidati, ki bodo
uspe{no zaklju~ili izobra`evalni program,
bodo po verifikaciji programa prejeli certifikat z javno veljavo.
Predstavitev:
CILJ programa je usposobitev udele`encev za:
• vodenje kompleksnih projektov,
• vodenje enostavnih projektov ali pomo~ pri
vodenju projektov,
• delo v projektnih skupinah.
NAMENJEN je vsem tistim, ki se v organizacijah ukvarjajo s projekti in vodenjem projektov.
Torej vsem: vodjem enostavnih projektov, vodjem kompleksnih projektov in tistim, ki
sodelujejo pri kompleksnih projektih.

andreja.nardin@eles.si

V program se lahko vpi{e vsakdo, ki ima
kon~ano najmanj vi{je{olsko izobrazbo katere
koli smeri.
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V programu sodelujejo priznani strokovnjaki,
ki imajo ve~letne izku{nje pri izvedbi razli~nih
projektov. Nosilec programa je g. Rado
Faleskini.
Nosilci modulov so:
• G. Andrej ^esen
• G. Marko Nemec - Pe~jak
• Ga. Neda Bogdanovi~ - Goli~
• G. mag. Alja` Stare
ORGANIZACIJA IZVAJANJA:
• Velikost skupine: 15 udele`encev.
• Kraj izvedbe: v Ljubljani, v prostorih podjetja Elektro-Slovenija, Hajdrihova 2.

• Trajanje: Projektni manager/ka: 12 mesecev
Vodja projekta: 6 mesecev
• ^as izvedbe: 2-krat tedensko v popoldanskem ~asu, z za~etkom ob 15.30 uri in
trajanjem od 4 do 6 ur.
• Metode in oblike dela: klasi~na predavanja, delavnice oz. prakti~no delo in
samostojno u~enje.
VSEBINA MODULOV
I. Osnove projektnega vodenja
• Projektni management v sodobni organizaciji
• Oblike organiziranosti, primerne za projektni management
• Procesi projektnega managementa
• Metodologija projektnega managementa
• Projektni manager - celovita osebnost
• Standardi projektnega managementa
• Uvajanje konceptov projektnega managementa
II.
•
•
•
•
•
•

Metode in tehnike
Metode in tehnike na~rtovanja projekta
^lenjenje projektov
^asovno na~rtovanje projektov
Na~rtovanje virov projekta
Na~rtovanje stro{kov projekta
Zasledovanje in kontrola izvedbe projektov

III. Obvladovanje projektov
• Metodologija projektnega vodenja
• Finan~ni na~rt projekta
• Na~rtno obvladovanje tveganj
• Pravni vidiki
• Projektni informacijski sistem
IV. Vpliv medosebnih odnosov na uspeh
projekta
• Razumevanje organizacijske klime in kulture
• Vodenje ljudi - leadership
• Osebno komuniciranje in prenos informacij
• Motiviranje in nagrajevanje
• Re{evanje konfliktov in pogajanja
• Metode in tehnike timskega dela
Informacije in prijave dobite pri vodji
programa Andreji Nardin Repen{ek
Tel.: 01/474 3518
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Priznanje podjetju GRADBENI[TVO FLORJAN^I^
Konec leta je ~as, ko se ugotavljajo in pregledujejo opravljena dela v preteklem letu.
Veliko predvsem zemeljskih in gradbenih del
za podjetje Elektro Ljubljana opravljajo
zunanji sodelavci in kooperanti. Nemalokrat
prisko~ijo na pomo~ tudi ob ve~jih havarijah,
slabih vremenskih in delovnih pogojih.
Slogan podjetja "SKUPAJ V DOBREM IN
SLABEM" velja tudi za njih.
Gradbeni{tvo Florjan~i~ `e dolgo vrsto let
uspe{no sodeluje in opravlja gradbena in
monta`na dela na podro~ju DE Novo mesto

ter ostalih podro~jih Elektra Ljubljana, d.d.
Za uspe{no dolgoletno sodelovanje je uprava
Elektra Ljubljana, d.d. na sre~anju ob
zaklju~ku uspe{nega poslovnega leta Bojanu
Florjan~i~u, direktorju firme Gradbeni{tvo
Florjan~i~, podelilo posebno zahvalo in priznanje. Zahvalo sta podelila predsednik
uprave dru`be Vincenc Jan{a in ~lan uprave
dru`be Ludvig Soto{ek.
Marko Piko

