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Poslovna ODLI^NOST in
osebnostna ODLI^NOST

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Vesela sem, da
je tudi v Elektru
Ljubljana kar
nekaj posameznikov, ki boste
zagotovo, pod
pravimi pogoji,
predvsem pa
pod pravim vodstvom in ob
pravi dani prilo`nosti, s svojo
osebnostno
odli~nostjo zelo
veliko prispevali
k pridobitvi
priznanja
poslovne odli~nosti Elektra
Ljubljana.
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Spo{tovane bralke, dragi bralci
Poslovna odli~nost in osebnostna odli~nost. Dva dobro poznana, tesno prepletena
pojma. Oba zelo za`elena cilja za organizacije in posameznike, ki vedo, kdo so, kaj
ho~ejo in kam gredo.
Tisti, ki redno prebirate celotno vsebino
Elektro novic, ste lahko `e ve~krat zasledili
klju~ne informacije o Priznanju RS za poslovno
odli~nost, ki se podeljuje za dose`ke na
podro~ju kakovosti proizvodov in storitev ter
kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja
znanja in inovativnosti. Zagotovo ste tudi
zasledili, in sicer med razli~nimi poslovnimi
dokumenti o preteklem in trenutnem poslovanju ter poslovanju podjetja v prihodnje, zastavljen strate{ki cilj Elektra Ljubljana, da svoje
poslovanje vedno bolj pribli`uje uresni~itvi
tega cilja – pridobitvi priznanja poslovne
odli~nosti.
Tisto, o ~emer `elim spregovoriti tokrat, je –
vsaj v mojih o~eh – nujen predpogoj organizacije, ki se odlo~i pona{ati se s tako
presti`nim priznanjem – zaposleni, posamezniki, za katere lahko re~emo, da sodijo v
skupino osebnostne odli~nosti. Kaj je zna~ilno
za to izjemno skupino? Brezpogojna po{tenost, predanost in veselje do dela in organizacije, pokon~na dr`a in mo~, ki jo daje
strokovnost. Z izrednim veseljem bi na tem
mestu na{tela nekaj svetlih zvezd z neba
Elektra Ljubljana, vendar ne bom. Ne bom, ker
ne `elim narediti komu krivice, saj vas vseh {e
ne poznam dovolj dobro, in ne bom, ker vem,
da storjena krivica boli eno in drugo stran.
Kakor
koli.
Vesela sem, da
je tudi v Elektru Ljubljana
kar nekaj posameznikov, ki
boste zagotovo, pod pravimi pogoji,
predvsem pa
pod
pravim
vodstvom in
ob pravi dani

prilo`nosti, s svojo osebnostno odli~nostjo
zelo veliko prispevali k pridobitvi priznanja
poslovne odli~nosti Elektra Ljubljana.
Na tem mestu in v tem trenutku pa upam predvsem, da mi je z zapisanim uspelo tudi v vas
vzbuditi mo~no `ivo `eljo in jasno vizijo, kako
bo, ko bo. Slika v mojih mislih je namre~
popolnoma jasna. In lahko mi verjamete, da je
~udovita. Do takrat pa nas vse skupaj ~aka {e
veliko skupnega dela. Hvala Bogu – tudi za to.
[e nekaj besed o vsebini. Namesto Uvodnika je
predstavljen generator razvoja podjetja – projektni svet. Investicije pomagajo ohranjati
vitalnost omre`ja – med vsebino je predstavljen Plan investicij za leto 2005. Sistem
kakovosti kot integrirana celota se v Elektru
Ljubljana utrjuje. Te~e `e peto leto, odkar smo
prejeli certifikat ISO 9001-1994. V teh petih
letih smo uspeli utrditi Sistem vodenja
kakovosti in vklju~iti Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 ter Sistem varnosti in zdravja
pri delu, s katerim smo tik pred certificiranjem. Prvo presojo Sistema varnosti in zdravja
pri delu s strani SIQ smo uspe{no prestali, na
certifikacijsko presojo pa se pripravljamo v
prvih dneh aprila. Omenim naj {e opis projekta klicni center, besedilo o pomenu odnosa do
lastnih zaposlenih in predstavitev Mestne elektrarne ljubljanske.
Naj v mesecu kulture zaklju~ujem druga~e – z
verzom Rudija Ker{evana:
»@ivljenje nosim v naro~ju. Kot otroka. Rad ga
bo`am, ga ljubkujem, ko se smeje, in tola`im,
kadar jo~e. No~em skrivati ga v sebi. @ivljenje
nosim v naro~ju.«
@elim vam prijazen prihod pomladi.
mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec marca, po{ljite do
vklju~no 15. marca 2005 na 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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Projektni svet - gonilo razvoja
podjetja
Osnovna dejavnost Elektra Ljubljana je bila do Energetskega zakona distribucija
elektri~ne energije od prevzemnih mest na prenosnem omre`ju do odjemalcev elektri~ne energije. Vir financiranja je bila mar`a, to je razlika v vrednosti predane in
prodane elektri~ne energije odjemalcem in vrednosti prevzete elektri~ne energije iz
prenosnega omre`ja.
To je seveda `e nekaj let zgodovina; po
Energetskem zakonu se dejavnosti Elektra
Ljubljana delijo na regulirane dejavnosti in

na tr`ne dejavnosti. Regulirane dejavnosti
obsegajo upravljanje distribucijskega omre`ja, izvajanje javne slu`be distribucija elektri~ne energije in dobava elektri~ne energije
tarifnim odjemalcem. Tr`ne dejavnosti obsegajo dobavo elektri~ne energije upravi~enim odjemalcem ter in`eniring.
V okviru obvezne javne slu`be sta upravljavec distribucijskega omre`ja – UDO ter
izvajalec javne slu`be distribucija elektri~ne
energije – DEE zadol`ena za prenos
elektri~ne energije od prevzemnih mest na
prenosnem omre`ju do vseh uporabnikov
distribucijskega omre`ja.
Dejavnost upravljavca distribucijskega
omre`ja in distributerja se financira iz
omre`nine za distribucijsko omre`je, ki je
sestavni del uporabnine omre`ja. Cene za
uporabo omre`ja dolo~a Javna agencija
Republike Slovenije za energijo. Tarifne
postavke za omre`nino so dolo~ene s ciljem:

mag. Vitoslav Türk

• spodbujanja stro{kovne u~inkovitosti
izvajalcev po na~elu zamejene cene;

• spodbujanja uporabnikov omre`ij k optimalni uporabi omre`ij;
• preglednosti tarifnih postavk;
• trajnostnega poslovanja izvajalcev GJS sistemskih operaterjev brez izgub iz poslovanja z omejenim donosom na sredstva;
• zagotavljanja stabilnih razmer na podro~ju prenosa in distribucije elektri~ne
energije ter stabilnega okolja za vlaganja
oziroma lastnika;
• spodbujanja razvoja omre`ja tako, da se
kakovost prenosa in distribucije elektri~ne
energije trajno zvi{uje in ohranja.

franc.leskovec@elektro-ljubljana.si
vitoslav.turk@elektro-ljubljana.si

• trajnega dvigovanja oziroma ohranjanja
ravni kakovosti elektri~ne energije, ki vsebuje kakovost napajanja, zanesljivost
napajanja in kakovost storitev na podro~ju
elektri~ne energije;

Franc Leskovec

V okviru
obvezne javne
slu`be sta
upravljavec
distribucijskega
omre`ja – UDO
ter izvajalec
javne slu`be
distribucija
elektri~ne
energije – DEE
zadol`ena za
prenos
elektri~ne
energije od
prevzemnih
mest na
prenosnem
omre`ju do vseh
uporabnikov
distribucijskega
omre`ja.
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Z letom 2007 se
bo trg elektri~ne
energije raz{iril
na vse
odjemalce. Poleg
tradicionalnih
dobaviteljev
elektri~ne
energije, to je
javnih podjetij za
distribucijo
elektri~ne
energije, se na
trgu pojavljajo
konkuren~ni
dobavitelji, kar je
bil sicer cilj
evropskih
direktiv in
na{ega
Energetskega
zakona s ciljem
omejevanja cen
elektri~ne
energije.

Cilj na~rtovanja poslovanja reguliranih
dejavnosti je zasledovanje kakovosti elektri~ne energije uporabnikom v skladu s standardi oziroma pogodbami, kon~ni rezultat pa
je odvisen od predvidenega okvira poslovanja v regulatornem obdobju in od poslovne
uspe{nosti javnega podjetja za distribucijo
elektri~ne energije.
Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-A), ki sledi zahtevam Evropske direktive, se procesi lo~evanja reguliranih in tr`nih dejavnosti nadalje
lo~ujejo. @e v prvotnem Energetskem zakonu
je bilo navedeno, da morajo biti regulirane
dejavnosti ra~unovodsko lo~ene od tr`nih
dejavnosti. V Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-A) je na
osnovi evropskih direktiv poleg ra~unovodske lo~itve predvidena tudi organizacijska lo~itev reguliranih dejavnosti od tr`nih
dejavnosti.
Z novim letom 2005 pa se odpiranje trga z
elektri~no energijo nadaljuje s {irjenjem
spektra upravi~enih odjemalcev, to je od
odjemalcev z najve~jo priklju~no mo~jo
41 kW na vse odjemalce, razen gospodinjskih
odjemalcev. Z letom 2007 se bo trg elektri~ne
energije raz{iril na vse odjemalce. Poleg
tradicionalnih dobaviteljev elektri~ne energije, to je javnih podjetij za distribucijo elektri~ne energije, se na trgu pojavljajo konkuren~ni dobavitelji, kar je bil sicer cilj
evropskih direktiv in na{ega Energetskega
zakona s ciljem omejevanja cen elektri~ne
energije.

V podzakonskem aktu Zakona EZ-A, to je v
Uredbi o na~inu izvajanja gospodarske javne
slu`be dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omre`ja elektri~ne energije
in gospodarske javne slu`be dobava elektri~ne energije tarifnim odjemalcem, se
pojavlja nov izvajalec reguliranih dejavnosti: SODO – izvajanje gospodarske javne
slu`be dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omre`ja elektri~ne energije z
nalogami:
• izvajanje distribucije elektri~ne energije;
• upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega omre`ja;
• zagotavljanje dostopa do omre`ja;
• odgovornost za odkup elektri~ne energije
od kvalificiranih proizvajalcev elektri~ne
energije in proizvajalcev, ki proizvajajo
elektri~no energijo na podlagi 52. ~lena
Energetskega zakona, in so priklju~eni na
distribucijsko omre`je;
• napoved porabe elektri~ne energije ter
potrebnih energetskih virov z uporabo
metode
celovitega
na~rtovanja,
z
upo{tevanjem var~evalnih ukrepov pri
porabnikih za potrebe na~rtovanja razvoja
distribucijskega omre`ja;
• izvajanje sistemskih obratovalnih navodil;
• upravljanje pretoka elektri~ne energije po
distribucijskem omre`ju, upo{tevaje tudi
izmenjave energije z ostalimi povezanimi
omre`ji;
• odgovornost za varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omre`ja,
• izvajanje optimalnega ponovnega vzpostavljanja sistema po motnjah;
• usklajeno delovanje distribucijskega
omre`ja z drugimi omre`ji;
• izvajanje sistemske za{~ite distribucijskega omre`ja;
• izvajanje {tev~nih in obratovalnih meritev
v distribucijskem omre`ju;
• izvajanje meritev in analiz na podro~ju
kakovosti oskrbe z elektri~no energijo;
• oblikovanje obratovalne statistike;
• obveza do priprave splo{nih dobavnih
pogojev;
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• obveza do izdaje sistemskih obratovalnih
navodil;
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• izvajanje sistemskih storitev.
SODO je dol`an pri gradnji, vzdr`evanju in
upravljanju distribucijskega omre`ja in
izvedbi priklju~kov ter merjenju elektri~ne
energije ravnati v skladu z na~elom najbolj{e
dosegljive tehnologije in tehni~nih re{itev, ki
brez nesorazmernih stro{kov v najve~ji
mo`ni meri zagotavlja varnost distribucijskega omre`ja ter zanesljivost njegovega
delovanja.
SODO je dol`an vsaki dve leti pripraviti na~rt
razvoja distribucijskega omre`ja za naslednjih deset let na obmo~ju, na katerem izvaja
to javno slu`bo, upo{tevaje podatke o
zasedenosti omre`ja oziroma njihove analize. Razvoj omre`ij mora upo{tevati na~ela
kakovosti oskrbe, zanesljivosti oskrbe in
ekonomi~nosti izgradnje, vzdr`evanja ter
obratovanja in smernice Nacionalnega energetskega programa – NEP. Tehni~ne in tehnolo{ke re{itve izgradnje in vzdr`evanja je
dol`an SODO tipizirati in o tem obvestiti
ministra, pristojnega za energijo.
Iz navedenega ni te`ko ugotoviti; dejavnosti
novega SODO obsegajo dejavnosti dosedanjih UDO in DEE.
Skladno z navedeno uredbo bo dobavitelj tarifnim odjemalcem – DTO – do leta 2007
opravljal dobavo elektri~ne energije, po tem
letu, ko je predvideno odpiranje trga elektri~ne energije v celoti, pa je predvideno, da
bo DTO opravljal dejavnost zagotovljene
dobave elektri~ne energije.
Javno podjetje za distribucijo elektri~ne
energije opravlja svoje vsakodnevne
dejavnosti, in sicer v okviru organizacijskih
enot reguliranih dejavnosti UDO, DEE in DTO,
v okviru organizacijskih enot tr`nih
dejavnosti: Prodaja elektri~ne energije
upravi~enim odjemalcem – PUO, In`eniring
in Telekomunikacijske storitve ob podpori
Skupnih strokovnih slu`b.
Poslovni procesi potekajo v okviru sistema
kakovosti, skladno s poslovnikom kakovosti
in z organizacijskimi predpisi.
Poslovanje javnega podjetja Elektro Ljubljana
vodi Uprava preko izvr{nih direktorjev organizacijskih enot neposredno in s tedenskim
sestajanjem na kolegijih uprave.
Sistem kakovosti vodi Odbor za kakovost.

Obvladovanje razvoja
Za opravljanje prej navedenih zahtevnih
nalog je potrebno stalno dopolnilno izobra`evanje ter razvoj tako tehnolo{kih kakor
tudi poslovnih procesov. Obvladovanje procesov razvoja vklju~uje vse stopnje predmeta trgovanja in vse stopnje izvedbenih
procesov. V podjetju za distribucijo elektri~ne energije predmet trgovanja sam (elektri~na energija) ni predmet razvoja, karakteristike predmeta so dolo~ene s standardom,
predmet razvoja pa so postopki za zagotavljanje teh karakteristik ter postopki,
povezani s trgovanjem.

SODO je dol`an
pri gradnji,
vzdr`evanju in
upravljanju
distribucijskega
omre`ja in
izvedbi
priklju~kov ter
merjenju
elektri~ne
energije ravnati
v skladu z
na~elom
najbolj{e
dosegljive
tehnologije in
tehni~nih
re{itev, ki brez
nesorazmernih
stro{kov v
najve~ji mo`ni
meri zagotavlja
varnost
distribucijskega
omre`ja ter
zanesljivost
njegovega
delovanja.

