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Umetnost plemeniti
in ohranja ËloveËnost

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

Spoštovane bralke, dragi bralci!
Uspešna, ugledna in družbeno odgovorna podjetja se na razliËnih ravneh
povezujejo z umetnostjo: spodbujajo ustvarjalnost svojih zaposlenih, pomagajo
ustvarjalcem v okolju, kjer podjetja poslujejo, ohranjajo kulturno-tehniËno dedišËino in nenazadnje Ërpajo navdih iz umetnosti, vloga katere je tudi plemenitenje in ohranjanje ËloveËnosti neke družbe.

O

b tej priložnosti bi kot ustvarjalka na književnem podroËju želela osvetliti svoje videnje pomena
umetnosti za podjetja in za družbo skozi
vlogo umetnikov. Globoko sem hvaležna,
da mi je bila podarjena priložnost, da osebno spoznam nekaj domaËih in tujih genialnih ustvarjalcev, ki so v svoji umetniški
veliËini znali ostati preprosti in skromni.
Takšen je po mojem mnenju velik Ëloveški
duh. Umetnost je zame vest vsega Ëloveštva, ki se mora oglasiti, ko gredo stvari
narobe, da ohranja ËloveËnost. Umetniki
pa so posamezniki, ki pomagajo ohranjati
Ëloveštvo.
Tudi slovensko družbo Ëuvajo taki
posamezniki, velikani, ki so imeli pogum
biti veliki, moralni, Ëvrsti. Družbe slonijo
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na teh velikih duhovih. Naj na tem mestu
navedem meni zelo ljubega pesnika Janeza Menarta, ki je takole zapisal: “Zame je
vredna le tista umetnost, ki izvira iz Ëloveške nuje, ki govori o Ëloveških problemih,
in ki je namenjena tudi drugim ljudem, pa
Ëeprav je vsaka prava umetnost seveda
predvsem stvar njenega ustvarjalca; umet-

Kot ste bili že obvešËeni ‡ tudi v
Elektro novicah ‡ je Elektro Ljubljana v
marcu zaËelo z organizacijo Elektrinih veËerov. Elektrini veËeri bodo serija kulturnih
dogodkov v Mestni elektrarni ljubljanski ‡
veËeri poezije, odprtje slikarske razstave,
nastopi instrumentalnih skupin, vokalnih
skupin, plesne predstave, zborovsko petje
in drugi ‡ ki bodo med drugim na eni strani omogoËili promocijo razliËnih ustvarjalcev širši javnosti in na drugi strani Elektru Ljubljana pomagali graditi in izboljšati
ugled, ki je zelo krhko in zelo pomembno
strateško premoženje vsake organizacije.
Tisti, ki ste se udeležili prvega Elektrinega veËera upam, da ste zares uživali, za
vse ostale pa upam, da boste v vsej paleti
dogodkov, ki bodo še sledili ‡ v prihajajoËih mesecih ‡ zagotovo našli katerega, ki
vas bo še posebno navdihnil in napolnil s
pozitivno energijo.
Še nekaj besed o tokratni vsebini. Naj
izpostavim le nekaj aktualnih tem. V uvodniku so na kratko predstavljeni pomembni
vidiki poslovanja Elektra Ljubljana, ki so in
bodo aktualni za zaposlene podjetja v prihajajoËih mesecih. Med vsebino je podano
tudi poroËilo o poslovanju podjetja v letu
2004. Tema meseca pa je v marcu namenjena nakupu in prodaji elektriËne energije
bilanËne podskupine Elektro Ljubljana in
dobavi elektriËne energije tarifnim odjemalcem.
Vsem, ki ste pomagali pri nastanku
tokratne številke internega glasila, se iskreno zahvaljujem in vas še v naprej vabim k
sodelovanju in branju.
Želim vam veliko prijaznih in ustvarjalnih aprilskih dni z mislijo Rudija Kerševana: “Fantazija so krila. Z njimi lahko že
jutri odletimo tja, kamor danes si želimo.”
mag. Violeta Irgl,
glavna in odgovorna urednica

Prispevke za naslednjo številko Elektro novic, ki bo izšla konec aprila, pošljite najkasneje do petka
15. aprila, na že znani naslov: Elektro Ljubljana d. d., uredništvo Elektro novic, Služba za odnose z
javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, faks: 01 231 25 42 ali na elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si.
nost, ki želi doživeti Ëustva in pridobljena
spoznanja posredovati drugim. Zato mora
biti seveda Ëim bolj dojemljiva.”

Naslovnica:
Neæa Maurer in Violeta Irgl

UVODNIK

UVODNIK

Pomembni vidiki poslovanja
vitoslav.turk@elektro-ljubljana.si

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!
Elektro Ljubljana je z letom 2001
stopil v proces notranje reorganizacije s ciljem loËitve reguliranih in
tržnih dejavnosti v skladu z Energetskim zakonom in Uredbo o naËinu izvajanja gospodarskih javnih služb s
podroËja distribucije elektriËne energije. S tem se zagotavlja boljša preglednost poslovanja in prepreËevanja
navzkrižnega subvencioniranja med
tržnimi in reguliranimi dejavnostmi.

K

ot sem že omenil tudi v internem
glasilu, je bil dosedanji postopek reorganizacije podjetja relativno poËasen in doloËeni priËakovani koraki, ki naj
bi vodili k novi obliki organiziranosti, pri
kateri bosta dejansko razmejeni regulirana
in tržna dejavnost podjetja, se niso zgodili.
V februarju leta 2005 ‡ z namenom
uskladitve obstojeËe organiziranosti Elektra
Ljubljana d. d. z zahtevami doloËenimi v Zakonu o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-A) ter v Uredbi o naËinu
izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega

omrežja elektriËne energije in gospodarske
javne službe dobava elektriËne energije tarifnim odjemalcem ‡ je bil imenovan projektni
tim za reorganizacijo Elektra Ljubljana d. d.
in pod njegovim okriljem tri projektne delovne skupine: za analizo obstojeËih dokumentov s podroËja reorganizacije podjetja,
za izdelavo strokovnih zahtev zakonodaje in
za analizo poslovnih procesov.
Konkretneje delovanje projektnega
tima pomeni priprave Elektra Ljubljana

droËju priËakujemo s strani Ministrstva za
gospodarstvo. Rok realizacije projekta Reorganizacija Elektra Ljubljana je junij 2005.
Med pomembne vidike transparentnega poslovanja podjetja sodi tudi kar najbolj racionalno dodelan postopek izvajanja
procesa nabave in javnih naroËil v skladu z
naËelom dobrega gospodarjenja. S tem namenom je bil izbran zunanji revizor, ki bo
izvedel zunanjo revizijo procesa nabave in
javnih naroËil v letu 2004.
Z namenom veËje urejenosti in transparentnosti poslovanja je bila 1. februarja
ustanovljena tudi služba za interno revizijo z naslednjimi del. nalogami: neodvisno
in objektivno revidiranje ter svetovanje z
namenom, da se ustvari dodana vrednost
in izboljša poslovanje družbe; priprava in
izvajanje letnega revizijskega naËrta, po
potrebi skupaj s posebnimi nalogami ali
projekti, ki jih naloži vodstvo in nadzorni
svet; izdelava obdobnih poroËil nadzornemu svetu in vodstvu; sodelovanje z zunanjimi revizorji; vzdrževanje strokovnosti
revizijskega osebja z zadostnim znanjem,
vešËinami, izkušnjami in strokovnimi spriËevali; delovanje v skladu s poklicno etiko
notranjega revidiranja.
Naj na koncu omenim še zelo pomemben vidik poslovanja, ki mu podjetje
posveËa velik poudarek v tem Ëasu ‡ boljša
in s tem uËinkovitejša kadrovska zasedenost služb, ki izvajajo nekatere pomembne

Med pomembne vidike transparentnega poslovanja podjetja sodi tudi kar najbolj racionalno dodelan
postopek izvajanja procesa nabave in javnih naroËil v skladu z naËelom dobrega gospodarjenja.
na predvideno združitev zadolæitev in del
organizacijske enote za upravljanje distribucijskega omrežja in organizacijske enote
za distribucijo elektriËne energije v enotno
organizacijsko enoto Sodo ‡ sistemski operater elektrodistribucijskega omrežja. Zakon
zahteva izvajanje teh dejavnosti v samostojni pravni osebi, ki ne opravlja druge dejavnosti. Ta vidik bo seveda potrebno uresniËiti na celotni elektrodistribucijski ravni.
Ena od možnosti, ki se že dalj Ëasa pojavlja
v javnosti, je ustanovitev Holdinga slovenske distribucije. Jasne usmeritve na tem po-

poslovne funkcije podjetja, med katerimi je
tudi ustanovitev že zgoraj omenjene službe
za interno revizijo.
VeË informacij o najpomembnejših
korakih projektnega tima za reorganizacijo Elektra Ljubljana in drugih pomembnih
vidikih poslovanja bomo predstavili v prihodnjih številkah internega glasila.
Vsem skupaj želim uspešno in dobro
sodelovanje v prihajajoËih mesecih.
mag. Vitoslav Türk,
zastopnik Elektra Ljubljana d. d.
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AKTUALNO

AKTUALNO

PoroËilo o poslovanju v letu 2004

Elektro Ljubljana d. d. je poslovno l. 2004 zakljuËila uspešneje, kot je naËrtovala. Ustvarjen je bil dobiËek v
višini 1.995,6 mio SIT, ki je presegel naËrtovanega za 1,3
milijarde SIT.

U

godnejši poslovni rezultat je posledica boljšega rezultata
pri prodaji elektriËne energije tako upraviËenim kot tarifnim odjemalcem, nižjih stroškov izgub, višje omrežnine in
subvencij za prevzem elektriËne energije od kvalificiranih proizvajalcev, racionalizacije poslovanja in spremenjenih pogojev poslovanja.
Zaradi poveËanega obsega dela, ki v veliki meri izhaja iz nove
energetske zakonodaje, se je število zaposlenih v družbi poveËalo iz
951 konec leta 2003 na 971 konec leta 2004.
S polnopravnim Ëlanstvom Slovenije v EU je nastopila obveznost Slovenije, da v svoj pravni red implementira tudi novo
direktivo EU o skupnih pravilih notranjega trga z elektriËno energijo 2003/54/EC. Zaradi implementacije pravnega reda EU in pomanjkljivosti Energetskega zakona, ki so se pokazale v praksi,
je prišlo do sprememb in dopolnitev Energetskega zakona. Na
podroËju trga elektriËne energije in gospodarskih javnih služb
Celotni nakup elektriËne energije za nadaljnjo prodajo in za pokrivanje izgub je v letu 2004 znašal 3.717,9 GWh elektriËne energije, kar je za 1,9 %
veË od naËrtovanega nakupa in za 4,5 % manj od realizacije leta 2003.
na podroËju elektriËne energije novela Energetskega zakona na
novo opredeljuje javne službe na podroËju elektriËne energije, ki
so: dejavnost sistemskega operaterja, dobava elektriËne energije
tarifnim odjemalcem in organiziranje trga z elektriËno energijo.
Podrobneje doloËa obseg, naËin izvajanja in naloge izvajalca posamezne javne službe ter zahteva organizacijsko loËitev dejavno-
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sti sistemskega operaterja od ostalih dejavnosti. Na novo definira
upraviËene odjemalce, ki so od 1. julija 2004 dalje vsi, razen gospodinjskih odjemalcev.
V skladu z novo Uredbo o tarifnem sistemu za prodajo elektriËne energije je vlada sprejela Sklep o doloËitvi cen za dobavo
elektriËne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje
stroškov dobavitelja pri dobavi elektriËne energije, z veljavnostjo
od 1. julija 2004.
Podjetje je v letu 2004 dosledno izvajalo usmeritve energetskega zakona in podzakonskih aktov ter uspešno zagotavljalo nemoteno in kakovostno dobavo elektriËne energije svojim uporabnikom.
V letu 2004 so se v okviru sistema vodenja kakovosti izvajale vse naËrtovane aktivnosti na Sistemu vodenja kakovosti ISO
9001-2000, pridobili smo certifikat in uvedli Sistem ravnanja z
okoljem ISO 14001, izvajale pa so se tudi naËrtovane aktivnosti za
pridobitev certifikata za Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
OHSAS 18001. Sistem vodenja kakovosti ISO 9001, sistem ravnanja
z okoljem ISO 14001 in sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
OHSAS 18001 tvorijo integrirano celoto in so osnova za pridobivanje poslovne odliËnosti v Sloveniji in EU.
V letu 2004 je bilo na preskrbovalnem podroËju Elektro
Ljubljana odjemalcem distribuiranih 3.434,6 GWh elektriËne
energije, kar presega naËrt za 2 %, realizacijo predhodnega leta
pa za 3,5 %.
V letu 2004 je Elektro Ljubljana d. d. prodalo 3.512,2 GWh
elektriËne energije, od tega 1.312,5 GWh tarifnim odjemalcem ter
2.199,8 GWh upraviËenim odjemalcem in trgovcem. V primerjavi z
naËrtovano prodajo je bila realizacija višja za 3,4 %, glede na celotno prodajo v letu 2003 pa je bila nižja za 5,2 %.
Celotni nakup elektriËne energije za nadaljnjo prodajo in za
pokrivanje izgub je v letu 2004 znašal 3.717,9 GWh elektriËne energije, kar je za 1,9 % veË od naËrtovanega nakupa in za 4,5 % manj
od realizacije leta 2003.

