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Nas vo`nja v tretji zadovoljuje?

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Najprej se
moramo
vpra{ati, kaj ti
rezultati
pomenijo
v okviru
kratkoro~nih in
dolgoro~nih
ciljev podjetja.
Strate{kih namer
za prihodnost.
Vrednot
podjetja.
Je ocena 3,80
tako glede
zadovoljstva pri
sodelovanju s
podjetjem kot pri
oceni ugleda
dovolj? Je
vo`nja v tretji,
kot bi rekli
{oferji, na{ cilj?
Nas zadovoljuje?
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Sodelavci Elektra Ljubljana d.d. smo v juliju z zanimanjem pri~akovali rezultate merjenja zadovoljstva in lojalnosti na{ih tarifnih odjemalcev. Vpra{anja, kako nas odjemalci vidijo in do`ivljajo, kako vidijo kakovost na{ih storitev, s ~im so zadovoljni in
s ~im ne, kaj si `elijo in pri~akujejo, so lebdela v zraku do predstavitve rezultatov.
Njihov povzetek je vklju~en v vsebino tokratnih Elektro novic.
Kot smo `e pisali v poletni {tevilki Elektro
novic, so sodelavci podjetja SPEM Komunikacijska skupina med 23. in 30. junijem po
telefonu poklicali 1100 gospodinjstev s podro~ja Elektra Ljubljana d.d. in jih poprosili, da
odgovorijo na vpra{alnik ter s tem izrazijo
svoje mnenje glede sodelovanja s podjetjem.
Raziskava je pokazala, da so tarifni odjemalci
na splo{no zadovoljni s sodelovanjem s podjetjem (ocena 3,82 na lestvici od ena do pet) in
menijo, da je Elektro Ljubljana d.d. ugledno
podjetje (ocena 3,80 na lestvici od ena do pet).
Omenjeno potrjuje tudi dejstvo, da treh ~etrtin
anketiranih pri storitvah Elektra Ljubljana d.d.
ni~ ne moti. Med mote~imi dejavniki z desetimi odstotki izstopa le cena elektri~ne energije,
ki je tudi glavni razlog, zaradi katerega bi slaba
petina anketiranih zamenjala distributerja
elektri~ne energije, ~e bi imela to mo`nost.
Zadovoljstvo in lojalnost tarifnih odjemalcev
sta torej kar precej visoka. Obstajajo pa dolo~ene realne mo`nosti za izbolj{anje. Najprej
se moramo vpra{ati, kaj ti rezultati pomenijo v
okviru kratkoro~nih in dolgoro~nih ciljev podjetja. Strate{kih namer za prihodnost. Vrednot
podjetja. Je ocena 3,80 tako glede zadovoljstva
pri sodelovanju s podjetjem kot pri oceni ugleda dovolj? Je vo`nja v tretji, kot bi rekli {oferji, na{ cilj? Nas zadovoljuje? Marsikdo bo opozoril na podatek, da skoraj 10 % odjemalcev pri
storitvah podjetja najbolj moti prav cena. Res
je. Na teh 10 % nimamo vpliva. Ali pa tudi? ^e
bomo znali odjemalce {e bolj ozave{~ati in jim
na pravi na~in sporo~iti, da imajo zagotovljeno
neprekinjeno dobavo elektri~ne energije
ustrezne kakovosti, kar ima svojo ceno, se bo
ta procent mogo~e zni`al. Razli~ni projekti,
kot na primer priprava bro{ur, direktna po{ta z
ra~uni ali vzgajanje u~encev osnovnih {ol,
~eprav v zelo ozkem obsegu, `e dolgo potekajo. [e veliko ve~ pa jih bo v okviru strategije
komuniciranja in marketin{ke strategije realiziranih v prihodnje.
Vsi zaposleni pa imamo zagotovo nekaj vpliva
na skoraj 16 % odjemalcev, ki jih marsikaj moti:
delajo kar ho~ejo - nih~e jih ne nadzoruje /
neprijaznost zaposlenih / mo~, ki jo imajo kot
monopolisti / ni mogo~e dobiti nobene infor-

macije, ~e pride do izpada elektri~ne energije /
prehitro po{iljanje opominov / nerazumljivo
zara~unavanje elektri~ne energije / nerazumljivost ra~una / premalo nas obve{~ajo o
spremembah, novostih / nihanje napetosti
elektri~ne energije / nestrokovnost zaposlenih
/ itd.
Izziv pa nam mora pomeniti tudi tistih 75,1 %,
ki jih ni~ ne moti. Od tega do odli~nosti so
pomembni koraki, ki lo~ijo podjetje od podjetja. @elim si, in s tem namenom sem zapisala
tokratne Besede urednice, da bi bili rezultati
raziskave, ki bo sledila ~ez dve leti, bolj{i, kar
pa pomeni dolgoro~no zavestno delo na zadovoljstvu zaposlenih, odjemalcev, lastnikov in
dobaviteljev.
Naj bo prispevek uredni{tva k temu cilju
nova rubrika Vpra{anja, mnenja, odgovori. Namen rubrike je, da lahko bralci v uredni{tvo sporo~ite vpra{anje oziroma teme, ki
vas posebej zanimajo. Lahko podate mnenja in
zastavite vpra{anja, ki pomembno vplivajo na
vas v vlogi zaposlenega v Elektru Ljubljana
d.d., vodjem slu`b, izvr{nim direktorjem in
upravi podjetja. Seveda je predpogoj, da je
vpra{anje ali mnenje dobronamerno ter v
slu`bi izbolj{ave in da vsebina ni `aljiva za
naslovnika vpra{anja. Odgovor ali mnenje
bomo posku{ali pridobiti in objaviti ~imprej.
Upam, da se bo nova rubrika “prijela” in da bo
prispevala k ve~jemu zadovoljstvu zaposlenih.
V skladu z rezultati anonimne ankete o branosti in vsebini internega glasila, ki je bila
izvedena pred ~asom, kjer ste poudarili, da
`elite ve~ informacij o poslovnih rezultatih
podjetja, tokrat objavljamo rezultate poslovanja podjetja v prvem polletju leta 2003.
Vsem skupaj `elim, da nam zastavljene ideje in
cilji uspejo, ker kot je rekel nek modri mo`: Kar
so tvoje sanje, to je tvoje bistvo in to si ti.
@elim vam lepo, barvito jesen in DOBER
TOK!
Mag. Violeta Irgl,
urednica
Naslovnica: Detajl fasade Mestne elektrarne
Ljubljanske iz leta 1929
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Poslovanje podjetja v prvi
polovici leta
Celotni prihodki Elektra Ljubljana d.d. so v prvem polletju leta 2003 dosegli
28.603,2 mio SIT in so bili za 46,6 mio SIT oziroma za 0,2 % ni`ji od planiranih.V istem
obdobju so celotni odhodki zna{ali 29.091,9 mio SIT, kar je za 588,7 mio SIT oziroma za
2 % manj od planiranih.
Rezultat poslovanja podjetja v obdobju 1-6/2003 je izguba v vi{ini 488,7 mio SIT, ki je za
542,1 mio SIT ni`ja od planirane izgube za to
obdobje (plan za obravnavano obdobje predstavlja dvanajstine letnega plana za leto 2003,
razen plana nakupa in prodaje elektri~ne
energije ter plana omre`nine, kjer je upo{tevan mese~ni plan, ter plana regresa za letni
dopust, ki je upo{tevan na letni ravni, ker je
bil regres za leto 2003 `e izpla~an).
Upo{tevati pa je potrebno, da v polletnem rezultatu poslovanja ni upo{tevan del julijske
prodaje elektri~ne energije in omre`nine tarifnim odjemalcem, ki se nana{a na dobavo v
mesecu juniju, ter stro{ki odstopanj od voznih redov za polletno obdobje, ker pogodba {e
ni bila podpisana.
Na dose`eni poslovni izid podjetja so v primerjavi s planiranim pozitivno vplivali predvsem:
• prese`ena mar`a pri prodaji elektri~ne
energije (475 mio SIT),

• ni`ji stro{ki materiala in storitev - brez
stro{kov nakupa elektri~ne energije in uporabe omre`ja (220 mio SIT),
• vi{ji prihodki iz naslova povra~il in soudele`be (110 mio SIT),
• ni`ji finan~ni odhodki (95 mio SIT),
• ni`ji stro{ki dela predvsem zaradi planirane kolektivne uspe{nosti (80 mio SIT),

Rezultat
poslovanja
podjetja v
obdobju 1-6/2003
je izguba v vi{ini
488,7 mio SIT, ki
je za 542,1 mio
SIT ni`ja od
planirane izgube
za to obdobje.

negativno pa:
• nedose`ena omre`nina zaradi preseka
31. 12. (400 mio SIT),
• manj{i prihodki od prodaje storitev (90 mio
SIT).

Prihodki
Razlika med prihodki od prodaje elektri~ne energije (vklju~no s prejetimi subvencijami za prevzem elektri~ne energije od kvalificiranih proizvajalcev) in stro{ki nakupa elektri~ne energije je bila v prvem polletju leta
2003 negativna v vi{ini 1.202,9 mio SIT, pri
~emer pa {e niso upo{tevani u~inki preseka na
letnem odjemu in stro{ki odstopanja od voznih redov. Negativna razlika je bila od planirane manj{a za 474,6 mio SIT oz. za 28,3 %.

Ostali prihodki od prodaje storitev, opravljenih za tujega naro~nika, so bili v {estih
mesecih leta 2003 realizirani v vi{ini 431,4 mio
SIT in so bili od planiranih ni`ji za 90,5 mio SIT
oz. za 17,3 %. Prihodki iz naslova izvajanja lastnih investicij pa so dosegli 846,1 mio SIT in
planirane presegli za 41,2 mio SIT oz. za 5,1 %.
Ostali poslovni prihodki so dosegli 234,9
mio SIT in so bili za 14,6 mio SIT oz. za 6,7 %
vi{ji od planiranih predvsem zaradi vi{jih prihodkov iz naslova povra~il v prvem trimese~ju leta 2003, ko so se povra~ila zara~unavala {e po starih predpisih.
Izredni prihodki so dosegli 171,9 mio SIT.

vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si in
ludvig.sotosek@elektro-ljubljana.si

Omre`nina za uporabo distribucijskega
omre`ja je bila realizirana v vi{ini 6.059,4
mio SIT, t.j. za 403 mio SIT oz. za 6,2 % manj
od planirane, ker ni vklju~en del realizacije za
dobavljeno elektri~no energijo tarifnim odjemalcem za polovico meseca julija.
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Gre predvsem za prihodke iz naslova soudele`be v vi{ini 109,1 mio SIT, ki so plan presegli
za ve~ kot 10-krat, ter od{kodnine za prijavljene {kode, ki smo jih prejeli za 60,2 mio SIT,
od tega 44,2 mio SIT za februarsko havarijo.
Razlika med
prihodki od
prodaje
elektri~ne
energije
(vklju~no s
prejetimi
subvencijami za
prevzem
elektri~ne
energije od
kvalificiranih
proizvajalcev) in
stro{ki nakupa
elektri~ne
energije je bila
v prvem polletju
leta 2003
negativna v
vi{ini 1.202,9
mio SIT, pri
~emer pa {e
niso upo{tevani
u~inki preseka
na letnem
odjemu in
stro{ki
odstopanja od
voznih redov.
Negativna
razlika je bila od
planirane
manj{a za 474,6
mio SIT oz. za
28,3 %.
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Odhodki
Stro{ki materiala in prodanega blaga (brez
stro{kov nakupa elektri~ne energije) so v
prvem polletju leta 2003 dosegli 901,5 mio SIT
in so bili za 116,6 mio SIT oz. za 11,5 % ni`ji
od planiranih. Ni`ji materialni stro{ki so
ve~inoma posledica ni`jih stro{kov materiala
za investicije in storitve drugim (za 100,1 mio
SIT oz. za 18 %), kar se odra`a tudi na ni`jih
prihodkih iz naslova prodaje storitev in izvajanja investicij za lasten ra~un. Pomembno so
pod planiranimi {e stro{ki materiala za
vzdr`evanje, in sicer za 39,4 mio SIT oz. za
14,4 %.
Stro{ki storitev (brez stro{kov uporabe
omre`ja) so bili realizirani v vi{ini 1.138 mio
SIT in ni`ji od planiranih za 103,2 mio SIT oz.
za 8,3 %, v najve~ji meri zaradi ni`jih stro{kov
storitev ostalega vzdr`evanja (za 84,4 mio SIT
oz. za 26,4 %).
Stro{ki dela. Bruto pla~e zaposlenih so bile v
obdobju 1-6/2003 izpla~ane v vi{ini 1.527,1
mio SIT, dajatve na pla~e v vi{ini 324,5 mio
SIT, stro{ki dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih pa so zna{ali 73,8 mio SIT.
Vse postavke so bile v okviru planiranih.

Investicije

Ostali stro{ki dela, realizirani v vi{ini 342,7
mio SIT, so bili od planiranih ni`ji za 71,7 mio
SIT oz. za 17,3 %, predvsem zaradi planirane
kolektivne uspe{nosti ob zaklju~ku leta 2003
in {e ne realiziranih stro{kov odpravnin.

Investicijska vlaganja so za leto 2003 planirana v vi{ini 5.329,8 mio SIT. Realizacija investicij je v prvi polovici leta 2003 dosegla
2.114,6 mio SIT, tako da je realizacija letnega plana investicij 39,7-odstotna.

Ostali odhodki. Amortizacija
za obravnavano obdobje je
upo{tevana v vi{ini planirane
amortizacije za to obdobje, t.j.
2.315,5 mio SIT. Finan~ni
odhodki so zna{ali 392,6 mio
SIT in so od planiranih ni`ji za
94,6 mio SIT oz. za 19,4 % zaradi postopnega zadol`evanja
tekom leta. Obresti za najete
kredite so manj{e od planiranih
za 136,6 mio SIT, nasprotno pa
zamudne obresti v vi{ini
43,3 mio SIT bistveno presegajo
planirane zaradi nezmo`nosti
pravo~asnega
poravnavanja
obveznosti za kupljeno elektri~no energijo.

Vincenc Jan{a,
predsednik uprave

Ludvig Soto{ek,
~lan uprave
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Rezultati merjenja zadovoljstva in
lojalnosti tarifnih odjemalcev
Zadovoljstvo tarifnih odjemalcev je visoko, dolo~ene realne mo`nosti za izbolj{ave
pa vsekakor {e obstajajo.
V julijski {tevilki Elektro novic smo vas seznanili, da je v juniju potekalo merjenje zadovoljstva in lojalnosti tarifnih odjemalcev. V
septembrski {tevilki pa vam predstavljamo
rezultate omenjenega merjenja.

V podjetju SPEM Komunikacijska Skupina
smo med 23. in 30. junijem 2003 poklicali
1100 gospodinjstev in prosili, da tisti, ki v
gospodinjstvu pla~uje ra~un za elektri~no
energijo, odgovori na vpra{alnik ter s tem

Graf: Kaj vas pri storitvah distributerja elektri~ne energije
(Elektro Ljubljana d.d.) najbolj moti?
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izrazi svoje mnenje glede sodelovanja z
Elektrom Ljubljana d.d. Gospodinjstva so bila
izbrana naklju~no, kar pomeni, da smo poklicali vsako 245. gospodinjstvo iz baze gospodinjskih - tarifnih odjemalcev.
Raziskava je pokazala, da so tarifni odjemalci na splo{no zadovoljni s sodelovanjem z
Elektrom Ljubljana d.d. (ocena 3,82 na lestvici od ena do pet) in menijo, da je Elektro
Ljubljana d.d. ugledno podjetje (ocena 3,80
na lestvici od ena do pet). Omenjeno potrjuje
tudi dejstvo, da treh ~etrtin anketiranih pri
storitvah Elektra Ljubljana d.d. ni~ ne moti.
Med mote~imi dejavniki z desetimi odstotki
izstopa le cena elektri~ne energije, ki je tudi
glavni razlog, zaradi katerega bi slaba petina
anketiranih zamenjala distributerja elektri~-

ne energije, ~e bi imela to mo`nost. Vendar
lahko o~itno govorimo o visoki lojalnosti tarifnih odjemalcev in tudi po odprtju trga elektri~ne energije ni pri~akovati, da bodo mno`i~no “od{li” k drugim dobaviteljem elektri~ne energije.
Po pri~akovanju se je pokazalo, da ve~
kot polovica gospodinjstev porabi najve~
elektri~ne energije v ~asu med 16.00 in
21.00 uro.
V zvezi s ~asom ni`je tarife je tretjina anketiranih navdu{ena nad spremembo, ki jo
namerava uvesti Elektro Ljubljana d.d. To je
sprememba ni`je tarife iz popoldanske v
vikend tarifo (od 13.00 ure v soboto do 24.00
v nedeljo). Po drugi strani pa sprememba ne
bi ustrezala skoraj 37 odstotkom anketira-
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Graf: Ali bi vam ustrezala sprememba ni`je tarife iz popoldanske v vikend
tarifo?

Dobra ~etrtina
anketiranih je `e
vsaj enkrat
kontaktirala
Elektro Ljubljana
d.d., predvsem
po telefonu ali
osebno na
sede`u podjetja.
Glavni razlogi za
kontakt so bili:
prijava
previsokega
ra~una za
elektriko,
prito`ba na
poslan opomin
in prijava izpada
elektrike.

N=406
– Ni`jo tarifo potrebujemo vsak dan (43,3 %)
– Tako, kot je, smo navajeni in nam ustreza (2-,4 %)
– ^ez vikend nas ni doma (9,9 %)
– Drugi razlogi (5,9 %)
– Ne vem, ni posebnega razloga (20,4 %)

N=338
– ^ez vikend opravimo najve~
gospodinjskih opravil (48,2 %)
– ^ez vikend smo najve~ doma (39,3 %)
– Ne vem, ni posebnega razloga (12,4 %)

Da
31 %

Ne
37 %

Ne vem / o tem ne
razmi{ljam
32 %

N=1100

nih, ki bolj koristijo sedanji vsakodnevni
popoldanski ~as ni`je tarife.
Dobra ~etrtina anketiranih je `e vsaj enkrat
kontaktirala Elektro Ljubljana d.d., predvsem
po telefonu ali osebno na sede`u podjetja.
Glavni razlogi za kontakt so bili: prijava pre-

visokega ra~una za elektriko, prito`ba na
poslan opomin in prijava izpada elektrike.
Odziv s strani Elekra Ljubljana d.d. je v
povpre~ju ocenjen kot zadovoljiv. Pri odzivu
anketiranim najve~ pomeni, da je ustrezna
oseba hitro dosegljiva ter da hitro in
ustrezno re{i njihov problem.

