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Ugled podjetja je zelo krhko in
zelo pomembno premo‘enje

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Prav zato
strate{ko
komuniciranje
postaja klju~na
funkcija vodenja
in upravljanja
vseh podjetij in
organizacij.
Z njim namre~
organizacije
ustvarjajo in
dopolnjujejo
ugled, ki je
premo‘enje
organizacije.
In prav uprava
podjetja
s celotnim
poslovodstvom
je frontalni
branitelj ugleda
podjetja
v sodelovanju
z vsakim izmed
zaposlenih.
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Spo{tovane bralke, spo{tovani bralci,
v preteklih petih letih se je Elektro Ljubljana uspe{no soo~il, prilagodil in uspe{no
sodeluje v novih tr‘nih razmerah slovenskega elektrogospodarstva, ki jih je
omogo~il energetski zakon, sprejet septembra leta 1999 v okviru prilagajanja
slovenske zakonodaje Evropski uniji. Vendar, uspe{no nastopanje na trgu in seveda
dobi~ek, ki ga je Elektro Ljubljana v letu 2003 prvi~ izkazal in ki je ustvarjen v prvih
devetih mesecih teko~ega leta ne zadostuje.
Klju~nega pomena za pre‘ivetje na slovenskem,
evropskem in nenazadnje svetovnem trgu je naravnanost in usmerjenost podjetja k doseganju
visokega ugleda in dobrega mnenja pri svojih
klju~nih javnostih. Naj na tem mestu povzamem
avtorja knjige Krizno komuniciranje B. Novaka,
ki jo vsem toplo priporo~am v branje. Avtor
pravi, da je za sodobna, urejena podjetja
pomembneje to, kak{en ugled imajo pri svojih
klju~nih javnostih, kot pa dobi~ek. Kot pravi,
lahko celo re~emo, da jim je ve~ do ugleda kot
do tega, koliko imajo kupcev. Tak{na podjetja
zanima predvsem to, kaj klju~ne javnosti menijo o njih, kajti dobi~ek je zanje vedno posledica
ugleda. (Strokovna literatura opredeljuje ugled
kot strate{ko premo‘enje organizacije in
popraviti zmanj{an ali celo uni~en ugled organizacije je zelo te‘ko).
Prav zato strate{ko komuniciranje postaja
klju~na funkcija vodenja in upravljanja vseh podjetij in organizacij. Z njim namre~ organizacije
ustvarjajo in dopolnjujejo ugled, ki je premo‘enje organizacije. In prav uprava podjetja s
celotnim poslovodstvom je frontalni branitelj
ugleda podjetja v sodelovanju z vsakim izmed
zaposlenih.
Naj na tem mestu – kar tako, samo v razmislek –
zapi{em, da ima Elektro Ljubljana trenutno
965 zaposlenih, 622 upokojenih sodelavk in
sodelavcev in 52 {tipendistov in ~e upo{tevamo
{e dru‘inske ~lane je to blizu 7.000 predstavnikov - ambasadorjev podjetja, tesno povezanih
z Elektrom Ljubljana, ki dnevno ustvarjamo njegovo vrednost in podobo: s svojimi odnosi,
komunikacijo, znanjem, sposobnostmi, talenti,
urejenostjo. V hitro spreminjajo~em se okolju
iztekajo~ega leta 2004 je izredno pomemben
prav vsak izmed nas.
[e nekaj besed o vsebini. Novembrske Elektro
novice so pestre. Naj izpostavim le nekatere
teme:
• V uvodniku predsednika uprave so podrobneje
predstavljeni odli~ni poslovni rezultati pod-
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jetja v prvih devetih mesecih leto{njega leta.
(@e napovedan prispevek o klju~nih ciljih programa uprave v novem mandatu do leta 2008
bo predvidoma objavljen v prazni~ni decembrski {tevilki).
Zaradi velikega pomena, ki jih imajo pri
uspe{nem poslovanju podjetja stalne izbolj{ave, je v letu 2002 uprava dru‘be, v ‘elji po
dodatni spodbudi zaposlenih, uvedla izbor
najbolj{e stalne izbolj{ave v preteklem
letu. Prejemnik nagrade za leto 2002 je bil
Jakob Pavlin. V leto{njem letu pa sta nagrado
prejela Uro{ Jerina in Zoran Popovi~, ki sta
predstavljena tudi na tokratni naslovnici.
V maju je Elektro Ljubljana prejel certifikat ISO
14001, ‘e pred ~asom pa je uprava dru‘be
imenovala posebno delovno skupino za izdelavo projekta in uvedbo sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu v podjetju s pridobitvijo
certifikata OHSAS 18001. Med tokratno vsebino so na to temo objavljeni zelo zanimivi
rezultati anonimne ankete, ki je bila med
vsebino septembrskih Elektro novic.
V Elektru Ljubljana gradimo nov sistem vodenja distribucijskega elektroenergetskega sistema, na vrhu katerega bo novi DCV, sama
izgradnja tega sistema pa je povezana
s so~asno izgradnjo ostalih gradnikov tega sistema, med katerimi je izrednega pomena prilagoditev kon~nih postaj v razdelilnih transformatorskih postajah.
V rubriki Spoznajmo se predstavljamo Alojza
Han~i~a, tehnika obratovalne dokumentacije
in enega izmed sedemindvajsetih aktivnih
~lanov pevskega zbora Lira.
V branje priporo~am tudi dalj{i povzetek
dogajanj na 13. letni konferenci Slovenskega
zdru‘enja za kakovost.

Zahvaljujem se vsem, ki ste posredovali
prispevke za tokratno vsebino in vas {e vnaprej
vabim k sodelovanju.
Dober tok!

Mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec decembra, po{ljite najkasneje do srede, 8. decembra, na `e znani naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo Elektro
novic, slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, faks: 01 231 25 42
ali na elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si.
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Zelo uspe{no obdobje prvih
devetih mesecev
Elektro Ljubljana je v devetih mesecih leta 2004 posloval zelo uspe{no, saj je realiziral pozitivni poslovni rezultat v vi{ini 1,4 milijarde tolarjev.
Bolj{i poslovni rezultati glede na enako lansko obdobje so posledica vi{je porabe in
posledi~no vi{je omre‘nine, bolj{ega rezultata pri prodaji elektri~ne energije tako tarifnim kot upravi~enim odjemalcem oz. trgovcem, vi{jih prihodkov od prodaje ostalih
storitev in izvajanja lastnih investicij, vi{jih
povra~il in sofinanciranja objektov ter ni‘jih
finan~nih odhodkov. Bolj{i rezultat pri prodaji tarifnim odjemalcem je posledica dviga
tarifnih postavk s 1. februarjem 2004 za 4 %
in vi{je porabe tarifnih odjemalcev (za 2,3 %),
pri prodaji upravi~enim odjemalcem in
trgovcem pa so rezultati bolj{i zaradi
izbolj{anja portfelja kupcev in posledi~no
vi{jih dose‘enih povpre~nih prodajnih cen.
Kljub izbolj{anju rezultatov, dejavnost
dobave elektri~ne energije tarifnim odjemalcem {e vedno posluje z izgubo, ki je v devetmese~nem obdobju zna{ala 1,2 milijarde
tolarjev. Zaradi prenizke prodajne cene elektri~ne energije za tarifne odjemalce tudi prilivi niso omogo~ali pokrivanja odlivov za izvajanje obvezne gospodarske javne slu‘be,
zato ima dejavnost precej{nje likvidnostne
te‘ave, ki jih podjetje re{uje z zadol‘evanjem.

Elektro Ljubljana je v obravnavanem obdobju
prodal 2.541,6 GWh elektri~ne energije, t.j.
za 5,8 % manj kot v enakem lanskem obdobju, kar je v najve~ji meri posledica
zmanj{anja aktivnosti na podro~ju trgovanja.
Celotni nakup elektri~ne energije, za prodajo
in pokrivanje izgub, je zna{al 2.727 GWh
elektri~ne energije in je bil od realiziranega v
enakem lanskem obdobju manj{i za 4,5 %.
Elektro Ljubljana tudi v letu 2004 zagotavlja
zanesljivo, stro{kovno u~inkovito in kakovostno oskrbo odjemalcev z elektri~no energijo z zanesljivim vodenjem in delovanjem
omre‘ja, z izvajanjem meritev kakovosti

Za leto 2004 na~rtuje investicijsko izgradnjo
v vrednosti 6.462,8 mio SIT. V devetih mesecih leta 2004 so investicijska vlaganja
dosegla 4.755,7 mio SIT, kar predstavlja 73,6odstotno realizacijo letnega plana, v primerjavi z enakim lanskim obdobjem pa so bila
vi{ja za 34,8 %. V devetmese~nem obdobju
leta 2004 so se na VN omre‘ju izvajala dela
pri izgradnji RTP Ribnica in rekonstrukciji
RTP Grosuplje ter na izgradnji RP Fu‘ine,
pripravljala pa se je tudi rekonstrukcija RP
Privoz in RP BTC. Za~ela se je izgradnja DCV,
ki se odvija v skladu s terminskim planom.
V gradnji je bilo 16 objektov za povezavo
posameznih napajalnih obmo~ij ali RTP oz.
njihove rekonstrukcije, ter 212 distribucijskih objektov SN in NN napetostnega nivoja,
katerih poglavitna vloga je izbolj{anje
napetostnih razmer pri odjemalcih elektri~ne
energije in pove~anje razpolo‘ljive mo~i
v dolo~enih to~kah distribucijskega omre‘ja
na osnovi izdanih elektroenergetskih soglasij
in pogodbenih obveznosti. [e vedno pa pri
izvajanju investicij prihaja do zaostankov pri
pridobivanju potrebne dokumentacije zaradi
te‘av pri sklepanju slu‘nostnih pogodb in
pridobivanju soglasij za na~rtovane objekte.
Pregledi in revizije omre‘ja in naprav so se
izvajali v skladu z normativi. Izvajali so se
tudi helikopterski pregledi, s katerimi se je
izbolj{ala kakovost pregledov in tako pravo~asna odprava napak ob planiranih izklopih.
V za~etku leta nam je dodatno delo in stro{ke
povzro~ilo mo~no sne‘enje, poleti pa neurja.
Z implementacijo evropske direktive, ki ureja
skupna pravila za delovanje notranjega trga
z elektri~no energijo, v slovenski pravni red,
se je trg elektri~ne energije s 1. julijem 2004
odprl za vse odjemalce elektri~ne energije,
razen za gospodinjske odjemalce. S 1. julijem ima Elektro Ljubljana tako blizu
18.000 upravi~enih odjemalcev s skupno
29.100 merilnimi mesti, poleg preostalih
280.000 gospodinjskih odjemalcev, ki bodo
dobili pravico izbire dobavitelja leta 2007.
Za nove upravi~ene odjemalce je bila izde-

vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si

V obdobju januar – september 2004 so skupne potrebe po elektri~ni energiji na obmo~ju,
ki ga z elektri~no energijo oskrbuje Elektro
Ljubljana, zna{ale 2.673,5 GWh. Poraba elektri~ne energije je bila na obmo~ju Elektra
Ljubljana v primerjavi z enakim lanskim
obdobjem vi{ja za 3,7 %.

elektri~ne energije, z na~rtovano izgradnjo in
stalnim vzdr‘evanjem naprav in omre‘ja.

Elektro Ljubljana
tudi v letu 2004
zagotavlja
zanesljivo,
stro{kovno
u~inkovito in
kakovostno
oskrbo
odjemalcev
z elektri~no
energijo
z zanesljivim
vodenjem in
delovanjem
omre‘ja,
z izvajanjem
meritev
kakovosti
elektri~ne
energije,
z na~rtovano
izgradnjo
in stalnim
vzdr‘evanjem
naprav
in omre‘ja.

3

november 2004

Uvodnik
Dober tok.

lana informativna bro{ura z osnovnimi informacijami o trgu elektri~ne energije, o njihovih mo‘nostih izbire ter ponudbi dodatnih
storitev, med drugim tudi »Modre energije«,
ki je blagovna znamka HSE, razvita v sodelovanju s slovenskimi distribucijskimi podjetji.
Modra energija je elektri~na energija,
proizvedena izklju~no iz obnovljivih in naravi prijaznih virov, ki slovenskim odjemalcem prvi~ omogo~a, da sami izberejo oz.
dolo~ijo ekolo{ko kakovost in izvor elektrike,
ki jo uporabljajo.
Z novo Uredbo o tarifnem sistemu za prodajo elektri~ne energije je bil spremenjen tudi
tarifni sistem, v skladu s katerim je bilo

potrebno izvesti prilagoditve na vseh segmentih opreme, ki obdelujejo podatke po
dolo~ilih tarifnega sistema, pospe{eno pa so
se izvajale tudi zamenjave stikalnih ur z MTK
sprejemniki.
Konec meseca maja je Elektro Ljubljana kot
prvo slovensko elektrodistribucijsko podjetje prejelo certifikat za ravnanje z okoljem
ISO 14001. ^eprav distribucijski elektroenergetski sistem ne sodi med ve~je onesna‘evalce okolja, je Elektro Ljubljana izvedel
‘e {tevilne aktivnosti za neopazno in prijazno vklju~itev svoje dejavnosti v okolje.
Okoljska na~ela in standardi so vklju~eni tudi
v razvojne programe podjetja, katerih
pomemben element je proizvodnja in prodaja elektri~ne energije, pridobljene iz okolju
prijaznih in obnovljivih energetskih virov.
Elektro Ljubljana tr‘i energijo, proizvedeno v
lastnih malih hidroelektrarnah pod lastno
blagovno znamko »Zelena energija«. Zelena
energija je namenjena vsem gospodinjstvom,
ki se zavedajo nevarnosti onesna‘evanja
okolja in energetske potratnosti ter ‘elijo
prispevati k ~istemu okolju tudi za prihodnje
rodove. V mesecu juliju 2004 je Elektro
Ljubljana pristopil tudi k projektu uvedbe
sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu
in pridobitvi certifikata OHSAS 18001.
Vincenc Jan{a,
predsednik uprave

Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja varnosti in zdravja
pri delu po OHSAH 18001
Delovna skupina za uvedbo sistema vodenja
varnosti in zdravja pri delu je analizirala
rezultate anonimne ankete, ki je bila objavljena v ELEKTRO NOVICAH septembra.

stavlja dobrih 13, 3 % glede na 964 zaposlenih v Elektru Ljubljana, zato rezultati
temeljijo na zadostnem vzorcu in so spodbuda za nadaljnje delo na projektu uvajanja sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po
standardu OHSAS 18001.

Izpolnjeni anketni listi so se zbirali do
11. 11. 2004, prejetih je bilo 128, kar pred-

Anketa je bila sestavljena iz treh delov s
poudarkom na:

Rezultat anonimne ankete
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a) trenutni informiranosti zaposlenih v podjetju glede sistema vodenja varnosti in
zdravja pri delu,

• delu na vi{ini, kjer lahko pride do velikih
po{kodb zaradi padca z vi{ine droga ali
objekta,

b) na{i organizaciji pri dosedanjem izvajanju
in kazanju zunanje podobe podjetja glede
vodenja varnosti in zdravja pri delu ter

• delu v bli‘ini napetosti, kjer je mo‘en stik
z napetostjo oziroma tokovni udar,

c) usmeritvah, ki bodo uporabljene kot smernice pri vzpostavitvi projekta sistema
vodenja varnosti in zdravja pri delu.
Ker je bil velik del anketirancev seznanjen
z varnostjo in zdravjem pri delu preko objav
~lankov v ELEKTRO NOVICAH, menijo, da so
dovolj seznanjeni z oceno tveganja ter o
nevarnostih in {kodljivostih na njihovem
delovnem mestu. Razlog temu je bila predvsem izku{nja, povezana z dogodkom, ki je
ogrozil njih in njihove sodelavce posredno
ali neposredno pri delu. Zato bi anketiranci
vedeli, kako ukrepati v primeru po‘ara ter
koga informirati o po{kodbi pri delu, kar
ka‘e na zadovoljivo izobra‘enost zaposlenih
glede varnosti in zdravja pri delu. Ker
po‘arna varnosti in varnost lastnine sodita v
podro~je varnosti in zdravja pri delu in je
podjetje odgovorno tudi za varnost in zdravje pri delu pogodbenih delavcev (kooperantov) in obiskovalcev, bi bilo smiselno, da
podjetje vlaga sredstva v izbolj{anje varnosti in zdravja pri delu na vseh podro~jih
v podjetju. Ker je velik del anketirancev
pripravljen aktivno sodelovati v prikazanem
projektu, bodo zato prijavili napake, okvare
in nevarnosti na opremi ter delovnem okolju,
poleg tega pa bodo tudi pripravljeni odgovoriti na vpra{alnik za prepoznavanje nevarnosti in tveganj na delovnem mestu. Temu
primerno se jim zdi projekt sistema vodenja
varnosti in zdravja pri delu primeren za na{e
podjetje.
Skozi drugi del pridemo do spoznanja, da je
skrb in ozave{~enost zaposlenih glede
varnosti in zdravja pri delu in po‘arne
varnosti dobra, kar pripomore tudi k bolj{emu ugledu podjetja v javnosti.
Tretji in tudi najpomembnej{i del ankete pa
nam bo slu‘il kot vodilo pri uresni~evanju
projekta sistema vodenja varnosti in zdravja
pri delu.
Glede na opa‘anja se anketiranci po~utijo
najbolj ogro‘eni pri:

• delu ob neugodnih vremenskih razmerah,
kjer nastopijo ekstremne temperature
(vro~ina in mraz),
• transportu blaga (pri prevozih) in gradnji
objektov (zaradi mehanizacije), neuporabe
za{~itnih sredstev in zdravstvenih okvar
pri delu (vid, hrbtenica ipd.).
Najve~je izbolj{ave glede varnosti in zdravja
pri delu pa anketiranci vidijo v:
• BOLJ[I DELOVNI OPREMI pri mehanizaciji,
orodju in za{~itnih sredstvih,
• ZAMENJAVI RA^UNALNI[KIH ZASLONOV z
novimi LCD zasloni in ZAMENJAVI
ERGONOMSKIH STOLOV,
• PREVENTIVNEM izobra‘evanju glede
varnosti in zdravja pri delu, zdravstvenih
pregledih in cepljenju ter mo‘nosti organiziranih rekreacijskih dejavnosti.
Podro~je varnosti in zdravja pri delu, ki bi se
ga lotili anketiranci najprej, so zdravstvene
okvare, nato si sledita {e delo v neugodnih
delovnih pogojih in delo na vi{ini. Tu so bili
tudi podani predlogi kot so zagotoviti
zadostno koli~ino varovalne opreme in sredstev za varno delo, izdelati analizo vzrokov
preventivnih programov za zmanj{anje
zdravstvenih okvar in nesre~, posledi~no
temu pa izdelati program za zmanj{anje
bolni{kega stale‘a v podjetju.

Glede na
vzpodbudne
rezultate
anonimne
ankete, ki so
vidni na
naslednji strani,
delovna skupina
ugotavlja, da jo
~aka zelo
obse‘en in
zahteven
projekt, ki se ga
bo z veseljem
lotila, saj ima
po mnenju
anketirancev
veliko podporo
pri zaposlenih.
Zaposleni
izra‘ajo skupno
‘eljo izbolj{ati
urejenost
varnosti in
zdravja pri delu
v podjetju in
izven njega, ter
s tem prispevati
k bolj{emu
po~utju
zaposlenih in
klimi v podjetju.

