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Pla~e tokrat druga~e
Vedno sem spo{toval marljivost, delavnost, iskrenost

Beseda urednice
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Dober tok.

Poletni meseci v znamenju
pomembnih projektov

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Uprava dru`be
Elektra Ljubljana
d.d. se je
odlo~ila in
imenovala
posebno
delovno skupino
za izdelavo
projekta in
uvedbo sistema
vodenja varnosti
in zdravja pri
delu
(v nadaljevanju
VZD) v Elektru
Ljubljana d. d.
s pridobitvijo
certifikata
OHSAS 18001.
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Spo{tovane bralke, spo{tovani bralci Elektro novic,
upam, da ste ustvarjalno in prijetno pre`iveli
po~itni{ke dni v dru`bi ljudi, ki jih imate
radi. Vesela sem, da vas lahko na pragu jeseni
pozdravim z novo {tevilko Elektro novic.
[tevilke glasila, ki prina{ajo dobre novice, so
mi {e posebno pri srcu - in tokratna {tevilka
jih ima veliko.
Naj jih na tem mestu na{tejem le nekaj:
• @e iz nagovora predsednika uprave
o poslovnih rezultatih Elektra Ljubljana
v prvem polletju leta 2004 je razvidno, da
je Elektro Ljubljana posloval z dobi~kom
v vi{ini 709,9 mio SIT, ~eprav je bila za
obravnavano obdobje na~rtovana izguba
v vi{ini 167 mio SIT. Bolj{i poslovni rezultat od na~rtovanega je v najve~ji meri
posledica vi{je mar`e pri prodaji elektri~ne energije, preseganja omre`nine,
ve~jih subvencij za prevzem elektri~ne
energije od kvalificiranih proizvajalcev,
vi{jih prihodkov od prodaje ostalih
storitev in od izvajanja lastnih investicij,
preseganja sredstev sofinanciranja, vi{jih
izrednih prihodkov, ni`jih stro{kov
vzdr`evanja ter ni`jih prevrednotovalnih
in finan~nih odhodkov.
• Dobra novica, ki jo velja med prvimi
omeniti je zagotovo tudi izpogajan dvig
pla~ in to na na~in, ki zmanj{uje socialne

razlike. Ve~ preberite v besedilu Pla~e tokrat druga~e.
• V torek, 24. avgusta 2004, je minister za
okolje, prostor in energijo mag. Janez
Kopa~ polo`il temeljni kamen nove razdelilne transformatorske postaje v Litiji omenjena investicija je {e ena v vrsti, ki bo
pomembno prispevala k izbolj{anju oskrbe
na{ih odjemalcev elektri~ne energije.
• 5. avgusta 2004 je potekala 8. redna seja
skup{~ine delni~arjev dru`be Elektro
Ljubljana. Ugotovljeni bilan~ni dobi~ek za
leto 2003 zna{a 334.332.676,98 tolarjev.
Na skup{~ini je bil sprejet sklep, da se za
omenjeno obdobje delni~arjem podjetja
izpla~ajo dividende v vi{ini 8,53 SIT bruto
na delnico glede na {tevilo delnic na dan
5. 8. 2004, vknji`enih v delni{ki knjigi
Elektra Ljubljana.
• Uprava dru`be Elektra Ljubljana d.d. se je
odlo~ila in imenovala posebno delovno
skupino za izdelavo projekta in uvedbo
sistema vodenja varnosti in zdravja pri
delu v Elektru Ljubljana d.d. s pridobitvijo
certifikata OHSAS 18001.
Toliko o tokratnih novicah. Naj vas opozorim, da je besedilu o za~etku projekta za pridobitev certifikata OHASAS 18001 prilo`ena
anketa. Preberite, izpolnite, izre`ite in jo
vrnite na navedeni naslov.
@elim vam toplo, barvito jesen in naj vas
namesto viroze vedno oku`i le dobra
volja.
Mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec oktobra, po{ljite
do srede, 13. oktobra, na naslov: Elektro Ljubljana d.d. uredni{tvo Elektro novic,
slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, faks: 01 231 25 42
ali kar na elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si.
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Namesto uvodnika
Dober tok.

Poslovni rezultati v prvem polletju
leta 2004
Elektro Ljubljana je v prvem polletju leto{njega leta posloval z dobi~kom v vi{ini
709,9 mio SIT, pri ~emer je potrebno upo{tevati, da “manjka” {e polovica mese~ne
prodaje elektri~ne energije (vklju~no s pripadajo~o omre`nino) na letnem odjemu,
ker je bil presek izveden le ob koncu leta.
V prvi polovici leta 2004 je bilo prodanih
1.687 GWh elektri~ne energije, od tega
601,9 GWh tarifnim odjemalcem ter
1.085,1 GWh upravi~enim odjemalcem in
trgovcem. V primerjavi s planirano prodajo je
bila realizacija vi{ja za 2,7 %, glede na prodajo v enakem obdobju predhodnega leta pa
je bila ni`ja za 5,9 %.

Vincenc Jan{a

Omre`nina za uporabo distribucijskega
omre`ja je bila dose`ena v vi{ini 6.243,8
mio SIT in je bila od planirane vi{ja za 2 %, od
dose`ene v predhodnem letu pa je bila zaradi
ve~je porabe elektri~ne energije vi{ja za 3 %.
Stro{ki izgub elektri~ne energije, t.j. stro{ki nakupa elektri~ne energije UDO-ta,
zmanj{ani za prejete subvencije, so zna{ali
1.463,1 mio SIT in so na~rtovane zaradi preseka presegli za 27,7 %, od dose`enih v predhodnem letu pa so bili ni`ji za 1,8 %.
Prihodki od prodaje ostalih storitev so bili
v prvih {estih mesecih leta 2004 realizirani
v vi{ini 655,4 mio SIT. V primerjavi s planiranimi so bili vi{ji za 13 %, glede na dose`ene
v enakem obdobju predhodnega leta pa za
51,9 %, kar je v najve~ji meri posledica vi{jih
prihodkov od investicij za tuj ra~un. Prihodki
iz naslova izvajanja lastnih investicij so
dosegli 1.154,1 mio SIT in so bili za 19,7 % nad
planiranimi, ter za 36,4 % nad realiziranimi
v enakem obdobju leta 2003.
Zaradi vi{jih prihodkov iz naslova povra~il in
soudele`be so ostali poslovni prihodki pre-

vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si

Za obravnavano obdobje je bila na~rtovana
izguba v vi{ini 167 mio SIT. Bolj{i poslovni
rezultat od na~rtovanega je v najve~ji meri
posledica vi{je mar`e pri prodaji elektri~ne
energije, preseganja omre`nine, ve~jih subvencij za prevzem elektri~ne energije od
kvalificiranih proizvajalcev, vi{jih prihodkov
od prodaje ostalih storitev in od izvajanja
lastnih investicij, preseganja sredstev sofinanciranja, vi{jih izrednih prihodkov, ni`jih
stro{kov vzdr`evanja ter ni`jih prevrednotovalnih in finan~nih odhodkov. V enakem
lanskem obdobju je bila izkazana izguba v
vi{ini 488,7 mio SIT.

Rezultat pri prodaji elektri~ne energije tarifnim odjemalcem (razlika med prodajo in
nakupom) je bil negativen v vi{ini 475,2 mio
SIT. V primerjavi s planiranim je bil bolj{i za
2,5 %, od dose`enega v predhodnem letu pa
je bil predvsem zaradi dviga tarifnih postavk
bolj{i za 43,4 %. Pri prodaji elektri~ne energije upravi~enim odjemalcem oz. trgovcem je
bil rezultat pozitiven v vi{ini 1.376,1 mio SIT
in je bil od na~rtovanega zaradi ve~jih prodanih koli~in in ni`je nakupne cene bolj{i za
61,2 %, od dose`enega v predhodnem letu pa
je bil zaradi vi{je povpre~ne prodajne cene
vi{ji za 22,2 %.

Bolj{i poslovni
rezultat od
na~rtovanega je
v najve~ji meri
posledica vi{je
mar`e pri prodaji
elektri~ne
energije,
preseganja
omre`nine,
ve~jih subvencij
za prevzem
elektri~ne
energije od
kvalificiranih
proizvajalcev,
vi{jih prihodkov
od prodaje
ostalih storitev
in od izvajanja
lastnih investicij,
preseganja
sredstev
sofinanciranja,
vi{jih izrednih
prihodkov, ni`jih
stro{kov
vzdr`evanja
ter ni`jih
prevrednotovalnih in finan~nih
odhodkov.
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segli planirane za 34 %, dose`ene v enakem
obdobju predhodnega leta pa za 39,4 %.
V prvem polletju leta 2004 so zna{ali 479,5
mio SIT.
Vsem
sodelavkam in
sodelavcem se
zahvaljujem za
va{ prispevek
k uspe{nemu
poslovanju
Elektra Ljubljana
v prvem polletju.

Finan~ni prihodki, realizirani v vi{ini
51,8 mio SIT, so bili na nivoju enakega
obdobja predhodnega leta, v primerjavi
z na~rtovanimi pa so bili vi{ji za 93,5 %.
Izredni prihodki so bili, zaradi prejetih
od{kodnin iz naslova zimskih havarij in
izrednega prihodka iz naslova vra~ila
pla~anih dav~nih obveznosti, v primerjavi z
realiziranimi v enakem obdobju leta 2003
vi{ji za 2,6-krat. V prvem polletju leta 2004
so dosegli 164,8 mio SIT.
Stro{ki materiala (brez stro{kov nakupa
elektri~ne energije) so v obdobju 1-6/2004
zna{ali 1.175,6 mio SIT in so planirane presegli za 12,3 %, realizirane v predhodnem
letu pa za 30,4 %. Preseganje stro{kov materiala je predvsem posledica ve~je realizacije
pri izvajanju investicij za lasten in tuj ra~un,
pri ~emer pa se to odrazi tudi na vi{jih prihodkih.
Stro{ki storitev (brez stro{kov uporabe
omre`ja) so bili v prvih {estih mesecih leta
2004 realizirani v vi{ini 1.255,5 mio SIT in so
bili od planiranih vi{ji za 3,2 %, medtem ko so
realizirane v predhodnem letu presegli za
10,3 %. Na pove~anje stro{kov med drugim
vpliva tudi sprememba ra~unovodske usmeritve glede knji`enja stro{kov tujih storitev
pri izvedbi naro~il za zunanje naro~nike, ki se
v letu 2004, za razliko od preteklih let, evidentirajo med stro{ki storitev in ne ve~ na
razmejitvah.
Amortizacija je za obdobje 1-6/2004 upo{tevana v vi{ini planirane amortizacije, ki
zna{a 2.317 mio SIT.

Stro{ki dela so bili v {estih mesecih leta
2004 realizirani v vi{ini 2.456,6 mio SIT in so
bili v primerjavi z na~rtovanimi ni`ji za
0,8 %, medtem ko so dose`ene stro{ke dela
v enakem lanskem obdobju zaradi zakonskega dviga pla~ in vi{je osnove za izpla~ilo
regresa presegli za 8,3 %.
Drugi stro{ki, ki so v prvem polletju 2004
zna{ali 32,2 mio SIT, so bili v primerjavi z
na~rtovanimi ni`ji za 24,9 %, od dose`enih v
enakem lanskem obdobju pa za 30,7 %, kar je
predvsem posledica neenakomerne dinamike
stro{kov nadomestil za uporabo stavbnih
zemlji{~.
Prevrednotovalni poslovni odhodki so
dosegli 18,6 mio SIT in so bili od na~rtovanih
za to obdobje ni`ji za 79,4 %, ker v prvi
polovici leta 2004 {e ni bilo izvedenih
odpisov terjatev, na podlagi ve~letnih rezultatov in likvidnostne situacije v slovenskem
gospodarstvu pa so planirani.
Finan~ni odhodki so v obdobju 1-6/2004
zna{ali 206,2 mio SIT. Zaradi zni`evanja
obrestnih mer in ker planiranega dolgoro~nega zadol`evanja v prvem polletju {e ni
bilo, so bili za 28,5 % ni`ji od na~rtovanih, od
realiziranih v enakem obdobju predhodnega
leta pa so bili zaradi zni`anja obrestnih mer
ni`ji za 47,5 %.
Izredni odhodki so zna{ali 15,5 mio SIT, v
enakem lanskem obdobju pa 7,9 mio SIT.
V gospodarskem na~rtu dru`be so investicijska vlaganja za leto 2004 planirana v vi{ini
6.462,8 mio SIT. V prvi polovici leta 2004 so
investicije dosegle 2.720,4 mio SIT, kar predstavlja 42,1-odstotno realizacijo letnega
plana.
Vsem sodelavkam in sodelavcem se zahvaljujem za va{ prispevek k uspe{nemu poslovanju Elektra Ljubljana v prvem polletju.
Vincenc Jan{a,
predsednik uprave
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Nova razdelilna transformatorska
postaja v Litiji
V torek, 24. avgusta 2004, je minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez
Kopa~ ob prisotnosti `upana Litije Mirka Kaplje in predsednika uprave Elektra
Ljubljana Vincenca Jan{e polo`il temeljni kamen nove razdelilne transformatorske
postaje v Litiji.
S polo`itvijo temeljnega kamna bo Elektro
Ljubljana za~el z izgradnjo nove razdelilne
transformatorske postaje (RTP 110/20kV)
Litija, ki bo skozi prvo in drugo fazo izgradnje v prihodnjih letih ena ve~jih investicij na
oskrbovalnem obmo~ju Elektra Ljubljana in
bo pomembno prispevala k zagotavljanju
kakovostne oskrbe z elektri~no energijo na
obmo~ju Litije s {ir{o okolico.
V prvi fazi investicije Elektro Ljubljana na~rtuje izgradnjo novega 20 kV stikali{~a.
Novi objekt bo stal na Je`i med nadzorni{tvom Litija in sedanjo razdelilno transformatorsko postajo ter bo napajan preko
obstoje~ih transformatorjev 35/20 kV
2x8 MVA, postavljenih na temelje transformatorjev nove RTP. Oba transformatorja
bosta v novem objektu obratovala neodvisno
drug od drugega, novi sistemi za{~ite,
lokalne avtomatike in vodenja bodo omogo~ali zanesljivej{e obratovanje. V novo
stikali{~e 20 kV je na~rtovana izgradnja
{tirih novih dodatnih izvodov ter ustrezne
dograditve omre`ja 20 kV na o`jem obmo~ju
Litije. Z ve~ izvodi 20 kV iz nove razdelilne

Izgradnja RTP Litija se lahko za~ne
transformatorske postaje bo mogo~e lo~iti
napajanje o`jega mestnega obmo~ja s prete`no kabelskim omre`jem od pode`elskega
z nadzemnim omre`jem. Odjemalcem na

V prvi fazi
investicije
Elektro Ljubljana
na~rtuje
izgradnjo
novega 20 kV
stikali{~a.