Graf: Katere informacije bi `eleli dobivati?
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Graf: Ali vas na ra~unu za elektriko kaj moti in ~e vas moti, kaj vas moti?
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Polovica anketiranih `eli brezpla~no svetovanje o u~inkoviti rabi energije, ka`e pa se tudi
zanimanje za pla~ljive storitve, ki jih nudi
Elektro Ljubljana d.d., vendar je pri tem potrebno upo{tevati, da bodo ljudje zanje
prosili le takrat, ko jih bodo zares potrebovali. Skoraj 60 odstotkov anketiranih `eli, da
jih Elektro Ljubljana d.d. seznanja z novostmi, povezanimi z elektriko, v glavnem si
`elijo informacij o spremembah cene elektrike, o mese~ni porabi elektrike, o mo`nostih zni`anja stro{kov elektrike, o izpadih in
vzrokih izpadov elektrike in o trajanju
no~nega in dnevnega toka.

Skoraj tri ~etrtine anketiranih na ra~unu za
elektri~no energijo ne moti ni~, 14 odstotkov
anketiranih pa moti nepreglednost oziroma
nerazumljivost ra~una in znesek, ki ga je potrebno pla~ati.
Dobrih 60 odstotkov anketiranih pla~uje
ra~un za elektriko na po{ti ali banki, ~etrtina
ga pla~uje preko trajnika. Z ustrezno
komunikacijsko akcijo bi se zvi{al dele` tistih, ki bi ra~un pla~evali preko trajnika,
enako velja tudi za dele` tistih, ki bi ra~un za
elektriko pla~evali preko spletne strani
Elektra Ljubljana d.d.

Skoraj 60
odstotkov
anketiranih `eli,
da jih Elektro
Ljubljana d.d.
seznanja
z novostmi,
povezanimi
z elektriko, v
glavnem si `elijo
informacij o
spremembah
cene elektrike, o
mese~ni porabi
elektrike, o
mo`nostih
zni`anja
stro{kov
elektrike, o
izpadih in
vzrokih izpadov
elektrike in o
trajanju no~nega
in dnevnega
toka.

Graf: Katera izmed navedenih izjav najbolj ustreza va{emu odnosu do u~inkovite
rabe elektrike:

O u~inkoviti rabi elektrike
ne razmi{ljam veliko
15 %

Za u~inkovito rabo
elektrike naredim vse,
kar je v moji mo~i.
25 %

O u~inkoviti rabi elektrike
razmi{ljam, vendar ne naredim
ni~ bistvenega v zvezi s tem.
24 %

Veliko razmi{ljam o
u~inkoviti rabi elektrike in
tudi veliko za to naredim.
36 %

N=1100

7

september 2003

Tema meseca
Dober tok.

Dobili smo {tiri
skupine tarifnih
odjemalcev
elektri~ne
energije (pri
poimenovanju
skupin smo si
dovolili biti
nekoliko
kreativni), ki se
med seboj
statisti~no
zanesljivo lo~ijo.
Njihove glavne
zna~ilnosti
predstavljamo
v spodnji tabeli.

Rezultati raziskave tudi ka`ejo, da ve~ina
anketiranih razmi{lja o u~inkoviti rabi elektrike, ve~ kot polovica pa za to tudi nekaj
naredi. Ve~ina anketiranih se tudi strinja, da
bi moral vsak posameznik skrbeti za
u~inkovito rabo energije in da so informacije
o u~inkoviti rabi energije pomembne za
vsako gospodinjstvo. Prav tako pa se ve~ina
ne strinja s trditvijo, da je elektrika v
Sloveniji poceni.
Na osnovi zbranih rezultatov smo s pomo~jo
zanesljivih statisti~nih programom tarifne
odjemalce razvrstili v manj{e, bolj homogene
SKUPINE

• mese~ne porabe elektri~ne energije v
gospodinjstvu (podatke nam je posredovalo podjetje Elektro Ljubljana d.d.),
• odnosa do u~inkovite rabe energije in
• posedovanja dobrin v gospodinjstvu
(podatki iz raziskave).
Dobili smo {tiri skupine tarifnih odjemalcev
elektri~ne energije (pri poimenovanju skupin
smo si dovolili biti nekoliko kreativni), ki se
med seboj statisti~no zanesljivo lo~ijo.
Njihove glavne zna~ilnosti predstavljamo v
spodnji tabeli.
ZNA^ILNOSTI

URBANI
POTRATNE@I

V to skupino sodijo tisti, ki imajo visoko porabo elektri~ne energije.
Elektriko porabljajo predvsem za ogrevanje hi{e in vode. Gre za vi{ji
srednji socialni razred. Ker jim elektrika ne predstavlja bistvenega
mese~nega izdatka, imajo do u~inkovite rabe elektrike povpre~en
odnos, kljub temu pa so pripravljeni sprejemati informacije in nasvete,
povezane z u~inkovito rabo elektrike.

PRIMORANI
VAR^NE@I

Gre za skupino z najni`jo porabo elektrike. V glavnem so v skupini
revnej{a gospodinjstva, ki jim znesek, ki ga morajo pla~ati za elektriko,
predstavlja obremenitev dru`inskega prora~una. V gospodinjstvu vsi
skrbijo za u~inkovito rabo elektrike. @elijo si dodatnih prakti~nih in
izvedljivih nasvetov o u~inkoviti rabi elektrike.

OZAVE[^ENE
BOGATE
DRU@INE

To je skupina vi{jega socialnega razreda s ~utom in zanimanjem za
u~inkovito rabo elektrike. V gospodinjstvih imajo veliko energetsko
var~nih aparatov in drugih elektri~nih pripomo~kov. Kljub temu, da
imajo dovolj finan~nih sredstev, si `elijo informacij o u~inkoviti rabi
elektrike in se zavedajo njenega pomena za celotno dru`bo.

APATI^NI
GODRNJA^I

V to skupino sodijo tisti, ki elektriko jemljejo kot nekaj samo po sebi
umevnega in jih ne zanima ni~ v zvezi z njo. V primeru te`av so lahko
nadle`na stranka, saj `elijo, da je njihov problem v trenutku re{en. V
glavnem gre za ni`ji srednji razred, ki si ne more privo{~iti prav veliko
energetsko var~nih aparatov in drugih elektri~nih pripomo~kov. So
mnenja, da u~inkovita raba elektrike zmanj{uje udobnost.

Verjetno lahko vsak bralec tudi sebe razvrsti v
katero izmed skupin. Na{a naloga in naloga
podjetja Elektro Ljubljana d.d. v prihodnje pa
je, da najdemo na~ine, da se vsaki skupini
oziroma gospodinjstvom znotraj nje v okviru
mo`nosti, ki jih omogo~ajo zakoni, {e bolj pribli`amo na na~in, ki bi jim najbolj ustrezal.
V na{em imenu in v imenu podjetja Elektro
Ljubljana d.d. se vsem, ki so odgovorili na
vpra{alnik, {e enkrat iskreno zahvaljujemo.
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Aktualno
Dober tok.

Mestna elektrarna Ljubljanska
zbirali{~e ustvarjalcev umetnosti
31. julij so v prostorih Mestne elektrarne Ljubljanske, na manj{i prilo`nostni slovesnosti, ministrica Andreja Rihter, minister mag. Janez Kopa~, predsednik uprave
dru`be Elektro Ljubljana Vincenc Jan{a in ~lan uprave Ludvig Soto{ek podpisali tripartitno pogodbo o brezpla~nem najemu prostorov Mestne elektrarne Ljubljanske.
Kulturno tehni{ki spomenik Mestna elektrarna
Ljubljanska (razgla{ena za tehni{ki spomenik
1988) na Slom{kovi cesti v Ljubljani bo tako `e
letos postala zbirali{~e ustvarjalcev umetnosti in kulture ter njunih ljubiteljev. Prostore
(skupaj 716 kvadratnih metrov), ki so v lasti
Elektra Ljubljana d.d. je dru`ba za pet let
brezpla~no oddala v najem Ministrstvu za kulturo, ki bo za dogajanje na prostoru zagotovilo nove vsebine.
Mestna elektrarna Ljubljanska je bila zgrajena
leta 1897 in ob stoti obletnici s strani Elektra

Mestna elektrarna Ljubljanska

Ljubljana d.d. obnovljena v skladu s smernicami strokovnjakov spomeni{kega varstva.
Elektru Ljubljana d.d. od prenove naprej del
prostorov v elektrarni slu`i tudi kot distribucijski center vodenja. V neposredni bli`ini se
nahaja RTP Center, ki je izrednega strate{kega
pomena za napajanje slovenske prestolnice.
Prav to pa je bil tudi glavni razlog, da je od
pobude za idejo do podpisa pogodbe minilo
ve~ kot leto dni in prav zaradi dodatne
namembnosti bo urejanje prostorov v skladu
z novimi vsebinami za novega najemnika

Po besedah
ministrice
Andreje Rihter je
bila potreba po
tovrstnih
prostorih
izra`ena `e lani
v dokon~ani
Analizi stanja na
podro~ju kulture
in je tako pri{la
med cilje
predloga
Nacionalnega
programa za
kulturo.
“S podpisom te
pogodbe se je
Mestna
elektrarna
Ljubljanska kot
za{~iten tehni{ki
spomenik,
edinstven v
Evropi, napolnil
z `ivo kulturno
ustvarjalnostjo.”
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Dober tok.

Po napovedih
predstavnikov
ministrstva bo
kmalu sledilo
izvajanje del v
dvorani. Nujna
so gradbena
instalacijska
dela, ki bodo
ustvarila
prireditveni
prostor (gradnja
odra, vse
potrebne
instalacije).

edinstven v Evropi, napolnil z `ivo kulturno
ustvarjalnostjo.”
Sve~ani podpis pogodbe
dokaj zahtevno. V obdobju petih let bosta tako
obe aktivnosti, gospodarska in kulturna, sobivali pod isto streho. Po preteku tega obdobja
pa se bo jasno oblikoval odgovor kako naprej.
Prostor v Mestni elektrarni Ljubljanski naj bi
bil namenjen prete`no sodobnim uprizoritvenim umetnostim - dramskemu, lutkovnemu,
plesnemu, raziskovalnemu in uli~nemu gledali{~u. Po besedah ministrice Andreje Rihter je
bila potreba po tovrstnih prostorih izra`ena
`e lani v dokon~ani Analizi stanja na podro~ju
kulture in je tako pri{la med cilje predloga
Nacionalnega programa za kulturo. “S podpisom te pogodbe se je Mestna elektrarna
Ljubljanska kot za{~iten tehni{ki spomenik,

Kot je povedal Simon Kordun, dr`avni podsekretar na Ministrstvu za kulturo, bo umetni{kim dejavnostim prilagojena predvsem
osrednja dvorana, ki meri 390 kvadratnih
metrov, od tega 215 sam oder in 175 avditorij.
Kletna eta`a in muzejski del pa naj bi se izkori{~ala zgolj za spremljevalne potrebe.
Po napovedih predstavnikov ministrstva bo
kmalu sledilo izvajanje del v dvorani. Nujna
so gradbena instalacijska dela, ki bodo ustvarila prireditveni prostor (gradnja odra, vse
potrebne instalacije). Hkrati bodo v ministrstvu za kulturo pripravili razpis za programskega upravljalca zgradbe, ki bo organiziral, vodil in koordiniral programske vsebine ter odgovarjal za prostor. Kasneje pa bo
sledil {e razpis za umetnike in njihove programe.
Kot je zapisal Tadej Brate v knji`nem delu, ki
ga je zalo`ila Elektro Ljubljana d.d., Sto let
Mestne elektrarne Ljubljanske, je “Mestna
elektrarna Ljubljanska eden najlep{ih ohranjenih industrijskih objektov na Slovenskem,
postavljen v obdobju Jugend stila, zgrajen v
takrat zna~ilnem slogu ope~natih industrijskih objektov z neometano fasado. Raz{iritev
objektov glede na razvoj tehnologije in
potrebe mesta je bila izredno ob~utljivo usklajena s prvotno arhitekturo, tako da zgradbe,
grajene v razli~nih ~asovnih obdobjih, delujejo kot nedeljiva celota. Presenetljivo dobro je
ohranjena tudi vrsta strojev in naprav, ki
pri~ajo o delovanju elektrarne. Gre za tehni{ki
spomenik, ki mu po obliki in velikosti pri nas
ni primere.”
Violeta Irgl
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SIST EN ISO 14001
Dober tok.

Zahteve standarda
Delovna skupina nadaljuje z uvajanjem sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 po sprejetem programu in je od zadnje objave v glasilu na to temo izdelala in dopolnila:
• zavezanost za nenehno izbolj{evanje in
prepre~evanje onesna`enosti,
• zavezanost zahtev do zakonodaje,
• postavitev okvirov za pregled izvedbenih
okoljskih ciljev,
• postavitev in vzdr`evanje dokumentiranja,
• da je na voljo javnosti.

Janez Hostnik

1. Splo{no
Dru`ba (Elektro Ljubljana d.d.), ~e se je tako
odlo~ila, mora vzpostaviti in vzdr`evati sistem ravnanja z okoljem po zahtevah predmetnega standarda.
2. Okoljska politika
Najvi{je vodstvo dru`be mora dolo~iti okoljsko politiko in zagotoviti:
• ustreznost vplivov proizvodov in storitev
na okolje,

4. Uvajanje in delovanje
• Struktura in odgovornost:
– vloga odgovornosti in pooblastila morajo
biti dolo~ena in dokumentirana,
– vodstvo mora zagotoviti sredstva za izvajanje, torej kadre, tehnologijo in finance,
– najvi{je vodstvo dru`be mora imenovati
posebnega predstavnika za vodstvo, ki
mora imeti pooblastila za: zagotavljanje,
da se zahteve za sistem ravnanja z okoljem vzpostavljene, se izvajajo in
vzdr`ujejo v skladu s standardom, ter se
vr{i poro~anje najvi{jemu vodstvu za pregled in izbolj{anje sistema.
• Usposabljanje, zavedanje in usposobljenost
Dru`ba mora zagotoviti in ugotoviti usposobljenost osebja za varovanje okolja na
podlagi primerne izobrazbe, usposabljanja
in izku{enj.

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

• Poslovnik kakovosti, v katerega smo vklju~ili sistem ravnanja z okoljem
• Organizacijski predpis za ravnanje z okoljem
• Organizacijski predpis za ravnanje z odpadki
• Pregledali smo {e nekatere druge organizacijske predpise, pomembne za certifikacijsko presojo in jih uskladili s sistemom ravnanja z okoljem
• Pripravljamo delavnico z vodji in ~lani
timov, ki naj bi harmonizirali druge organizacijske predpise s sistemom ravnanja z
okoljem.
Kot sem v julijski {tevilki glasila napovedal,
bom podrobneje podal zahteve standarda ISO
14001 oziroma natan~neje zahteve za sistem
ravnanja z okoljem. Pa pojdimo po poglavjih v
skraj{ani vsebini.

3. Planiranje
• Dru`ba mora zagotoviti prepoznavanje pomembnih okoljskih vidikov svojih proizvodov in storitev, ki jih obvladuje in na
katere lahko vpliva povezano z okoljem in
dolo~itvijo okoljskih ciljev.
• Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati
dostop do zakonskih zahtev, na katere je
dru`ba pristala glede proizvodov in storitev.
• Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati
okvirne izvedbene okoljske cilje, usklajene
z okoljsko politiko glede na tehnolo{ke,
finan~ne in poslovne zahteve ter stali{~a
zainteresiranih strank.
• Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati programe za doseganje okvirnih in izvedbenih
ciljev, in sicer:
– dolo~itev odgovornosti za doseganje
okvirnih in izvedbenih ciljev,
– sredstva in ~asovne okvire za doseganje
zastavljenih ciljev,
– pri novih proizvodih in storitvah je
potrebno pri uvedbi upo{tevati ravnanje z
okoljem.

Kot sem v
julijski {tevilki
glasila
napovedal, bom
podrobneje
podal zahteve
standarda ISO
14001 oziroma
natan~neje
zahteve za
sistem ravnanja
z okoljem. Pa
pojdimo po
poglavjih
v skraj{ani
vsebini.
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Dober tok.

Najvi{je vodstvo
dru`be mora
vsaj enkrat letno
pregledati
sistem ravnanja
z okoljem, tako
da zagotovi
ustreznost,
zadostnost in
u~inkovitost na
osnovi ustrezno
zbranih
informacij.

•

•

•

•

•
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Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati postopke, ki omogo~ajo zaposlenim zavedanja pomena ravnanja z okoljem, pomembnih
vplivov na okolje, odziv na izredne razmere, zavedanja posledic v primeru odstopanj
od opredeljenih postopkov.
Komuniciranje
Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati postopek za notranje komuniciranje v dru`bi
in z zunanjimi zainteresiranimi strankami.
Dru`ba mora najti na~in posredovanja informacij navzven.
Dokumentacija sistema ravnanja z okoljem
Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati v
tiskani in elektronski obliki opis klju~nih
elementov in podatkov sistema ravnanja z
okoljem.
Obvladovanje dokumentov
Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati postopke za obvladovanje dokumentov.
Obvladovanje delovanja
Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati dokumentirane postopke dejavnosti, ki so
vezani na okoljski vidik v skladu z okoljsko
politiko ter okvirnimi in izvedbenimi cilji.
V postopkih so jasna merila za delovanje in
informacije o postopkih in zahtevah, ki zadevajo dobavitelje in pogodbenike.
Pripravljenost in odziv na izredne razmere
Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati postopke v primeru nesre~ in izrednih razmer,
ki vplivajo na okolje.