Celotni ustvarjeni prihodki Elektro Ljubljana d. d. so v letu
2004 dosegli 65.509,1 mio SIT in so bili za 2.319,3 mio SIT oziroma
za 3,7 % višji od naËrtovanih, od realiziranih v letu 2003 pa so bili
višji za 5,8 %.
Celotni odhodki so znašali 63.513,5 mio SIT, kar je za 985,1
mio SIT oziroma za 1,6 % višje od naËrtovanih, realizirane v predhodnem letu pa so presegli za 3,8 %.
Poslovno leto 2004 je podjetje tako zakljuËilo z dobiËkom v
višini 1.995,6 mio SIT, ki je presegel naËrtovanega za 1,3 milijarde tolarjev. V letu 2003 je podjetje izkazalo dobiËek v višini
703,9 mio SIT.
V primerjavi z naËrtom za leto 2004 so imeli na poslovni izid
podjetja najveËji
a) pozitivni vpliv:
• višja marža pri prodaji elektriËne energije upraviËenim odjemalcem;
• manjša negativna razlika pri prodaji elektriËne energije tarifnim
odjemalcem;
• manjši stroški nakupa elektriËne energije za pokrivanje izgub;
• višja realizirana omrežnina in subvencije;
• višji prihodki od prodaje storitev;
• višji prihodki od izvajanja lastnih investicij;
• višji izredni prihodki;
• nižji odhodki za obresti in
b) negativnega:
• sprememba raËunovodske usmeritve pri evidentiranju povpreËnih
stroškov prikljuËevanja in soudeležbe;
• nižji prihodki od prodaje osnovnih sredstev;
• višji stroški materiala za investicije in storitve drugim;
• višji stroški storitev vzdrževanja ter
• višji stroški dela.

NOVI»KA

V preteklem letu so investicijska vlaganja znašala 7.103,1 mio
SIT in so bila glede na naËrtovana vlaganja višja za 640,3 mio SIT
oziroma za 10 %. Preseganje naËrtov je posledica veËjih vlaganj
v distribucijsko omrežje in naprave, katerih delež se je v skupni
vrednosti investicij poveËal iz naËrtovanih 86 % na doseženih 91
%, zmanjšal pa se je delež drugih vlaganj iz naËrtovanih 14 % na
realiziranih 9 %.
V primerjavi z letom 2003 so bile investicije višje za 1.188,1 mio SIT oziroma za 20 %, nadaljeval pa se je tudi trend spreminjanja razmerij med investicijskimi skupinami, in sicer v korist
energetskih investicij, ki se nanašajo na osnovno dejavnost družbe
Elektro Ljubljana, na raËun drugih neenergetskih vlaganj.
NajveËji del investicijskih vlaganj Elektra Ljubljana se nanaša
na osnovno dejavnost družbe, tj. na distribucijo elektriËne energije.
V letu 2004 je bilo namreË 91 % oz. 6.462,6 mio SIT vseh vlaganj
realiziranih na distribucijskem omrežju in distribucijskih napravah,
le 9 % oz. 640,5 mio SIT pa na drugih vlaganjih, kjer so le-ta ostala
na ravni iz leta 2003 in 2002.
Ob hitrem pregledu poslovanja družbe za preteklo leto lahko
ugotovimo, da je bilo realiziranih veliko zastavljenih ciljev:
• zagotovljena je bila dobava elektriËne energije vsem uporabnikom;
• ustvarjeni so bili veËji prihodki ob istoËasnem zniževanju stroškov poslovanja;
• dosežen je bil veËji dobiËek na tržnih in reguliranih dejavnostih
ter
• poveËana so bila investicijska vlaganja,
• kar vse skupaj predstavlja dobra izhodišËa za še uspešnejše poslovanje v prihodnosti.
Maca BožiË,
izvršna direktorica OE RFS

NOVI»KA

Letno poroËilo
za leto 2004

Uprava Elektra Ljubljana je na podlagi statuta podjetja imenovala projektni tim za projekt: Letno poroËilo Elektra Ljubljana
d. d. za leto 2004. Vodja projektnega tima je Maca BožiË.
Osnovni namen letnega poroËila ‡ kot komunikacijskega
orodja z doloËenimi javnostmi ‡ je, da mora na razumljiv naËin
izkazovati resniËen in pošten prikaz premoženja in obveznosti
družbe, njenega finanËnega položaja, izidov in naËinov v skladu
z veljavno zakonodajo: Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi raËunovodskimi standardi.
Violeta Irgl
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AKTUALNO

Otvoritev
Elektrinih
veËerov
31. marca je Mestna elektrarna ljubljanska ponovno
zažarela v vsej svoji lepoti in prijazno gostila veliko število
dobrodošlih gostov. Mislim, da lahko zapišemo, da je sama
otvoritev in Prvi Elektrin veËer posveËen poeziji Neže Maurer in Violete Irgl popolnoma in vsestransko uspel.

V

prostorih Mestne elektrarne ljubljanske (MEL) na Slomškovi
18 se je s prvim Elektrinim veËerom, ki je bil izredno dobro
obiskan in sprejet - priËela serija kulturnih dogodkov, imenovanih ELEKTRINI VE»ERI. Elektro Ljubljana tudi s programom
rednih Elektrinih veËerov sledi trdnemu prepriËanju, da se družbeno odgovorna podjetja na razliËnih nivojih naËrtno povezujejo z
umetnostjo: spodbujajo ustvarjalnost svojih zaposlenih, pomagajo
pri promociji ustvarjalcev v okolju, kjer podjetja poslujejo, ohranjajo kulturno-tehniËno dedišËino in nenazadnje Ërpajo navdih iz
umetnosti - vloga katere je tudi plemenitenje in ohranjanje ËloveËnosti širše družbe. Tistim, ki se veËera niste udeležili, naj samo
dogajanje na Prvem Elektrinem veËeru predstavi paleta slik.
Program prvih naslednjih treh Elektrinih veËerov:
25. 4. ‡ otvoritev slikarske razstave in glasbeni nastop
31. 5. ‡ veËer zborovskega petja
27. 6. ‡ nastop študentov Akademije za glasbo
Datum Drugega Elektrinega veËera ‡ katerega gostitelj je tokrat izvršni direktor OE UDO Milan ©vajger - je potrjen. Za naslednja dva veËera ‡ majskega in junijskega - pa boste o toËnem datumu z vabilom redno in pravoËasno obvešËeni, ker Elektro Ljubljana
d. d. že od lanskega avgusta v svojih prostorih MEL gosti sodobno
umetnost in druge ustvarjalce, kar zahteva dobro medsebojno sodelovanje in usklajevanje.
V letu 2005 bodo predvidoma sledili še veËeri, namenjeni lutkovni predstavi za otroke, gledališki predstavi, nastopu instrumentalnih in vokalnih skupin ter drugi zanimivi dogodki.
PrisrËno vas vabim na ponovno sreËanje na Drugem Elektrinem veËeru - 25. aprila ob 19. uri.
Violeta Irgl
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fotografije: Janko Hribar
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MESECA

TEMA

Nakup in prodaja elektriËne
energije bilanËne podskupine
Elektro Ljubljana
V letu 2004 so s 1. julijem dobili pravico proste izbire dobavitelja vsi odjemalci razen gospodinjstev. Število upraviËenih odjemalcev se je na podroËju distribucijskega omrežja Elektra Ljubljana poveËalo za desetkrat. Od prvotno 1800
upraviËenih odjemalcev se je njihovo število povzpelo na 18.000.

Slovenski trg z elektriËno energijo

L

eto 2004 je bilo zato zaznamovano s pripravami na sklepanje pogodb z novimi upraviËenimi odjemalci. Tem se pogoji
dobave v drugi polovici leta 2004 niso spremenili glede na
prvo polovico leta 2004, ko smo jim elektriËno energijo in uporabo
omrežja zaraËunavali na podlagi takrat veljavnega tarifnega sistema. Prodajo novim upraviËenim odjemalcem smo v primeru, da
niso tekom leta sklenili z Elektro Ljubljana novih pogodb o nakupu
in prodaji elektriËne energije, vodili v bilanci prodaje tarifnim odjemalcem.
V letu 2004 ni prišlo do veËjih strukturnih sprememb na trgu z
elektriËno energijo glede na leto 2003. Prišlo je do manjših menjav
dobavitelja s strani upraviËenih odjemalcev kot posledica aktivnejšega nastopa novih dobaviteljev, ki pa niso uspeli pridobiti veËjega
tržnega deleža od enega odstotka. Tržni delež Elektra Ljubljana in
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drugih distribucijskih podjetij se je le malenkostno spremenil, saj se
veËina odjemalcev ni odloËila za zamenjavo dobavitelja.

PriËakovane spremembe na trgu z
elektriËno energijo in možni vplivi na
Elektro Ljubljana
Slovenija je kot polnopravna Ëlanica Evropske skupnosti
dolžna spoštovati evropsko regulativo o notranjem trgu z elektriËno energijo. Spremembe, ki bodo vplivale na strukturo trga,
so predvsem povezane z neposredno uveljavitvijo nove evropske
regulative o dostopu do Ëezmejnih prenosnih kapacitet in nove
evropske direktive o skupnih pravilih za notranje trge v državah
Ëlanicah. Omenjene direktive so stopile v veljavo s 1. 7. 2004.

Sloveniji je Evropska komisija odobrila odlog uveljavitve nove
evropske regulative o dostopu do Ëezmejnih prenosnih kapacitet
do 1. 7. 2007, ko bodo uvedeni tržni mehanizmi pri dostopu do
Ëezmejnih prenosnih kapacitet. Prav tako bo potrebno do 1. 7.
2007 izvesti pravno loËitev dejavnosti oskrbe in dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Elektro Ljubljana
zaenkrat še opravlja dejavnost operaterja distribucijskega omrežja
in dejavnost prodaje elektriËne energije v okviru iste pravne osebe. Potrebna pravna delitev obeh dejavnosti bo pripomogla k veËji
preglednosti in osredotoËenosti pri upravljanju ter poslediËno k
veËji uËinkovitosti obeh dejavnosti.

Nakup in prodaja elektriËne energije bilanËne
podskupine Elektro Ljubljana
Nakup elektriËne energije v letu 2004 po dobaviteljih v odstotkih
80
HSE 63,09
ELES-GEN 16,71

60

nakup od ostalih trgovcev 5,16
TET 5,16

40

TE-TOL 3,00
Nakup znotraj matiËnega omreæja
(kvalif. in neodvisni proizv., nereg. dobava) 2,69

20

Uvoz elektriËne energije 2,41
Borzen 1,33
izravnava ‡ HSE 1,19
uvoz preko distrib.
omreæja 0,03

0

Prodaja elektriËne energije po skupinah kupcev v odstotkih
preprodaja za podroËje EL LJ
6,43
tarifni odjemalci
37,37

dodatna prodaja træenja
1,56
upraviËeni odjemalci
54,64

• Vozni red Wvr: nakup po zaprtih pogodbah ‡ prodaja po zaprtih
pogodbah.
• Organizator trga: pravna oseba, ki je doloËena za organiziranje
delovanja trga z elektriËno energijo po doloËbah Energetskega
zakona. V Sloveniji je to družba Borzen d. o. o.
• SODO: Sistemski operater distribucijskega omrežja.
• Zaprte pogodbe se sklepajo po naËelu polno za prazno v obliki
standardiziranih produktov na trgu na debelo. Zaprte pogodbe
se prijavijo v obliki voznega reda organizatorju trga. Na podlagi
realizacije proizvodnje oziroma porabe Ëlanov bilanËne podskupine odgovorni bilanËne skupine oziroma upravljalec prenosnega
omrežja obraËuna odstopanja, nastala pri nakupu in prodaji elektriËne energije na izravnalnem trgu, z upoštevanjem predhodno
prijavljenih kupoprodajno zaprtih pogodb v obliki voznih redov
pri organizatorju trga. BilanËna podskupina Elektro Ljubljana
sklepa zaprte pogodbe z domaËimi in tujimi partnerji v obliki
dolgoroËnih in kratkoroËnih nakupnih in prodajnih pogodb.
• Odprte pogodbe se sklepajo med nosilcem bilanËne podskupine in Ëlanom bilanËne podskupine na podlagi odbirkov števcev
in ne vsebujejo voznih redov. Odprte pogodbe vkljuËujejo tudi
stroške odstopanj, ki jih Ëlani bilanËne podskupine povzroËijo odgovornemu bilanËne podskupine. ObraËun se izvaja na podlagi
odËitkov števcev.
• KoliËinska realizacija bilanËne podskupine Wprev: vozni red +
nakup v okviru izravnave ‡ prodaja v okviru izravnave.
• KoliËinska realizacija bilanËne podskupine Wprev: oddaja elektriËne energije iz distribucijskega omrežja odgovornega BPS ELJ ‡
prevzem elektriËne energije v distribucijsko omrežje odgovornega
BPS ELJ (bilanca(e) SODO).
• Oddaja elektriËne energije iz distribucijskega omrežja odgovornega BPS ELJ: prodaja upraviËenim odjemalcem + dobava
tarifnim odjemalcem + izgube v omrežju + oddaja preko distribucijskega omrežja + izvoz preko distribucijskega omrežja (Hrvaška)
+ prodaja drugim dobaviteljem (za kupce na distribucijskem obmoËju Elektra Ljubljana).
• Prevzem elektriËne energije v distribucijsko omrežje odgovornega BPS ELJ: nakup od kvalificiranih proizvajalcev + nakup
od neodvisnih proizvajalcev + prevzem preko distribucijskega
omrežja + uvoz preko distribucijskega omrežja (Hrvaška).