Sve~ana predaja priznanja
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Skupna razvrstitev {portnic in {portnikov v letu 2002
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20
18
22

20
25
18
30

22
30

30

17
19
25

22

18

19

19

duatlon

namizni tenis

22

19

Mala planina

25
19

19
30
20
25
18

tenis

30

kros

30
25
25

streljanje

200
130
128
121
78
76
63
63
55
44
40
30
25
25
25
22
22
22
20
20
20
18

kegljanje

Oblak Nata{a
Zadnikar Tonka
Lampe Mojca
[krjanec Tatjana
Hace Tatjana
Buh Cveta
Flajs Anita
Cindri~ Klavdija
Ho~evar Mojca
Dednikar Jana
Miheli~ Blanka
Gindiciosi Olga
Marolt Vilma
Lebeni~nik Nina
Frank Aleksandra
[erbec Milena
Bla`i~ Nata{a
Ku{ar Alenka
Osovnikar Polona
Urh Jelka
Forte Barbara
Kolar Jo`i

kolo

skupaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

veleslalom

Priimek in ime

smu~. tek

Uvrstitev
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Skupna razvrstitev {portnic in {portnikov v letu 2002
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6
8
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1
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3
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1
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1
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17
18
25
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25

17
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5
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16

4
30

30
16
30
22
19
30

14
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19

13

18
15
25
22

12
15
20

16

22

12
15

25
30
18

25

22
25
20
25
30
25
17
19
20
19
20
22
22

30
25
30
20
22
20
25
30
22
18
18
20
16
22
25
15

19
30

{ah

13
25

duatlon

19

namizni tenis

14

tenis

19
1
22
7

20
17
30
22
19
20
20
18
25
15
30
30
19
25
22
18

Mala planina

30
19
17
17
18

19
10
20
22
3

kros

15
22
22
19
13
18

streljanje

230
208
187
171
168
157
144
139
133
133
123
117
113
111
110
97
93
92
75
66
60
51

kegljanje

Wagner Matej
Jakovac Bogdan
Leskovec Dane
Sili Edi
Wagner Andrej
Ga{peri~ Stane
@eleznikar Ivan
Lek{e Toni
Pajk Jo`e
Poga~nik Primo`
Poje Drago
^esnik Borut
Cindri~ Leon
Kump Tomo
Barli~ Edi
Grabrijan Damjan
O`bolt Ivan
Fele Matej
Ule Bo{tjan
Berdajs Jo`e
Pavlin Jaka
^u~nik Igor

kolo

skupaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

veleslalom

Priimek in ime

smu~. tek

Uvrstitev
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Razpored tekmovanj [D v letu 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VELESLALOM
SMU^ARSKI TEKI
KEGLJANJE
STRELJANJE
KROS
KOLESARJENJE
TENIS
DUATLON
NAMIZNI TENIS
[AH

18. januar
23. januar
17. april
7. maj
14. maj
21. maj
13.-14. junij
3. september
11. oktober
15. oktober

Rog - ^rmo{njice
Pokljuka
Stani~eva - Lj.
Streli{~e Dol. c., Lj.
Cerkni{ko jezero
Vodice - Utik
Dom`ale
Vodice - Utik
Sodra`ica
Ko~evje

TRIS
SMU^ARSKI TEK
KOLESARJENJE
TEKA[KO POH. MARATON

12. februar
13. september
20. september

Pokljuka
Vr{i~
Mala planina

OSTALE AKTIVNOSTI - (datum je informativni)
7. TRADICIONALNI NOVOLETNI TURNIR
KOLESARSKI VZPON NA BAZO 20
KOLESARSKI VZPON NA GEOS
KOLESARSKI VZPON NA KRIM
S KOLESI PO NADZORNI[TVIH NOTRANJSKE
SPUST PO KOLPI
TRADICIONALNI POHOD NA TRIGLAV
TURNIR V MALEM NOGOMETU
TURNIR V BALINANJU