5. Preverjanje in korektivni ukrepi
• Nadzorovalno spremljanje in merjenje
Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati dokumentirane postopke za spremljanje, merjenje, delovanje dejavnosti, ki lahko pomembno vplivajo na okolje ter izpolnjevanje okvirnih in izvedbenih ciljev v dru`bi.
Opremo za spremljanje je treba kontrolirati
in vzdr`evati, obenem pa vrednotiti po
ustrezni okoljski zakonodaji in predpisih.
• Neskladnosti ter korektivni in preventivni
ukrepi
Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati postopke, s katerimi dolo~i odgovornosti in
pooblastila za ravnanje in preiskavo ob
neskladnosti za ukrepanje, da se ubla`ijo
povzro~eni vplivi na okolje za spro`anje in
dokon~anje korektivnih in preventivnih
ukrepov. Upo{tevajo se razse`nosti problema vpliva na okolje. V postopek pa mora zapisati vse spremembe, ki so posledica korektivnih in preventivnih ukrepov.
• Zapisi
Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati postopke za prepoznavanje, vzdr`evanje in

odstranjevanje zapisov o okolju. Ti zapisi
morajo vklju~evati zapise o usposabljanju
ter rezultate presoj in pregledov. Dru`ba z
zapisi dokazuje ustreznost sistema ravnanja z okoljem.
• Presoja sistema ravnanja z okoljem
Dru`ba mora vzpostaviti in vzdr`evati program in postopke za izvajanje presoje sistema ravnanja z okoljem, da:
– ugotovi ali sistem ravnanja z okoljem je
ali ni v skladu z na~rtovanimi ukrepi za
ravnanje z okoljem vklju~no z zahtevami
standarda in primerno vpeljan ter vzdr`evan,
– daje vodstvu informacije o rezultatih presoj. Program presoj mora zajeti predmet
presoj, njihovo pogostost in metodologijo, odgovornost, zahteve za izvajanje in
poro~ilo o rezultatih.
• Vodstveni pregledi
Najvi{je vodstvo dru`be mora vsaj enkrat
letno pregledati sistem ravnanja z okoljem,
tako da zagotovi ustreznost, zadostnost in
u~inkovitost na osnovi ustrezno zbranih
informacij.
Pregled mora biti dokumentiran. Pregled
mora ugotoviti ali so potrebne spremembe
politike, ciljev in drugih elementov ravnanja z okoljem.
Ne glede na suhoparnost predlo`enih zahtev
za sitem ravnanja z okoljem, standardi so pa~
tak{ni, upam, da je bralec na koncu le pridobil
osnovni vpogled v zahteve za ravnanje z okoljem, ki ga mora dru`ba Elektro Ljubljana
zagotoviti, ~e `eli ustre~i zahtevam ravnanja z
okoljem in si pridobiti certifikat ISO 14001.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

september 2003

Zanimivosti
Dober tok.

Strokovna ekskurzija v Tovarni
kablov v Tomislavgradu
Na povabilo podjetja KAPIS d.o.o. smo se udele`ili ekskurzije v Bosno, in sicer
ogledali smo si tovarno kablov v Tomislavgradu, katere lastnik je podjetje KAPIS
d.o.o. iz Celja.
Tovarna kablov v Tomislavgradu je bila zgrajena leta 1976 in je kmalu po za~etku proizvodnje postala del koncerna Energoinvest.
Originalno ime tovarne ob odprtju je bilo
Tvornica kablova Duvno, saj je mesto
Tomislavgrad pred preimenovanjem leta
1990 nosilo ime Duvno. Tovarna je bila v
~asu vojne, ki je divjala v Bosni, zaprta le
dobro leto dni. V letu 2001, ko je tovarna
dobila novega lastnika, je proizvodnja znova
stekla, in sicer v zmanj{anem obsegu, v
proizvodnji je delalo 100 delavcev, v ~asu
na{ega obiska pa je tovarna zaposlovala `e
200 delvcev, ki za povpre~no pla~o 700 KM
(konvertibilnih mark 1KM=122,00 SIT) delajo
v {tirih izmenah.
Proizvodnja je sestavljena iz treh segmentov,
in sicer v prvem delu tanj{ajo aluminij in
baker na ustrezne standardne dimenzije.
Drugi segment sestavlja navijanje vodnikov
(sektorski, okrogli prerezi), tretji segment pa
predstavlja nanos ustrezne izolacije. Kon~ni
proizvodi so izolirani kabli in `ice do
napetostnega nivoja 1kV, zemeljski kabli do

Proizvodnja je
sestavljena iz
treh segmentov,
in sicer v prvem
delu tanj{ajo
aluminij in baker
na ustrezne
standardne
dimenzije. Drugi
segment
sestavlja
navijanje
vodnikov
(sektorski,
okrogli prerezi),
tretji segment pa
predstavlja
nanos ustrezne
izolacije.

Tovarna KAPIS Tomislavgrad (foto Roman
Poneb{ek)

Predstavniki Elektro Ljubljana d.d. (z leve Zoran Lebi~, Matja`
Ker{nik, Uro{ Jerina, @arko Litera – kom. direktor KAPISA in
Boris Strle (foto Roman Poneb{ek)

Ekskurzija je bila dobro
pripravljena in pou~na. Za
odgovore na na{a vpra{anja
je poskrbelo celotno vodstvo tovarne z direktorjem na
~elu, na koncu pa so nas
pogostili s pristnim pasuljem. Za pou~no in zanimivo
ekskurzijo se zahvaljujemo
podjetju KAPIS d.o.o., ki
nam je omogo~ilo ekskurzijo.
Roman Poneb{ek

roman.ponebsek@elektro-ljubljana.si

1kV, samonosilni kabelski snopi ter goli vodniki (Cu vrv , Al/Fe vrv, ACSR). Proizvodnja je
skladna s standardi: IEC, HD, SIST,DIN VDE,
JUS, HRN, BS, GOST. Kable presku{ajo v lastnem preizkusnem laboratoriju skladno z zahtevami
navedenih standardov. Ravno tako v laboratoriju preverjajo vhodne materiale
(mehansko in elektri~no).
Tovarna je v postopku pridobivanja certifikata ISO
9001, in sicer so trenutno v
fazi zunanje kontrole.
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Aktualno
Dober tok.

Skup{~ina delni~arjev Elektra
Ljubljana d.d.
Skup{~ina je na
seji soglasno
podelila tudi
razre{nico
upravi in ~lanom
nadzornega
sveta Elektra
Ljubljana za leto
2002.

27. avgusta je v prostorih Elektra Ljubljana na Slovenski 58 v Ljubljani potekala
7. redna seja skup{~ine delni~arjev dru`be Elektro Ljubljana d.d., na kateri je bilo
navzo~ih ve~ kot 85 % lastnikov kapitala. Najve~ji delni~ar dru`be na dan
31. decembra 2002 je bila Republika Slovenija z 79,50 % dele`em, ostale pravne
osebe 19,84 % in fizi~ne osebe 0,66 % dele`em.

Udele`enci skup{~ine
Skup{~ina se je seznanila z letnim poro~ilom
za leto 2002, z mnenjem revizorja in pisnim
poro~ilom nadzornega sveta skup{~ini o preveritvi letnega poro~ila dru`be za leto 2002.
Nadzorni svet Elektra Ljubljana pod predsedstvom dr`avnega sekretarja za energetiko
mag. Djordja @ebeljana je v svojem poro~ilu
dal pozitivno mnenje k letnemu poro~ilu za
leto 2002 in revizijskemu poro~ilu o poslovanju dru`be v letu 2002.

Kot je razvidno iz letnega poro~ila in poro~ila nadzornega sveta, je dru`ba poslovala
dobro in uspe{no, saj je realizirala zastavljene cilje glede racionalizacije poslovanja in
obvladovanja stro{kov. Od prvotno planirane
izgube 2.238,8 mio SIT za leto 2002 zna{a
dejanska izguba 529,5 mio SIT.
Lastnikom delni{ke dru`be je bil predstavljen
sklep Vlade RS o sprejetju letnega poro~ila
delni{ke dru`be Elektro Ljubljana z mnenjem
revizorja in poro~ilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro~ila
za leto 2002 (28. redna
seja Vlade RS dne 3. julija 2003; na podlagi
Zakona o GJD in statuta
Elektra Ljubljana).
Skup{~ina je na seji
soglasno podelila tudi
razre{nico upravi in ~lanom nadzornega sveta
Elektra Ljubljana za leto
2002.
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Uprava je lastnike seznanila z Letnim poro~ilom 2002

Violeta Irgl
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Pri izterjavi vidimo in do`ivimo
marsikaj
Zadnja faza v procesu dobave in prodaje elektri~ne energije je njeno pla~ilo. V praksi pa je to `al pogosto izterjava dolga. Dol`niki so fizi~ne in pravne osebe, ki tudi po
ve~ mesecih opominjanja in dolgov, iz razli~nih razlogov, ne poravnajo svoje
porabljene elektri~ne energije. Tokrat bomo skupaj spoznali delo sodelavca Enverja
Skenderovi~a iz OE dobava elektri~ne energije tarifnim odjemalcem, ki skupaj s {e
{tirimi sodelavci dela kot izterjevalec na podro~ju DE Ljubljana mesto.
dobave elektri~ne energije zaradi nepla~ila.
Predstavimo se in poka`emo tudi delovno
izkaznico. Po potrebi pa tudi osebni dokument. Ljudje so vedno bolj nezaupljivi, {e
posebej po zadnjem primeru goljufanja. ^e je
odjemalec pripravljen, lahko takoj pla~a dolg
ter nastale stro{ke opominjanja in obiska
izterjevalca. ^e nima doma dovolj denarja in
obljubi, da bo pla~al, se dogovorimo za kraj{i
odlog odklopa. Pogosto se je potrebno pogajati, ker nam je seveda najbolj v interesu, da
odjemalec poravna vse obveznosti ter da
nadaljujemo s korektnim medsebojnim odnosom.
Zakaj na{i odjemalci ne pla~ujejo porabljene elektri~ne energije?

Enver Skenderovi~
Kaj natan~no pomeni izterjava?
Potem ko odjemalcem podjetje po{lje ve~
opominov v ~asovnem obdobju nekaj mesecev, dolg pa {e vedno ni poravnan, se za posamezno odjemno mesto pripravi Nalog za
ustavitev dobave elektri~ne energije. Tu
nastopimo izterjevalci. Na podro~ju Ljubljana
mesto smo {tirje. Ob ponedeljkih zjutraj dobimo naloge dol`nikov, ki jih moramo v
teko~em tednu obiskati. Do pred kratkim je
bilo delo razdeljeno na posamezne rajone po
odjemnih mestih, tako da je vsak izterjevalec
delal na dolo~enem skoncentriranem
obmo~ju, kar mu je prihranilo poti in ~as.
Zaradi nove programske opreme pa se je to `al
spremenilo. Sedaj so odjemalci posameznega
izterjevalca raztreseni po razli~nih koncih
Ljubljane. To pomeni te`avnej{e delo. V imenu
vseh izterjevalcev upam, da se bo to kmalu
uredilo in vrnilo v prej{nje stanje. To smo
zaprosili tudi na{e nadrejene.
Druga~e pa je postopek nekako tak: Ko pridemo do odjemalca dol`nika, ki nam odpre
vrata, mu poka`emo Nalog za ustavitev

Ljubljana je precej specifi~na. V njej `ivijo zelo
razli~ni sloji ljudi. Precej je rev{~ine, ki je
dobro skrita za zidovi velikih me{~anskih hi{.
Mislim, da ljudje elektrike ne pla~ujejo zaradi
razli~nih razlogov. V~asih so to slabe socialnoekonomske razmere, v~asih nepri~akovani
dogodki kot je smrt v dru`ini, v~asih pa preprosto neodgovoren odnos do tega, kar je
~lovek koristil. @al je pogosto tudi razmi{ljanje, da ~loveku stvari kar pripadajo. Prav v takih
primerih smo pogosto dele`ni verbalnega in
tudi fizi~nega nasilja. Zares `alostno pa je
dejstvo, da nas prav ti ljudje potem okrivijo pri
nadrejenih, da smo bili mi tisti, ki smo bili
“besedni ali fizi~ni napadalci”. V takih primerih
nam veliko pomeni zaupanje na{ih nadrejenih.
Pri vsej tej mno`ici razli~nih razlogov za nepla~ilo posku{amo sami presoditi kako naprej.
Kako bi stranka najla`je pla~ala dolg pred
odklopom. V~asih, ko vidim, da so socialne
razmere zelo `alostne, samoiniciativno svetujem odjemalcu oziroma odjemalki (mamice z
ve~ majhnih otrok, stare osamljene `enske), da
naj se obrne na center za socialno delo ali na
Karitas, kjer z odlo~bo prevzamejo pla~ilo
stro{kov porabljene elektri~ne energije in po~akam z odklopom. Nekateri so mi za nasvet
kasneje zelo hvale`ni. V teh letih, odkar delam

Ljubljana je
precej
specifi~na. V njej
`ivijo zelo
razli~ni sloji
ljudi. Precej je
rev{~ine, ki je
dobro skrita za
zidovi velikih
me{~anskih hi{.
Mislim, da ljudje
elektrike ne
pla~ujejo zaradi
razli~nih
razlogov. V~asih
so to slabe
socialnoekonomske
razmere, v~asih
nepri~akovani
dogodki kot je
smrt v dru`ini,
v~asih pa
preprosto
neodgovoren
odnos do tega,
kar je ~lovek
koristil.
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Delo poteka
skoraj izklju~no
na terenu. Je
psihi~no te`avno
in v~asih celo
nevarno. Pri
sami izterjavi
vidimo in
do`ivimo
marsikaj.
Problem je tudi v
te`kem dostopu
do odjemalcev
in odjemnega
mesta. V blokih
se lastniki
stanovanj
menjajo, oznake
na stanovanjih
pa ostanejo
nespremenjene.
Pogosto
moramo
raziskati, katero
stanovanje je
sploh pravo, da
lahko opravimo
odklop. In vse to
zahteva ~as.

v izterjavi v Ljubljani,
sem videl `e marsikaj.
Stare ljudi pozimi v temnih in hladnih stanovanjih sredi slovenske
prestolnice.
@alostno.
^eprav se zavedam, da
smo mi gospodarska
dru`ba in ne socialna,
posku{amo izterjevalci
narediti, kar je mogo~e.
^e stranka ne spo{tuje
dogovora o za~asnem
odlogu
odklopa
do
pla~ila in v primeru, da
imamo dostop do odjemnega mesta ob naslednjem obisku, naredimo
odklop
in
pustimo
Sodelavci izterjevalci na DE Ljubljana mesto
obvestilo o postopku
ponovnega priklopa in
obvestilo na{im de`urnim monterjem. V Problem je tudi v te`kem dostopu do odjemalprimeru, da se odjemalci ne odzivajo na na{ cev in odjemnega mesta. V blokih se lastniki
obisk in da nimamo dostopa do odjemnega stanovanj menjajo, oznake na stanovanjih pa
mesta, odstopimo nalog slu`bi za vzdr`evanje ostanejo nespremenjene. Pogosto moramo
omre`ja, ki razpolaga z delovnim dvigalom in raziskati, katero stanovanje je sploh pravo, da
na razli~ne na~ine prekine dobavo elektri~ne lahko opravimo odklop. In vse to zahteva ~as.
energije.
Mislim, da je delovno mesto izterjevalca finanVsi {tirje izterjevalci se menjavamo tudi pri ~no prenizko ovrednoteno glede na njegovo
de`urstvih ponovnega priklopa elektri~ne zahtevnost. Pogosto se namre~ delo ne kon~a
energije. Nekako velja nenapisano pravilo, da z odhodom iz slu`be. Ker na obvestilih pustitisti, ki je odjemalca odklopil, ga tudi priklopi. mo {tevilke svojih slu`benih mobilnih teleKmalu po tem, ko nas blagajna ali odjemalec fonov, nas odjemalci kli~ejo tudi kasneje. Zaobvestijo o pla~ilu vseh obveznosti (najkasne- radi zna~aja dela delamo tudi popoldan in
je v dveh urah) namre~ odjemalca ponovno zve~er, ko so stranke doma. Ena od te`av, ki se
priklju~imo. V~asih je priklju~en `e, ko se po sedaj sicer redkeje pojavlja, je izgovarjanje
na{ih odjemalcev, da so se dogovorili z zapla~ilu pri na{i blagajni vrne domov.
Pri odklopih posku{amo paziti tudi na to, ~e je poslenimi v podjetju za odlog odklopa. V takih
odjemalec mogo~e na dopustu, da mu odklop primerih je delo zares ote`eno.
ne bi prizadejal {kode (hladilnik, zmrzovalna
skrinja in drugi aparati).
Katere so druge te`ave pri delu?
Pogosto se po~utimo, kot da smo med dvema
ognjema. Nadrejeni `elijo u~inkovito delo z
rezultati, na drugem bregu pa so odjemalci, ki
so pogosto te`avni ali so v razli~nih te`avah.
Osebno omenjene te`ave re{ujem z odkritim
pogovorom in realnim prikazom te`av, pri
odjemalcih pa s pogovorom in pogajanji. Menim, da je izrednega pomena zaupanje na{ih
nadrejenih in priznavanje pristojnosti, da se
delo izpelje najbolje za podjetje.
Delo poteka skoraj izklju~no na terenu. Je
psihi~no te`avno in v~asih celo nevarno. Pri
sami izterjavi vidimo in do`ivimo marsikaj.
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Kdaj ste se zaposlili v podjetju?
Rodil sem se v Bosni blizu Biha}a, kjer {e vedno `ivi tudi moja dru`ina. Po kon~ani osnovni
{oli sem v `elji po slu`bi in bolj{em `ivljenju
pri{el v Ljubljano. Na takratno podjetje Elektro Ljubljana sem naslovil pro{njo za mesto
vajenca. Pogoj je bil, da sem opravil {olo za
elektromonterja v Elektrogospodarskem {olskem centru v Mariboru. To sem tudi opravil
in leta 1977 postal samostojni elektromonter.
V takratnem TOZD-u Elektro Ljubljana sem se
redno zaposlil 1. 7. 1977 na delovnem mestu
pomo`ni elektromonter v slu`bi obratovanja
na Kotnikovi. Kasneje sem 15 let delal kot
samostojni monter za elektro omre`je na podro~ju investicijskega vzdr`evanja omre`ja
na obmo~ju Ljubljana mesto po razli~nih od-
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delkih. Sodelavci iz omenjene slu`be smo
ob~asno pomagali tudi v konzumni slu`bi pri
rednih menjavah {tevcev in izterjavi dolga za
porabljeno elektri~no energijo.
Na mojo `eljo sem se dodatno izobrazil in
prekvalificiral iz elektromonterja v elektrikarja energetika (4. stopnja izobrazbe). [e v ~asu
{olanja sem za~el delati v konzumni slu`bi na
takratni PE Ljubljana mesto na menjavi
{tevcev in izterjatvah. Po dokon~anem {olanju
pa sem se tudi formalno zaposlil v oddelku za
izterjavo el. energije na DE Ljubljana mesto,
kjer tudi trenutno delam.
Kaj vas v `ivljenju `ene naprej?
Tisto, kar me v `ivljenju vodi in mi je zares
pomembno, je po{teno delo, ki naj pomeni

tudi po{teno pla~ilo. @elim in potrebujem zaupanje nadrejenih in dovolj pristojnosti za
samostojno delo.
Kot sem `e omenil, `ivim v Ljubljani sam.
@eno in otroka, imam sina, ki bo letos za~el
obiskovati fakulteto in h~erko, ki je v srednji
{oli, obiskujem ob vikendih, tako da se med
tednom {e bolj posve~am delu. Ker `ena ni
zaposlena in da la`je pre`ivimo popoldan,
delam honorarno. V Slovenijo sem pri{el kot
petnajstletnik. Skoraj {e otrok. Spo{tujem jo
in veliko mi pomeni, da je dala kruh meni in
moji dru`ini. Sedaj se tukaj po~utim kot v
drugem domu.
Violeta Irgl