Polaganje temeljnega kamna
mestnem obmo~ju in odjemalcem v industrijskih obrtnih obmo~jih, katerih tehnolo{ki
procesi zahtevajo vi{jo kakovost elektri~ne
energije, se bo pomembno izbolj{ala zanesljivost napajanja. Z ve~ izvodi iz RTP se
zmanj{ajo tudi dol`ine izvodov v pode`elskem omre`ju in s tem zmanj{a {tevilo in
dol`ina izpadov napajanja odjemalcev ob
okvari dolo~enega voda. Zaradi lo~itve obratovanja obeh transformatorjev bo mogo~e
ve~jemu delu odjemalcev zagotavljati ustrezni nivo napetosti tudi ob izpadu ali ob
delih na enem od transformatorjev. Za izvedbo opisanega obsega izgradnje RTP Litija in
elektrodistribucijskega omre`ja Elektro Ljubljana na~rtuje potrebna finan~na vlaganja
okrog 380 milijonov SIT, za celotni obseg investicije pa okrog 500 milijonov SIT.
Z obstoje~imi napajalnimi vodi 35 kV glede
na izvedene analize po letu 2008 ne bo ve~
mogo~e zagotavljati zanesljivega napajanja v
potrebnem obsegu in zanesljivosti. Vlogo
napajalnega omre`ja ob vse ve~jih obremenitvah bo prevzemalo 110 kV omre`je,
glavni vir napajanja distribucijskega omre`ja
pa bo RTP Litija z dvema transformatorjema
z mo~jo vsak po 20 MVA. V drugi fazi investicije bo RTP Litija priklju~ena na dvosistemski daljnovod (DV)110 kV, ki bo potekal od
termoelektrarne Trbovlje mimo Litije do raz-
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V drugi fazi
investicije bo
RTP Litija
priklju~ena na
dvosistemski
daljnovod
(DV)110 kV, ki bo
potekal od
termoelektrarne
Trbovlje mimo
Litije do
razdelilne
transformatorske postaje
400/110 kV
Beri~evo.

Nagovor ministra mag. Janeza Kopa~a

Nagovor predsednika uprave

delilne transformatorske postaje 400/110 kV
Beri~evo. Na ta daljnovod bodo priklju~ene
tudi na~rtovane hidroelektrarne na Savi,
daljnovod je zato prenosnega zna~aja in
izgradnjo pripravlja podjetje za prenos elektri~ne energije ELES. Vendar pa bo transformatorje 110/20 kV v RTP Litija mogo~e
priklju~iti {ele tedaj, ko bo zgrajen vsaj en
krak daljnovoda 110 kV, na primer od
Beri~evega do Litije ali pa od Termoelektrarne Trbovlje do Litije. Izgradnja daljnovoda v
skupni vrednosti preko 1,5 milijarde SIT je
potrjena s sprejetjem na~rta razvoja omre`ja
za desetletno obdobje. Trenutno poteka urejanje dokumentacije v zvezi z ume{~anjem
daljnovoda v prostor in nato pridobitev lokacijske dokumentacije. Terminski plan izgradnje je vsekakor odvisen poleg planov izgradnje in od investitorja tudi od drugih vplivnih

faktorjev: od lastnikov zemlji{~ in drugih interesentov za rabo prostora, upravnih
organov itd.

Sodelavci nadzorni{tva Litija
6

Z dokon~no izgradnjo RTP 110/20 kV Litija,
priklju~eno na DV 110 kV TE Trbovlje - Litija
- Beri~evo, bo Litija s {ir{o okolico pridobila
najvi{ji nivo kakovosti elektri~ne energije, ki
je uravnote`en z drugimi obmo~ji in je
mogo~ v obsegu gospodarskega razvoja v
Sloveniji.
Zelo uspelega sve~anega dogodka se je udele`ilo veliko {tevilo povabljenih gostov in
predstavnikov medijev.
Violeta Irgl

september 2004
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Slavnostna otvoritev prenovljene
Mestne elektrarne Ljubljanske
“Prvega januarja 1898 je stolno mesto ljubljansko za`arelo v elektri~ni svetlobi.
Za~el se je ~as elektrifikacije, uvajanje vsega novega in modernega” je zapisal Tadej
Brate ob stoletnici MEL, tega veli~astnega tehni~nega spomenika in enega izmed
redkih ohranjenih primerov industrijske arhitekture pri nas, ki je bil ob tej
prilo`nosti - leta 1998 - s strani Elektra Ljubljana temeljito obnovljen v skladu
s smernicami strokovnjakov spomeni{kega varstva.
Slavnostna otvoritev prenovljene MEL je bila
20. avgusta 2004 to~no opoldne. Na njej so
sodelovali ministrica za kulturo Andreja

V okviru Zavoda
bunker je v MEL
potekal od 20. 8.
do 29. 8.
Mednarodni
festival
gledali{~a in
plesa - Mladi
levi.

Sve~ano rezanje traku
Rihter, predstavnik Mestne ob~ine Ljubljana
ter Vincenc Jan{a, predsednik uprave Elektra
Ljubljana.

Zunanjost MEL
poskrbel za prelevitev Vadi{~a MEL v prvi
Center sodobnih umetnosti na Slovenskem.

Nagovori ~astnih gostov
Po besedah Nevenke Kopriv{ek, direktorice
Zavoda Bunker in umetni{ke upraviteljice
centra sodobnih umetnosti je MEL ob
Kotnikovi in Slom{kovi ulici v Ljubljani z
leto{njim julijem postala domicil Zavoda
Bunker, neprofitne organizacije za izvedbo
kulturnih prireditev. Kot glavni upravljavec,
izbran na razpisu ministrstva za kulturo, bo
skupaj s ponudbo drugih nevladnih institucij
s podro~ja sodobnih scenskih umetnosti

V MEL je potekal mednarodni festival
V okviru Zavoda bunker je v MEL potekal od
20. 8. do 29. 8. Mednarodni festival
gledali{~a in plesa - Mladi levi.
Violeta Irgl
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Skup{~ina delni~arjev Elektra
Ljubljana
Ugotovljeni
bilan~ni dobi~ek
za leto 2003
zna{a
334.332.676,98
tolarjev. Na
skup{~ini je bil
sprejet sklep, da
se za omenjeno
obdobje
delni~arjem
podjetja
izpla~ajo
dividende v
vi{ini 8,53 SIT
bruto na delnico
glede na {tevilo
delnic na dan
5. 8. 2004, vknji`enih v delni{ki
knjigi Elektra
Ljubljana.

5. avgusta 2004 je v prostorih Elektra Ljubljana na Slovenski 58 v Ljubljani potekala
8. redna seja skup{~ine delni~arjev dru`be Elektro Ljubljana d.d., na kateri je bilo
navzo~ih ve~ kot 87 % lastnikov kapitala. Najve~ji delni~ar dru`be je Republika
Slovenija z 79,50 % dele`em.
V letu 2003 je dru`ba poslovala dobro in
uspe{no, saj je realizirala vse zastavljene
cilje. Elektro Ljubljana je v letu 2003, prvi~
odkar posluje kot delni{ka dru`ba, zaklju~il
z dobi~kom, in sicer v vi{ini 703,9 milijona
tolarjev. Ugoden poslovni rezultat je posledica tr`nih prizadevanj in ob~utnega zni`anja
stro{kov. Kot najve~je javno podjetje za distribucijo elektri~ne energije v Sloveniji je
podjetje prodalo 3.705 GWh elektri~ne energije. S tem je dru`ba za 7,3 % presegla na~rte
in tudi planirani poslovni izid.
Ugotovljeni bilan~ni dobi~ek za leto 2003
zna{a 334.332.676,98 tolarjev. Na skup{~ini
je bil sprejet sklep, da se za omenjeno
obdobje delni~arjem podjetja izpla~ajo dividende v vi{ini 8,53 SIT bruto na delnico glede
na {tevilo delnic na dan 5. 8. 2004, vknji`enih v delni{ki knjigi Elektra Ljubljana.
Skup{~ina je potrdila tudi sklep o potrditvi in
odobritvi dela uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2003 ter podelitvi razre{nice.
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Predsednik uprave je predstavil poro~ilo o
poslovanju
Dosedanjega ~lana nadzornega sveta Janeza
Bojca je zamenjal Radovan Tesli}, zaposlen
na KD Holding, d.d.
Violeta Irgl

september 2004

Sistemi vodenja kakovosti
Dober tok.

Projekt sistema vodenja varnosti
in zdravja pri delu OHSAS 18001
Uprava dru`be Elektra Ljubljana d.d. se je odlo~ila in imenovala posebno delovno
skupino za izdelavo projekta in uvedbo sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu
(v nadaljevanju VZD) v Elektru Ljubljana d. d. s pridobitvijo certifikata OHSAS 18001.
• demonstriranje odnosa do VZD in
pove~anje ugleda v javnosti,
• dvig zavesti v podjetju o pomembnosti
VZD,
• prepre~evanje vplivov, ki ogro`ajo zdravje
zaposlenih in drugih zadevnih strani,
• vpliv na dobavitelje storitev in njihov
odnos do VZD,
• vklju~itev v evropski prostor glede VZD.
Med potekom projekta bo mogo~e v sistem
vklju~iti dodatne neposredne in posredne
cilje, ki se bodo skristalizirali med izdelovalci in sodelavci pri nastajanju projekta.

Za~etek projekta
je julij 2004,
dokon~anje
projekta in
pridobitev
certifikata se
na~rtuje v aprilu
2005.

Mag. Janez Hostnik
Prvi ~lanek na to temo sem napisal v novembrski {tevilka leta 2003 tega glasila. Lahko le
ugotovim, da je pobuda za pristop k navedenemu projektu rodila sadove. Za~etek projekta je julij 2004, dokon~anje projekta in
pridobitev certifikata se na~rtuje v aprilu
2005. Projekt je stekel, dolo~ene aktivnosti
smo do sedaj, ko to pi{em, `e izvr{ili.
Delovna skupina je s konzultantom pripravila program aktivnosti, in sicer:
1. Cilji projekta
Neposredni cilji:
• vzdr`evanje sistema VZD in stalne
izbolj{ave,
• zaveza do izpolnitve zahtev zakonodaje in
VZD,
• prepre~evanje obolevanja zaposlenih zaradi dela in pogojev za delo,
• izbolj{anje zavesti zaposlenih za uporabo
za{~itnih sredstev in ukrepov za prepre~evanje nesre~ pri delu,
• zmanj{evanje tveganj prisotnih pri izvajanju del za zaposlene in za vse druge
zainteresirane strani.
Posredni cilji:
• izbolj{anje odnosa do zakonodaje in
dograditev obstoje~ega sistema,

2. Pregled aktivnosti pri izdelavi projekta:
Pomembna aktivnost je izobra`evanje za:
• nosilce - izdelovalce projekta,
• vodstvene delavce - najvi{je vodstvo podjetja,
• skrbnika in poobla{~enca VZD,
• ~lane timov VZD,
• notranje presojevalce sistema VZD.
Predvidevajo se naslednje izvedbene
aktivnosti:
• predhodni pregled VZD in njegovo dokumentiranje,
• anketa zaposlenih,
• dolo~itev delovnih mest z oceno tveganja,
• izdelava registra delovnih mest za
izbolj{anje,
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Delovna skupina
je pripravila
Anketo
zaposlenih o
vpra{anju
sistema vodenja
varnosti in
zdravja pri delu,
ki je pripet pri
~lanku, s katerim
povpra{ujemo
zaposlene
v podjetju po
informiranosti,
organizaciji,
usmeritvah,
odnosu,
sugestijah in
dopolnilih na
temo varnosti in
zdravja pri delu.

• obnovitev obstoje~e ocene tveganja,
• pregled, dopolnitev in izdelava novih
dokumentov VZD,
• izdelava programov VZD,
• notranja presoja VZD,
• vodstveni pregled VZD,
• prva - predhodna presoja VZD s strani SIQ,
• certifikacijska presoja s strani SIQ,
• izdaja oz. pridobitev certifikata OHSAS
18001,
• uvajanje sistema vodenja varnosti in
zdravja pri delu v podjetju.
3. Organiziranje obvladovanja sistema VZD
Pri organiziranju obvladovanja in vzdr`evanja sistema VZD smo se naslonili na `e
vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem in bo
potrebno organizirati naslednji sestav z
imenovanji:

~lanku, s katerim povpra{ujemo zaposlene
v podjetju po informiranosti, organizaciji,
usmeritvah, odnosu, sugestijah in dopolnilih
na temo varnosti in zdravja pri delu.
Prosimo in apeliramo na vse zaposlene
v podjetju, zlasti pa {e tiste, ki so neposredno ogro`eni na delovnem mestu, da anketo
izpolnijo, izre`ejo list ankete in ga po{ljejo
na naslov: Elektro Ljubljana d. d., Slu`ba
za kakovost, Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana ali ga izro~ijo vodji slu`be,
oddelka, vodji nadzorni{tva, vodji distribucijske enote, ki ga bo posredoval na
navedeni naslov.

• svet za sistem VZD s predsednikom - skrbnikom in ~lani,
• timi za VZD (okvirno {est) z vodjem in
~lani,
• poobla{~enec za VZD.

Anketa je anonimna, analiza ankete pa bo
objavljena v eni od naslednjih {tevilk glasila.
Pri~akujemo uspe{en odziv zaposlenih pod
naslovom: “Varnost in zdravje pri delu naj bo
posebna skrb podjetja”.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost in
vodja projekta OHSAS 18001

Svet za sistem VZD se vklju~i, integrira v sistem vodenja kakovosti po vsebinskem in
organizacijskem delu in je preko predstavnika vodstva za kakovost vezan in odgovoren
Odboru za kakovost oziroma upravi dru`be,
kar je potrebno opredeljeno v Poslovniku
kakovosti.
4. Anketa zaposlenih:
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ANKETA ZAPOSLENIH O VPRA[ANJU SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V ELEKTRU
LJUBLJANA D. D.
a. Informiranost zaposlenih v podjetju
1. Ali ste bili pred objavo ~lankov v ELEKTRO NOVICAH seznanjeni z VZD*?

DA

NE

NE VEM

2. Ali ste seznanjeni z oceno tveganja va{ega delovnega mesta?

DA

NE

NE VEM

3. Ali menite, da ste dovolj seznanjeni o nevarnostih in
{kodljivostih na va{em delovnem mestu?

DA

NE

NE VEM

4. Ali ste do sedaj imeli kak{no izku{njo z dogodkom,
ki je ogrozil vas ali sodelavce?

DA

NE

NE VEM

5. Ali ste osebno pretrpeli kdaj kak{no po{kodbo pri delu?

DA

NE

NE VEM

6. Ali delo va{ega oddelka, slu`be, itd. ogro`a okolje?

DA

NE

NE VEM

7. Ali menite, da je podjetje odgovorno tudi za varnost in zdravje
pogodbenih delavcev (kooperantov) in obiskovalcev?

DA

NE

NE VEM

8. Ali ste vi sami kdaj spro`ili kak{en ukrep za izbolj{anje stanja
VZD za sebe, za zaposlene ali obiskovalce?

DA

NE

NE VEM

9. Ali menite, da je smiselno, da podjetje vlaga sredstva v izbolj{anje VZD?

DA

NE

NE VEM

10. Ali so po va{em mnenju na{i zaposleni zadovoljivo izobra`eni o VZD?

DA

NE

NE VEM

11. Ali bi bili pripravljeni odgovoriti na vpra{alnik za prepoznavanje
nevarnosti in tveganj na delovnem mestu?

DA

NE

NE VEM

12. Ali po va{em mnenju po`arna varnost in varnost lastnine sodi
v podro~je VZD?

DA

NE

NE VEM

13. Ali ste pripravljeni prijaviti napake, okvare in nevarnosti
na opremi, delovnem okolju in pogojih?

DA

NE

NE VEM

14. Ali se vam zdi projekt, ki je prikazan v ~lanku, primeren za na{o organizacijo?

DA

NE

NE VEM

15. Ali ste pripravljeni aktivno sodelovati v prikazanem projektu?

DA

NE

NE VEM

16. Ali je Sistem vodenja VZD potrebno stalno izbolj{evati
v vseh aktivnostih organizacije?

DA

NE

NE VEM

17. Ali so stro{ki za izbolj{evanje Sistema vodenja VZD po va{i oceni nepotrebni?

DA

NE

NE VEM

18. Ali ste bili kdaj na preventivnem zdravstvenem pregledu v zvezi z delom?

DA

NE

NE VEM

19. Ali ste seznanjeni koga je potrebno informirati o po{kodbi pri delu?

DA

NE

NE VEM

20. Ali veste kako bi ukrepali v primeru po`ara?

DA

NE

NE VEM

b. Na{a organizacija
21. V na{i organizaciji ocenjujem skrb za VZD z naslednjo oceno

1

3

5

22. Ozave{~enost na{ih zaposlenih glede VZD ocenjujem z

1

3

5

23. Ugled na{e organizacije v javnosti glede VZD ocenjujem z

1

3

5

24. Ravnanje moje o`je delovne okolice v zvezi z VZD ocenjujem z

1

3

5

25. Spodbujanje Sistema vodenja VZD v na{i organizaciji ocenjujem z

1

3

5

26. Urejenost in ozave{~enost v na{em podjetju glede po`arne varnosti ocenjujem z

1

3

5

c. Usmeritve
27. Navedite po va{em mnenju tri najve~je nevarnosti-ogro`anja zaposlenih pri izvajanju d
ejavnosti na{e organizacije, ki ste jih vi prepoznali:
1.