10. maj
3. junij
20. junij
27. junij
24.-25. avgust
3. oktober
3. oktober
Toni Lek{e
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Primo`u Peskarju v slovo
(1981-2002)
@ivljenje te~e svojo pot, edina stalnica v `ivljenju so spremembe, vse ostalo je negotovo
in nepredvidljivo. Nepojmljivo je, da se `ivljenjska pot ustavi pri dvajsetletniku,
pre`etemu z na~rti, energijo in z `eljo po
spreminjanju sveta.
Primo` je sledil dru`inski tradiciji in je po
zaklju~ku osnovne {ole {olanje nadaljeval na
Srednji {oli tehni{kih strok v [i{ki, kjer se je
izobrazil za elektrikarja. Na za~etku lanskega
leta se je zaposlil pri Elektru Ljubljana. Kot
pripravnik je bil razporejen v skupino izvajalskega in`eniringa v Dom`alah. Delo mu je
{lo dobro od rok in sredi meseca septembra
je uspe{no opravil strokovni izpit pripravnika in je pridobil strokovni naziv kvalificirani
elektrikar energetik.

Delo je nadaljeval z enakim elanom, s
sodelavci se je odli~no razumel, saj mu ni
bilo te`ko poprijeti za kakr{nokoli delo.
Primo`eve ambicije so presegale okvir njegove trenutne zaposlitve, zato se je `e pred
prihodom v na{e podjetje vpisal v tehni~no
{olo, ki jo je obiskoval ob delu.
Usoda je hotela, da so sanje ostale neizsanjane. V trenutku je bilo vsega konec, `ivljenje je ugasnilo in `ivljenjska energija je pre{la
v bole~ino, ki jo ~utimo in jo bomo ~utili.
Od Primo`a smo se poslovili 11. decembra
2002.
Sodelavke in sodelavci
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OBVESTILO
ZBOR DRU[TVA bo 20. februarja 2003 ob 11. uri v gosti{~u [TERN na Je`ici
(^rnu~e pri Ljubljani).
O dnevnem redu boste obve{~eni po po{ti.

IZLET
V torek, 18. februarja 2003, se bomo podali na morje - Izola in Strunjan.
Mo`nost kopanja v Hotelu ZDSU Delfin Izola.
Odhod iz Ljubljane ob 7. uri s parkiri{~a Tivoli.
Prijavite se lahko: od 10. do 13. februarja 2003
na telefon {tev. 01/519 80 36, ga. Zvonka Osredkar,
vsak dan do 11. ure.
Do zasedbe avtobusa.

V januarju 2003 so praznovali svoj `ivljenjski jubilej
na{i upokojenci:
60. ROJSTNI DAN
JANEZ [U[TER[I^

roj. 24. 1. 1943

Zagradec

ANTON IGLI^

roj. 17. 1. 1933

Dom`ale

JO@E LAZAR

roj. 31. 1. 1933

^em{enik

~lan DUEL

70. ROJSTNI DAN

Ob jubileju jim ~estitamo in `elimo veliko zdravja.
^estitka tudi v imenu uredni{tva!
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Kulturne zanimivosti v Zasavju
V pri~akovanju novega leta 2003 je potekalo v Zasavju veliko zanimivih kulturnih prireditev, vrednih ogleda in poslu{anja in prav
na tak{nih prireditvah se nas sre~a veliko delavcev in upokojencev Elektra Ljubljana d.d.
Glede na to, da smo vam v preteklem letu `e predstavili nastanek Zagorske godbe ter njeno delo in nastopanje doma in po
svetu, naj povemo, da smo imeli 28. decembra priliko
poslu{anja in gledanja ~udovitega Bo`i~no Novoletnega koncerta. Skozi celotni program nas je popeljala odli~na voditeljica gd~. Cestnik Karmen.
@e tako {tevilni orkester se je {e pove~al, saj je bilo opaziti
veliko mladih nadobudnih godbenikov. Med njimi so tudi otroci in vnuki na{ih zaposlenih. Prav posebno je sijalo lice Borko
Viliju, na{emu delavcu, saj tokrat ni nastopal v krogu kolegov in
kolegic sam, s svojim lesketajo~im baritonom, pa~ pa je nastopala
z orkestrom tudi njegova h~i Barbara. Popestrila je prvo vrsto godbenikov, kjer smo lahko videli kar nekaj deklet, ki v glavnem igrajo
flavte, klarinete, pa tudi saksofone.
Pod taktirko dirigenta Edvarda Eberla, ki zna spraviti v red glasbenike in poslu{alce, se je
zatreslo od navdu{enja mno`ice poslu{alcev v prepolni [portni dvorani Zagorje.
Ko godbeniki zaigrajo Straussov "Radetzky mar{", seveda poslu{alci pomagajo z bu~nim
aplavzom. Kot vedno je bilo poskrbljeno tudi, da so ve~er popestrili znani gostje. Tokrat:
Nu{a Derenda, Igor in Zlati zvoki ter Duo Mandolin. Prav prikupno so dvorano zapolnile tudi
male ma`oretke.
Poseben efekt in ~ar `e tako bogate prireditve sta izpopolnila in dopolnilna z duhovitimi in
prikupnimi dialogi amaterska igralca ga. Pikl Marjana in g. Dol{ina Andrej in nas tako popeljala skozi zgodovino nastajanja pihalne godbe v Zagorju.
Hkrati sta nas spomnila na slogan godbenikov:
KAR NAS TRDNO DRU@I,
KRATKO^ASI ,
TO SO LEPE GODBE
MILI GLASI.
Irena Poto~nik