Glede na vzpodbudne rezultate anonimne
ankete, ki so vidni na naslednji strani, delovna skupina ugotavlja, da jo ~aka zelo obse‘en in zahteven projekt, ki se ga bo z veseljem lotila, saj ima po mnenju anketirancev
veliko podporo pri zaposlenih. Zaposleni
izra‘ajo skupno ‘eljo izbolj{ati urejenost
varnosti in zdravja pri delu v podjetju in
izven njega, ter s tem prispevati k bolj{emu
po~utju zaposlenih in klimi v podjetju.
Anketirancem, ki so poslali izpolnjen
vpra{alnik anonimne ankete, se zahvaljujemo za sodelovanje, vsem zaposlenim pa
‘elimo vesele praznike in veliko zdravja v
novem letu.
Delovna skupina za uvedbo OHSAS 18001
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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*?
2. Ali ste seznanjeni z oceno tveganja va{ega delovnega mesta?
3. Ali menite, da ste dovolj seznanjeni o nevarnostih in {kodljivostih
na va{em delovnem mestu?
4. Ali ste do sedaj imeli kak{no izku{njo z dogodkom, ki je ogrozil vas
ali sodelavce?
5. Ali ste osebno pretrpeli kdaj kak{no po{kodbo pri delu?
6. Ali delo va{ega oddelka, slu‘be, itd. ogro‘a okolje?
7. Ali menite, da je podjetje odgovorno tudi za varnost in zdravje
pogodbenih delavcev (kooperantov) in obiskovalcev?
8. Ali ste vi sami kdaj spro‘ili kak{en ukrep za izbolj{anje stanja VZD
za sebe, za zaposlene ali obiskovalce?
9. Ali menite, da je smiselno, da podjetje vlaga sredstva v izbolj{anje VZD?
10. Ali so po va{em mnenju na{i zaposleni zadovoljivo izobra‘eni o VZD?
11. Ali bi bili pripravljeni odgovoriti na vpra{alnik za prepoznavanje
nevarnosti in tveganj na delovnem mestu?
12. Ali po va{em mnenju po‘arna varnost in varnost lastnine sodi
v podro~je VZD?
13. Ali ste pripravljeni prijaviti napake, okvare in nevarnosti na opremi,
delovnem okolju in pogojih?
14. Ali se vam zdi projekt, ki je prikazan v ~lanku, primeren za na{o
organizacijo?
15. Ali ste pripravljeni aktivno sodelovati v prikazanem projektu?
16. Ali je Sistem vodenja VZD potrebno stalno izbolj{evati v vseh
aktivnostih organizacije?
17. Ali so stro{ki za izbolj{evanje Sistema vodenja VZD po va{i oceni
nepotrebni?
18. Ali ste bili kdaj na preventivnem zdravstvenem pregledu v zvezi
z delom?
19. Ali ste seznanjeni koga je potrebno informirati o po{kodbi pri delu?
20. Ali veste kako bi ukrepali v primeru po‘ara?
b. Na{a organizacija
21. V na{i organizaciji ocenjujem skrb za VZD z naslednjo oceno
22. Ozave{~enost na{ih zaposlenih glede VZD ocenjujem z
23. Ugled na{e organizacije v javnosti glede VZD ocenjujem z
24. Ravnanje moje o‘je delovne okolice v zvezi z VZD ocenjujem z
25. Spodbujanje Sistema vodenja VZD v na{i organizaciji ocenjujem z
26. Urejenost in ozave{~enost v na{em podjetju glede po‘arne varnosti
ocenjujem z
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NE
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56

NE VEM
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64

49

15
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54
32

52
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3
2
16

80

30

18

42
12
53

81
52
49

5
1
26

107

11

10

111

11

6

126

1

1

95
66

5
35

28
27

124

1

3

24

95

9

106
112
104

21
10
11

1
6
13

1
6
21
7
6
8

3
100
97
91
96
87

5
22
10
30
26
33

16

87

25

c. Usmeritve
27. Navedite po va{em mnenju tri najve~je nevarnosti-ogro‘anja zaposlenih pri izvajanju dejavnosti
na{e organizacije, ki ste jih vi prepoznali:
1.padec z vi{ine- delo na vi{ini
(20 odgovorov)

2. delo v bli‘ini napetostitokovni udar (19 odgovorov)

3. neugodne vremenske razmere
(vro~ina- mraz) (12 odgovorov)

28. Navedite po va{em mnenju najve~jo izbolj{avo glede VZD, ki jo vidite na svojem delovnem mestu:
1. bolj{a delovna oprema
(mehanizacije in orodje) (8 odg.)

2. zamenjava ra~unalni{kih
zaslonov (7 odg.)

3. osebna za{~itna
sredstva (5 odg.)

29. Obkro‘ite tisto podro~je VZD, ki bi se ga vi prvega lotili za izbolj{evanje:
1. zdravstvene okvare
(54 odgovorov)
4. va{ predlog (3 odgovori)
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* Opombe:
VZD- pomeni varnost in zdravje pri delu

2. delo v neugodnih vremenskih
pogojih (49 odgovorov)

3.delo na vi{ini
(20 odgovorov)

november 2004

Novi~ki
Dober tok.

Nagrada za stalne izbolj{ave
v letu 2003

Uro{ Jerina in Zoran Popovi~ - prijemnika priznanja in nagrade
Na kraj{i slovesnosti 18. novembra 2004 je
predsednik uprave podelil pisno priznanje in
denarno nagrado nagrajencema za najbolj{o
stalno izbolj{avo v minulem letu. Letos sta to
Uro{ Jerina in Zoran Popovi~.
V letu 2003 je slu‘ba za kakovost prejela
sedemnajst predlogov za stalne izbolj{ave,
ki so bile obravnavane skladno z organizacijskim predpisom za izvajanje stalnih
izbolj{av – OP 25. Trinajst predlogov je bilo
sprejemljivih za izvedbo in s tem nagrajenih.
[tiri izbolj{ave niso bile primerne za izvedbo. Na podlagi vseh pregledanih stalnih

izbolj{av je delovna skupina na osnovi kriterijev: obsega izbolj{ave, pozitivnega
u~inka izbolj{ave, aktivnosti predlagatelja
pri izbolj{avi, realizacije izbolj{ave izbrala
kot najbolj{i predlog in predlagatelja stalnih
izbolj{av v letu 2003 Uro{a Jerino in Zorana
Popovi~a, zaposlena v slu‘bi za vzdr‘evanje
na distribucijski enoti Ljubljana mesto v
organizacijski enoti distribucija elektri~ne
energije.
^estitke obema!
V. I.

Prenova spletnih strani
Elektra Ljubljana
Spletne strani Elektra Ljubljana na naslovu:
www.elektro-ljubljana.si se vsebinsko in
oblikovno intenzivno spreminjajo. Delovna
skupina, ki jo sestavljajo predstavniki vseh
OE, pri svojem delu upo{teva predvsem vodilo lahkega iskanja in zadovoljitve potreb po
informacijah, ki jih imajo na{i odjemalci,

naro~niki storitev in mediji. Vsi, ki boste
prenovljene internetne strani uspeli pregledati, sporo~ite svoje mnenje, pripombe in
predloge na el. naslov:
info@elektro-ljubljana.si.
Hvala!

V. I.
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Prilagoditev kon~nih postaj
daljinskega vodenja RTP
Aktivnosti na
projektu so se
pri~ele v letu
2002 s
formiranjem
delovne skupine
za prilagoditev
kon~nih postaj,
ki je preu~ila
obstoje~e stanje,
postavila
tehni~ne zahteve
za opremo in
dokumentacijo,
dolo~ila na~in
vklju~itve novih
kon~nih postaj
ter sodelovala
pri izvedbi
postopka
javnega naro~ila,
ki se je uspe{no
zaklju~il v letu
2004.

V Elektru Ljubljana gradimo nov sistem vodenja distribucijskega elektroenergetskega sistema, na vrhu katerega bo novi DCV, sama izgradnja tega sistema pa je
povezana s so~asno izgradnjo ostalih gradnikov tega sistema, med katerimi je izrednega pomena prilagoditev kon~nih postaj v razdelilnih transformatorskih postajah.
Izvedba prilagoditev kon~nih postaj na novi
sistem vodenja je nujna zaradi obvladovanja
zahtevane kakovosti elektri~ne energije,
dokumentiranja te kakovosti ter uvajanja in
racionalizacije poslovanja reguliranih dejavnosti v procesu prenosa elektri~ne energije
od prenosnega omre‘ja do odjemalcev na
distribucijskem omre‘ju.
V letu 2002 in 2003 se je v razdelilnih transformatorskih postajah ‘e izvedla nadgradnja
novej{ih kon~nih postaj, v razdelilnih postajah pa je bila izvedena njihova zamenjava.
Projekt prilagoditve kon~nih postaj pa je
potrebno zaklju~iti v razdelilnih transformatorskih postajah, v katerih obstoje~e kon~ne
postaje sistema daljinskega vodenja, imenovane 'stare ciklike', ni mo‘no nadgraditi v
skladu s podanimi zahtevami.

zaklju~ka izgradnje novega DCV izvr{ila
rekonstrukcija primarnih in sekundarnih
naprav.
Prilagoditev kon~nih postaj je tako potrebno
izvesti {e v osmih RTP-jih: RTP Kamnik,
RTP Dom‘ale, RTP @iri, RTP Trebnje, RTP
Be‘igrad, RTP Hrastnik, RTP TET in RTP
Trbovlje.
Nove kon~ne postaje v RTP-jih nam omogo~ajo:
• vzpostavljanje sodobnega in zanesljivega
sistema vodenja,
• uporabo protokola IEC 870-5-101 in IEC
870-5-104,
• lo~ene komunikacijske povezave v DCV in
rezervni DCV,
• opremljanje dogodkov s to~nim ~asom na
mestu zajema informacije,
• pove~anje obsega in poenotenje nabora
informacij (alarmna in polo‘ajna signalizacija, komande in meritve).
Aktivnosti na projektu so se pri~ele v letu
2002 s formiranjem delovne skupine za prilagoditev kon~nih postaj, ki je preu~ila
obstoje~e stanje, postavila tehni~ne zahteve
za opremo in dokumentacijo, dolo~ila na~in
vklju~itve novih kon~nih postaj ter sodelovala pri izvedbi postopka javnega naro~ila, ki
se je uspe{no zaklju~il v letu 2004.
Pri na~inu vklju~itve nove kon~ne postaje v
proces smo si postavili naslednja izhodi{~a:
• zajem informacije neposredno pri viru
informacije,
• ~im ve~ja modularnost sistema naprav
nove kon~ne postaje,

Stara 'ciklika' gre v pokoj
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Projekt prilagoditve oz. zamenjave kon~nih
postaj zajema RTP-je, v katerih je name{~ena
starej{a oprema daljinskega vodenja, kot je
Siemens FW 537, Iskra DIPS 85 in TI 30.
Izvzeti so vsi RTP-ji, v katerih se bo do

• nova kon~na postaja mora biti neodvisna
od naprav obstoje~ega sistema in mora
nadomestiti funkcijo lokalnega vodenja
'ciklike',
• modularnost
(PZI, PID),

tehni{ke

dokumentacije

• ~im manj{e motenje obratovanja objekta
pri sami prilagoditvi,
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• upo{tevati zadostno rezervo za vse planirane raz{iritve VN in SN stikali{~a,
• demonta‘a stare kon~ne postaje.
Na~in vklju~itve nove kon~ne postaje v proces vodenja RTP je prikazan na sliki 2.
Osnovni elementi nove kon~ne postaje so
vhodno/izhodni moduli vodenja, komunikacijsko vozli{~e, postajni ra~unalnik s
funkcijo lokalnega vodenja RTP, ura absolutnega ~asa (GPS) in tiskalnik.

denega ter enostavnej{e vzdr‘evanje celotnega sistema daljinskega vodenja. Vklju~itev
nove kon~ne postaje se izvede v ve~ etapah:
• prehod vodenja VN stikali{~ in TR celic,
• prehod vodenja SN sektorjev in
• prehod vodenja pomo‘nih naprav.
Z namenom, da bo prehod vodenja s stare na
novo kon~no postajo ter z njim povezane
motnje v obratovanju RTP ~im kraj{e, je

Vklju~itev nove RTU v proces daljinskega vodenja RTP

DCV

Rezervni DCV

Y01

Y02

DI

DI
PROCES:
110 kV DV polja
110 kV TR polja
SN TR celice
pomo‘ne naprave
alarmna sig.
polo‘ajna sig.
komande
meritve

s
p
o
n
k
e

Y03

PROCES:
SN stikali{~e sektor 1,2

DO

alarmna sig.
polo‘ajna sig.
komande
meritve

AI

s
p
o
n
k
e

DI
PROCES:

DO

SN stikali{~e sektor 3,4
alarmna sig.
polo‘ajna sig.
komande
meritve

AI

s
p
o
n
k
e

Nova kon~na
postaja se
v proces
povezuje
direktno in ne
preko lo~ilnih
relejev lokalne
in daljinske
signalizacije.
Izvedba
direktnega
zajema podatkov
iz procesa nam
omogo~a
pregledno
vezavo
celotnega
sistema.

DO

AI

Ura

SCADA
vodenje RTP - lokalno

Koncentrator

KIZ

Tiskalnik
rez. EXT. enote
rez. EXT. enote

Y
0
1

s
i
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k
o
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Y
0
2
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s
i
g

k
o
m

Up

Y
0
3

s
i
g

k
o
m

Up

Pomo‘no
napajanje
110 V DC
230 V AC

Na~in vklju~itve nove kon~ne postaje
Izvajanje del na prilagoditvi oz. zamenjavi
kon~nih postaj v preostalih osmih RTP-jih bo
predstavljalo dolo~eno motnjo v obratovanju
obstoje~ega sistema daljinskega vodenja RTP.
Zato bo potrebno zagotoviti nemoteno delovanje daljinskega vodenja objekta, kar bo
dose‘eno z vzporednim obratovanjem stare
in nove kon~ne postaje ter s postopnim prenosom procesa na nov sistem.
Nova kon~na postaja se v proces povezuje
direktno in ne preko lo~ilnih relejev lokalne
in daljinske signalizacije. Izvedba direktnega
zajema podatkov iz procesa nam omogo~a
pregledno vezavo celotnega sistema. Na ta
na~in bo poenostavljena izdelava projekta za
izvedbo, omogo~eno bo hitrej{e izvajanje
elektromonta‘nih del in preizku{anje izve-

potrebno izvesti obse‘na pripravljalna elektromonta‘na in druga dela, kot so:
• izdelava projektne dokumentacije,
• vzpostavitev
nove
komunikacijske
povezave med RTP in DCV,
• namestitev opreme nove kon~ne postaje,
• ureditev pomo‘nega napajana,
• polaganje signalnih in komunikacijskih
kablov,
• monta‘a dodatnih spon~nih letev in
priprava o‘i~enja v krmilnih omaricah in
• preizkus novega sistema daljinskega
vodenja do postajnega ra~unalnika.
Vsa navedena dela se izvedejo pred za~etkom obratovanja novega DCV. Kon~na prilagoditev se izvede v novi DCV, pri kateri se
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{e izvede vklju~itev o‘i~enja neposredno v
proces ter kon~ni preizkus sistema.
Po izvedeni vklju~itvi nove kon~ne postaje v
RTP in novi DCV se oprema stare kon~ne
postaje demontira in tako pridobi potreben
dodaten prostor za bodo~e rekonstrukcije
opreme v komandnem prostoru RTP.
V mesecu juliju 2004 je bila podpisana
pogodba z izvajalcem Iskra Sistemi, d.d.,
Ljubljana za izvedbo prilagoditve kon~nih
postaj v zgoraj na{tetih razdelilnih transformatorskih postajah. Izdelan je terminski
plan, po katerem je predvideno, da se do
konca leta 2004 na osnovi projektne doku-

mentacije izdela vsa oprema daljinskega
vodenja. V za~etku 2005 je predviden
za~etek elektromonta‘nih del, ki bodo zaradi
obsega del (vklju~itev preko 5000 informacij
v nov sistem vodenja distribucijskega elektroenergetskega sistema) kon~ane do konca
leta 2005.
Tako bodo vzpostavljeni pogoji za vklju~itev
distribucijskih elektroenergetskih objektov
Elektra Ljubljana v nov sistem vodenja distribucijskega elektroenergetskega sistema.
Vlado Lenardi~ in Damijan Gerbec

Novi~ka

Uspe{no zaklju~en projekt izgradnje
mini son~ne elektrarne
Z dobrim medsebojnim sodelovanjem Agencije za racionalno rabo elektri~ne energije,
Elektra Ljubljana in Planinskega dru{tva (PD)
Ko~evje je bil uspe{no zaklju~en projekt
izgradnje mini son~ne elektrarne za potrebe
napajanja planinske postojanke PD Ko~evje Ko~a pri Jelenovem studencu.
Investicija v vrednosti 1.300.000 SIT (brez
DDV) je bila uresni~ena s finan~no udele‘bo

Agencije RS za u~inkovito rabo energije v
vi{ini 40 % in Elektra Ljubljana v vi{ini 60 %.
Izgradnja je hitro stekla in bila v roku dokon~ana tako, da je elektrarna v septembru ‘e
pri~ela s poskusnim obratovanjem. V tem
~asu je elektrarna pokazala zadovoljive
rezultate in obratuje kot je bilo opredeljeno
v projektu. Ve~ o samem slovesnem odprtju
elektrarne in njenih tehni~nih karakteristikah bomo poro~ali v decembrski {tevilki
Elektro novic.
10
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13. letna konferenca Slovenskega
zdru‘enja za kakovost
Slovensko zdru‘enje za kakovost je 4. in 5. novembra 2004 organiziralo v Portoro‘u
dvodnevno tradicionalno sre~anje predstavnikov organizacij, ki vzdr‘ujejo, uvajajo
in so zainteresirani za Sistem vodenja kakovosti in vse vzporedno razvijajo~e se sisteme, Sistem ravnanja z okoljem, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, Sistem
vodenja varovanja informacij, ki jih je mo‘no vklju~iti v podjetje, pridobiti certifikat in integrirati v osrednji sistem.
Predsednik zdru‘enja mag. Jo{ko ^uk,
predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, je v pozdravnem govoru in zaklju~kih poudaril pomembnost {iritve
Sistema vodenja kakovosti iz gospodarstva na druge dru‘bene sfere kot so zdravstvo,
{olstvo, sodstvo, dr‘avna uprava, ki so za~eli
ali pa sploh {e ne (sodstvo) vstopati v Sistem
vodenja kakovosti. Poleg tega je poudaril, naj
se spoznanja na konferenci uveljavljajo v
praksi v podjetjih. Sve‘e ideje, novi duh,
nova spoznanja naj bo moto konference.
Podjetja mora zajeti duh optimizma, kajti
skepti~ni re~ejo za nove ideje: »Oh ne«;
pogumni z vizijo re~ejo: »Da, zakaj ne?«.
Letna konferenca je gledano s tega vidika
imela osnovno geslo: kakovost, razli~ni pristopi, skupen cilj. Pokrovitelj konference je
bila Krka, Novo mesto.
Program konference se je odvijal kot obi~ajno v dveh delih. Prvi dan je bil dopoldan
plenarni del z vabljenimi predavatelji,
popoldan in drugi dan pa je bil strokovni del
z 51 referati, razdeljenimi v pet sekcij, in
sicer:
A: Voditeljstvo, upravljanje z zaposlenimi,
rezultati pri delu z zaposlenimi (vodja
Milena Sedovnik).
B1: Odli~nost vodenja, sinergija razli~nih sistemov, modelov in pristopov vodenja
(vodja Milko Grebenc).
B2: Podsistemi (vodja Zoran Leki~).
C: Procesi in stalne izbolj{ave (vodja Rajko
Novak)
D: Kakovost v zdravstvu (vodja Marko
Kiauta).
Konferenci je prisostvovalo 330 udele‘encev
in izmed njih ena tretjina prvi~, kar je vzpodbuda in interes za nadaljnja kakovostna dela
Slovenska zdru‘enja za kakovost.
Na plenarnem delu so poleg navedenega {e
sodelovali:

• Gavrin Lawri – gen. dir. Mednarodnega svetovalnega podjetja ZGC Active Management z referatom: Performance Management: Useful theories and successful practices.
• Dr. Aleksander Zadel – Actual I.T. d.o.o. in
Fakulteta za management, Univerza na
Primorskem, z referatom: Vrednote in
7. smrtnih grehov (ker je bil referat med
udele‘enci toplo sprejet in zelo odmeven,
ga bom na koncu poro~ila sku{al predstaviti).
Na plenarnem delu je bilo tudi podeljeno
priznanje ge. Vilmi Fece, direktorici sektorja
ravnanja z okoljem iz Gorenja, Velenja, ker
poleg zavzetega in strokovnega dela doma,
kandidira tudi za okoljsko nagrado v Evropski uniji.