Novi~ka

Uprava in sindikat podpisala
izvensodno poravnavo
Uprava delni{ke dru`be Elektro Ljubljana in
sindikat podjetja sta sklenila in podpisala
skupni dogovor o poravnavi premalo izpla~anih pla~ 574 delavcem in biv{im zaposlenim,
ki so sodelovali v procesu lastninskega preoblikovanja dru`be na podlagi internih zadol`nic.
Dogovor je bil podpisan po predhodnem
soglasju nadzornega sveta Elektro Ljubljana

d.d. dne 3.9.2003, ki je na podlagi zahteve
sindikata podjetja sprejel sklep s katerim
sogla{a s sklenitvijo izvensodne poravnave
med Elektro Ljubljano d.d. in delavci, ki so
sodelovali v procesu notranjega lastninskega
preoblikovanja na podlagi neizpla~anih delov
pla~ za obdobje 1991-1992
Dogovor je oblikovan tako, da delavci in biv{i
zaposleni obdr`ijo delnice, ki so
jih prejeli iz naslova premalo
izpla~anih pla~, podjetje pa
sklene z posamezniki poravnavo
v vi{ini 1,5 x-nega zneska navedenega v potrdilih, ki jih je
dru`ba izdala na podlagi premalo izpla~anih pla~.
Na ta na~in je odpravljena neskladnost med izpla~ili, ki so jih
prejeli delavci, ki so v l. 1998
vlo`ili to`bo in delavci, ki so
sodelovali v lastninjenju dru`be.

Podpis dogovora o poravnavi

Jurij @van,
predsednik sindikata
podjetja

17

september 2003

Aktualno
Dober tok.

Predpla~ilni sistem v Elektru
Ljubljana d.d.
Predpla~ilni
{tevci merijo
porabljeno
elektri~no
energijo in se
nahajajo, enako
kot navadniklasi~ni {tevci,
pri porabniku
elektri~ne
energije. Ti
{tevci imajo
poleg merjenja
tudi mo`nost
izklopa dobave
elektri~ne
energije. Ta
mo`nost se
koristi le za
izklop dobave,
ko porabljena
energija prese`e
vrednost zneska
nakupa.
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Predpla~ilno merjenje v najbolj enostavni obliki pomeni pla~ilo dobrine preden se
uporabi. Potro{nik nakupi sorazmerno denarno vrednost, jo vnese v {tevec in potem
uporablja dobrino v protivrednosti vnesenega zneska. [tevec odklopi dovode
dobrine, ko se denarna vrednost porabi.
Obi~ajen predpla~ilni sistem je sestavljen iz
treh med seboj povezanih delov, in sicer:
• predpla~ilni {tevci
• prodajna mesta
• stre`nik in informacijski sistem

Predpla~ilni {tevci merijo porabljeno elektri~no energijo in se nahajajo, enako kot navadni-klasi~ni {tevci, pri porabniku elektri~ne
energije. Ti {tevci imajo poleg merjenja tudi
mo`nost izklopa dobave elektri~ne energije.
Ta mo`nost se koristi le za izklop dobave, ko
porabljena energija prese`e vrednost zneska
nakupa.
Drugi del predpla~ilnega sistema predstavljajo t.i. prodajna mesta (Point of sale), kjer lahko
uporabnik kupi v denarni vrednosti dolo~eno
energijo. Nato “kupljeno vrednost” prenese
preko medija v {tevec. Za samo komunikacijo
med prodajnimi mesti in {tevci se uporabljajo
razli~ni mediji kot je pametna kartica (smart
card) ali numeri~na koda, itd. Medij lahko
prena{a tudi ostale informacije v {tevec (sprememba cene, tarife...) in v nekaterih primerih
tudi iz {tevca nazaj na prodajno mesto.
Zadnji del predpla~ilnega sistema predstavlja
glavni stre`nik s podatkovno bazo, ki omogo~a
celotno upravljanje s {tevci in zagotavlja administrativno, finan~no in tehni~no kontrolo.
Tu se definirajo posamezni parametri, ki so
potrebni za samo delovanje predpla~ilnega
{tevca.

Instalirani predpla~ilni {tevci elektri~ne
energije v mestu Ljubljana
S prvim testnim name{~anjem predpla~ilnih
{tevcev v podjetju smo pri~eli leta 1998. Za
testni sistem so bili izbrani predpla~ilni {tevci
podjetja Landis&Gyr. Trenutno je name{~enih
okrog 70 {tevcev (enofaznih in trifaznih). Za
{tevec je zna~ilno,
da sistem prodaje
elektri~ne energije
poteka preko inteligentne (Smart)
kartice in se je
izkazal kot uspe{en. Ker je prodaja
oz. polnjenje pametne kartice izvedena le
preko enega prodajnega mesta na Slovenski
58 (v poslovalnici), se predpla~ilni {tevci
uporabljajo samo na podro~ju mesta Ljubljana. Pri nakupu
uporabnik prinese
osebno kartico, vezano samo na njegov {tevec, ki se
napolni z denarnim zneskom nakupljene energije.
Na njej so hranjeni podatki porabe
elektri~ne
energije ob zadnjem
polnjenju
{tevca. Te koli~ine pretekle porabe se ob polnjenju kartice med transakcijo nakupa prenesejo v obra~unsko bazo. Tako se relativno
enostavno vodi kontrola porabe odjemalca,
frekvenca nakupov, prekinitve dobave, itd.
Glavne lastnosti predpla~ilnih {tevcev
Predpla~ilni {tevci omogo~ajo ve~ tarifno merjenje delovne energije (VT in MT). Na prikazovalniku uporabnik lahko dobi informacije o
razpolo`ljivem znesku, trenutno aktivni tarifi,
o porabi energije po tarifah, o vi{ini kredita v
sili, o cenah energije za posamezno tarifo. Z
ukazi na sistemu, ki se posredujejo preko
prenosnega medija, lahko operater poljubno
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spreminja na~in delovanja. Za prijaznej{o
uporabo predpla~ilnih {tevcev do uporabnika
so na voljo tudi razli~ne funkcije, kot:
• kredit v sili: omogo~a, da uporabnik koristi
dolo~eno koli~ino elektri~ne energije, tudi
~e je `e porabil razpolo`ljiv znesek,
• odlog odklopa: v dolo~enem ~asovnem
obdobju, npr. pono~i in ali ob koncih tedna,
ko uporabnik ne more nakupiti denarnih
zneskov, {tevec odlo`i odklop elektri~nega
omre`ja.
Za izklop ob porabi denarnega zneska poskrbi
{tevec sam, saj vsebuje 100A odklopnik. Glede
na stanje razpolo`ljivega zneska priklopi oz.
odklopi uporabnika od elektri~nega omre`ja.
Torej izterjava in ponovni priklop odjemalca v
primeru nepla~evanja nista potrebni, ker mora
odjemalec najprej kupiti ustrezen znesek
elektri~ne energije s kartico, po vstavitvi kartice v {tevec se znesek prenese in dobava elektri~ne energije se ponovno vzpostavi.
V kolikor se uporabnik elektri~ne energije odlo~i, da preide nazaj na navadno merjenje,
lahko enostavno in hitro spremenimo delovanje predpla~ilnega {tevca, saj omogo~a dve
mo`nosti delovanja:
• predpla~ilni na~in; uporabnik kupuje
denarne zneske, ki se preko medija vnesejo
v {tevec. Pla~ilo lahko zajema poleg zneska
elektri~ne energije {e redne in stare stro{ke,
ki jih dolo~a distribucija. Ko je razpolo`ljiv
znesek iz~rpan, odklopnik uporabniku
odklopi elektri~no omre`je.
• kreditni na~in: {tevec meri in registrira
energijo, ne vr{i obra~una porabljene energije, torej deluje kot obi~ajen elektri~ni
{tevec.
Prednosti predpla~ilnega {tevca
Izku{nje pridobljene na podro~ju predpla~ilnih {tevcev ka`ejo, da imata obe strani koristi,
tako uporabnik kot distributer elektri~ne
energije oziroma dobavitelj. Uporabnik porabi
toliko energije kolikor jo je zakupil, pri tem pa
ima stalno kontrolo nad porabo, medtem ko
distributer nima te`av z nepla~ili porabljene
elektri~ne energije.
^e na kratko predstavimo koristi obeh
strani:
• Odjemalci: dobra samokontrola porabe
elektri~ne energije (stranka porabi toliko
elektri~ne energije, kolikor jo z dolo~enimi
zneskom kupi), odjemna mesta z onemogo~enim dostopom oz. tam kjer od~ita-

vanje ni za`eleno (reziden~ni in protokolarni objekti), merilna mesta, kjer uporabnik in lastnik odjemnega mesta nista isti
osebi - najemodajalci/najemniki bivalnih
prostorov (stanovanja, hi{e) in poslovnih
prostorov (trgovine, lokali, delavnice), itd.
• Distributer elektri~ne energije: odpade
potreba po od~itavanju {tev~nih stanj, po{iljanju ra~unov, pora~unov in opominov,
hitra povrnitev investicije in amortizacija
{tevca, {e posebej na merilnih mestih z
vi{jo porabo, minimalno potrebno {tevilo
obiskov in intervencij na merilnem mestu,
odjemna mesta, na katerih se konstantno
pojavlja dolg iz razli~nih vzrokov (neredni
pla~niki) - bolje slab pla~nik s predpla~ilnim
{tevcem kot nepla~nik, itd.
Varnost delovanja predpla~ilnih {tevcev
Tudi glede same varnosti {tevec bele`i vse nedovoljene posege, kot so odpiranje pokrova
{tevca ali pokrova priklju~nice, vnos nepravilne kode, blokado tipkovnice, pretok
energije v nasprotni smeri, prekinitev napajanja, izpad baterije, nastavitev ure, napake
pri delovanju {tevca, itd. Tako se lahko vedno
izvr{i kontrola in na podlagi vseh prebranih
podatkov ugotovimo nepravilnosti.

Vzpostavitev
“predpla~ilnega
sistema” za
gospodinjske
odjemalce na
celotnem
podro~ju
podjetja je ena
na{ih
prioritetnih
nalog.
Ocenjujemo,
da je 15 %
odjemalcev
zainteresiranih
za predpla~ilni
na~in merjenja
elektri~ne
energije.

Zaklju~ek
V okviru trenutnega testnega projekta je na
voljo {e nekaj enofaznih predpla~ilnih {tevcev, v kolikor `elite uporabljati tak {tevec na
podro~ju mesta Ljubljana.
Vzpostavitev “predpla~ilnega sistema” za
gospodinjske odjemalce na celotnem podro~ju podjetja je ena na{ih prioritetnih
nalog. Ocenjujemo, da je 15 % odjemalcev
zainteresiranih za predpla~ilni na~in merjenja
elektri~ne energije. Za naslednje leto na~rtujemo prehod iz testnega projekta v izvedbo
kon~ne re{itve z vzpostavitvijo centralnega
informacijskega sistema in vzpostavitev ve~
prodajnih mest. @elimo zagotoviti 24 urni
dostop vse dni v letu do prodajnih mest in
temu primerno i{~emo ustrezno re{itev v
povezavi z `e uveljavljeno prodajno mre`o v
Sloveniji.
Predpla~ilni sistem prodaje elektri~ne energije
malih odjemalcem je danes ena od obveznih
ponudb elektrodistribucijskih podjetij, ki
`elijo ohranjati odjemalce in visoko profesionalni ugled v prostoru.
Janez Hauptman, dipl. in`.,
slu`ba za meritve el. energije
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Analiza re{evanja problemov
in prito`b
Kot smo `e
omenile, se
podjetja vse bolj
zavedajo, kako
pomembno je
dati porabniku
mo`nost, da se
prito`i. Poleg
tega, da se s tem
pri odjemalcu
storitev zni`a
negativni naboj,
so prito`be tudi
eden od
notranjih virov
podatkov, iz
katerih podjetje
~rpa predloge za
izbolj{anje
poslovanja.

Preden lahko najdemo odgovor na vpra{anje, zakaj je poznavanje na~ina, kako
re{evati prito`be, tako zelo pomembno, moramo ugotoviti, kaj prito`be sploh so in
zakaj sploh prihaja do njih.
V osnovi je prito`ba posredovanje svojega
nezadovoljstva tistemu, ki je odgovoren za
nastalo situacijo, z `eljo, da bi spremenil neugodno stanje. Torej lahko re~emo, da do
prito`b prihaja zaradi nevzdr`nega nezadovoljstva nad obstoje~im stanjem. Lahko bi
dejali, da prito`be delimo na dva dela. Prvi del
predstavljajo prito`be, ki nastopijo zaradi
nezadovoljstva nad izdelkom ali storitvijo, kar
lahko imenujemo tudi reklamacija. Ostali del
prito`b pa se nana{a na nezadovoljstvo zaradi obna{anja zaposlenih.
Razlikujemo pet na~inov odzivanja nezadovoljnih porabnikov:
1. Potro{nik ne stori ni~esar.
2. V prihodnje se izogiba prodajalcu storitev.
3. [iri svoje negativne izku{nje od ust do ust.
4. Sku{a dobiti od{kodnino ali nadomestilo pri
prodajalcu (prito`ba).
5. Prito`i se na zunanjo agencijo (npr. Urad za
varstvo potro{nikov).
Raziskave ka`ejo, da je ve~ina porabnikov, ki
so bili nezadovoljni z dolo~eno storitvijo ali
izdelkom, pasivna. Na potro{nikovo odlo~itev,
ali se bo prito`il ali ne, vpliva ve~ dejavnikov:
1. Stopnja nezadovoljstva. Pri manj{em nezadovoljstvu porabnik ponavadi niti ne ~uti
potrebe, da bi se prito`il. Bolj kot se
nezadovoljstvo ve~a, ve~ja je mo`nost, da
se bo porabnik prito`il.
2. Pomembnost. ^e je nezadovoljstvo povezano z izdelki, ki so za porabnika
pomembni ali zelo pomembni, obstaja ve~ja
verjetnost, da se bo prito`il.
3. Stro{ki in koristi prito`be. Verjetnost, da
se bo porabnik prito`il, se ve~a, ~e porabnik
zazna visoke pri~akovane koristi in nizke
pri~akovane stro{ke v zvezi s prito`bo.
4. Osebne lastnosti. Porabniki, ki so nagnjeni
k prito`bam, so ponavadi bolj izobra`eni,
imajo ve~ ~asa ter specifi~ne osebnostne
lastnosti (npr. prepirljivost, nasilnost).