2.

3.

28. Navedite po va{em mnenju najve~jo izbolj{avo glede VZD, ki jo vidite na svojem delovnem mestu:
1.

2.

3.

29. Obkro`ite tisto podro~je VZD, ki bi se ga vi prvega lotili za izbolj{evanje:
1.zdravstvene okvare

2.delo v neugodnih vremenskih pogojih

3.delo na vi{ini

4. va{ predlog

* Opombe: VZD - pomeni varnost in zdravje pri delu

✂
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Pla~e tokrat druga~e
Dogovor smo
podpisali s
predsednikom
uprave in se
pri~ne uporablja
od 1. septembra
dalje. Tako je za
nami {e en krog
uspe{nih
dogovarjanj in
pogajanj s
socialnimi
parterji in s tem
prepoznavnost
dela celotnega
SDE.

12

Avgust je mesec, ko je ve~ina zaposlenih na zaslu`enih po~itnicah, kljub temu pa
sindikalno delo v tem ~asu ne po~iva. Letos je bilo poletno obdobje {e posebej
aktivno in naporno, ker se je bilo potrebno s partnerji izpogajati za nov dvig pla~ in
to na na~in, ki zmanj{uje socialne razlike.
Dosedanja politika pla~ je bila taka, da so se
pla~e usklajevale 2-krat letno tako, da so se
izhodi{~ne pla~e vsem zaposlenim pove~evale za enak dogovorjen odstotek, ki je bil
rezultat rasti inflacije oz. tako imenovane
eskalacije v teko~em letu. Tak na~in usklajevanja je imel za posledico, da so se razlike
med najni`jo in najvi{jo izpla~ano pla~o iz
leta v leto pove~evale oz. da je bil ta razkorak vedno ve~ji. Zato so se v tem letu socialni partnerji na nivoju dr`ave dogovorili in
sprejeli Dogovor o politiki pla~ za obdobje
2004 do 2005, s katerim so se delodajalci in
delojemalci dogovorili, da se pla~e za mesec
avgust pove~ajo za enotni usklajevalni znesek na zaposlenega.

Posebnost tega dogovora je, da se dodatek k
pla~i izpla~uje vsem zaposlenim v enaki vi{ini. Izhodi{~e pove~anja pla~ v posameznih
panogah je bila povpre~na pla~a dejavnosti,
izpla~ana v mesecu decembru 2003 in na tej
osnovi izra~unan dodatek v vi{ini 3,2 % te
vrednosti. Pogajanja o vi{ini dodatka k pla~i
za dejavnost elektrogospodarstva so potekala na nivoju sindikata SDE in Ministrstva za
okolje, prostor in energijo, ki pokriva na{o
dejavnost. Tako smo se konec meseca avgusta s pogajanji uspeli dogovoriti in kot socialni partnerji podpisati Aneks h kolektivni
pogodbi za elektrogospodarstvo, s katerim se
dolo~a vi{ina enotnega usklajevalnega nominalnega zneska za dejavnost elektrogospodarstva, ki zna{a 9.895 SIT. To je znesek, ki
ga bomo v bodo~e prejemali kot dodatek k

pla~i vsi zaposleni delavci v elektrogospodarstvu.
Poleg tega pa smo se s partnerjem uspeli
dodatno dogovoriti o pove~anju pla~ v dejavnosti tudi na ra~un produktivnosti poslovanja. SDE je postavil zahtevo, da smo zaposleni,
zaradi uspe{nega poslovanja v vseh dru`bah
elektrogospodarstva v preteklem letu, upravi~eni tudi do dela teh rezultatov. Kot kriterij uspe{nosti dejavnosti smo se z MOPE dogovorili, da je to porast prodaje elektri~ne
energije na zaposlenega v l. 2003/2002 in da
je na podlagi tega dogovora dovoljena porast
pla~ v vi{ini do 2 %. Seveda pa je bilo pri realizaciji tega dela potrebno upo{tevati tudi
merila za ugotavljanje uspe{nosti na nivoju
posameznih podjetij. Dogovor na nivoju
izvr{nega odbora sindikata Konference elektrogospodarstva in pa sklep Predsedstva SDE
je bil, da se vodstva posameznih sindikatov
izpogajajo na nivoju svojih dru`b o na~inu in
procentu pove~anja na ra~un produktivnosti tako,
da se za dogovorjen procent
pove~a izhodi{~na pla~a dru`be.
Tako je izvr{ni
odbor sindikata
podjetja Elektra
Ljubljana sprejel
sklep in na podlagi tega pripravil Aneks k podjetni{ki kolektivni pogodbi, da se izhodi{~na
pla~a v podjetju pove~a za 2 %.
Dogovor smo podpisali s predsednikom
uprave in se pri~ne uporablja od 1. septembra dalje. Tako je za nami {e en krog
uspe{nih dogovarjanj in pogajanj s socialnimi parterji in s tem prepoznavnost dela
celotnega SDE.
Jurij @van,
predsednik sindikata
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Uspe{no re{evanje reklamacij
Reklamacija je izraz nezadovoljstva odjemalca zaradi neizpolnjenih pri~akovanj
glede na{e storitve. Na{a naloga je, da reklamacijo sprejmemo, jo prou~imo in v
zakonsko predpisanem roku re{imo.
Odjemalci Elektra Ljubljana d.d. lahko reklamacije posredujejo na razli~ne na~ine, in
sicer:
• preko klicnega centra na telefonsko
{tevilko 01/430-42-70, na kateri je poleg
glasovne po{te mo`en tudi osebni stik z
operaterjem vsak delavnik med 7.30 in
14.30 uro;
• osebno v informacijskih pisarnah dru`be - na sede`u podjetja na Slovenski cesti 58
v Ljubljani, na sede`u distribucijskih enot
v Trbovljah, Novem mestu in Ko~evju in
nadzorni{tvih distribucijskih enot;
• na spletni strani www.elektro-ljubljana.si,
na kateri odjemalci zastavijo vpra{anje, na
katerega odgovorimo v roku do treh dni;
• pisno - z dopisom na naslov sede`u dru`be ali distribucijske enote.
Reklamacije obrokov na ra~unih za elektri~no
energijo lahko sporo~ijo na elektronski naslov: stanje.stevca@elektro-ljubljana.si.

Odjemalci, ki nam posredujejo reklamacije,
so obi~ajno nezadovoljni z na{im delom in
tako tudi reagirajo. Na{a naloga je, da smo do
stranke profesionalni in imamo do nje posloven odnos.
Pri osebnih in telefonskih prito`bah je tako
potrebno:

Na{a naloga je,
da smo do
stranke
profesionalni in
imamo do nje
posloven odnos.

• poslu{ati stranko, da pove svojo prito`bo
do konca;
• sprejeti prito`bo in se opravi~iti za nastalo te`avo;
• narediti zapis o prito`bi;
• raziskati okoli{~ine za prito`bo;
• predlagati mo`no re{itev;
• pridobiti strankino soglasje za ukrepanje;
• ukrepati v okviru svojih pooblastil oz. ~e
oseba ni poobla{~ena za re{evanje, predati
prito`bo v re{evanje nadrejeni osebi, vendar mora biti prito`ba re{ena najkasneje v
osmih dneh.
Pri pisnih prito`bah je potrebno:
• natan~no prebrati pisno prito`bo;
• poiskati ustrezno re{itev;
• stranko obvestiti v osmih dneh po prejemu
prito`be.
Vsekakor se je potrebno odjemalcu opravi~iti
za nastalo te`avo in prevzeti odgovornost za
njeno re{itev. Da bi bilo re{evanje uspe{no,
moramo z dodatnimi raziskovanji ugotoviti,
zakaj je do te`ave pri{lo, kdaj in v kak{nih
okoli{~inah. Glede na zakonske omejitve in
prakso ~imprej poi{~emo sprejemljivo re{itev in jo posredujemo odjemalcu. ^e se odjemalec z na{im predlogom re{itve reklamacije
strinja, je dose`en pravi u~inek.

Da bi bile reklamacije ustrezno re{ene, `e ob
prejemu razlikujemo ve~ vrst reklamacij:
• nespo{tovanje energetskega zakona;
• nespo{tovanje splo{nih pogojev za prodajo elektri~ne energije iz elektroenergetskega sistema;
• nespo{tovanje tarifnega sistema;
• nespo{tovanje ostalih zakonskih in drugih
predpisov;
• delovanje merilnih naprav;
• drugo.

Vse podatke in informacije, ki so vezani na
dolo~en problem, dokumentiramo v skladu z
na~eli dokumentiranja. Obrazce za spremljanje prito`b in fotokopije iz “Knjige prito`b
in pohval, mnenj in predlogov kupcev” hranijo vodje organizacijskih enot. Mese~ne podatke hranijo v oddelku za plan in analize
OE DTO. Vsi pisni dokumenti se skenirajo in
so na voljo na ra~unalni{kem mediju.
V skladu z zakonodajo na podro~ju dela s
potro{niki je ~as za re{itev prito`b 8 dni.
Stro{ki dela z odjemalci so ocenjeni na
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0,6 SIT/kWh in so vkalkulirani v kon~no ceno
prodaje elektri~ne energije, ki jo sprejme
Vlada RS.

Reklamacije so
sestavni del
na{ega
delovnega
procesa, ki ga
`elimo narediti
tak{nega, da
bodo na{i
odjemalci
zadovoljni. Zato
jih sprejemamo
kot prilo`nost za
izbolj{anje
kvalitete na{ega
dela.
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cev, je bila leta 2003 izvedena raziskava
zadovoljstva in lojalnosti tarifnih (gospodinjskih) odjemalcev Elektra Ljubljana, d.d..
Opravljena je bila na vzorcu 1.100 naklju~no
izbranih tarifnih odjemalcev. Iz rezultatov
raziskave je razvidno, da so bili anketirani
odjemalci v povpre~ju zadovoljni s sodelovanjem z Elektrom Ljubljana. Ve~ino odjemalcev moti previsok ra~un za porabljeno
elektri~no energijo in nerazumljivost ra~una.
Reklamacije so sestavni del na{ega delovnega procesa, ki ga `elimo narediti tak{nega, da
bodo na{i odjemalci zadovoljni. Zato jih
sprejemamo kot prilo`nost za izbolj{anje
kvalitete na{ega dela.

Na{a uspe{nost je odvisna od {tevila zadovoljnih odjemalcev. Da bi dobili ustrezno
informacijo o dele`u nezadovoljnih odjemal-

OE Dobava elektri~ne energije
tarifnim odjemalcem
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Pa tako lep dan je bil
V lepem son~nem petkovem popoldnevu si je ve~ina delavcev Elektra Ljubljane po
napornem delavniku za`elela ~ez vikend oditi na zaslu`en oddih ~ez vikend. Na
AMZS so `e poro~ali o zastojih na avtocesti proti morju, kazalo je na povsem
obi~ajen julijski petek. Potem pa je udarila nevihta.

“Osamelec”
Vir: DE Ko~evje

“Bo`i~na jelka”
Vir: DE Novo mesto

Nevihta, predvsem pa orkanski veter, je
najprej svojo mo~ malce po 15 uri pokazala
na podro~ju Tacna pri Ljubljani, Dom`al in
Kozarij. Brez elektri~ne energije je ostalo
veliko odjemalcev, najhuje pa je bilo na
DV Tacen, ki je bil po{kodovan na ve~ odsekih zaradi podrtih dreves. Izpadel je tudi
visokonapetostni transformator v RTP ^rnu~e, ki pa se je kmalu znova vklopil na
omre`je. Veliko je bilo tudi okvar na nizkonapetostnih daljnovodih. Popravila na tem
podro~ju so potekala vso no~, v posameznih
primerih pa {e naslednji dan.

Nevihta,
predvsem pa
orkanski veter, je
najprej svojo
mo~ malce po
15 uri pokazala
na podro~ju
Tacna pri
Ljubljani,
Dom`al in
Kozarij.

“Padli velikan”
Vir DE Novo mesto

nevihta najbolj razdivjala. Ob 16.23 je pri{lo
do izpada 110 kV DV Hudo-Ko~evje, kmalu
zatem pa sta mu sledila {e preostala 110 kV
DV, ki napajata RP 110 kV Hudo, kar je pomenilo izpad elektri~ne energije za celotno
podro~je Dolenjske, Suhe krajine in Bele krajine. V sodelovanju z Obmo~nim operaterjem
podjetja ELES je bilo okoli 17. ure vzpostavljeno normalno stanje v RP Hudo, nakar so

Skoraj isto~asno je zajelo neurje tudi
podro~je Trbovelj, ki je povzro~ila nekaj
izpadov na podro~ju Zasavja, izpadel pa je
tudi visokonapetostni transformator v RTP
TET, ki pa se je po pregledu lahko ponovno
vklopil na omre`je.
Nato je nevihta nadaljevala svojo pot, proti
jugu, preko podro~ja Grosuplja, kjer so
izpadli skoraj vsi daljnovodi na tem
podro~ju. Ve~ino okvar so odpravili do no~i,
na nekaj odsekih, ki niso vplivali na dobavo
elektri~ne energije odjemalcem, pa so okvare
odpravljali naslednji dan.
Okoli 16. ure je neurje doseglo podro~je
Ko~evja in Dolenjske, malce kasneje pa {e
Bele krajine. Prav na teh podro~jih pa se je

“^as za ~istilno akcijo”
Vir: DE Novo mesto
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sledili priklopi posameznih RTP na podro~ju
Novega mesta, ^rnomlja, Metlike in Trebnjega. Tako je ve~ina odjemalcev po pribli`no
eni uri znova dobila elektri~no energijo.
[ele, ko se je uredilo 110 kV napajanje na
omenjenem podro~ju, pa se je pokazalo,
kak{no razdejanje je za seboj pustila nevihta
na srednjenapetostnih in nizkonapetostnih
daljnovodih. Tako so bili v okvari skoraj vsi
daljnovodi iz RTP ^rnomelj, veliko pa je bilo
tudi okvar na daljnovodih iz RTP Ko~evje.

“Igra vetra 2”
Vir: DE Ko~evje
Odprava okvar se je nadaljevala takoj zjutraj
naslednjega dne, odpravljene pa so bile v popoldanskih urah.
Najve~ okvar je povzro~alo padlo drevje, ki
se je podiralo na daljnovode, trgalo `ice in
lomilo stebre. Nekaj okvar je bilo tudi zaradi
podrtih drogov, ki jih je podrl mo~an veter,
nekaj pa tudi zaradi udarov strele.