Brez ~evlja na Kum
Zavzeli smo Zasavski Triglav - KUM. - Toda pot do vrha je bila polna dogodiv{~in.
Pripeljali smo se do Lontov`a, od koder smo {li pe{ do vrha. Gozdna pot
je bila vla`na, saj je rahlo rosilo, in polna korenin, ki so ovirale hojo.
"Nezgoda" je kar visela v zraku. In glej ga zlomka. Korenina se je
postavila preve~ "pokonci" in zgrabila ~evelj gospe Pepelke. Razume
se, da gospa ~evlja ni kar pustila, saj ga je {e potrebovala, da pride na
vrh Kuma. Kdo bo popustil. Korenina ne, Pepelka prav
tako ne, torej …… ~evelj se je na {iroko zasmejal,
brezskrbne in udobne hoje je bilo konec. Pepelka se
je hitro zna{la in vzela iz nahrbtnika PVC vre~ko
in jo ovila okrog "smejo~ega se ~evlja", jo
pritrdila z vrvjo in veselo nadaljevala pot do
cilja, kamor je prispela med prvimi.
OSA
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Skoraj tragi~no, toda resni~no
Bil je lep majski dan. Iz Razdrtega smo se povzpeli na Nanos. Po okrep~ilu v Vojkovi ko~i smo
si ogledali {e TV oddajnik in `e je pri{el ~as za odhod v dolino. Nekaterim vzpon ni bil dovolj
naporen, zato smo se odlo~ili za dalj{i spust proti Predjami. V prijetnem klepetu je pot hitro
minila, dokler nismo opazili da nekdo manjka. S pomo~jo mobilnega telefona smo na{ strah
samo {e utrdili, saj smo se prepri~ali, da pogre{anega ni v skupini, ki je `e prispela na cilj.
Bolj ko smo se bli`ali cilju, bolj je v nas vrtala skrb, kje je pogre{ani. Kaj ~e se mu je kaj zgodilo. Skrb in strah sta nas privedla do tega, da smo se kljub upanju, da se bo vse dobro izteklo, `e dogovarjali, kako bomo pogre{anega iskali. Kon~no smo prispeli do Predjamskega
gradu, kjer nas je ~akal avtobus in prva skupina. @al smo ugotovili, da pogre{anega ni med
njimi. Smeh in spro{~en pogovor sta zamrla, ko se na dvori{~u gostilne pojavi "izgubljeni".
Takoj smo ga zasli{ali, kje je hodil. Ugotovili smo, da je bil ~etrt ure pred nami in je po~ival
pred cerkvijo, namesto da bi pri{el v gostilno, kjer so bili ostali, kot se za elektri~arje
spodobi. Seveda ni manjkalo solz veselja, pa tudi katera pikra je priletela. Saj si jo je zaslu`il.
OSA

Sre~anje v letu 2002 upokojenih delavcev
Elektro Novo mesto

V letu 2002 je v DE Elektro Novo mesto od{lo
v zaslu`eni pokoj kar pet delavcev. @e kar
nekaj let v delovni enoti na koncu leta povabimo na sre~anje upokojence, ki so se v
teko~em letu upokojili. Na prijetnem
sre~anju, ki so se ga udele`ili vsi leto{nji
upokojenci, razen Jo`eta Slaka, ki je zbolel,
se je ob klepetu in skromnem prigrizku v
34

imenu delovne enote prisotnim zahvalil
pomo~nik izv. direktorja za DEE Edvard Turk
ter se ob tej prilo`nosti upokojencem zahvalil za njihovo sodelovanje in prispevek k
uspe{nosti poslovanja ter jim podelil
spominske ure in skromna prilo`nostna darila.
Marko Piko
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Terminski plan obdelave in izpla~il
pla~ za leto 2003
Izpla~ilo 7. delovni dan
PLA^A