20

5. Pripisovanje krivde. ^e porabnik meni, da
je deloma ali v celoti sam kriv za svoje ne-

zadovoljstvo, je manj verjetno, da se bo prito`il. Prav nasprotno pa velja, ~e porabnik
za svoje te`ave in nezadovoljstvo krivi prodajalca oziroma izvajalca storitev.
Na splo{no so nas zanimali tudi vzroki, zakaj
se porabniki pogosteje ne odlo~ijo za prito`be
ali reklamacije. Naj na{tejemo le nekatere:
• porabnik meni, da se storitvena organizacija zanj sploh ne zanima, zato je vseeno, ali
se bo prito`il ali ne,
• podjetje porabniku ote`uje ali onemogo~a
prito`evanje (zapleteni postopki prito`b,
nerazumljivi obrazci, neodzivno osebje...),
• stranka se spra{uje, zakaj bi podjetju pomagal pri odpravljanju napak in izbolj{evanju poslovanja, saj meni, da to ni njegova naloga,
• porabnik meni, da si podjetje ne zaslu`i, da
bi mu posredoval mnenje.
Kot smo `e omenile, se podjetja vse bolj zavedajo, kako pomembno je dati porabniku
mo`nost, da se prito`i. Poleg tega, da se s tem
pri odjemalcu storitev zni`a negativni naboj,
so prito`be tudi eden od notranjih virov
podatkov, iz katerih podjetje ~rpa predloge za
izbolj{anje poslovanja.
Na splo{no se ljudje pogosto prito`ujemo,
malo storitvenih organizacij pa zna prito`be
pravilno re{evati. Nepravilno re{evanje
prito`b in reklamacij pa je za neko podjetje
lahko usodno. Podjetja bolj ali manj uspe{no
obvladujemo prito`be. Lahko re~emo, da
ve~ina uspe{no obravnava okoli 70-80 % vseh
sprejetih prito`b. To misel lahko nave`emo na
`e znano teorijo o tem, da nas zadovoljen
kupec pohvali trem ljudem, nezadovoljen in
jezen kupec pa nas kritizira vsaj desetim. ^e v
podjetju dose`emo, da pravilno obravnavamo
prito`be porabnikov, smo naredili zelo veliko.
Z zadovoljenim kupcem si pove~amo promet,
pridobimo nove kupce in zmanj{amo stro{ke
reklame in dela. Zadovoljni porabnik nas bo
priporo~il {tirim do {estim ljudem, glas
nezadovoljnega pa bo sli{alo enajst do petnast
ljudi. ^eprav se po {tudiji od 27 nezadovoljnih porabnikov prito`i le eden, je to
dovolj, saj ta prenese svojo slabo izku{njo na
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11 do 15 oseb... Ve~ina ljudi se ne prito`i, ker
od reklamacije ne pri~akujejo pozitivne
re{itve. Od porabnikov, ki se prito`ijo, pa prodajalci izgubijo 95 % kupcev. [tudije so
pokazale, da je mogo~e obdr`ati 82-95 %
kupcev, ki so se prito`ili in ~e na njihove
reklamacije reagiramo pravilno, jih 86-100 %
ostane zvestih.
Ko nas obi{~e jezen porabnik, ki se za~ne zna{ati nad nami, se moramo najprej vpra{ati, kaj
pravzaprav `eli od nas. Navkljub na{im ob~utkom, ki jih imamo v tak{nih situacijah, ko
bi najraje pobegnili, se moramo obna{ati profesionalno. Prva napaka, ki jo lahko naredimo,
je ta, da sprejmemo igro, ki nam jo vsiljuje
porabnik in se za~nemo z njim prepirati. S
so~ustvovanjem pa mu vzamemo vse oro`je.
Lahko mu na primer re~emo: “Povsem vas
razumem. Tudi sam bi se na va{em mestu
po~util enako. @al mi je za nastale razmere.
Kaj lahko sedaj storim za vas?” Na ta na~in
porabniku poka`emo, da vam ni vseeno zanj,
da mu `elite pomagati.
Ko se odjemalec storitev prito`uje, najprej pomisli, da mu ne bomo verjeli. Misli, da s prito`bo ne bo uspel. Boji se tudi, da ga bomo
okrivili, da je sam kriv za nastale razmere in
ga s tem odpravili. V tem trenutku ni pomembno, ali je kriv ali ne, od nas `eli sli{ati le, da
mu bomo pomagali re{iti problem. V~asih so
re{itve zelo enostavne in takoj re{ljive. Te
nam gredo tudi najbolj od rok. Pogosto pa se
sre~amo s prito`bo, ki jo je zelo te`ko re{iti
takoj. V~asih v tistem trenutku tudi nimamo
pravega odgovora. Vseeno pa moramo porabnika prepri~ati, da je na bolj{em kot je bil, preden se je s prito`bo oglasil pri nas. ^e mu ne
moremo takoj odgovoriti, mu lahko obljubimo, da ga bomo naslednji dan telefonsko
obvestili o razlogih in poteku odprave razlogov njegove prito`be.
Naloga vsake storitvene organizacije bi morala
biti usmerjena v pravilno obravnavanje prito`b in reklamacij proizvoda/storitve. Podjetje mora nezadovoljnega kupca v primeru
reklamacije razumeti, zakaj se prito`uje.
Reklamacijo mora vsak zaposleni sprejeti
mirno in jo upo{tevati. Kaj morajo zaposleni
storiti, da bodo nezadovoljnega porabnika
spremenili v zadovoljenega, pa opisujemo v
naslednjih korakih.
Pet korakov do zadovoljnih porabnikov:
A. Pustite, naj si odjemalec da du{ka. Odjemalcu pustite, da se razgovori, ostanete
vljudni in ga spodbujate k njegovim

besedam. “Seveda, razumljivo, aha,...” Njegovo jezo ubla`ite tako, da ga ne prekinjate
in ne ugovarjate njegovim prito`bam.
B. Priznajte mu, da ima prav. ^e `elite odjemalca obdr`ati, mu priznate, da ima prav,
mu ne ugovarjajte in ne dokazujte nasprotnega.
C. Previdno razi{~ite vzroke. ^e ho~ete prito`bo odjemalca jemati resno in `elite njegov problem re{iti, si pripravite vpra{anja,
s katerimi boste izvedeli ~imve~ glede
vzrokov prito`be.
D. Prosite odjemalca za nasvet. Odjemalca
vpra{ajte, kaj on meni o mo`nostih in na~inih, da bi kar najbolj odpravili pomanjkljivosti. ^etudi nimate njegove podpore,
bodite ustre`ljivi, saj bosta tako lahko ustvarila pravi partnerski odnos.
E. Zahvalite se mu za reklamacijo. Odjemalcu se zahvalite za njegovo prito`bo in
mu poveste, da vam ni vseeno in da vam je
tako pomagal, saj boste sedaj la`je odpravili vzrok prito`be. Podarite mu skromno
darilo (popust), zaradi katerega bo presene~en in zagotovo rekel “tega res nisem
pri~akoval, nisem se prito`il zaradi tega...”,
zanemaril bo vzrok prito`be, ter bo vas in
va{e podjetje ohranil v lepem spominu.
Na podlagi vsega povedanega ne moremo trditi, da obstajajo dolo~ena pravila, s katerimi bi
uspe{no re{ili vse prito`be. Tudi prito`bi zaradi enake stvari sta od dveh razli~nih strank
razli~ni in moramo uporabiti druga~en pristop. Dejansko se vedno znajdemo v situacijah, ki jih ne more predvideti nobena knjiga ali
teorija. Klju~ni dejavnik, ki lahko pripomore k
izbolj{anju obravnavanja prito`b je, da podjetje deluje kot pozitivno in zaupanja vredna
organizacija, na katero se lahko stranka zanese. Vsako podjetje potrebuje prijatelja,
zaveznika pri re{evanju te`av, ki nam ponuja
mo`nost, da se izbolj{amo, da izbolj{amo
na{e izdelke, storitve. Z mislijo, da moramo
prito`be obravnavati kot darilo in biti zanje
hvale`ni na{im strankam, zaklju~ujemo poglavje o obravnavi prito`b porabnikov izbranega storitvenega podjetja.

Naloga vsake
storitvene
organizacije bi
morala biti
usmerjena
v pravilno
obravnavanje
prito`b in
reklamacij
proizvoda/
storitve. Podjetje
mora
nezadovoljnega
kupca v primeru
reklamacije
razumeti, zakaj
se prito`uje.
Reklamacijo
mora vsak
zaposleni
sprejeti mirno in
jo upo{tevati.
Kaj morajo
zaposleni storiti,
da bodo
nezadovoljnega
porabnika
spremenili v
zadovoljenega,
pa opisujemo
v naslednjih
korakih.

Elvira Krupi~,
Tatjana Novak,
Tina Osolnik,
[pela Pipan,
Ur{a Podbev{ek
Ur{ki Podbev{ek se zahvaljujemo za poslani
prispevek. V pri~akovanju novih.
Urednica
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Neznani goljuf o{kodoval odjemalce
21. avgusta so odjemalci s podro~ja Ljubljane obvestili sodelavce OE DTO, da se neznan mo{ki predstavlja kot uslu`benec Elektra Ljubljana in zahteva pla~ilo pora~una
elektri~ne energije. Izvr{ni direktor OE DTO,
uprava in slu`ba za odnose z javnostmi so
po drugem prejetem obvestilu spro`ili {ir{o
akcijo obve{~anja javnosti z namenom
za{~ite na{ih odjemalcev.
Uredni{tva medijskih hi{ so pokazala izjemen posluh in odziv na izra`eno pro{njo
za objavo obvestila odjemalcem. O vseh
primerih je bila obve{~ena tudi policija, v

~igar pristojnosti je re{evanje podobnih primerov.
Po zadnjih podatkih je goljuf o{kodoval ve~
starej{ih `ensk. Tudi ta primer na eni strani
ka`e na probleme, ki jih prina{a s seboj starost in nemo~ in na drugi na brezvestnost, ki
se hitro razra{~a v slovenski dru`bi.
@al je s temi primeri goljufij delo na{ih sodelavcev na terenu {e te`je. Zato je izredno
pomembno ~imprej urediti vsa mo`na sredstva za identifikacijo, ki jim bodo olaj{ala
delo na terenu.
Violeta Irgl

Letno poro~ilo 2002
Elektro Ljubljana d.d. je v mesecu avgustu
izdal Letno poro~ilo 2002. Z njim zainteresiranim javnostim predstavlja podjetje v
celoti, dose`ene poslovne rezultate v letu
2002 in na~rte za prihodnost. Vse, ki vas vsebina letnega poro~ila zanima, obve{~amo, da
je letno poro~ilo dosegljivo tudi na internetnih straneh. Za prejem tiskanega izvoda
Letnega poro~ila 2002 pa se obrnite na
slu`bo za odnose z javnostmi, int. {t.: 4124.
Violeta Irgl

Podalj{anje uporabe veljavnih splo{nih aktov podjetja

Uprava, svet delavcev in sindikat podjetja, sto, zaradi usklajevanja pri sprejemanju nove
Podjetni{ke kolektivne pogodbe, sklenili pisni dogovor o podalj{anju uporabe veljavnih
splo{nih aktov podjetja Elektro Ljubljana d.d., do sprejetja nove pogodbe.
22
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Vzgoja za smotrno ravnanje
z energijo v osnovnih {olah
Ekonomski potencial var~evanja z energijo je v javnem sektorju pri sedanjih cenah
energije okoli 30 %. Ugotovljeno je, da je mogo~e s spremenjenimi ravnanji uporabnikov, ki so posledica ve~je ozave{~enosti o negativnih vplivih pretvorb in rabe
energije ter informacij o njeni bolj u~inkoviti rabi v konkretnem okolju, brez ve~jih
investicijskih vlaganj zmanj{ati porabo energije za 10 % - 15 %.
^as zahteva, da se u~inkovite rabe energije v
{olah lotimo celovito in ob upo{tevanju tako
tehni~nih in finan~nih vidikov kot izobra`evalno-vzgojnih ciljev in vsebin. Po nepopolnih podatkih so letni stro{ki za energijo v
vseh {olah v Sloveniji med 5 in 6 milijard SIT.
Vzgojni, okoljski in finan~ni pritiski silijo
{ole, da vklju~ijo vse tri v enotno vse{olsko
energetsko politiko - pogosto kot del {ir{e
okoljske politike, ki jo podpira filozofija eko
{ol. Za tak pristop pa so potrebni novi motivacijski pristopi in orodja za u~itelje, vzgojitelje in u~ence. Slovenski E-Forum je v zadnjih dveh letih vpra{anja (u~inkovite) rabe
energije, obnovljivih virov energije in rabe
energije v prometu {olarjem(-kam) predstavil
preko soo~enja z izzivom upo~asnjevanja/
zmanj{evanja podnebnih sprememb. V sodelovanju z Elektrom Ljubljana d.d. smo `e
pred dvema letoma u~encem nekaterih
osnovnih {ol omogo~ili ogled mednarodne
tematske razstave: RE[IMO PODNEBJE SKUPAJ. V lanskem letu pa smo razstavo ter z
ekolo{kimi risankami in z ra~unalni{kimi
projekcijami podprta predavanja nadgradili v
program tematskega naravoslovnega dneva.
Odziv {ol je bil zelo dober.
Seveda pa en sam naravoslovni dan ne
zado{~a za spremenjeno ravnanje z energijo
na {oli. Zato smo v sodelovanju z O[ Ledina
in Be`igrad iz Ljubljane ter O[ Brezovica za
leto{nje {olsko leto pripravili celoletni pro-

gram dejavnosti ozave{~anja in izobra`evanja o energiji in okolju ter spremenjenega ravnanja z energijo na {oli. Poleg razstave o
podnebnih spremembah, naravoslovnih in
tehni~nih dni, obiskov muzeja v stari ljubljanski elektrarni-toplarni, obiska TE-TO Lj,
ekskurzij ogleda rabe obnovljivih virov v
Sloveniji in pridobivanja premoga in elektri~ne energije v [ale{ki dolini, smo pripravili tudi celoletni program usposabljanja energetskih detektivov in varuhov podnebja na
{oli. Pri tem bodo sodelovali {tevilni zunanji
sodelavci, med drugim tudi iz podjetja
Elektro Ljubljana d.d. Strokovnjaki iz Elektra
Ljubljana d.d. bodo na eni od {ol pod drobnogled vzeli tudi diagram porabe elektri~ne
energije in predlagali ukrepe za zmanj{anje
koni~ne porabe elektri~ne energije. Na vseh v
projekt vklju~enih {olah pa bomo vpeljali
tudi ra~unalni{ko podprto energetsko knjigovodstvo kot prvi tehni~ni ukrep za bolj{e
ravnanje z energijo.

Vzgojni, okoljski
in finan~ni
pritiski silijo
{ole, da vklju~ijo
vse tri v enotno
vse{olsko
energetsko
politiko pogosto kot del
{ir{e okoljske
politike, ki jo
podpira filozofija
eko {ol. Za tak
pristop pa so
potrebni novi
motivacijski
pristopi in
orodja za
u~itelje,
vzgojitelje in
u~ence.

Kot ka`e bo ob~ina Brezovica prva med slovenskimi ob~inami, ki se bo s pismom o
nameri obvezala, da dokazane prihranke
zaradi bolj smotrnega ravnanja z energijo
povrne {oli. Tako bo projekt dosegel svoj
namen - namesto za nepotrebne stro{ke za
energijo se bo ob~inski oz. davkopla~evalski
denar v {oli porabil za nakup ra~unalnikov,
knjig in u~nih pripomo~kov ter za nagrade
najbolj zaslu`nim za prihranke stro{kov za
energijo, ki so obenem tudi “prihranki”
emisij.
Elektro Ljubljana d.d. pa bo tako kot
glavni sponzor in kot projektni partner
naredil majhen, a pomemben korak k
temu, da {ole spozna tudi kot uporabnika energetskih storitev in kot multiplikatorja spremenjenega razumevanja in
odnosa do energije.
Ur{ula Krisper,
Elektro Ljubljana d.d.
Andrej Klemenc,
Slovenski E-Forum
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Tretje mesto na Svetovnem
veteranskem prvenstvu v atletiki
Osvajal je visoka
mesta na
prvenstvih
Jugoslavije in
pozneje tudi
v samostojni
Sloveniji. Kot
sam pravi, so bili
v njegovi karieri
atleta vzponi in
padci, zmage in
porazi, vendar je
kljub temu uspel
leta 1987 te~i
slovenski rekord
na 800 m
(1.48.33), kar je
{e danes drugi
rezultat v
Sloveniji. Po letu
1995 je prenehal
s tekmovanji na
atletskih stezah.
Posvetil se je
bolj cestnim
tekom in
nekoliko dalj{im
razdaljam.
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Na leto{njem svetovnem prvenstvu za veterane v atletiki, ki je potekalo v Carolini
na karibskem otoku Portoriko od 1. do 13. julija, je Benjamin Pi{kur, sodelavec Elektra Ljubljana d.d., v disciplini maraton (42 kilometrov) dosegel odli~no tretje mesto.
Na startu se je
zbralo nekaj ~ez
300 tekmovalcev
razli~ne starosti,
narodnosti in ambicij. Vsi tekmovalci so imeli zraven startne {tevilke tudi {tevilko
starostne kategorije. Benjamin je
bil v najmlaj{i kategoriji od 40 do
45 let. V izredno
te`kih vremenskih razmerah, na
startu je bilo 27°C
Benjamin Pi{kur
in 98 % vla`nost,
kasneje pa je tekmovalce skoraj vseh 42 kilometrov de` dobesedno pral, so bili zmagovalci
vsi, ki so sploh pri{li do cilja.
Odli~no tretje mesto v maratonu, dose`eno na
svetovnem veteranskem prvenstvu, je za
Benjamina samo eden od mejnikov v odli~ni
atletski karieri, ki se je za~ela v drugem letniku srednje {ole za elektrotehniko, ko je za~el z vadbo teka. @e v osnovni {oli je zmagoval na {olskih tekmovanjih tako, da je imel po
prihodu na srednjo {olo ponudbe teka{kih
trenerjev, da za~ne redno te~i za atletski klub.
Dvajset let je nosil dres atletskega kluba
Olimpija. Tekel je predvsem na srednjih progah 800 m, 1.500 m in 3.000 m. Osvajal je
visoka mesta na prvenstvih Jugoslavije in
pozneje tudi v samostojni Sloveniji. Kot sam
pravi, so bili v njegovi karieri atleta vzponi in
padci, zmage in porazi, vendar je kljub temu
uspel leta 1987 te~i slovenski rekord na 800 m
(1.48.33), kar je {e danes drugi rezultat v
Sloveniji. Po letu 1995 je prenehal s tekmovanji na atletskih stezah. Posvetil se je bolj
cestnim tekom in nekoliko dalj{im razdaljam.
Pritekel si je tudi naslov dr`avnega prvaka v
maratonu, vendar mu je dale~ najljub{i rezultat v pol maratonu, kjer je leta 1997 zastopal
Slovenijo na svetovnem prvenstvu. V
konkurenci najbolj{ih teka~ev na dolge proge
iz Kenije, Etiopije, [panije, Italije, Maroka in
majhnim zaostankom za zmagovalcem (4.40
min) je zasedel 72. mesto od 145 teka~ev.
“Rezultat, ki sem ga dosegel na 42 km razdalji
ni tako dober iz preprostega razloga. Pomanjkanje vadbe, ki jo zahteva ta razdalja. Ob

Prijemniki medalj
dru`ini in slu`bi je te`ko usklajevati vrhunske
{portne dose`ke. Primoran sem bil zmanj{ati
obseg vadbe, ki pa `al ne zado{~a za bolj{e
rezultate (okoli 2 uri 20 minut) v maratonu.
Kako naprej?
Po toliko prete~enih kilometrih, ki se jih je nabralo v vseh teh letih, se Benjamin tudi sam
v~asih vpra{a: Do kdaj {e? Vendar vedno za
takim vpra{anjem nastopi nek dogodek, kot je
bil letos; 3. mesto na svetovnem prvenstvu
veteranov, ki mu pravi, da z disciplinirano
vadbo in resnim pristopom lahko dosega zelo
solidne rezultate. Osebne rekorde na srednjih
progah ne misli ve~ napadati tako, da mu je
edini motiv {e redna vadba teka, ki ga goji
zaradi njegovega na~ina `ivljenja. Ob izostanku po{kodb, ki so ga redno spremljale na
njegovi {portni poti in trenutni motivaciji pa se
lahko tudi dobro pripravi za najve~je tekme,
seveda v konkurenci vrstnikov. Pravega cilja za
naslednje tekmovanje {e nima. Kot pravi, so
`elje eno in realnost drugo. Mo`nost po{kodb
je pri bolj intenzivnem ukvarjanju s tekom
velika, tako da vsako dolgoro~no planiranje
lahko pripelje do velikega razo~aranja. “Nau~il
sem se, da lahko cilje dolo~im {ele takrat, ko
dalj ~asa nemoteno te~em in sem zdrav. [ele
potem lahko razmi{ljam o nekem cilju, ki pa
mora biti seveda realno dosegljiv. Realno je
razmi{ljati o zlati kolajni na velikem tekmovanju, seveda v konkurenci veteranov, vendar je potrebnih ve~ dejavnikov za realizacijo
takega cilja. Najbolj pomembna je volja, motivacija in seveda zdravje.”
Violeta Irgl

september 2003

Osmrtnici
Dober tok.