Sve‘e ideje, novi
duh, nova
spoznanja naj
bo moto
konference.
Podjetja mora
zajeti duh
optimizma, kajti
skepti~ni re~ejo
za nove ideje:
»Oh ne«;
pogumni z vizijo
re~ejo: »Da,
zakaj ne?«.
Letna
konferenca je
gledano s tega
vidika imela
osnovno geslo:
kakovost,
razli~ni pristopi,
skupen cilj.

Podeljeni so bili certifikati oz. diplome 4. generaciji diplomantov za managerje kakovosti. Prejelo jih je sedem diplomantov.
Popoldne prvega dne in drugi dan so se
obravnavali referati v petih navedenih sekcijah. Vsebinsko so sekcije obravnavale teme,
razvidne iz navedenih naslovov sekcij. Za
poslu{anje in sodelovanje sem si popoldan
izbral sekcijo C: Procesi in stalne izbolj{ave,
dopoldan pa sekcijo B2: Podsistemi, ki je
obravnavala tudi meni zanimivo temo:
Sistem varovanja informacij - BS 7799. Sistem
varovanja informacij je zelo zanimiv za
uvedbo tudi v na{em podjetju, ker s prihodom konkurence na trg el. energije
postane zanimivo tudi odtujevanje razli~nih
podatkov in informacij iz podjetja in to
papirnih ali elektronskih, kar pa lahko mo~no
vpliva na imid‘ podjetja. Standard je bil v
Sloveniji izdan leta 2003 in ga je mo‘no integrirati v Sistem vodenja kakovosti.
Za zaklju~ek konference je bila organizirana
okrogla miza oz. panelna razprava, ki jo je
vodila novinarka ga. Vida Petrov~i~. Panelna
razprava je bila organizirana zelo inovativno
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Panelna
razprava je bila
organizirana
zelo inovativno
in prvi~ na tak
na~in na
tovrstnih
konferencah.
Vodje sekcij so
namre~ podali
potek, vsebino,
rezultate in
zaklju~ke sekcij,
nana{ajo~ se na
obravnavane
referate. Nato so
postavljali
spodaj navedena
vpra{anja
avditoriju, ki je
vsebino
vpra{anja
daljinsko
ocenjevalo
z ocenami.
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in prvi~ na tak na~in na tovrstnih konferencah. Vodje sekcij so namre~ podali potek, vsebino, rezultate in zaklju~ke sekcij, nana{ajo~
se na obravnavane referate. Nato so postavljali spodaj navedena vpra{anja avditoriju, ki
je vsebino vpra{anja daljinsko ocenjevalo
z ocenami: strinjam se s postavljenim vpra{anjem v celoti, prete‘no, delno ali ne strinjam se. Nato je sledila ocena in komentar
postavljalca vpra{anja, voditeljice in publike.
Poglejmo si nekatera vpra{anja in oceno publike:
1. Ali direktorji v slovenskih podjetjih in
ustanovah obvladujejo Sistem vodenja
kakovosti?
V celoti 7 %; prete‘no 23 %; delno 45 %; ne
25 %.
2. Ali je model poslovne odli~nosti lahko
orodje pristopov vodenja?
V celoti 33 %; prete‘no 48 %; delno 19 %;
ne 0 %.
3. Razli~ni sistemi zagotavljajo zdravje in
varnost, ravnanje z okoljem, zdravo prehrano, varujejo informacije itd. Ali se
bodo sistemi zlili skupaj z osnovnim
Sistemom vodenja kakovosti v enoten sistem obvladovanja poslovanja?
V celoti 36 %; prete‘no 38 %; delno 18 %;
ne 8 %.
4. Ali je nenehno izbolj{evanje ena naju~inkovitej{ih prednosti na{e organizacije?
V celoti 46 %; prete‘no 31 %; delno 18 %;
ne 7 %.
5. Ali so dolo~eni jasni kriteriji za minimalno kakovost zdravstvenih storitev, ki jih
pozna tudi pacient?
V celoti 3 %; prete‘no 8 %; delno 33 %; ne
56 %.
6. Ali presoje Sistemov vodenja kakovosti
prispevajo k dvigu dodane vrednosti
poslovanja v organizacijah in njihov cilj
ni le lepo okvirjen certifikat na steni?
V celoti 32 %; prete‘no 47 %; delno 21 %;
ne 0 %.
7. Ali je komuniciranje v organizaciji predpogoj za kakovost vodenja in je v prvi
vrsti stvar izbire in kriterijev vodstva?
V celoti 71 %; prete‘no 23 %; delno 4 %; ne
2 %.
8. Ali najvi{je vodstvo razume upravljanje
poslovnih procesov kot enega klju~nih
dejavnikov uspe{nosti v globalnem
okolju?
V celoti 14 %; prete‘no 40 %; delno 32 %;
ne 14 %.

9. Ali smo pri uvajanju procesnega pristopa
(ob prehodu na ISO 9001/2000) v na{i
organizaciji izkoristili za preoblikovanje
in izbolj{evanje procesov?
V celoti 22 %; prete‘no 29 %; delno 32 %;
ne 17 %.
10. Ali v zdravstvenih zavodih vodijo kakovost sistematizirano za cel zavod in to ni
prepu{~eno vsakemu razli~nemu procesu
posebej?
V celoti 30 %; prete‘no 50 %; delno 10 %;
ne 10 %.
11. Ali je zdravnik koordinator vseh zdravstvenih aktivnosti zdravljenja posameznega pacienta?
V celoti 28 %; prete‘no 26 %; delno 22 %;
ne 24 %.
12. Ali je odnos s pacientom pomembni sestavni del zdravljenja in je prilagojen
velikim razlikam med pacienti?
V celoti 21 %; prete‘no 14 %; delno 31 %;
ne 34 %.
13. Ali povezovanje zadovoljstva udele‘encev pri zasledovanju skupnega cilja
z na~inom vodenja pospe{uje izmenjavo
dobrih praks?
V celoti 56 %; prete‘no 23 %; delno 31 %;
ne 34 %.
14. Ali sem na konferenci dobil potrditev
vsaj enega od naslednjih ciljev?
– potrditev dobre prakse
– novo znanje
– nove izku{nje
V celoti 44 %; prete‘no 34 %; delno 16 %,
ne 6 %.
V glasovanje oziroma ocenjevanje je bilo
vklju~enih razli~no na posameznih vpra{anjih od 100 do 120 prisotnih.
Vpra{anja in ocene, ki so bile ve~krat dobro
komentirane, sem si sproti zapisoval v upanju, da si boste bralci sami ustvarili svoje
mnenje. Najbolj negativne ocene lahko
zasledite na podro~ju zdravstvo – kakovost.
Na zaklju~ku konference je predsednik
strnil nekatere dobre misli in spoznanja,
ki so bila izre~ena na konferenci predvsem z vidika izbolj{av v organizacijah:
• organizacijam se spla~a vlagati v izobra‘evanje kadrov,
• na vrednoto, ki je dana, naj se odgovori z vrednoto,
• strategijo izbira vodstvo, vizija na
strategijo je, do kam ‘elimo priti.
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Kot sem na za~etku poro~ila napovedal,
‘elim {e zelo kratko predstaviti referat
dr. Aleksandra Zadela z naslovom: Vrednote
in 7 smrtnih grehov.
@e naslov je nenavaden, kaj {ele vsebina,
nisem si mislil, da bom kdaj poslu{al na taki
konferenci o sedmih smrtnih grehih, povezanih z vrednotami in kakovostjo vodenja.
Pa si poglejmo, kaj je imel vabljeni predavatelj povedati na to temo:
1) Uvod
Za~etek je nenavaden.
[e nikoli ni bilo tako pomembno, da ima vsak
svoje mnenje, kajti vse okoli nas navaja k
temu, da svojega mnenja ne bi imeli. Guruji
modernega managementa trdijo, da so vrednote v krizi. V krizi niso vrednote, temve~
ljudje, ki niso sposobni ‘iveti z njimi. Kaj
manjka ~loveku – managerju, ki ‘ivi kot plen
in kaj ima ~lovek – manager, da se obna{a kot
lovec. Oba se razlikujeta po odnosu do ‘ivljenja. Prvi prena{a odgovornost za svoj
neuspeh na okoli{~ine, drugi lastno odgovornost pooseblja v naj~istej{i obliki. Slovenija bo postala zgodba o uspehu, ko bomo
dosegli kriti~no maso lovcev. Ti se ne bodo
borili proti razkroju vrednot, ampak bodo
postali model, kako se tudi v najte‘jih ‘ivljenjskih - managerskih situacijah vesti
v skladu z vrednotami. Od takrat se ne bomo
ve~ spra{evali, kako se izogniti 7 smrtnim
grehom. Nau~ili se jih bomo obvladovati.
Da bi vedeli o ~em govorimo, si poglejmo
v slovar slovenskega jezika, kaj je vrednota?:
~emur priznava kdo veliko na~elno vrednost
in mu zato daje prednost; do‘ivljati; ohranjati; priznavati metode; dru‘bene, osebne
vrednote, estetske, moralne vrednote, ljubezen, resnico, svobodo in druge vrednote.
2) Sedem smrtnih grehov
Nekoliko si prikli~imo v spomin, kar smo ‘e
skoraj pozabili:
• jeza
• lenoba
• napuh
• pohlep
• pohota
• po‘re{nost
• zavist
Razmi{ljajmo, kako kot vodja lahko v sebi
najdemo vodjo lovca ali pa slabi~a – ‘rtev.
Vodja, ki se zna suvereno odlo~ati tudi
v najte‘jih okoli{~inah ali slabi~, ki v del~ku

sekunde najde razlog (opravi~ilo), zakaj je bil
o{aben, ‘aljiv ali aroganten.
Vodja – deloholik, ki obvladuje 7 smrtnih grehov je vrhunski manager, v nasprotnem
primeru je kvazi gasilec, ki z navidezno
hitrostjo in deloholizmom gasi po‘ar svoje
nesposobnosti.
Deloholik, ki delu ni kos, za~ne megliti. Tako
povzro~a navidezni proces, da ga lahko potem
re{uje. Pravi vodja ima energijo, da lahko
zbere okrog sebe vrhunsko ekipo, ki je
sposobna slediti njegovemu ritmu. Strokovnjaki v ekipi so lahko vsi po vrsti
bolj{i na posameznih podro~jih, kljub
temu se ne po~uti ogro‘enega, saj obvladuje odnose in komunikacijo. Ker se ne
po~uti ogro‘enega, ni napadalen, malodu{en, defenziven in celo pasiven. Vodja
je dirigent, ki sodelavce v timu uglasi v
vrhunski orkester.

Ujeziti se ni
te‘ko. Te‘ko se
je ujeziti v
pravem trenutku,
iz pravega
razloga, na
pravo osebo in
na pravi na~in.
Na splo{no jeza
za vodenje ni
primeren na~in,
s katerim bi
dosegli dolo~en
cilj.

Za dosego gospodarskih ciljev niso dovoljena
vsa sredstva. Tudi v gospodarstvu je potrebna etika in spo{tovanje vrednot. Ni mogo~e
sprejeti neeti~nega delovanja z opravi~ilom,
da podobno delajo drugi, ko pridemo do
uspeha, pa se bomo pobolj{ali. Do uspeha
bomo pri{li in dolgo z njim ostali, ~e bomo
v podjetju od za~etka spo{tovali vrednote in
ravnali eti~no. Takrat bomo prepri~ani, da je
mogo~e razviti profesionalno lojalnost in pripadnost podjetju vseh zaposlenih. Saj ti delajo v zdravem, z vrednotami pre‘etem okolju,
ki jim omogo~a razviti lastno globoko spo{tovanje do sebe in vodstva podjetja.
Jeza: mo~no kratkotrajno ~ustvo, ki povzro~a napadalne te‘nje, negativni odklonilni
odnos, silovitost, divjost.
Ujeziti se ni te‘ko. Te‘ko se je ujeziti v
pravem trenutku, iz pravega razloga, na
pravo osebo in na pravi na~in. Na splo{no
jeza za vodenje ni primeren na~in, s katerim
bi dosegli dolo~en cilj. Le v izrednih
okoli{~inah je izbira jeze za vodjo na~in,
kako sodelavcem posredovati pomembno
informacijo, ne da bi kogarkoli prizadeli,
u‘alili ali poni‘ali. Potrebno se je jeziti le v
primerih, da sodelavci razlikujejo razlog jeze
in pomembnost cilja, ki mora biti s tem
dose‘en.
V podjetju kro‘ijo na formalen in neformalen
na~in vse vrste informacij. Potrebne so vse
tiste, na podlagi katerih lahko sprejemamo
kakovostne odlo~itve. Ostale zavr‘emo.
Seveda je pri sporo~anju nezadovoljstva zelo
lahko napraviti smrti greh. Pozitivna kritika
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V podjetju je
potrebno voditi
sodelavce, da
delajo veliko in
dobro in s tem
dosegajo
postavljene cilje.
Vodje so dol‘ni
pravilno in
zadostno
delegirati
naloge. Vodje, ki
niso sposobni
delegirati nalog,
se bojijo, da
bodo podrejeni
dobro opravili
naloge in bodo
pohvaljeni,
njihov polo‘aj pa
bo ogro‘en.

ne obstaja. Namesto kritike lahko isto opravimo z ocenjevanjem. S sodelavci se pogovarjamo o ciljih in ovirah na poti do cilja in ali
smo razumeli enako korake, ki pripeljejo do
cilja. Tak na~in dela vzpodbuja medsebojno
razumevanje, spo{tovanje in ob~utek varnosti do odgovornosti in posledic napak pri delu
ali odlo~itvah.
Vodja, ki ima okoli sebe dobro informirane
sodelavce, ki se ne po~utijo ogro‘ene, bo
tudi sam dobro obve{~en in samozavesten in
bo zato z lahkoto upravljal z jezo.
Lenoba: lastnost, zna~ilnost lenega ~loveka.
Stanje, za katerega je zna~ilno velika ‘elja
vztrajati v mirovanju, nedejavnosti.
Brezdelje je lahko poguba zdravega ~loveka.
Nadzor brezdelja pa pomeni obvladovati
svoje brezdelne aktivnosti na na~in, da si
nabere{ novih mo~i oz. napolni{ baterije.
Nagnjenje k brezdelju, seveda lahko zapravi{
pozitivno samopodobo v okolju in ob~utkih
lastne vrednosti. Lenoba je smrtni greh, ker
je malo vedenj, v katerih ~lovek tako neposredno to poka‘e okolju in sodelavcem.
Posledica dobrega dela daje ob~utek notranje
mo~i ~loveku. Posledica lenobe je depresija
in ob~utek nemo~i in osamljenosti.
V podjetju je potrebno voditi sodelavce, da
delajo veliko in dobro in s tem dosegajo
postavljene cilje. Vodje so dol‘ni pravilno in
zadostno delegirati naloge. Vodje, ki niso
sposobni delegirati nalog, se bojijo, da bodo
podrejeni dobro opravili naloge in bodo
pohvaljeni, njihov polo‘aj pa bo ogro‘en.
Zato bodo navidez delali ogromno,
sodelavcem pa ne bodo prepu{~ali nalog, pri
tem pa razvijali ob~utek svoje pomembnosti
ter nesposobnost in brezvoljnost sodelavcev.
Kdor ne pozna delovnih okolij kjer se ogromno dogaja, malo pa v resnici zgodi, podjetje
vozi v propad.
Upravljati lenobo pomeni motivirati sodelavce, da bodo znali povezati osebne cilje
s cilji podjetja. Na ta na~in bodo vrhunsko
zavzeti za kakovost in trdo delo, v katerem
bodo vedno na{li izziv. Na vrhunsko vodenih
podjetjih pa ni samo delo, vodje se pojavljajo tudi na dru‘abnih zabavah, rekreaciji,
raznih prireditvah, torej za vodji se kadi, kot
radi re~emo.
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Z lenobo je povezan {e en velik greh. Rutina ali
nasi~enost. Vodja pri delu ne najde ve~ izziva,
delo sovra‘i. Zato je potrebno pri delu vna{ati

novosti in podrejenim pustiti kanec kreativne
svobode. Posledice rutine so odtujenost, agresivnost, obup in neambicioznost.
Napuh: domi{ljavost, prevzetnost, razlika
med tistimi, ki se opravi~ujejo, da so prevzetni in tistimi, ki izberejo napuh.
V slovenski kulturi se pogosto dogaja, da se
poudarjajo lastne zasluge na tak na~in, da se
izni~uje delo sodelavcev. Tako vedenje hitro
pripelje do domi{ljavosti, prevzetnosti in
agresivnosti v odnosu do manj uspe{nih.
Sodelavci, ki so domi{ljavi in prevzetni, so
pogosto kruti in zlobni. Ker ne znamo prevzemati odgovornost za svoje neuspehe, se
tudi uspeha ne znamo in ne moremo iskreno
veseliti. Zavedajo se, da so njihove zasluge
za skupen uspeh skromne, toda vseeno izkoristijo vsako prilo‘nost za vrivanje med
resni~ne zmagovalce. Ob enem s silo in grobostjo zatrejo vse, ki dvomijo v njihov kvazi
uspeh. Osebno zadovoljstvo po uspe{no
opravljenem delu je notranje pla~ilo in krepi
samozavest. Tajitev dobrega ob~utka pomeni
hlinjenje skromnosti in sprenevedanje.
V majhnih podjetjih, kjer prevladuje podjetni{ka logika pred managersko, ni toliko
prilo‘nosti za napuh kot v velikih sistemih.
V velikih sistemih vodje morajo delati vtis,
da so odlo~itve, ki so jih sprejeli, najbolj{e in
edino mo‘ne. Kjer je razkorak med realnostjo in igro vloge uspe{ne‘a tako velik, da prevlada to drugo, se pojavi napuh in la‘na
samozavest, ki ima slabe posledice na organizacijsko klimo in etiko v podjetju, posledica so slabi rezultati podjetja.
Ali so lahko v smrtnem grehu tudi velike
organizacije v lasti dr‘ave? Odgovor je
da. Kot primer avtor navaja {olstvo, kjer
smatrajo, zaradi lastnega napuha, da imajo
najbolj{e u~ne programe, ~eprav proizvajajo
kadre, ki jih nih~e ne potrebuje in jih je
nemogo~e zaposliti. Poskusi sprememb v
{olstvu zaradi napuha {olnikov obi~ajno
naletijo na gluha u{esa in nepremagljive
ovire. Napuha v na{i dejavnosti (elektrogospodarstvu) se kot pisec tega ~lanka
ne bi upal obravnavati.
Pohlep: strastna ‘elja prisvojiti si dobrine.
@elja in potreba podjetij uni~iti konkurenco,
pograbiti si vse zase in ne razumeti, da bomo
vsi bolje ‘iveli, ~e bodo dobrine enakomerno
porazdeljene, izvirata iz strahu in negotovosti pred jutri{njim dnem. Zaradi
neeti~no pridobljenega bogastva se marsikdo
sramuje in ga skriva pred tujimi o~mi.
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Bogastvo je breme du{e. Finan~ni zlomi in
propadi so v dana{njem ~asu bolj mo‘ni kot
kadarkoli do sedaj. Bodo~nosti nas je strah.
Posledica tega strahu je pohlep, brezmejno
nabiranje materialnih dobrin. Ob~utek imeti
dovolj je povezan z na{o osebnostjo in
samozavestjo. ^e slednje ni, nas dobi v svoje
kremplje pohlep. Redki posamezniki so v Sloveniji, ki si upajo odkrito povedati, da so
bogati in se ne sramujejo svojega bogastva.
Za materialnimi dobrinami lahko razli~no
upravljajo, so lahko skopi ali gospodarni, kar
pomeni biti gospodaren in radodaren ali
razsipen in skopu{ki.
Moderne korporacije v svetu utele{ajo ta
smrtni greh. Noben dobi~ek ni dovolj velik,
noben prevzem dovolj dober. Pohlep ima za
posledico uni~enje konkurence. Kar ima za
posledico nekriti~ni pogled na lastne
mo‘nosti (napuh in arogantnost). Podjetja
morajo biti ‘ivljenjsko zainteresirana za dolgoro~no zdravo konkurenco. Managerji, ki
niso sposobni upravljati s pohlepom, so
prepri~ani, da je najbolj{a konkurenca {ibka
konkurenca. Stanje brez konkurence nas
hitro uspava, izgubimo kondicijo in vsak
virus nas polo‘i v posteljo.
U~inkovito upravljanje s pohlepom pomeni
omogo~iti zaposlenim, da ‘ivijo v zdravem
izobilju. Dobi~ki naj se pretakajo k zaposlenim tako, da jim poleg pla~e nudimo kakovostno delovno okolje in skrb za zdravje. Estetika
prostora pomeni estetika misli. Odhod na
bolni{ko pa ne pomeni socialnega korektiva,
ampak odgovorno dejanje skrbi za svoje
zdravje.
Pohota: velika ‘elja po zadovoljevanju
spolne ljubezni, sle.
Pritiski na delovnem mestu, nerazumevanje
okolice za na{e te‘ave ter medsebojna odtujenost z najbli‘jimi ima pogosto za posledico, da ne razlo~imo ve~ med pohoto in
ljubeznijo. Mislimo, da bomo navedeno v
sebi presegli v kratkih romancah. Te sicer
lahko trenutno pomagajo, toda dolgoro~no
postane nahrbtnik vse te‘ji in ‘rtve vse
ve~je. Delovno sposobnost ljudi, ki jim ‘ivljenje diktira pohota, spominja na tekmovalca, ki bi na sto metrov tekel s spu{~enimi
hla~ami. Kak{ne mo‘nosti ima, da je prvi?
Lo~itev med osebnim in profesionalnim
stikom s sodelavci je zelo ozka. Kdaj prese‘emo mejo, v kateri je stisk roke
predolg ali roka na ramenu odve~? Lahko
smo pri tem preve~ distancirani ali preve~