Obvladovanje razvoja omogo~a oblikovanje
okvirjev dejavnosti, ki so potrebni pri
obvladovanju izvedbenih procesov v zvezi
z regulirano dejavnostjo, to je s prenosom
elektri~ne energije od prenosnega omre`ja in
od proizvajalcev do odjemalcev ter z
obvladovanjem okvirjev dejavnosti, povezanih s tr`no dejavnostjo, to je s prodajo elektri~ne energije odjemalcem, in opravljanje
storitev.
Vhodi v proces razvoja so:
• zahteve odjemalcev elektri~ne energije,
• zakoni, predpisi, standardi,
• zahteve varovanja okolja,
• nacionalni plani razvoja,
• rezultati analiz obvladovanja procesov,
• ponudba materiala in storitev na trgu,
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• trendi razvoja v Evropi in v svetu,
• zahteve drugih udele`encev v elektroenergetskem sistemu.
Izhodi iz procesa razvoja so:
Cilj razvoja
v podjetju je
izbolj{evanje
pogojev za
doseganje
pozitivnih
rezultatov
reguliranih
dejavnosti v
okviru
regulatornega
okvira in
doseganje
konkuren~nosti
in primernega
dobi~ka na
podro~ju tr`nih
dejavnosti.

Karakteristike omre`ij in naprav:
• kriteriji oblikovanja omre`ij,
• kriteriji dimenzioniranja omre`ij,
• izbira vrste elementov omre`ij – tipizacija,
• navodila in interni predpisi,
• karakteristike sekundarnih sistemov (merjenje, vodenje, telekomunikacije …)
Razvoj tehnolo{kih postopkov:
• obratovanja,
• vzdr`evanja,
• izgradnje,
• na~rtovanja,
• trgovanja,
• marketinga,
• komuniciranja,
• lobiranja …
Rezultati razvoja v podjetju so:
• strategija podjetja,
• razvojni na~rt distribucijskega omre`ja,
• tr`ne strategije,
• novi tehnolo{ki postopki
• novi poslovni postopki,
• zadovoljstvo kupcev energije in storitev.
Cilj razvoja v podjetju je izbolj{evanje pogojev za doseganje pozitivnih rezultatov reguliranih dejavnosti v okviru regulatornega
okvira in doseganje konkuren~nosti in
primernega dobi~ka na podro~ju tr`nih
dejavnosti.
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Za izvr{itev enkratnega razvojnega projekta
se oblikuje projektna skupina. Projekt je
enkratna naloga, ki ima to~no dolo~en predmet dela, ima dolo~en za~etek in zaklju~ek,
delo je mogo~e razdeliti na dolo~ene naloge.
Projekt ima svoj ra~un oziroma plansko
postavko. Projekt zahteva razli~ne delovne
vire, ki jih je potrebno deliti z rednim delom
v organizacijski enoti in z delom na drugih
projektih. Za izvedbo projekta z ve~
udele`enci je potrebno ustanoviti posebno
organizacijsko obliko, delovno skupino ali
projektni tim.

Za vrsto razvojnih del, ki se redno ponavljajo, se imenuje delovne skupine s predstavniki iz razli~nih organizacijskih enot. Tipi~en
primer take delovne skupine so delovne
skupine za tipizacijo.
Projektni tim imenuje izvr{ni direktor organizacijske enote, ~e so vsi ~lani projektnega
tima iz iste enote.
Razvoj podjetja poteka z oblikovanjem projektov v okviru projektnega sveta z naslednjimi nalogami:
• dolo~itev vsebine projekta, njegovih ciljev,
danosti in omejitev, ki jih mora izvajalec
upo{tevati,
• zagotavljanje kadrovskih, finan~nih in
prostorskih pogojev za nemoteno delo na
projektu,
• dolo~itev informacijskih in dokumentacijskih virov, ki so na voljo vsem izvajalcem
projekta,
• spremljanje vsebinskega in ~asovnega
na~rta dela, spremljanje dela na projektu
in odlo~anje o morebitnih spremembah
na~rta,
• usmerjanje usklajevanj in nadzor nad
delom ter odpravljanje morebitnih zastojev, nesporazumov in sporov, ki se porajajo pri delu na projektu,
• sprejemanje odlo~itev za posamezne
logi~no zaokro`ene dele ali faze projekta,
• odlo~anje o prenosu projekta v prakso in
zagotavljanje ustreznih pogojev za to,
• imenovanje ~lanov delovnih skupin na
predlog vodje projekta,
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• sklicevanje sestankov posvetnih skupin in
dolo~anje
udele`encev,
ocenjevanje
dose`enih rezultatov projekta glede na
zastavljene cilje.

centra vodenja DCV Elektro Ljubljana, Sistem
za obdelavo in posredovanje podatkov
energije, digitalni telekomunikacijski sistem
in tako dalje.

Projektni svet javnega podjetja Elektro
Ljubljana sestavljajo izvr{ni direktorji in svetovalci uprave, vodi pa ga zastopnik uprave
Vitoslav Türk. Projektni svet v imenu uprave
sklicuje svetovalec uprave za tehni~ne
zadeve Franc Leskovec. Podrobnej{o koordinacijo in teko~i nadzor nad izvajanjem projektov opravljata svetovalca uprave: Karol
Juvan za projekte prete`no poslovnih procesov in Franc Leskovec za projekte prete`no
tehnolo{kih procesov.

Ve~ projektov je pogojenih z ureditvijo
poslovnih
procesov
zaradi
zahtev
Energetskega zakona in podzakonskih aktov.
Glede na mno`ico projektov, v katerih isti
~lani delujejo na ve~ projektih in {e pri
teko~em delu v okviru organizacijskih enot,
je pred projektnim svetom burno leto usklajevanja prioritete projektov z delovnimi in
finan~nimi potenciali podjetja.

Pri leto{njem delu projektnega sveta ugotavljamo, da je v Elektru Ljubljana v izvajanju
36 projektov, ~lani projektnega sveta pa so
predlagali {e 29 novih projektov. Nekateri
tehnolo{ki projekti so bili v Elektro novicah
`e predstavljeni: Izgradnja ditribucijskega

mag. Vitoslav Türk,
zastopnik Elektra Ljubljana
in Franc Leskovec,
svetovalec za tehni~ne zadeve

Projektni svet
javnega podjetja
Elektro Ljubljana
sestavljajo
izvr{ni direktorji
in svetovalci
uprave, vodi pa
ga zastopnik
uprave Vitoslav
Türk. Projektni
svet v imenu
uprave sklicuje
svetovalec
uprave za
tehni~ne zadeve
Franc Leskovec.

Vabilo

Elektrini ve~eri v Mestni elektrarni
ljubljanski
Podjetje potrebuje za uspe{no poslovanje
ugled, dojemljivost, verodostojnost, zaupanje, harmonijo in doseganje medsebojnega razumevanja s svojimi klju~nimi
javnostmi in z okoljem.
S tem ciljem – v okviru projekta uvajanja
korporativnega komuniciranja – Elektro
Ljubljana v marcu – med ostalimi rednimi
dejavnostmi – za~enja z organizacijo in
izvedbo kulturnih ve~erov – ~etrtek 31.
3. 2005 ob 19. uri – ve~er poezije v
Mestni elektrarni ljubljanski .
Tiste, ki ljubite poezijo, `e sedaj toplo
vabim, da se literarnega ve~era zagotovo
udele`ite in va{o udele`bo potrdite do
25. 3. na tel. {t: (01) 432 82 08.
Violeta Irgl
7
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Klicni center Elektra Ljubljana
Telefonska
{tevilka klicnega
centra Elektra
Ljubljana je
01/ 430 42 70.
Operaterji
sprejemajo
telefonske klice
vsak delavnik od
ponedeljka do
petka od 07:30
do 14:30 ure.
Glasovna po{ta,
odzivnik in
vnaprej posnete
informacije o
ceni elektri~ne
energije so na
voljo 24 ur na
dan, in sicer vse
dni v letu.

Klicni center Elektra Ljubljana ima vse pomembnej{o vlogo pri odnosih z na{imi
odjemalci. Deluje `e od leta 1998, od jeseni 2004 pa ima svoje lastne prostore na
Slom{kovi 18. Prostor je nekak{en {tev~ni muzej; stene so prekrite s starinskimi
{tevci, ob steni pa je stara merilna miza z in{trumenti.
Telefonska {tevilka klicnega centra Elektra
Ljubljana je 01/ 430 42 70. Operaterji sprejemajo telefonske klice vsak delavnik od
ponedeljka do petka od 07:30 do 14:30 ure.
Glasovna po{ta, odzivnik in vnaprej posnete informacije o ceni elektri~ne energije
so na voljo 24 ur na dan, in sicer vse dni v letu.
Klicni center omogo~a:
• informacije glede pla~il elektri~ne energije;
• informacije glede opominov;
• kontrolni obra~un in sprejem stanja {tevca;
• reklamacije obra~una in razlage obra~una;
• informacije v zvezi s pogodbo za prodajo
elektri~ne energije za negospodinjske odjemalce;
• informacije glede cen elektri~ne energije;
• informacije glede tarifnih ~asov (ve~ja tarifa, manj{a tarifa, enotna tarifa);
• informacije glede zelene in modre energije.

Pristop h klicnemu centru
Pristop h klicnemu centru je izveden tako, da:
• najprej pokli~ete telefonsko {tevilko
01/430 42 70;
• nato pa sli{ite vnaprej posneta navodila, ki
vas vodijo po ponujenih mo`nostih.
^e pa ne izberete nobene izmed ponujenih
mo`nosti, se vsak delavnik od ponedeljka do
petka, od 07:30 do 14:30 ure, po tridesetih
sekundah oglasi operater.
Izven delovnega ~asa, ko je na voljo le
glasovna po{ta, lahko po pisku pustite
sporo~ilo, ki se posname.

bogdan.jakovac@elektro-ljubljana.si

^e `eli odjemalec kakr{en koli podatek v
zvezi z obra~unom elektri~ne energije, se je
potrebno najprej IDENTIFICIRATI s {tevilko
odjemnega mesta – [TOD (12-mestna {tevilka, izpisana na vsakem ra~unu – glejte sliko
spodaj – rde~a pu{~ica).
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Bogdan Jakovac
Navodila za uporabo storitev klicnega
centra
Reklamacija oziroma uskladitev obroka
brez operaterja – na telefonskem aparatu
pritisnite {tevilko 1. Potem pa:
• vnesite {tevilko odjemnega mesta (glejte
sliko levo – rde~a pu{~ica);
• izberite med {tevilko 1 »za enotarifni« ali
{tevilko 2 »za dvotarifni {tevec«;
• vnesite stanje {tevca vklju~no z vsemi
ni~lami brez decimalk in postopek
zaklju~ite z znakom #.

februar 2005
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Opomba: {tev~no stanje upo{tevamo le, ~e je
sporo~eno od 1. do 15. v mesecu, za trajnike
pa od 7. do 12. v mesecu. Vse polo`nice,
razen zadnje, morate imeti pla~ane. Namesto
te zadnje (reklamirane) boste prejeli novo
polo`nico.
• Vnos {tev~nega stanja v primeru
podra`itve ali obvestila od~itovalca – na
telefonskem aparatu pritisnite {tevilko 2.
Nadaljnji postopek vnosa je isti kot v
primeru uskladitve obroka brez operaterja.
Vneseno stanje se v primeru podra`itve
upo{teva pri prvem naslednjem obra~unu.
• Informacije o cenah elektri~ne energije – na telefonskem aparatu pritisnite
{tevilko 3. Informacije so posnete vnaprej.
• Dostop do operaterja – na telefonskem
aparatu pritisnite {tevilko 9.
Klicni center Elektra Ljubljana je dosegljiv
tudi na naslednjih elektronskih naslovih:
stanje.stevca@elektro-ljubljana.si,
tarifni.casi@elektro-ljubljana.si in
klicnicenter@elektro-ljubljana.si.

Sodelavci v klicnem centru
postal osrednja vhodnokomunikacijska enota
v stikih z na{imi odjemalci.
Bogdan Jakovac,
vodja klicnega centra

V leto{njem letu se bomo trudili ter klicni
center razvijali in nadgrajevali, tako da bo
Statistika klicnega centra po mesecih za leto 2004

Grafi~ni prikaz vseh opravljenih komunikacij
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Sistem kakovosti v Elektru
Ljubljana
Sistem kakovosti kot integrirana celota se v Elektru Ljubljana utrjuje. Te~e `e peto
leto, odkar smo prejeli certifikat ISO 9001-1994. V teh petih letih smo uspeli utrditi
Sistem vodenja kakovosti in vklju~iti Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 ter Sistem
varnosti in zdravja pri delu, s katerim smo tik pred certificiranjem. Prvo presojo
Sistema varnosti in zdravja pri delu s strani SIQ smo uspe{no prestali, na certifikacijsko presojo pa se pripravljamo v prvih dneh aprila.
kakovosti. Uspehe kakovosti dru`be vodstvo dru`be pregleduje enkrat letno v vodstvenem pregledu, kjer so po dogovorjenih
merilih prikazani tudi kazalci uspeha organizacijskih enot in dru`be.
2. POSLOVNI PROCES VODENJA
KAKOVOSTI
Poslovni proces vodenja kakovosti v dru`bi
vsebuje naslednje temeljne funkcije in
aktivnosti, ki so obenem teme za vodstveni
pregled, in sicer:
• analizira izpolnjevanje politike in ciljev
v dru`bi,

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

mag. Janez Hostnik
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V naslednjih to~kah si poglejmo in poudarimo nekatere pomembne zna~ilnosti Sistema
vodenja kakovosti, naloge, ki smo jih za
vzdr`evanje sistema opravljali v letu 2004,
in aktivnosti na Sistemu ravnanja z okoljem
ter Sistemu vodenja varnosti in zdravja pri
delu. Pri~eli pa so se tudi razgovori o uvajanju ~etrtega sistema, in sicer Sistema
varovanja informacij. Dejavnost Sistema
kakovosti kot celote je organizirana v
okviru OE Kabinet uprave dru`be. Sistem
kakovosti obravnava vse procese v dru`bi,
skrbi za podporo procesom, obenem pa jih
presoja oziroma kontrolira s ciljem kakovosti.

• organizira preglede kakovosti in ravnanja z okoljem,
• organizira in spremlja spreminjanje
poslovnih procesov v dru`bi,
• organizira in izvaja notranje in zunanje
presoje sistemov,
• analizira izvajanje gospodarskega na~rta
v dru`bi,
• analizira uspehe v dru`bi skozi kazalnike
kakovosti,
• analizira izvajanje planiranega usposabljanja kadrov,
• organizira izobra`evanja v zvezi s Sistemom kakovosti,
• vodi stalne izbolj{ave v dru`bi,
• analizira zadovoljstvo odjemalcev,
• analizira zadovoljstvo zaposlenih,

1. ODGOVORNOST VODSTVA

• spremlja kakovost dobaviteljev,

Pri vodenju Sistema vodenja kakovosti in
Sistema ravnanja z okoljem je zelo pomembno, da vodstvo dru`be enotno zastopa vizijo, strategijo in cilje v dru`bi ter da sisteme podpira najvi{je vodstvo. Glede na
navedeno, so vsi vodilni delavci v dru`bi
podpisali posebno zavezo v Poslovniku

• spremlja kakovost ravnanja z okoljem,
• spremlja odziv javnosti in zainteresiranih strank.
3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI IN SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM
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- Proces vodenja kakovosti kot celote se
vodi in pregleduje v Odboru za kakovost, ki
mu predseduje predsednik uprave.
- V organizacijsko strukturo Sistema vodenja kot celote so vklju~eni:
• Predstavnik vodstva za kakovost
• Odbor za kakovost OE
• Svet za ravnanje z okoljem
• Poobla{~enec za ravnanje z okoljem
• Slu`ba za kakovost
• Tim za kakovost s koordinatorji
• Timi za ravnanje z okoljem
• Slu`ba za ravnanje z okoljem
• Notranji in zunanji presojevalci sistemov
Naloge in odgovornosti organov in posameznikov v navedeni organizacijski strukturi so opredeljene v Poslovniku kakovosti
in Organizacijskem predpisu za delo
odborov za kakovost OP 40. Navedeni
odbori, sveti, timi, slu`be in presojevalci
opravljajo predpisane naloge in aktivnosti.
Pri tem pa so pomembni dejavniki za
uspeh: zavzetost, organizacijske sposobnosti in izpolnjevanje zastavljenih ciljev
vodstva dru`be.
4. PLANIRANJE SISTEMOV
Sistem vodenja kakovosti, Sistem ravnanja
z okoljem (in Sistem vodenja varnosti in
zdravja pri delu) so vklju~eni v skupni
PLAN KAKOVOSTI na nivoju dru`be. Vsak
od sistemov ima programe, ki vsebujejo
okvirne cilje, izvedbene cilje, odgovornosti
in oceno stro{kov.
Programi za Sistem vodenja kakovosti, ki so
bili izvedeni v letu 2004:
• pridobitev certifikata za Sistem ravnanja
z okoljem ISO 14001,
• uvajanje Sistema vodenja varnosti in
zdravja pri delu,
• organiziranje delavnice:
poslovnih procesov.