OBDELAVA (4. delovni dan)

za mesec
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

datum, dan
6. februar, ~etrtek
6. marec, ~etrtek
4. april, petek
8. maj, ~etrtek
5. junij, ~etrtek
4. julij, petek
6. avgust, sreda
4. september, ~etrtek
6. oktober, ponedeljek
6. november, ~etrtek
4. december, ~etrtek
8. januar, ~etrtek

IZPLA^ILO (7. delovni dan)
datum, dan
11. februar, torek
11. marec, torek
9. april, sreda
13. maj, torek
10. junij, torek
9. julij, sreda
11. avgust, ponedeljek
9. september, torek
9. oktober, ~etrtek
11. november, torek
9. december, torek
13. januar, torek

Prosimo vas, da
se zaradi
nemotenega
dela dr`ite teh
rokov.

Oddaja dokumentov v oddelek pla~:
• vsak torek do 10. ure za pretekli teden,
• za zadnji teden v mesecu pa 1. delovni dan do 10. ure naslednjega meseca.
Prosimo vas, da se zaradi nemotenega dela dr`ite teh rokov.
Danica Romih
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Dedek Mraz obiskal otroke
delavcev DE Novo mesto
Ob pri~akovanju novoletnih praznikov se mi
spomin vedno raje vra~a v daljno leto 1958.
Bil je lep zimski dan, ko nas je v ^rnu~e pri
Ljubljani, kjer smo takrat stanovali, pri{el
iskat {ofer Elektra Ljubljana in nas odpeljal v
sindikalno dvorano Elektra na Parmovi ulici.
@e to, da sem se peljal z avtomobilom, je bilo
do`ivetje svoje vrste. Vstopili smo v dvorano, ki je bila polna otrok, ki smo z velikim
navdu{enjem pozdravili prihod Dedka
Mraza. Dedek Mraz je bil sodelavec mojega
o~eta, danes `e pokojni gospod Lumbar. Po
imenih je klical otroke k sebi in glej, vedel je
prav vse - kdo je bil priden, kdo in kdaj poreden in skratka, vedel je tudi take stvari, ki
smo si jih otroci prikrivali in jih zamol~ali.
Kako je lahko vse to vedel, nam takrat ni bilo
jasno, star{em pa je bilo to logi~no, saj je bil
vendar Dedek Mraz.
V DE Elektro Novo mesto se `e kar nekaj let
trudimo ustvariti lepo predprazni~no
vzdu{je za otroke. V organizaciji sindikata
organiziramo obisk Dedka Mraza. Prva leta je
Dedek Mraz v spremstvu dobrih vil in darili
prihajal v sindikalno dvorano v upravni
stavbi. Udele`ba je bila vedno zelo velika, saj
so otroke spremljali o~ki, mamice, pa tudi

Dedek Mraz s plesno skupino Zvezde.
bratci in sestre. Dvorana je postala premajhna za vse in tako smo se odlo~ili, da na{e
otroke Dedek Mraz obi{~e v novome{ki dvorani Doma kulture Novo mesto. Leto{nji prihod Dedka Mraza sta popestrila igralca
gledali{~a Miniteater iz Ljubljane s prisr~no
lutkovno igrico Pal~ek, ki so jo otroci z
velikim navdu{enjem spremljali in tudi z
odgovori v njej lepo sodelovali. Na odru je
zaplesala tudi plesna skupina u~encev ~etrtega razreda Osnovne {ole Br{ljin SONCE.
Dedek Mraz je otrokom razdelil darilne
pakete, se z njimi rokoval in {e posebno
najmlaj{e vzel v naro~je. Urica dru`enja z
Dedkom Mrazom je hitro minila, zadovoljni
obrazi nasmejanih in zadovoljnih obrazov
otrok pa so bili zahvala vsem, ki so organizirali in izvedli sre~anje.
Marko Piko
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Na~rt delovnega ~asa za leto 2003
Zap. {t. Mesec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

[tevilo
dni
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365

[tevilo
nedelj
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
5
4
52

[tevilo
sobot
4
4
5
4
5
4
4
5
4
4
5
4
52

5 dnevni
delovni teden
23
20
21
22
22
21
23
21
22
23
20
23
261

Delovne ure
na mesec
184
160
168
176
176
168
184
168
176
184
160
184
2088

Letna kvota ur
po sistemu 40
urnega
delovnega ~asa
je 2088; in sicer
261 dni x 8 ur je
2088 ur.