“Novi drogovi, za svetle no~i”
Vir: DE Novo mesto
Delavci Elektra Ljubljane so nemudoma pristopili k odpravi okvar, vendar jim kljub veliki
prizadevnosti ni uspelo odpraviti vseh okvar
do no~i. Tako je preko no~i ostalo brez elektri~ne energije 15 transformatorskih postaj,
nekaj pa se jih je priklju~ilo na agregat.
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“Igra vetra 1”
Vir: DE Ko~evje

V ~asu nevihte je pri{lo do izpada 5 RTP in {e
dveh polovi~no, dveh razdelilnih postaj in
74 srednjenapetostnih daljnovodov. Veliko je
bilo tudi okvar na nizkonapetostnem omre`ju in pri odjemalcih, kjer je bilo potrebno
zamenjevati pregorele varovalke. Ocenjeni
stro{ki za popravilo {kode v opisanem neurju zna{ajo 45 mio SIT.
Martin Drgan,
vodja dispe~erske slu`be
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Anton Av~in: “Vedno sem spo{toval
marljivost, delavnost in iskrenost”.
Osebna predstavitev
Rojen: 13. junija 1942, Bologna, Italija sredi
najhuj{e vojne vihre
Osnovna {ola: Pivka
Ni`ja gimnazija: Postojna
Srednja tehni~na {ola: Kr{ko
Univerza: Fakulteta za elektrotehniko v
Ljubljani
Poklic: univerzitetni diplomirani in`enir
elektrotehnike
Zaposlitev:
- Od l. 1969 pri Elektru Ljubljana
- Za~etek kot pripravnik v projektivi
- Leta 1976 na strokovni specializaciji, sta`
pri EdF Francija
- Od l. 1978-1995 vodja obratovanja pri
Elektru Ljubljana mesto.
- Od l. 1995 do danes odgovorni vodja projekta
Odgovoren za kvaliteto in pravilnost projektne ter tehni~ne dokumentacije
Katere so va{e posebne aktivnosti?
Sem predsednik Elektrotehni{kega dru{tva
Ljubljana (ED Ljubljana). Namen in pomen
dru{tva je aktivno zdru`evati “elektrotehnike” Ljubljane in {ir{e okolice v smislu
strokovnosti, dru`abnosti in uveljavitve elektrotehni~nih poklicev. Naloga ni lahka in
nikoli dokon~ana. Delovanje dru{tva mora
biti nepoliti~no, neprofitno in nesindikalno.
Delovanje ljubljanskega dru{tva je povezano
z Elektrotehni{ko zvezo Slovenije in ostalimi
regionalnimi ED dru{tvi. Z vstopom Slovenije
v EU i{~emo povezave s “svojimi” v Evropi,
posebno pri sosedih. Glede na zgodovino je
te`ko takoj pridobiti navezo, pomagati si
moramo s slu`benimi povezavami.

elektrotehnike (MSE) in v komisiji za izobra`evanje. IZS je ustanovljena skladno
z Zakonom o graditvi objektov (ZGO) in
vklju~uje vse in`enirske in strokovne poklice, ki se ukvarjajo z graditvijo objektov.
Odgovarja ministrstvu za okolje, prostor in
energijo (MOPE) in deluje enako kot podobne
organizacije v EU pri gradnji objektov. Nam
je dobro poznana po strokovnih predstavitvah zakonodaje ZGO, strokovnih izpitih in
seznamu poobla{~enih in`enirjev. Tu se
sre~ujemo vsi tehni~ni poklici pri graditvi
objektov, od arhitektov do kon~nega uporabnika izgrajenega objekta. Kot Elektro
Ljubljana `elimo biti aktivno vklju~eni v
~lanstvo IZS.
Va{ prispevek k ohranjanju Kulturnotehni~ne dedi{~ine Elektra Ljubljana?

Sem predsednik
Elektrotehni{kega dru{tva
Ljubljana
(ED Ljubljana).
Namen in pomen
dru{tva je
aktivno
zdru`evati
“elektrotehnike”
Ljubljane in
{ir{e okolice
v smislu
strokovnosti,
dru`abnosti in
uveljavitve
elektrotehni~nih
poklicev.

Vedno sem z “razumom” ob~udoval “tehniko”,
posebno elektri~ne stroje. S “srcem” pa me je
zanimala zgodovina. Danes vse to zdru`uje
kulturno-tehni~na dedi{~ina. Elektro Ljubljana je s svojimi odjemalci `e sto let v
dobrem in slabem. In to je idealen primer
mo`nosti ustvarjanja kulturne tehni~ne
dedi{~ine. Posebna prilo`nost in primer je
Mestna elektrarna Ljubljanska (MEL), obvezno
prikazana s svojim ustanoviteljem `upanom
Ivanom Hribarjem. Na ru{evinah ljubljanskega potresa 1895 je nastala ideja in
mo`nost proizvodnje in rabe elektri~ne
energije. Ivan Hribar je s svojo ban~no
genialnostjo, dalekovidnostjo in ljubeznijo

Zdru`evanje doma~ega, lastnega ~lanstva
ustvarjamo s strokovnimi aktivnostmi in
dru`abno {portnimi akcijami. Novi ~asi
zahtevajo nove ideje in “team building” (ustvarjanje mo{tva in enotnosti) nam je lepo
uspel, seveda bomo s tem tudi nadaljevali.
Delovanje v dru{tvu zahteva {irino in vedno
nove ideje, za katere je predsednik prvi poklican in izpostavljen.
Aktivno sodelujem tudi pri In`enirski zbornici Slovenije (IZS). Posebno v mati~ni sekciji

Seja nadzornega odbora ED Ljubljana (Anton
Av~in drugi z desne)
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V zgodovini
elektrifikacije in
elektroenergetike Ljubljana so
nastali mnogi
objekti, ki {e
danes
obratujejo. Nam
je dana
mo`nost, da jih
trajno ohranimo,
zavarujemo pred
uni~enjem.

do slovenstva ustvaril tehni~ni kapital Ljubljane. Ustvaril je proizvodnjo elektri~ne
energije, plina, vodovoda in tramvaj. Tudi
njegova h~era Zlatica Hribar v svojem
pripovedovanju ni znala vsega ovrednotiti.
Vso to vrednoto, ta biser elektrotehnike
v Ljubljani, s katero sedaj nadaljujemo
dejavnost svojega poklica, nam je dana
v dolo~enem ~asu, zgodovini, v upravljanje.
Na vrednote, ki so nam bile dane, moramo
biti ponosni, jih oplemenititi, dati svoj
prispevek ter jih nekega dne zapustiti novim
elektrotehnkom Ljubljane.
V zgodovini elektrifikacije in elektroenergetike Ljubljana so nastali mnogi objekti, ki
{e danes obratujejo. Nam je dana mo`nost,
da jih trajno ohranimo, zavarujemo pred
uni~enjem. Za~eli smo z obnovitvijo Mestne
elektrarne Ljubljanske, za{~itili smo trafo
postaje “s petelinom”, ohranili trafo postajo
“VIBA film” za snemanje z oblokom (do
3000 A), zbiramo pisno gradivo in {e kak{na
ideja se bo porodila. Osebno je zelo lep
ob~utek, da je nekaj skupnega ustvarjeno in
da lahko kot posameznik sodeluje{ pri projektu, ki predstavlja tvoj poklic, tvoje poslanstvo.
Elektro Ljubljana bo gradil in izoblikoval
prostor med Kotnikovo, ^ufarjevo in
Slom{kovo ulico v Elektro-trg. Prilo`nost, da
predstavimo del na{e kulturne tehni~ne
dedi{~ine. V Evropski uniji se zelo radi vsi
predstavljajo in izpostavljajo z neko svojo
idejo, ali lahko tudi mi z novo gradnjo
izpostavimo Elektro Ljubljana, sebe in kar
znamo, kajti tem `ivljenjskemu izpitu se ne
moremo izogniti.

vanju morskih pojavov. Posebno lepo je ob
ve~erih in zgodnjih sve`ih jutrih. Sem tudi
aktiven lovec z u`itkom dolgih sprehodov v
naravo. Opazujem `ivali, delam v lovi{~u,
lovskih trofej pa nimam.
Osebne vrednote in njihovo vodilo?
Vedno sem spo{toval marljivost, delavnost,
iskrenost in ob~utek za lepoto. Osebne vrednote, ki so ~loveku dane `e ob rojstvu. V `ivljenju pa mora ~lovek pridobivati znanje,
sr~no kulturo, solidarnost, vsak dan mora
biti nov dan, zapolnjen z delom, idejami in
ne sme biti izgubljen. Predajam se svojemu
poklicu in predavam strokovne predmete na
elektro delovodski {oli - ICES (ELES).

S sodelavci v IZS
Svoje predavateljske sposobnosti pa moram
potrjevati na Gospodarski zbornici Slovenije,
kjer aktivno delujem, ob izpitih svojih kandidatov. Verjetno bom {e dolgo nadaljeval s
pedago{kim delom, kajti kandidati se trudijo,
`elijo uspeti, Gospodarska zbornica jim izdaja spri~evala in uspe{en zaklju~ek proslavimo skupaj. V podjetju napredujejo in ustvarjajo uspe{no poklicno kariero. Veselijo me
moji lastni uspehi in uspehi vsakogar, ki so
dose`eni z delom, trudom in vztrajnostjo.
Va{i `ivljenjski cilji, `elje, upi?

Delovni sestanek projektive
Va{ prosti ~as?
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Ve~idel ~asa pre`ivim v krogu svoje dru`ine.
Trije odrasli otroci in dva vnuka me zaposlijo in podredijo svojemu stilu `ivljenja.
S posebnim u`itkom pa se predam morju,
dolgim sprehodom ob morski obali in opazo-

Osebno zadovoljstvo v stroki in uspe{na
kariera otrok, ki tudi vedno in vsega ne ubogajo, ker ho~ejo po svoje razmi{ljati, mi
predstavlja dose`ek `elenih `ivljenjskih ciljev. Mislim, da se ~lovek ne sme z vsem zadovoljiti in ustaviti svoje delovanje. Vedno si
moramo `eleti in hoteti napredovati. Tako
tudi osebno upam na svojo lastno vse`ivljenjsko kariero in dobro dosedanje zdravje.
Anton Av~in in Violeta Irgl
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Dobra priprava na sestanek je
polovica uspeha
Pripravljanje in izvedba sestanka terjata napor, ~as in denar, zato je pomembno, da
se najprej vpra{amo: Ali je sestanek resni~no potreben oz. kaj ho~emo s sestankom
dose~i?
Za pripravo na sestanek je potrebno dolo~iti:
•
•
•
•

udele`ence,
kraj,
datum,
uro (Na~rtovanje sestanka zahteva za~etek
in predviden konec. Intenzivno delo lahko
traja najve~ par ur, nato pa je potreben
odmor (~e je sestanek v dopoldanskem
~asu), ali pa je treba sestanek zaklju~iti.),
• gradivo (za vnaprej{njo pripravo udele`encev),
• podroben dnevni red (Priprava zahteva
to~no dolo~en in raz~lenjen na~rt sestanka. Dnevni red vklju~uje vsebino vsake
to~ke, nosilce tem, gradivo, ki se uporablja
pri posamezni temi ter trajanje posamezne
teme).
Spodaj je primer pomanjkljivega in dobrega
sporeda dnevnega reda.

torej v tem, da jo usmerja k skupno zastavljenim ciljem, da skrbi za urejenost, sistemati~nost in iz~rpnost razprave.
3. Oblikovanje sklepov
@e med razpravo je marsikdaj primerno, da
oblikujemo delne zaklju~ke. Obvezno pa je

Pomanjkljiv spored

Dober spored

Za~etek ob 8.uri
1. Sklep~nost
2. Zapisnik
3. Poro~ila
4. Gospodarski na~rt
5. Novi izdelki
6. Razno
7. Naslednji sestanek

Za~etek ob 8. uri
1. Ugotovitev navzo~nosti, opravi~ila, dnevni red - 10 min.
2. Pregled zapisnika seje 23. 5. 2004 (priloga 1)-10 min.-tajnik
3. Poro~ila vodij vseh obratov - bistvene to~ke (poro~ila v prilogi 2) - 60 min. - vodje
4. Gospodarski na~rt - popravki po navodilih nadzornega sveta
(sklepi NS z dne 28. 5. 2004 - priloga 3) - 30 min. - direktor
5. Predlog uvedbe novega tipa XX-5 - predlog In`eniringa (ocena
tr`nih mo`nosti-priloga 4) - 45 min. - direktor In`eniringa
6. Teme dolo~imo ob za~etku sestanka - skupaj do 30 min.
7. Dolo~itev glavnih tem, poro~evalcev in roka (9. 8. ali 13. 8.)
Konec med 11. in 11.30 uro.

(~as konca ni naveden)

Potek in vodenje sestanka
1. Za~etek sestanka naj bo jasen in u~inkovit. Da bi usmerili pozornost udele`encev
in jih v za~etku pridobili za sodelovanje,
moramo ne le jasno napovedati, kaj je na
dnevnem redu, kaj bomo obravnavali, ampak
tudi, zakaj smo se odlo~ili za to vsebino in
kaj `elimo z dana{njim sestankom dose~i.
2. Vodenje razprave je dokaj te`ka in
zapletena naloga, ki zahteva od vodje
neprestano zbranost, pro`nost in spretno usmerjanje. Naloga vodje razprave je

Vodenje
razprave je
dokaj te`ka in
zapletena
naloga, ki
zahteva od vodje
neprestano
zbranost,
pro`nost in
spretno
usmerjanje.

oblikovanje sklepov ob koncu razprave o
vsaki to~ki dnevnega reda in na koncu sestanka. ^e ne gre za konkretne sklepe, pa
moramo vsaj jasno povzeti stali{~a, ki smo
jih skupno zavzeli.
Pri kon~nih sklepih moramo natan~no
opredeliti:
1. KDO in S KOM bo opravil posamezne
naloge,
2. DO KDAJ naj bo delo opravljeno,
1. KOMU bo poro~al o izvr{itvi (ali: kdaj
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bomo preverili, ali so bile naloge opravljene, sklepi izvr{eni).

Redne
zamudnike
najla`e
pripravite do
to~nosti tako, da
sestanke vedno
in brez izjeme
za~enjate to~no
ob napovedani
uri ter zanje
ni~esar ne
ponavljate.

4. Dolo~itev na~ina odlo~anja
Vsekakor pa se mora vodja zavedati, da se
ljudje takrat, ko smo po vplivom razburkanih
ob~utkov in ~ustev, naj si gre za malodu{je,
jezo, odpor, negotovost ali kak{no drugo
razburjenost, odlo~ajo precej druga~e, kot bi
se odlo~ili, ~e bi bili umirjeni in treznih glav.
Dolo~itev ~asa za razmislek, ~eprav bo {lo
zgolj za tri minute ti{ine, je zato nadvse priporo~ljiva.
5. Obvladovanje
~asa
Sestanek je treba
kon~ati ob napovedani uri. Ne
samo, da imajo
navzo~i verjetno
{e druge obveznosti, ljudje se
nezavedno naravnamo na dolo~en
~as, in ko ta
pote~e, nam za~neta zbranost in
motiviranost naglo
upadati. Poskusite sestanke stoje, na zaledenelem parkiri{~u pred poslovno stavbo, in
videli boste, kako fiziolo{ka motiviranost
pove~a komunikacijske sposobnosti tima.
6. Kako merimo u~inkovitost sestanka?
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Koliko je bil sestanek u~inkovit, najla`e ugotovimo po dveh merilih: kaj smo na sestanku
dosegli in kako. Oboje je zelo pomembno,

vendar pa s psiholo{kega zornega kota drugo
bolj. ^e nam na sestanku ni uspelo dose~i
postavljenega cilja, na primer sporazuma
o nekem vpra{anju, je to morda res bil
zapravljen ~as in bomo morali vajo ponavljati. ^e pa smo na sestanku komunicirali
tako, da smo pri velikemu {tevilu navzo~ih
pustili grenak priokus, bo to vodilo v {e
manj{o motiviranost in ve~je malodu{je na
prihodnjih sestankih. Torej ni odve~ posvetiti zadnjih pet minut vsakega ve~jega sestanka ovrednotenju obeh vidikov uspe{nosti
- na primer s kratkim anonimnim vpra{alnikom - in v na~in sestankovanja dosledno
vna{ati izbolj{ave.