V slovo sodelavcu Uro{u
Sevniku (1977-2003)
Med smrtjo in
`ivljenjem vlada
trenutek, za katerega se zdi, da
nam je polo`en
`e v zibelko.
Trpko je spoznanje, da se je usoda poigrala z
`ivljenjem, ki se je komaj dobro za~elo. ^lovek
se s tem ste`ka sprijazni, a usoda ne izbira.
Zanimanje za stroko, ki je prisotno v Uro{evi
dru`ini, ga je gnalo, da je po zaklju~ku osnovne {ole {olanje nadaljeval na Srednji {oli
tehni{kih strok v [i{ki, kjer se je izobrazil za
elektrikarja. Poleti leta 1995 se je zaposlil v
Elektru Ljubljana. Kot pripravnik je bil razporejen v skupino investicijskega vzdr`evanja
v Nadzorni{tvu Kamnik. Delo mu ni bilo tuje in
naslednje leto je uspe{no opravil strokovni
izpit pripravnika in je tako pridobil strokovni
naziv kvalificiran elektrikar energetik.

Po odslu`enem voja{kem roku se je Uro{ 1998
ponovno vrnil v na{o sredino in kmalu nato je
bil preme{~en iz nadzorni{tva Kamnik v nadzorni{tvo Dom`ale.
Volja, zagon ter sposobnost po opravljanju najzahtevnej{ih in odgovornih del je Uro{a v letu
2001 pripeljala do naziva Samostojni elektromonter. Delo je nadaljeval z veliko vnemo,
odli~no se je razumel s sodelavci, saj mu ni
bilo te`ko poprijeti za delo. V Uro{evi dru`bi
smo se prijetno po~utili.
Dan se pri~ne z jutrom in kon~a z no~jo, `ivljenje pa se pri~ne z rojstvom in se kon~a s
smrtjo. Vmes pa je pot. Tvoja pot Uro{ je bila
veliko prekratka. Te`ko se bomo sprijaznili z
dejstvom, da si od{el. V na{ih srcih in zavesti
bo{ prisoten.
Ob bole~i in nerazumljivi izgubi Uro{a v imenu
Elektra Ljubljana d.d. izrekamo njegovi dru`ini
iskreno so`alje.
Sodelavci OE In`eniring

V slovo sodelavcu Albertu
Slavi~u (1969 - 2003)
Na{a zavest je
pre`eta z dejstvom, da je smrt
sestavni del `ivljenja. Tako naravna in sama po
sebi umevna se
zdi, pa vendar,
ko prekine `ivljenjsko pot nekoga, ki ti je blizu, nekoga, ki je poln `ivljenja,
ki se veseli vsakega novega dne, ki je tak kot je
bil Albert, postane bole~a, nepojmljiva. ^lovek
za~uti nemo~, zdi se, da je storjena napaka, ki
jo je zagre{ila narava, zgodila se je krivica, rad
bi pomagal, pa si le nem opazovalec.
Albertova poklicna pot se je pri~ela v Elektru
Ljubljana pred trinajstimi leti. Takoj po uspe{no kon~anem {olanju na srednji elektrotehni{ki {oli se je zaposlil in uspe{no opravil
pripravni{tvo. Razporejen je bil v nadzorni{tvo ^rnu~e, v skupino za redno vzdr`evanje.
Ker ga je delo zanimalo, je kmalu postal samostojni elektromonter, ki je bil sposoben opravljati najzahtevnej{a in odgovorna dela. Nazadnje se je izkazal kot izku{en organizator
del za priklju~ke s posluhom za stranke. Tako

kot pri delu je uspehe nizal tudi pri {portu.
Pozimi je bil prakti~no nepremagljiv na smu~eh, poleti pa je skupaj z ekipo blestel v paradni disciplini, plezanju na drog. Prijetno je bilo
v njegovi dru`bi, bodisi pri delu ali klepetu.
Zabaven, nasmejan, vedno pripravljen prisko~iti na pomo~, to so vrline, vredne spo{tovanja. V tem ~asu si je ustvaril dru`ino in
dom. Sprejel je vlogo skrbnega o~eta in pozornega mo`a.
Na na{e skupno delo nas ve`ejo lepi spomini.
Skupaj smo ustvarjali, se veselili, vezal nas ni
le uraden slu`ben odnos, ampak pravo prijateljstvo.
Prijetno je prisluhniti `ivljenjski zgodbi, ki jo
`ivel Albert. @al se je iztekla veliko prezgodaj.
Mnogo izzivov ga je {e ~akalo. @ivljenje je
obstalo, `ivljenjska energija se je razblinila.
Ostala je bole~ina, ki jo bo ~as po~asi celil, a
zacelil je ne bo. Ostal bo{ v srcih vseh, ki smo
te imeli radi.
Ob bole~i in nepojmljivi izgubi Alberta v imenu
Elektra Ljubljana izrekamo iskreno so`alje
vsem svojcem, posebno pa {e njegovi dru`ini.
Sodelavci OE In`eniring

25

september 2003

Kadrovske novice
Dober tok.

PRI[LI
V juliju smo zaposlili {tipendista Petra @itnika, Uro{ Pintar pa je odslu`il voja{ki rok
in se vrnil na delo.
IME IN PRIIMEK
PETER @ITNIK
URO[ PINTAR

DELOVNO MESTO
delavec
tehnik obratovanja

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DEE, DE Ljubljana mesto
IN@, DE Novo mesto

VZROK PRENEHANJA
prenehanje po lastni volji
prenehanje
upokojitev
upokojitev
del.razmerje za dolo~en ~as
nezgodna smrt
nezgodna smrt
prenehanje po lastni volji

ORGANIZACIJSKA ENOTA
IN@, DE Ljubljana mesto
DEE, DE Ljubljana okolica
DEE, DE Ljubljana okolica
UDO, DE Ljubljana okolica
SSS, Slu`ba za informacijske storitve
IN@, DE Ljubljana okolica
IN@, DE Ljubljana okolica
IN@, DE Ljubljana okolica

OD[LI
IME IN PRIIMEK
MARKO GORJUP
MOJCA HO^EVAR
MARTIN PETRI^
VLADIMIR ALEKSI^
MARKO HROVAT
ALBERT SLAVI^
URO[ SEVNIK
TOMA@ GOLJUF

V avgustu je umrl upokojenec Bo`idar ^UK. V septembru pa smo se poslovili tudi od
na{ega upokojenca Martina Petri~a z Vrhnike.
Nevenka Ivan~i~

Osmrtnica
PAVLETU VESELU v slovo, 1934-2003
V ~etrtek, 3. 7.
2003, smo se na
pokopali{~u v
Ko~evju za vedno poslovili od
dolgoletnega sodelavca, prijatelja in znanca
Pavleta Vesela.
Rodil se je 22.
maja 1934 v
Sodra`ici, kjer je
tudi
pre`ivel
svoja mlada leta. Po kon~ani osnovni {oli se je
odlo~al za nadalje {olanje in verjetno mu je bil
za zgled o~e, ki je opravljal takrat zelo cenjen
poklic elektri~arja, da se je leta 1949 odlo~il za
vpis na elektrotehni{ko srednjo {olo v
Ljubljani. Junija 1953 se je prvi~ zaposlil v
takratnem obratu Elektro Ko~evje in ostal zvest
distribuciji ko~evskega obmo~ja vseh 40 let
delovne dobe. Skoraj celo delovno dobo je
delal kot vodja v slu`bi obratovanja in kot
“stari obratovalec” je bil poznan med kolegi po
celi Sloveniji in tudi v sosednjih distribucijah
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Hrva{ke. Nam, ki smo pri{li v podjetje za njim,
je bil dober prijatelj in sodelavec, ki je znal
vedno prisluhniti in svetovati. Skozi bogato
prakso si je pridobival ogromno znanja, ki ga
je nesebi~no delil z mlaj{imi sodelavci. Na nas
je prena{al tudi svojo dobro voljo in vedrino.
Po upokojitvi leta 1994 se je bolj posvetil
domu in dru`ini, `eni Bo`eni, sinu Petru in
h~erki Karmen ter vnukoma. Seveda smo se
manj videvali, vendar je tudi ob teh kraj{ih
sre~anjih znal pokazati vedrino in dobro voljo.
Ravno zato nas je {e toliko bolj pretresla vest,
da je Pavle te`ko zbolel. Sledili smo novicam o
preiskavah, ki so se vrstile, vendar so bili
rezultati vedno slab{i. Pavle se je boril, a ga je
zahrbtna bolezen po komaj {tirih mesecih
premagala. Obiskali smo ga {e nekaj dni pred
smrtjo in tudi tedaj je bil {e poln optimizma in
volje do `ivljenja.
Ko~evsko pokopali{~e je bilo majhno za vse, ki
smo se pri{li posloviti od njega in veliko nas je,
ki ga bomo pogre{ali.
Milan Mlakar
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OZKOLISTNA SIVKA
(Lavanda angustifolia Mill.)
To je rastlina sredozemskih krajev. Cveti zgodaj poleti s svojimi vijoli~nimi cvetovi.
Zraste do metra v vi{ino in ima jezi~aste sivkasto zelene liste. Uporaba te rastline
sega `e v anti~ni ~as. Tako so jo Grki in Rimljani uporabljali za odi{avljanje kopeli
in mil.
Uporaba
V ljudskem zdravilstvu se je sivka veliko
uporabljala za pomirjanje. Tako so si
laj{ali glavobole, migrene. Po drugi strani
tudi za laj{anje te`av
s prebavo; pri driskah, prebavnih kr~ih
se je v ~ajni me{anici
z ostalimi zeli{~i lepo
izkazala.
Sodobna dognanja so
dokazala sedativno
(pomirjujo~e) delovanje cvetov in eteri~nega olja pri notranji uporabi, inhalacijah in kopelih. Najve~ se uporablja v
obliki kopeli pri vegetativnih distonijah in
pri `iv~nih te`avah v
menopavzi. Pri nizkem tlaku kopel izbolj{a
po~utje in osve`i. Sivkin ~aj in eteri~no olje
izbolj{ujeta prebavo, ker odvajata vetrove in
pove~ujeta izlo~anje `ol~a.

Eteri~no olje
Eteri~no olje se pridobiva iz cvetnih vr{i~kov.
U~inkovanje tega eteri~nega olja je blago, a
zelo u~inkovito. Uporabljamo ga pri te`avah
s ko`o. Zelo u~inkovito se obnese pri opeklinah, pikih `u`elk, spodbuja celjenje. Masa`a
senc nam bo omilila glavobol in nam vrnila
jasne misli.

Eteri~no olje se
pridobiva iz
cvetnih vr{i~kov.
U~inkovanje
tega eteri~nega
olja je blago,
a zelo
u~inkovito.
Uporabljamo ga
pri te`avah
s ko`o. Zelo
u~inkovito se
obnese pri
opeklinah, pikih
`u`elk, spodbuja
celjenje. Masa`a
senc nam bo
omilila glavobol
in nam vrnila
jasne misli.

^ajna me{anica za pomiritev `ivcev
Potrebujemo:
Cvet sivke 25 g
List poprove mete 25 g
Korenina baldrijana 25 g
List mrzli~nika 25 g
Priprava: ^aj si pripravimo iz dveh ~ajnih
`li~k me{anice zeli{~. Na dan popijemo do tri
skodelice ne prevro~ega ~aja, v majhnih
po`irkih.
^ajna me{anica za pomiritev prebavil
Potrebujemo:
Cvet sivke 25 g
Zel majarona 25 g
List `ajblja 25 g
List poprove mete 25 g
Priprava: Poparek si pripravimo iz dveh
~ajnih `lic me{anice na skodelico vode in popijemo ~aj pol ure pred jedjo.
Jan Kozamernik, dipl. ing. agr. in hort.
Literatura:
Toplak Galle, K., 2000: Zdravilne rastline na Slovenskem. Mladinska knjiga, Ljubljana, str. 144 - 145.
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Sre~anje upokojencev Slovenije
Zbrane je najprej
pozdravil
predsednik
Zveze dru{tev
upokojencev
Slovenije Vinko
Gobec in povabil
pred mikrofon
predsednika
vlade.

Letos smo se `e drugi~ udele`ili Sre~anja upokojencev Slovenije, ki je bilo tokrat v,
za nas kar precej oddaljenem, Raki~anu pri Murski Soboti. Na pot smo se odpravili
bolj zgodaj, da smo pravo~asno prispeli na kraj dogajanja. Ker smo potovali po avtocesti in zato ob{li vse zanimive kraje in smo med potjo lahko klepetali po mili volji
(kdo je lahko celo zadremal in tako nadomestil manjkajo~o uro spanja), nam je
vo`nja do Murske Sobote hitro minila.
Nekaj pa smo kljub vsemu videli. Bolj nam je
bila zanimiva pot od Maribora proti
Raki~anu. Po tem delu poti je marsikdo med
nami prvi~ potoval. Ko smo zapustili Maribor,
smo v kraju Pesnica, ki le`i ob reki Pesnici, ki
so jo meliorirali in tako pridobili obse`na
polja, zavili proti Lenartu. Peljali smo se
mimo jezera Pristava, ki le`i pribli`no 5 km
pred naseljem Hrastovec, poznan po gradu
Hrastovec, ki se pojavi v zapisih leta 1443.
Med drugimi so bili njegovi lastniki tudi
Herbersteini (1481-1802 in 1909-1945), njihova posest med rekama Pesnico in [~avnico
je bila med najve~jimi v slovenskem delu
[tajerske. Na gradu se je pogosto mudil njihov sorodnik, diplomat @iga Herberstein.
Grad spada med najlep{e na slovenskem
[tajerskem. Ima obliko razko{nega baro~nega dvorca s 64 sobami. V grajski kapeli so
bogate {tukature in slike. Pot nas vodi skozi
sredi{~e osrednjih Slovenskih goric - Lenart v
Slovenskih goricah, ki se omenja `e leta 1196
kot posest grofov Spanheimov, nato je bil