Pojmovnik

Bilanca trgovanja bilanËne podskupine
Elektro Ljubljana

• BPS ELJ: bilanËna podskupina Elektro Ljubljana
BilanËna podskupina je sestavljena iz poljubnega števila uporabnikov elektroenergetskega omrežja s prodajno-prevzemnimi
mesti, na katera se nanašajo odprte pogodbe o nakupu in prodaji elektriËne energije.
Odgovorni bilanËne podskupine je pravna ali fiziËna oseba, ki je
odgovorna za svojo skupino v procesu ugotavljanja odstopanj in
finanËne poravnave, vkljuËno z izmenjavo potrebnih informacij z
organizatorjem trga, upravljalcem prenosnega omrežja in upravljalci distribucijskih omrežij.

Osnovo bilance trgovanja predstavlja koliËinska realizacija
bilanËne podskupine Elektro Ljubljana, ki je razlika med oddajo
elektriËne energije iz distribucijskega omrežja odgovornega BPS
ELJ ter prevzemom elektriËne energije v distribucijsko omrežje odgovornega BPS ELJ. Poleg bilanËne podskupine Elektro Ljubljana
so na podroËju distribucijskega operaterja Elektro Ljubljana aktivne
tudi druge bilanËne skupine in podskupine. Na podlagi bilance sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) ugotavljamo
koliËinsko realizacijo bilanËnih podskupin, ki se za potrebe nakupa elektriËne energije ugotavlja na podlagi analitiËnega postopka,
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skladno s pravili o organiziranju trga. Osnovo za fakturirano realizacijo predstavljajo meritve Ëlanov bilanËnih skupin oziroma podskupin. Vsota realizacije Ëlanov na podlagi meritev ustreza analitiËnemu postopku, Ëe imajo vsi Ëlani bilanËne podskupine vgrajene
urne meritve. V nasprotnem primeru vsota odËitkov na števcih pri
Ëlanih ne ustreza realizaciji, doloËeni po analitiËnem postopku, zato
se konec leta izvede poravnava med bilanËnimi skupinami oziroma
podskupinami in SODO.
Bilanco trgovanja bilanËne podskupine Elektro Ljubljana sestavljajo bilanca prodaje upraviËenim odjemalcem, bilanca prodaje
tarifnim odjemalcem ter del bilance sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki se nanaša na nakup elektriËne energije za
pokrivanja izgub v omrežju.
• Bilanca trgovanja = bilanca PUO + bilanca DTO + bilanca
ΔSODO + izravnava.
• Bilanca ΔSODO = vir za pokrivanje izgub v omrežju ‡ nakup
SODO.
• Vir za pokrivanje izgub v omrežju = distribucijska omrežnina
za izgube + subvencije za odkup od kvalificiranih proizvajalcev
(podatki SODO).
Novela energetskega zakona zahteva, da je potrebno pred pravno loËitvijo oskrbe od distribucijskega operaterja omrežja pripraviti metodologijo razdelitve koliËin in cene nakupa med posamezne
dejavnosti. V Elektro Ljubljana smo pripravili novo metodologijo,
ki jo bomo zaËeli uporabljati v letu 2005. Za leto 2004 je bila v
zaËetku leta dogovorjena nakupna cena za tarifne odjemalce ter
doloËena interna preprodaja med SODO (sedaj upravljanje distribucijskega omrežja) ter prodajo upraviËenim odjemalcem glede na
gibanje razlike koliËin med nakupom in fakturirano prodajo elektriËne energije, ki se je izkazovala kot izgube v omrežju. Fakturirana
realizacija prodaje namreË zaradi letnega naËina obraËuna meseËno
ne sovpada z nakupom, ki je vezan na prevzem elektriËne energije
iz prenosnega omrežja. Zato so po obstojeËem naËinu delitve koliËin in zneskov nakupa v letu 2004 v doloËenih mesecih nastale zelo
visoke pozitivne in tudi negativne koliËine izgub. Nova metodologija razdelitve koliËin in cene nakupa med posamezne dejavnosti
upošteva delitev koliËin in cen med posamezne dejavnosti, ne glede
na naËin obraËuna elektriËne energije, po analitiËnem postopku,
ki ga doloËa tudi pravilnik o delovanju trga. Z uvedbo urnih nabavnih cen za leto 2005, ki imajo izrazit sezonski znaËaj in višje
cene v zimskih mesecih, je nova metodologija še bolj potrebna za
pregleden in pravilen naËin delitve stroškov nakupa na posamezne
dejavnosti. Ob koncu leta 2004 oziroma zaËetku leta 2005 je bila izvedena tudi poravnava bilanËne podskupine in njenih Ëlanov glede
na realizacijo po analitiËnem postopku in dejanskih odËitkih.
Na tej osnovi lahko ugotovimo, da so bile letne izgube v
omrežju nižje glede na naËrtovane in priznane. To pomeni, da se
veËa uËinkovitost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
Elektra Ljubljana in se s tem izkazuje kot pozitivni prispevek bilance SODO v konsolidirani bilanci trgovanja. Rezultat posameznih
bilanc pri prodaji upraviËenih odjemalcev, pri prodaji tarifnih odjemalcev oziroma pri bilanci SODO za pokrivanje izgub se spremeni
s spremembo metodologije doloËanja transfernih cen in zneskov pri

10 • elektronovice | marec2005

nakupu elektriËne energije, ne vpliva pa na rezultat konsolidirane
bilance trgovanja, ki je osnova za oceno uspešnosti pri nakupu in
prodaji elektriËne energije. Za ocenjevanje uspešnosti posameznih
dejavnosti pa je nujno potrebno predhodno doloËiti metodologijo
delitve in jo nato dosledno izvajati. Rezultat prodaje tarifnih odjemalcev je posledica regulacije cen s strani države in Agencije za
energije, rezultat prodaje upraviËenim odjemalcem pa doloËene poslovne politike in razmer, ki konkurenci še ne dovoljujejo resnega
nastopa na trgu.
V primeru, da so izstavljene vse fakture v obraËunskem letu
brez zakasnitev oziroma prenosa v naslednje koledarsko leto, je
koliËinska razlika bilance trgovanja bilanËne podskupine Elektro
Ljubljana in bilance odgovornega bilanËne podskupine med prodanimi in kupljenimi koliËinami enaka niË.

Prodaja upraviËenim odjemalcem
V primerjavi z letom 2003 v letu 2004 ni prišlo do veËjih
sprememb pri tržnem deležu Elektra Ljubljana pri prodaji elektriËne energije v Sloveniji. Vzrok za to lahko najdemo v dokaj pozno
znanih nabavnih pogojih zaradi negotovosti pri dodeljevanju mednarodnih prenosnih zmogljivostih, pomanjkanju prenosnih zmogljivosti ter visokih cenah na južni meji s Hrvaško. Vzrok za omejeno
konkurenco lahko poišËemo tudi v nepreglednem izravnalnem trgu
in dejstvih, da so vse bilanËne podskupine in poslediËno vsi Ëlani
bilanËnih podskupin vkljuËeni v bilanËno skupino HSE. Tako kot
v letu 2003 je bila v primeru prevzema odjemalcev s strani drugih
distribucijskih podjetij dogovorjena preprodaja elektriËne energije,
zato v teh primerih ni prišlo do zamenjave Ëlanstva v bilanËni podskupini. Tržni delež Elektra Ljubljana pri prodaji elektriËne energije
v letu 2004 ostaja na ravni leta 2003.

Struktura prodaje upraviËenim odjemalcem
Tabela 1. prikazuje razdelitev po razredih po metodologiji EUROSTAT, ki nam omogoËa cenovno primerjavo v drugih evropskih
državah.
Skupina Letna poraba (MWh)
la do 30
lb od 30 do 50
lc od 50 do 160
ld od 160 do 1.250
le od 1.250 do 2.000
lf od 2.000 do 10.000
lg od 10.000 do 24.000
lh od 24.000 do 50.000
li od 50.000 do 70.000
Xl nad 70.000
Tabela 1.: Razdelitev razredov po metodologiji EUROSTAT

Na grafu je prikazan vrednostni pregled deležev posameznih
razredov na merilnih mestih pri prodaji upraviËenim odjemalcem.
la
0,73
lh
14,02

li
8,63

XI
1,01

lb
1,03

lg
13,85
lf
22,46

lc
6,90

ld
24,72

le
6,66

Graf: Vrednostni pregled prodaje na merilnih mestih upraviËenih
odjemalcev v letu 2004 po metodologiji EUROSTAT.

Energetsko svetovanje
V letu 2004 smo elektriËno energijo glede na leto 2003 prodajali v obliki enostavnejših tarif in manj na podlagi bolj strukturiranih produktov. Tako se je povpraševanje po storitvah na podlagi
analiz zmanjšalo, še vedno pa so ostale zanimive analize obremenitvenega diagrama, pretekle porabe ter predvidenih stroškov.
Veliko aktivnosti je bilo namenjenih analizam kot podpora
prodaji za kljuËne kupce. Tako smo v zaËetku leta 2004 nudili našim
najveËjim kupcem analize pogojev prodaje kot podporo pri odloËitvi
za sklenitev pogodbe. Med letom smo izvedli nekaj naroËil meritev
obremenitve skupaj s poroËilom, v drugi polovici leta pa smo se
osredotoËili na pripravo storitev v obliki paketov za leto 2005.

govorov bodo ocenjevali naslednje dejavnike: informiranje, osebje,
ceno elektriËne energije, raËune, odËitavanje porabe, ponudbo izdelkov in storitev razen elektriËne energije, cene podatkovnih in
svetovalnih paketov, okolje, ugled, kakovost opravljenih storitev,
reševanje reklamacij, odzivnost itd. Po analizi podatkov bomo
ovrednotili rezultate ter doloËili prednostna podroËja delovanja in
izvedli primerjavo glede na prejšnje merjenje.
Tako oblikovanje celovitega pristopa omogoËa, da raziskava
zadovoljstva kupcev ne postane le ena izmed mnogih tržnih raziskav, ki se izvajajo v podjetju, temveË da se na njeni osnovi oblikujejo
strateški naËrti in gradi nov odnos s kupci, saj so nam sami povedali,
kaj si želijo oziroma kaj bi še poveËalo njihovo zadovoljstvo.

V letu 2004 smo elektriËno energijo glede na leto 2003 prodajali v obliki
enostavnejših tarif in manj na podlagi bolj strukturiranih produktov.
V letu 2004 nismo izvajali raziskave zadovoljstva upraviËenih
odjemalcev. Pripravljali smo ponudbo storitev, ki jih našim upraviËenim odjemalcem nudimo v letu 2005 in vkljuËujejo podatkovne
in svetovalne pakete ter produkt Modra energija, ki je bil razvit v
sodelovanju s HSE. Ponudba storitev je bila poleg kakovosti storitev
in prilagodljivosti eden izmed treh dejavnikov, ki po ugotovitvah
raziskave zadovoljstva upraviËenih odjemalcev iz leta 2003 vplivajo na njihovo splošno zadovoljstvo.

Zadovoljstvo upraviËenih odjemalcev
Merjenje zadovoljstva kupcev je podroËje, ki je v zadnjem
Ëasu vedno bolj aktualno. Pri tem ne gre le za trenuten trend v
tržnem raziskovanju, temveË gre za odraz situacije na trgu.
Izkušnje kažejo, da finanËni kazalniki ne dajejo zadostnih
podatkov o možnih dobiËkih zaradi poveËanja produktivnosti in
konkurenËnosti. Merjenje zadovoljstva kupcev ima pred obiËajno
uporabljenimi finanËnimi kazalci vrsto prednosti, med katere sodi
predvsem dejstvo, da v nasprotju s slednjimi omogoËa ugotavljanje
dejanskega stanja in lažje osredotoËenje na težave. Ker se zavedamo, kako pomembno je zadovoljstvo kupcev, smo se odloËili za
izdelavo metodologije za merjenje zadovoljstva in zvestobe kupcev Elektro Ljubljana. Metodologija bo vkljuËevala celovit pristop k
spremljanju zadovoljstva kupcev, s katerim se zagotavlja poveËanje
njihovega zadovoljstva.
Metodologija bo veËfazen model. VkljuËevala bo naËin pridobivanja informacij, iz katerih bomo razbrali tiste kakovostne dejavnike, ki so izrednega pomena za kupca, analizo teh dejavnikov ter
naËrt dejavnosti za izboljšanje. Naši kupci so upraviËeni in tarifni
odjemalci ter kupci ostalih storitev. Preko anket oziroma ustnih raz-
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Razširjena ponudba bo vplivala na poveËanje njihovega zadovoljstva, saj so to izrazili v prejšnji raziskavi. Da bi to potrdili, bomo
izvedli novo raziskavo zadovoljstva upraviËenih odjemalcev v letu
2005, saj bomo le tako ugotovili, kako vpliva na njihovo zadovoljstvo nova ponudba in ali sledimo enemu izmed ciljev podjetja, ki
je poveËanje zadovoljstva kupcev. Izvedli bomo tudi primerjavo z
rezultati raziskave iz leta 2003 ter spremljali uËinek napredka spremembe našega poslovanja in okolja.

ter o naši ponudbi. Za kakršna koli vprašanja o oskrbi z elektriËno
energijo pa smo jim na voljo po telefonu in elektronski pošti.
Pomemben kanal komuniciranja z upraviËenimi odjemalci je
klicni center, saj predstavlja za vse kupce z letno porabo energije
pod 30.000 kWh najpomembnejši vir informacij o njih ter nenazadnje tudi vir prodaje.