Pojasnila:
Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za delavce elektrogospodarstva 40 urni delovni
teden.
Letna kvota ur po sistemu 40 urnega delovnega ~asa je 2088; in sicer 261 dni x 8 ur je 2088
ur.
KOLEKTIVNI DOPUST:
DAN ELEKTROGOSPODARSTVA:

3. 1. 2003 (petek)
31. 12. 2003 (sreda)

PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V LETU 2003
1. in 2. januar - NOVO LETO (sreda in ~etrtek)
8. februar - PRE[ERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (sobota)
20. in 21. april - VELIKA NO^ (nedelja in ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (nedelja)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (~etrtek in petek)
8. junij - BINKO[TI (nedelja)
25. junij - DAN DR@AVNOSTI (sreda)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (petek)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (petek)
1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (sobota)
25. december - BO@I^ (~etrtek)
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI (petek)
Nevenka Ivan~i~
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Tehnolog
procesiranja
svetlobnih
signalov

GLEJ
SLIKO

Primorsko
vino

Ameri{ki
proizv.
ra~unalnikov

Otok pri
Trogiru

Novak
Vinko

Mesto v
Moldaviji
(Romunija)

@itno
socvetje

Nem{ki
filozof
(Georg)

Bruno
Traven

Razvojni
nauk

Reket

GLEJ
SLIKO
Skupina
ljudi na
dolo~enem
obmo~ju
Satovje, satje
(okr)

Predpona v
tujkah
(toplo)

Opomba
(okr)

Terbij (kem.
simbol)

Priloga
~asopisa
Delo

Impresija

Dolgo
~asovno
obdobje,
ve~nost

Veletok v
Sibiriji

Najve~ja
reka v
Sibiriji

Radij
(kem.
simbol)

Sme{nica,
{ala

Ljudska
skup{~ina

Ober, Oger

Mo{ko ime

Jadranski
otok

Gr{ka
pokrajina

Starogr{ki
junak
(peta)

Telesna
povrhnjica

Brezpravno
ljudstvo
(tur{ko)

Toma`
Domicelj

Lantan (kem.
simbol)

Kuntner
Tone

Tretji in
prvi vokal

Starej{i
ameri{ki
ples

Sestavil
TONI

Adria
Airways

Izrastek na
glavi

No~na
ptica

Arzen (kem.
simbol)
@elezov
oksid

Srednji (okr)

Vrsta vrbe
Glavno
mesto
Kanade
(orig.)
Nogometni
klub

Povi{ana
plo{~ad v
gledali{~u

Ustanovitelj
Perzije

Zakon~ev
o~e

Prerijski volk
Premikanje
po zraku

Natrij
(kem.
simbol)

Rimska ena

Travnik, trata

Oranje

@elezo (kem.
simbol)

Visoko
le`e~e
plasti

Za polton
zni`ana
nota e

Zbor {tirih
izvajalcev

Skrajni
konec
polotoka

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenko decembrske {tevilke Sabino Veber, ki bo
prejela prakti~no nagrado. ^estitamo. Prosimo, da nam geslo re{ene kri`anke, ki jo je sestavil Anton
[timec, napi{ete na dopisnico in po{ljete do vklju~no 14. februarja na naslov: Elektro Ljubljana, d.d.,
uredni{tvo Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.