vsiljivi. Samozavest nam omogo~a, da
zadr‘imo trenutek, v katerem poka‘emo
naklonjenost ali izre~emo iskren kompliment, ki drugemu polep{a dan. Zna~ilnost
zrelih in samozavestnih sodelavcev je presoditi mejo intimne bli‘ine, ki je v
poslovnem svetu ne smemo prese~i in le-ti so
v dru‘bi izredno priljubljeni. Sodelavci, ki
iz‘arevajo osebni eros, so za‘eleni sogovorniki in vedno dobra dru‘ba.
Negotov sodelavec skriva svojo pravo naravo
s kvantanjem in poveli~evanjem svojih
zmo‘nosti. Kdo se ne spominja pretiravanja
zgodbic iz sindikalnih izletov? Neobvladovanje prihodnosti povzro~a negotovost.
Neobvladovanje lastne mo~i in strahov pa
pomeni lovljenje v mre‘e pohote nesamozavestne sodelavce-ke, ki to igro sprejmejo in
ustvarjajo v podjetju negativno klimo.
Posledice so v osebnih stiskah, obupu, depresivnosti in agresiji. Zdravi kolektivi prina{ajo
u~inkovito delo. Biti urejen, zdrav in v dobri
kondiciji pomeni, da je posameznik privla~en. Privla~nost pa posamezniku omogo~a
la‘jo in u~inkovitej{o komunikacijo, zato
la‘je delajo v timu, pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov in obvladovanju te‘av.
Po‘re{nost: po‘re{en, ki rad veliko je in ima
veliko ‘eljo po jedi.
Moderna potro{ni{ka dru‘ba nas dela nenasitne, pogoltne in po‘re{ne. Po‘re{nost
pomeni izgubo nadzora nad lastnim ob~utkom varnosti in topline. Problem po‘re{nosti
je problem inflacije nekega vedenja. Po‘re{ni
ljudje sku{ajo s koli~ino hrane nadomestiti
njeno kakovost. Posameznik, ki se zaveda, da
je izobilje dar, se tega veseli. Ob~utek izobilja je v na{ih glavah. Zato je ob~utek izobilja
dar, saj je posledica na{ih osebnih zna~ilnosti in samozavesti. Zadovoljstvo nam da
du{evni mir. Nadzor po‘re{nosti nam da
mo~, ki jo potrebujemo za jasno misel pri
re{evanju vpra{anja o tem, katera velikost
gri‘ljaja je {e dovolj velika, da se nam ne bo
zataknila v grlu.
Po‘re{ni managerji ne razumejo, da je potrebno lastna pri~akovanja in pri~akovanja
sodelavcev znati uresni~iti na dolgi rok.
Povezovalni ~len zaposlenih v podjetju ne
sme biti le dobi~ek in hlastanje po ve~ji pla~i.
Lepilo, ki povezuje zaposlene, mora biti
sindikat, svet delavcev, skupni cilji prijaznega in varnega podjetja. Podjetje
mora imeti mo~an sindikat ter mo~an in
kompetenten svet delavcev. To je podobno kot pri konkurenci. Svet delavcev kot

U~inkovito
upravljanje
s pohlepom
pomeni
omogo~iti
zaposlenim, da
‘ivijo v zdravem
izobilju. Dobi~ki
naj se pretakajo
k zaposlenim
tako, da jim
poleg pla~e
nudimo
kakovostno
delovno okolje
in skrb za
zdravje. Estetika
prostora pomeni
estetika misli.
Odhod na
bolni{ko pa ne
pomeni
socialnega
korektiva, ampak
odgovorno
dejanje skrbi za
svoje zdravje.
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@iveti v skladu
z vrednotami in
obvladovati
sedem smrtnih
grehov bo
postalo temeljni
standard
medsebojnih
poslovnih
odnosov in
sestavina
poslovne
higiene v tem
stoletju. Narediti
smrtni greh ni
smrtno dejanje.
Destruktivno je
v smrtnem
grehu vztrajati.

notranja opozicija mora dr‘ati vodstvu
ogledalo njegovim odlo~itvam. Seveda mora
biti upravljanje vodeno v netro{enje energije
in brezplodnih prerekanj. Skupaj se na~rtujejo aktivnosti, ki zaposlenim omogo~ajo
razviti ob~utek profesionalne pripadnosti in
lojalnosti do podjetja.
Zavist: ob~utek velikega nezadovoljstva, da
kdor ima, je dele‘en ~esa, kar si osebek ‘eli.
Lepa slovenska beseda »fov{ija« opredeljuje zadnjega izmed smrtnih grehov,
ki pa zato ni ni~ la‘ji, ni~ manj smrten.
Zavist je eden od klju~nih zaviralcev
osebnega razvoja in razvoja naroda. ^e
bi energijo, ki jo moramo Slovenci vlo‘iti
v nevtralizacijo zavisti, uporabili za
osebni in narodni razvoj, bi danes o sebi
govorili kot o narodu z zavidljivim standardom. Tako pa vle~emo eden drugega
nazaj. Obvladovanje tega smrtnega greha
pomeni, da opazimo uspeh drugih, da jim ga
priznamo in se z njimi uspeha veselimo.
Uspeh drugih je informacija za nas, da je
uspeh mo‘en, da se lahko tudi sami povzpnemo tja, kamor ‘elimo. Uspeh drugih nam
lahko da notranji mir, poka‘e nam pot, ki
morda ni lahka, je pa mo‘na. Daje nam
prepri~anje, da bomo lastno pot skupaj z
zmagovalci tudi na{li.
Zavist se v kolektivu ka‘e v nesposobnosti
podjetja, da dose‘e cilje. Zavidanje konkurenci pomeni neobvladovanje vzvodov uspe{nosti in u~inkovitosti. Posledica zavisti je
pogosto zagrenjenost. To je ~ustvo, ki nam iz
rok jemlje mo~ za spremembe in aktivno
upravljanje s prilo‘nostmi. Vodja, ki zavida
sodelavcem, je ovira pri razvoju sodelavcev.
Zavisten vodja vso svojo energijo usmeri
v nadzor sodelavcev s ciljem zmanj{evanja
pomena njihovega dela, kar deluje na u~inkovitost in odnos v oddelku.
Kompetenten vodja mora poskrbeti, da
se dobre ideje in predlogi sodelavcev
uresni~ujejo. Zatreti mora v sebi zavist
in ~e pride sam do dobre ideje, mora z
njo upravljati kot kolektivno lastnino in
jo vrniti sodelavcem. Takrat bo resni~no
spo{tovan in cenjen.
Zaklju~ek kot sprostitev

16

@iveti v skladu z vrednotami in obvladovati
sedem smrtnih grehov bo postalo temeljni
standard medsebojnih poslovnih odnosov in
sestavina poslovne higiene v tem stoletju.
Narediti smrtni greh ni smrtno dejanje.
Destruktivno je v smrtnem grehu vztrajati.

Nih~e ne bo predan in lojalen nekomu, za
katerega ve, da ima smrtne grehe. Nih~e ne
bo garal in se izpostavljal za drugega, ~e mu
ne zaupa, da dela v skladu z vrednotami.
Vsak od nas lahko izbere svoj polo‘aj v odnosu do smrtnih grehov in vrednot. Med
vrednoto in smrtnim grehom lahko izbiramo.
Samozavest temelji v pravilni vzgoji in
pravilnih informacijah. Navodila, kako naj
zaposleni ‘ivijo v skladu z vrednotami, bodo
postala tako jasna kot so navodila za vsakodnevne delovne naloge. Osebno obvladovanje
7 smrtnih grehov bo postavilo temelje za
razvoj modrosti, karizme in osebne u~inkovitosti.
Fenomen ~ustvene inteligence bo orodje za
upravljanje z vrednotami in sedmimi smrtnimi grehi. Tradicionalno pojmovanje dela
po~asi a vztrajno opu{~amo, proizvodno
gospodarstvo pa transformiramo v storitveno gospodarstvo. Upravljanje z vrednotami je pla~ano delo in ne temelji le na delu
v podjetju, ampak tudi v prostem ~asu doma,
pri {portu itd. in je nadgradnja vedenja
z izbiro pravilnih odlo~itev in ~ustvovanja, ki
je namenjena doseganju ciljev. To pomeni,
da kakovostna storitev, povezana s prijaznostjo in prijetnim ~ustvovanjem in v
skladu z vrednotami, ni poljubna lastnost
delavca, temve~ njegova delovna dol‘nost –
obveznost. Upravljanje vrednot je torej delo,
ki pomeni doseganje konkuren~ne prednosti
in je zaradi tega tudi predmet managerskega
nadzora in upravljanja. Od zaposlenih pa
pri~akujemo, da bodo upravljali s svojimi
vrednotami in vedenjem. Upravljanje vrednot in 7 smrtnih grehov bo imelo za
posledico dejstvo, da so ~asi mrkih,
zadir~nih in nerazumevajo~ih managerjev nepreklicno mimo, mimo pa so tudi
~asi razo~aranih, nesre~nih in zavrtih
zaposlenih.
Mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost
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Alojz Han~i~ – »Z du{o in srcem
sem predan Lira{«
Osebna predstavitev
Rodil sem se leta 1954 v ^rni pri Kamniku kot
prvi od {tirih otrok materi Mariji (gospodinji)
in o~etu Alojzu (rudarju). Po osnovni {oli, ki
sem jo obiskoval v Stranjah, sem {el v uk v
Rudnik kaolina ^rna kot vajenec – obratni
elektrikar.

Alojz Han~i~ na delovnem mestu
Kje se je za~ela va{a delovna kariera?
Po opravljenem pomo~ni{kem izpitu sem se
zaposlil v Tovarni sede‘nega pohi{tva Stol v
Kamniku. V Stolu sem ostal 6 let. Tu sem se
tudi vpisal na srednjo elektro {olo. Nato pa
sem prvega aprila 1982 pri{el k Elektru
Ljubljana okolica v nadzorni{tvo Dom‘ale.
Moje prvo delovno mesto je bilo v skupini za
priklju~ke, ki se je od dela, ki sem ga opravljal v Stolu, zelo razlikovalo in mi je bilo
takrat velikokrat ‘al, da sem od{el iz Stola.
V skupini za priklju~ke sem delal dve leti,
nato sem bil prerazporejen na mesto dokumentarista. Nekaj ~asa sem opravljal tudi
dela prevzemnika novih odjemalcev. Najve~
~asa pa sem opravljal dela mojstra za RTP. To
zadnje bi opravljal verjetno {e danes, ~e ne
bi imel v letu 1997 te‘ke prometne nesre~e.
V bolni{ki sem ostal dve leti in pol. Zaradi
te‘av, ki so ostale, sem invalid tretje stopnje.
Zato pa sem bil razporejen zopet na dela
dokumentarista, kjer sem {e danes.
Prosim, opi{ite nam kaj konkretno
delate?
Delo, ki ga opravljam sedaj kot tehnik obratovalne dokumentacije in obsega podro~je

nadzorni{tva Dom‘ale, Kamnik in ^rnu~e je
zelo razgibano, natan~no in odgovorno.
Obsega pa:
1. Posnetke energetskih vodov SNDV, SNKB
2. Posnetke energetskih vodov NNO, NNKB
3. Izdelavo shem ozemljitev
4. Izdelavo enopolnih shem TP
5. Popis elementov v TP
6. Vnos podatkov v BTP
7. Pripravo in izdelavo dokumentacije
8. Zakoli~be obstoje~ih energetskih vodov
9. Izdajo obstoje~ih vodov za projektne
pogoje.
Zadnje ~ase imam najve~ dela z zakoli~bami
obstoje~ih vodov. Na podro~ju omenjenih
nadzorni{tev se veliko gradi in prenavlja. Vsi
gradbeniki potrebujejo natan~no lokacijo na{ih vodov, da ne pride do njihovih po{kodb.
Po{kodb je glede na kilometre zakoli~enih
tras zanemarljivo malo, predvsem zaradi
natan~nih vrisov v podzemni kataster in
same ozna~be teh vodov na terenu.
Najte‘je pri tem delu je bil na za~etku seveda ra~unalnik, ki ga je bilo potrebno podrobno spoznati. Sedaj pa je poleti to vro~ina,
pozimi pa mraz, saj sezona gradnje traja vse
leto, zato delo na terenu opravljam v vsakem
vremenu, razen ob de‘ju, pa ne zaradi sebe,
ampak zaradi instrumentov, ki jih pri tem
uporabljam. V de‘evnem vremenu se pri~ne
delo za ra~unalnikom. Na~rte danes delam
samo {e z ra~unalnikom v ACAD-u. [e ne tako
dolgo nazaj pa smo jih risali z rotringi na
paus papir.

Zadnje ~ase
imam najve~
dela z
zakoli~bami
obstoje~ih
vodov. Na
podro~ju
omenjenih
nadzorni{tev se
veliko gradi in
prenavlja. Vsi
gradbeniki
potrebujejo
natan~no
lokacijo na{ih
vodov, da ne
pride do njihovih
po{kodb.
Po{kodb je
glede na
kilometre
zakoli~enih tras
zanemarljivo
malo, predvsem
zaradi natan~nih
vrisov v
podzemni
kataster in same
ozna~be teh
vodov na terenu.

S ~im se ukvarjate v va{em prostem
~asu?
Dokler se nisem po{kodoval, sem v prostem
~asu veliko kegljal za Elektro. Tu sem pobral
kar precej prvih mest. Bil sem prvi zmagovalec turnirja revije ELGO. Odkar sem pri
Elektru, sem bil na vseh igrah takratne
Jugoslavije in tudi na slovenskih. Za najve~ji
uspeh {tejem drugo mesto med posamezniki
na igrah distribucijskih centrov Jugoslavije.
Moj konji~ek je bil tudi snemanje. Sodeloval
sem z lokalno TV kot snemalec. Najraje pri
oddajah, ki so {le v eter v ‘ivo. Naredil sem
17
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Z dru‘ino smo
prehodili kar
precej
slovenskih
hribov. Danes pa
z ‘eno in v~asih
najmlaj{o
h~erko skupaj
s prijatelji
osvajamo najraje
bolj odmaknjene
in ne tako
trumno
obiskovane
koti~ke na{ih
gora.

veliko samostojnih oddaj, tudi o havarijah na
elektri~nem omre‘ju na Kamni{kem, predvajali so {tiri 25 minutne oddaje, ki sem jih
posnel na trekingu po Keniji in Tanzaniji, te
oddaje so se vrtele tudi na Kranjski TV.
Posebno pa sem ponosen, da je A-kanal predvajal moj 12 minutni dokumentarni film o
@elezni jami.
Leta 1997 sem se z dru‘ino: ‘eno Jano, h~erko Anjo, ki danes obiskuje drugi letnik Fakultete za geodezijo, sinom Janom - letos maturantom kamni{ke splo{ne gimnazije in najmlaj{o h~erko Andrejo, sedmo{olko Stranjske
devetletke iz bloka v Kamniku, preselil v
hi{o, ki sva jo z ‘eno zgradila v Zagorici nad
Kamnikom.

Zelo lepo je spoznavati ljudi in dobroto, ki jo
izkazujejo prepotenemu popotniku preprosti
ljudje po Halozah in malih krajih po tej na{i
Sloveniji. Koliko izku{enj in naukov lahko
dobi{ na teh poteh, samo ~e zna{ opazovati
in prisluhniti.
Pojete tudi v pevskem zboru Lira
Zadnja tri leta sem tudi predan »Lira{«. Da
sem pri~el peti pri PSPD Lira, me je nagovoril
prijatelj. Sprva sem nekaj ~asa kolebal, nato
pa od{el na prvo vajo. Danes, po treh letih,
mi ni ‘al. ^eprav je po Sloveniji veliko
zborov, je biti ~lan Lire nekaj posebnega, biti
drobec te 122 letne zgodovine me navdaja s
ponosom. »Lira{i« {e danes ohranjamo in
prena{amo nekdanje izro~ilo o narodnem
buditeljstvu, ki je danes na tem evropskem
prepihu {e kako potrebno.

V hribih zapoje ti{ina
Kar ostane prostega ~asa ga porabim za delo
okrog hi{e, ki ga nikoli ne zmanjka in pa ~e
se le da za planinarjenje, pohodni{tvo in ljubiteljsko petje. Leta 1995 sem se udele‘il
nepozabnega trekinga po Keniji in Tanzaniji
skupaj s sodelavci. Osvojili smo najvi{ji vrh
Afrike Kilimanjaro (5895m).
Z dru‘ino smo prehodili kar precej slovenskih hribov. Danes pa z ‘eno in v~asih najmlaj{o h~erko skupaj s prijatelji osvajamo
najraje bolj odmaknjene in ne tako trumno
obiskovane koti~ke na{ih gora. S prijatelji
vsako leto naredimo petdnevni pohod po
Sloveniji (evropsko pe{pot E7). Lansko leto
od Kr{kega do Roga{ke letos od Roga{ke do
Velike Nedelje, prihodnje leto nas ~aka pot od
Velike Nedelje do Hodo{a.
18

Alojz pred nastopom
Prosim, predstavite nam zbor Lira
Prvo slovensko pevsko dru{tvo LIRA je nastalo leta 1882 iz ~italni{kega pevskega zbora
Narodne ~italnice v Kamniku. Tega leta so se
na sestanku 4. novembra zbrali najbolj
gore~i privr‘enci in sklenili, da bodo ustanovili samostojno pevsko dru{tvo. Sprejeli
so dru{tvena pravila, ki jih je de‘elna vlada
‘e 9. novembra istega leta potrdila. Pevci so
se zbrali na ustanovnem ob~nem zboru 12.
novembra in si izbrali ime Lira. Od takrat pa
do danes Lira ni nikoli prenehala z delovanjem, razen v ~asu obeh svetovnih vojn. Bila je
vedno med vodilnimi slovenskimi zbori ter je
koncertirala po domovini in tujini. Prav tako

november 2004

Spoznajmo se
Dober tok.