Izpostavljenost tveganjem
Komuniciranje z upraviËenimi odjemalci
Zaradi novosti, ki so bile povezane predvsem z odpiranjem
trga z elektriËno energijo, je bilo leto 2004 za nas polno izzivov,
hkrati pa tudi priložnosti, da pokažemo naš profesionalni odnos in
dokažemo odgovornost, ki jo Ëutimo do naših kupcev ‡ upraviËenih odjemalcev.
UpraviËene odjemalce smo poskušali Ëim bolje obvešËati o
spremembah, o njihovih možnostih in o statusu, ki so ga dobili s
prehodom med upraviËene odjemalce. Pri tem smo se posluževali
razliËnih komunikacijskih kanalov.
Tveganja, s katerimi se sreËujemo pri nakupu in prodaji elektriËne energije, delimo na koliËinska, cenovna, likvidnostna, kreditna, pravna, operativna in politiËna.
Sistem za obvladovanje odnosov s strankami CRM ‡ EVI, ki
ga uporabljamo v OE PUO, smo uporabili za selektivno pošiljanje
raznovrstnih dopisov. Kupce smo o novostih seznanili tudi z objavami v dnevnem Ëasopisju.
Izdelali smo informativno brošuro, kjer kupec najde osnovne
podatke o nakupu elektriËne energije, o uporabi distribucijskega
omrežja, o možni izbiri posameznih cenikov, o podatkovnih, svetovalnih in izvajalskih storitvah ter o Modri energiji.
V brošuri smo dali poseben poudarek tudi poglavju “Kje smo
dosegljivi”, z navedbo možnih primerov, v katerih bi se lahko znašel naš kupec (npr. potrebuje informacije o komercialnih pogojih
pogodbe, o reklamaciji raËuna, o Soglasju za prikljuËitev, o prijavi
okvar itd.) ter navedli, kje lahko dobi želene informacije.

Brošura ‡ naslovna stran
Vsebina brošure predstavlja poleg drugih gradiv tudi del vsebine na spletni strani Elektro Ljubljana, kjer v zavihku “Za podjetja”
upraviËeni odjemalci najdejo veËino podatkov o svojih možnostih
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Tveganja, s katerimi se sreËujemo pri nakupu in prodaji elektriËne energije, delimo na koliËinska, cenovna, likvidnostna, kreditna, pravna, operativna in politiËna.
KoliËinska tveganja so posledica nenatanËne napovedi realizacije bilanËne podskupine oziroma spremembe odjema posameznih Ëlanov bilanËne podskupine kot posledica izpada omrežja,
meteoroloških vplivov ter spremembe odjema Ëlanov zaradi tehnoloških ali tržnih zahtev. Ta tveganja obvladujemo s sodelovanjem
Ëlanov bilanËne podskupine pri napovedi in uporabo ekspertnih
znanj ter statistiËnih orodij.
Cenovno tveganje je predvsem posledica nakupa in prodaje na
kratkoroËnem trgu, kjer se cena oblikuje na podlagi kratkoroËnega
razmerja med ponudbo in povpraševanjem. Na cenovno tveganje najbolj vplivajo vreme, hidrologija, remonti elektrarn ter trenutna zasedenost prenosnih zmogljivosti. Cenovna tveganja obvladujemo s primernim razmerjem sklepanja dolgoroËnih in kratkoroËnih pogodb.
Likvidnostna tveganja so posledica premajhne ponudbe oziroma povpraševanja na trgu. Vzroki likvidnostnih tveganj so lahko v
strukturi trga, modelu trga, izpadih proizvodnih enot oziroma prenosnih zmogljivosti, izjemnih vremenskih pogojev. Tudi likvidnostna
tveganja obvladujemo s primernim obvladovanjem nakupnega portfelja in razmerjem sklepanja dolgoroËnih ter kratkoroËnih pogodb.
Kreditna tveganja so posledica nezmožnosti poslovnih partnerjev za poravnavo zapadlih obveznosti. Ta tveganja obvladujemo z oceno kreditnega tveganja poslovnih partnerjev na podlagi
bonitet in dosedanjega sodelovanja, ustrezno cenovno politiko ter
uËinkovito izterjavo.
Pravna tveganja so posledica nekonsistentne zakonodaje in
podzakonskih aktov, ki prinašajo doloËene negotovosti in jih želijo
nekateri udeleženci trga izkorišËati na raËun drugih udeležencev
trga ter javnih gospodarskih služb. Pravna tveganja obvladujemo
z aktivnim sodelovanjem pri pripravi zakonskih pravil in odpravi
neskladnosti.
Operativna tveganja so posledica Ëloveških napak in napaËnega delovanja informacijskih sistemov. Ta tveganja obvladujemo
s primerno kadrovsko zasedbo, izobraževanjem, uvajanjem sodobnih in povezanih informacijskih rešitev.
PolitiËna tveganja so posledica odloËitev predstavnikov države na spremembo zakonodaje, doloËanja reguliranih cen, politiËnih
zamenjav vodstev podjetij in drugo. Ker je veËinski lastnik podjetja
Elektro Ljubljana država, je obvladovanje teh tveganj omejeno.

Sodelavci OE PUO

MESECA

TEMA

Dobava
elektriËne
energije tarifnim
odjemalcem
Skladno z veljavno zakonodajo je naša osnovna dejavnost kakovostna in redna dobava elektriËne energije
tarifnim odjemalcem, ki jih je bilo v letu 2004 kar preko
290 tisoË. Tarifnim odjemalcem smo v letu 2004 dobavili
1.312.476 MWh elektriËne energije, kar je za 2,4 % veË
kot leta 2003.

Tarifni sistem in tarifni Ëasi

P

rva lanska sprememba na podroËju dobave elektriËne energije tarifnim odjemalcem je bila 1. februarja 2004, ko se je
cenik na segmentu vseh tarifnih postavk za prodajo elektriËne energije tarifnim odjemalcem poveËal za 4 %, Ur. l. RS, št.
8/04.
Najpomembnejša novost in hkrati velika sprememba na
podroËju dobave elektriËne energije tarifnim odjemalcem v letu
2004 je bila uvedba novega tarifnega sistema za prodajo elektriËne energije. Nov tarifni sistem velja od 1. julija 2004, Ur. l. RS, št.
36/04 in doloËa tri tarifne stopnje: gospodinjski odjem I., II. in III.
stopnje. Odjemalci ostalega odjema imajo od julija 2004 možnost
prehoda k upraviËenim odjemalcem in s tem izbiro svojega dobavitelja. Druga bistvena novost novega tarifnega sistema je bila
ukinitev popoldanske manjše tarife in njena uvedba v soboto in
na dela prost dan.

Od 1. julija 2004 tako veljajo naslednji tarifni Ëasi:
• MT ‡ manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak
delavnik od 22.00 do 6.00 ure naslednjega dne ter vsako soboto,
nedeljo in dela prost dan od 0.00 do 24.00 ure.
• VT ‡ veËja tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak dan
od 6.00 do 22.00 ure.
• ET ‡ enotna tarifa je tarifa, ki jo enotarifni števec beleži vsak dan
od 0.00 do 24.00 ure.
Skladno z novo uredbo o tarifnem sistemu za prodajo elektriËne energije je bila 9. oktobra 2004 izvedena sprememba dosedanjega sistema preklopa tarifnih Ëasov pri dvotarifnem merjenju
na vseh krmilnih napravah za števce elektriËne energije, ki so da-

ljinsko krmiljene. Pri odjemalcih, ki imajo za potrebe dvotarifnega
merjenja namešËene stikalne ure, je bila prenastavitev izvedena
na posameznem merilnem mestu do 31. decembra 2004.
Lansko leto je bil sprejet tudi nov sklep o doloËitvi cen za
dobavo elektriËne energije za gospodinjske odjemalce in cene za
pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi elektriËne energije, Ur. l.
RS, št. 66/04. Nova struktura cene je naslednja:
• cena za uporabo omrežja (Ur. l. RS, št. 84/08);
• cena elektriËne energije (Ur. l. RS, št. 66/04) ter
• uvedba ter prikaz priznanih stroškov v višini 0,6 SIT/kWh (Ur. l.
RS, št. 66/04).
Zaradi veËje preglednosti pri izstavljanju meseËnih obrokov
tarifnim odjemalcem smo v mesecu novembru prešli na nov naËin
izstavljanja meseËnih obrokov. Obrok odslej izstavljamo za koledarski mesec. Tako je ocenjena poraba elektriËne energije obraËunana od prvega do zadnjega dne v mesecu. Za isti mesec je obraËunana tudi obraËunska moË. RaËun je izstavljen konec meseca za
tekoËi mesec, v plaËilo pa zapade 15. oziroma 18. (trajni nalogi) v
prihodnjem mesecu.
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Zagotovljena dobava
Nov tarifni pravilnik, ki je usklajen z globalnimi usmeritvami Evropske direktive, omogoËa nadaljnje odpiranje trga elektriËne
energije. Odjemalci ostalega odjema imajo možnost prehoda na trg.
V tem tarifnem pravilniku je opredeljena zagotovljena dobava. Pomeni pravico odjemalcev na srednje napetostnem nivoju do dobave
elektriËne energije. Takšen odjemalec opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost in ima manj kot 50 zaposlenih ter letni promet manjši
od 10 milijonov EUR v tolarski protivrednosti ter nima sklenjene
pogodbe o dobavi elektriËne energije. Takšna dobava traja najveË
tri mesece. Cenik za zagotovljeno dobavo je transparenten in je objavljen na naši spletni strani.

Aktivno poteka certificiranje lastnih hidroelektrarn, poteka tudi preoblikovanje cene ZELENE ENERGIJE (ZE). Za vsako prodano kWh ZE je bilo
doslej zbranih 6,75 SIT, ki so bili porabljeni izkljuËno za obnovo in razvoj
proizvodnje ZE.

Komuniciranje z odjemalci

Tematski elektronski naslovi
Uvedli smo tematske elektronske naslove, na katere zbiramo
vprašanja in posredujemo odgovore s posameznega podroËje dela.

Zelena energija ‡ razvoj lastne blagovne znamke
ZELENA ENERGIJA je elektriËna energija, pridobljena iz okolju prijaznih in obnovljivih energetskih virov in je namenjena vsem
tarifnim odjemalcem Elektra Ljubljana, predvsem pa tistim, ki se
zavedajo nevarnosti onesnaževanja okolja in splošnega trenda porasta porabe elektriËne energije. Osnovni cilji uvedbe projekta so
bili v letu 2004 usmerjeni v oblikovanje in promocijo blagovne
znamke ter širitev zavesti v javnosti o pomembnosti okolju prijazne
in obnovljive energije.
Elektro Ljubljana se pri uvajanju produkta ZE zaveda, da razvoj vsakega produkta potrebuje Ëas, sredstva in formalnopravno
ureditev. Prav to podjetje Ëaka v letu 2005. Trenutno potekajo pogovori o formalnopravno umestitvi produkta v okvire slovenske in
evropske zakonodaje s podroËja energetike. Aktivno poteka certificiranje hidroelektrarn, poteka pa preoblikovanje cene ZE. Za vsako
prodano kWh ZE je bilo doslej zbranih 6,75 SIT, ki so bili porabljeni
izkljuËno za obnovo in razvoj proizvodnje ZE.

Klicni center
Klicni center opravlja funkcijo vhodno-komunikacijske enote
in postaja osrednji komunikacijski kanal komuniciranja s tarifnimi
in upraviËenimi odjemalci z letno porabo do 30.000 kWh. Deluje
kot glasovna pošta, omogoËa sprejem reklamacije obrokov, stanj
števcev, izdelavo kontrolnih obraËunov za porabljeno elektriËno
energijo, zaposleni v klicnem centru pa vsak dan od 7.30 do 14.30
ure osebno odgovarjajo na vprašanja odjemalcev in nudijo razliËne
podatke.

Zgibanka “Dober tok za gospodinjstva na dolgi rok”
Za odjemalce smo izdali zgibanko z naslovom “Dober tok za
gospodinjstva na dolgi rok“. V njej smo predstavili zakonodajo s
podroËja dobave elektriËne energije tarifnim odjemalcem, podali
smo nekaj informacij o ZELENI ENERGIJI in podatke o naših informacijskih mestih.

Splet
Od novembra 2004 dalje je našim odjemalcem na voljo možnost elektronskega poslovanja: oddajo lahko stanje števca, prijavijo
ali odjavijo merilno mesto z odklopom in izvedejo spremembo plaËnika odjemnega mesta. Za oddajo veËine obrazcev potrebujejo odjemalci digitalno potrdilo ustreznih agencij SIGENCA ali POSTArCA.
Elektronsko poslovanje se izvaja po doloËilih Zakona o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu, Ur. l. RS, št. 74/04.