Elektro novice - interno glasilo Elektra Ljubljana, d.d. Naslov: slovenska 58, 1516
Ljubljana. Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni in
upokojenke ter upokojenci Elektra Ljubljana, d.d. brezpla~no. Naklada {tevilke je
1900 izvodov. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Oblikovanje: Peter
Oman. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje: EURO PREVAJALSKA AGENCIJA.
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V vsaki {ali je nekaj resnice
"Janko, kje ima{ spri~evalo?" vpra{a o~e.
Janko: "Posodil sem ga Petru, da bo z njim prestra{il svojega o~eta!"
Za najin zadnji prepir sem si bil kriv sam.
@ena me je vpra{ala, kaj je na televiziji. Pa
sem rekel prah.
Voja{ki zdravnik re~e naborniku na pregledu:
"Preberite {tevilke s table." Nabornik me`ika
in se ozira po sobi:
"Katere {tevilke?? S katere table??" Zdravnik
napi{e: Nesposoben za voja{ko slu`bo, skoraj
slep. Popoldne sedi isti zdravnik v kinu, mimo
njega pa se v isti vrsti prebija zavrnjeni
nabornik z dekletom. Zdravnik ga spozna in
mu re~e: "Kaj pa vi v kinu, saj ni~esar ne
vidite?" Nabornik se za~udi: "V kinu?!?
Kak{nem kinu?? ... A ni to avtobus za
Maribor??"
Igrata nuna in `upnik tenis. Nuna zabije
`upniku as, `upnik pa: "Matr' sm' falu!" Nuna pa
ga pokara: "Dajte no, dajte. Lep{e govorite."
@upnik zopet dobi as in re~e: "Matr' sm' falu!"
Spet ga pokara nuna, `upnk pa pravi: "Ma dej mi
mir, a ne vid{, da imam dost skrbi!" Kar
naenkrat pa z neba udari strela in scvre nuno. Z
neba pa se zasli{i nizek glas: "MATR' SM' FALU!"

Ata in Janezek v kleti popravljata elektri~no
napeljavo. ^ez nekaj ~asa Janezek zakli~e
mami v zgornje nadstropje: "Mama, ata `e pol
ure trese elektrika!" Mama iz zgornjega nadstropja: "Joj, koliko bomo pa elektrike pla~ali!"
^loveku po kosih jemljejo iz glave mo`gane...
Po prvem posegu mu iz glave vzamejo polovico sivine.
"Kako se po~utite, kaj nam lahko re~ete?"
"Po~utim se prav dobro!" Sledi drugi poseg,
vzamejo mu {e ~etrtino mo`ganov. "Kako se
po~utite, kaj nam lahko re~ete?" "Vozni{ko in
prometno prosim!" Nazadnje pustijo samo
male mo`gane. "Kako se po~utite, kaj nam
lahko re~ete?" "Ne ~ujem dobro!"
Vesoljci ugrabijo tri `enske. Rjavolasko,
~rnolasko in blondinko. Najprej odprejo glavo
rjavolaski in noter najdejo eno kolesce, ga
zavrtijo in rjavolaska za~ne hoditi naokrog.
Nato odprejo glavo ~rnolaski in najdejo v njej
dva kolesca, ju za~nejo vrteti in ona za~ne
hoditi in mahati z rokami. Nazadnje odprejo
glavo blondinki in v njej vidijo samo {pagico.
Mesece in mesece tuhtajo, kaj bi to pomenilo.
Po vsem tem ~asu se odlo~ijo, da jo prere`ejo,
in to tudi naredijo. Po vsem tem trudu
blondinki padejo narazen u{esa.

Nekega dne gre o~e v trgovino in vpra{a prodajalca: "Ali imate kaj takega, kar pove, da se nekdo
la`e?"
Prodajalec pa re~e: "Kar tole mumijo vzemite! Ko se bo kdo zlagal, se bo mumija zagugala." In
o~e gre domov. Pa pride Janezek domov, pa re~e: "Ati, matematiko sem pisal 5!" Pa se mumija
zaguga. "Kolk si pisu?" "No prav, pisal sem ena!" In mumija je ~isto mirna. Ati pa re~e: "Joj
Janezek, ko sem bil jaz v tvojih letih, sem imel same petke!" In mumija razpade!

Janezek v {oli. Tovari{ica: "Janezek, kako je tvoj ati pri{el skozi 2. svetovno vojno?" Janezek: "Ne
vem." Tovari{ica: "Kako tvoja mami ubije muho?" Janezek: "Ne vem." Tovari{ica: "Potem se pa
pozanimaj doma." "Mami, kako ti ubije{ muho?" Mami: "Z muholovcem." Janezek: "Ati, kako si
pri{el skozi 2. svetovno vojno?" Ati: "Z bombami!" Naslednji dan. "Janez, a si se pozanimal? Ja, no,
kako je tvoj ati pri{el skozi 2. svetovno vojno?" "Z muholovcem!" "Kako tvoja mami ubije muho?"
"Z BOMBAMI!!!!"

Misel
@ivljenje lahko razumemo samo za nazaj, `iveti pa ga je treba naprej.
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