[torklje simbol Prekmurja
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nekaj ~asa last samostana St. Pavel in nazadnje plemi~ev Herbersteinov, grofov s Hrastovca. Herbersteini so pospe{evali trgovino
in obrt in v 14. stoletju je Lenart dobil tr`ne
pravice. Kraj ohranja tradicijo sredi{~a
agrarne okolice. Kmalu se zapeljemo mimo
kraja Benedikt v Slov. goricah, ki je bil neko~
avtobusno postajali{~e, danes pa je prikupno
naselje, v okolici katerega je veliko hal{tatskih gomil. Nad krajem dominira zanimiva
cerkev sv. Treh kraljev. Mimo Ihove in
Spodnje [~avnice se pripeljemo do Gornje
Radgone, naselja na desnem bregu Mure, ki je
tr`no sredi{~e za kmetijske pridelke in vino.
Od leta 1962 je v Radgoni vsako leto v
2. polovici avgusta mednarodni kmetijsko`ivilski sejem. Peljemo skozi Radence zdravilne vrelce so odkrili 1833, zdravili{~e
za bolezni srca in o`ilja, ledvic in se~nih poti
ter prebave in presnove pa so odprli leta
1882. Skozi Petanjce (petanjski slatinski
vrelec), Ti{ino pripeljemo do Murske Sobote,
ki je najsevernej{e mesto Slovenije in
geografsko sredi{~e Pomurja. Je gospodarsko, upravno, kulturno in izobra`evalno
sredi{~e ob~ine in sede` ustanov pokrajinskega pomena. Kot mesto se Murska
Sobota omenja leta 1366 in 1431, sicer pa
ve~krat kot trg. Ogrski kralj Matija Korvin je
leta 1479 mestu podelil sejemske pravice. Ob
koncu 16. stoletja se je tod zasidral protestantizem. Tu je bil eden od sede`ev evangeli~anskih senioratov @elezne `upanije do
1670, ko je bilo delovanje protestantov za
dlje ~asa pretrgano. Mesto je bilo priklju~eno
slovenskemu ozemlju leta 1919. Med 2. svetovno vojno je bila Murska Sobota pod
mad`arskim okupatorjem, ki je zapiral in
izseljeval zavedne Slovence in @ide. Partizani
in enote Rde~e armade aprila 1945 mesto
osvobodijo. Pripeljemo se v Raki~an - {portno letali{~e, na prireditveni prostor
15. sre~anja upokojencev. Zbrane je najprej
pozdravil predsednik Zveze dru{tev upokojencev Slovenije Vinko Gobec in povabil pred
mikrofon predsednika vlade. Sledil je kulturni program, ki so ga izvedli nastopajo~i iz
okoli{kih krajev. Po kon~anem programu je
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sledilo rajanje, panoramski poleti z letalom
in podobno. Ker smo imeli v programu {e
ogled vetrnega mlina na Stari Gori, smo se
odpeljali proti Svetemu Juriju ob [~avnici in
naprej na Staro Goro, kjer nas je `e ~akala
gospa Vida z velikim cerkvenim klju~em v
rokah. Odklenila nam je baro~no cerkev iz
17. stoletja, ki jo je 1889 poslikal Jakob Brol.
Zanimivost cerkve so druge najstarej{e orgle
v Sloveniji. Po ogledu cerkve smo {li ~ez
cesto v staro {olo, v kateri so leta 1996 odprli
Etnolo{ki muzej kme~kega orodja. Na ogled
je okrog tiso~ predmetov kme~kega orodja od kladiva do brane, od stare budilke do
Pre{ernovih poezij, kolovrat, razno tesarsko
orodje, lon~ena posoda, in {e in {e. Na {olski
zgradbi je spominska plo{~a u~iteljici,
pisateljici in pesnici Kristini [oler, ki je
pou~evala na tej {oli. V parku pred {olo muzejem je doprsni kip Ivana Vuka Starogorskega (1882 - 1939), pisatelja in pub-

licista. Pisal je povesti in prigodne pesmi. Ne
dale~ od {ole stoji Vetrni mlin - rekonstruiran
po 100 let starem Becovem mlinu. Po ogledu
cerkve, muzeja in mlina smo malce posedeli
v prijetni senci kostanjev in si pogasili `ejo.
Kmalu smo se morali odpeljati naprej, saj nas
je na Jan`evem vrhu v Jan`evem hramu
~akalo kosilo. Med potjo smo se ustavili {e v
oljarni in se oskrbeli z bu~nim oljem in si
ogledali prostor za pridelavo olja.
Po kosilu na Jan`evem vrhu nas je ~akalo {e
prijetno opravilo. Vo{~ili smo Jakobu za
okroglo obletnico in mu za`eleli predvsem
zdravje, da se bo lahko {e dolgo udele`eval
na{ih sre~anj. V veselem razpolo`enju, za
kar je dodatno poskrbel harmonikar, smo se
poslovili od gostiteljev in se odpeljali proti
Ljubljani. Zopet smo dodali kamen~ek v mozaik na{ih izletov.
Zvonka Osredkar

Jubilanti
Na{i upokojenci so v septembru praznovali svoj
`ivljenjski jubilej:
50. ROJSTNI DAN
Antun KRNJAK

roj. 7. 9. 1953

Trzin

~lan DUEL

roj. 5. 9. 1943
roj. 15. 9. 1943

Menge{
Ljubljana

~lanica DUEL

roj. 27. 9. 1933
roj. 27. 9. 1933
roj. 30. 9. 1933

Ljubljana
Ljubljana
Vrhnika

~lanica DUEL
~lan DUEL

60. ROJSTNI DAN
Ivanka BURJA
Marija BOJC

70. ROJSTNI DAN
Vida BEVEK
Ivana PRELOGAR
Franc TOM[I^

Ob jubileju jim ~estitamo in `elimo veliko zdravja.
Jo`ica Kra{ovec
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Vogel, Bogatin in Komna
Ustavili smo se
pri smerokazu,
ki nam je
ponujal dve
smeri: v pol ure
pridemo do
Ko~e na Komni
ali do Ko~e pod
Bogatinom.
Odlo~ili smo se,
da bomo
poskusili dobiti
preno~i{~e v
Ko~i pod
Bogatinom, ~e
pa tam ne bo
prostora, pa
bomo {li do
ko~e na Komni.
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V Bohinj smo se pripeljali z jeklenimi konji~ki in jih parkirali v Ukancu. Pozdravili
smo se in se pre{teli. Bilo nas je enajst. Dovolj za skupino, da smo uveljavili popust.
Iz Ukanca smo se z gondolsko `i~nico pripeljali do Ski hotela na Voglu (1540 m), od
tam pa s sede`nico do Orlovih glav.
Od tod je ve~ smu~arskih prog lahke do srednje te`avnostne stopnje. Z Vogla v dolino po
@agarjevem grabnu vodi v dolino smu~arska
proga z vi{insko razliko ve~ kot 900 m. Na
Voglu so 3 sede`nice in 5 vle~nic. Ko smo se
vzpenjali z gondolo, je bilo jezero in dolina
pod nami zavita v gosto sne`nobelo meglo.
Namesto zasne`ene pokrajine, ki smo jo navajeni na Voglu, kadar gremo smu~at, nas je
tokrat Vogel presenetil v zeleni podobi, obarvan z belosivimi skalnimi lisami in vrhovi. Po
nevihti prej{njega dne je bilo nebo kristalno
~isto in za~utili smo to pre~udovito naravo s
vsemi ~uti in za~eli globoko vdihavati ta ~ist
planinski zrak.
Izbrali smo si turo po razglednem grebenu
Spodnjih Bohinjskih gora v vi{ini 1500 do
1977 m. Za~eli smo na vi{ini 1680 m, potem
smo se spustili za kak{nih 300 m, jih spet
pridobili in spet izgubili in tako po~asi hodili
in s spo{tovanjem in ob~udovanjem do narave in okoli{kih gora pri{li po petih urah do
planine Govnja~ na 1475 m. Prvi~ se nam je
pridru`il na na{ih pohodih “pripravnik” Jo`e
^u~nik z `eno, ki je seveda pokazal, da premore {e veliko mo~i, zato je mimogrede
sko~il {e na vrh Vogla (1922 m). Ko smo se

Na vrhu planine Govnja~

ustavili in imeli prvi postanek za malico iz
nahrbtnika, nas je dohitel. Med hojo smo si
vzeli ~as za razglede, ki so se nam ponujali,
zato smo hodili “pole-pole”, kar pomeni
“po~asi-po~asi”. Z nasprotne strani nismo
sre~ali nobenega pohodnika, pot nam je prekri`al le gad, ki je iskal toploto na sredi poti.
Zvil se je v klob~i~ in z dvignjeno glavo
pokazal, da je tu doma. Ko je uvidel, da mu
no~emo ni~ hudega, se je po~asi umaknil
med ru{evje ob poti, mi pa smo imeli prosto
pot naprej. Ko se je dan iz dopoldneva prevesil v popoldan, se nam je odprl pogled in
zagledali smo del~ek Bohinjskega jezera in
ga kmalu spet izgubili. Od tu naprej se je pot
za~ela spet postopoma dvigati vse do planine
Govnja~. Ve~ino poti smo lahko s pogledom
spremljali hotel Vogel, ki nam je kot
nekak{en svetilnik kazal kolik{na pot je `e za
nami. Ustavili smo se pri smerokazu, ki nam
je ponujal dve smeri: v pol ure pridemo do
Ko~e na Komni ali do Ko~e pod Bogatinom.
Odlo~ili smo se, da bomo poskusili dobiti
preno~i{~e v Ko~i pod Bogatinom, ~e pa tam
ne bo prostora, pa bomo {li do ko~e na
Komni. Vendar pa se je te zadnje pol ure
hoda raztegnilo na dobro uro vzpona in
spusta v dolino, saj se je po pripombi Jo`eta
tisti, ki je dolo~al ~as poti, “vozil z mopedom”. Vendarle pa je bil trud popla~an, saj
sicer ne bi videli planine Govnja~ in ru{evin
hi{, ki so spominjale na ~ase, ko se je tu odvijala vojna.
Ravno, ko je za~elo rahlo de`evati, smo pri{li
do Ko~e pod Bogatinom, kjer smo se najprej
pozanimali, ali se da dobiti preno~i{~e na
skupnih le`i{~ih. Kljub temu, da so v ko~i
pri~akovali 32 {olarjev v naravi iz Dobrne,
nas je prijazna oskrbnica Anica takoj namestila na skupnih le`i{~ih in poskrbela, da
nih~e od nas ni ostal ne la~en, {e manj `ejen.
Dru`ili smo se do poznih ve~ernih ur in se
po~asi vsi zbrali na skupnih le`i{~ih. Kdor je
`e spal na skupnih le`i{~ih, ta ve, kako in
koliko se lahko spi, odpo~ije{ pa se vseeno
lahko. Okrog petih zjutraj so se prvi
petelin~ki `e za~eli zbujati in tako smo bili
do pol sedme ure zjutraj vsi ponovno v jedilnici. Rahlo je de`evalo, zato smo se spra{e-

september 2003

Dru{tvo upokojencev
Dober tok.

vali, ali se bo vreme izbolj{alo, sicer bomo {li
direktno preko Komne v dolino. In res, okrog
devete ure je prenehalo de`evati, zato se je
vsak odlo~il, koliko bo hodil pred spustom v
dolino. Zato so nekateri raziskovali bli`njo in
daljno okolico okrog ko~e, nekateri so se
povzpeli do vzno`ja, dva pa na vrh Malega
Bogatina (1977 m). Na vrhu je pihal mo~an
veter, bilo je hladno, tako da se nama je z
Jo`etom skoraj zanohtalo. Res pa je, da sva
imela rokavice, vendar `al v nahrbtniku,
nahrbtnik pa v ko~i. Ko sva sestopila z vrha,
mimo ne{teto planink, nama je bilo kar `al,
da sva morala nazaj do ko~e, kjer smo bili
dogovorjeni, da ob 11. uri krenemo po~asi {e
do doma na Komni in sestopimo v dolino.
Tako smo tudi naredili, se poslovili od prijazne oskrbnice, ki ji je bilo kar te`ko ob
na{em odhodu. Nismo bili ~isto prepri~ani ali

le zaradi na{e dru`be, ali bo morda pogre{ala
tudi dobre goste. V domu na Komni smo
dohiteli na{e pohodnike, ki so se tja odpravili prej in nato sestopili mimo {tevilnih
ovinkov do Ko~e pri Savici. Tam smo se
okrep~ali, dokler nista g. Mrak in g. ^u~nik
“po{topala” irskega turista, ki ju je zapeljal
do avtomobila pod gondolo; in na tak na~in
so tudi ostali na{i {oferji pri{li do avtomobilov.
Za nami sta bila dva ~udovita dneva, pre`iveta skupaj v krasnem planinskem okolju.
Veseli smo bili tudi, da smo vsi brez ve~jih
te`av pri{li v dolino. Za`eleli smo si le {e
sre~no pot domov in na snidenje prihodnji~.
Pohod je zasnoval in vodil Lojze Po~ervina.
Hvala mu.
Justi Kuder

VABILO
^lane dru{tva upokojencev vabimo
v torek, 14. oktobra 2003, na izlet
“Po poti kulturne dedi{~ine”. Obiskali bomo rojstno hi{o
dr. Franceta Pre{erna, Matije ^opa,
Frana Sale{kega Fin`garja in Janeza Jalna.

Odhod iz Ljubljane ob 7.00 uri s parkiri{~a Tivoli.

Prijave od 1. do 4. oktobra 2003 na telefon
{tevilka 01/ 519 80 36, Zvonka Osredkar, vsak dan do 11. ure.

Do zasedbe avtobusa.
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Obiskali smo Tolminsko
Po vro~ih poletnih po~itnicah smo se zbrali v Tivoliju, od koder smo se odpeljali na
Primorsko. Na{ cilj je bil Tolmin z okolico - korita rek Tolminke in Zadla{~ice,
Hudi~ev most in Javorca - cerkev sv. Duha.
Med 1. svetovno
vojno so jo v
spomin na
tiso~e padlih
sotrpinov, ki so
oble`ali na
bli`njih vrhovih,
zgradili ~astniki
in vojaki
3. gorske
brigade.
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V Tivoliju so nam za`elele dobrodo{lico
de`evne kaplje, vendar se nismo prestra{ili.
Kljub ~emernemu vremenu smo bili vedrih
obrazov in veseli snidenja s starimi znanci in
prijatelji. Podali smo se na pot, radovedni,
kaj nam bo ponudil dana{nji dan. Kmalu smo
ugotovili, da smo de` pustili v Ljubljani, nikogar pa nismo pustili na `e tradicionalnih
postajali{~ih od Ljubljane do Logatca, le
nekateri so “morda zaspali” in se nam niso
pridru`ili. Mislim, da jim je `al, ker niso {li z
nami, saj bi tudi na avtobusu lahko zadremali. Pa dovolj nakladanja, ker bo voz te`ko
potegnil.
No, iz Ljubljane preko Vrhnike in Logatca smo
se pripeljali do Kalc, majhne vasice, kjer se
kri`ajo poti proti Ljubljani, Ajdov{~ini in
Idriji. Zavili smo proti Idriji. Mimo Hotedr{ice,
vasice, ki le`i na kra{kem Hotenjskem polju,
pod vzhodnim robom Trnovske planote ob
potoku Hotenjka, skozi Godovi~, naselje s
tovarno klimatskih naprav, lesnim obratom in
mlekarno, peljali smo skozi kri`i{~e, kjer se
cesta odcepi proti Divjemu jezeru, ki je od leta
1972 za{~iteno in urejeno kot muzej v naravi.
Jezero je do 65 m dolgo in do 30 m {iroko, iz
njega se po 55 m toka izliva v Idrijco najkraj{a
Slovenska reka Jezernica. Nismo zavili proti
Divjemu jezeru. Nadaljevali smo pot in pri{li v
Idrijo, najstarej{e rudarsko mesto, ki se je
razvilo v dolini hudournika Nikova ob izlivu v
Idrijco. Idrija je dobila mestne pravice v
za~etku 18. stoletja. Predvsem zaradi `ivega
srebra, ki so ga odkrili leta 1490 je Idrija dobila cestno povezavo po dolini Idrijce z dolino
So~e, po Hotenjski dolini z Logatcem in preko
^rnega vrha z Vipavsko dolino. Rudnik `ivega
srebra je zaprt - del rudnika je spremenjen v
muzej. Pot nadaljujemo po vijugasti cesti
mimo Slapa ob Idrijci - rojstnega kraja pisatelja Cirila Kosma~a. V Ba~i pri Modreju si kar iz
avtobusa ogledamo spomenik 1. svetovne vojne - postavili so ga 15. korpusu nem{ke
vojske, ki je 1917. sodeloval v 11. so{ki bitki.
Most na So~i, do leta 1952 se je imenoval Sveta
Lucija, le`i na pomolu rek So~a in Idrijca in je
pomembno prometno kri`i{~e med dolinama
So~e in Idrijce ter Ba{ko grapo. Peljemo se
skozi Tolmin do korit reke Tolminke, kjer se
za~enja na{e raziskovanje.

Razdelili smo se v dve skupini. Ena je od{la v
korita Tolminke in na Hudi~ev most, druga
skupina se je s posebnimi avtomobili odpeljala na planino Polog, od koder smo se
povzpeli na planino Javorca, kjer stoji cerkev
sv. Duh.

Med 1. svetovno vojno so jo v spomin na
tiso~e padlih sotrpinov, ki so oble`ali na
bli`njih vrhovih, zgradili ~astniki in vojaki
3. gorske brigade. Po na~rtih arhitekta
Remigiusa Geylinga, ki je bil med vojno nadporo~nik, je dela vodil poro~nik Geza
Jablonsky. Cerkev so za~eli graditi aprila
1916 in jo dogradili do 1. novembra istega
leta. Spodaj je kamnita, zgoraj lesena.
Notranjost cerkve je enotno secesijsko
oblikovan prostor. Prevladujo~i ~rna in
modra barva z zlatimi in belimi ornamenti
dajeta prostoru slovesen in resnoben videz.
Na stranskih stenah so pritrjeni leseni okvirji, v katere so vpete lesene plo{~ice z v`ganimi imeni - (les od zabojev za strelivo). Ko je
na stenah zmanjkalo prostora za nova imena,
so dodali okvirje, ki se odpirajo kot listi
knjige. Skupaj je v`ganih ve~ kot 2500 imen
padlih. Na zunanji sprednji strani so pod
zvonik naslikali avstrijski in ogrski grb, nad
njima son~no uro z napisom PAX (MIR). Med
okni so na zunanjih stenah cerkvice grbi
avstroogrskih de`el. Pomenljivo sporo~ilo
cerkvice na Javorci je:
“Prek groba ne se`e jeza sovra`nikov.”
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Po ogledu smo se vrnili v korita Tolminke in
si ogledali naravno znamenitost, ki le`i v
obmo~ju Triglavskega narodnega parka.
Tolminka izvira 690 m visoko v Krnskem
pogorju nad planino Polog. Najprej se prebija skozi ~elno moreno nekdanjega ledenika,
nato skozi tesno in navpi~no skalno reber
dolbe okrog 200 m dolga, do 60 m globoka in
od 5 do 10 m {iroka korita. Zanimivost korit
je tudi ta, da se v obmo~ju korit nahaja
najni`ja to~ka Triglavskega narodnega parka - ta je na vi{ini 180 m nadmorske vi{ine.
Povzpeli smo se na Hudi~ev most, ki se dviga
60 m nad koriti, pod njim je topel izvir 22˚C.
Z mostu si ogledamo korita {e s pti~je perspektive. Narava je res najve~ji umetnik. Po
ogledu korit smo se v bli`njem lokalu
okrep~ali s kavico in se odpeljali v Tolmin.
Ogledali smo si muzej, ki ima sede` v

Coronijevi gra{~ini sredi Tolmina. V razstavnih prostorih so na ogled razli~ne zbirke:
etnolo{ka, umetnostnozgodovinska, zgodovinsko etnolo{ka zbirka, ki nas na zanimiv
na~in vodi skozi obdobje kme~kih puntov.
Pred muzejsko zgradbo stoji spomenik skladatelju in zborovodji Maksu Pirniku, na trgu
pred muzejem pa je spomenik Tolminskemu
puntu, postavljen 1973. ob 260 letnici punta.
Samo nekaj korakov nas je {e lo~ilo od hotela
Krn, kjer nas je ~akalo kosilo. Po celodnevnem potepanju se je topla juhica kar prilegla. Cel dan nam je bilo vreme naklonjeno,
ko pa smo po kosilu vstopili v avtobus je
za~elo de`evati. To nas ni motilo, saj smo bili
pod streho. Suhi in veseli smo se poslovili in
`e kovali na~rte za prihodnji izlet.
Zvonka Osredkar

MARTINOVANJE
Tudi letos bo pri{el sv. Martin, ki bo iz “vode” - mo{ta naredil vino.
Kdor `eli biti zraven, naj se nam pridru`i 11. novembra 2003
v Kostanjevici na Krki.