Zadnja stran raËunov
Na zadnji strani rednih meseËnih obrokov odjemalce ažurno
obvešËamo o aktualnih temah s podroËja dobave tarifnim odjemalcem. Ob koncu leta smo vse tarifne odjemalce obvestili tudi o
njihovi meseËni in letni porabi.
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Analiza zadovoljstva tarifnih odjemalcev
Junija leta 2003 je komunikacijska skupina SPEM pripravila
Raziskavo zadovoljstva in lojalnosti tarifnih (gospodinjskih) odjemalcev Elektro Ljubljana d. d. Posamezna podroËja, ki jih je zajemala anketa, smo ob koncu leta 2004 analizirali in ugotovili, da
je bila veËina potrebnih ukrepov, ki so jih odjemalci želeli, izvršenih. Izvajamo že aktivnosti za novo raziskavo. Pri tem upoštevamo
dejstvo, da je najboljše merilo objektivnega merjenja zadovoljstva
veËkratna zaporedna uporaba iste metode raziskave.

Elektroenergetska bilanca
Potrebe po elektriËni energiji za leto 2004 so razvidne iz spodnje tabele:

Elektro Ljubljana v tem regulacijskem obdobju doseglo 81,3 %
naËrtovanih izgub.
(v MWh)

Elektroenergetska bilanca
Elektro Ljubljana
Skupne potrebe
Za tarifne odjemalce
Za upraviËene odjemalce
Neregulirana dobava + Hrvaπka
Izgube

Realizacija
1-12/2003
3.506.025
1.282.325
2.011.300
23.546
188.854

NaËrt
1-12/2004
3.619.000
1.311.000
2.055.000
253.000

Realizacija
1-12/2004
3.640.268
1.312.476
2.109.562
12.597
205.632

Indeks
R04/P04
100,6
100,1
102,7
81,3

Indeks
R04/R03
103,8
102,4
104,9
53,5
108,9

Tabela: Elektroenergetska bilanca Elektro Ljubljana za leto 2004.
Neregulirana dobava in izmenjava elektriËne energije s Hrvaško je posledica izmenjave med distribucijskimi omrežji in se je
v letu 2004 glede na leto 2003 skoraj prepolovila.
V letu 2004 je bil v primerjavi z letom 2003 odjem elektriËne
energije veËji za 3,8 %. To je le za 0,6 % veË kot smo naËrtovali.
Potrebe po elektriËni energiji za tarifni odjem so v letu 2004 glede
na leto 2003 narasle za 2,4 %, za upraviËene odjemalce pa za 4,9
%. Nova uredba o tarifnem sistemu za prodajo elektriËne energije, ki velja od 1. julija 2004 dalje, predpisuje dodatno odpiranje
trga z elektriËno energijo. V letu 2004 je na upraviËeni odjem
prešel le manjši del ostalega odjema, ki bi po novi uredbi lahko
prešel na upraviËen odjem. Izgube elektriËne energije v omrežjih
so narasle za 8,9 %. V skupnih potrebah po elektriËni energiji je

NaËrtovane aktivnosti za leto 2005
Nadaljnji razvoj novih produktov:
• razvoj produkta ZELENA ENERGIJA in pridobitev novih kupcev
te energije ter
• uvajanje predplaËilnih števcev.
Izboljševanje komunikacijske ravni z odjemalci:
• izvedba ankete “Merjenje zadovoljstva tarifnih odjemalcev”;
• nadgradnja storitev spletnega portala KC (elektronski raËun, itd.);
• posodobitev klicnega centra, da bo deloval kot osrednja enota od
sprejema do izvedbe.
Sodelavci OE DTO

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Ime elektrika naj bi po nekaterih virih izviralo že iz stare GrËije.
Grki so namreË opazili, da Ëe
so drgnili jantarjevo površino,
so se prašni delci v okolici jantarjevega predmeta in suhe krpe postavili
v toËno doloËeno stanje oziroma smer, kar
se nikakor ni dalo spremeniti. Prašni delci
okoli jantarjevega predmeta so se postavili
in oblikovali podobno kot lasje njihove naj
boginje. Naj boginja Elektra je bila najboljša, najlepša in najbolj zaželena med boginjami, toda bila je tudi zelo hitre jeze. Ko
se je moËno razjezila, so se njeni bujni lasje
oblikovali kot pravilno usmerjene pušËice
oziroma strele, ki so izhajale in izžarevale iz

njene glave, torej, ko je bila boginja
Elektra jezna, se jo je bilo zelo nevarno dotakniti, saj je vso svojo
jezo prenesla na druge, Ëetudi
povsem nedolžne. Ker so videli
podobnost stanja prašnih delcev okoli jantarja, v gršËini imenovanega elektron, in las
naj boginje, so enostavno to boginjo imenovali “Elektra”.
Boginja Elektra bi nam naj torej zapustila ime “elektrika” skupaj s svojimi lastnostmi, ki so bile zanjo znaËilne in ki jih
je bilo treba upoštevati ter se jih bati. Nam
pa naj kot simbol Elektrinih veËerov njena lepota predstavlja lepoto umetnosti, ki
nas plemeniti in navdihuje, njene pušËice,

Elektrika

od kod ime?
polne energije, pa naj bodo simbol Elektra
Ljubljana. Naj nas med seboj duhovno povezujejo ter nam dajejo novih življenjskih
moËi, da bomo lažje sledili svojim sanjam.

Anton AvËin
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Omrežje uspešno prestalo
sneg, veter in izjemno nizke
temperature
Letošnja zima se je priËela že na martinovo, 11. 11. 2004, saj je nekaj centimetrov mokrega snega povzroËilo nevšeËnosti na podroËju KoËevja in Notranjske.
plitvi je prišlo dne 13. 3. 2005 le do kratkotrajnega izpada na podroËju KoËevja in
Loškega potoka, kjer je v zimskih mesecih
zapadlo najveË snega (do 1 m).
Zaradi izredno nizkih temperatur v
mesecu marcu se je zelo poveËala koniËna
obremenitev, tako je dne 2. 3. 2005 koniËna
obremenitev celotnega Elektro Ljubljana
znašala 578 MVA, kar je tudi maksimalna
obremenitev Elektro Ljubljane do sedaj.
Tega dne je bila temperatura okoli ‡23 °C.
PriËakovana koniËna obremenitev v mesecu marcu, pri normalnih temperaturah za
ta mesec, pa znaša okoli 540 MVA.
Zima je prizanesla vsem dežurnim
službam, ki so bile ves Ëas v pripravljenosti.
Takšne zime si lahko samo želimo, seveda
pa se moramo zavedati, da je še ni konec.
Kljub temu, da je koledarsko že pomlad,
nas lahko še vedno preseneti moker sneg in
nevšeËnosti pri dobavi elektriËne energije
so zopet tu!

Janez MiklavËiË,
dispeËerska služba

Z

aradi dodatne obtežbe s snegom in
padca drevja je prišlo do okvar na
podroËju Babnega polja, Vrhnike
in KoËevja. Ker se je sneg zelo oprijemal
žic daljnovodov ter se je nekaj ur kasneje priËel hitro topiti, je prišlo na podroËju
KoËevja še do nekaj kratkotrajnih izpadov
(uspešnih APV) zaradi otresanja snega z
žic.
Toda k sreËi so bile omenjene težave
skorajda edine v letošnji zimi. Vse je kazalo, da prave zime sploh ne bo, saj smo bili
za božiË in novo leto prikrajšani za belo
prazniËno idilo. Narava je tako poskrbela
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za Ëas, v katerem je listje z dreves lahko
povsem odpadlo.
Do prvih veËjih snežnih padavin je
prišlo 19. januarja 2005, temperature so se
konec januarja zelo znižale, na podroËju
KoËevja, »rnomlja in Babnega polja se je
živo srebro spustilo pod ‡20 °C. Zima se
je nadaljevala vse do zaËetka marca, predvsem je bila obilica snega razveseljiva za
otroke med zimskimi poËitnicami. Zapadli
sneg je bil vedno suh in se skorajda ni oprijemal žic daljnovodov, prav tako ni povzroËal lomljenja vej drevja. Žleda v letošnji
zimi ni bilo. Zaradi otresanja snega ob oto-

AKTUALNO

AKTUALNO

Odnos do lastnih zaposlenih:
srce podjetja ‡ 2. del
Kot smo obljubili v prejšnji številki ELEKTRO NOVIC, nadaljujemo s Ëlanki, ki se navezujejo na merjenje zadovoljstva
zaposlenih in organizacijske klime. Tokrat boste izvedeli, kako in na kakšen naËin se raziskave merjenja organizacijske
klime in zadovoljstva zaposlenih izvajajo organizacijsko.

K

o se podjetje odloËi za izvajanje
takšne raziskave, se mora v zaËetku odloËiti, ali bo podjetje raziskavo izvajalo samo, ali bo za izvajanje
najelo pomoË neodvisnega strokovnjaka
oziroma agencijo. V kolikor je v podjetju zaposlen strokovnjak, ki ima strokovna
znanja in izkušnje z raziskavami merjenja
organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, lahko seveda takšno raziskavo
opravi podjetje samo. Prednost strokovnjaka znotraj podjetja je v dejstvu, da za
izvajanje raziskave ni dodatnih stroškov
in da strokovnjak znotraj podjetja zelo
dobro ve, kaj natanËno želi ugotoviti. Pomanjkljivost pa je lahko nekoliko veËja
pristranskost pri interpretaciji podatkov,

Da bi lahko bila raziskava organizacijske klime
in zadovoljstva zaposlenih izvedena kakovostno, je potrebno ob strokovnih zahtevah zagotoviti tudi primerno komuniciranje vodstva
podjetja zaposlenim.
kakor tudi manjše zaupanje zaposlenih,
da bodo njihovi odgovori ostali anonimni.
Pri angažiranju zunanjega strokovnjaka
ali agencije je morda najveËja nevarnost
v tem, da se v postopku priprave raziskave
premalo natanËno opredelijo cilji. Vsekakor pa pravilno izbrani zunanji strokovnjaki z izkušnjami poskrbijo za povsem
strokovno in nepristransko izvajanje raziskave in interpretiranje podatkov.
Sama raziskava merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih je
razdeljena v 8 korakov, in sicer
• opredelitev jasnih ciljev raziskave;
• priprava natanËnega poteka vseh postopkov raziskave;
• opredelitev strokovnih kriterijev raziskave;

• komuniciranje v podporo izvajanju raziskave;
• izvajanje raziskave (anketiranje);
• obdelava in interpretacija podatkov;
• komuniciranje o rezultatih raziskave in
• uporaba izsledkov raziskave v podjetju.
Opredelitev jasnih ciljev razumemo
kot osnovo za izvedbo kakovostne raziskave, saj le natanËno definiranje, kaj je pravzaprav za naše podjetje in naše zaposlene
pomembno, omogoËi pridobitev podatkov,
ki bodo koristili tako podjetju kot zaposlenim. Toliko bolj se je potrebno zavedati, da
odloËitev podjetja, da meri organizacijsko
klimo in zadovoljstvo svojih zaposlenih,
ne sme in ne more biti enkraten poskus.
Le z rednim merjenjem zadovoljstva zaposlenih lahko podjetje ugotavlja, ali je bilo
pri izvajanju programov za zaposlene tudi
uspešno.
Priprava natanËnega poteka vseh postopkov raziskave je kakor recept za dobro
jed. NatanËno se opredeli, kdo in do kdaj
mora opraviti posamezno aktivnost. Z natanËnim naËrtom aktivnosti pa se zagotovi,
da se v fazi izvajanja raziskave po nepotrebnem ne moti delovni proces.
Pod pojmom strokovni kriteriji razumemo opredelitev naËina anketiranja, velikosti vzorca, torej koliko zaposlenih bo
sodelovalo v raziskavi, naËin anketiranja
ter izdelavo vprašalnika, ki narekuje tudi
zahtevnost statistiËne obdelave podatkov.
Da bi lahko bila raziskava organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih
izvedena kakovostno, je potrebno ob strokovnih zahtevah zagotoviti tudi primerno
komuniciranje vodstva podjetja zaposlenim. ObiËajno vodstvo podjetja pisno obvesti zaposlene o izvedbi in ciljih raziskave. Tako zaposleni kot vodstvo podjetja se
namreË morajo zavedati, da bodo podatki
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raziskave namenjeni izboljšanju zadovoljstva zaposlenih in organizacijski klimi in
ne odkrivanju nezadovoljnih posameznikov. Tako zakon o varovanju osebnih
podatkov kot vsi strokovni etiËni kodeksi narekujejo strokovnjakom za izvajanje
raziskav, da se lahko zbrane podatke uporablja samo v zbirni obliki, torej v odstotkih odgovorov na posamezna vprašanja.
Pravilno razumevanje uporabnosti raziskave se lahko zagotovi samo s primernim
komuniciranjem pred izvedbo, v Ëasu izvajanja in po koncu izvedene raziskave.
Podatki raziskave pa bodo koristni samo v
primeru, Ëe zaposleni iskreno odgovarjajo
na vprašalnik.
NaËin anketiranja oziroma zbiranje
podatkov je odvisen od organiziranosti
podjetja. Lahko se uporabljajo razliËne
metode anketiranja: od pošiljanja vprašalnikov na domove zaposlenih, internetnega

anketiranja, Ëe vsi zaposleni redno uporabljajo internet, do telefonskega anketiranja,
Ëe ima podjetje veliko število loËenih enot
z majhnim številom zaposlenih po posamezni enoti. Najpogosteje pa se izvaja tako
imenovano skupinsko anketiranje, kjer se
zaposlenim zagotovi prostor, kamor lahko
pridejo v najbolj primernem Ëasu izpolniti vprašalnik, tam pa jim je na voljo tudi
oseba, ki lahko nudi dodatna pojasnila za
dobro izpolnjevanje vprašalnika.
Ko so vprašalniki izpolnjeni, se opravi
statistiËna obdelava podatkov. S statistiËno
obdelavo se ugotovi, kakšna je organizacijska klima v podjetju in kako zadovoljni
so naši zaposleni. Kaj pa pove posamezen
odstotek odgovorov na vprašanje in kako
si ga je moË razlagati, pa mora obrazložiti strokovnjak, ki na podlagi zbranih podatkov pripravi pisno poroËilo in grafiËen
prikaz podatkov.