Trenutno zbor
{teje 27 aktivnih
~lanov,
dobivamo
se dvakrat
tedensko po dve
uri na vajah
v svojih
prostorih, ki jih
imamo v domu
kulture
v Kamniku.

Pevski zbor Lira
je posnela ve~ gramofonskih plo{~ (prvo ‘e
leta 1911!) in kaset.
Dirigenti
Prvi dirigent Lire je bil France Stele, ki je Liro
vodil do leta 1900. Zatem so se hitro menjavali dirigenti: Peter Gorjup je vodil zbor do
leta 1901, Josip Cen~i~ 1902-1903 ter Emil
Adami~ do leta 1907, ko je zbor zopet prevzel France Stele in ga vodil do I. svetovne
vojne. Med I. svetovno vojno Lira ni delovala,
takoj po vojni pa je zbor za~asno vodil Fran
Kratnar, kasnej{i kamni{ki ‘upan. @e leta
1920 pa so Lira{i izbrali za novega zborovodjo komaj dvajsetletnega Cirila Vrem{aka.
Le ta je zbor vodil polnih 42 let, do leta 1962,
ko je za njim prevzel dirigentsko palico njegov sin, pred kratkim pokojni prof. Samo
Vrem{ak. Profesor Vrem{ak je vodil Liro
v obdobju najve~jega kvalitetnega vrha vse
do leta 1993. Tega leta je zbor prevzel Marjan
Ribi~ in ga vodil do leta 2000. Od tedaj vodi
zbor univerzitetni profesor in skladatelj dr.
Andrej Misson, korepetitor je Primo‘ Krt.
Najve~ji uspehi
• prvaki Hubadove pevske ‘upe pred II. svetovno vojno
• zmaga na okrajnem tekmovanju Ljubljana - okolica
• 2. mesto na mednarodnem tekmovanju
v Arezzu (Italija) leta 1965
• 3x prvo in 1x tretje mesto na tekmovanju
RTV Ljubljana
• 3x srebrna in 1x bronasta plaketa na tekmovanju Na{a pesem Maribor
• posebno priznanje na tekmovanju v
Saarbruecknu (Nem~ija) leta 1992

• srebrno priznanje na tekmovanju Concorso Corale Internazional v Rivi del Garda
(Italija) leta 1994
• decembra 2003 odlikovanje predsednika
dr‘ave dr. Janeza Drnov{ka s ~astnim
znakom svobode Republike Slovenije za
zasluge na podro~ju slovenskega zborovskega petja in prispevek k slovenski narodni zavednosti.
• kot prvi neangle{ko govore~i zbor na
posebno povabilo organizatorjev nastop
na London Welsh Festival of Male Choirs v
slovitem Royal Albert Hallu oktobra leta
2004.
^lanstvo
Trenutno zbor {teje 27 aktivnih ~lanov, dobivamo se dvakrat tedensko po dve uri na
vajah v svojih prostorih, ki jih imamo v
domu kulture v Kamniku.
Nekaj besed ob koncu
Za konec bi rad povedal v svojem imenu in
verjetno v imenu {e marsikoga, da pogre{am
~ase, ko je pripadnost podjetju nekaj pomenila. Posebno ob havarijah ni bilo nikdar
nikogar potrebno posebej klicati. Pogre{am
~ase, ko smo se ve~ dru‘ili in ni bilo vse tako
tr‘no naravnano. ^ase, ko so bili tudi vodilni
ve~ na terenu pri zaposlenih in se pogovarjali
o te‘avah in uspehih iz o~i v o~i.
Alojz Han~i~ in Violeta Irgl
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^lani elektrotehni{kega dru{tva
Zasavje na Dunaju
Vsi preizkusi so
na udele‘ence
ogleda napravili
nepozaben vtis.
Nekaterih
prikazov
simulacij in
preizku{anj, ki
so lahko
posledica udara
toka ali
napetosti, mnogi
v svojem
poklicnem delu
{e nismo sre~ali.

V za~etku oktobra smo ~lani Elektrotehni{kega dru{tva Zasavje iz Trbovelj
izvedli strokovno ekskurzijo, kjer smo
obiskali
laboratorij
za
preizku{anje
elektri~ne opreme, strojev in naprav Arsenal
Research na Dunaju. Ogled je bil izveden po
predlogu in posredovanju ~lana na{ega
dru{tva Franca Pikla, ki je bil dolgoletni
sodelavec laboratorija s strani podjetja ETI,
d.d iz Izlak.

• preskus nepravilnega varovanja vodnikov
z neustrezno oziroma "zakrpano" varovalko v in{talacijah nizke napetosti,
• vklop lo~ilke 20 kV z bremenom v kratkem
stiku,
• izklop bremena z lo~ilko 20 kV in
• prikaz kratkega stika na nizkonapetostnih
zbiralnicah v nizkonapetostnem stikalnem
bloku.

Laboratorij Arsenal Research ima naslednje zmogljivosti:
-

tokovne zmogljivosti:
napetostne zmogljivosti:
vi{ina sprem. napetosti:
napetostni udari:
tokovni udari:

pri 0,1 - 40 kV
do 600 kV
do 250 kV
do 2500 kV
do 100 kV

Uslu‘benci laboratorija so poleg predstavitve laboratorija posebej za nas pripravili
vrsto zanimivih prikazov, in sicer:
• udar strele v objekt-kletko s ~lovekom,
za{~iten s Faradejevo kletko,
• prikaz dinami~ne obremenitve na zbiralni~ni sistem zaradi toka kratkega stika,
• prikaz tokovne preobremenitve instalacijskega odklopnika (avtomatske varovalke),

mo~i do 120 MVA
AC
AC
LI
LI

max 250 kA
max 1,0 A
max 1,5 A
max 75 kA

Vsi preizkusi so na udele‘ence ogleda
napravili nepozaben vtis. Nekaterih prikazov simulacij in preizku{anj, ki so lahko
posledica udara toka ali napetosti, mnogi v
svojem poklicnem delu {e nismo sre~ali. Zato
smo bili po ogledu mnenja, da bi bilo dobro,
da bi jih videl vsak strokovnjak iz elektro
stroke in se tako prakti~no seznanil z mo~jo
elektri~nega toka.
Elektrotehni{ko dru{tvo Zasavje Trbovlje
{teje preko 100 ~lanov in deluje v Zasavju od
leta 1977 dalje. Dru{tvo se v zadnjem ~asu
prizadeva organizirati predstavitve ali predavanja o aktualnih temah iz stroke, izpelje pa
tudi letno strokovno ekskurzijo. Leto{nja
strokovna ekskurzija je bila gotovo ena
uspe{nej{ih, saj je zelo pritegnila ~lane
dru{tva. Ekskurzije so se po predhodnem
povabilu in dogovoru o izmenjavi in sodelovanju s sosednjimi dru{tvi udele‘ili {e: predstavnika
Elektrotehni{kega
dru{tva
Ljubljana, predstavnik SIQ Ljubljana, predstavnika tovarne transformatorjev ETRA,
d.o.o, Ljubljana in predstavnik republi{ke
elektroenergetske in{pekcije, ki je hkrati tudi
~lan na{ega dru{tva.
Dan je bil tudi glede vremena zelo lep in smo
ga po obisku laboratorija s pridom izkoristili
{e s kratkim ogledom Dunaja.
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^lani ekskurzije so si Dunaj na kratko tudi
ogledali

Elektrotehni{ko dru{tvo Zasavje
Anton Razpotnik, predsednik

november 2004

Varnost in zdravje pri delu
Dober tok.

Zaposleni se sre~ujemo tudi
z ugrizi in piki
Ugriznine so v na{em podjetju zelo pogoste rane, posebno pasje. Z ugrizom se lahko
z ‘ivali na ~loveka prenesejo poleg najrazli~nej{ih ku‘nih klic tudi povzro~itelji
nevarne bolezni – stekline. Za steklino lahko zbolijo psi, ma~ki, ovce, govedo, konji
in druge ‘ivali pa tudi zveri, predvsem lisice.
Najpogostej{a oblika ugriznih ran, vsaj o~em
vidna, je prebodna rana. Tu prihaja do t.i.
u~inka "ledene gore" (slika 1.). Ob ugrizu
zobje prebijejo ko‘o, podko‘je in mi{ice.
Zaradi elasti~nosti ko‘e, se le ta ponavadi
prilagaja premikanju zob (A) in se dodatno ne
po{koduje, za razliko od globlje le‘e~ih tkiv,
kjer ponavadi pride do obse‘nih raztrganin
in zme~kanin (B,C) .

Ugrizna rana
Ugriznino oskrbite tako, da:
• pustite nekaj ~asa odtekati kri iz rane,
• s sterilno gazo ali prelikanim robcem
obri{ite slino pro~ od rane, ne ~ez njo,
• rano sperite z raztopino blagega razku‘ila,
milnice ali detergenta,
• nato rano sperite s teko~o vodo in jo sterilno obve‘ite, ~e je potrebno ustavite huj{o
krvavitev s kompresijsko obvezo,
• ugriznjenega v vsakem primeru napotite v
najbli‘jo zdravstveno ustanovo zaradi
kirur{ke oskrbe ugrizne rane.
Vedno, res v vsakem primeru, pa mora
~lovek, ki ga je ugriznil pes ali druga doma~a
‘ival, br‘ ko smo mu dali prvo pomo~, takoj

k zdravniku. Ta bo ugrizno rano takoj pregledal, jo dokon~no oskrbel in po potrebi
odredil tudi za{~itno cepljenje proti steklini.

Vedno, res
v vsakem
primeru, pa
mora ~lovek, ki
ga je ugriznil
pes ali druga
doma~a ‘ival,
br‘ ko smo mu
dali prvo pomo~,
takoj k
zdravniku. Ta bo
ugrizno rano
takoj pregledal,
jo dokon~no
oskrbel in po
potrebi odredil
tudi za{~itno
cepljenje proti
steklini.

Steklina je huda in nevarna bolezen, ki se
lahko razvije v treh do desetih tednih in tudi
{e dalj ~asa po ugrizu bolne ‘ivali.
Bolezenski pojavi pri steklini niso zna~ilni,
razen odpor proti vodi.
Pes s steklino ka‘e naslednje znake:
1. Postaja ~emeren, razdra‘ljiv in neposlu{en,
2. Ne mara za hrano, vendar grize, gloda in
po‘ira neu‘itne predmete, kakor cunje,
les, travo, boji se vode,
3. Nemirno bega in pove{a rep, jezik mu
neprestano visi iz gobca in cedijo se mu
sline
4. Naglo huj{a in navadno pogine v enem
tednu. Prej mu ohromi ~eljust in zadnji del
telesa.
PIKI STRUPENIH KA^
Pik na{ih strupenih ka~ (gad in modras) ni
smrtno nevaren za zdravega odraslega ~loveka. Nevaren je lahko za otroka. Pri piku ka~a
iz strupne ‘leze prek votline zoba v zgornji
~eljusti izlije v rano strup, ki razkraja kri in
deluje na ‘iv~evje.
Prva pomo~ pri pikih ka~

Napad psa

1. Kogar je pi~ila ka~a, mora strogo mirovati.
Z gibanjem se pospe{uje obtok krvi in
kro‘enje strupa v njej.

21

november 2004

Varnost in zdravje pri delu
Dober tok.

Piki strupenih
‘u‘elk
povzro~ajo
oteklino, rde~ino
in bole~ino na
pi~enem mestu.
^ebela pusti pri
piku v ko‘i ‘elo,
zato ga morate
izdreti, da se ne
ognoji. Osa pri
piku sama
izvle~e ‘elo. Piki
so predvsem
nevarni, ~e so
v bli‘ini ust ali
v ustih samih.

Gad

Modras

2. Pi~eni ud takoj narahlo preve‘ite nad
mestom pika in srcem z ruto, pasom,
naramnicami ali podobnim.

Prva pomo~ pri pikih ‘u‘elk

Ta preveza naj bo le toliko tesna, da
prekine venski krvni obtok. Prevezani ud
natan~no opazujte. Ud ne sme pobledeti,
lahko pa nekoliko pomodri.
3. Pi~eno mesto sterilno obve‘ite in imobilizirajte. Bole~ino lahko bla‘ite s slanimi
hladnimi obkladki.

Na otekline dajajte hladne obkladke z raztopino sode bikarbone (kuhinjske soli), z raztopino alkohola. S pi~enim udom mirujte.
Literatura:
A. Kova~, 1997: Prva pomo~, priro~nik za
u~ence in dijake. Ljubljana: Rde~i kri‘
Slovenije
M. Derganc, 1994: Osnove prve pomo~i za
vsakogar. Ljubljana: Rde~i kri‘ Slovenije

4. Po{kodovanca ~im prej prepeljite k
zdravniku, ta bo presodil, ali je potrebna
injekcija zdravilnega seruma.

Vesna Oman Rode

PIKI STRUPENIH @U@ELK
Piki strupenih ‘u‘elk povzro~ajo oteklino,
rde~ino in bole~ino na pi~enem mestu.
^ebela pusti pri piku v ko‘i ‘elo, zato ga
morate izdreti, da se ne ognoji. Osa pri piku
sama izvle~e ‘elo. Piki so predvsem nevarni,
~e so v bli‘ini ust ali v ustih samih.

Novi~ka

Tehni~na obvestila
Obve{~amo, da je za~ela s 1. avgustom 2004 veljati Tehni~na smernica TS 63:502068; julij 2004, Tipizacija merilnih mest. Dokument dobite na j-disku pod Tipizacijo
in Tehni~nimi smernicami.
Slu‘ba za tipizacijo
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Obisk kolegov iz francoskega dela
[vice
Konec oktobra smo gostili
vodilne delavce na podro~ju
merjenja energentov iz distribucij SEL-Loussana, SIG
Geneva, EEF/Ensa in Romande-Energie francoskega
dela [vice. Na povabilo kranjskega podjetja
Iskraemeco d.d, ki je trenutno tretji najve~ji
proizvajalec {tevcev elektri~ne energije in
sistemov za upravljanje z energijo v Evropi,
so gostje spoznavali tehnolo{ko razvitost
Slovenije in njene naravne lepote.
Glede na to, da so se
[vicarji na referendumu pred ve~ kot letom
odlo~il, da re~ejo deregulaciji trga z energijo
»ne«, je bila glavna
tema na{ih razgovorov
potek deregulacije z elektri~no energijo v
Sloveniji in Evropi s poudarkom na vlogi merjenja el. energije in upravljanja s podatki o
energiji v procesih operaterjev omre‘ja in
dobaviteljev.

Merilni Center, Klicni center, Opti~no vozli{~e in Center vodenja (v izgradnji). Gostje,
ki so v Slovenijo pri{li s stereotipi podob
ukrajinskega pode‘elja z blatnimi cestami in
konjskimi vpregami, so bili fascinirani nad
tehnolo{ko razvitostjo in standardom
v Sloveniji. V Kranju so se namesto po
»delavnici v leseni gara‘i« sprehajali ~ez
avtomatizirano proizvodnjo hi-tech elektronskih komponent. V Ljubljani so v »neki stari
ope~nati« stavbi – Stari mestni elektrarni
lahko opazovali delo in‘enirjev na procesnih
ra~unalnikih, uporabo razli~nih multifunkcijskih {tevcev in sodobne komunikacijske
opreme v postopkih parametriranja in testiranja. Posebno so bili navdu{eni nad sobivanjem umetnikov v muzejskem delu mestne
elektrarne, ki dodajajo ‘ivahnej{i svetovljanski duh v tem prostoru in {ir{em predelu
mesta.
Smatramo, da smo pustili [vicarjem dober
vtis o Sloveniji, njenih ljudeh in njeni industriji, ki se enakovredno kosa s konkurenti iz
najrazvitej{ih dr‘av.
Igor Podbel{ek

V Stari mestni elektrarni so bili predstavljeni
glavni dana{nji tehnolo{ki sistemi podjetja:

Elektro Ljubljana gostitelj
~asopisnega sveta Na{ stik
V sredo, 10. novembra, je Elektro Ljubljana
gostil predstavnike ~asopisnega sveta Na{
stik – glasilo slovenskega elektrogospodarstva. Na kratko povzeto je celotni program
obsegal: sprejem in pozdrav pri ‘upanu
Ribnice, pozdrav predsednika uprave Elektra
Ljubljana, redno mese~no sejo ~asopisnega
sveta, voden ogled nove RTP Ribnica in skupno kosilo.
Naj se ob tej prilo‘nosti, kot predstavnica
Elektra Ljubljana v ~asopisnem svetu Na{
stik, zahvalim sodelavcema Milanu Mlakarju in Toma‘u Pungartniku za pomo~
pri organizaciji dogodka.
V. I.
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Novosti Zakona o varnosti
v cestnem prometu
s 1. januarjem
2005 stopil
v veljavo nov
Zakon o varnosti
v cestnem
prometu, za
katerega so
zna~ilne
predvsem visoke
denarne kazni
ter poostritev
nadzora nad
upo{tevanjem
cestno
prometnih
predpisov. Ne
glede na visoke
kazni se
moramo kot
vozniki zavedati
odgovornosti za
lastno varnost in
varnost drugih
prisotnih
v cestnem
prometu.

Prometne nesre~e tudi v na{em podjetju po nepotrebnem terjajo ~love{ka ‘ivljenja
in zmanj{ujejo zdravje in delovno zmo‘nost na{ih sodelavcev. Kar 10 % letnih
po{kodb pri delu je iz naslova prometnih nesre~. Neznana pa je {tevilka koliko je
odsotnosti zaradi nesre~ izven delovnega ~asa.
Kot vam je ‘e znano, bo s 1. januarjem 2005
stopil v veljavo nov Zakon o varnosti v cestnem prometu, za katerega so zna~ilne predvsem visoke denarne kazni ter poostritev
nadzora nad upo{tevanjem cestno prometnih
predpisov. Ne glede na visoke kazni se
moramo kot vozniki zavedati odgovornosti
za lastno varnost in varnost drugih prisotnih
v cestnem prometu.
Ker je na{e redno delo v veliki meri povezano
s prevozi v cestnem prometu, vam posredujemo izvle~ek Zakona o varnosti v cestnem
prometu.

od 0,00 do 0,50 g/kg ka‘e znake
nezanesljivega ravnanja 30.000 SIT / 3 KT
od 0,51 do 0,80 g/kg 40.000 SIT / 4 KT
od 0,80 do 1,10 g/kg 60.000 SIT / 5 KT
ve~ kot 1,10 g/kg
120.000 SIT / 10 KT
prepoved vo‘nje
ve~ kot 1,50 g/kg
najmanj 120.000 SIT
/ 18 KT - prenehanje
veljavnosti vozni{kega dovoljenja

Zakon o varnosti v cestnem prometu:

3. Vo‘nja pod vplivom mamil:

ALKOHOL:

Vo‘nja vozila v cestnem prometu pod
vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali
drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanj{ujejo
sposobnost za vo‘njo, najmanj 120.000 SIT /
10 KT, prepoved vo‘nje.

0,0 grama alkohola na kilogram v krvi morajo imeti poklicni vozniki vozil, s katerimi
opravljajo javni prevoz oseb in stvari ali prevoz oseb za lastne potrebe in vozniki za~etniki.
Do 0,5 g alkohola na kilogram v krvi smejo
imeti vsi ostali vozniki, pod pogojem, da tudi
pri ni‘ji koncentraciji alkohola ne ka‘ejo
znakov nezanesljivega ravnanja.
Ve~ kot 1,10 g alkohola na kilogram v krvi pri
povzro~iteljih prometnih nesre~ – prenehanje veljavnosti vozni{kega dovoljenja.
Ve~ kot 1,50 g alkohola na kilogram v krvi prenehanje veljavnosti vozni{kega dovoljenja ne glede na {tevilo do tedaj dose‘enih
kazenskih to~k.
KAZNI:
1. Za tiste, ki morajo imeti 0,00 g alkohola/kg
krvi:
od 0,00 do 0,50 g/kg
od 0,51 do 0,80 g/kg
od 0,80 do 1,10 g/kg
ve~ kot 1,10 g/kg
ve~ kot 1,50 g/kg
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2. Za tiste, ki imajo lahko 0,50 g alkohola/kg
krvi:

30.000 SIT / 3 KT*
40.000 SIT / 4 KT
60.000 SIT / 5 KT
120.000 SIT / 10 KT
prepoved vo‘nje
najmanj 120.000 SIT /
18 KT - prenehanje
veljavnosti
vozni{kega dovoljenja

Odklonitev strokovnega pregleda ali
preizkusa za ugotavljanje alkohola ali vpliva
mamil oz. psihoaktivnih sredstev najmanj
120.000 SIT / 18 KT – prenehanje veljavnosti
vozni{kega dovoljenja.