Upravljanje

Programi za Sistem ravnanja z okoljem, ki
so bili izvedeni, so navedeni v poglavju 7
pri aktivnostih.
5. PLAN DELOVNIH NALOG V LETU 2004
Izvr{itev delovnih nalog je prikazana skozi
naslednja podpoglavja:

5.1 Elaborat poslovnih procesov
V letu 2004 je bilo planirano, da se izvede
delavnica (kar smo tudi realizirali) z
naslovom: Upravljanje poslovnih procesov.
Na delavnici so tekle analize in dogovori o
opredeljevanju skrbnikov procesov, o smiselnem povezovanju procesov, o mejah
odgovornosti za procese. Povezovalni skrbniki poslovnih procesov naj bi organizirali
dopolnitve oziroma opredelitve novih
poslovnih procesov, ki bi se vklju~ili v
Elaborat poslovnih procesov. Cilja, ki smo
si ga zadali pri organiziranju delavnice,
nismo realizirali, zato smo podoben cilj
vklju~ili v naloge za leto 2005.
5.2 Poslovnik kakovosti
Poslovnik kakovosti smo dopolnili v vseh
poglavjih z integracijo Sistema ravnanja z
okoljem in Sistema vodenja varnosti in
zdravja pri delu ter pripravili {esto verzijo
poslovnika za izdajo.

Poslovnik
kakovosti smo
dopolnili v vseh
poglavjih
z integracijo
Sistema
ravnanja
z okoljem in
Sistema vodenja
varnosti in
zdravja pri delu
ter pripravili
{esto verzijo
poslovnika za
izdajo.

5.3 Organizacijski predpisi in navodila
Glede na integracijo Sistema ravnanja z
okoljem in Sistema vodenja varnosti in
zdravja pri delu smo pregledali, popravili
in dopolnili naslednje organizacijske predpise in navodila:
• OP 01–OP za obvladovanje dokumentov
in podatkov
• OP 02–OP o notranji organizaciji dru`be
• OP 04–OP za planiranje (Gospodarski
na~rt)
• OP 10–OP za ocenjevanje dobaviteljev
blaga, gradenj in storitev
• OP 16–OP za prevzem blaga, gradenj in
storitev
• OP 17–OP za izvedbo notranje presoje
• OP
18–OP
za
izobra`evanje

usposabljanje

in

• OP 22–OP za delovanje in vodenje skladi{~
• OP 23–OP za ukrepanje v ~asu havarij
• OP 25–OP za izvajanje stalnih izbolj{av
• OP 27–OP o uporabi motornih vozil in
delovnih strojev
• OP 28–OP o obve{~anju javnosti preko
medijev
• OP 29–OP za razvoj
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• OP 30–OP za vodenje investicij
• OP 32–OP za arhiviranje dokumentov
zunanjega izvora
• OP 37–OP za izdelavo projektne dokumentacije notranjega izvora
Slu`ba za
kakovost je
vodila postopek
evidentiranja,
izvajanja in
poro~anja o
stalnih
izbolj{avah v
dru`bi. Prejetih
je bilo
16 predlogov,
od katerih je bilo
7 predlogov
sprejemljivih za
izvedbo, in
izpla~ane so bile
nagrade v vi{ini
280.000,00 SIT.

• OP 40–OP za delo odborov za kakovost
• OP 44–OP za delo projektnega sveta in
tima
• OP 52 –OP za plan kadrov
• OP 60 –OP za vzdr`evanje
• OP 68–OP za vodenje varnosti in zdravja
pri delu
• OP 69–OP za pripravljenost in odziv na
nezgode in izredne dogodke
5.4 Notranja presoja Sistema kakovosti
V tem letu smo organizirali in izvedli
notranjo presojo Sistema vodenja kakovosti
in Sistema ravnanja z okoljem na 71 delovnih mestih oziroma presojanje na upravi
dru`be ter pri vodilnih in vodstvenih
kadrih v vseh organizacijskih enotah, distribucijskih enotah in slu`bah. Ukrepi in
priporo~ila so bili v pisni obliki posredovani in obravnavani na Odboru za
kakovost in se nahajajo na K-disku.
5.5 Zunanja presoja Sistema kakovosti
V mesecu februarju je bila izvr{ena predpresoja Sistema ravnanja z okoljem. V
za~etku aprila pa je bila izvr{ena presoja
Sistema vodenja kakovosti in certifikacijska
presoja Sistema ravnanja z okoljem s strani

SIQ. SIQ je izdal poro~ilo, v katerem so
navedena priporo~ila za nadaljnji razvoj
Sistema vodenja kakovosti in Sistema ravnanja z okoljem. Izdal pa je tudi certifikat
E-079 za ISO 14001 Sistem ravnanja z okoljem. Priporo~ila so bila obravnavana na sestanku Odbora za kakovost.
5.6 Vzdr`evanje Sistema kakovosti
Glede na dogovorjeno in predpisano organizacijsko strukturo Sistema kakovosti se vr{i
vzdr`evanje in pregled Sistema vodenja
kakovosti in Sistema ravnanja z okoljem.
Spremljanje uspe{nosti vzdr`evanja sistemov se izkazuje s poro~ili, z zapisniki in
zapisi. Vzpodbujanje Sistema kakovosti v
dru`bi je razvidno tudi iz vrste ~lankov v
Elektro novicah, za kar skrbi slu`ba za
kakovost s predstavnikom vodstva za
kakovost.
5.7 Izobra`evanje
Kot je bilo `e navedeno, je bila za Sistem
vodenja kakovosti – za vodilne delavce –
organizirana delavnica: Upravljanje poslovnih procesov.
V Sistemu vodenja varnosti in zdravja pri
delu pa so bile organizirane naslednje
delavnice:
• delavnica na temo varnosti in zdravja pri
delu za vodilne delavce,
• delavnica na temo varnosti in zdravja pri
delu za ~lane Sveta in timov,
• delavnica za notranje presojevalce za
Sistem varnosti in zdravja pri delu,
• delavnica za notranje presojevalce za vse
tri sisteme.
5.8 Stalne izbolj{ave v dru`bi
Slu`ba za kakovost je vodila postopek evidentiranja, izvajanja in poro~anja o stalnih
izbolj{avah v dru`bi. Prejetih je bilo 16
predlogov, od katerih je bilo 7 predlogov
sprejemljivih za izvedbo, in izpla~ane so
bile nagrade v vi{ini 280.000,00 SIT.
5.9 Zadovoljstvo odjemalcev v dru`bi
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Glede na anketiranje upravi~enih in tarifnih
odjemalcev v letu 2003 sta obe organizacijski enoti PUO in DTO izvajali aktivnosti
prijaznega dostopa in povezav do odjemalcev. Novo anketiranje zadovoljstev odje-
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malcev pa bosta PUO in DTO izvedli v letu
2005.
5.10 Zadovoljstvo zaposlenih v dru`bi
V letu 2004 se uprava dru`be ni odlo~ila za
anketiranje zadovoljstva zaposlenih.

na uvedbi Sistema vodenja varnosti in
zdravja pri delu v podjetje. Do konca leta je
bil izveden slede~i del programa oziroma
projekta:
• izdelava {este verzije Poslovnika
kakovosti z integracijo VZD,

6. AKTIVNOSTI NA SISTEMU RAVNANJA
Z OKOLJEM

• izdelava dveh organizacijskih predpisov
za varnost in zdravje pri delu,

V prvih treh mesecih je projektna skupina
dokon~ala projekt uvajanje Sistema ravnanja z okoljem v dru`bo, in sicer z organiziranjem: seminarja za notranje presojevalce, izvedbo notranje presoje sistema,
organiziranjem zunanje predpresoje sistema in certifikacijske presoje sistema s
strani Slovenskega in{tituta za kakovost in
meroslovje. Na osnovi presoje sistema je
podjetje pridobilo certifikat ISO 14001 za
Sistem ravnanja z okoljem s strani SIQ.

• izvedba predhodnega pregleda za VZD,

V organizacijsko strukturo Sistema vodenja
kakovosti je bila vklju~ena organizacijska
struktura ravnanja z okoljem v sestavi:
svet, poobla{~enec, skrbnik, timi, slu`ba za
ravnanje z okoljem in notranji presojevalci
Sistema ravnanja z okoljem, ki so preko
predstavnika vodstva v povezavi z Odborom za kakovost v dru`bi.
Svet za ravnanje z okoljem je predlagal,
Odbor za kakovost pa sprejel {est programov, ki jih je podjetje izvajalo v letu
2004, in sicer:
• odpadki, ki nastopajo pri vzdr`evanju
poslovnih in obratnih stavb ter avtoprometa,
• naprave in olje, ki lahko vsebujejo PCB,
• obratovanje EES – obvladovanje emisij
elektroenergetskega sevanja,
• obratovanje EES – obvladovanje nivoja
hrupa,
• odpadki, ki nastopajo pri vzdr`evalnih
delih na podro~jih nadzorni{tva,
• onesna`evanje tal.
Podatki o izvajanju programov so za leto
2004 izdani v posebnem poro~ilu oziroma
bro{uri kot prilogi letnega poro~ila.

• izvedba Ankete zaposlenih o vpra{anju
VZD,
• izvedba izobra`evanja za vodstvene
kadre, za ~lane Sveta in timov ter notranje presojevalce sistema,
• noveliranje oziroma dopolnitev izjave o
varnosti z oceno tveganja,
• izdaja pismenih pooblastil delavcem za
podro~je VZD,
• izdelava osnutkov osmih programov za
VZD za izvajanje v letu 2005.
V organizacijsko strukturo Sistema vodenja
kakovosti je bila vklju~ena organizacijska
struktura varnosti in zdravja pri delu v sestavi: svet, poobla{~enec, skrbnik, timi,
slu`ba za VZD in notranji presojevalci VZD,
ki so preko predstavnika vodstva v povezavi z Odborom za kakovost v dru`bi.
8. ZAKLJU^EK
Sistem kakovosti kot integracija Sistema
vodenja kakovosti, Sistem ravnanja z okoljem, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri
delu in Sistem varovanja informacij, o
katerem `e te~ejo razgovori, tvorijo
pomembno celoto kakovosti vseh poslovnih
procesov v podjetju. Na eni strani skrbijo
za podporo poslovnim procesom, na drugi
strani pa za vsakodnevno presojo, kontrolo
in revizijo, s ciljem ustvariti uspe{no organizacijsko enoto in podjetje s pribli`evanjem poslovni odli~nosti.

Sistem kakovosti
kot integracija
Sistema vodenja
kakovosti,
Sistem ravnanja
z okoljem,
Sistem vodenja
varnosti in
zdravja pri delu
in Sistem
varovanja
informacij,
o katerem `e
te~ejo razgovori,
tvorijo
pomembno
celoto kakovosti
vseh poslovnih
procesov v
podjetju. Na eni
strani skrbijo za
podporo
poslovnim
procesom, na
drugi strani pa
za vsakodnevno
presojo, kontrolo
in revizijo,
s ciljem ustvariti
uspe{no
organizacijsko
enoto in podjetje
s pribli`evanjem
poslovni
odli~nosti.

mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

7. AKTIVNOSTI NA SISTEMU VODENJA
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Od junija 2004 je posebna delovna skupina
po izdelanem programu izvajala aktivnosti
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Odnos do lastnih zaposlenih - srce
podjetja
Vodstvo
podjetja, ki mu je
mar mnenje in
zadovoljstvo
zaposlenih, je v
veliki prednosti,
saj je le
zadovoljen in
informiran zaposlenec tisti,
ki ustvarja ve~
zadovoljnih
sodelavcev in
strank in s tem
pripomore
k ve~ji
u~inkovitosti
podjetja kot
celote –
konkuren~na
prednost
uspe{nih
podjetij.

Organizacije, katerih vodstva se pravilnega odnosa do svojih zaposlenih zares jasno
zavedajo in ne uporabljajo stavka iz naslova in podobnih stavkov zgolj zaradi
lepore~ja, so praviloma najbolj uspe{na dru`beno odgovorna podjetja.
V ~asu nenehnih sprememb je neprestano
prilagajanje tr`nim in tehnolo{kim zahtevam
edina stalnica. V ~asu, ko je nujno razvijanje
novih storitev, uvajanje novih poslovnih
strategij in novih na~inov vodenja, se od
zaposlenih pri~akuje, da se hitro in primerno
prilagajajo. Ob tem pa ne smemo in ne moremo pozabiti, da tovrstne spremembe
prina{ajo s seboj med drugim tudi stres in
pritisk v povsem ~love{kem smislu, ki se
izra`a v stali{~ih in obna{anju zaposlenih. In
s tem mora vodstvo zelo resno ra~unati. Ob

Vodstvo podjetja, ki mu je mar mnenje in
zadovoljstvo zaposlenih, je v veliki prednosti, saj je le zadovoljen in informiran zaposlenec tisti, ki ustvarja ve~ zadovoljnih
sodelavcev in strank in s tem pripomore k
ve~ji u~inkovitosti podjetja kot celote –
konkuren~na prednost uspe{nih podjetij.
Kot je bilo `e napovedano v januarski {tevilki internega glasila, na~rtuje tudi Elektro
Ljubljana v letu 2005 prvo merjenje zadovoljstva zaposlenih z razli~nimi vidiki dela.
Rezultati bodo podjetju pomagali pridobiti
vpogled nad obstoje~im stanjem in ga usmeriti k morebitnim potrebnim izbolj{avam in
re{itvam. Kot je bilo obljubljeno, bomo v prihajajo~ih {tevilkah Elektro novic objavili ve~
o sami metodologiji raziskave, na~inu njene
izvedbe, interpretaciji rezultatov in seveda
uporabnosti rezultatov. Delno je obljuba `e
izpolnjena. Naj tokrat samo {e dodam
nekatere klju~ne kriterije evropskega sistema
kakovosti, ki naj bi jih organizacija s pridobljenim ISO-standardom merila:

`e omenjenem poslovnem spreminjanju, ki
ga zahteva trg, je potrebno zelo `ivo in
proaktivno upravljanje podjetja oziroma njegovega odnosa do lastnih zaposlenih.
Pri tem lahko veliko pomagajo raziskave
stali{~, zadovoljstva, informiranosti, motiviranosti zaposlenih, ki omogo~ijo, da podjetje
ohrani stik s ~love{ko platjo dojemanja sprememb pri zaposlenih. Tovrstne aktivnosti pa
seveda omogo~ajo, da se med~love{ki in
delovni odnosi upravljajo u~inkoviteje.
14

Medtem ko nekatera podjetja uporabljajo
raziskave za poglobljeno razumevanje izzivov za izvajanje strategij, druga izvajajo
redna merjenja mnenja zaposlenih, da dolo~ijo oziroma preverijo podro~ja prednosti
in pomanjkljivosti, nazadovanja ali napredka.