Obvladovanje te`av pri vodenju
razprave
1. Zamudniki
Redne zamudnike najla`e pripravite do
to~nosti tako, da sestanke vedno in brez
izjeme za~enjate to~no ob napovedani uri ter
zanje ni~esar ne ponavljate. Ko se bodo
navadili, da gre zares, se bodo potrudili priti
to~no, tako kot se potrudijo priti ob dolo~eni
uri v kino, ker vedo, da jih nih~e ne bo ~akal
ali celo ponavljal za~etka filma zgolj zanje.
2. Sestanek zaide izven tematike
V primeru, da kdo pri razpravi zaide izven
tematike, ga prekinemo “Sklenili smo, da
bomo najprej razjasnili to vpra{anje - doslej
smo o tem ugotovili {ele ..., prosim za mnenje
o tej zadevi”. Ali pa: “Ker va{a zadeva ne sodi
v to obravnavo, je pa seveda treba najti zanjo
ustrezno re{itev, ali ne bi bilo bolje, da
najprej re{imo do kraja na~eta vpra{anja,
nato pa va{o zadevo? Se ostali strinjate z
mojim predlogom?” Pri tem se `e obra~amo
ne le na posameznika, ampak na celo
skupino, da le-ta razsodi.
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3. ^asovno zavla~evanje
V primeru, da kdo pri razpravi ~asovno
zavla~uje, ga prekinemo: “^e dovolite, ker se
mnogim mudi: kak{en je va{ kon~en predlog?”
4. Vsi hkrati ho~ejo govoriti
V primeru, da se zgodi, da naenkrat ho~ejo
govoriti vsi hkrati, re~emo: “Sami se strinjate,
da mora biti v razpravi neki red. Prvi se je
javil kolega Janez, in on ima besedo.”
5. Boj med dvema nasprotnikoma ali
stali{~ema
Kadar nastane dvoboj med dvema nasprotnikoma, med dvema stali{~ema, je vodja
sicer lahko posrednik, vendar naj raje prenese odlo~itev na vso skupino, zlasti ~e je
prepri~an, da bo ta znala zrelo presoditi.

6. Agresivni nasprotnik
Pri agresivnem nasprotniku:
- ostanite mirni in ne prevzemajte njihovega
tona,
- ponudite mu roko v sodelovanje s tem, da
mu priznate, kar je pametnega povedal
(mogo~e izvira njegova napadalnost iz
ob~utka, da ga drugi namerno podcenjujejo
in so mu sovra`ni).
7. Klepetulje
Pri klepetuljah umolknite, pogledate na klepetulje in jih pozovete naj povedo {e drugim.

Nato jih opozorite na ~as sestanka in jim
poveste, da dose`ete ve~, ~e govori le eden.
8. Vsiljivci
Pri vsiljivcih pose`ete vmes, prere`ete osebne napade, pohvalite znanje in prispevke ter
poudarite potrebo po mnenjih drugih.

Velja upo{tevati
Pri delu z ljudmi so pozitivna sredstva spodbujanja (pohvala, priznanje, prepri~evanje
ipd.) bolj priporo~ljiva in uspe{nej{a od negativnih (graje, ironije, zasmehovanja, gro`nje
ipd.); vodja sestanka naj ne skopari z
obdarovanjem, pohvalo in priznanjem za
koristne prispevke in dobronamerno, pa
~eprav kriti~no sodelovanje; to ugodno in
spodbudno vpliva na celotno vzdu{je na sestanku; iz izku{enj pa vemo nemara vsi, da
temelji pridobivanje za neko stvar ne na
gro`nji in prisili (tej se kve~jemu uklonimo),
temve~ na prepri~evanju in utemeljevanju
predlogov.

Pri delu z ljudmi
so pozitivna
sredstva
spodbujanja
(pohvala,
priznanje,
prepri~evanje
ipd.) bolj
priporo~ljiva in
uspe{nej{a od
negativnih
(graje, ironije,
zasmehovanja,
gro`nje ipd.).

Odkrit, neposreden ~love{ki odnos najhitreje in najbolje zagotavlja stik med vodjem in skupino; {e posebej v o`jih in stalnej{ih skupinah je prijaznost, z nekaj doma~nosti in spro{~ajo~e dobre volje od
~asa do ~asa, dosti bolj primerna kot pa
hladna brezosebnost ali uradni{ko vzdu{je; hladni brezosebni odnosi ne morejo
zbli`evati ljudi.
Alenka Pretnar
Viri:
Revija POT / oktober -november 2002
Poslovno komuniciranje, Stane Mo`ina, Mitja
Tav~ar, Ana Nu{a Kne`evi~, Zalo`ba obzorja
Maribor, 1995
Psiholo{ki profil tima, Robert Kr`i{nik,
www.finance-on.net
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Varnost in zdravlje pri delu
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Krvavitev
Krvavitev je
potrebno ~im
prej ustaviti in
prizadetega
predati
poklicnim
re{evalcem ali
ga peljati v
bolni{nico. Pri
prvi pomo~i
ustavimo
krvavitev samo
zasilno in
za~asno, s tem
pa ve~krat
re{imo `ivljenje.
Notranje krvavitve ne moremo
ustaviti s
sredstvi prve
pomo~i. V takem
primeru
poskrbimo za
hiter in obziren
prevoz
po{kodovanega
v bolni{nico.

Krvavitev je odtekanje krvi iz `il ali srca navzven, v telesne votline ali tkiva.
Krvavitev je lahko zunanja ali notranja. Razlikujemo kapilarne krvavitve, ki se praviloma same ustavijo, venske krvavitve, kjer temna kri izteka iz po{kodovanih
dovodnic, te~e enakomerno in ne pulzira; ter arterijske krvavitve, kjer iz `il odvodnic pulzirajo~e brizga svetlo rde~a kri.
Pri ve~jih po{kodbah ponavadi nastopijo
me{ane krvavitve, kjer hkrati krvavijo arterije, vene in kapilare.

5. nemir, po{kodovani premetava roke sem
in tja, s sebe sku{a trgati obleko in se bori
za zrak,
6. zo`itev zavesti (prizadeti se le po~asi in
nepopolno odziva na okolje), v najhuj{ih
primerih se bolnik onesvesti,
7. slabost, utrujenost in `eja,
8. megla in tema pred o~mi, {umenje in
zvonjenje v u{esih,
9. omedlevica in strah.

Ve~ja arterija je odprta, ~e kri v velikem
curku brizga iz rane

Posebno pomembno je, da pazimo na znamenja, ki se zaradi izgube krvi pojavijo pri
skritih in nevidnih notranjih krvavitvah.

Krvavitev je potrebno ~im prej ustaviti in
prizadetega predati poklicnim re{evalcem ali
ga peljati v bolni{nico. Pri prvi pomo~i
ustavimo krvavitev samo zasilno in
za~asno, s tem pa ve~krat re{imo `ivljenje. Notranje krvavitve ne moremo ustaviti s sredstvi prve pomo~i. V takem primeru
poskrbimo za hiter in obziren prevoz
po{kodovanega v bolni{nico.
Koli~ina krvi, ki jo sme ~lovek izgubiti brez
nevarnosti za `ivljenje je v raznih primerih
razli~na.
Skupna koli~ina krvi v odraslem ~loveku je
7 do 9 odstotkov telesne te`e, kar zna{a okoli
5 litrov krvi. Pol litra krvi lahko izgubimo
brez {kode za zdravje, to je tudi koli~ina, ki
jo damo pri transfuziji. Akutna izguba enega
litra krvi je pri slabokrvnih, iz~rpanih,
starej{ih in bolnih ljudeh lahko `e usodna ali
pa privede do znamenj {oka. Mlad, zdrav
~lovek lahko pre`ivi ob ustrezni pomo~i tudi
izgubo 2 do 3 litra krvi. Pri otrocih je nevarna koli~ina izgube seveda ustrezno manj{a,
zato je potrebno vsako, tudi majhno
krvavitev takoj zasilno ustaviti.
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Znamenja hude izgube krvi:
1. mo~na bledica ko`e in vidnih sluznic,
predvsem na ustnicah in notranji strani
vek,
2. hladna in lepljiva ko`a,
3. pospe{eno dihanje, “lovljenje sape” in
zehanje,
4. pospe{en ali hiter (nad 120 na minuto) in
slaboten utrip `ile,

Prva pomo~ pri krvavitvah
Nenadno ali zelo hudo krvavitev iz arterije, ko svetlo rde~a kri brizga iz rane v velikem
curku, najhitreje in najla`je ustavimo, ~e
glavno arterijo tega podro~ja mo~no pritisnemo ob kost pod njo ali ob njej.
S tem na~inom lahko v~asih re{imo `ivljenje,
zlasti {e, ~e nimamo pri roki nobenih sredstev za kompresijsko obvezo.
Na `ilo lahko pritiskamo tudi s trdim, toda
oblim in gladkim predmetom, nap. gladkim
kamnom, ki ga zavijemo v ruto ali nerazvezanim debelim in trdim povojem.
Pomembno je, da vemo, kje potekajo glavne
arterije in kje jih je mo~ pritisniti ob kost.
Smrtno nevarne zunanje krvavitve so predvsem arterijske iz predelov, kjer mo~no
o`ilje zapu{~a trup in se nato skrije v globino kon~nega organa. Ta podro~ja so: vrat,
pazduhe in dimlje. Pri tak{nih krvavitvah na
`alost ve~ina po{kodovancev izkrvavi na
mestu nezgode ali med prevozom. Edini
na~in ustavitve take krvavitve je pritisk v
rano z vsemi {tirimi prsti preko sterilne gaze
ali v ve~ plasti zlo`ene ali zmotane gaze ali
blazinice prvega povoja, ~istega in prelikanega robca, brisa~e, skratka najbolj ~iste stvari,
ki jo imamo pri roki. Pritisk je potrebno
vzdr`evati do predaje po{kodovanca kirurgu. Tudi pri drugih mo~nih krvavitvah, ko ne
ka`e izgubljati ~asa, krvavitev ustavimo na
enak na~in.
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po`irkih in ve~krat vode ali ~aja. Ne
dajemo mu piti alkohola, ker {iri krvne
`ile!

Legenda:
1 sen~na arterija,
2 ~elna arterija,
3 zatilna arterija,
4 obrazna arterija,
5 glavna vratna arterija,
6 podklju~ni~na arterija,
7 pazdu{na arterija,
8 nadlahtna arterija,
9 komol~na arterija,
10 stegenska arterija,
11 podkolenska arterija.

Zapomnimo si, da nobena teko~ina - razen
krvi - ne more nadomesti izgubljene krvi.
Rde~e krvni~ke so namre~ tiste, ki prena{ajo
za `ivljenje potrebni kisik. ^e s krvavitvijo
izgubimo rde~e krvni~ke, organom za~ne primanjkovati kisika. Nadvse pomembna je
torej ~imprej{nja transfuzija krvi v
bolni{nici.
Kompresijska obveza
S kompresijsko obvezo, ki pritiska tesno na
rano in mesto krvavitve, ustavimo vse krvavitve na glavi, trupu (prsih, hrbtu, trebuhu in
zadnjici) ter na udih.

Osnovni ukrep,
ki se ga moramo
nau~iti za
ustavljanje
krvavitev, je
pravilna izvedba
kompresijske
obveze.

Osnovni ukrep, ki se ga moramo nau~iti za
ustavljanje krvavitev, je pravilna izvedba
kompresijske obveze.
Najpomembnej{a mesta, kjer s pritiskom
prstov zaustavimo krvavitev
^lovek, ki je izgubil veliko krvi, je zelo `ejen,
zato neprestano `eli in prosi vodo. S pitjem
izkrvaveli ne bo nadomestil izgubljene teko~ine. ^e mu damo piti, bo najve~krat bruhal.
Zaradi izkrvavelosti `elodec in ~revo ne
moreta vsrkavati teko~ine.

Faze name{~anja kompresijske obveze:
1. rano sterilno pokrijemo z gazo ali blazinico prvega povoja
2. namestimo ~vrsto blazinico na rano (nerazvit povoj)
3. s ~vrstimi kro`nimi zavoji pritrdimo pritisno blazinico
4. preverjamo barvo uda in pulz
5. ud imobiliziramo.

Sodobno stali{~e o u`ivanju teko~in pri izkrvavelih, {okiranih in hudo po{kodovanih je
naslednje:
1. ~e bo po{kodovani prepeljan v bolni{nico v eni ali najve~ dveh urah, mu
ne dajemo piti ni~esar, mo~imo mu le
ustnice z mokro gazo, vato ali rutico.
2. ~e bo treba na prevoz ~akati ve~ ur in
bo sam transport dolg, mu damo piti po

Namestitev kompresijske obveze

Pritisk s prsti prek gaze na krvave~e mesto v
rani

^e se obveza prekrvavi, kompresijsko obvezo obnovimo v celoti. Dodajanje novih plasti
povojev ali vate ne zale`e. Na najhuje krvave~o rano nadomestimo kompresijsko obvezo {ele potem, ko smo prej s prsti ali z roko
pritisnil na rano z blazinico iz gaze ali glavno
arterijo pritisnili ob kost. Ko je kompresijska
obveza name{~ena ~ez nekaj ~asa nehamo
pritiskati na `ilo. Paziti je potrebno, da ud
pod obvezo ne pomodri ali pobledi. V tem
primeru je potrebno obvezo zrahljati.
23
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[OK
[ok imenujemo nevarno dogajanje, pri
katerem popu{~a krvni obtok in z njim vse
`ivljenjske funkcije.
[ok se lahko
razvije takoj po
po{kodbi ali {ele
kasneje.
Poglavitna
vzroka sta
izguba krvi in
bile~ina.

Po{kodbeni {ok se najpogosteje razvije pri
hudih po{kodbah trupa, nog in obse`nih
opeklinah. Razvije se lahko takoj po
po{kodbi ali {ele kasneje. Poglavitna vzroka
sta izguba krvi in bole~ina.

4. imobiliziramo po{kodovane ude
5. uredimo vse potrebno za prevoz v
bolni{nico
6. pokrijemo ga z odejo
7. po{kodovanega tola`imo in ga pomirjamo s prijazno besedo
8. ~e se onesvesti, ga namestimo v polo`aj
nezavestnega
9. {okiranega nikoli ne ogrevamo s termofori
10. {okiranemu ne dajemo nobene pija~e,
ustnice mu vla`imo z mokro rutico
Najpogostej{e napake pri {oku:
a) neustrezen polo`aj po{kodovanca,
b) opustitev imobilizacije,
c) brezobziren prenos ali slabo prevozno
sredstvo, ki po{kodovanca stresa in mu
povzro~a hude bole~ine,
d) bole~a preveza uda - kadar ni potrebna,
e) aktivno ogrevanje s termofori.