Na koncu pa je seveda zelo pomembno, da tako vodstvo podjetja kot zaposleni
v podjetju izvedo, kaj so pokazali rezultati
raziskave in kakšni so možni ukrepi, ki bi
lahko ustvarili pogoje za poveËanje zadovoljstva in izboljšanje organizacijske klime
v podjetju. Zadovoljstvo zaposlenih in dobra organizacijska klima sta namreË odvisna tako od vodstva podjetja, kakor tudi
od vsakega posameznega zaposlenega, saj
lahko le s skupnimi moËmi zagotavljajo
prijazno in uspešno okolje za zadovoljevanje potreb svojih strank.
»e smo tokrat spoznali, na kakšen naËin lahko podjetja izvajajo raziskave organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih,
bomo v prihodnji številki ELEKTRO NOVIC
podrobneje predstavili posamezne korake.
Violeta Irgl

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Vabila

V torek, 26. aprila 2005, se bomo podali na Koreno v Polhograjskem pogorju. Dobimo
se ob 8.00 uri na parkirišËu “Pri Pratkarju”. Potrebna je pohodniška obutev. Prevoz: primestni avtobus, ki odpelje iz ljubljanske avtobusne postaje ob 7.05 uri s štev. 3 oziroma 4
ali lasten prevoz oziroma hoje ca. 2 uri. Malica iz nahrbtnika. Ob povratku se bomo ustavili
nekje na toplem obroku.
Udeležba na pohodu na lastno odgovornost. Prijave 18. in 19. aprila 2005.

Dne 3. maja 2005 se bomo odpravili na GoriËko. V kraju Grad si bomo ogledali grad
s 365 sobami in nadaljevali pot do Tromejnika (Slovenija, Avstrija, Madžarska). Prijave 18.
in 19. april 2005. Do zasedbe avtobusa.

Majski izleti

Tudi letos se bomo udeležili “Pohoda okrog Ljubljane”. Dobimo se v soboto, 7. maja
2005, ob 8.00 uri ob Koseškem bajerju okrepËevalnica “Pri cviËku”, od koder bomo šli proti
cilju. PriporoËamo pohodno obutev. VeË ko nas bo, bolj bo veselo. Toplo vabimo tudi sodelavke in sodelavce Elektra Ljubljana, da se nam pridružite.
PoboËja Golice so maja najlepša. »e je to res, se bomo prepriËali 24. maja 2005, ko se
bomo podali na pohod na Golico. Odhod iz Ljubljane ob 7.00 uri s parkirišËa Tivoli. Udeležba na pohodu na lastno odgovornost. Pohodniška obutev. Prijave 11. in 12. maja 2005.
Do zasedbe avtobusa.
Prijavite se lahko na dan prijav do 11. ure na telefonsko številko 01 519 80 36, Zvonka
Osredkar.
Društvo upokojencev Elektro Ljubljana
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SPOZNAJMO

Rad bi sodil A skupino
ali pa olimpijske igre
Igorja Zaletelja so sodelavci opisali z vsoto izredno pozitivnih lastnosti:
komunikativen, odprt, sposoben in zanesljiv. VeË o tem kaj dela, kaj si želi in o
Ëem sanja pa lahko preberete v nadaljevanju.

K

daj in kje ste se rodili?
Rodil sem se 11. julija 1964 v Ljubljani.

Vaša izobrazba in kje se je zaËela
vaša delovna kariera?
Po poklicu sem elektromehanik in
sem konËal šolanje leta 1982 ter nato odšel na služenje vojaškega roka. Na zaËetku
sem bil zaposlen v IMP Dvigalu, kjer sem
tudi opravil prakso. Po prihodu iz vojaškega
služenja sem se zaposlil v Mostovni
kot vzdrževalec elektro strojev.
Ko pa je nastala potreba za
delavca v skladišËu, sem
se odloËil, da sprejmem
ta izziv kot pomoËnik
glavnega skladišËa in
na tem delovnem mestu
sem še danes, vendar
zdaj v Elektru Ljubljana
‡ glavno skladišËe »rnuËe. Seveda je bilo potrebno
še dodatno šolanje na podroËju
skladišËnega poslovanja in materialnega knjigovodstva.
Moj prihod v Elektro Ljubljana sega
v 1988 leto, ko sem zaËel kot pomoËnik
glavnega skladišËa na Elektru Ljubljana PE
mesto. Po odhodu vodje skladišËa v upokojitev, pa sem prevzel njegovo delovno mesto. Od leta 1993 do 1994 pa sem sodeloval
v komisiji za izdelavo klasifikata opreme in
materiala, kar pomeni da smo pripravili postopek za raËunalniško obdelavo podatkov
in njen skrbnik sem še danes. Po reorganizaciji podjetja leta 2003 je prišlo do združitev skladišË Elektro Ljubljan ‡ mesto in
glavnega skladišËa Elektro Ljubljana d. d.
ter selitve v glavno skladišËe »rnuËe.

Prosim, opišite nam vaše delovne naloge?

Kot pomoËnik glavnega skladišËa
skrbim za zalogo v glavnem skladišËu: naroËam material, po potrebi pa tudi osebno
dostavljam material, tako od dobaviteljev
kot na PE mesto-Kotnikova 9. Potreba dela
pa zahteva tudi izdajanje in sprejemanje
materiala kakor razkladanje z viliËarjem.
Od leta 1994 pa sem skrbnik klasifikata za
celotno Elektro Ljubljana d. d.
S Ëim se ukvarjate v prostem Ëasu?
Moj prosti Ëas je bolj namenjen športu. Leta 1974 sem
aktivno zaËel trenirati hokej
in bil do odhoda v vojsko
Ëlan HK Olimpija. Bil
sem tudi Ëlan mladinske reprezentance bivše
Jugoslavije in se udeležil kot igralec dveh
evropskih prvenstev. Po
prihodu iz služenja vojaškega roka sem prestopil
k takratnemu drugoligašu HK
Slavija in še šest let igral drugo
Jugoslovansko ligo, saj mi poleg službe in
gradnje hiše Ëas ni kaj veË dopušËal.
Po konËani igralski karieri sem
se odloËil, da postanem sodnik
v hokeju na ledu in sem z
vztrajnostjo ter trdim delom
hitro uspel do mednarodnega sodnika. V 14-ih letih opravljanja sodniškega
dela sem sodeloval na 12
svetovnih prvenstvih in 4
Continetal turnirjih in imam
skupno preko 50 tekem na vseh
svetovnih prvenstvih. Sodil sem
svetovna prvenstva C in B skupine. Vseh
dosedanjih odsojenih tekem pa imam preko
850. Še danes pa poleg sojenja igram tudi
v ljubljanski hokej trim ligi pri ekipi VHK

Koseze. Udeležili smo se tudi treh svetovnih
prvenstev veteranov v Kanadi in lahko bi
se reklo, da sem kar malo zasvojen s hokejem. Zelo rad pa tudi kolesarim, hodim v
hribe ter nabiram gobe.
Naj tudi omenim, da sem oËe 16-letnega sina Roka, ki hodi po oËetovih stopinjah, vsaj glede športa, saj tudi on trenira
hokej. So pa danes drugaËni Ëasi kot pred
leti in ker skoraj ni finanËne pomoËi kluba
glede opreme, nas kot družino igranje sina
Roka kar precej stane, saj je golman pri selekciji kadetov.

Katerim vrednotam sledite v
življenju?
Moje vodilo za življenje je prijaznost,
poštenost, delavnost, zaupanje, natanËnost,
saj brez tega ni uspeha, tako na delovnem
mestu kot pri športu in pri prijateljih. Potrebno si je vzeti Ëas za prijatelje in obËasno kako zabavo. Le tako se vËasih pozabi
na današnji hiter tempo življenja.

Vaši življenjski cilji, želje, upi?
Ker sem leta 2000 nekoliko resneje zbolel, si želim samo, da bi mi služilo
zdravje, saj Ëe je Ëlovek zdrav, lahko
uresniËi še mnogo ciljev, želja in
teh je pri meni še mnogo. Želim si, da bi še naprej tako
lepo sodeloval z vsemi sodelavci. V zasebnem življenju pa imam tako kot vsak
Ëlovek kar nekaj želja. Vendar je na prvem mestu zame
trenutno vzgoja sina, potem
pa športni uspehi. Moj najveËji
cilj je, da bi sodil A skupino ali pa
olimpijske igre.
Igor Zaletelj in
Violeta Irgl
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ZDRAVJE PRI DELU

VARNOST IN

Raziskava nezgod pri delu
Z uËinkovitimi raziskavami in ukrepi za prepreËevanje nezgod pri delu želimo izboljšali splošno varnost na delovnih
mestih ter prepreËiti ponovitve tudi na drugih distribucijskih lokacijah.

V

službi za varnost in zdravje pri delu se zavedamo dejstva,
da smo pri prijavljanju nezgod pri delu sledili zgolj golim
zakonsko doloËenim obveznostim in podlagam, saj evidentirana in ustrezno prijavljena poškodba daje poškodovanemu
le ustrezne socialne pravice. Premalo smo se posluževali temeljite
raziskave vzrokov nezgod, ki bi jih lahko s poglobljeno analizo dobili, ter s tem mogoËe prepreËili ponovitev marsikatere poškodbe.
V ta namen je služba za varnost in zdravje pri delu izdelala
nov Organizacijski predpis za pripravljenost in odziv na nezgode
in izredne dogodke ‡ OP 69.
Organizacijski predpis opredeljuje postopke ravnanja ob nezgodah in dogodkih, ki se lahko zgodijo delavcem pri delu v vseh

organizacijskih enotah, ukrepanje v primeru nezgod in dogodkov
ter podrobneje opredeljuje raziskave nezgod in dogodkov.
Vsako nezgodo in izredni dogodek bodo za to doloËene skupine v prihodnje morale raziskati ne glede na to, ali so posledice
resne ali nepomembne.
Pri raziskavi se opravi temeljito preiskavo (pogovor s poškodovanim, obisk kraja dogodka, pogovor s priËami), skuša se ugotoviti pravi vzrok nezgode in se doloËi uËinkovit preventivni/korektivni ukrep za prepreËitev ponovitve nezgode, doloËi se rok ter
odgovorno osebo za izvedbo ukrepa.
Upajmo, da bomo uspešni!
Vesna Oman Rode

Evidenca nezgod pri delu v prvih dveh mesecih v letu 2005
Datum in ura nezgode
10. 1. 2005
12. 1. 2005 7:00

Poklic
samostojni elektromonter
komercialist

19. 1. 2005 9:20

samostojni elektromonter

25. 1. 2005 8:30

priuËeni delavec

28. 1. 2005 9:00

pomoËnik delovodje

28. 1. 2005 16:30

pomoËnik delovodje

01. 2. 2005 9:00

samostojni elektromonter

15. 2. 2005 15:15

referent za meritve

22. º2. 2005 13:00

voznik ‡ avtomehanik
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Kratek opis nezgode
DE / OE
Delavec se je pri odstranjevanju izolacije urezal v prst desne roke. LM / INŽ
Delavec je na poti na delo padel po poledenelih stopnicah.
UP / INŽ
Poškodoval si je palec leve roke.
Delavec se je pri pluženju snega zaletel v rob jaška.
LO / DEE
Pri trku je utrpel poškodbe vratnih vretenc.
Delavcu je na poti v službo spodrsnilo na zasneženem cestišËu.
NM / INŽ
Pri padcu je utrpel poškodbe glave in hrbta.
Delavec je nerodno stopil na robnik cestišËa, pri tem si je
LO / DEE
poškodoval gleženj leve noge.
Pri izstopu iz kamiona je delavcu spodrsnilo na ploËniku.
KO / INŽ
Pri padcu je utrpel poškodbe leve strani reber.
Delavec se je pri demontaži vodnikov na loËilniku udaril
LO / INŽ
nad desno oko.
Delavec je bil na poti iz sluæbe udeležen v prometni nesreËi.
LO / UDO
Utrpel je poškodbe vratnih vretenc.
Delavcu je pri odpiranju stranice na kamionu spodrsnilo na
KO / PKS
zasneženem terenu. Pri tem je dobil udarec v levi predel prsnega koša.

AKTUALNO
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Spolno
nadlegovanje
na delovnem
mestu
Delovno mesto je za veËino ljudi drugi dom. Tam prebijemo veËji del dneva, s sodelavci smo prijatelji, z njimi
se pogovarjamo o bolj ali manj zaupnih stvareh in si medsebojno pomagamo.