HITROSTI:
Najve~ja dovoljena hitrost v naselju:
Obmo~ja umirjenega prometa
10 km/h
Kolesarske poti in steze
25 km/h
Ceste v naselju
50 km/h
Najve~ja dovoljena hitrost izven naselja:
Vse ostale ceste
90 km/h
Ceste, rezervirane za motorna
vozila
100 km/h
Dvopasovnica - ozna~ena
omejitev z predpisanim
prometnim znakom
110 km/h
Avtoceste
130 km/h
KAZNI:
Prekora~itev hitrosti v naselju:
do 10 km/h
10.000 SIT / 1 KT
od 10 do 20 km/h
30.000 SIT / 3 KT
od 20 do 30 km/h
60.000 SIT / 3 KT
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ve~ kot 30 km/h najmanj 120.000 SIT / 5 KT
prepoved vo‘nje
ve~ kot 50 km/h ali
v obmo~ju umirjenega
prometa ve~ kot 30 km/h 120.000 SIT/18 KT
Prekora~itev hitrosti izven naselja:
do 20 km/h
10.000 SIT
od 20 do 30 km/h
20.000 SIT /1 KT
od 30 do 40 km/h
40.000 SIT / 3 KT
ve~ kot 40 km/h
60.000 SIT / 5 KT
prepoved vo‘nje
Prekora~itev hitrosti na avtocesti ali cesti,
rezervirani za motorna vozila:
do 20 km/h
10.000 SIT
od 20 do 30 km/h
20.000 SIT
od 30 do 40 km/h
30.000 SIT / 1 KT
od 40 do 50 km/h
40.000 SIT / 3 KT
ve~ kot 50 km/h
60.000 SIT / 5 KT
prepoved vo‘nje
Posebne omejitve na cestah:
- 80 km avtobusi, na avtocesti 100 km,
- 50 km, ~e so na kolesih verige, vleka pokvarjenega vozila, ~e je vidljivost manj{a od
50 m
Prekora~itev:
do 10 km/h
od 10 do 20 km/h
ve~ kot 20 km/h

10.000 SIT
30.000 SIT / 2 KT
60.000 SIT / 5 KT

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA
MED VO@NJO:
Voznik med vo‘njo ne sme uporabljati opreme ali naprav, ki zmanj{ujejo njegovo sli{no
in vidno zaznavanje (maske, slu{alke, telefon,
preglasen radio). Telefoniranje je dovoljeno le
z vgrajenim prostoro~nim sistemom telefoniranja ali z brez‘i~nimi slu{alkami za eno uho.
Pri opravljanju nalog, potrebnih za re{evanje
‘ivljenja ali premo‘enja, prepre~itev ali
odpravo onesna‘enja okolja, je med vo‘njo
dovoljena uporaba radijske postaje. Za
neupo{tevanje je enotna kazen 20.000 SIT.

DENARNE KAZNI ZA NEKATERE
DRUGE PREKR[KE:
~len 8 – osebe, ki izvajajo gradbena,
vzdr‘evalna ali druga dela na cestah, ki niso
popolnoma zaprte za promet vozil, morajo
noSITi obla~ila z vdelanimi odsevnimi
trakovi – prekr{ek se kaznuje z 20.000 SIT.
~len 24 – udele‘enci cestnega prometa ne
smejo imeti pri sebi in tudi ne v vozilu

naprav, s katerimi bi lahko ote‘ili, motili ali
tehni~nih sredstev, ki jih uporabljajo poobla{~eni organi pri nadzoru cestnega
prometa – prekr{ek se kaznuje s 120.000 SIT.
~len 26 - neupo{tevanje sistema zadrge
v kro‘i{~u - 10.000 SIT,
vo‘nja po nasprotnem voznem pasu
60.000 SIT.
~len 28 - pri vzvratni vo‘nji morajo biti
vklju~ene varnostne utripalke - 10.000 SIT
~len 29 - varnostna razdalja v koloni je
prevo‘ena razdalja v 2 sekundah, npr.:
60 km/uro = 33 m
80 km/uro = 44 m
100 km/uro = 55 m
kazen 30.000 SIT
~len 36 - prehitevanje po desni na avtocesti ali
cesti, rezervirani za motorni promet, je prepovedano – prekr{ek se kaznuje s 40.000 SIT.
~len 37 - prehitevani ne sme pospe{evati –
prekr{ek se kaznuje s 60.000 SIT.
~len 38 - prehitevanje pod vrhom klanca,
pred ovinkom in v ovinku, kjer ni zadostne
vidne razdalje - 60.000 SIT / 5KT.
~len 48 - kro‘no kro‘i{~e se zapusti z zunanjega pasu – prekr{ek se kaznuje z 20.000 SIT.
~len 50 - prehod ~ez ‘elezni{ko progo: ~e se
voznik ne ustavi, ko svetijo svetlobni znaki
ali se spu{~a zapornica - 60.000 SIT, drug
udele‘enec cestnega prometa - 30.000 SIT.
~len 55 – voznik, ki zapusti vozilo, mora
ukreniti vse potrebno, da se vozilo ne more
samo premakniti in vozilo zavarovati pred
neupravi~eno uporabo – prekr{ek se kaznuje
z 10.000 SIT.
~len 57 - ustavljeno vozilo (okvara, prometna nesre~a, drug vzrok), ~e ni ozna~eno z
varnostnim trikotnikom - 20.000 SIT.

Voznik med
vo‘njo ne sme
uporabljati opreme ali naprav,
ki zmanj{ujejo
njegovo sli{no
in vidno
zaznavanje
(maske,
slu{alke, telefon,
preglasen radio).
Telefoniranje je
dovoljeno le
z vgrajenim
prostoro~nim
sistemom
telefoniranja ali
z brez‘i~nimi
slu{alkami za
eno uho. Pri
opravljanju
nalog, potrebnih
za re{evanje
‘ivljenja ali
premo‘enja,
prepre~itev ali
odpravo
onesna‘enja
okolja, je med
vo‘njo dovoljena
uporaba radijske
postaje. Za
neupo{tevanje je
enotna kazen
20.000 SIT.

~len 59 - naprave in oprema:
vozilo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev
glede varstva okolja ali nima brezhibnih
predpisanih naprav za upravljanje, ustavljanje, naprav za povezavo vle~nega in priklopnega vozila, pnevmatik ali tahografa, ali ~e te
ne delujejo brezhibno - 100.000 SIT,
voznika, ki se vozi brez zimske opreme, se
kaznuje s 30.000 SIT.
~len 61 - uporaba lu~i:
- ~e lu~i v predoru in pono~i niso pri‘gane 30.000 SIT,
- ~e lu~i podnevi niso pri‘gane - 10.000 SIT,
- umazani ‘arometi - 10.000 SIT.
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~len 66 - tovor na vozilu lahko sega ~ez
vozilo:
- spredaj 1 m
- zadaj 1,5 m
prekr{ek se kaznuje s 40.000 SIT.
~len 128 – na
vozilih, ki se
uporabljajo pri
name{~anju in
vzdr‘evanju
elektri~nih
naprav in
napeljav na cesti
ali ob njej, na
vozilih za pomo~
in odvoz
po{kodovanih in
pokvarjenih
vozil, se pri
opravljanju dela
na cesti
uporablja
rumena
utripajo~a lu~.

~len 67 - ozna~evanje tovora s tablo najmanj
25 x 25 cm, podnevi lahko rde~a cunja 50 x
50 cm.
~len 80 – ~e je zapisni list - potni nalog
neveljaven, 50.000 SIT voznik, 2.000.000 SIT
za organizacijo.
~len 83 – voznik in potniki morajo uporabljati varnostni pas – prekr{ek se kaznuje z
20.000 SIT.
~len 85 - vleka pokvarjenega vozila je prepovedana na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorni promet (dovoljeno je le do
prvega izvoza) – prekr{ek se kaznuje s
30.000 SIT.
~len 114 - zima in zimske razmere - zimska
oprema od 15. novembra do 15. marca, predpisano zimsko opremo morajo imeti tudi v
zimskih razmerah.
- neo~i{~ena stekla in vzvratna ogledala, od
30.000 SIT do 100.000 SIT

~len 119 - svetlobni prometni znaki:
-vo‘nja ~ez rde~o
60.000 SIT,
-vo‘nja ~ez rumeno 30.000 SIT.
~len 122 – neupo{tevanje znakov, ukazov in
odredb policistov, od 40.000 SIT do 120.000
SIT.
~len 128 – na vozilih, ki se uporabljajo pri
name{~anju in vzdr‘evanju elektri~nih
naprav in napeljav na cesti ali ob njej, na
vozilih za pomo~ in odvoz po{kodovanih in
pokvarjenih vozil, se pri opravljanju dela na
cesti uporablja rumena utripajo~a lu~.
* KT – kazenske to~ke

Vir:
Zakon o varnosti v cestnem prometu
Internet
Vesna Oman Rode

Novi~ka

Za nami Martinovo - pred nami
Novo leto
Zelo hitro lahko v strokovni literaturi in
razli~nih medijih, {e posebno na internetu,
izbrskamo podatke, ki ka‘ejo, kako na dolgi
rok pretirano u‘ivanje alkohola prizadene
~loveka in njegove najbli‘je. Da o povsem
nedol‘nih ‘rtvah prometnih nesre~, ki jim
botruje alkohol, niti ne govorimo.
Po opravljenih raziskavah je v letu 2002 zaradi alkohola umrlo v Sloveniji 536 ljudi, zaradi bolezni ter vedenjskih motenj je bilo 3.962
hospitalizacij. Zaradi posledic u‘ivanja alkohola je specialiste obiskalo 6.517 ljudi, zaradi odsotnosti z dela je bilo izgubljenih
84.151 dni, prometnih nezgod z udele‘bo
alkohola je bilo 3.691. Ocenjeni stro{ki
za~asne odsotnosti z dela, hospitalizacije in
26

prezgodnje smrti so zna{ali 16,5 milijarde
tolarjev. Ekonomska {koda, ki nastaja zaradi
pretiranega u‘ivanja alkohola, presega
gospodarske koristi, ki jih ima dr‘ava zaradi
prodaje alkohola.
Zasvojenih je ‘e ve~ kot 170 tiso~ Slovencev.
Lani je tako odrasli Slovenec v povpre~ju spil
52,9 litra vina, 115,2 litra piva in 0,76 litra
‘ganih pija~. Zelo tragi~en pa je tudi
podatek, da se alkoholu vdaja vse ve~ zelo
mladih ljudi in ‘ensk.
Vir Internet
V.I.
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Avtoceste in elektroenergetika
Slovenija se je odlo~ila izgraditi slovenski avtocestni kri‘, ‘elezni{kega ‘e imamo,
zra~ni in ladijski promet pa sta bolj mednarodna dejavnika. Tako bomo Slovenci s to
dograditvijo popolnoma prometno preskrbljeni in ne bomo ve~ »u‘ivali« v ~akalnih
vrstah avtomobilskih kolon.
Kaj pa uporaba elektri~ne energije v prometu
in avtocestnih sistemih? Mednarodne statistike ka‘ejo do 5 % porabe vse elektri~ne
energije za promet in transport v dr‘avi.
Trenutno ne poznamo, kak{ne so te aktualnosti v Sloveniji.

razmere popolnoma spremenile z izgradnjo
»super« modernega nadzornega centra v
Kozini. Upamo, da si bomo to {e lahko
ogledali. Zanimive so projektantske in izvedbene efektive: od gradbenega projektanta
Pipanbaherja, elektro del – avstrijska skupina
IBE, SITEP, JP Ljubljana, Elektro Primorska do
izvedbe SCT-ja in Primorja z gradbeniki iz
Slova{ke. Res mednarodno znanje in sodelovanje.
Kaj bo ta avtocestni krak pomenil za Slovenijo, Evropsko unijo je vpra{anje polno
strate{kih predvidevanj, za elektroenergetiko pa prakti~no poznamo svoje naloge.
Izkoristili smo prilo‘nost in priliko ter se pe{
sprehodili po viaduktu ^rni Kal in u‘ivali
v panoramskem razgledu od Kra{kega roba
do Hrastovelj, do Kopra ter Trsta s Tr‘a{kim
zalivom.

V ta namen smo si ljubljanski elektroenergetiki pod vodstvom ljubljanskega elektrotehni{kega dru{tva, na vabilo nadzornega
in‘enirja Milana Pavlica ogledali izgradnjo in
elektroenergetsko oskrbo avtoceste AC
Kozina – Ankaransko kri‘i{~e. Na tem odseku
so: Tunel Kastelic (2 km), viadukt ^rni Kal
(1 km), Tunel Dekani (2 km) in zunanja trasa
avtoceste. Celoten sistem mora biti kvalitetno nadzorovan in zanesljivo preskrbljen z
elektri~no energijo. V tunelih mora zanesljivo delovati ventilacija in razsvetljava, telekomunikacijski in nadzorni sistem pa mora biti
v 100 % funkcijski zanesljivosti.
V ta namen sta zgrajeni za vsak tunel dve
trafo postaji (TP), vsaka po 2x630 kVA, skupaj torej 4xTP za to avtocesto. Dejansko
porabo predvidevamo 1 MW na tunel s popolno 100 % zanesljivostjo. Napajanje srednjenapetostnega SN kabla bo dvostransko, in
sicer: RTP 110/20 kV Dekani in RTP
110/20 kV Diva~a. Pri~akujemo zelo kvalitetno zanesljivost glede na novo in{talirano
transformacijo 400/110 kV v RTP Diva~a.
Zanimiv pa je sistem daljinskega vodenja
Elektra Primorska, ki je za ta primer predviden na obseg RTP-ja. Verjetno se bodo

Lep son~en dan smo nadaljevali z ogledom
Luke Koper in njenim delovanjem, v cerkvi
sv. Marka smo ob~udovali sliko mozaikov
Marka Rupnika, za katero je prejel Pre{ernovo nagrado. Vrnili smo se preko Tr‘a{ke riviere in si ogledali {e Miramarski grad (slovensko – avstrijsko zgodovino).

Kaj bo ta
avtocestni krak
pomenil za Slovenijo, Evropsko
unijo je
vpra{anje polno
strate{kih
predvidevanj, za
elektroenergetiko pa
prakti~no
poznamo svoje
naloge. Izkoristili
smo prilo‘nost
in priliko ter se
pe{ sprehodili
po viaduktu ^rni
Kal in u‘ivali
v panoramskem
razgledu od
Kra{kega roba
do Hrastovelj, do
Kopra ter Trsta
s Tr‘a{kim
zalivom.

Tudi zaklju~ek smo uspe{no dru‘abno, predvsem pa elektrotehni~no izvedli.
Anton Av~in
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Kadrovske novice

Kadrovanje v oktobru in novembru 2004
V oktobru in novembru 2004 smo zaposlili nove sodelavce:
IME IN PRIIMEK
Matej Tro{t
Primo‘ Grdadolnik
Sebastjan Fon
Mitja [afar
Ivan Me{i~ek
Mario Vovk
Ale{ Pristav
Andrej Dernov{ek
Matja‘ Zajc
Drago Srakar

DELOVNO MESTO
tehnik obratovanja
tehnik obratovanja
KV elektromonter
dipl.in‘.elektrotehnike
KV elektromonter
KV elektromonter
KV elektromonter
KV delavec
KV elektromonter
KV elektromonter

ORGANIZACIJSKA ENOTA
Distribucija EE, DE Trbovlje
Distribucija EE, DE Ljubljana mesto
IN@ENIRING
IN@ENIRING
IN@ENIRING
IN@ENIRING
IN@ENIRING
IN@ENIRING
IN@ENIRING
Distribucija EE, DE Novo mesto

Delovno razmerje pa je prenehalo naslednjim:
IME IN PRIIMEK
Peter @itnik
Ladislav Kole{a
Andrej Jan{a
Marica Vesel
Simon Urankar

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

ORGANIZACIJSKA ENOTA
Distribucija EE, DE Ljubljana mesto
IN@ENIRING, DE Ljubljana okolica
Prodaja elektri~ne energije
Skupne strokovne slu‘be
IN@ENIRING, DE Ljubljana okolica

Umrla sta upokojenca: Ivan Mokotar in Erna Gro{elj.
Nevenka Ivan~i~

Jubilanti
V mesecu novembru 2004
so praznovali na{i upokojenci
svoj ‘ivljenjski jubilej:
60. ROJSTNI DAN
Marija MARN

roj. 6. 11. 1944

Ljubljana

^lanica DUEL

roj. 11. 11. 1924
roj. 12. 11. 1924

Ljubljana
Ko~evje

^lanica DUEL

80. ROJSTNI DAN
Pavla-Pol~i RENKO
Ludvik ZADNIK

Ob jubileju vsem iskreno ~estitamo in ‘elimo {e vrsto zdravih, sre~nih let.
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Pazite na svoje o~i!
Delo za ra~unalnikom je o~esno naporno delo. Da bi ohranili zdravje svojih o~i, je
poleg predhodnega pregleda vida in eventualne korekcije, zadovoljive higiene
delovnega mesta, potrebna tudi primerna prehrana, dovolj kisika in o~esne vaje.
PREHRANA

Vaje za o~i pri delu z ra~unalnikom

Po 8-urnem (o~esno napornem) delu za
ra~unalnikom se pomembno pove~a poraba
vitamina A. Pomanjkanje vitamina A spoznate
po ve~ji ob~utljivosti na svetlobo in po
slab{em vidu v mraku. V hrani je najve~ vitamina A v ‘ivilih ‘ivalskega izvora (ma{~obe,
jetra), v ‘ivilih rastlinskega izvora pa se nahaja njegova predstopnja karotin, iz katerega telo
lahko tvori vitamin A. Dobi se tudi v tabletah.
Poleg vitamina A je za o~i pomemben tudi
vitamin B2, vitamin C in folna kislina.

1. Utripajte z vekami

KISIK
O~i so najve~ji porabnik kisika. Dolgo sedenje za ra~unalnikom poslab{a prekrvavitev in
s tem transport kisika. Zato o~em koristi, ~e
med delom ob~asno vstanete in se malo
razgibate, naredite nekaj dihalnih vaj in
poskrbite za sve‘i zrak v prostoru.
KAJENJE
Ne kadite pri delu. Kajenje poslab{a preskrbo
krvi s kisikom in pove~a koli~ino strupa
ogljikovega monoksida v krvi. Ogljikov
monoksid blokira hemoglobin v rde~ih
krvni~kah, ki tako ni ve~ na razpolago za
kisik. ^e puhate cigaretni dim v elektrostatsko polje va{ega ekrana, ga onesna‘ite
z delci prahu in dim va{e cigarete tako
ponovno vdihnete.

Priporo~ajo se vaje za o~i in vaje za obrazne
ter vratne mi{ice. Po vsaki prebrani vrstici
nalahno 2 krat utripnite z vekami, da se oko
sprosti in navla‘i, da ni napeto in izsu{eno
(ne buljite v ekran!).
2. Pokrijte o~i z dlanmi
Z dlanmi si pokrijte o~i za 1 minuto. Paziti
morate, da z rokami ne pritiskate na o~esno
zrklo. Vajo lahko izpopolnite z vizualizirnimi
vajami, ali pa s predstavo popolne ~rnine
(teme). To je najbolj uporabljana vaja, deluje
tudi proti rde~im o~em.
3. Masa‘ne vaje

O~i so najve~ji
porabnik kisika.
Dolgo sedenje
za ra~unalnikom
poslab{a
prekrvavitev in
s tem transport
kisika. Zato
o~em koristi,
~e med delom
ob~asno
vstanete in se
malo razgibate,
naredite nekaj
dihalnih vaj
in poskrbite za
sve‘i zrak
v prostoru.