• Mnenje o organizaciji
• Zadovoljstvo zaposlenih z delovnim okoljem
• Zadovoljstvo zaposlenih z lokacijo
• Zadovoljstvo zaposlenih s prostori
• Zadovoljstvo zaposlenih z dodatnimi
ugodnostmi
• Zadovoljstvo zaposlenih z zdravstvenimi
in varnostnimi ukrepi
• Komuniciranje na lokalnem nivoju organizacije
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• Zavest o vrednotah, viziji, strategiji organizacije
• Politika nagrajevanja
• Politika izrekanja priznanj
• Ocena organiziranosti glede vodenja
• Ocena organiziranosti glede na celovito
kakovost
• Na~in vodenja
• Varnost zaposlitve
"Zaposleni ustvarijo 2/3 percepcije
organizacij!"
(Tom Peters)
Violeta Irgl

Kot je bilo
obljubljeno,
bomo v
prihajajo~ih
{tevilkah Elektro
novic objavili
ve~ o sami
metodologiji
raziskave,
na~inu njene
izvedbe,
interpretaciji
rezultatov in
seveda
uporabnosti
rezultatov.

• Mo`nosti kariere in na~rtovanja kariere
• Zadovoljstvo s pohvalo in postavljanjem
ciljev
• Usposabljanje in osebni razvoj
• Zavest o procesu celovite kakovosti
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Plan investicij za leto 2005
Najva`nej{a
vlaganja,
planirana za leto
2005, so
dogradnja in
rekonstrukcija
RTP Polje,
izgradnja RTP
Litija ter za~etek
izgradnje RTP
Rade~e in RTP
Vrhnika.

Plan investicij za leto 2005 je vsebinsko podoben Planom investicij iz prej{njih let,
vrednostno pa je za 20 % ve~ji od lanskoletnega. Pove~ana sredstva so predvidena
za izgradnjo objektov VN in osnovnih vodov SN, to je na delu Plana “Distribucijsko
omre`je”, medtem ko je pove~anje na delih Plana “Distribucijske naprave” in “Ostala
vlaganja” bistveno manj{e.
Zopet bo poglavitna naloga graditi objekte
VN, SN in NN napetostnega nivoja z namenom zagotavljanja stalne, zanesljive in
kakovostne dobave elektri~ne energije vsem
odjemalcem na podro~ju dru`be Elektro
Ljubljana. V na~inu dela ne pri~akujemo
bistvenih sprememb. Tako {e naprej pri~akujemo te`ave administrativnega zna~aja, kot
so problemi pri pridobivanju lokacij za
objekte, pri pridobivanju vseh vrst soglasij in
slu`nosti za izgradnjo objektov, vendar pa
bomo sku{ali dosedanje tako negativne kot
pozitivne izku{nje uporabiti sebi v prid s ciljem u~inkovitej{ega in ekonomi~nej{ega
izvajanja investicijskih objektov.

matjaz.osvald@elektro-ljubljana.si

Najva`nej{a vlaganja, planirana za leto 2005,
so dogradnja in rekonstrukcija RTP Polje,
izgradnja RTP Litija ter za~etek izgradnje RTP
Rade~e in RTP Vrhnika. Poleg teh objektov VN
nivoja so planirane {e izgradnje RP BTC, RP
Privoz in RP Likozarjeva, spet pa so pomembna postavka v na{ih planih izgradnja
osnovnih vodov SN in distribucijskih trans-

Matja` Osvald
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formatorskih postaj s priklju~nimi vodi in NN
razvodi ter rekonstrukcije in obnove obstoje~ih SN in NN objektov.
Zaradi opu{~anja 35 kV napetosti v Elesovi
RTP Kle~e planiramo dograditev RTP
110/20/10 kV Polje z dodatnim 110 kV transformatorskim poljem za potrebe transformacije 110/20 kV ter dograditev obstoje~ega
10 kV stikali{~a z 20 kV stikali{~em. Glede na
obse`nost planiranih del na tem objektu
planiramo trajanje del okvirno na 2 leti.
S ciljem opu{~anja 35 kV napetostnega nivoja je za leto 2005 za napajanje konzuma na
obmo~ju Rade~ planirana izgradnja RTP
110/20 kV Rade~e. RTP Rade~e bo obsegalo
110 kV prostozra~no stikali{~e z dvema
energetskima transformatorjema in 20 kV
stikali{~e. Za letos je planirano dokon~anje
gradbenih del ter nabava primarne in sekundarne elektri~ne opreme.
Za RTP 110/20 kV Vrhnika, ki bo zagotavljala
napajanje novi industrijski coni in pove~ala
zanesljivost in kvaliteto napajanja obstoje~ih
konzumentov na {ir{em obmo~ju Vrhnike,
Borovnice in nazaj proti zahodnim predmestjem Ljubljane, so v letu 2005 predvidena
pripravljalna gradbena dela, to je nasutje in
utrditev terena za plato, na katerem bo stala
nova RTP Vrhnika.
Na delu Plana investicij “Distribucijsko
omre`je srednje in nizke napetosti” se bodo
realizirale predvsem nove distribucijske
transformatorske postaje s priklju~nimi vodi
in nizkonapetostnimi razvodi ter osnovni
vodi SN. Planiramo izgradnjo 100 novih distribucijskih transformatorskih postaj, 99 km
novih SN priklju~nih in osnovnih vodov,
predvsem v podzemni kabelski izvedbi, ter
112 km NN razvodov v prostozra~ni in
podzemni kabelski izvedbi, poleg tega pa {e
35 km kabelskih kanalizacij razli~nih izvedb
in 35 km obnov obstoje~ih SN vodov.
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namenjen rezervi v RTP Be`igrad, drugi, mo~i
20 MVA, pa za vgradnjo v novo RTP Rade~e.
Dejanska dobava teh dveh transformatorjev
je planirana v letu 2006. Poleg 4 energetskih
transformatorjev je planirana {e nabava
25 rezervnih distribucijskih transformatorjev mo~i med 20 kVA in 1000 kVA.
V okviru merilnih naprav je poudarek na
nakupu merilne opreme za tarifne odjemalce,
to so elektronski {tevci, kjer je treba, zaradi
metrolo{kih pogojev po Zakonu o meroslovju
in ustreznih podzakonskih aktih, 10.000 {tevcev, ki zapadejo v reden metrolo{ki pregled,
nadomestiti z novimi. V to poglavje spada {e
nabava merilne opreme za upravi~ene odjemalce elektri~ne energije ter MTK sprejemnikov, namenjenih zamenjavi stikalnih ur.

Realizacija objektov SN in NN napetostnega
nivoja bo v navedenem obsegu zagotovila
normalizacijo napetostnih razmer in izbolj{anje zanesljivosti in kakovosti dobave
elektri~ne energije skupaj 11.696 odjemalcem elektri~ne energije na obmo~ju Elektra
Ljubljana.

Pri investicijsko-tehni~ni dokumentaciji pa
so investicijska sredstva, ki predstavljajo 5 %
vrednosti celotnega Plana, namenjena
izdelavi investicijsko-tehni~ne dokumentacije za distribucijske objekte SN in NN
napetostnega nivoja po distribucijskih enotah, ki {e niso uvr{~eni v Plan investicij za
leto{nje leto in se bodo gradili v letu 2006 ali
kasneje.

Na delu Plana »Distribucijske naprave« je
planirana oprema, ki je potrebna za
vzdr`evanje pogonske pripravljenosti distribucijskih elektroenergetskih objektov, in
nadomestna oprema za zamenjavo dotrajanih oziroma tehnolo{ko zastarelih naprav,
sem pa spadajo tudi stro{ki pridobivanja
projektne in tehni~ne dokumentacije za
objekte, ki se bodo realizirali v prihodnjih
letih. Planiran obseg sredstev je nekaj ve~ji
kot za leto 2004.

Na delu Plana
»Distribucijske
naprave« je
planirana
oprema, ki je
potrebna za
vzdr`evanje
pogonske
pripravljenosti
distribucijskih
elektroenergetsk
ih objektov,
in nadomestna
oprema za
zamenjavo
dotrajanih
oziroma
tehnolo{ko
zastarelih
naprav, sem pa
spadajo tudi
stro{ki
pridobivanja
projektne in
tehni~ne
dokumentacije
za objekte, ki se
bodo realizirali v
prihodnjih letih.
Planiran obseg
sredstev je nekaj
ve~ji kot za leto
2004.

V tem delu Plana je najve~ investicijskih
sredstev planiranih za dobavo elektroenergetskih transformatorjev, za merilne naprave
in za dokumentacijo.
V letu 2005 planiramo dobavo 2 elektroenergetskih transformatorjev 110/35/20 kV mo~i
20 MVA s pove~ano mo~jo terciarnega navitja
za vgradnjo v RTP Litija. Proti koncu leta je
planiran razpis za dobavo 2 energetskih
transformatorjev 110/20 kV mo~i 31,5 MVA
in 20 MVA, od katerih je prvi, mo~i 31,5 MVA,

Del Plana »Ostala vlaganja« obsega vlaganja v
informacijski sistem, merilne instrumente,
orodja, mehanizacijo, transportna sredstva,
inventar in obratne stavbe z zemlji{~i.
Planirana investicijska vlaganja v tej investicijski skupini so po obsegu za dobrih 10 %
ve~ja kot v letu 2004. Najve~ji del planiranih
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vlaganj v tej skupini odpade na poglavja
informacijski sistem, transportna sredstva
ter na obratne stavbe in zemlji{~a.

Pri
informacijskem
sistemu so
planirane
nabave strojne
opreme za redno
zamenjavo
dotrajane strojne
opreme in za
programsko
opremo, kjer je
poleg drugega
predvidena
nabava 130
delovnih postaj.
V sklop
informacijskega
sistema spada
tudi investiranje
v izgradnjo
prostorskega
informacijskega
sistema ter
posebna
programska
oprema za
OE Prodaja
upravi~enim
odjemalcem.

Pri informacijskem sistemu so planirane
nabave strojne opreme za redno zamenjavo
dotrajane strojne opreme in za programsko
opremo, kjer je poleg drugega predvidena
nabava 130 delovnih postaj. V sklop informacijskega sistema spada tudi investiranje v
izgradnjo prostorskega informacijskega sistema ter posebna programska oprema za OE
Prodaja upravi~enim odjemalcem.
Za normalno obnovo voznega parka mora
dru`ba Elektro Ljubljana letno zamenjati od
60 do 90 vozil, kar je odvisno od kategorije
vozil za zamenjavo. Rezultati zadnjih dveh
let pri spremljanju transportnih sredstev
nam ka`ejo, da smo s pomlajevanjem voznega parka uspeli ustaviti nara{~anje stro{kov
vzdr`evanja vozil. Dru`ba Elektro Ljubljana
zato stremi k zamenjavi vozil po petih letih
uporabe, {e posebej, ker so vozila namenjena
predvsem terenskim pogojem uporabe, v
te`kih razmerah pa je obraba le-teh ve~ja.
Tako je letos planirana nabava okoli 60 osebnih vozil, 8 kombiniranih vozil s po 6 sede`i
(kombiji), 1 ve~namensko delovno vozilo tipa
“Unimog” in 4 delovna vozila s hidravli~no
ko{aro. Predvidena finan~na sredstva za te
nabave so prakti~no enaka kot lani.

Skupna povr{ina poslovnih in obratnih prostorov dru`be Elektro Ljubljana brez deponij
drogov in dvori{~ zna{a 34.000 m2. Ve~ina
objektov je starih 30 let ali ve~ in so potrebni raznih ve~jih obnov. Tako so v delu Plana
»Obratne stavbe in zemlji{~a« bistvena vlaganja predvidena v objekte v okviru nadzorni{tva v Dom`alah, ki jih bomo obnavljali
z namenom, da pridobimo dodatni prostor za
dejavnosti, ki jih je potrebno preseliti zaradi
odprodaje objektov na lokaciji Glavarjeva v
Ljubljani. Sredstva, pridobljena s prodajo
objektov na Glavarjevi v Ljubljani, skladi{~a
v Trbovljah, starih nadzorni{tev ^rnomelj in
Ribnica, pa bodo slu`ila kot eden od virov in
bodo delno pokrila vlaganja v obnovo obstoje~ih objektov.
Plan »Inventarja« kot obi~ajno zajema v
glavnem obnovo dotrajane opreme, kot so
stoli, kopirni stroji, delovni pulti, arhivske
omare. V leto{njem letu se kot vi{ja postavka
pojavlja dodatni inventar za nove prostore in
mehani~ne delavnice v objektih na lokaciji
nadzorni{tva Dom`ale, kar je posledica
predvidene selitve z lokacije na Glavarjevi v
Ljubljani.
Poglavju »Orodja in ostala mehanizacija« `e
nekaj let namenjamo sredstva predvsem za
zamenjavo obstoje~ega orodja in meha-
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nizacije. Nove gradbene mehanizacije ne
kupujemo ve~, temve~ jo najemamo na trgu,
in temu ustrezna so tudi planirana sredstva.

novih priklju~itvah na distribucijsko omre`je
s strani investitorjev kot tudi lokalnih skupnosti na posameznih obmo~jih.

Z opisanim Planom investicij za leto 2005
bomo pokrili glavne potrebe po investicijskih
vlaganjih za teko~e leto. [e vedno pa pri~akujemo te`ave na delu »Distribucijsko omre`je
SN in NN« zaradi pove~ane investicijske
izgradnje poslovnih in stanovanjskih objektov ter izgradnje obrtnih in industrijskih con,
ker so zaradi neurejenih prostorskih na~rtov
zelo nepredvidljive in jih je te`ko planirati. Z
razpolo`ljivimi finan~nimi sredstvi pa bomo
sku{ali slediti tudi pove~anim zahtevam po

Matja` Osvald s sodelavci OE DEE
Z opisanim
Planom
investicij za leto
2005 bomo
pokrili glavne
potrebe po
investicijskih
vlaganjih za
teko~e leto.