N

a delovnih mestih so prisotni tako moški kot ženske ‡ le
razmerja so razliËna. Nekatere ženske slišimo govoriti, kako
prijetno je delati v družbi moških ali obratno: moškim je
delo prijetnejše, Ëe so na delovnem mestu prisotne tudi ženske.
Lahko pa nedolžna osvajanja, komplimenti ali dotiki postanejo komu sËasoma nadležni in nezaželeni. Prerastejo lahko tudi
v hujše oblike nadlegovanja. In Ëe se sodelavec na zmeni za opozorila, lahko nasprotna stran kmalu postane žrtev spolnega nadlegovanja. In prav zaradi njih je potrebno opozoriti na to težavo tudi
v internem glasilu.
Nekateri zmotno razmišljajo, da je spolno nadlegovanje konflikt med dvema osebama v podjetju, da je žrtev nadlegovanja sama
izzvala in da morata zato ta problem medsebojno razËistiti. Takšno
ravnanje je stvar celotne organizacije. Vpliva tako na posameznika,
ki je nadlegovan, kot na ostale zaposlene, ki so posredno vpleteni.
In ker so zaposleni najpomembnejši del organizacije, je s tem prizadeto celotno podjetje. Pojavi se ekonomski vidik problema, saj zaradi spolnega nadlegovanja na delovnem mestu prihaja do stroškov
zaradi izgube motivacije, padanja produktivnosti, bolniških dopustov in nenazadnje tudi zaradi premestitve na drugo delovno mesto
ali zamenjave službe. V primeru, da žrtev dokaže, da delodajalec
ni ravnal v skladu s politiko o spolnem nadlegovanju na delovnem
mestu, ali da je ravnanje spolnega nadlegovanja ignoriral, naj bi
imel zaposleni pravico tudi do odškodnine.

Kaj je spolno nadlegovanje na delovnem
mestu?
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu je oblika diskriminacije. Zakon o delovnih razmerjih ga v 45. Ëlenu opredeljuje kot
neželeno ravnanje spolne narave, ki vkljuËuje neželeno fiziËno,
verbalno ali neverbalno ravnanje ali drugo na spolu temeljeËega
vedenja, ki ustvarja zastrašujoËe, sovražno ali ponižujoËe delovne

odnose in okolje ter žali dostojanstvo moških in žensk pri delu s
strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev.
FiziËno ravnanje spolne narave pojasnjujemo kot nezaželen
fiziËni stik v razponu od neposrednega dotikanja, trepljanja, šËipanja, drgnjenja ob telo sodelavca/ke, dotikanja sodelavkinih/sodelavËevih oblaËil, las, telesa, masaže vratu, ramen, objemanja,
poljubljanja, do napada in vsiljenega spolnega odnosa.
Razlagamo ga kot nedobrodošlo osvajanje, predloge v zvezi
s spolnostjo, ponavljajoËe se predloge za druženje izven delovnega
mesta (še potem, ko da oseba jasno vedeti, da si le-teh ne želi),

Nekateri zmotno razmišljajo, da je spolno nadlegovanje konflikt med
dvema osebama v podjetju, da je žrtev nadlegovanja sama izzvala in da
morata zato ta problem medsebojno razËistiti. Takšno ravnanje je stvar
celotne organizacije.
žaljivo spogledovanje, spolno sugestivne pripombe, namigovanja
ali opolzke komentarje, naslavljanje s “punËi, bejba, srËek, miška,
cukerËek”, spreminjanje poslovnih tem v spolne, bahanje s spolnimi
podvigi. Na ta naËin so ženske in moški postavljeni bolj v vlogo
spolnih subjektov kakor sodelavcev.
Neverbalno ravnanje spolne narave zajema kazanje pornografskih ali spolno sugestivnih slik, predmetov (npr. stenski koledarji,
elektronska pošta s pripetimi pornografskimi slikami), pohotni pogledi ali žaljivo spogledovanje, spolno sugestivne geste ali strmenje v dele telesa, tesno približevanje sodelavki/cu, kadar govorimo
(npr. nagibanje Ëez hrbet sedeËe osebe).
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Drugo na spolu temeljeËe ravnanje zajema posmehovanje ali
poniževanje, zastraševanje, fiziËna napadalnost, sramotilno obrekovanje ali Ërnjenje, žaljenje zaradi njenega ali njegovega spola,
pripovedovanje laži ali razširjanje govoric o spolnem življenju sodelavke/ca.

Zakaj naj bi delodajalec ukrepal?
Ker je sprejetje izjave o politiki proti spolnemu nadlegovanju
za delodajalce pomembno, saj je v primeru spora dokazno breme
na njihovi strani. To pomeni, da so oni tisti, ki morajo dokazati,
da so naredili vse, da ne bi prihajalo do spolnega nadlegovanja na
delovnem mestu.
Ker žrtve spolnega nadlegovanja lahko trpijo psihiËne in psihosomatske posledice ‡ jih je strah, so zaskrbljene, vznemirjene,
pojavljajo se motnje spanja, glavoboli, razdražljivost, depresija,
stres ... ObiËajno trpita tudi njihovo družabno in osebno življenje.
Zelo pogosto je onemogoËena njihova kariera in težje napredujejo.
Ker ima spolno nadlegovanje na delovnem mestu škodljive
posledice tudi za delodajalca. Med najpogostejšimi so upadanje
produktivnosti, zviševanja stroškov, zaposlene osebe so z delom
manj zadovoljne, izgubijo motivacijo ter pripadnost delu in delodajalcu, poveËajo se bolniške odsotnosti z dela.

Kaj lahko storite, Ëe vas spolno
nadlegujejo?
Dilema pri opredelitvi spolnega nadlegovanja je ta, kdaj naj
neko ravnanje opredelimo kot spolno nadlegovanje. RazliËne osebe
lahko namreË enako ravnanje opredelijo kot nenevarno ali kot spolno nadlegovanje, lahko pa enako ravnanje opredeljujejo razliËno
glede na dejstvo, kdo je udeležen pri spolnem nadlegovanju.
Žrtve lahko veliko storijo za to, da se spolno nadlegovanje
pravoËasno prepreËi. Zavedati se morajo, da to ni njihova osebna
stvar in da bodo z zakrivanjem problema le-tega še bolj poglobili.
Poskrbeti morajo, da je o nadlegovanju opozorjeno vodstvo
podjetja, ki bo na podlagi pritožbe s strani žrtve lahko sprejelo
ustrezne ukrepe.
Za žrtve nadlegovanja je pomembno, da (PriroËnik Urada RS
za žensko politiko, 1999):
• ne skrivajo dejstva, da so nadlegovani;
• se zavedajo, da krivda ni njihova;
• opišejo podrobnosti vsakega dogodka, povezanega z nadlegovanjem;
• preverijo, ali se je pri njihovem delu kaj spremenilo;
• ugotovijo, ali je oseba, ki nadleguje, spremenila odnos do njih;
• ugotovijo, ali ima nadlegovalec kakšen cilj;
• poizvejo, ali so imeli drugi zaposleni podobne težave in vprašajo
po podrobnostih;
• se pogovorijo s sodelavci o tem, ali naj pravno ukrepajo;
• poišËejo podporo pri tistih, ki so bili tudi sami žrtve;
• obravnavajo nadlegovalca kot problematiËnega za delovno okolje;
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• se o osebi, ki nadleguje, odkrito pogovorijo s svojim nadrejenim
ter
• se boja ne lotijo sami.
»e gre za blažje oblike, dajte nadlegovalki/cu jasno vedeti, da
je takšno ravnanje za vas neželeno in nesprejemljivo in da želite,
da se nemudoma neha. To povejte nedvoumno in odloËno, npr. z
“Oprostite, vaše poËetje me moti in je zame neprijetno. Želim, da z
njim prenehate.”
»e lahko, se zaupajte sodelavki/cu. Obstaja namreË možnost,
da ista oseba nadleguje še koga. Koristno je tudi, da si zapisujete
datum, ure in kraje dogajanja, saj nadlegovalke/ci obiËajno zanikajo svoja dejanja.
»e se nadlegovanje kljub vašemu NE nadaljuje, se obrnite na
delodajalca. Njegova naloga je, da zagotovi takšno delovno okolje,
kjer ne bo prihajalo do spolnega nadlegovanja.
»e delodajalec ne ukrepa, se lahko obrnete na inšpektorat za
delo.
Eden od možnih naslovov za pomoË je tudi sindikat ali druga
za to usposobljena oseba.
»e potrebujete psiho-socialno pomoË, se lahko obrnete na
nevladne organizacije, ki nudijo razliËna svetovanja.
»e gre za zelo težke oblike (npr. napad ali vsiljen spolni odnos), nemudoma obvestite policijo. Takšno nadlegovanje je kaznivo
dejanje.

Pomembno je reËi NE!
In NE pomeni NE!
Ne pretvarjajte se, da se vam to ni zgodilo
oziroma se vam ne more zgoditi.
In Ëe se vam zgodi, nikar ne krivite sebe za
poËetje nekoga drugega!
Jolanda Štukelj

NOVOSTI

TEHNI»NE

NN odvodniki prenapetosti za zunanjo
montažo v silikonskem ohišju
V svetu se od leta 1960 dalje uveljavlja silikonska
guma kot izolacijski material na vseh zahtevnejših visoko
napetostnih aplikacijah.

U

poraba opreme s silikonskim plašËem se je v našem podjetju
priËela leta 1994 z vgradnjo prvih kompozitnih zateznih
izolatorjev, ki so nadomestili steklene kapaste izolatorje.
Revolucijo pri srednje napetostnih odvodniki prenapetosti je
povzroËil cink ‡ oksidni varistor, ki je vgrajen v elastiËno ohišje,
obdano s silikonsko gumo, v celoti zamenjal SN odvodnike v
keramiËnem ohišju. Danes si ne znamo veË predstavljati, da bi
vgradili SN odvodnik prenapetosti v keramiËnem ohišju.
Podjetje IzoElektro d. o. o. je proizvajalec srednjenapetostnih odvodnikov prenapetosti in izolatorjev s silikonskim plašËem. Pri razvoju nizkonapetostnega odvodnika prenapetosti za zunanjo montažo so uporabili tehnologijo
nanosa izolacije s silikonom iz srednje napetosti. Za
kakovostno obratovanje in doseganje popolne
zašËite pred vdorom vlage in prahu sta pri NN
odvodniku pomembna:
1. dober oprijem silikonske gume na aktivne
dele ter
2. uporaba silikona brez dodatkov,

Dober oprijem silikonske gume
na aktivne dele
Dober oprijem silikonske gume na aktivne dele odvodnika prenapetosti izpolnjuje visoko stopnjo mehanske in elektriËne
zašËite, ki so predpisane v standardu EN 61634 11:2002. Merilo
stopnje zašËite je podano z IP (international protection). Podana
je z dvema številkama, od katerih prva pomeni mehansko zašËito,
druga pa elektriËno. OštevilËene so od 0‡6 za mehanski in od 0‡7
za elektriËni del. Zahteve za elemente za zunanjo montažo so najmanj IP 55.

Uporaba silikona brez dodatkov
Uporaba silikonske gume brez dodatkov je izredno pomembna. Proizvajalci silikona zaradi cenovnega pritiska konËnih kupcev
dodajajo v silikonsko zmes cenene dodatke, kot so: silikonski prah,
silicijeva kislina in ATH (aluminijev trihidrat) polnilo.
Kakršna koli vsebnost teh dodatkov zmanjšuje hidrofobiËnost
in obstojnost na staranje silikonskega plašËa. Zaradi tega se bo v

bodoËe zahtevalo potrdilo proizvajalca silikona o vsebnosti omenjenih dodatkov na izdelkih, ki jih bo nabavljala naša distribucija.
Torej za izolacijo pri NN odvodniku se uporablja silikonsko
gumo iz višjega napetostnega nivoja, ki se uporablja v elektrotehniki za oplašËenje proizvodov od 1 do 100 kV.
S tem so zagotovili:
• samoËistljivost ohišja;
• visoke maksimalne prenosne tokove;
• neobËutljivost na udarce in padce ter
• negorljivost.
V NN odvodnike so vgrajeni visoko kakovostni varistorji. Da se ohranijo osnovne karakteristike varistorja, so z razliko od ostalih proizvajalcev
tovrstne opreme kontaktne elemente na varistor prispajkali. Ta izredno zahteven naËin izdelave omogoËa NN odvodniku za zunanjo montažo:
• maksimalni odvodni tok 40 kA;
• zanesljivo obratovanje in
• trajno ohranitev navedenih karakteristik.
In kar je zelo pomembno, nekorodirenje kontaktov, ki pri drugih izvedbah ni primer.
Na osnovi dosedanjih raziskav so na svetu edini
proizvajalec, ki so NN odvodnik prenapetosti za zunanjo
montažo zašËitili s silikonsko gumo. OdliËno kakovost potrjujejo rezultati preskušanj in certifikati, izdani v mednarodno priznanem laboratoriju SIQ ‡ Ljubljana.
Naša tendenca je, da se v prihodnjem obdobju uporablja Ëim
veË opreme (predvsem izolatorji), kjer bo zunanji izolacijski sloj izdelan iz kakovostne silikonske gume.
Boris Sterle,
služba za tipizacijo

Služba za tipizacijo obvešËa, da sta bila izdana v
marcu 2005:
• Energetski zakon (uradno preËišËeno besedilo) (EZ-UPB1),
http://www.uradni-list.si/1/index.jsp?view=2&urlid=200526,
Uradni list RS 26/2005 z dne 15. 3. 2005 in
• Zakon o meroslovju (uradno preËišËeno besedilo) (ZMer-1UPB1), http://www.uradni-list.si/1/index.jsp?view=2&urlid=200526, Uradni list RS 26/2005 z dne 15. 3. 2005
Vse je objavljeno na J/ disku pod Tipizacijo/tehniËna zakonodaja.
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Pridobivanje
novih znanj
in izkušenj
V predhodnih izdajah internega
glasila Elektro novice smo vam obširneje predstavili novi dispeËerski
center, ki ga gradi Elektro Ljubljana.
Opisan je bil potek izgradnje novega
DCV in projekta SOIPE.