Pribli‘no 20 sekund lahko kro‘no masirate
predel od sredine ~ela, preko temena do nasadi{~a uhlja. Pri dalj{em delu ob ekranu se s to
vajo dose‘e presenetljivo hitro sprostitev.
4. Vaja proti utrujenosti o~i zaradi bli‘inskega dela
Pomaga ‘e gledanje nekaj sekund v daljavo –
v oddaljen predmet. Sledite z o~mi oblikam
tega predmeta. ^e ni mo‘no gledati skozi
okno, si izberite predmet, oddaljen najmanj
6 metrov. Pri tej razdalji se oko ‘e naravna za
gledanje v neskon~nost.
5. Vaje za vrat in ramena
Pogosto ugotovimo otrdelost vratnih mi{ic, ki
direktno vpliva na o~i. Taka otrdelost vratnih
mi{ic lahko povzro~i tudi glavobol, ki za~ne v
zatilju. Poleg vaj za meh~anje mi{ic, kot so
vrtenje vratu in kro‘enje z rameni, priporo~ajo
tudi po ogrevanju - kratkotrajne izometri~ne
vaje (6 sekund) - npr. z rokami na tilniku pritiskate v obratni smeri kot z glavo.
Pri izvajanju vseh teh vaj je nujno potrebno
ustvariti primerno psiholo{ko klimo, ki izvajanje teh vaj omogo~i. Kdor masira in pokriva svoje o~i, naj ne bi bil vzrok posmehu in
splo{ni zabavi. Potrebno je izbrati ~im bolj
neopazne in hitre vaje - te so tudi najbolj
u~inkovite.
Vir: Zdravstveni dom Ljubljana center
Alenka Pretnar
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Pogajanja s poslovnimi partnerji
Danes je konkurenca mo~na, zato se moramo pogajati zelo spretno, da jo prehitimo.
Pri tem moramo dobro poznati cilj, izbrati tehniko, se odlo~ati v danih trenutkih za
popu{~anje ali prekinitev pogajanja.
Ko se dogovorite
za sestanek,
~e se le da, ne
zamujajte.
V primeru, da
zamujate,
vzemite v roke
mobitel in se
opravi~ite.

Pred sestankom si je potrebno:
• postaviti cilj, kaj ‘elite s sestankom
dose~i,
• zapisati vse alternativne mo‘nosti sodelovanja. Na tak na~in boste na sestanku
to~no vedeli, kaj morate predlagati, ko bo
poslovni partner zavrnil va{ prvi in drugi
predlog. Pomembno je, da premislite, »Kaj
boste naredili, ~e …
Ko se dogovorite za sestanek, ~e se le da, ne
zamujajte. V primeru, da zamujate, vzemite
v roke mobitel in se opravi~ite. Sogovorniku,
~e je le mo‘no, posredujte informacije pred
sestankom po elektronski po{ti, da si jih v
miru prebere. Tako bo komunikacija med
vami la‘ja in prav gotovo bolj u~inkovita, saj
bo sogovornik ‘e pripravljen na »temo
pogovora«. Med sestankom se omejite le na
materiale, ki lahko predstavljajo oporo temu,
kar razlagate. Dodaten material mu izro~ite
na koncu sestanka. Po sestanku presodite,
kaj je bilo v redu in kaj ne. ^e se sestanka
udele‘ite s sodelavcem, prosite tudi njega za
mnenje in vtise.
Pasti pri pogajanju:
1. Zanemarjanje pooblastil
Prvo pravilo je: Pogajajte se le z osebo,
ki je za to poobla{~ena.
2. Nepoznavanje poslovnega partnerja
Na sestanek se morate pripraviti, kar pomeni,
da morate ~im ve~ izvedeti o stranki, s katero

se boste dogovarjali. Ugotoviti morate,
kak{ne so njene osebnostne lastnosti, ali je
trd pogajalec, ali se pogaja zase ali za nekoga drugega, itd.
3. Pomanjkljiva komunikacija
Ko se pri pogajanjih pojavi kak{na konfliktna
to~ka, je treba temeljito raziskati, kaj s tisto
besedo, pojmom ali stali{~em druga stran
natan~no misli. Ponovite s svojimi besedami
in se tako prepri~ajte ali ste prav razumeli ali
pa prosite za pojasnilo. »Ali sem prav
razumel, da …«
4. Sovra‘nost z druge strani
V primeru, da je poslovni partner do vas
napadalen, ne odgovorite z napadalnim
stavkom. Odlo~ite se raje za varianto: nastavi
drugo lice. Opravi~ite se, kadarkoli se vam
zdi, da je druga stran prizadeta ali u‘aljena.
Ni nujno, da se osebno opravi~ite, temve~ je
ve~krat dovolj, da opravi~ite situacijo.
5. Potiskanje ~loveka v kot
Vsi se lahko zmotimo. ^e ‘elite, da napake
nasprotna stran popravi, jim dajte realne
mo‘nosti, da napako popravijo. To ne
pomeni, da je treba biti popustljiv do napak.
^loveku lahko povemo, da nismo zadovoljni
z rezultatom, ne da bi ga nadrli in ga ozmerjali pred vsemi sodelavci. Umetnost pa je,
kako mu bomo to povedali, ne da bi ga
poni‘ali in na smrt u‘alili. Iskanje gre{nega
kozla in odve~no razburjanje sta v ve~ini
primerov potrata ~asa in energije, kar dodatno pomeni tudi slab{e delovno vzdu{je.
Postavljanje cen
Ko vi postavljate ceno
Bistvenega pomena je, da si pred sestankom
razjasnite, kaj je za vas sprejemljivo in kaj
ne. Upo{tevati je potrebno, kolik{na je
ponudba, povpra{evanje in tr‘na cena.

30

Pri postavljanju cen se ne smete zmotiti,
sicer boste stranko zaradi previsoke cene
izgubili. Prav tako ne sme biti cena prenizka,
sicer bo va{ zaslu‘ek precej manj{i od potencialnega in vam to ne bo v ponos. Dolgoro~no
se vam strategija popu{~anja ne bo preve~
obnesla, saj bo stranka naslednji~ {e bolj pritisnila, ker bo ‘elela {e ve~ji popust.
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Ko vam sogovornik postavlja ceno
Ko sogovornik postavi visoko ceno, nekateri
pogajalci re~ejo: »Dobra {ala … Zdaj pa resno
k stvari. Koliko stane ….«. Na tak na~in se
sogovornik zdrzne, da je res postavil zelo
visoko ceno in pod pritiskom situacije jo
lahko precej zni‘a.

^e je pri ceni nepopustljiv, si pridobite za to
ceno {e kak{no dodatno storitev, ugodnost,
popust za naslednji nakup, darilo, ipd.
Alenka Pretnar
Vir: Poslovna pogajanja v praksi, Erazem B.
Pintar in Sara Brezigar, Panta Rei, Uspeh
d.o.o., 2004

Lahko pa seveda poveste, da je to za vas previsoka cena, se ponudniku prijazno zahvalite
za njegov ~as in ga poskusite odsloviti.

[portno drtu{tvo

11. Juri{ na Vr{i~ DRUGI^
Kot je bilo ‘e objavljeno v oktobrskih Elektro novicah, je v soboto, 11. septembra
2004, [D Elektro Ljubljana organiziralo ‘e enajsto ponovitev kolesarjenja na Vr{i~.
Drugi~ v naslovu pa ne pomeni, da je bil kolesarski juri{ ponovno, temve~ da je
organizator prireditve, zaradi napake, zaprosil za ponovno objavo rezultatov z
opravi~ilom vsem, ki jih je napaka pri obdelavi podatkov morebiti prizadela.
Mo{ki
1 Kump Tomo
2 [ebalj Marko
3 ^esnik Borut
4 Grabrijan Damijan
5 Gregor~i~ Borut
6 Jakovac Bogdan
7 Lek{e Toni
8 @eleznikar Ivan
9 Movrin Darko
10 Leskovec Dane
11 @eleznik Sre~o
12 Lesjak Matja‘
13 Berdajs Jo‘e
14 Lu‘ar Uro{
15 Sili Edi
16 Barli~ Edi
17 Svetlin Sa{o
18 Kamin Bojan
19 Wagner Andrej
20 Poje Drago

0:45:46
0:49:53
0:50:16
0:51:12
0:51:13
0:52:04
0:53:11
0:54:02
0:55:43
0:58:22
0:58:49
0:59:03
0:59:52
1:00:48
1:01:06
1:02:12
1:03:50
1:05:03
1:05:06
1:09:52

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kuhar Ale{
Strelec Tone
^u~nik Igor
Hudi Matej
Kamin Bo{tjan
Gregor~i~ Boris
Zrim{ek Marjan
Ga{peri~ Stane
Bo‘i~ Martin
Jan{a Andrej

1:11:05
1:11:21
1:12:46
1:13:30
1:14:29
1:16:47
1:18:40
1:30:36
1:43:49
1:56:44

@enske
1 [krjanec Tatjana
2 Kosirnik Mojca
3 Zadnikar Tonka
4 Oblak Nata{a
5 Flajs Anita
6 Bo‘i~ Maca

1:02:39
1:12:25
1:16:48
1:34:03
1:42:01
1:46:01

gosti: Smerkolj Jo‘e

1:16:13

V. I.
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ZNANOST demantira ZNANOST
Bliskovit napredek znanosti in razvoj novih tehnologij (genetika, molekularna biologija) postavlja na glavo nauke, ki so do nedavnega veljali kot edino pravilni.
Pravzaprav {e kar veljajo in ~e si upa kdo dvomiti vanje, je dele‘en najmanj posmeha.
Matematika torej
prepri~ljivo
demantira
slu~ajnost
nastanka
‘ivljenja in s tem
tudi evolucije,
a je koncept
evolucije {e
vedno
dominanten
v znanstvenih
krogih!!!

Vzemimo za primer evolucijo oziroma NAUK
O NASTAJANJU IN SPREMINJANJU VRST. Za
avtorja tega nauka se smatra angle{ki naravoslovec Charles Darwin, kar pa ni povsem
to~no. Darwin je zgolj modificiral NAUK O
NASTANKU @IVEGA SVETA, ki ga je razvil francoski naravoslovec Jean-Baptiste Lamarck.
Kakorkoli ‘e, za osve‘itev spomina poglejmo, kaj pravi {e vedno splo{no priznani
evolucijski nauk o nastanku in razvijanju
‘ivljenja na na{em planetu.
Leksikon Cankarjeve zalo‘be: Pogoj za
evolucijo sta variabilnost lastnosti in
~ezmerna produkcija potomcev. Ti se
nenehno borijo za ugodnej{e ‘ivljenjske
razmere (boj za obstanek). Najbolje prilagojeni v ve~jem {tevilu pre‘ive in se
razplojujejo naprej, slabo prilagojeni pa
so v ve~ji meri izlo~eni (selekcijska
teorija). Ta naravni izbor povzro~a
nenehno spreminjanje bitij in razvoj
novih vrst.
Tako torej na kratko pravi o evoluciji darvinizem. Nauk temelji poleg napisanega {e na
trditvah, kot so: ‘ivljenje na zemlji je nastalo slu~ajno; vsa ‘iva bitja so nastala postopoma od najenostavnej{ih do najbolj kompleksnih skozi milijone let s pomo~jo biolo{kih in
kemijskih procesov …
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Ustavimo se za trenutek pri ‘e omenjeni
slu~ajnosti, saj jo zagovarja sama znanost –
~eprav je veliko vpra{anje, ~e ima ta trditev
resni~no znanstveno podlago. Prista{i nauka
o evoluciji bodo na vpra{anje, kako so
nastale aminokisline, gladko odgovorili:
slu~ajno! Tudi na vpra{anje, kako so nastale
beljakovine, bo odgovor isti: slu~ajno v
nekem dolgem ~asovnem obdobju. Tu pa
danes lahko ‘e stopi na sceno matematika,
saj nam matemati~na znanost lahko odgovori, kolik{na je verjetnost te slu~ajnosti. Ali
je to razmerje denimo ena proti dva, ena
proti {tiri ali pa {e veliko manj{a? Matematiki
so tako dokazali (leta 1967) kolik{na je verjetnost spontanega nastanka najbolj enostavne beljakovine (beljakovine so osnovni
gradniki ‘ivih organizmov, sestavljene pa so

iz aminokislin) in to v najbolj ugodnih
razmerah.
Verjetnost slu~ajnega nastanka najbolj enostavne beljakovine je 1:10171 (ena proti deset
na stoenainsedemdeseto potenco). Samo za
primerjavo: znanstveniki ocenjujejo, da je
{tevilo vseh atomov v vesolju 1:1080 (ena
proti deset na osemdeseto potenco). Vidimo,
da gre za {tevilke, ki jih na{ um pravzaprav
sploh ne more absorbirati. Obenem je
matematika {e dokazala, da zna{a ~as, ki bi
bil potreben za nastanek ene same beljakovine s sto aminokislinami v nizu 10242
(deset na dvestodvain{tirideseto potenco)
let. [tevilka, ki je pravzaprav ve~nost.
Rezultat teh matemati~nih dokazovanj je, da
sploh ne obstaja toliko milijard let, da bi ‘ivljenje lahko nastalo slu~ajno. Vidimo, da
slu~ajno ne more nastati niti najenostavnej{a
beljakovina v idealnih razmerah, ki jih pred
milijoni let sploh {e ni bilo. [e manj{a je
mo‘nost slu~ajnega nastanka bolj kompleksnih struktur, kot so na primer sorazmerno
zelo enostavni ‘ivi organizmi, da o
zapletenej{ih sploh ne govorimo. Poglejmo
{e kak{en primer: Harold Morowitz je ocenil
spontani nastanek ene samcate bakterije.
Verjetnost slu~ajnega nastanka zna{a 1 proti
{tevilki, ki ima za seboj sto milijard ni~el.
Verjetnost nastanka najmanj{e poznane ‘ive
oblike, mikoplazme, pa zna{a 1 proti {tevilki,
ki ima za seboj pet milijard ni~el.
Matematika torej prepri~ljivo
demantira slu~ajnost nastanka
‘ivljenja in s tem tudi evolucije,
a je koncept evolucije {e vedno
dominanten v znanstvenih
krogih!!!
[e ena znanost, paleontologija, v temeljih
maje nauk o evoluciji. In to ‘e od samega
za~etka, saj ‘e samemu Darwinu nekateri
»dokazi« niso {li na roko. Na primer fosilni
ostanki. Vendar je smatral, da se bo paleontologija razvijala in napredovala in da bo slej
kot prej na{la dokaze za njegove trditve.
Vendar pa paleontologija doslej teh dokazov
ni na{la in v povezavi evolucije in fosilnih
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ostankov obstajajo tako velike luknje, da je
evolucija dobesedno nemogo~a. To so besede
dr. Duane-a Gish-a, ki je priznan strokovnjak
na in{titutu v San Diegu. Pojasnilo: tako
imenovane kambrijske plasti, ki se nahajajo
povsod na svetu, vsebujejo ogromne koli~ine
fosilnih ostankov, milijarde {koljk, pol‘ev, …
Zagovorniki evolucije trdijo, da so ti organizmi nastajali skozi evolucijo iz mikroskopsko
majhnih organizmov pred ve~ sto milijoni
let. Seveda pa moramo vedeti, da so pod temi
kambrijskimi plastmi tudi predkambrijske
plasti. Te so ve~inoma nedotaknjene in tako
idealne za hranjenje fosilnih ostankov. ^e bi
bili tudi v teh plasteh fosilni ostanki, bi bili
do sedaj nedvomno ‘e najdeni. ^e bi bila
teorija o evoluciji to~na in ~e bi nek
mikroskopski organizem postopa evoluiral v
kompleksnej{i organizem, potem bi bilo
logi~no, da bi v teh predkambrijskih plasteh
na{li na milijarde primerkov evolucijskih
prednikov teh kompleksnih organizmov, kot
seveda tudi prehodne oblike, ki bi dokazovale, da izhajajo iz istih prednikov. Vendar te
prehodne oblike niso bile nikoli najdene.
Teorija o evoluciji nadalje u~i, da so se nekateri od teh kompleksnih organizmov ({koljke,
pol‘i, spu‘ve) preobrazili v ribe. Tak proces
evoluiranja naj bi se zgodil v nekaj desetletjih milijonov let. Vendar, ~e bi imeli evolucionisti prav, bi morali medtem ‘e najti tudi
prehodne oblike, torej vmesne ~lene med
denimo enostavnimi oblikami organizmov in
na primer ribami. Nikoli pa ni bil najden niti
en tak fosil, recimo pol riba pol pol‘ ali
podobno.
Ne samo pri ribah, tudi pri rastlinah niso bile
najdene prehodne oblike, ki bi lahko dokazale teorijo o evoluciji. Fosilnih ostankov, ki bi
dokazovali postopno spreminjanje vrst, kot
vidimo, enostavno ni.

Teorija o evoluciji trdi, da je ‘ivljenje nastalo iz ne‘ive materije v oceanu (slu~ajno je
nastal nek enoceli~ni organizem, ki je
postopoma evoluiral v bakterije, potem v
nevreten~arje (pol‘e, spu‘ve), iz teh so
nastale ribe, ki so kasneje »shodile« in nastanejo prvi kopenski organizmi, denimo
plazilci, nato ptice, potem sesalci …). Nove
znanosti, predvsem BIOGENEZA, pa dokazujejo, da ‘ivo lahko nastaja samo iz ‘ivega.
Evolucijska teorija torej grobo kr{i osnovni
biolo{ki zakon. Tudi genetika je nedvoumno
dokazala, da je nemogo~e, da bi se na primer
glista transformirala v ribo, ta pa potem v
neko kopensko bitje. Glista je glista, riba je
riba – kot je bila ob nastanku, tako bo ostala
to za vedno.
[e nekatera podro~ja znanosti oziroma medicine nasprotujejo teoriji o postopnem nastajanju in spreminjanju vrst. Vzemimo za
primer oko. Razlaga o o~esu je ‘e samemu
Darwinu povzro~ala glavobol. ^lovekovo oko
je zelo zapleten organ. ^e manjka le en
del~ek o~esa (belo~nica, zrklo, mre‘nica,
{arenica, zenica, …) potem se slika ne ustvari
in mi ne bi videli. ^e bi se ustvarjalo v skladu
z nauki evolucije, torej postopoma v dalj{ih
~asovnih obdobjih, potem bitja sploh ne bi
videla, kar pa tudi pomeni, da ne bi niti
pre‘ivela. Oko je moralo biti ‘e v trenutku
nastanka popolno, torej s povsem razvitimi
vsemi deli. Ni mo‘no govoriti o postopnem
nastajanju o~esa.
[e bolj{a ponazoritev za trenutno ustvarjanje, ne pa evolucijski razvoj, je poznavanje
sistema za strjevanje krvi in to pri vseh ‘ivih
bitjih. Ta kompleksni sistem je sestavljen iz
medsebojno soodvisnih komponent. ^e
izpade samo ena komponenta, sistem ve~ ne
deluje. Sistem strjevanja krvi sestavlja
13 komponent, ki delujejo ena na drugo – kot
kaskada oziroma domino efekt – ena aktivira
drugo. Tako, da na koncu nastane krasta in
prepre~i izkrvavitev. Po drugi strani pa
obstaja niz faktorjev, ki prepre~ujejo strjevanje krvi in topijo strdke. Oba mehanizma
morata delovati isto~asno in enakomerno,
tako da v primeru po{kodbe ‘ile pride do strjevanja na enem mestu, vendar se to ne sme
nadaljevati v notranjost, saj bi tako nastali
krvni strdki. ^e torej izpade samo en
dejavnik tega mehanizma, sistem ne deluje
pravilno in ~lovek lahko na primer zboli za
hemofilijo. To potrjuje, da je moral biti sis-

[e nekatera
podro~ja
znanosti
oziroma
medicine
nasprotujejo
teoriji o
postopnem
nastajanju in
spreminjanju
vrst. Vzemimo za
primer oko.
Razlaga o o~esu
je ‘e samemu
Darwinu
povzro~ala
glavobol.
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tem ustvarjen naenkrat in ni mo‘no, da bi
nastajal skozi dolga ~asovna obdobja.
Ko govorimo o evoluciji, ne moremo mimo
pojma MUTACIJ. Po definiciji je mutacija
sprememba genov in s tem dednih lastnosti
organizma. Evolucionisti razlagajo, da so
ravno mutacije krive za to, da so se pri nekaterih kopenskih ‘ivalih razvila krila. Vendar
pa sodobne znanosti dokazujejo, da to ni
mo‘no, saj bi se moralo v tak{nih primerih
isto~asno spreminjati veliko {tevilo genov, ki
bi morali med seboj sodelovati. Kot po
nekak{nem na~rtu. Prav tako sodobna
znanost dokazuje, da imajo mutacije skoraj
vedno negativne posledice, predvsem izumiranje, ne pa nastanek novih vrst.