Novi~ka

Med Pre{ernovimi nagrajenci tudi
na{ {tipendist
Uro{ Kerin, ki je trenutno mladi raziskovalec
na Fakulteti za elektrotehniko in na{
{tipendist, je prejel Pre{ernovo nagrado za
leto 2004. Napisal je diplomsko nalogo z
naslovom Ocena dinami~ne sigurnosti s simulacijskim programom NETOMAC pod mentorstvom doc. dr. Gregorja Bizjaka.
Kratek opis dela
Cilj diplomskega dela je bil podati oceno
dinami~ne sigurnosti omre`ja s pomo~jo
simulacije v realnem ~asu. Delo je bilo izvedeno za visokonapetostno prenosno omre`je
(735 kV) kanadskega podjetja Hydro-Quebec
s Siemensovim programskim orodjem za digitalne simulacije Netomac. V delu so
raziskane mo`nosti modeliranja velikih elektroenergetskih omre`ij na na~in, ki omogo~a
izvedbo hitrih digitalnih simulacij predhodnih pojavov. Nastali model omre`ja je sestavljen iz posameznih modelov dejanskih

aktivnih in pasivnih elementov. Sigurnost
obratovanja omre`ja se je ugotavljala s
pomo~jo simulacij razli~nih motenj (izpadi
prenosnih poti, generatorjev, kratki stiki …),
ki lahko povzro~ijo prehod v nestabilno
obratovanje sistema. Ocena sigurnosti
omre`ja v nekem obratovalnem stanju je bila
ugotovljena na osnovi ~asovnega poteka
karakteristi~nih veli~in v ~asu, ko sistem prehaja iz ene v drugo delovno to~ko. Dobljeni
rezultati sovpadajo z rezultati podobnih
{tudij tujih raziskovalcev, izvedenih za isto
omre`je. Podajajo obmo~je, znotraj katerega
je obratovanje sistema sigurno, in pa tiste
motnje, ki povzro~ijo delni ali celotni razpad
omre`ja. Vendar pa je postopek, uporabljen v
tem delu, bistveno hitrej{i od drugih
uporabljenih orodij.
Uro{u Kerinu iskreno ~estitamo.
Alenka Pretnar
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Razpis za {tudij ob delu v letu 2005
Na razpis za {tudij ob delu se lahko prijavijo
delavci Elektra Ljubljana d. d., ki:
Pro{nje za
leto 2005
pri~akujemo do
15. aprila 2005 v
kadrovski slu`bi
– oddelek za
izobra`evanje.
Delavci bodo o
odlo~itvi uprave
pisno obve{~eni.

• so razporejeni na delovno mesto, za
katerega ne izpolnjujejo zahtevane stopnje izobrazbe,
• imajo sklenjeno delovno razmerje za
nedolo~en ~as,
• {e niso dopolnili 45 let starosti (delavcem,
katerim do izpolnitve zakonskih pogojev
za upokojitev manjka manj kot deset let,
se {tudij ob delu odobri le po predhodni
odobritvi Uprave dru`be).
Izbran {tudij (nivo in smer) mora biti v
skladu z zahtevami delovnega mesta
(poudarek je predvsem na elektrotehni~nih
smereh za pridobitev poklicne, srednje,
visokostrokovne in univerzitetne izobrazbe).
Delavcem, ki bodo z dru`bo sklenili pogodbo
o izobra`evanju, bo dru`ba pla~ala stro{ke
{olanja in omogo~ila kori{~enje {tudijskega
dopusta. Stro{ke za {olanje v prvem letniku
bo dru`ba povrnila delavcu po predlo`itvi
dokazila o uspe{no kon~anem letniku.
Pro{nje za leto 2005 pri~akujemo do 15. aprila 2005 v kadrovski slu`bi – oddelek za izo-
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bra`evanje. Delavci bodo o odlo~itvi uprave
pisno obve{~eni.
Alenka Pretnar
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O~etovski dopust
S 1. 1. 2005 daje Zakon o star{evskem varstvu in dru`inskih prejemkih o~etu pravico do 90 koledarskih dni o~etovskega dopusta.
Do o~etovskega dopusta je upravi~en le o~e
in pravice ne more prenesti na drugo osebo.
Pravico do o~etovskega dopusta uveljavlja
o~e 60 dni pred predvidenim datumom poroda, lahko pa tudi 30 dni pred predvidenim
datumom nastopa o~etovskega dopusta, in
sicer pri krajevno pristojnem centru (praviloma glede na materino stalno prebivali{~e).
Evidenco o izrabi o~etovskega dopusta vodi
delodajalec in Center za socialno delo.
Obve{~anje o izrabi o~etovskega
dopusta

Prvih 15 dni
dopusta bodo
morali o~etje
porabiti v ~asu
porodni{kega
dopusta matere,
sicer jim bodo
le-ti propadli.
O~e nima te
pravice,
~e koristi
porodni{ki
dopust.

Za prvih 15 dni Center za socialno delo z
odlo~bo obvesti delodajalca, kdaj bo delavec
koristil 15 dni o~etovskega dopusta.

O~etovski dopust je poleg porodni{kega
dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka
ter posvojiteljskega dopusta ena od vrst
dopusta, ki star{em pripadajo za nego in
varstvo otroka. Zakon daje o~etu pravico do
90 koledarskih dni dopusta, da lahko `e v
najne`nej{i otrokovi dobi z materjo sodeluje
pri negi in varstvu otroka.
Prvih 15 dni dopusta bodo morali o~etje
porabiti v ~asu porodni{kega dopusta
matere, sicer jim bodo le-ti propadli. O~e
nima te pravice, ~e koristi porodni{ki dopust.

Za preostalih 75 dni, za katere so pla~ani
samo prispevki za socialno varnost od minimalne pla~e, pa mora delavec za kori{~enje
o~etovskega dopusta obvestiti nadrejenega
in kadrovsko slu`bo, in sicer 30 oziroma
najkasneje 5 dni pred nastopom kori{~enja
o~etovskega dopusta z obrazcem »Obvestilo
o izrabi o~etovskega dopusta s pla~ilom
prispevkov za socialno varnost«. Nadrejeni
delavec pa mora podpisani obrazec takoj
poslati v kadrovsko slu`bo, da kadrovska
slu`ba o tem v 15 dneh obvesti pristojni
Center za socialno delo, da poskrbi za pla~ilo
prispevkov.
Kadrovska slu`ba

Preostalih 75 dni o~etovskega dopusta pa
lahko koristi kadar koli do otrokovega 8. leta
starosti.
Kadar o~e izrabi o~etovski dopust po dnevih,
se trajanje pravice dolo~i v delovnih dneh
tako, da se upo{teva 70 % pripadajo~ih
koledarskih dni.
Dr`ava o~etom za 15 dni dopusta zagotavlja
100 % nadomestilo pla~e, za ostalih 75 dni do
otrokovega 8. leta starosti pa nadomestila ni
in dr`ava zagotavlja pla~ilo prispevkov za
socialno varnost od minimalne pla~e.
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Klopi - na{ vsakdanjik
Klopni
meningitis je
virusna bolezen
mo`ganske
ovojnice in
centralnega
`iv~nega
sistema, do
katere lahko
pride po ugrizu
oku`enega
klopa. V Sloveniji
se je pojavila `e
pred ve~ kot
pol stoletja.

Po~asi prihaja obdobje, ko klopi postanejo aktivni in nevarni za ljudi, z njihovim ugrizom se namre~ lahko prenesejo povzro~itelji bolezni, kot sta klopni meningoencefalitis – nam bolj znan pod imenom klopni meningitis – in borelioza. V Sloveniji se je
v obdobju od 1998 do 2003 s klopnim meningitisom letno oku`ilo med 140 in
270 oseb. Med vsemi zbolelimi je letno kar 15 odstotkov otrok, starih do 16 let.
V Evropi je znanih ve~ naravnih `ari{~ te
bolezni, oku`eno obmo~je pa obsega celotno
Skandinavijo, Poljsko, Nem~ijo, ^e{ko, Slova{ko, Avstrijo, Mad`arsko, Slovenijo in
Hrva{ko. Po ocenah naj bi bil v Sloveniji
oku`en vsak tiso~i klop.

razli~ne psihi~ne motnje, ohromitve mi{ic z
gibalno prizadetostjo kot posledico, motnje
sluha in vida in {e mnoge druge.
Ogro`eni so ljudje, ki se v obdobju aktivnosti klopa zadr`ujejo v naravnih `ari{~ih. Klopi
se nahajajo predvsem v gozdni podrasti, v
grmovju vla`nih me{anih gozdov, v travi in
celo na vrtu, najve~ pa jih `ivi do nadmorske
vi{ine 600 metrov, v vi{jih legah jih je manj,
nad 1600 metri pa klopov po navadi ni. Klopi
prezimijo v listju, v skorji drevesnih debel in
povr{inskih zemeljskih plasteh. Ko se temperatura tal dvigne na 5–7 oC, postanejo
aktivni. Mila zima in vla`na pomlad okrepita
dejavnost klopov, sicer pa obdobje nevarnosti oku`be s klopi traja od februarja do
novembra.

Klopni meningitis
Klopni meningitis je virusna bolezen
mo`ganske ovojnice in centralnega `iv~nega
sistema, do katere lahko pride po ugrizu
oku`enega klopa. V Sloveniji se je pojavila `e
pred ve~ kot pol stoletja. Bolezen se pojavlja
sezonsko, od meseca maja do oktobra, najpogosteje v mesecu juliju. Obi~ajno poteka v
dveh fazah. Prva se za~ne nekaj dni do nekaj
tednov po klopovem ugrizu. Znaki niso
zna~ilni, v~asih so podobni tistim pri gripi:
splo{no slabo po~utje, vro~ina, bole~ine v
mi{icah, glavobol. Pozneje ti znaki izginejo,
po mirovanju sledi druga faza: visoka temperatura, hudi glavoboli, bruhanje, otrplost
tilnika, lahko tudi motnje
zavesti.
Zdravljenje je zahtevno
in dolgotrajno, posledice
bolezni so lahko zelo
hude, zaradi njih pa je
tudi zmanj{ana delovna
sposobnost. Pogosti so
dolgotrajni
glavoboli,
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Kako prepre~iti oku`bo?
Navodila za splo{no preventivo proti
klopom v sezoni
Popolne za{~ite pred pikom klopa ni.
Pomagamo si lahko s tem, da:
• ~im ve~jo povr{ino ko`e prekrijemo s
svetlimi, zaprtimi obla~ili,
• obujemo visoko obutev, glavo zavarujemo
s pokrivalom,
• hodimo po uhojenih poteh, izogibamo se
grmovju in podrasti,
• nepokrite dele ko`e za{~itimo z ustreznim
repelentom – sredstvom proti klopom ali
drugemu mr~esu,
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• za{~itno sredstvo popr{imo tudi po obleki
in obuvalu,
• upo{tevajmo navodila in ~as u~inkovanja
repelenta,
• po vrnitvi iz gozda dobro preglejmo vse
telo in obleko; klopom so najbolj v{e~
mehkej{i deli ko`e; najraje se pri~vrstijo
med prste na nogah, pod koleno, na sramni del, na pregib roke ali noge, v podpazduho, okoli u{es ali na lasi{~e,
• pregledamo tudi predmete, ki smo jih
imeli s sabo (torbe, nahrbtniki), se stu{iramo in umijemo lase.
Ko se vrnemo iz narave, je potrebno
natan~no pregledati telo, obleko in predmete.
Prisesanega klopa je treba takoj odstraniti.
To najla`je storimo s pomo~jo manj{e
pincete, tako da ga vrtimo v eno ali drugo
smer. Klopa posku{amo odstraniti v celoti.
Med odstranjevanjem ga ne stiskamo, pri
odstranjevanju ni priporo~ljivo uporabljati
olja in podobno.
Preventivno cepljenje
Ker zdravila proti klopnemu meningitisu
ni, je cepljenje s tremi odmerki cepiva
edina u~inkovita za{~ita pred boleznijo.
Cepljenje je treba za~eti pred nastopom
aktivnosti klopov. Prvi odmerek cepiva
je priporo~ljivo dobiti v zimskih mesecih, drugega po enem mesecu, tretjega
pa {est do dvanajst mesecev po drugem
odmerku. Po treh letih se z enim
odmerkom po`ivi za{~ito za tri do pet
let.

Cepivo proti klopnemu meningitisu je varno
in u~inkovito. Kot pri drugih cepljenjih se
lahko tudi po cepljenju proti klopnemu
meningitisu pojavijo prehodne reakcije, kot
na primer bole~ina, rde~ina in oteklina na
mestu vboda oziroma slabo po~utje. Cepi se
lahko vsak, razen ljudje z akutno nalezljivo
boleznijo, vro~ino oziroma z alergijo na sestavine cepiva. Za cepljenje je spodnja starostna meja 1 leto, zgornje starostne meje ni.
Cepimo se lahko pri svojem zdravniku, ~e
naro~i cepivo, ali na zavodih za zdravstveno
varstvo. Cepljenje je enako priporo~ljivo za
vse generacije, tudi za otroke od prvega leta
starosti dalje. Jemanje kakr{nih koli zdravil
(tudi antibiotikov) ni ovira za cepljenje,
odsvetujejo ga le osebam z vro~ino ali drugo
akutno boleznijo ter tistim, ki so alergi~ni na
jaj~ne beljakovine.
Kaj storimo, ~e nas klop `e pi~i in to ugotovimo {ele doma?
Ne glede na to, kdaj klopa najdemo, ga takoj
odstranimo. S pinceto (posebne pincete lahko
kupimo v lekarni) ga primemo ~im bli`e ustnemu delu in ga po~asi izvle~emo. Ranico
razku`imo in si umijemo roke. Mesto vboda
opazujemo nekaj dni, najbolje ves mesec.
K zdravniku moramo, ~e opazimo obro~ast
izpu{~aj, ki je zna~ilen za boreliozo, za
katero pri nas zboli 2500 oseb na leto. Po
dolo~enem ~asu ko`ne spremembe tudi brez
ustreznega zdravljenja izginejo, vendar pa se
~ez nekaj tednov ali mesecev lahko poka`ejo
znaki, ki ka`ejo na prizadetost `iv~nega sistema, srca, sklepov in mi{i~ja. Zdravnika poi{~emo in se z njim posvetujemo, ~e po
vbodu klopa dobimo vro~ino, glavobol, ~e se
slabo po~utimo, kar so zna~ilni znaki oku`be
s klopnim meningitisom. Majhna oteklina in
rde~ina na mestu, kjer smo odstranili klopa,
ni nevarna.

Ne glede na to,
kdaj klopa
najdemo, ga
takoj
odstranimo.
S pinceto
(posebne
pincete lahko
kupimo v
lekarni) ga
primemo ~im
bli`e ustnemu
delu in ga
po~asi
izvle~emo.
Ranico
razku`imo in si
umijemo roke.
Mesto vboda
opazujemo nekaj
dni, najbolje ves
mesec.

LYMSKA BORELIOZA
Lymsko boreliozo – borelijo povzro~a bakterija, ki `ivi v klopu. Za zgodnjo obliko
bolezni je zna~ilen ko`ni izpu{~aj, ki se po
pribli`no 10 do 14 dneh pojavi na mestu
klopovega vboda. Ve~ina bolnikov v tem
stadiju nima drugih simptomov in znakov. ^e
ko`ne spremembe ne zdravimo z antibiotiki,
se lahko po nekaj tednih ali mesecih pojavijo
znaki raz{iritve bolezni, najpogosteje se
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ka`ejo s kratkotrajnimi oteklinami velikih
sklepov, z motnjami sr~nega ritma, ohromitvami obraznega `ivca ali meningitisom. Za
pozno obliko bolezni, ki se lahko pojavi ve~
mesecev ali celo let po oku`bi, so zna~ilna
dolgotrajna ali celo kroni~na vnetja velikih
sklepov, kroni~na prizadetost osrednjega
`iv~evja in kroni~na prizadetost ko`e. Vse
oblike borelije zdravimo z antibiotiki, vendar
je zdravljenje bistveno bolj u~inkovito v
zgodnjih stadijih bolezni.
Vesna Oman Rode

Spoznajmo se

Sodelavec, ki ga preprosto mora{
imeti rad
In kar ne morem
si predstavljati,
da se bo v nekaj
tednih upokojil.
@e sedaj mi je
jasno, da ga
bomo zelo zelo
pogre{ali.
Predvsem vsi iz
nekdanjega
hodnika
»groze«.