Znamenja {oka:
1. splo{na mo~na bledica. Konice prstov in
ustnice so rahlo pomodrele.
2. ko`a je hladna, lepljiva in znojna
3. pulz je hiter in slabo tipljiv
4. dihanje je pospe{eno in plitvo
5. {okirani je pri zavesti, top, brez~uten,
`ejen ter manj ob~utljiv za bole~ino in
dogajanje okoli sebe
6. bruhanje je pogosto
7. izlo~anje se~a preneha

Prva pomo~ pri {oku:
1. ustavimo morebitno zunanjo krvavitev
2. {okiranega polo`imo na ravno podlago in
mu dvignemo vzno`je
3. odpnemo mu ovratnik, zrahljamo obleko
na prsih in ob pasu
24

Vse to pospe{uje {ok in obenem zmanj{uje
upanje na re{itev.
Vesna Oman Rode

Vir:
A. Kova~, 1997: Prva pomo~, priro~nik za
u~ence in dijake, Ljubljana: RKS
M. Derganc, 1994: Osnove prve pomo~i za
vsakogar. Ljubljana: RKS
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Ogljikovi hidrati oziroma:
Ali je sladkor na{ sovra`nik?
Vlaganje v trebuh daje hitre in o~itne rezultate.
Vlaganje v glavo je dolgoro~no in negotovo.
Ogljikovi hidrati so bistven del ~lovekove
prehrane, saj sestavljajo ve~ kot 50 odstotkov vira energije za na{e telo. Nahajajo
se ve~inoma v rastlinskih `ivilih. Glede na
prebavljivost lo~imo dve vrsti ogljikovih
hidratov, in sicer prebavljive in neprebavljive. Prebavljivi, torej {krob in sladkorji,

se v telesu presnavljajo - razgrajujejo v glukozo, bolj znano kot krvni sladkor. Neprebavljivi ogljikovi hidrati pa so v obliki celuloze, ki gre skozi prebavni trakt neprebavljena. V bistvu je celuloza balastna snov iz rastlinskih vlaknin. Ta je za zdravje zelo pomembna, saj omogo~a peristaltiko - premikanje po ~revesju. Poleg tega ve`e nase
razne toksine in na ta na~in razstruplja organizem. Neprebavljive ogljikove hidrate kot so
pektin, hemiceluloza in ligmin imenujemo
tudi dietne vlaknine.

energijo na{im mo`ganom, osrednjemu
`iv~nemu sistemu ter eritrocitom - rde~im
krvnim telescem. Celice v mo`ganih tako
potrebujejo dnevno od 110 do 130 gramov
glukoze. Priporo~ena dnevna koli~ina
ogljikovih hidratov je 50 gramov; na ta na~in
se izognemo ketoacidozi - bolezenskemu
stanju zaradi prevelike kislosti krvi, ki lahko
nastopi, ko se telesne ma{~obe porabljajo
prvenstveno za energijo. Ob tem ni odve~
opozorilo pred nekaterimi shuj{evalnimi
dietami, pri katerih je dovoljeno jesti le
meso, jajca, ... skratka samo beljakovinsko hrano, poleg pa ~isto ni~ ogljikovih
hidratov (`ita, krompir, sadje, zelenjava).
Raje ne posku{ajte, kajti ogljikovi hidrati
niso nikakr{en “bi~ bo`ji”, kot trdijo
napa~no pou~eni nesre~niki, ki `elijo
shuj{ati. Pravzaprav imajo beljakovine
ravno toliko kalorij, kot ogljikovi hidrati.

Po priporo~ilih
za uravnote`eno
prehrano naj bi
od ogljikovih
hidratov dobili
50-60 % dnevno
potrebne
energije.
V obi~ajni
prehrani v
zahodnem svetu
jih je le okrog
40 %, ker
u`ivamo preve~
beljakovin in
ma{~ob.

Po priporo~ilih za uravnote`eno prehrano
naj bi od ogljikovih hidratov dobili 50-60 %
dnevno potrebne energije. V obi~ajni prehrani v zahodnem svetu jih je le okrog 40 %,
ker u`ivamo preve~ beljakovin in ma{~ob.

Vrnimo se k prebavljivim ogljikovim hidratom. Krvni sladkor zagotavlja nepogre{ljivo

Potrebne ogljikove hidrate dobimo z u`ivanjem zadostnih koli~in sadja in zelenjave, z
omejeno koli~ino `it in le minimalno sladkorja. Kruh, na primer, je zelo pomemben. Ta
naj bi bil iz polnovredne moke, saj le tak{en
vsebuje odlike ogljikovih hidratov, od {kroba
do mineralov in vitaminov. Bel kruh
strokovnjaki odsvetujejo zato, ker je bela
moka industrijsko obdelana, to pa pomeni,
25
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ko{~ek ~okolade, torte, ...Za ilustracijo: tak
sunkovit padec sladkorja v krvi diabetiki
imenujejo HIPA (skraj{ano od hipoglikemija).
Takrat imajo ob~utek lakote, tresejo se in so
raztreseni.
^e zau`ijemo
preve~ ogljikovih
hidratov, se vi{ki
glukoze v jetrih
pretvorijo v
rezervno snov glikogen. Od
koli~ine glukoze
v krvi je odvisno
tudi na{e
razpolo`enje,
zato nekateri
ljudje postanejo
pravi odvisniki
od sladkarij.

da ji je ostal sam {krob, pa {e ta je dodatno
obdelan z raznimi kemikalijami. Tak kruh ne
vsebuje ne vitaminov ne mineralov in nam
jih pobira celo iz organizma, da se lahko razgradi. Isto velja za bel, rafiniran sladkor.

Kako se torej izogniti takemu nihanju
po~utja in razpolo`enja? U`ivati hrano, v
kateri je ~immanj koncentriranih sladkorjev.
Za sladico izberemo raje sadje, najsi bo
sve`e ali suho in koncentracija glukoze v krvi
ne bo tako skokovito narasla.
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^e zau`ijemo preve~ ogljikovih hidratov, se
vi{ki glukoze v jetrih pretvorijo v rezervno
snov - glikogen. Od koli~ine glukoze v krvi je
odvisno tudi na{e razpolo`enje, zato nekateri ljudje postanejo pravi odvisniki od sladkarij. Torej lahko tudi ~isti sladkor deluje kot
droga! Po zau`itju koncentriranega obroka
sladkorja (~okolada, bomboni, peciva) se
koncentracija glukoze v krvi naglo dvigne.
Ob~utek je sicer dober, a kaj ko je to obenem
tudi mo~na stimulacija hormona insulina, ki
se izlo~i {e v ve~ji koli~ini, da bi vzpostavil
normalno stanje. Posledica tega pa je, da nivo
glukoze v krvi upade {e ni`e, kot je bil pred
zau`itjem sladice in mi “moramo” {e po en

[e na eno negativno plat sladkorja je potrebno opozoriti, in sicer na to, da povzro~a
karies oziroma zobno gnilobo. Razen pri
sladkarijah je potrebna previdnost tudi pri
mo~no {krobnati hrani. Ta ni problemati~na
zaradi dvigovanja nivoja glukoze v krvi,
marve~ se rada prilepi na zobe. Tam jo encimi iz ust razgradijo - tudi na kisline, ki razjedajo sklenino in omogo~ajo delovanje kariogenih bakterij.
Simona Marolt-Eberle in Toni [timec
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Kadrovanje v juliju in avgustu 2004
V juliju in avgustu smo zaposlili {tiri sodelavce:
IME IN PRIIMEK
Robert Feren~ak
Ale{ Opeka
Marjan Vre~ar
Janez Pa{i~

DELOVNO MESTO
tehnik za dokumentacijo
tehnik za dokumentacijo
tehnik za dokumentacijo
KV elektromonter

ORGANIZACIJSKA ENOTA
In`eniring, Ljubljana mesto
In`eniring, Ljubljana okolica
In`eniring, Ljubljana mesto
Distribucija EE, Novo mesto

V juliju se je upokojil ~lan uprave g. Ludvig Soto{ek, nato {e g. Mihael Kali{nik in g. Marjan
Dob~nik in konec avgusta ga. Marija Jarc. Trije delavci so prenehali z delom na svojo `eljo.
IME IN PRIIMEK
Ludvig Soto{ek
Marjan Dob~nik
Mihael Kali{nik
Andrej Bregar
Goran Buljuba{i~
Marija Jarc
Primo` Poga~nik

VZROK PRENEHANJA
upokojitev
upokojitev
upokojitev
po lastni volji
dolo~en ~as
upokojitev
po lastni volji

ORGANIZACIJSKA ENOTA
Uprava
Distribucija EE, Trbovlje
Distribucija EE, Lj. okolica
Distribucija EE, Uprava
In`eniring, Ljubljana okolica
Uprava, RFS
Prodaja EE uprav. odjemalcem

Umrla je upokojenka Nada GOLOB.
Nevenka Ivan~i~

VABILA DRU[TVA UPOKOJENCEV
LENTI
V ~etrtek, 14. oktobra 2004, vabimo ~lane dru{tva na nakupovalni izlet v Lenti. Odhod s
parkiri{~a Tivoli v Ljubljani ob 5.00 uri.
Prijave 6. in 7. oktobra 2004. Do zasedbe avtobusa.

NOVO MESTO
V torek, 19. oktobra 2004, si bomo ogledali dolenjsko prestolnico Novo mesto z okolico.
Odhod ob 7.00 uri s parkiri{~a Tivoli v Ljubljani. Prijave 6. in 7. oktobra 2004. Do zasedbe
avtobusa.

POHOD OD LITIJE DO ^ATE@A
Pohod “Od Litije do ^ate`a” - to~en datum bo objavljen v medijih javnega obve{~anja. Odhod
iz Ljubljane s parkiri{~a Tivoli ob 7.00 uri. Prijave 27. in 28. oktobra 2004. Udele`ba na pohodu je na lastno odgovornost. Do zasedbe avtobusa.

Prijavite se lahko na dan prijav do 11. ure na tel. 01/519 80 36,
ga. Zvonka Osredkar.
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V mesecu avgustu in
septembru 2004 so
praznovali na{i upokojenci
svoj `ivljenjski jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Marjan KRALJ
Marija VRTA^NIK
Toma` ZUPAN^I^

roj. 15. 8. 1944
roj. 15. 8. 1944
roj. 8. 9. 1944

Turjak
Rade~e
Borovnica

roj.
roj.
roj.
roj.

Ljubljana
Morav~e
Novo mesto
Ig

70. ROJSTNI DAN
Marjan ZALETEL
Niko KOSMA^
Franc KRA[OVEC
Ludvik KUNILO

11.
10.
25.
28.

8.
9.
9.
9.

1934
1934
1934
1934

~lan DUEL
~lan DUEL

80. ROJSTNI DAN
Franc SKENDER

roj. 20. 9. 1924

Videm-Dobrepolje

roj. 5. 8. 1914
roj. 12. 9. 1914

Ljubljana
Vrhnika

90. ROJSTNI DAN
Gabrijel KUHAR
Ludvik @ITKO

Ob jubileju vsem iskreno ~estitamo in `elimo {e vrsto zdravih in sre~nih let.
Jo`ica Kra{ovec

DRU[TVO UPOKOJENCEV VABI
NA MARTINOVANJE
Tudi letos bomo skupaj krstili vino. ^lane dru{tva vabimo 16. novembra
2004 na veselo martinovanje v Studenec. Odhod ob 7.00 s parkiri{~a
Tivoli v Ljubljani. Prijave 8. in 9. novembra 2004. Do zasedbe avtobusa.
Prijavite se lahko na dan prijav do 11. ure
na tel. 01/519 80 36, ga. Zvonka Osredkar.
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Gabrijel Kuhar - Jelko, 90 letnik
je pustil neminljiv pe~at svojega dela kot pomo~nik direktorja Janeza Brvarja
v takratnem samostojnem podjetju Elektro Trbovlje (1952 - 1963). Bil je direktorjeva “desna roka” kot pomo~nik oziroma “tehni~ni”, kot smo mu rekli, tudi po reorganizaciji podjetja oziroma s priklju~itvijo PE Elektro Trbovlje k Elektru Ljubljana.
Z upokojitvijo direktorja Janeza Brvarja
decembra 1972 je postal v.d. direktorja
PE Elektro Trbovlje vse do njegove ponovne
reorganizacije v TOZD Elektro Trbovlje v
mesecu aprilu 1974, ko ga je nasledil
ing. Tomo Tomov.
Do upokojitve 16. 8. 1974 je g. Jelko ostal
njegov pomo~nik in tesni sodelavec.
Spominjam se ga kot dobrega svetovalca nam
mladim tehnikom, ko smo prihajali iz {ole in

se na novo zaposlovali. Zelo pozorno je
spremljal delo v slu`bi razvoja in vr{il
notranjo kontrolo projektov.
Pri~ujo~a fotografija je bila posneta ob
slovesu z razvojci TOZD Elektro Trbovlje
konec avgusta 1974 na Prvinah.
Anton Razpotnik,
pomo~nik. izv. dir. DEE
za podro~je DE Trbovlje

Gospod Jelko Kuhar je drugi z desne. Prvi z desne je `e pokojni Alojz Zakonj{ek, tretji Alfonz
Ker{nik, nato v sredini in`. Hugo Hofbauer (nekdanji glavni republi{ki elektroenergetski
in{pektor), Jo`a Zupanc (finan~na slu`ba TOZD Elektro Trbovlje), Franc Renko, Fortunad Brvar,
Anton Razpotnik in Martin Kmeti~. (Na fotografiji ni Vodje slu`be razvoja TOZD ing. Cestnik
Petra, ki nas je fotografiral. Odsotni so {e Alojz Zupan, Erna Gro{elj in Stanka @abkar).
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Po grebenih bohinjskih gora in
planinah tolminskih kmetov
Panorama
Bohinjskega
jezera z okolico
je v teh jutranjih
urah dajala vtis
pravlji~nega
kraja iz sanj.

Zborno mesto za 2-dnevni pohod je bilo: dobimo se 23. 8. 2004 ob 7. uri pod uro na
`elezni{ki postaji. “Pod uro” se nas je zbralo sedem. [tartali smo z avtobusom: redna
linija. To pomeni vo`njo s postanki na vseh vmesnih avtobusnih postajah. V
Bohinjski Bistrici sta se nam pridru`ila dva pohodnika, pod gondolo v Bohinju {e
dva. Tako nas je bilo skupaj enajst.
Po stisku rok in obvezni jutranji kavici smo
se z gondolsko `i~nico pripeljali do Ski
hotela na Voglu, od tu pa s sede`nico do
Orlovih glav. Panorama Bohinjskega jezera z
okolico je v teh jutranjih urah dajala vtis
pravlji~nega kraja iz sanj. V gondoli so se
sli{ali le globoki vzdihi ob pogledu na lepote
tega gorskega bisera. Ti globoki vzdihi pa so
se stopnjevali na sede`nici do Orlovih glav,
saj smo kar padli v osr~je Bohinjskih gora.
Izstopili smo s sede`nice, si pripravili pohodne palice, zategnili vezalke, nadeli nahrbtnike in se zazrli proti belosivim skalnim
vrhovom in pasli poglede po pre~udoviti naravi, se zazrli v kristalno ~isto nebo in se
po~asi spojili v ta pre~udovit planinski svet.
Globoko smo vdihavali ~ist planinski zrak,
mimogrede opazovali naravo in pisano
gorsko cvetje in se za~eli vzpenjati in tako
smo vsi kaj hitro dosegli vrh [ije (1880 m).