Odhod iz Ljubljane ob 7.00 uri s parkiri{~a Tivoli.

Prijave od 3. do 5. novembra 2003 na telefon
{tevilka 01 519 80 36, Zvonka Osredkar,
vsak dan do 11. ure.

Do zasedbe avtobusa.
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Gensko spremenjeni organizmi,
ki slu`ijo kot hrana ~loveku
Za gensko
tehnologijo
velja, da se `e
od samega
za~etka pojava
kre{ejo mnenja
o tem, ali
prina{a
~love{tvu res
samo koristi, ali
pa bomo morda
dele`ni tudi
posledic, ki v
tem trenutku
sicer {e niso
vidne, bi pa
utegnile, v svoji
skrajni razli~ici,
postati celo
katastrofalne.

@ivimo v ~asu strahovito hitrega tehnolo{kega napredka. Rezultati, ki jih prina{a
napredek, temeljito spreminjajo na~in `ivljenja. Napredek je tako silovit, da mu
v~asih kar te`ko sledimo. Pravzaprav druga~ne izbire kot slediti razvoju in ga sprejeti niti nimamo, ~e `elimo v vse bolj modernem svetu sploh obstati.
Kaj pa rezultat tega? V glavnem pozitiven, saj
dose`ki izbolj{ujejo kvaliteto `ivljenja - vsaj
v zahodni civilizaciji. Manj prijetno spoznanje je, da razvoj in napredek zahtevata
dolo~eno ceno, ki jo moramo za to pla~ati.
Davek pla~uje predvsem narava oziroma
na{e okolje, ki sta vse bolj obremenjena,
v~asih pa celo ~lovekovo zdravje.
Konec prej{njega in v za~etku tega stoletja
smo bili pri~a pravi eksploziji veje znanosti,
ki jo lai~no poimenujemo “biotehnologija”.
Spremembe, ki jih prina{a, so dobesedno revolucionarne. Najve~ se govori o “genski
tehnologiji”. Ta veja znanosti je vse bolj prisotna v kmetijskem gospodarstvu, torej pri
`ivinoreji in poljedelstvu. Znanstveniki
poro~ajo o izjemno pomembnih pridobitvah
oziroma mo`nostih, ki jih nova tehnologija
prina{a; med drugim o pove~ani pridelavi
mleka, o upo~asnjenem procesu propadanja
(gnitja) nekaterih vrst gensko spremenjenih
rastlin (paradi`nik) - ~e omenim samo nekatere.
Vendar pa vsi rezultati niso ravno dobri in
koristni, ~eprav najprej tako ka`e. V~asih se
znanost (ali ~love{tvo) ovede {ele takrat, ko
je `e prepozno. Spomnimo se samo najve~jih
izumov, ki naj bi izbolj{ali kvaliteto
~lovekovega bivanja - izum smodnika, izkori{~anje novih vrst energije, iznajdba novih
zdravil - pa se je s~asoma izkazalo, da so vsi
ti briljantni izumi v posameznih primerih
prinesli celo ve~ {kode kot koristi (ki pa je
tudi ne smemo negirati). Na podro~ju
prehrane ~love{tva, konkretneje pridelave
kmetijskih pridelkov, je bil izum pesticidov,
herbicidov in umetnih gnojil pravi blagoslov,
saj je znanost z njihovo iznajdbo napovedala
konec podhranjenosti in umiranju zaradi
lakote, kar naj bi dosegli zaradi bolj{ih
donosov. V ve~ji meri se je vse to res uresni~ilo, vendar takrat nih~e ni razmi{ljal o
uni~enju rodovitne povrhnjice zaradi pretirane uporabe pesticidov in herbicidov, nikogar ni bolela glava zaradi onesna`ene podtalnice, ki je posledica tudi pretirane uporabe
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mineralnih gnojil. Znanost takrat tega ni mogla predvideti. Redki posamezniki, ki so se
tega zavedali, pa so bodisi morali mol~ati,
bodisi so si obetali kos poga~e od silnega
zaslu`ka, ki se je obetal. Podobne stvari so se
dogajale tudi pri predelavi in shranjevanju

`ivil, ki so bila silno mo~no “oplemenitena” z
raznimi konzervansi, aditivi in vsemi mogo~imi kontaminanti - takrat seveda na novo
izumljenimi “~ude`nimi preparati”.
Za gensko tehnologijo velja, da se `e od
samega za~etka pojava kre{ejo mnenja o
tem, ali prina{a ~love{tvu res samo koristi,
ali pa bomo morda dele`ni tudi posledic, ki v
tem trenutku sicer {e niso vidne, bi pa utegnile, v svoji skrajni razli~ici, postati celo
katastrofalne. Jasno je, da o tem nima pravice
soditi nih~e, ki ni seznanjen s samimi osnovami genetike in njenimi zmo`nostmi.
Pogosto je namre~ ravno pomanjkljivo znanje tisto, ki spro`i pretirano evforijo na eni, ali
neosnovane strahove na drugi strani.
Vsakr{no zavra~anje genske tehnologije brez
pomisleka je nesmiselno. Z njenimi dose`ki
se je potrebno seznanjati, saj nam le
razumevanje omogo~a presoditi, ali nam
bodo postregli s prednostmi, ali pa bomo
dele`ni tudi tveganja. Napa~no bi bilo
zanikati pozitivne dose`ke znanosti na
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podro~ju ~lovekove prehrane. Potrebno pa je
opozoriti na mo`ne posledice - osve`iti
spomin na “negativne pridobitve”, ki so se v
zgodovini `e dogajale, kot sem zapisal v
za~etku, pri povsem pozitivnih namenih.
Verjamem tudi, da je namen tistih, ki se z
gensko tehnologijo ukvarjajo in jo razvijajo,
skrajno pozitiven, to je izbolj{ati nekatere
lastnosti rastlin. Seveda bo {ele ~as pokazal,

lahko nastane takrat, ko nenadoma postane
gensko spremenjen klon pod udarom nekih
specifi~nih {kodljivih dejavnikov (na primer
virus ali kaj podobnega, kot preonski proteini
- nore krave). Nemogo~e je naenkrat zamenjati celoten klon z novim, bolj{im. La`e je
gospodariti s populacijo klonov. Poleg tega pa
nastajajo {e drugi stranski negativni u~inki.
Na primer koruza. Naredijo klon, ki je
neob~utljiv na herbicide. Le te {kropijo z
vi{jimi koncentracijami kot je obi~ajno.
Herbicidi zaidejo v vodotoke, pitno vodo in {e
kam. Potem pa pride katastrofa - nepoznan
virus, ki uni~i kulturo koruze. Na vseh velikih
povr{inah pa ne moremo ni~esar posejati, ker
je zemlja zastrupljena. Po~akati moramo
dolo~en ~as, medtem pa so njive kot ena velika pu{~ava”.
Kakorkoli, poveli~evanje posameznih klonov
zaradi kratkoro~nih koristi ni prijazno do
celotnega `ivljenja na Zemlji.

Vsak dr`avljan
ima pravico do
zdravega na~ina
`ivljenja,
katerega
sestavni del je
seveda tudi
zdrava hrana.
Prav tako ima
vsakdo pravico
biti obve{~en o
morebitnih
dejavnikih
tveganja.

Glede na skokovit napredek znanosti lahko v
prihodnje pri~akujemo velike posege v nekaj je v ne~em dobrega in kaj ne in tu smo
zaenkrat nemo~ni. Zdrava kme~ka pamet
pravi, da ni vse zlato, kar se sveti. Dogaja se,
da se negativne posledice nekega delovanja
poka`ejo {ele po dalj{em obdobju.
Vsak dr`avljan ima pravico do zdravega
na~ina `ivljenja, katerega sestavni del je
seveda tudi zdrava hrana. Prav tako ima
vsakdo pravico biti obve{~en o morebitnih
dejavnikih tveganja. To {e posebej velja za
prehrano, saj je za ~as, v katerem `ivimo,
zna~ilno obilje hrane (vsaj v razvitem svetu),
vendar obenem ugotavljamo, da nas to obilje
ne {~iti pred napakami glede prehranjevanja - pogosto tudi zaradi napa~ne ali pa sploh
ne-informiranosti. Zato previdnost glede dose`kov genske tehnologije nikakor ni odve~.
Razmi{ljanja dr. Janka Bo`i~a, biologa:
“Zavedati se je potrebno, da je problem
sodobne tehnologije genskih manipulacij v
doseganju hitrih rezultatov, ki se takoj prenesejo v velik obseg proizvodnje. V praksi to
lahko pomeni, da imamo ve~ji del neke
polj{~ine kot en sam klon rastline. To pa je
grozljivo. Zakaj? ^lovek tukaj dela v nasprotju s temeljnimi naravnimi zakoni. Pa ne v
smislu spremembe genoma. To se dogaja tudi
v naravi. Razlika je v tem, da naravi ne uspe
takoj raz{iriti uspe{nega gena na ve~ji del
populacije ene vrste. Obi~ajno {e vedno
ostane velik genski zaklad razli~kov. Problem

naravno spreminjanje lastnosti rastlin, {e posebej tistih, s katerimi se prehranjujemo. Vse
ve~ je posameznikov, ki se vse pogosteje
spra{ujejo o mo`ni {kodljivosti prehranjevanja z gensko spremenjenimi rastlinami.
Prav bi bilo, da bi bilo prebivalstvo seznanjeno z morebitnim tveganjem zaradi
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u`ivanja gensko spremenjenih rastlin.
Osve{~enost pa bomo dosegli le z znanstvenimi analizami, saj te lahko ovr`ejo ali potrdijo vse dvome, ki se pojavljajo s tem v zvezi.
Tako bi bil porabnik kolikor toliko zavarovan.
Sodobne genetske tehnologije je koristno
uporabiti, vendar ne tako, da bomo zmanj{evali pestrost genskih zakladov, ampak tako, da bomo le te ve~ali. Na ta na~in ni mogo~e, da bi pri{li v konflikt z
naravo. To pa je nujno za zdravo `ivljenje na Zemlji.
Toni [timec

Zgodba za du{o

Dragocen/a si - ne pozabi tega!
Slavni govorec je enega od svojih seminarjev
pri~el tako, da je v roki dr`al bankovec za 20
dolarjev. V prostoru, kjer je bilo prisotnih
200 poslu{alcev, je vpra{al: “Kdo si `eli ta 20
dolarski bankovec?” Roke so se za~ele dvigovati. Dejal je:”Dal vam bom ta bankovec,
ampak najprej mi dovolite, da naredim tole.

Potem je zme~kal bankovec in ga ponovno
dvignil v zrak.
Vpra{al je:”Kdo si ga {e vedno `eli?” Roke so
bile {e vedno dvignjene.”Dobro,” je odgovoril: “Kaj pa, ~e naredim tole?” Bankovec je
vrgel na tla in za~el po njem stopati. Potem
ga je pobral, zme~kanega in umazanega.
“Kdo si ga `eli sedaj?” Roke so bile {e vedno
v zraku.”Prijatelji moji, danes smo se nau~ili
zelo dragocene lekcije,” je dejal: “Ne glede na
to, kaj sem napravil z denarjem, {e vedno si
ga `elite, ker bankovec ni izgubil na svoji
vrednosti. [e vedno je vreden 20 dolarjev.” “V
`ivljenju mnogokrat pademo, smo zme~kani,
pohabljeni, na tleh, v umazaniji, vse to z
odlo~itvami, ki jih sprejemamo, in
okoli{~inami, ki nam prihajajo na pot. Takrat
mislimo, da smo nevredni ljubezni, nevredni
topline, nevredni samih sebe. Ampak ne
glede na to, kaj se je zgodilo ali kaj se bo
zgodilo z vami, nikoli ne boste izgubili svoje
resni~ne vrednosti. Umazani ali ~isti,
zme~kani ali povsem urejeni, {e vedno ste
neprecenljivi...zlasti za tiste ljudi, ki vas
imajo radi.
Veli~ina na{ega `ivljenja ne prihaja od tega,
kar naredimo ali koga poznamo, temve~ od
tega, KDO SMO MI.”
Dragocen/a si - TEGA NIKOLI NE POZABI
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Zahvala
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Spo{tovane sodelavke, spo{tovani
sodelavci, dragi prijatelji!
Vesel sem, da ste se v tako velikem {tevilu odzvali povabilu in se skupaj z menoj poveselili
na sre~anju ob praznovanju moje okrogle
obletnice. Vsem skupaj in vsakemu posebej se
{e enkrat iskreno zahvaljujem.
Ludvig Soto{ek

Misel:
Tvoja najve~ja varnost na svetu je
`ivljenje v ljubezni! Ko postane{
ljubezen, ti izgine{.
Gre{ preko.
Sri Sri Ravi Skankar

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec oktobra, po{ljite do
15. oktobra na `e znani naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo Elektro novic,
slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, faks: 01 231 25 42
ali na elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si.
37

september 2003

Nagradna kri`anka
Dober tok.

Porazde- Snov, ki ne Gr{ko
Arabska
Kemijski Gr{ki otok dr`ava
prevaja
ljevalec
mesto
na
simbol
za
v
Egejskem
elektri~ne el. energije, (Thessalo- TULIJ
bli`njem
morju
osamilo
energije
nike)
vzhodu
1

FOTO:
Bojan
Pintar
Delitelj,
razpe~evalec

Rado
Murnik

6

Fizikalno
kemijski
pojav
(podobnost)
Pomembna
kuhinjska
za~imba iz
morja

Pritrdilnica
Kazalni
zaimek
8

Deveti
planet od
sonca

Ljudstvo Francoski
Elektropesnik
v Tur~iji
encefaloTristan
(UYGUR)
gram
…
9

Boris
Fakin

3

2

Nekdanji
portugalski
politik

Duhovita
domislica
(pri filmu)
Babilonska
prestolnica
Plin
C2H4

5

^ufar
Tone

Doba,
vek
Japonski
pisatelj

Slovenski
slikar
(Anton)

Enaki
~rki

[pansko
mesto
(znana
katedrala)

Gr{ka
~rka
10

Glasbenik
Soss
@danov
Andrej

Vzklik

2. in 4.
vokal

Sestavil
TONI

Irhovina
12

Osebni
zaimek
Vojna
po{ta
7

Zvarjeno
mesto
4

11

Mehko,
mlado
perje

^rke iz o{tevil~enih polj prenesemo v ustrezna mesta spodaj, da dobimo geslo; tega prikazujejo tudi fotografije!
1

2

3

4

5

6

7

6

1

8

6

5

9

7

10

11

12

10

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenko skupne poletne {tevilke Ano
Ko{ak, 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 15. oktobra na naslov:
Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo Elektro novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58,
1516 Ljubljana.
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Elektro novice - interno glasilo Elektra Ljubljana d.d. Naslov: Slovenska 58, 1516
Ljubljana. Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni in
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
“Zakaj denarnice, ki ste jo na{li, niste oddali? Saj ste takoj vedeli, da ni va{a”.
“Bankovci so se mi zdeli tako znani.”
Pri Kova~evih potrka na vrata `upnik. “Si ti, angel~ek moj?” vpra{a Kova~.
“Ne ravno,” odgovori `upnik, “sem pa iz iste firme”.
I{~em bankovec za 10.000 SIT s serijsko {tevilko AL 645814.
Ponudbe pod: ^USTVENA NAVEZANOST.
“Kaj je na zadnjih petih straneh priro~nika za Yugote?
Avtobusni vozni red.”
@ena mo`u med prepirom s pepelnikom razbije glavo.
Vzame povoj in mu jo povije.
Ne`no ga pogleda in re~e: “Ubo`~ek moj, le kaj bi ti brez mene.”
“Katere `enske ima{ raje: tiste, ki veliko govorijo, ali tiste druge.”
“Katere druge?”
“Kako si kaj, Mihec?” vpra{a dedek vnuka.
“Kar v redu. Le s tvojim sinom imam kar naprej te`ave,” odgovori Mihec.
Peter je v no~nem lokalu sre~al svojega osebnega zdravnika.
Ta mu je jezno dejal: “Razlo`ite mi naslednje: pred kratkim sem vam
napisal recept za uspavalne tablete, vas pa sem v zadnjih dneh `e trikrat
videl v no~nem lokalu!”
“To pa ja ni ni~ posebnega!” mu je odgovoril Peter. “Tablete so za mojo `eno!”
“Zakaj se `enske li~ijo?”
“Ker mo{kim bolje funkcionirajo o~i kot mo`gani!”
“Si kaj mislil name?” vpra{a `ena mo`a, ko se ta vrne domov.
“Sem, zato me pa tako dolgo ni bilo.”
“Najve~je nesre~e se dogajajo v kuhinji!” re~e `ena.
“Res je, in jaz moram vedno vse pojesti!” poto`i mo`.
[tajerec stopi v ljubljansko restavracijo in vpra{a natakarja.
“Ali imate oran`ado?”
“Ne, `al, oran`ade trenutno nimamo.”
“Kok to?”
“Ja, kokto pa imamo!”
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