[e vedno se zelo `ivo spomnim svojih prvih delovnih dni pri Elektru Ljubljana. Dni,
ki ti jih lahko s pristno ~love{ko prijaznostjo sodelavci olaj{ajo ali pa precej ote`ijo.
Gospod Jo`e Vidic, zaposlen na delovnem mestu fotokopirni~arja, je bil zame,
globoko pa verjamem, da tudi za marsikoga izmed vas – takrat in sleherni dan, ki je
sledil – svetla lu~ka, ki mi je razsvetlila {e tako siv dan. In kar ne morem si predstavljati, da se bo v nekaj tednih upokojil. @e sedaj mi je jasno, da ga bomo zelo zelo
pogre{ali. Predvsem vsi iz nekdanjega hodnika »groze«.
Kdaj in kje ste se rodili?
Rodil sem se 5. marca 1947 v Gradi{~u pri
Litiji, o~etu Milanu in mami Pavli. O~e je
opravljal tesarska dela. Njegovo najve~je veselje pa je bilo obdelovanje zemlje. Mati je
gospodinjila in oba skupaj sta ljube~e vzgajala
mojo starej{o sestro, mlaj{ega brata in mene,
ki sem na svet prijokal kot srednji otrok.
Va{a izobrazba?
Osnovno {olo sem obiskoval v [martnem pri
Litiji in jo nato dokon~al na Mamolju. Po
kon~ani osnovni {oli pa sem se zaposlil pri
Elektro servisih v Litiji, ki so bili v tistem
~asu {e enota Elektra Ljubljana. Ob slu`bi
sem dokon~al poklicno {olo za elektromonterja v Ljubljani.
Jo`e Vidic
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menskih razmerah pa velikokrat te`ko in
odgovorno. Zaradi resnih zdravstvenih te`av
sem bil leta 1978 preme{~en na la`je delovno
mesto fotokopirni~arja na upravi podjetja.
Svoje sedanje delo opravljam ves ~as
z velikim veseljem. Pri delu v fotokopirnici je
pomembno, da je le-to narejeno hitro in
natan~no. Ker pa imam rad ljudi, nimam
te`av ne v komunikaciji ne v odnosih s sodelavci.
S ~im se ukvarjate v prostem ~asu?

Ob obisku Abrahama
Kako je potekala va{a dolgoletna delovna kariera?
Kot sem `e omenil, sem se zaposlil pri
Elektro servisih v Litiji leta 1964, in sicer na
delovnem mestu elektroin{talaterja. Voja{ki
rok sem slu`il celih 18 mesecev v takratni
JNA. Po odslu`enem voja{kem roku sem se
leta 1967 ponovno zaposlil pri Elektru
Ljubljana, in sicer na enoti okolica. Moje delo
je bilo terensko – monta`a priklju~kov, delo
na omre`ju in daljnovodih. To delo je bilo
zelo razgibano in tudi zanimivo. V slabih vre-

Prosti ~as rad pre`ivljam z dru`ino. Z `eno
Mijo imava h~erko Alenko in sina Igorja, ki je
`e poro~en. Oba otroka sta `e pri kruhu. Zelo
veliko mi pomenijo na{i skupni pogovori,
sprehodi in ves ~as, ki ga pre`ivimo drug
z drugim. Moj najljub{i letni ~as je poletje.
Takrat zelo nestrpno ~akam, da z `eno za
dober teden odpotujeva na morje. Morje naravnost obo`ujem, ker mi vra~a `ivljenjskih
mo~i. Pomaga mi pri mojih zdravstvenih
te`avah, ker sem astmatik.

Vedno se trudim
biti dobre volje,
saj se zavedam,
da sem pri
svojem delu
vedno v stiku
z ljudmi. Dobre
med~love{ke
odnose mi
uspeva
ohranjati, ker se
zavestno trudim
biti dostopen,
prijazen in
ustre`ljiv, ko je
le-to mogo~e.

Katerim vrednotam sledite v `ivljenju?
Vedno se trudim biti dobre volje, saj se
zavedam, da sem pri svojem delu vedno v
stiku z ljudmi. Dobre med~love{ke odnose mi
uspeva ohranjati, ker se zavestno trudim biti
dostopen, prijazen in ustre`ljiv, ko je le-to
mogo~e.
Va{i `ivljenjski cilji, `elje in upi?
Po zaslu`eni upokojitvi me ~aka {e veliko
dela, saj nameravam po najbolj{ih mo~eh
pomagati h~eri in sinu pri dograditvi
stanovanja. ^as, ki mi bo preostal, pa bova z
`eno izkoristila za izlete – seveda predvsem
na morje – in najine skupne sprehode.
Jo`e Vidic in Violeta Irgl

V dru`inskem krogu
25
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Poslovna odli~nost energetiku
Smo tudi mi
sposobni skozi
o~i odli~nosti
odjemalcu
podati nove
zahteve
poslovanja,
ki bodo bolj
prijazne za
zaposlene v
Elektru Ljubljana
in hkrati bolj
obremenjujo~e
za odjemalce?
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V prostorih Slovenske filharmonije je bila v
sredo, 16. 2. 2005, kraj{a slovesnost, na
kateri so podelili Priznanje Republike
Slovenije za poslovno odli~nost za leto 2004.
Najimenitnej{e priznanje s podro~ja kakovosti poslovanja je dobilo podjetje Petrol.
Nagrado je predsedniku uprave, Janezu
Lotri~u, izro~il minister za gospodarstvo,
Andrej Vizjak, ki je ob tem poudaril, da Petrol
deluje v energetiki, to je v sektorju, ki je za
vse slovensko gospodarstvo zelo pomemben,
in da podpira zavedanje podjetij, ki `elijo na
ta na~in dokazati svojo odli~nost, saj je pot
do podeljene nagrade zelo te`ka.
Na leto{nje ocenjevanje se je prijavilo 12
podjetij in organizacij, ki so od skupnih 1000
to~k dosegla do 550 to~k, kar je v povpre~ju
za 100 to~k ve~ kot lani. Priznanje Republike
Slovenije za poslovno odli~nost so od leta
1998 dobila naslednja podjetja: Hermes
Softlab iz Ljubljane, Revoz iz Novega mesta,
Iskra Avtoelektrika iz [empetra pri Novi
Gorici, Saubermacher & Komunala iz Murske

Sobote, Trimo iz Trebnjega in lani Eti
Elektroelement iz Izlak.
Ob tej podelitvi pa me je najbolj vznemirilo
dejstvo, da je nagrado dobilo podjetje, ki je
bistveno spremenilo svoje zahteve do
potro{nikov, saj so ~asi, ko smo na bencinskem servisu dali uslu`bencu klju~e skozi
okno in nam je ta napolnil rezervoar z
gorivom, mimo. Zdaj pridno polnimo gorivo
sami in se skozi labirinte prodajnih polic prebijamo do blagajne, kjer ~akajo~ v vrsti vzamemo {e nekaj sladkarij …
Smo tudi mi sposobni skozi o~i odli~nosti
odjemalcu podati nove zahteve poslovanja,
ki bodo bolj prijazne za zaposlene v Elektru
Ljubljana in hkrati bolj obremenjujo~e za
odjemalce?
Mirko Marin~i~
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Dru`inska tradicija Mestne
elektrarne ljubljanske – MEL
Elektrotehni{ko dru{tvo Ljubljana je decembra 2004 praznovalo 50-letnico svojega
obstoja. Praznovanje smo `eleli imeti v stari Mestni elektrarni ljubljanski, ki predstavlja za mesto Ljubljano in Slovenijo izjemno tehni~no dedi{~ino.
Ustanovitelj in idejni vodja gradnje MEL je bil
veliki ljubljanski `upan Ivan Hribar. Vedno je
imel strategijo in `eljo, da bi MEL gradili in
pozneje upravljali doma~i slovenski upravljavci. Osebje MEL je prihajalo s celotnega
etni~nega prostora Slovenije in upravljanje je
bilo tehni~no zanesljivo, kljub vojnam in
stalnemu materialnemu pomanjkanju.
Ob pripravah na to praznovanje smo iskali in
se zanimali tudi za ljubljanske elektrotehnike, ki so delovali v mestni elektrarni.
Presenetljivo smo naleteli na dru`inske tradicije zaposlenih, posebno pa na dru`insko
tradicijo rodbine Ciuha, ki je imela vodilno
tehni~no vlogo v razvoju in upravljanju MEL.
Zaprosili smo g. Andreja Ciuho (tretji direktor iz rodbine Ciuha v ljubljanski energetiki)
za predstavitev te dru`inske tradicije. G.
Ciuha se je z vso resnostjo pripravil, zbral
gradivo in napisal ta ~lanek, ki ga v celoti
objavljamo.

Marin~i~a, pom. izvr{. direk. OE
Ljubljana mesto, in pogovor se je
razvnel v nadaljnje sodelovanje in
ideje. Upam, da bomo marsikatero tudi
ni~ili.

DEE
hitro
nove
ures-

Verjetno je {e marsikatera dru`inska tradicija med nami in predstavitev le-te bi bila zelo
zanimiva. Vabimo vse, ki bi `eleli predstaviti
svojo tradicijo oziroma pripadnost ljubljanski elektrotehniki, da to objavijo v Elektro
novicah oziroma se zglasijo v uredni{tvu
glede objave.

Ustanovitelj in
idejni vodja
gradnje MEL je
bil veliki
ljubljanski `upan
Ivan Hribar.
Vedno je imel
strategijo in
`eljo, da bi MEL
gradili in
pozneje
upravljali
doma~i
slovenski
upravljavci.

V ta nov evropski prostor EU smo v svoji
zgodovini precej prispevali, zato nam tudi
pripada del prostora v EU, pa tudi priznanje
na{i ustvarjalnosti in aktivnosti. Zavedati pa
se moramo, da nih~e ni~ ne podari, sami si
moramo to pridobiti, saj ~e se bomo sami
cenili, nas bodo tudi drugi.
Anton Av~in

Ob predstavitvi ~lanka g. Ciuhe smo
»slu~ajno« spoznali tudi mag. Mirka

Mestna elektrarna ljubljanska –
prostor za sodobne vsebine skozi
njen energetski ~as in ustvarjalce
Predsednik Elektrotehni{kega dru{tva Ljubljana, gospod Anton Av~in, ki veliko
pozornosti posve~a kulturno-tehni~ni dedi{~ini Elektra Ljubljana, mi je predlagal, da
o stari termoelektrarni, ki stoji na Slom{kovi ulici, napi{em prispevek.
Ker je ta objekt sedaj prostor za sodobne
vsebine (@urnal, 24. 12. 2004), ne smemo
pozabiti, da je bil to v~asih energetski
objekt, in sicer dobrih 80 let, in da je v tistem ~asu imel pomembno vlogo. Prav to
obdobje stare elektrarne pa je tesno

povezano z mojo dru`ino. Moj stari o~e
Alojz Ciuha je bil ravnatelj od prvega dne
obratovanja in nato {e ve~ kot 30 let. Moj
o~e Marjan Ciuha je elektrarno kot njen
glavni in`enir re{il pred uni~enjem med
drugo svetovno vojno. Po njej je bil tudi
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nekaj let direktor objekta. Jaz pa sem kot
direktor KEL-a (Komunalna energetika
Ljubljana), ki je od {estdesetih let dalje
upravljal s staro elektrarno, dokon~no
ukinil njeno obratovanje. Nekaj podatkov je
ohranjenih po ustnem izro~ilu. Shranjene pa
imam tudi nekaj dokumentacije iz tistega
~asa, ki govori o nastajanju, obratovanju in
prenehanju delovanja tega energetskega
objekta. Mnogo zanimivosti iz tistega ~asa
se da o`iviti in upam, da mi bo to v mojem
prispevku vsaj delno uspelo.
»Stara kalori~na elektrarna je zelo neugodno postavljena med zazidanimi
parcelami, dale~ od vode in brez
`elezni{ke
dovla~nice.
Ogromne
mno`ine vode je treba pumpati iz
globokih vodnjakov in na tiso~e
vagonov premoga je voziti z vozovi od
kolodvora v elektrarno.«

3. Raz{irjanje obstoje~e parne centrale
Rentabilitetni izra~un je kazal o~itno prednost
gradnje
nove
hidroelektrarne.
Obdelana in priporo~ena je bila gradnja
hidroelektrarne v Medvodah. Kljub temu pa
je obveljala 3. varianta.
Tako sta bila leta 1925 v obstoje~i parni centrali postavljena dva nova diesel agregata in
na isti lokaciji leta 1930 {e parna turbina in
generator.
Skupno so bili torej v ljubljanski kalori~ni
centrali po letih instalirani naslednji agregati. Mo~i so navedene v k.s. (konjska sila)
in kW.
l. 1898
2 x 200 k.s. oz. 295 kW
(batni parni stroj z gen. za enosmerni tok)
l. 1899
1 x 400 k.s. oz. 295 kW
(batni parni stroj z gen. za enosmerni tok)
l. 1905
1 x 800 k.s. oz. 590 kW
(batni parni stroj z gen. za enosmerni tok)
l. 1925
2 x 400 k.s. oz. 590 kW
(dieselski agregat z gen. za izmeni~ni tok)
l. 1930
3000 k.s. oz. 2212 kW
(parna turbina z gen. za izmeni~ni tok)
Skupaj

5400 k.s. oz. 3982 kW

Kot `e v uvodu omenjeno, smo imeli s to
elektrarno tesno povezavo trije elektroin`enirji iz treh generacij dru`ine Ciuha, ki
smo torej tudi zaslu`ni, da je danes tam
lahko kulturni prostor za sodobne vsebine.