Upokojenci smo u`ivali v naravnih lepotah
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Kratek postanek za prekrasen razgled, malo
spusta in ponovno navkreber. Izza hriba iz
tolminskega konca so se za~ele poditi goste

megle, veter je za~el pridobivati svojo mo~ in
padla je mo{ka pripomba: “na tolminski
strani mo{ki su{ijo `enske”, zato se dvigujejo in podijo tako goste, sive megle. In `enske
dodajo svojo pripombo: “prav gotovo se
vmes su{ijo tudi fajhtni mo`je”. Kljub
meglam in uporu vetra smo bili pohodniki
mo~nej{i in stopili smo na vrh Vogla (1922
m). Vogel je od Krna dalje prvi visoki vrh v
Tz. Z njega je lep razgled na bohinjsko in
tolminsko stran. Predvsem privla~i pogled
visoka glava Triglava na severu nad bohinjsko dolino. Pred seboj imamo dolino Zajezeram, mejne robove Komne, Fu`inske in
Poklju{ke planine, v dalji Karavanke, Jelovico, pod seboj pa {irni svet planin. Na vzhodu in zahodu pada precej strm, lepo oblikovan glavni greben, katerega ena vzpetina je
tudi sam vrh Vogel. Na jugu pa sega pogled
dale~ v zeleno Gori{ko, na razmetan, z grapami, globelmi in stranskimi grebeni prepre`en svet na Ba{ko in Kne{ko grapo ter
Koritnico. Dolgo se na vrhu nismo zadr`evali, ker je bilo hladno, zato smo se
spustili ni`je in si poiskali zavetje. Privo{~ili
smo si malo po~itka, se od`ejali in po~akali
skupino za nami. Namenjeni smo bili do Ko~e
na planini Razor (1300 m), ki le`i v prostrani
krnici na tolminski strani Vogla. Lahko bi
ubrali kraj{o, bolj strmo pot, vendar smo se
odlo~ili za dalj{o pot ~ez ru{nata pobo~ja in
preval Globoko. Do ko~e na Razoru je dolg
kos transverzale brez vmesnih planinskih
postojank, vendar s {tevilnimi potmi, ki se
strmo spu{~ajo v dolino. @e proti vzno`ju
pobo~ja i{~emo tiste odcepe poti skozi redko
bukovje, ki nam dajo vsaj malo sence in
za{~ite dreves pred vro~imi son~nimi `arki.
Bili smo veseli, ko smo zagledali prijetno
ko~o na planini Razor in ko smo posedli po
klopeh pred ko~o. Malica in po~itek se nam je
prilegla, {e bolj pa hladna pija~a in lahki
{portni copati, ki smo jih zamenjali s pohodnimi ~evlji. Zve~er smo se vsi zbrali,
pove~erjali, si nazdravili in se {ele ob rahli
vzpodbudi oskrbnika podali na skupna
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le`i{~a. Kdor je `e kdaj spal na skupnih le`i{~ih, potem zagotovo ve, koliko se lahko
naspi. Ko so se umirili razgovori in pre{erni
smeh, so delo prevzeli drugi in “na`agali drv”
za celo zimo.
Jutro je bilo sve`e in delno obla~no. Po zajtrku in kavicah smo se zahvalili prijaznemu
osebju za gostoljubje in odrinili po planinski
poti v smeri Jalovnika. Prva planina je bila
planina Kuk (1150 m), na katero so zadnji
vikend preselili `ivino s planine Razor.
Ogledali smo si tudi sirarno in kdor je `elel,
se je oskrbel s sirom. Naslednja planina je
bila planina Lom (1090 m). Gozdne poti, ki
vodijo proti vsem naslednjim planinam, so
lepo urejene gozdne poti, vendar je o~itno,
da so dotacije za ohranitev plan{arij {le v
obnovo poti, ki so na {tevilnih mestih odete
v beton, ki je trd in ni~ kaj prijazen na{im
podplatom. Lepo je bilo hoditi po pa{nikih in
planinah in se razgledovati naokoli in proti
sosednjim vrhovom. Ob poteh smo si lahko
sem in tja utrgali gozdno jagodo ali malino.
Zanimivo je, da na vseh planinah raste obilo
pelina, ki se je razsejal tudi ob poteh, kjer
smo hodili. Kadarkoli smo naleteli na “minska polja” in zasli{ali cingljanje kravjih zvoncev, je tudi nam zaigralo srce, saj je zelo
`alostno, ko pride{ na osamljeno planino,
kjer le zapu{~ene staje in zara{~eni pa{niki
brez `ivine opozarjajo na nekdanje prebivalce plan{arij. Po gozdnih poteh in stezi ~ez
zara{~en pa{nik smo pri{li do prijazne
gorske vasice Sela (830 m). V to vasico se
sicer za vikend vra~ajo nekateri doma~ini iz
Ljubljane, Tolmina, vseeno pa je po vseh
vaseh o~itno, da dedkov in babic ni ve~,
mladi pa so od{li v dolino. Ustavili smo se na
travniku ob poti in si privo{~ili malico ter
po~akali na preostale iz skupine. Skupaj smo
nadaljevali pot ter od{li do vasi Borovnica.
Zapeli smo tisto pesem “le kje so tiste stezice, ki so v~asih bile” in to ne brez razloga.
Na{a Nada je namre~ v svojih rosnih letih {e
lahko ubirala pota in si kraj{ala razdalje po
stezicah, ki so bile za nas in zanjo sedaj `al
zara{~ene. Tako smo hodili po betonskih cestnih ovinkih, ki jih ni in ni hotelo biti konec
in smo bili prepri~ani, da smo zgre{ili pot, ko
smo le zagledali vas Borovnica. Pri prvi hi{i
smo povpra{ali za kislo mleko, vendar ga je
gospodinja `al zjutraj predelala v skuto,
ponudila pa nam je sladko kozje mleko. Jo`e
jo je pobaral, ~e ima slu~ajno kak{no pivo.
Seveda je imela tudi pivo in nam ga veselo
ponudila, kakor tudi ~rn ~aj z mlekom. Izkazalo se je, da smo mi letos njihovi prvi “ile-

galni” gosti. Pove nam, da sta z mo`em kupila to hi{o in 10 ha zemlje. Pri{la pa sta z
Jesenic. Pre`ivljata se tako, da paseta okrog
100 glav `ivine po planinah. Letos sicer ne
paseta `ivine, ker obnavljata hi{o oz. delata
prizidek k hi{i. Za dodatni zaslu`ek pa
poskrbi pozimi {e mo`, ki je poleti pastir,
pozimi pa smu~arski u~itelj v Kranjski gori.
Zahvalili smo se jima za gostoljubje in nadaljevali pot v dolino po ovinkasti strmi cesti in
po vro~em popoldanskem soncu, ki je mo~no
pripekalo. Opazili smo mnogo vi{inskih
travnikov, ki je ostalo nepoko{enih, {tevilne
hi{e samevajo, le vrtovi s sadnimi drevesi so
polni zore~ih sade`ev, ki se upogibajo pod
te`o plodov.
Kon~no smo pri{li mimo naselja Podmelec
v kraj Klav`e. Nekateri smo si najprej
namo~ili in ohladili noge v hladni Ba~i in se
osve`ili. Vse je Nada povabila k bratu Juliju,
ki `ivi na domu in je bil na{ gostitelj. Na
ste`aj nam je odprl vrata svojega doma in
nam postregel s hladno pija~o, da smo nazdravili in se spoznali. Imeli smo le {e toliko
~asa, da smo {e malo poklepetali, si stisnili
roke v slovo in pohiteli na `elezni{ko postajo ter pri~akali vlak za odhod proti Ljubljani.
Zelo hitro smo se pripeljali skozi predore do
Bohinjske Bistrice, kjer sta izstopila Mrakova.
Ostalo nas je devet, ki smo se peljali do
Jesenic, nato smo presedli na vlak za Ljubljano, kamor smo pri{li ob 19. uri. Med vo`njo smo ugotovili, da je potovati z vlakom
veliko hitreje, bolj udobno in tudi ceneje kot
z avtobusom. Zato smo se dogovorili, da
bomo v bodo~e posku{ali organizirati izlete
tako, da bomo uporabili tudi vlak kot prevozno sredstvo.

Med vo`njo smo
ugotovili, da je
potovati z
vlakom veliko
hitreje, bolj
udobno in tudi
ceneje kot z
avtobusom. Zato
smo se
dogovorili, da
bomo v bodo~e
posku{ali
organizirati
izlete tako, da
bomo uporabili
tudi vlak kot
prevozno
sredstvo.

Glede na to, da so morali nekateri pohodniki
po~akati na prevoz sorodnike, in da nismo
izgubljali ~asa, smo pospremili Sonjo do
lokala 5-Ra na Kotnikovo. Prijazna dekleta so
nas hitro postregla s hladno pija~o in prigrizkom. Nazdravili smo si in se zahvalili
Lojzetu in Nadi Po~ervina za zasnovo in organizacijo pohoda ter se veseli z besedo
“sre~no” raz{li.
Justi Kuder
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Bar~ica po morju plava
Za na{e leto{nje osrednje sre~anje smo si izbrali ponovni obisk slovenske obale in
zanimivo plovbo po majhnem, vendar na{em ko{~ku morja.
Rahla burja je
razkadila
meglice in
zbistrila zrak.
Prav prijetno se
je bilo sprehajati
po mestnih
ulicah in si
ogledovati
znamenitosti
Aegide, Caprisa,
Justinonopolisa,
Caput Histriae,
Capo D Istrie,
Capodistrie KOPRA.

Pri~akali sta nas prijazni vodi~ki Beti in Tina
iz TIC Izola, ki sta nas popeljali na ogled
mesta. Rahla burja je razkadila meglice in
zbistrila zrak. Prav prijetno se je bilo sprehajati po mestnih ulicah in si ogledovati znamenitosti Aegide, Caprisa, Justinonopolisa,
Caput Histriae, Capo D Istrie, Capodistrie KOPRA.

ljeni loki, zgrajeno v 15. stoletju, Armerijo,
Foresterijo, Stolnico z oltarno sliko Madone z
otrokom na prestolu in svetniki, s sarkofagom sv. Nazarja - bene{ko mojstrovino, slikami znamenitega bene{kega slikarja Vittorea
Carpaccia z zvonikom iz leta 1480, razen
vrha, ki so ga 1660 prezidali in je iz njega lep
razgled.

Veliko imen za mesto z dolgo in bogato
zgodovino. Za mesto, ki je bilo do leta 1825
otok. Vedno je bilo na{e okno v svet, prvi stik
kopnega z morjem. Sprehod po kamnitih
ulicah v starem in strnjenem mestnem jedru
je sprehod skozi zgodovino. Hi{e, ulice, trgi,
teh je kar 19 - nam pripovedujejo o ~asu, ki
ga ni ve~. O ljudeh, ki so pisali zgodbo Kopra.
A je to hkrati sprehod po mestu, ki iz bogate
preteklosti ~rpa navdih za mladostni danes.

V okolje, kjer zadiha{, za trenutek postoji{ in
se nau`ije{ Kopra.

Odkrivati znamenite stavbe, spoznavati
zgodovinske dragocenosti, ponos mesta in
ljudi. Hoditi po tlakovanih kamnitih ulicah.
Najznamenitej{a med njimi je ^evljarska
ulica, ki so jo kot trgovsko poznali `e v
13. stoletju. Je kot glavna `ila, ki nas po sredini mesta vodi v njegovo osr~je, na nekdanji Platea Comunis, dana{nji Titov trg.

Nau`iti se Kopra neko~, za~utiti njegov
danes. Mesta, ki ima tudi sodobni obraz,
poslovna sredi{~a, {portni park, prireditve,
hotele in marino. Mesta, ki ima blago podnebje in ~isto morje. Koper je bil vselej
sti~i{~e kultur, sredi{~e gospodarskega utripa in razvoja. Njegov danes je `iv. Tu je pogumno gospodarstvo in podjetni{tvo. [portni
turizem. Tu je sede` Univerze na Primorskem. Univerzitetno mesto je mesto mladosti. Mesto prihodnosti. Seveda vodni {porti
sodijo k morju. A v Kopru imajo - domovinsko pravico. Jadranje, veslanje, surfanje. Plavanje. Zabava ob morju, kar tako. Brez pravega cilja. Za u`itek, v @usterni, Ankaranu. V
katerem od lokalov ali hotelov. V marini - za
za~etek ali za konec poti. Za dalj{i postanek.
Na poletnih prireditvah pod milim nebom,
v zavetju mestnih ulic in trgov. V zavetju
zime ali poletja. V Kopru, kjer se kopno in
morje prvi~ sre~ata.
Ko se podobe mesta in zaledja zdru`ijo v en
sam, skupen vtis, za~utimo utrip mediteranskega mesta. Za~utimo tisti ~isto posebni,
samo tem krajem lastni vonj. Po morju,
zraku, poletni vro~ini ali zimski burji, po
plodovih sonca. Po pri~akovanju. Ko nas pozimi prepiha primorska burja, se po~utimo
sve`i in na poseben na~in `ivi. Ko nas poleti
rahla sapa z morja odre{i vro~ine, `e spet
vemo zakaj smo tu. @ivljenje je tu druga~no,
ritem ljudi je bolj umirjen. Nasmeh na ustih
je doma prav tu, v Slovenski Istri. Koper je
doma v Slovenski Istri.

Bar~ica po morju plava

32

S Pretorsko pala~o, osrednjim arhitekturnim
spomenikom v Kopru, do konca 18. stoletja
sede` bene{kih podestov in kapitanov,
Loggio, ki jo krasijo lepi bene{ki, gotsko za{i-

Tako kot ^evljarska ulica vodi v osr~je mesta,
tako se vseokrog mesta nizajo kraji in vasi, ki
bogatijo njegovo podobo. Mesta ni brez
zaledja, zaledja ni brez mesta. Zgodovina
krajev, obi~aji in navade prebivalcev, izjemno bogato istrsko etnolo{ko izro~ilo na
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podro~ju glasbe, kulinarike in vin, ki so
ponesla ime Kopra v svet. Tu so doma refo{k,
kabernet, merlot, malvazija, tu zadi{i po
pr{utu, primorski mine{tri s koruzo. Po
morju in njegovih plodovih. Po oljkah in
olj~nem olju.
Po ogledu smo se na carinskem pomolu vkrcali na barki Je`a in Delfina II ter odpluli
dogodiv{~inam naproti. Burja je odna{ala
akorde harmonik, ki sta jih raztezala na{a
~lana Janez in Fran~i{ek. Pozdravila nas je
tudi na{a “mini” mornarica na gumenjaku in
nas spremljala del plovbe proti Debelemu
rti~u. V zavetju klifa smo se vsidrali, privezali obe barki skupaj in pomalicali sardele na
`aru ob obveznem kozar~ku vina, vsaj veste
riba plava trikrat.

Ob zvokih harmonik smo zapeli in celo
zaplesali ter se veselo razplolo`eni vrnili na
trdno kopno.
Izkrcali smo se v Izoli. Po kratkem sprehodu
skozi stari del Izole sta nas ~akala avtobusa
in odpeljali smo se v Simonov zaliv.
V restavraciji nad kopali{~em v Simonovem
zalivu, od koder se nudi ~udovit pogled na
morje, smo se okrep~ali s kosilom. Nekateri
smo se okopali v morju, drugi sprehodili po
obali, ob 18.00 uri pa dru`no dobro razpolo`eni in polni vtisov krenili proti domu.
Zdenka Kotnik

[portno dru{tvo

Mala planina 2004

Prebudili smo se v prekrasno sobotno jutro,
ki je kar samo klicalo po rekreaciji. @e deset
let je tretja sobota v mesecu septembru rezervirana za teka~e, pohodnike in vse, ki se
`elijo povzpeti na eno na{ih najlep{ih planin
- Malo planino. Zbrali smo se na kri`i{~u v
Stahovici, nismo {li ne levo, ne desno,
temve~ naravnost gor v hrib. Po uri teka,
dveh urah hoje ali pa treh urah “matranja”

smo bili vsi zadovoljnih obrazov zbrani na
na{em cilju. Va`no je sodelovati, vendar pa
se je v vsakem posamezniku tudi tokrat
pokazala tekmovalna `ilica in to je tudi prav.
Dru`abni del dneva je potekal kot ponavadi,
okrep~ila, smeh in seveda obljuba, da se
drugo leto zopet vidimo.
Mojca Kosirnik
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Vabilo na 8. tek okoli Cerkni{kega jezera
ki bo v petek, 8. oktobra 2004, ob 16.00 uri.
Start in cilj teka bo na Jezeru v Ribi{kem kotu
Dol`ina proge je:
- dalj{a 9,3 km
- kraj{a 2,4 km ( za za~etnike)

Pravico udele`be imajo ~lani [portnega dru{tva
PRIJAVE: zbirajo {portni referenti podru`nic do ~etrtka, 7. oktobra 2004 zjutraj
ali po elektronski po{ti: tatjana.skrjanec@elektro-ljubljana.si
Po tekmi bo dru`abno sre~anje...Vabljeni!