Evolucijska teorija trdi, da se ena vrsta ‘ivih
organizmov spremeni v neko drugo. Sodobna
znanost dokazuje, da se to ni zgodilo nikoli –
ne v naravi, ne v znanstvenem laboratoriju.
Razlog za to je naravna meja biolo{kih sprememb, lahko re~emo biolo{ki limit. Zato: ~rvi
vedno ustvarjajo ~rve, bakterije ustvarjajo
bakterije, …, ljudje ustvarjajo ljudi.
Najdlje v raziskavah o nastanku in spreminjanju ‘ivljenja so pri{li v tem trenutku
ameri{ki znanstveniki iz Kalifornije (Institute
of Kreation, San Diego).

Vir za prispevek: TV, internet
Priredil: Toni [timec

Dru{tvo upokojencev

Po ogledu
Mestnega trga
smo {li v muzej
– Dolenjski
muzej, v katerem
smo si ogledali
spominsko avlo,
posve~eno
padlim med
drugo svetovno
vojno, zbirko
novej{e
zgodovine, ki
predstavlja ~as
od za~etka
naprednega
gibanja do
konca druge
svetovne vojne.

Novo mesto
Bil je torek. Ja, rekli boste, torek kot vsak torek, pa vendar za skupino upokojencev,
ki se je zbrala v Tivoliju, je bil to torek, ko se dobimo s prijatelji in starimi znanci,
se popeljemo po neznani znani Sloveniji in se posvetimo prijateljevanju. Ker smo
pot do Novega mesta ‘e poznali, smo se predali klepetu in ena, dve smo bili na cilju
– ali pa na za~etku.
Ogled dolenjske prestolnice smo za~eli na
Glavnem trgu, ki se je neko~ imenoval Veliki
trg in je v drugi polovici 16. stoletja dobil
dana{njo podobo. Bogastvo in mo~ nekdanjih
trgovcev in obrtnikov se {e danes ka‘e v
hi{ah z arkadnimi hodniki, ki so jih v 19. stoletju zazidali in spremenili v izlo‘be. Leta
1720 je bila zgrajena mestna hi{a – Rotov‘ s
stolpom, na katerem je bil grb ustanovitelja
mesta Rudolfa IV. - Novo mesto se je po njem
nekaj ~asa imenovalo Rudolfovo. Stari
Rotov‘ so leta 1903 podrli in na njegovem
mestu zgradili novo mestno hi{o, ki stoji {e
danes.
Po ogledu Mestnega trga smo {li v muzej –
Dolenjski muzej, v katerem smo si ogledali
spominsko avlo, posve~eno padlim med
drugo svetovno vojno, zbirko novej{e
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zgodovine, ki predstavlja ~as od za~etka
naprednega gibanja do konca druge svetovne
vojne. Stalna arheolo{ka razstava predstavlja
~as od mlaj{e kamene dobe do zadnjih
anti~nih stoletij. Nekaj razstavljenih predmetov po svoji dragocenosti in kulturnozgodovinski pomembnosti sodi v sam evropski vrh. Iz muzeja smo se podali do
kapiteljske cerkve sv. Miklav‘a. Kapiteljska
cerkev spada med najlep{e in najzanimivej{e
arhitekturne spomenike pri nas in je
najstarej{i ohranjeni stavbni spomenik v
Novem mestu. Sedanjo cerkev sestavljajo
trije deli: zvonik, ladja in prezbiterij, pod
katerim je kripta. Ogledali smo si tudi
Fran~i{kansko cerkev, ki je poleg kapiteljske
edina ohranjena kultna stavba v Novem
mestu, ki spada v obdobje gotike. Zanimivost
dolenjske metropole je novome{ki Breg, strn-
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Dru{tvo upokojencev
Dober tok.

Hvala gospodu
Kra{ovcu za
prijetno
presene~enje in
{e enkrat
v imenu vseh
iskrene ~estitke.

jen niz stavb na ju‘nem delu mesta, kjer je v
srednjem veku potekalo mestno obzidje. ^as
za ogled mesta je hitro potekel, pa smo si
ogledali mesto le za poku{ino. Morda {e kdaj
nasvidenje. Avtobusa sta nas ‘e ~akala na
dogovorjenem mestu.
Hitro smo vstopili in se odpeljali pet km iz
mesta, v vzno‘je priljubljene vinorodne,
izletni{ke in bo‘jepotne Tr{ke Gore. Gora je
prvi~ omenjena leta 1135 v darovnici ve~
vinogradov oglejskega patriarha sti{kemu
samostanu. Na Gori imajo poleg zasebnikov
svoje vinograde tudi novome{ka Kmetijska
zadruga in Kmetijska {ola, ki ima svoje
poslopje ob vzno‘ju vinogradov, kjer smo
za~eli tudi mi »pohod na Goro«. Vrh Tr{ke
Gore je Marijina bo‘jepotna cerkev, ki se vidi
dale~ naokoli. Najprej je na vrhu stalo znamenje, nato cerkev, ki so jo podrli in na

pobudo sti{kega opata Jakoba Reinprechta
leta 1620 sezidali novo. Okolica cerkve je
romarsko urejena – ko{ate lipe in kamnite
mize. Tudi mi smo osvojili vrh Gore. Vendar
na{a pot do vrha je bila precej, precej dolga
oz. morali smo si med potjo odpo~iti, za kar
sta odli~no poskrbela gospod Franc Kra{ovec
in njegova ‘ena. Gospod je le nekaj dni prej
praznoval okroglo obletnico.
Povabil nas je v svojo zidanico, kjer nam je
pripravil krasno presene~enje. Postregel nam
je mlado vino, belokranjske poga~e, ‘ganje,
jabolka, grozdje,…. Res, miza se je {ibila od
dobrot. Kmalu smo se morali posloviti, saj
nas je v @dinji vasi ~akalo kosilo. Da smo si
»zaslu‘ili« kosilo, smo se morali povzpeti na
vrh 429 m visoke Tr{ke Gore in se po drugi
strani spustiti v vzno‘je Gore.
Po kosilu smo se kmalu odpravili domov, saj
nas je ~akala {e dolga pot do Ljubljane,
posebno avtobus, ki je peljal skozi Ko~evje.
Hvala gospodu Kra{ovcu za prijetno presene~enje in {e enkrat v imenu vseh iskrene
~estitke.
Zvonka Osredkar
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Skok v LENTI
Skozi Petanjce,
kjer je znani
petanjski
slatinski vrelec
in Ti{ino, ki je
eden
najstarej{ih
krajev na
Ravenskem, smo
se pripeljali
v najsevernej{e
mesto Slovenije
in geografsko
sredi{~e
Pomurja Mursko Soboto,
ki je
gospodarsko,
upravno,
kulturno in
izobra‘evalno
sredi{~e ob~ine
in sede‘
ustanov,
pokrajinskega
pomena.

V ~etrtek zgodaj zjutraj – za upokojence skoraj sredi no~i, smo se odpeljali iz
Ljubljane, preko Pomurja na Mad‘arsko – v nakupovalno sredi{~e Lenti. Mirna
vo‘nja po avtocesti nam je omogo~ila, da smo ve~ji del poti dremali. Po~asi se je
prebujal nov dan, kar je pripomoglo, da smo se tudi mi zbudili in za~eli opazovati
okolico, kjer smo se vozili.
Lenart v Slovenskih goricah ob zmerni industrializaciji ohranja tradicijo sredi{~a agrarne
okolice. V Benediktu je zanimiva cerkev sv.
Treh Kraljev, v kateri je krilni oltar z letnico
nastanka 1623. Gornja Radgona je naselje na
desnem bregu Mure. Tu je od leta 1962 vsako
leto v 2. polovici avgusta mednarodni kmetijsko-‘ivilski sejem. V vinski kleti {olajo vina,
znana po vsem svetu – »zlata radgonska penina«. Radenci so najbolj znani po naravnih
vrelcih, ki so jih odkrili leta 1833 in zdravili{~u, katerega za~etki segajo v daljne leto
1882. Skozi Petanjce, kjer je znani petanjski
slatinski vrelec in Ti{ino, ki je eden
najstarej{ih krajev na Ravenskem, smo se
pripeljali v najsevernej{e mesto Slovenije in
geografsko sredi{~e Pomurja - Mursko
Soboto, ki je gospodarsko, upravno, kulturno
in izobra‘evalno sredi{~e ob~ine in sede‘
ustanov, pokrajinskega pomena. Kot mesto je
Murska Sobota omenjena leta 1366 in 1431,
sicer pa ve~krat kot trg. Ogrski kralj Matija
Korvin je mestu leta 1479 podelil sejemske
pravice. Peljemo skozi Bogojino, vasico, nad
katero so na vzpetini Vr{i~ (246 m nad.v.)
razprostrti vinogradi, pod njimi stoji ena
najpomembnej{ih stavb sodobne sakralne
arhitekture na Slovenskem. Arhitekt
J. Ple~nik je obnovo cerkve zasnoval tako, da

je ohranil romansko jedro zgradbe. Na krajevno lon~arsko izro~ilo opozarjajo kerami~ne posode na stropu in glavnem oltarju.
Zanimiv je zvonik v obliki valja z razglednim
stebri{~em, ki je viden dale~ po okolici.
Drugo najve~je dvojezi~no naselje v Pomurju
je Dobrovnik (ve~je je Lendava), prvi~ omenjeno leta 1270, kot sejemski trg pa leta 1334.
@e od dale~ je prepoznaven zna~ilen zvonik
(kvadratne oblike) cerkve sv. Jakoba.
Sezidana je bila leta 1794 – 97. Sedanjo
podobo je zvonik dobil leta 1963 po na~rtih
prof. arh. Janeza Valentin~i~a. Na~rte za ureditev okolice je izdelal arh. Jo‘e Ple~nik. Iz
Dobrovnika je svetovna prvakinja v kegljanju
Marika Kardinar.
Le 2 km iz Dobrovnika, sredi gozda, le‘i
Bukovni{ko jezero, znano po zemeljskem
sevanju v njegovi okolici. Skupina
radiostezistov in bioenergetikov je v gozdu v
okolici kapele svetega Vida odkrila in analizirala blagodejna obmo~ja in posamezna
mesta z zdravilnimi u~inki. Teh mest –
zdravilnih to~k je 26. Prepri~ajte se sami. Mi
smo se. Zanimivo. Po~asi je za~elo de‘evati,
zato smo {li v avtobus in se odpeljali na kosilo in potem po najkraj{i poti domov.

Vabilo upokojenkam
in upokojencem
Elektra Ljubljana
Vabimo vas na prednovoletno sre~anje
upokojenih sodelavcev Elektra Ljubljana,
ki bo v ~etrtek, 9. decembra 2004,
ob 14.00 uri, v gostilni [TOROVJE,
Selo pri Radohovi vasi 6.
Prisr~no vabljeni!
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[tiri ‘ene
Neko~ je ‘ivel kralj, ki je imel {tiri ‘ene. ^etrto
‘eno je najbolj ljubil in jo krasil z dragocenostmi ter gostil z najbolj{imi sla{~icami. Dajal ji
je samo najbolj{e.
Ljubil je tudi tretjo ‘eno in jo je vedno razkazoval v sosednjih kraljestvih. Vendar se je bal,
da ga bo nekega dne zapustila in od{la z
drugim.
Ljubil je tudi drugo
‘eno. Bila je njegova
zaupnica, vedno prijazna, pozorna in potrpe‘ljiva. Vedno, ko se je
soo~al s problemom, ji
je lahko zaupal in ona
mu je pomagala prebroditi te‘ke ~ase.
Prva ‘ena je bila vdana
dru‘abnica in je ogromno prispevala k blagostanju njegovega kraljestva. Vendar prve ‘ene ni ljubil. ^eprav ga je ona
globoko ljubila, se nanjo ni oziral.
Nekega dne je kralj zbolel in vedel je, da se
bli‘a njegov konec.
Razmi{ljal je o svojem razko{nem ‘ivljenju in
osupnjeno ugotovil: “Imam {tiri ‘ene, vendar
ko bom umrl, bom popolnoma sam.”
^etrto ‘eno vpra{a: ”Najbolj sem te ljubil, te
obdarjal z najbolj{imi oblekami in ti izkazoval
pozornost. Sedaj ko umiram, ali bo{ {la za
mano in mi delala dru‘bo?”
"Ni govora!” je odgovorila ~etrta ‘ena in od{la
brez besed. Njen odgovor je zarezal kot oster
no‘ v njegovo srce.
@alostni kralj vpra{a tretjo ‘eno: “Vse ‘ivljenje
sem te ljubil.” Sedaj ko umiram, ali bo{ {la z
mano in mi delala dru‘bo?”

Potem je zasli{al glas: “[la bom s tabo in ti
sledila, kamor koli bo{ {el.”
Kralj se je ozrl in pred njim je stala njegova
prva ‘ena.
Bila je suha od podhranjenosti in zapu{~ena.
“Ko sem imel priliko,
bi moral bolj skrbeti
zate,“ re~e z veliko
bridkostjo kralj.
V resnici imamo vsi v
‘ivljenju {tiri ‘ene.
Na{a ~etrta ‘ena je na{e telo. Ne glede na to
koliko napora vlo‘imo v nego in skrb za telo,
nas bo zapustilo, ko bomo umrli.
Na{a tretja ‘ena so posest, polo‘aj in bogastvo. Ko umremo, ga podedujejo drugi.
Na{a druga ‘ena so dru‘ina in prijatelji. Ne glede na to, koliko so nas ljubili, z nami bodo
ostali samo do groba.
In na{a prva ‘ena je
na{a du{a.
Mnogokrat zapostavljena v te‘nji po pridobivanju
bogastva,
mo~i in u‘itkov. Vendar je du{a edina, ki
nam bo sledila, kamorkoli bomo {li. Neguj jo,
krep~aj in varuj jo sedaj, saj je edina, ki ti bo
sledila pred bo‘ji prestol in bo ostala s tabo
v ve~nosti.
Vir: Internet

“Ne”, je odgovorila tretja ‘ena. “@ivljenje je predobro. Ko bo{ umrl, se bom ponovno poro~ila.“
Potem je vpra{al drugo ‘eno: ”Vedno sem se
obra~al nate in vedno si mi pomagala.” Ko
bom umrl, ali bo{ {la z mano in mi delala
dru‘bo?”
”@al mi je, tokrat ti ne
morem pomagati, odvrne druga ‘ena. Kar
lahko storim je, da te
pokopljem.“ Njen odgovor je kralja zadel kot
pu{~ica.

Misel
Prijaznost v besedah ustvarja zaupanje.
Prijaznost misli ustvarja globino.
Prijaznost pri darovanju ustvarja ljubezen.
Lao Tse
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Zlitina
za
zobne
plombe

Srednjica Del imena
Kdor je Originalno
ime gr{kega
(v matema- bolivijskega
posvojen,
mesta
otoka
tiki, statisposvojenec
(La...)
Krf-a
tiki

Prislov
v
medmetni
obliki
Angle{ki
ekonomist
Afri{ka
antilopa

Oznaka
za
daljnovod

Pritok

Post
Balha{kega
Scriptum

Plavalni
klub

jezera

Avtomati~na
obdelava
podatkov

Tur{ki
velika{

Na{a
in
tuja
~rka

Kratica
slovenske
politi~ne
stranke

Industrijska
rastlina
(platno)

Povr{inska
mera

Japonska
nabiralka
biserov

Kazalni
zaimek

Jederska
elektrarna

Veletok
v Aziji

Slava,
~ast,
odli~nost

Rimska
6

Prvi
mad`arski
veliki
knez

Obdelan
kos
polja

Letovi{~e
pri
Kopru

Orodje
za
obdelavo
lesa
Korejska
znamka
avtomobilov

Paul
Newman

Osebni
zaimek

Atletski
klub

Simbol za
Du{ik
Narodni
magazin

Grob,
grobnica
(zastarelo)

Zimsko
prevozno
serdstvo

Sestavil
TONI

Tomislav
Nerali~

Francoski
pevec
(Marcel)
Metoda
ravnanje
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Nagradna kri‘anka: Med prispelimi pravilnimi re{itvami je bil iz‘reban Marjan
Brezovar, ki bo prejel prakti~no nagrado. ^estitamo. Prosimo, da geslo re{ene kri‘anke,
ki jo je sestavil Toni [timec, napi{ete na dopisnico in po{ljete do vklju~no 8. decembra
na naslov: Elektro Ljubljana d.d., uredni{tvo Elektro novic, slu‘ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
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PISARNI[KI RED IZ LETA 1870
Najstarej{i name{~enec je odgovoren za ~isto~o pisarne. Mladina se javi pri njem 40 minut pred
za~etkom delovnega ~asa in ostane {e do konca dela na razpolago.

Med pisarni{kimi urami se ne sme govoriti. Malicanje je dovoljeno med 11:30 in 12:00 uro. Vendar
se delovni proces v tem ~asu ne sme ustaviti.

Enostavna obleka je predpis. Osebje ne sme nositi svetlih oblek in lahko nosi le urejene nogavice.
Galo{e in pla{~i v pisarni niso dovoljeni, ker ima osebje na razpolago pe~. Izjemoma so dovoljene pri
slabem vremenu ovratne rute in klobuki. Sicer pa priporo~amo, da bi vsak uslu‘benec v zimskem ~asu
prinesel 2 kg premoga s seboj v slu‘bo.

Potreba po tobaku, vinu in ‘ganih pija~ah se smatra kot mesena {ibkost in je zaradi tega vsemu osebju prepovedana. Uslu‘benec, ki obiskuje biljardne in politi~ne lokale, daje spodbudo, da se dvomi
o njegovi ~asti, prepri~anju, po{tenosti in na~elih. @enske uslu‘benke se morajo dr‘ati pobo‘ne ‘ivljenjske usmeritve.

Vsak uslu‘benec ima dol‘nost, da ohranja svoje zdravje. Bolni uslu‘benci ne prejmejo nobenega
pla~ila. Zato bi moral vsak odgovoren uslu‘benec dajati na stran del svoje pla~e, tako da pri delovni
nezmo‘nosti ali pojemajo~i ustvarjalnosti ne bi padel v breme celotni dru‘bi. Dopust se dobi le v nujnih
dru‘inskih zadevah.

Osebje mora biti zdaj prisotno ob delavnikih le od 6. ure dopoldne do 6. ure popoldne. Pri~akujemo,
da bodo vsi sodelavci brez posebnega poziva opravljali nadure, ~e bo delo to zahtevalo.

Vsak uslu‘benec ima dol‘nost, da svojega {efa informira, kaj o njem govorijo slu‘beno ali privatno.
Mislite na to, da morate biti svojemu delodajalcu hvale‘ni. On vas pravzaprav prehranjuje.

Na koncu naj navedemo {e velikodu{nost tega pisarni{kega reda. V zameno pri~akujemo znatno
zvi{anje delavnosti.
Vir: Internet

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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