Tako je pisal januarja 1924 takratni ravnatelj ljubljanske elektrarne Alojz
Ciuha v tako imenovanem uradnem
poro~ilu, naslovljenem na ob~inski svet
stolnega mesta Ljubljana. To je zanimivo in ob{irno poro~ilo, ki je obdelalo tri
razli~ne variante za nujno raz{iritev
preskrbe Ljubljane z elektri~nim
tokom, in sicer (citiram iz poro~ila):
1. Naprava nove hidroelektri~ne centrale (izraz »naprava« pomeni izgradnja, opomba A. C.)
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2. Dobava
elektri~nega
hidroelektrarne na Fali

toka

iz

Kaj smo po~eli? Moj stari o~e Alojz Ciuha je
sodeloval pri izgradnji stare elektrarne in
postal njen ravnatelj, ko so jo leta 1898
prvi~ pognali. Vodil jo je ve~ kot 30 let,
prakti~no vse do svoje smrti leta 1933.
Ve~ino ~asa je bil tudi ravnatelj mestnega
vodovoda, javne razsvetljave in mestnega
tramvaja. Elektrarna in vodovod sta bila
najve~ji mestni podjetji in sta mestu
Ljubljana prina{ali zelo velike dobi~ke.
Med drugo svetovno vojno, ko je po smrti
Alojza Ciuhe postal ravnatelj gospod Stanko
Sonc, je bil glavni in`enir v elektrarni moj
o~e, Marjan Ciuha.
Njegovo delo je v ~asu italijanske okupacije
nadzoroval italijanski oficir gospod Basso.
Italijanski okupatorji so o~eta zaprli, a je bil
`e po nekaj dneh izpu{~en. Seveda je moral
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Marjan Ciuha
najprej v elektrarno, nato je {ele smel
domov. Ko je jeseni leta 1943 Italija kapitulirala, je oficir Basso ob odhodu dejal, da je
treba elektrarno uni~iti, vendar ga je o~e
pregovoril, da tega niso storili. Elektrarna je
ostala in obratovala naprej. Po vojni je moj
o~e nekaj let vodil elektrarno, seveda ne ve~
kot ravnatelj, temve~ kot direktor.
Nato v dalj{em obdobju, ko je po~asi izgubljala svojo pomembnost, pri delovanju stare
elektrarne ni sodeloval noben ~lan moje
dru`ine.
Moja vloga v stari elektrarni je bila bolj
naklju~na. ^eprav elektroin`enir (tako kot
stari o~e in o~e), sem se zaposlil v tedanji
Toplarni Ljubljana v gradnji in deloval predvsem na podro~ju strojni{tva oziroma
daljinskega ogrevanja Ljubljane. Ob nastajanju nove termoelektrarne–toplarne smo
za~eli elektrarno na Slom{kovi imenovati
stara elektrarna in ta je konec petdesetih let
prenehala proizvajati elektriko. Nato je
slu`ila za za~etno daljinsko ogrevanje
Ljubljane v ~asu, ko se je gradila Toplarna v
Mostah in mestni toplovodi. Staro elektrarno je v tistem ~asu Elektro Ljubljana
predala v lastni{tvo Toplarni Ljubljana
oziroma KEL-u, ki je kasneje nastal iz
Toplarne. Stara elektrarna je bila prirejena
tako, da so kotli preko dodanih toplotnih
menjalnikov in ~rpalne postaje dajali toploto za prve objekte v Ljubljani, ki so odjemali
daljinsko toploto (takratna Kartona`na
tovarna, Osnovna {ola Toneta ^ufarja in
drugi).
Ko je leta 1965 dograjena Toplarna v Mostah
(danes imenovana Termoelektrarna-toplarna

Ljubljana), je bilo v stari elektrarni, ki je
medtem prenehala proizvajati elektriko in
tudi toploto, v obratovanju le {e ~rpali{~e
za pogon obtoka tople vode po Ljubljani. Ko
je bilo dograjeno novo ~rpali{~e v za~etku
osemdesetih let, je v stari elektrarni prenehala tudi ta dejavnost. Ker sem bil tedaj jaz
direktor KEL-a, v katerega pristojnost je
stara elektrarna spadala, je usoda pa~
privedla do tega, da sem zaklju~il energetsko aktivnost stare elektrarne. Potem je
objekt postal prostor za »sodobne vsebine«
in morda bo kateri od mojih treh vnukov tu
{e kdaj sodeloval.
Potem ko je energetska aktivnost stare elektrarne prenehala, je bilo treba skrbeti za
naprave. Objekt je bil medtem razgla{en za
kulturni spomenik. KEL je skrbel za objekt,
da ni nastajala kak{na {koda, zlasti na
dimniku, ki je visok 60 m (sedaj na njem
sicer pi{e, da je visok 50 m), in pa na 30 m
globokem vodnjaku. Problem je bil v tem, da
so se v objektu zbirali brezdomci, ki so
sproti vlamljali vanj, povzro~ali {kodo in
odna{ali tudi dele opreme, zlasti pa onesna`evali prostore. Parno turbino sem tedaj
ponudil Tehni~nemu muzeju v Bistri, kamor
bi po mojem mnenju spadala. Zaradi
pomanjkanja prostora so prevzem odklonili.
Zato sem organiziral postavitev turbine ob
Verov{kovi cesti. Dobro smo jo konzervirali
in zdaj stoji pred vhodom v nekdanji KEL
(danes je to Energetika, katere en sektor je
KEL).
Iz tistega obdobja mi je ostal v spominu tale
dogodek. K meni v pisarno je pri{el starej{i
mo`akar, eden od tistih, ki jih je KEL prevzel
od Elektro Ljubljana skupaj s staro elektrarno, in mi dejal: »Tovari{ direktor, vi ste
pa ta tretji Ciuha, ki je moj direktor«, in
imenoval {e Alojza in Marjana.
V zadnjem obdobju svojega energetskega
obstoja je stara elektrarna slu`ila le za
ogrevalne potrebe mesta in za Elektro
Ljubljana ni bila ve~ zanimiva. V {estdesetih
letih je taka lastnina predstavljala samo
breme. Tako je Elektro Ljubljana objekt
samoupravno v duhu tistega ~asa z veseljem predala Toplarni v gradnji. Od takrat so
se razmere spremenile. Ker Toplarna ob prevzemu ni izpeljala zemlji{koknji`nega
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prepisa, ni postala lastnik objekta. Med
obema prizadetima stranema so sicer tekla
pogajanja o lastni{tvu, predvsem pa o izkori{~anju povsem neaktivnega objekta na
tako odli~ni lokaciji. @e moj stari o~e je
pisal, da lokacija na Slom{kovi ulici ni prava
za »kalori~no centralo«. In tako imamo
sedaj tam prostor, namenjen izklju~no ustvarjalcem nove produkcije sodobnih scenskih umetnosti (Polet, 12. 08. 2004), kar pa
{e zdale~ ni napolnilo vseh atraktivnih prostorov stare elektrarne.
Ob robu vsega `e nakazanega se je dogajalo
{e marsikaj, kar bi veljalo omeniti, da ne
odide v pozabo. Med dokumentacijo sem
na{el originalno pismo z vtisnjenim `igom
`upana Ivana Hribarja s februarja 1910.
@upan pi{e mojemu staremu o~etu: »… ter
vas prosim, da z obzirom na brezobrazni
"Sloven~ev" napad v petkovi {tevilki stvar
primerno pojasnite v "Slovenskem narodu"…«. Spomnil sem se, kako sem sam pribli`no tri~etrt stoletja kasneje odgovarjal na
podobne napade v ~asopisih zaradi hladnih
radiatorjev. Pogosto se je izkazalo, da je
bilo treba odpreti le radiatorski ventil.
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Iz raznih poro~il med obstoje~o dokumentacijo je razvidno, da je ve~krat primanjkovalo elektrike. Zlasti med obdobjem
1905 in 1925, ko ni bilo nobenih novogradenj za proizvodnjo elektrike. Vmes je
bila tudi prva svetovna vojna. Vodstvo elektrarne se je spopadalo z velikimi te`avami.
Prof. dr. Milan Vidmar, eden najve~jih
strokovnjakov na podro~ju elektrotehnike
na svetu, je tedaj pisal v enem od svojih
poro~il, da je ob~ina Ljubljana premalo storila za svojo elektrarno. Citiram: »vodstvo
elektrarne je poseglo po racijoniranju toka.
Druge poti itak ni imelo. Re{ilo je vsaj
obstoje~e in pridobilo si je ogromne
zasluge, da je {e danes 30 let stara naprava
v relativno krasnem stanju in da nikdar v
teh 30 letih mesto ni bilo brez lu~i«.
Omenjeno »racioniranje« so izvajali tako, da
so v ~asu, ko niso imeli dovolj toka, kot so
tedaj rekli, povi{ali tarifo. Poleg tega pa je
bil tok dra`ji za tistega, ki ga je ve~ porabil.
Ob podra`itvah so se pojavljale kritike. V
~asopisu so napisali, kako je tok drag, saj so
`enski salonski ~evlji stali le nekaj ve~ kot
10 kilovatnih ur toka.

Zanimivo dokumentacijo iz predprej{njega
stoletja pomeni tako imenovani »Opravilni
red Mestne elektrarne ljubljanske« z dne 5.
januarja 1898, ki je bil sprejet na javni seji
ob~inskega sveta.
Za Magistrat de`elnega stolnega mesta
Ljubljana je podpisal `upan Ivan Hribar.
Opravilni red vsebuje 15 paragrafov. V 4.
paragrafu na primer pi{e »Vsakdanja delovna doba obsega pri delovr{bi v centrali 12
ur nepretrgano«. Ali paragraf 6: »Uhod in
izhod imajo uslu`benci elektrarne le iz
Slom{kove ulice. Drug uhod in izhod jim ni
dovoljen. Ograjo preplezavati ali preskakovati je sosebno prepovedano«. Ali paragraf
12: »Odpoved, …. sme se uslu`benec v
naslednjih slu~ajih takoj odpustiti:
• pod b) ako se za pogojeno delo nesposobnim spozna
• pod c) ako se pijanosti vda in je bil zaradi tega opetovano brezuspe{no posvarjen« itd.
Naj navedem {e primer tedanje sodne
prakse. Pred seboj imam Prepis kon~nega
sklepa Okrajnega sodi{~a v Ljubljani iz leta
1931, ki je zanimiv pravni akt. V to`bi
namre~ to`e~a stranka Mestna ob~ina
Ljubljana v imenu nekega posestnika to`i za
motenje posesti Elektro d. d. za dobavo
elektri~nega toka v Ljubljani, torej distributerja elektrike, ki je pod sporno parcelo
polo`ila elektri~ni kabel. Zanimivo je, da so
to`itelji le domnevali, da kabel, ki je tako
motil, sploh obstaja. [ele pribli`no po
preteku enega leta so ugotovili, da je kabel
pod njihovo parcelo res polo`en. Sodi{~e je
razsodilo, da je treba kabel v 8 dneh
odstraniti pod izvr{bo. Nadaljevanja in
konca zgodbe ne poznam.
Misliti mi je dalo tudi pismo, ki ga je stari
o~e leta 1928 naslovil na gospoda `upana in
ob~inski svet stolnega mesta Ljubljana, kjer
prosi za povi{anje pla~e. Tedaj, ko je skoraj
30 let vodil obe najve~ji mestni podjetji
Mestno elektrarno in Mestni vodovod, ki
delujeta vzorno in brez izpada (razvidno
tudi iz strokovnega zapisa dr. Milana
Vidmarja) in prina{ata mestu milijonske
dobi~ke, je bila njegova pla~a v primerjavi z
enakovrednimi zaposlitvami zelo nizka. V
pismu tudi pi{e: »Priznam, da sem zaostal v
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svojih dohodkih iz lastne krivde, ker sem
vedno mol~al in se nisem nikdar silil v
ospredje«. To njegovo ravnanje gotovo ni
bilo pametno, vendar zahtevne dejavnosti,
kot so oskrba mest z energijo (elektriko,
ogrevanjem in tako dalje) potrebujejo take
ljudi, ki jim je prva skrb uspe{no delo.
Ponosen sem na njegovo delo in ravnanje.

ga vodenja dejavnosti daljinskega ogrevanja
Ljubljane oziroma KEL ni bilo nobenega
izpada. Za svojo pla~o se nisem potegoval,
razen potem, ko so me po 35 letih dela v tej
firmi odslovili. Tedaj sem si sicer {ele po
nekaj letih uspel izboriti manj{i del po
pogodbi zagotovljene odpravnine. V~asih je
morda dobro biti ~lan kake organizacije. Jaz
sem se odlo~il, da bom zaprosil za ~lanstvo
v Elektrotehni{kem dru{tvu Ljubljana.
Upam, da me bodo sprejeli.
Izbral sem nekaj epizod iz tistega ~asa in jih
primerjal s kasnej{imi dogodki. Jezik v
citatih je seveda iz ~asov, ki jih opisujem.
Andrej Ciuha

Andrej Ciuha
Kot njegov vnuk, Andrej Ciuha, sem v svojem delovnem okolju in v svojem ~asu ravnal in do`ivljal podobno. Tudi v ~asu moje-

Od leve proti desni: Anton Av~in, mag. Mirko Marin~i~, pomo~nik direktorja OE DEE za Lj. mesto, Andrej Ciuha
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Ob~ni zbor Elektrotehni{kega
dru{tva Zasavje-Trbovlje
Za ~lane dru{tva
sta bili vsako
leto planirani in
tudi izvedeni
vsaj dve zadevi,
in sicer
strokovno
predavanje in
nato {e
enodnevna
strokovna
ekskurzija.

V torek 15. februarja 2005 je Elektrotehni{ko dru{tvo Zasavje izvedlo ob~ni zbor, na
katerem je med drugim izvolilo nov izvr{ni odbor dru{tva in razre{ilo dosedanjega.
Za predsednika dru{tva je bil ponovno izvoljen Anton Razpotnik (Elektro Ljubljana, d. d.), podpredsednika Du{an Jordan (Elektroprom, d. o. o.) in blagajnika pa
Bogdan Jager (Elektro Ljubljana, d. d.).
Elektotehni{ko dru{tvo Zasavje-Trbovlje je
bilo ustanovljeno leta 1977. ^lanstvo je v zadnjih letih nekoliko upadlo, vendar se je
ustalilo pri {tevilu 140 ~lanov. Na ob~nem
zboru dru{tva smo pregledali delo dru{tva iz
preteklega 4-letnega obdobja. IO EDZ je imel
20 sej in kar je spodbudno, da s sklep~nostjo
ni nikoli bilo problemov. Poleg teko~ega dela
je bila v preteklem mandatu izvedena:
posodobitev na~ina vpla~ila ~lanarine s polo`nicami, osve`ena registracija dru{tva z
odprtjem tolarskega in deviznega transakcijskega ra~una ter uvedena spletna stran:
http://edz.8k.com.
Za ~lane dru{tva sta bili vsako leto planirani in
tudi izvedeni vsaj dve zadevi, in sicer
strokovno predavanje in nato {e enodnevna
strokovna ekskurzija.

• v jeseni smo obiskali tovarno kondenzatorjev v Semi~u in si ogledali krajinski park v
Beli krajini.
2002
• v mesecu septembru smo v Trbovljah
izvedli strokovno predavanje o var~evanju
v vzajemnih skladih,
• v oktobru pa smo izvedli strokovno
ekskurzijo na Primorsko, kjer smo si
ogledali zasebni voja{ki muzej v Lokvah in
pr{utarno v Lokvah. Ogledali pa smo si tudi
starodavno naselje [tanjel.
2003
• v prvi polovici leta smo organizirali in
izvedli v Trbovljah strokovno predavanje o
elektromagnetnih sevanjih in vplivih na
okolje. Predavala sta strokovnjaka za to
podro~je iz EIMV in Elektro Ljubljana, d. d.
• v mesecu oktobru pa smo izvedli enodnevno strokovno ekskurzijo v tovarno
svetil SINTEKO Maribor. Obiskali smo {e
@i~ko kartuzijo in grad Trebnik v Slovenskih
Konjicah.
2004
• v mesecu maju smo izvedli ogled proizvodnje s predstavitvijo proizvodnega programa
v tovarni Bartec-Varnost v Zagorju ob Savi,
• v mesecu oktobru smo izvedli ogled laboratorija za preizku{anje NN in SN opreme v
Arsenal Rescarch na Dunaju. Na kratko smo
si ogledali tudi mesto Dunaj.

Anton Razpotnik ponovno izvoljeni predsednik
Po posameznih letih je bilo izvedeno naslednje:
2001
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• v maju obisk tovarne ETI Izlake, kjer smo
imeli ogled proizvodnjega programa s
strokovnim predavanjem,

Novo izvoljeni IO EDZ bo sku{al izbolj{ati
delovanje dru{tva z novimi idejami, vsekakor
pa se bo moral spopasti z boleznijo sodobnega ~asa - individualizmom, ko ni ~asa in se ni~
ne izpla~a. Temeljna naloga dru{tva bo ohranjati ~lanstvo in skrbeti za podmladek.
Posebna pohvala in priznanje je bilo izkazano
dolgoletnemu aktivnemu delavcu in tajniku

februar 2005

Zanimivosti
Dober tok.

dru{tva g. Tanezu Drnov{ku (upokojencu
Elektro Ljubljana, d. d.) kot tudi g. Francu
Renku (upokojencu Elektro Ljubljana, d. d.), ki
je zelo vestno opravljal v zadnjih letih dela
blagajnika. Slednji je bil tudi predlagan za

posebno priznanje pri Elektrotehni{ki zvezi
Slovenije.
Andrej HREN,
tajnik EDZ Trbovlje

[portne igre

28. januarja so bile uspe{no izvedene dvanajste zimske igre elektrodistributerjev
Slovenije. Tokratna organizacija {portnih iger je bila zaupana Elektru Maribor d. d.
Tekmovalci vseh petih distribucijskih podjetij so se najprej pomerili na Arehu v
smu~arskem teku, na sne`nem {tadionu pod Pohorjem pa je bila no~na tekma v
veleslalomu. Tokratnih iger se je udele`ilo petin{tirideset predstavnikov Elektra
Ljubljana.
Po zaklju~ku {portnih tekmovanj je bila v
dvorani na sne`nem {tadionu podelitev priznanj najbolj{im ter dru`abno-zabavno
sre~anje.
Pokal za najuspe{nej{o ekipo v smu~arskih
tekih smo prejeli predstavniki Elektra
Ljubljana, v veleslalomu pa smo osvojili
drugo mesto. Skupno zmago so si priborili
tekmovalci Elektra Gorenjska.
Tudi tokratna prireditev je pokazala, da distributerji potrebujemo take prireditve, saj
poleg {portnega sodelovanja tovrstna

sre~anja poglabljajo prijateljsko sodelovanje
med distributerji.
SKUPNI REZULTATI
Mesto
1.
2.
3.
4.
5.