PLANINSKA SEKCIJA
pripravlja do konca leta {e tri ali {tiri izlete. Prosimo, da spremljate obvestila zaradi pravo~asnih prijav.
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Deset priporo~il proti raku
^im prej{nje odkritje rakov pove~a uspe{nost zdravljenja.
• Ne kadite. Kadilci, prenehajte kaditi
~imprej ali vsaj ne kadite v navzo~nosti
drugih. Tisti, ki ne kadite, ne posku{ajte
tobaka.

• Natan~no spo{tujte predpise, ki so namenjeni prepre~evanju izpostavljenosti znanim karcinogenom. Upo{tevajte vsa
zdravstvena in varnostna navodila pri
snoveh, ki bi lahko povzro~ale raka.
• Obi{~ite zdravnika, ~e opazite bulo ali ranico, ki se dolgo ne zaceli, materino znamenje, ki se je spremenilo, ali neobi~ajno
krvavitev.
• Obi{~ite zdravnika, ~e imate dolgotrajne
te`ave, npr. trdovraten ka{elj, hripavost,
spremembe pri mali ali veliki potrebi, ali
nenamerno huj{ate.

Pove~ajte
telesno
dejavnost, pazite
na svojo telesno
te`o in jejte
~immanj
mastnih `ivil.

• Omejite pitje alkoholnih pija~ - vina, piva
in `ganih pija~.
• Upo{tevajte na~ela zdrave prehrane, zato
pove~ajte dnevno zelenjave in sve`ega
sadja. Pogosto jejte `ita, ki imajo veliko
vlaknin.

• @enske, redno hodite na pregled brisa
materni~nega vratu.
• @enske, redno si pregledujte dojki. ^e ste
starej{e od 50 let, pojdite vsaki dve leti na
pregled in rentgensko slikanje dojk
(mamografijo).
Irena Poto~nik
Vir: Deset priporo~il proti raku, Zveza slovenskih dru{tev za boj proti raku
• Pove~ajte telesno dejavnost, pazite na
svojo telesno te`o in jejte ~immanj mastnih `ivil.
• Izogibajte se ~ezmernemu son~enju in
pazite, da vas in otrok sonce ne ope~e.
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Dru`ina
Zaletela sem se v tujca, ki je {el mimo mene.
“Oh, oprostite mi, prosim!” sem se opravi~ila.
On pa je rekel: “Prosim, vi meni oprostite,
nisem vas videl.” Bila sva tako zelo vljudna,
ta tujec in jaz. Poslovila sva se in od{la vsak
svojo pot.

Doma pa se dogaja druga~na zgodba...
Kasneje, ko sem kuhala ve~erjo, je moj sin
stal ~isto tiho za mojim hrbtom. Skoraj bi se
zaletela vanj, ko sem se obrnila. “Umakni se s

poti!” sem vzkliknila. [el je in njegovo malo
sr~ece je bilo zlomljeno. Nisem se zavedala,
kako ostro sem govorila. Ko sem budna
le`ala v postelji, mi je spregovoril tihi bo`ji
glas: “Medtem ko si s tujcem vljudna, svojo
dru`ino mimogrede prizadene{! Pojdi in
poglej v kuhinjo, ob vratih na tleh bo{ na{la
ro`e. Tvoj sin ti jih je prinesel. Sam jih je
nabral: ro`nate, rumene in modre. Stal je
~isto tiho za tvojim hrbtom, da ne bi pokvaril presene~enja. Nisi videla solz v njegovih
o~eh!”
Po~utila sem se ~isto majhno in solze so mi
za~ele te~i po licih. Tiho sem {la do njegove
postelje in pokleknila. “Prebudi se, mali moj,
prebudi se!” sem rekla. “Si ti nabral te ro`e
zame?” Nasmehnil se je: “Na{el sem jih zunaj,
pod drevesom. Nabral sem jih, ker so lepe
kot ti. Vedel sem, da ti bodo v{e~, posebno
modre.” Rekla sem: “Sin, kako mi je `al, da
sem se danes tako vedla do tebe; ni mi bilo
treba vpiti.” Rekel je: “O, mama, vse je v redu.
Vseeno te imam rad.” Odgovorila sem: “Sin,
tudi jaz imam tebe rada in rada imam ro`e,
posebno modre.”
Vir: Internet

Imamo le eno `ivljenje
“O, ~lovek! Nih~e ni kriv za tvoje trpljenje!
Ti si svojemu hrepenenju rabelj in sodnik strog,
Ti si svoji lastni sre~i hudoben bog!”
Miroslav Krle`a v drami Michelangelo Buonarotti
Imamo le eno `ivljenje. Nimamo razloga za
upanje, da se bomo {e enkrat rodili, nemara
v lep{em okolju, ali med bitji, ki niso sposobna biti hudobna in kruta, kakor so nekateri
pripadniki ~love{kega rodu.
Zatorej, izkoristimo to `ivljenje, ki nam je na
voljo, kolikor koli je to odvisno od nas samih.
Izkoristimo ga tako, da bomo vedno imeli
ob~utek, da `ivimo popolno `ivljenje, da dobivamo od njega vse, kar nam lahko ponudi.
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@al nimamo vedno mo`nosti `iveti tako,
kakor si `elimo, da bi do`ivljali izkori{~enost
vseh svojih sposobnosti in zadovoljenost
vseh svojih resni~nih ~love{kih potreb. Ovire
deloma izhajajo iz okolja, v katerem `ivimo,

deloma pa iz nas samih. Nih~e ne more izbirati ne ~asa ne prostora na tem planetu, v
katerem se bo rodil. Ta nesvoboda bistveno
vpliva na posameznikov telesni in du{evni
razvoj oz. oblikovanje njegove osebnosti. Ne
moremo izbrati dru`ine, v katero se bomo
rodili. Prejeli smo dedno zasnovo, ki bo precej vplivala na na{e telesne in du{evne
sposobnosti. To je {e ena nesvoboda.
Nenazadnje je potrebno upo{tevati dejstvo,
da star{i vzgajajo mladega ~loveka na
dolo~en na~in, vsadijo mu dolo~ena stali{~a
do `ivljenja, dajejo mu zgled obna{anja,
zlasti do drugih ljudi. Vse to v precej{nji
meri vpliva na oblikovanje mlade osebnosti
in omejuje mo`nost res svobodnega razvoja.
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Ljudje se redko zavedamo, da deklarirana
zunanja svoboda: politi~na, gospodarska,
miselna, spolna ne jam~i in ne pomeni tudi
notranje svobode. Toda samo notranja, osebna, psihi~na svoboda je resni~na svoboda, ki
nam omogo~a, da `ivimo sre~no. Odvisna je
od tistega res svobodnega dela na{e osebnosti, od na{ega ustvarjalnega jaza, ki lahko
izkoristi do skrajnosti vse na{e zdrave lastnosti in spodbudne dejavnike okolja. Daje
nam mo~, da se upremo raznim slabim
vplivom okolja, da se otresemo predsodkov
in nezdravih stali{~ do `ivljenja in ljudi, ki
nam jo je vsilila napa~na vzgoja. Ta del na{e
osebnosti nam omogo~a, da sami sebe
oblikujemo kolikor je le mogo~e v okviru
dejavnikov osebne nesvobode.

^e ho~emo biti res sre~ni, iskaje vir tega v
spo{tovanju do sebe in zadovoljstvu s seboj,
ne delajmo drugih odgovornih za svoje `ivljenje, marve~ samo sebe. Imejmo pogum
iskati vzrok kakega neuspeha ali razo~aranja
predvsem v sebi, {ele potem v svojem okolju.
Star{e, ki nam mogo~e niso dali najbolj{e
vzgoje, lahko zapustimo, br` ko odrastemo,
se re{imo njihovega vpliva in za~nemo misliti s svojo glavo in ravnati soglasno z lastnimi
stali{~i do `ivljenja. Ne prito`ujmo se nad
usodo, ~e smo morda v `ivljenju zgre{ili pot
k sre~i in se zna{li v slepi ulici. Vedno je
pravi ~as in mo`nost za novo pot. Na{a
usoda je pogosto odvisna predvsem od nas
samih, kakor je zapisal Miroslav Krle`a v
uvodu tega besedila.
^e potrebujemo oporo v `ivljenju, jo i{~imo
predvsem le v sebi. Zanesljiva je samo na{a
lastna mo~, da `ivimo smiselno, ustvarjalno,
z ljubeznijo bogato in zato lepo `ivljenje.
Namesto da ~akamo, da nas osre~i kdo drug,
i{~imo sre~o v sebi. Moramo se truditi, da bi
jo na{li, kajti sama se ne bo pokazala. Vedno
poskusimo imeti dejaven odnos do `ivljenja,
do sebe in do so~loveka. In kot pravi spodnja misel - vedno se lahko usmerimo k novemu, druga~nemu `ivljenju, ki ga bomo v
starosti z veseljem, radostjo in mirom
podo`ivljali.

Mo~ ustvarjalnega jaza temelji na samozavesti, na upo{tevanju svojih resni~nih potreb
in ljubezni do lastne narave. Uporabimo
svoje ustvarjalne mo~i, da damo `ivljenju
vsebino, ki nas bo naredila sre~ne. Ne i{~imo
sre~e zunaj sebe - v gmotnih dobrinah, v naslovih, v slavi, v oblasti nad ljudmi; i{~imo jo
predvsem v sebi. I{~imo jo v sposobnosti, da
venomer bogatimo svojo osebnost ~ustveno
in umsko; i{~imo jo v kakr{nikoli ustvarjalnosti, odvisno od na{ih sposobnosti in nagnjenj; i{~imo jo v do`ivljanju lepote kjer koli
se nam ponudi prilo`nost za to; i{~imo pa jo
predvsem v ljubezni, v mo`nosti, da dajemo
in prejemamo.

^eprav se nih~e ne more vrniti
in za~eti povsem znova,
pa lahko vsak starta od sedaj naprej
in ustvari povsem nov konec.
Carl Bard
Violeta Irgl
Vir: Povzeto po knjigi: Marjan Ko{i~ek;
^lovek imej se rad

Misel
Kak{en prepad je v~asih med ~lovekoma, med dvema srcema!
V primerjavi s tem je razdalja med celinama ni~eva.
G. Flaubert
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Sestavil
TONI

Pripadnik Ve~ji kos
armade
pohi{tva

Pomanjkanje
hrane,
glad

Nasilen
vladar,
tiran

Nasilna
dejavnost

Polo`aj
telesa pri
jogi

Merska
enota za
el. napetost
Ime
filmskega
igralca
Sharifa
Vzdevek
slikarja
Jo`eta
Horvata
@idovsko
m. ime,
Mojzesov
brat
Peter
Likar

Bera
~ebel, strd

Boginja Kemijski
nesre~e simbol za
v gr{ki
mitologiji Nobelij

Slaba
{olska
ocena,
enka

Angle{ki
fizik,
Francis
William

Epsko
lirska
pesem

Starorimski
dr`avnik
Glavno
mesto
Albanije

Vinko
Korent

Simbol za
srebo
Tuj dvoglasnik

Razmerje
med
o~etom
in otrokom
Napis,
listek,
oznaka,
nalepka

Francoski
pisatelj,
Andre
Pija~a
starih
Slovanov

Reka v
Bosni

Veznik

Mlaj{i
sorodnik,
h~erin
otrok

Violeta
Irgl

Stara
asirska
prestolnica
Letovi{~e
pri Opatiji

Kraj{a
oblika
imena
Peggy

Zbor v
cerkvi

Zni`ana
nota e
Hercegovec

[pica pri
kolesu
Pripoved.
pesnitev
Kruti
rimski
cesar

Ivan
Prijatelj

Trg v
starogr{kih
mestih

Med prispelimi pravilnimi re{itvami smo iz`rebali nagrajenko An~ko Pantar, ki bo prejela nagrado.
^estitamo. Prosimo, da geslo re{ene kri`anke, ki jo je sestavil Anton [timec, napi{ete na dopisnico in
po{ljete do vklju~no 11. oktobra na naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo Elektro novic, slu`ba za
odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.

Elektro novice - interno glasilo Elektra Ljubljana d.d. Naslov: Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni, {tipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d.d. brezpla~no. Naklada {tevilke je 1800 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
NOVA KOLEKTIVNA POGODBA
BOLNI[KA
Ne sprejema se ve~ bolni{kega lista kot dokazilo za bolni{ki stale`. ^e greste lahko
k zdravniku, lahko pridete tudi v slu`bo.
OPERACIJE
Operacije so strogo prepovedane. Dokler ste zaposleni v javnem podjetju, potrebujete vse svoje organe. Ne smete si dovoliti, da vam karkoli operativno odstranijo. Zaposlili so vas celega, zato bo vsak operativni poseg na va{em telesu razumljen kot huj{a delovna kr{itev.
PRAZNIKI
Vsak zaposleni prejme odlo~bo za 104 praznike na leto. To so vse sobote in nedelje.
SMRT SORODNIKA ALI ZNANCA
To ni izgovor, da manjkate na delovnem mestu. Mrtvemu prijatelju ali sorodniku
tako ali tako ne morete ve~ pomagati, zato je ves va{ trud zaman. V redkih
primerih, ko je prisotnost na pogrebih nujno potrebna, se je pa~ potrebno dogovoriti za prestavitev pogrebnih sve~anosti na pozni popoldanski ~as.
V PRIMERU VA[E SMRTI
Smrt delavca sprejmemo kot opravi~ilo za izostanek z delovnega mesta,
seveda pod pogojem, da ste nas prej obvestili - najmanj 14 dni pred
nastopom dogodka, da lahko v tem ~asu pripravite va{ega naslednika.
UPORABA STRANI[^A
Zaposleni se preve~ ~asa zadr`ujejo na strani{~u. V prihodnosti bomo pripravili razpored odhoda na strani{~e po abecednem redu. Na primer:
Vsi zaposleni, ki imajo priimek na A bodo opravljali potrebe na strani{~u v ~asu med
8.00 in 8.20. Vsi zaposleni, ki se jim priimek za~ne s ~rko B bodo opravljali svoje
potrebe med 8.20 in 8.40 in tako naprej.
^e v dolo~enem ~asu ne boste mogli opraviti svojih potreb, boste morali po~akati do naslednjega dne, ko boste na vrsti. Poleg tega je sedaj ~as uporabe strani{~a omejen na 3 minute. Ko pote~e
3 minute, se bo oglasil alarm. Zmanjkalo bo toaletnega papirja in vrata strani{~a se bodo odprla.
ODMOR ZA KOSILO ALI MALICO
Suhim ljudem pripada ena ura odmora za kosilo, ker morajo jesti ve~, da bodo
videti zdravi. Ljudem normalne postave pripada 30 minut odmora, tako da lahko
obdr`ijo postavo. Debeli ljudje imajo 5 minut ~asa, da pojejo dietno tabletko in
spijejo kozarec dietne pija~e.
PRAVILA OBLA^ENJA NA DELOVNEM MESTU
Priporo~ljivo je, da se obla~ite svoji pla~i primerno. ^e bo o~itno, da nosite draga
obla~ila, bo delodajalec menil, da finan~no dobro stojite in zato ne potrebujete
pla~e.
PREHODNE DOLO^BE
Vsak delavec je moralno zvest svoji delovni organizaciji. Delodajalec je tam zato, da vam
ugodi, da se dobro po~utite na delovnem mestu, zato vsa vpra{anja, komentarje, skrbi,
prito`be, jezo, vznemirjanje ali namige v zvezi s to kolektivno pogodbo naslovite na drugega delodajalca, ki ga zavezuje ista pogodba.
Pogodba velja od trenutka, ko ste prebrali njeno vsebino.
Vir: Internet
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