Distribucija
Elektro
Elektro
Elektro
Elektro
Elektro

Gorenjska
Ljubljana
Primorska
Maribor
Celje

{tevilo to~k
519
503
451
382
253

Toni Lek{e, k. o. EDS
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Kadrovanje v januarju 2005
V januarju smo zaposlili nove sodelavce:
IME IN PRIIMEK
Ljiljana Per~i-[tefan~i~
Borut Kurman{ek

DELOVNO MESTO
svetovalka uprave
univ. dipl. in`. el.

ORGANIZACIJSKA ENOTA
Uprava
Upravljanje distribucijskega omre`ja

Delovno razmerje pa je prenehalo:
IME IN PRIIMEK
Ivan Buli~
Bo{tjan Lo`ar

VZROK PRENEHANJA
prenehanje po lastni volji
upokojitev

ORGANIZACIJSKA ENOTA
In`eniring, Ljubljana mesto
DEE, DE Ljubljana okolica

V februarju sta umrla upokojenca Miroslav Zupan in Zvonko Pestner.
Nevenka Ivan~i~

Jubilantje

V mesecu februarju 2005 so
praznovali svoje `ivljenjske
jubileje na{i upokojenci:

60. ROJSTNI DAN
Damjana @URGA
Jo`e ^U^NIK

roj. 1. 2. 1945
roj. 25. 2. 1945

Cerknica
Dom`ale^lan

roj. 4. 2. 1935
roj. 9. 2. 1935
roj. 15. 2. 1935

Ljubljana
[marje{ke Toplice
Komenda

70. ROJSTNI DAN
Ale HASANAGI^
Alojz KRA[EVEC
Peter GALJOT

Jubilantki in vsem jubilantom iskreno ~estitamo in `elimo {e vrsto zdravih, sre~nih in
zadovoljnih let.
34
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5. zbor Dru{tva upokojencev
Elektro Ljubljana
Zbrali smo se v gosti{~u [tern, ker so nam zagotovili, da se nesre~a izpred dveh let
ne more ponoviti. Obljubili so nam, da se bodo za nas posebno potrudili.
Delovanje dru{tva v preteklem letu je bilo {e
kar uspe{no, ~etudi smo morali marsikdaj
tudi malo stisniti pas. Mislim pa, da smo vse
naloge, ki smo si jih zadali, tudi izvr{ili. @e
pri ustanovitvi dru{tva smo si zadali, da naj
dru{tvo deluje v smislu dru`enja in pomo~i
potrebnim.
Ne vem, kateri izlet je v lanskem letu bolj
uspel: ali splavarjenje na Dravi ali mogo~e
jesenski izlet na na{o prelepo obalo, kjer
smo na barki posku{ali dobrote morja. Tudi
podzemni svet taborske jame (@upanova
jama) nas je prevzel in tabor nad Cerovim in
Trubarjevina na Ra{~ici. Tudi na Mad`arsko
smo se podali, in sicer na slavni Lenti.
»Pozdravili« smo se na energetskih to~kah ob
Bukovni{kem jezeru in se umili pri studencu.
Tudi vsi pohodi so lepo obiskani, posebno pa
mi je v{e~, da je ~edalje manj odpovedi, saj
Zvonki ni vedno lahko uskladiti vseh poti,
malic in pa tudi kosil. Zato se ji za aktivnost
zahvaljujem in jo {e naprej prosim za sodelovanje.

dajo vedeti, da nismo le privesek, pa~ pa
biv{i ustvarjalci velikega distribucijskega
podjetja Elektro Ljubljana. Da je na{lo primeren prostor tudi v Elektro novicah, kjer
vam sporo~amo, kam bomo {li ali kje smo
bili.
Ko sem malo pogledal nazaj, sem ugotovil,
da nas je bilo le 129 ~lanov, letos pa nas je `e
329, kar ka`e na to, da kar dobro delamo.
Zato bi se zahvalil vsem sodelavcem v
upravnem odboru in tistim, ki delajo v sekcijah. ^eprav je na{ pozdrav »nimam ~asa«, to
ne velja za nas. Posebno bi se zahvalil na{i
Zdenki za vzorno vodenje ra~unov in na{i
tajnici Justi, ki nam je vedno pripravljena
pomagati z raznimi zdravili in masa`ami.

Delovanje
dru{tva v
preteklem letu je
bilo {e kar
uspe{no, ~etudi
smo morali
marsikdaj tudi
malo stisniti
pas. Mislim pa,
da smo vse
naloge, ki smo si
jih zadali, tudi
izvr{ili. @e pri
ustanovitvi
dru{tva smo si
zadali, da naj
dru{tvo deluje v
smislu dru`enja
in pomo~i
potrebnim.

Seveda pa tudi vam vsem, ki nam s svojo
prisotnostjo zagotavljate, da dobro delamo.
Hvala vsem za medsebojno pomo~ in sodelovanje.

Na socialnem podro~ju bi lahko ve~ dosegli,
kot smo, saj s terena prihaja premalo pobud,
da bi bili {e bolj{i. Zahvaljujem se Jo`ici za
vestno po{iljanje ~estitk, saj je `ivi leksikon
za letnice in pa tudi druge dogodke, tudi za
jubilejne letnice vseh upokojencev, to so 90letniki in {e starej{i, s katerimi organiziramo
skupaj z Elektro skromna sre~anja, le-ti pa so
{e kako veseli na{ih pobud. Tako posku{am
obiskati bolne in starej{e, saj je v~asih veliko
`e kratek obisk in pa topla beseda.
Na {portnem podro~ju se Marjan vsako leto
trudi, da zbere ekipo za tekme. Je pa~ `e
tako, da si danes vesel in zdrav, potem pa ali
te zaboli kri` ali noga; to so pa~ nadloge elektrikarjev s {tiridesetimi leti dela na terenu. Pa
ni vse v zmagi; mi se dr`imo coubertenovega
na~ela: va`no je sodelovati. Da pa nismo za
staro {aro, dokazuje to, da {e kar nekaj na{ih
~lanov sodeluje na raznih elektro igrah.
Zahvalil bi se {e enkrat Elektru Ljubljana za
vse razumevanje, za podporo, za to, da nam

Ob~nega zbora so se udele`ili povabljeni
predstavniki Elektra Ljubljana
Jo`e Bergant,
predsednik Dru{tva upokojencev
Elektro Ljubljana
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Plan aktivnosti 2005
FEBRUAR

22. 2. 2005

OB^NI ZBOR

MAREC

05. 3. 2005
22. 3. 2005

»Po Jur~i~evi poti« (1. sobota v marcu) - pohod
Pod~etrtek – kopanje – vlak - izlet

APRIL

12. 4. 2005
26. 4. 2005

Rudnik Velenje - muzej, Velenjski grad - izlet
Koreno (Polhograjsko pogorje) osebni avto

MAJ

3. 5. 2005
7. 5. 2005
24. 5. 2005

Gederovci – Grad – Tromejnik - izlet
Pohod okrog Ljubljane
Golica - pohod

JUNIJ

14. 6. 2005

Jezersko – ^e{ka ko~a - pohod

JULIJ

Sre~anje upokojencev (Primorska?) - izlet

AVGUST

9. 8. 2005
Hrastnica (Selo, Osojnik) – trening - pohod
23. in 24. 08. 2005 Pokljuka – Lipance – Uskovnica – Bohinj dvodnevni pohod v lastni re`iji

SEPTEMBER

6. 9. 2005
27. 9. 2005

Kobarid – Klu`e (So{ka fronta - muzej) - izlet
Ratitovec - pohod

OKTOBER

18. 10. 2005

Bizeljsko – Repnice – Kumrovec - izlet

NOVEMBER

12. 11. 2005
15. 11. 2005

Litija – ^ate` - pohod
martinovanje – Dolenjska (Metlika)

DECEMBER

silvestrovanje

VABILA
^LANE DRU[TVA UPOKOJENCEV Elektro Ljubljana VABIMO
• v torek, 22. marca 2005, na kopanje v Terme Olimje v Pod~etrtku. Potovali
bomo z avtobusom.
Prijave 7. in 8. marca 2005. Do zasedbe avtobusa.

• V Velenje, kjer si bomo ogledali Muzej premogovni{tva Slovenije, se bomo
odpeljali v torek 14. aprila 2005.
Prijave 29. in 30. marca 2005. Do zasedbe avtobusa.
Odhod na izlet je vsakokrat ob 7. uri s parkiri{~a Tivoli v Ljubljani.
Prijavite se lahko na dan prijav do 11. ure na tel. 01/ 519 80 36.
Zvonka Osredkar
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Zgodba o ganljivi prijaznosti
je nekatere gledalce spravljalo ob `ivce.
Toda ne dr. Schaefferja.
»Oprostite«, je odvrnil dr. Schaeffer, ko je
mo{ki kon~al z vpra{anjem. »Lahko prosim
ponovite zadnje tri besede?« Mo` mu je
ustregel. »Sedaj pa {e enkrat zadnjo besedo.« Mo` je {e enkrat s trudom ponovil zadnjo besedo. Dr. Shaeffer je nato ljubeznivo
odgovoril na njegovo vpra{anje.
Potem je na grozo gledalcev mo{ki s cerebralno paralizo zastavil {e eno vpra{anje.
Celotni proces se je ponovno za~el. Dr.
Schaeffer je nadaljeval prijazno in potrpe`ljivo ter na mo`evo zadovoljstvo odgovoril tudi na drugo vpra{anje.
Kak{na bi bila na{a reakcija? Dr. Schaeffer
je pokazal prijaznost, ki je bila vzor vsem
prisotnim. Do invalidnega ~loveka se je
vedel z enakim spo{tovanjem in ~astjo kot
do vseh ostalih ljudi.

Jerry Jenkins, ki je pisal za revijo Moody
Monthly, je opisal situacijo, ki ji je bil pri~a
med premiero filma dr. Francisa Schaefferja: How should we then live? Ko je dr.
Shaeffer odgovarjal na vpra{anja iz ob~instva, se je z vpra{anjem za~el truditi mo{ki s
cerebralno paralizo. Njegovo po~asno,
prekinjeno in te`ko razumljivo govorjenje

Ljudem je vseeno, koliko veste, dokler jim s
svojimi majhnimi dejanji prijaznosti ne
poka`ete, da niste brezbri`ni. Ko se ukvarjate s svojimi vsakdanjimi opravili, bodite
posebno velikodu{ni do tistih, ki va{ dotik
prijaznosti potrebujejo.
Vir: povzeto po knjigi - Kako ozdraviti
samopodobo, B. Tapscott in R. DeGrandis.

Misel:
Izogibajte se ljudi, ki zani~ujejo va{e ambicije. Majhni ljudje to
vedno po~nejo; veliki pa so tisti, ki v vas porajajo ob~utke, da lahko
tudi sami postanete veliki.
Mark Twain
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Med prispelimi pravilnimi re{itvami je bil iz`reban Jo`e Mesar, 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 15. marca na naslov: Elektro Ljubljana d. d., Uredni{tvo Elektro novic, Slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska 58,
1516 Ljubljana.
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Elektro novice – interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Naslov: Slovenska 58, 1516
Ljubljana. Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni,
{tipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d. d. brezpla~no. Naklada {tevilke je 1800
izvodov. Urednica: mag. Violeta Irgl. Fotografije: Marko Piko. Oblikovanje: Peter Oman.
Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje: Pliber{ek izobra`evanje, prevajanje in lektoriranje,
Bo{tjan Pliber{ek, s. p.
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V vsaki {ali je nekaj resnice
NENAVADNO
"Je kaj narobe, doktor?" je vpra{al pacient doktorja, ko se je ta namr{~il ob gledanju laboratorijskih izvidov. "Ta bolezen, ki jo imate, je doslej napadala samo vinsko trto!"
ALERGIJA
"Doktor, mislim da sem alergi~en na usnje!"
"Po ~em pa to sklepate?"
"Vedno, kadar se zjutraj zbudim in imam {e obute ~evlje, me boli
glava!"
OBISK NA DOMU
Zdravnika so poklicali sredi no~i. Obiskal je pacienta na domu, ga
pregledal in vpra{al: "Ste `e napisali oporoko?" "Ne, gospod
doktor! Je tako slabo z menoj?" "Pokli~ite notarja in vse svoje
sorodnike!"
"Torej je z menoj konec?" je zastokal pacient. "To ne, toda no~em
biti edini, ki je sredi no~i vstal brez pravega vzroka."
DESET
Doktor pacientu: "Vi ste smrtno resno bolni in ne preostane vam ve~ dosti ~asa!"
"Koliko ~asa mi {e preostane?" "Deset!" "Deset? Kaj deset? Let, mesecev, tednov?" "Devet ..."
PREVIDNOST
Osemdesetletni pacient se je oglasil pri svojem zdravniku in se
pohvalil, da se bo ~ez nekaj dni ponovno poro~il. "Koliko pa je
stara nevesta?" je vpra{al doktor. "Dvajset let!" "O, Bog! Moram vas
opozoriti, da je lahko vsaka aktivnost v postelji smrtno nevarna!"
"No, ja, ~e bo umrla, bo pa~ umrla!" je rekel pacient.
OPICA
Janezek se je ves navdu{en vrnil iz `ivalskega vrta.
- "Pomisli o~ka, videl sem tako veliko opico, kot si ti!"
- "Ne klati neumnosti, tako velikih opic sploh ni!"
HITROST
Gresta dve `elvi po pu{~avi in najdeta steklenico Coca-Cole.
Nekaj ~asa se mu~ita z odpiranjem in ker jima ne uspe, pravi prva:
- "Ti pazi steklenico, jaz grem pa po odpira~."
Mineta dve leti, ker prve `elve {e ni nazaj, druga {e enkrat poskusi odpreti steklenico.
Takrat pa se izza najbli`je skale oglasi prva `elva:
- "Ti! ^e bo{ tako pazila na steklenico, pa sploh ne bom {la po odpira~!"
MIR
@ena pokoplje mo`a. Takoj mu da narediti spomenik. Nanj je
dala napisati:- Tu le`i moj mo`, jaz pa doma po~ivam v miru.
MO^
- "Gospod doktor, v~eraj ste mi dali stekleni~ko
sirupa za krepitev."
- "Ja, kaj pa je narobe?"
- "Ne morem je odpreti."
POMO^
- "Dober dan. A je to center za pomo~ alkoholikom?"
- "Ja. @elite prosim?"
- "Kako se naredi bovla?"
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