P

razporeditev opreme ter opremljenost delovnih mest dispeËerjev. Glavne ugotovitve
so naslednje:
• zaradi slabšega kontrasta stenskih prikazovalnikov v moËni svetlobi je prostor
rahlo zasenËen ter
• LCD zasloni so postavljeni 10‡15 cm nižje
od delovne mize, da ne zastirajo pogleda
na stenski prikazovalnik. Z dispeËerskega
pogleda je zgornji rob LCD zaslona poravnan s spodnjim robom stenskega prikazovalnika.

V Münchnu smo si ogledali komunalno podjetje za prodajo vode, plina in elektriËne energije. Vsako podroËje nadzirajo iz
loËenega centra vodenja, mi pa smo si ogledali center za vodenje elektriËnega omrežja.
V centru nadzirajo in vodijo približno 4000
TP-jev in 23 RTP-jev, kar je primerljivo s
celotnim omrežjem Elektra Ljubljana.
Med ogledom delujoËega centra smo
preuËili ergonomijo prostora, prostorsko

Prikazano je bilo osnovno delovanje
SCADA in funkcije meritev in nadzora pretoka elektriËne energije. V tem centru so
implementirane DMS funkcije (izraËun
kratkih stikov, ocenjevalnik stanja ...) za
VN omrežje, niso pa za SN omrežje. Zaenkrat tudi še nimajo trening simulatorja,
tako da se dispeËerji uËijo kar na “živem”
sistemu.
Naslednji dan pa so nam inženirji
družbe VA-Tech in PSI v njihovi tovarni pripravili celodnevno predstavitev. Ker
bo imel Elektro Celje enako programsko
opremo kot Elektro Ljubljana, so nam najprej predstavili, kako so oziroma bo center
vodenja realiziran v Elektru Celje. Ker bo
programska oprema v celoti prevedena v
slovenšËino, se ponekod še pojavljajo posamezne napake, ki jih bo treba med izgradnjo še odpraviti (veËjeziËni meniji ‡
slovenski, angleški in nemški).

ri gradnji nas je precej oviralo dejstvo, da v Elektru Ljubljana uvajamo
popolnoma nov produkt, s katerim
sodelavci v projektnem timu nimamo zadostnih izkušenj. Da bi lažje razumeli funkcionalnosti in druge znaËilnosti novega centra
vodenja smo se odloËili za strokovno predstavitev sistema, ki ga bomo uporabljali tudi
v Elektro Ljubljana.
Predstavitev je potekala v dveh delih:
• predstavitev delujoËega centra vodenja
za podroËje mesta München ter
• predstavitev funkcionalnosti, naprednih
funkcij in programske opreme PSI Control/EE.

Predstavitev v tovarni PSI

Predstavili so nam naslednje DMS
funkcije, ki so v pomoË dispeËerju pri odloËanju ob dogodkih na omrežju :
• povezljivost omrežja;
• barvanje omrežja od kod se kateri del napaja;
• sledenje elektriËnim povezavam ter
• izraËun kratkih stikov.
V nadaljevanju so predstavili nekatere
bolj sofisticirane metode za grafiËni prikaz
stanja omrežja, ki sicer nimajo neposredne
povezave z vodenjem omrežja, imajo pa
prezentativno vrednost. Ti dve funkciji sta:
• izris kontur napetosti okoli zbiralk: metoda nam grafiËno prikaže podroËja z enakimi napetostnimi profili. Podobno kot
nam vremenoslovci prikažejo obmoËja z
enakimi temperaturami ter
• metoda, na podlagi katere lahko hitreje
ugotovimo, kje so slabe napetostne razmere v omrežju.
Na predstavitvah delujoËega centra
v Münchnu in v tovarni proizvajalca programske opreme smo pridobili veliko koristnih informacij in dobili odgovore na mnoga
do zdaj nejasna vprašanja, kar nam bo zagotovo v veliko pomoË pri nadaljnji izgradnji novega dispeËerskega centra vodenja.

Martin Drgan

Center vodenja v obratovanju
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Slovenski oglaševalski kodeks
Slovenski oglaševalski kodeks (v nadaljnjem besedilu kodeks) pomeni dopolnitev obstojeËih pravnih aktov, ki regulirajo dejavnost oglaševanja, in pravil, ki izhajajo iz narave in sistema informiranja v Republiki Sloveniji, katerega del
je tudi oglaševanje oziroma plaËano obvešËanje gospodarstva in drugih organizacij ter posameznikov o svojih izdelkih,
storitvah, ponudbah, idejah itd.

R

azlog za to, da se je sprejel kodeks,
je bil v tem, da je oglaševalska stroka zainteresirana in odgovorna za
razvoj in napredek prakse oglaševanja v
naši državi. V skladu s tem je kodeks akt
samoregulative oglaševalske stroke, katerega cilj je, da bi bilo oglaševanje:
• neomejevano v svoji konstruktivni
ustvarjalni svobodi;
• v skladu z moralo demokratiËne družbe
ter z naËeli vestnosti in poštenja;
• pripravljeno v duhu odgovornosti tako
do oglaševalcev, potrošnikov kot tudi
družbe kot celote;
• skladno z osnovnimi naËeli zdrave tekmovalnosti;
• v svoji pojavni obliki estetsko in skladno
s kulturo okolja;
• v funkciji pospeševanja gospodarskega
tekmovanja, razvoja kakovosti življenja,
ohranitve okolja ter
• v funkciji uveljavitve naše družbe v mednarodni menjavi.
Kodeks je sistem ustaljenih pravil in
naËel in služi dvojnemu namenu:
1. Z njim so poenoteni kriteriji za delo
vseh posameznikov in organizacij, ki so
vkljuËeni v proces oglaševanja na obmoËju Republike Slovenije.
2. Z njim je drugim dejavnikom v družbi
omogoËeno spoznati, da je dejavnost
oglaševanja v Sloveniji opremljena s

samoregulativnim mehanizmom, zaradi
Ëesar ji gre tudi v celoti zaupati.
Kodeks uveljavlja evropske vzorce samoregulative. DoloËila kodeksa so v skladu
z doloËili International Chamber of Commerce.

Delovanje kodeksa
Kodeks deluje tako, da je možno z
njegovimi doloËili presojati vsako oglaševalsko sporoËilo, objavljeno v slovenskih
medijih. Postopek ocene skladnosti oglaševalskega sporoËila s kodeksom lahko sproži
vsakdo, tako fiziËne kot pravne osebe.
Kodeks zavezuje vse fiziËne in pravne
osebe, ki sodelujejo v procesu oglaševanja
v Sloveniji, tako oglaševalce, oglaševalske
agencije kot tudi medije. Kljub temu je naloga oglaševalca, da kot naroËnik in podpisnik ter najbolj odgovoren udeleženec v
procesu oglaševanja prvi najbolje prouËuje
njegova doloËila, preden izrazi željo za izdelavo oziroma objavo sporoËila.

Omejitve kodeksa
Kodeks ne zavezuje sporoËil, ki so namenjena tuji javnosti, ne glede na to, kje so
objavljena.*

Kodeks ne zavezuje oglaševanja v
obliki publicitete, ki je brezplaËno širjenje
informacij o podjetjih, izdelkih itd. v množiËnih medijih. Anomalije, ki so pri tem
možne in prisotne, morajo reševati mediji
v svojih internih aktih, predvsem pa z doslednim upoštevanjem kodeksa Društva
novinarjev Slovenije.
Kodeks ne zavezuje oglasov, ki sodijo
v skupino malih oglasov, osmrtnic, obvestil
ipd.

Kodeks in zakon
Kodeks in zakon delujeta v medsebojnem prepletanju. Kodeks le dopolnjuje
zakon in nikakor ne more biti v nasprotju
z njim. Posebnost kodeksa je v tem, da ne
zavezuje le z besedo, marveË tudi s pome-

Kodeks deluje tako, da je možno z njegovimi
doloËili presojati vsako oglaševalsko sporoËilo,
objavljeno v slovenskih medijih.

nom doloËil. Pri interpretaciji doloËil kodeksa torej ne odloËa le zapisano doloËilo,
temveË tudi in predvsem razlaga namere,
zaradi katere je bilo doloËilo tudi oblikovano. Interpretacije kodeksa v posameznih
primerih podaja Oglaševalsko razsodišËe.

* Slovenska oglaševalska zbornica je kot polnopravna Ëlanica European Advertising Standards Alliance vkljuËena v sistem reševanja mednarodnih pritožb, zato se doloËila kodeksa
smiselno uporabljajo tudi v postopku reševanja mednarodnih pritožb v državah Ëlanicah EASA.
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Vloga oglaševanja v
Sloveniji
SprošËeno oglaševanje je eden od
kljuËnih dejavnikov za spodbujanje procesov menjave in s tem za normalno delovanje trga in njegovih zakonitosti. Oglaševanje spodbuja zdravega tekmovalnega duha,
težnjo po preseganju doseženega, omogoËa uveljavitev boljšega in prodornejšega
znanja in dela, poveËuje odgovornost in
ustvarja pogoje za zaupanje na trgu ter
prispeva k veËji ekonomski uËinkovitosti v
procesih menjave.
Osnovna naloga oglaševanja je, da
posreduje in širi informacije o izdelkih,
storitvah, idejah, organizacijah itd. (v
nadaljevanju izdelki) podjetij in drugih
organizacij ter zasebnikov posameznim
javnostim v družbi, zato ima enakovredno vlogo kot druge informacije v procesu
množiËnega komuniciranja. Od slednjih ga
loËuje predvsem dejstvo, da je to plaËana
prepoznavana in podpisana informacija,
kar poenostavlja tudi njegovo znaËilnost,
da ne le predvsem informira, marveË skuša
tudi prepriËevati in vplivati na spremembo doloËenih stališË in s tem posredno tudi
na ustrezno akcijo. Ni nujno, da je prepriËevalni element v oglasnem sporoËilu prevladujoË, je pa priËakovati, da gre tudi v
primeru gole informacije za vrsto prepriËevanja, seveda v okvirjih, ki jih dopušËata
in želita sprejeti potrošnik in družba kot
celota. »eprav oglaševanje v naËelu zastopa interese naroËnika, kar je tudi splošno
sprejeto in priËakovano, pa je smisel te
dejavnosti vzpostavitev dvosmerne komunikacije med porabnikom in ponudnikom
ter v konËnem cilju zadovoljitev želja obeh.
Funkcija oglaševanja je veËplastna:
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Podjetjem skuša omogoËiti veËjo prodajo izdelkov, manjše zaloge, možnost za
uveljavitev novih izdelkov itd. Trgovini
pomaga pri hitrejšem pretoku blaga. Medijem omogoËa pomemben vir sredstev na
normalno poslovanje in prispeva k njihovi
informativnosti. Potrošnikom omogoËa kakovostnejši izbor med izdelki posameznih
ponudnikov. Pomaga pa tudi družbi nasploh, saj pospešuje gospodarski razvoj,
spodbuja tekmovalnost v kakovosti in jo na
ta naËin prilagaja za enakopraven nastop
na mednarodnem trgu.
Uspeh oglaševanja je najprej odvisen
od želje po posameznikovem izdelku, njegove kakovosti in stopnje ujemanja obljub
s ponakupnimi izkušnjami. Od tega je odvisen tudi odnos širše skupnosti do oglaševanja posameznih proizvajalcev in dejavnosti
nasploh. Uspeh oglaševanja je namreË možen le v primeru medsebojnega zaupanja
vseh udeležencev v procesu oglaševanja
(oglaševalec, oglaševalska agencija, medij)
kot tudi zaupanja potrošnikov.

Druge definicije
• SporoËilo v oglaševanju (oglasno sporoËilo) je vsako obvestilo o obstoju, lastnostih, namenu, prednostih in vrstah
izdelka, zajeto v katerem koli sredstvu
oglaševanja in objavljeno v katerem koli
mediju, s tem da je naroËeno in plaËano.
• Sredstvo oglaševanja je vsaka oblika
materializacije oglasnega sporoËila, tako
vizualnega (oglas, prospekt, plakat, letak,
ogledni karton, katalog, letno poroËilo,
pano, transparent, cirkularno pismo, svetlobno telo, koledar, nalepka, embalaža,
kadar se na njej oglašuje drug izdelek,

itd.) kakor tudi avdio in avdiovizualnega znaËaja (razglas po zvoËniku, radijski
posnetek, gramofonski ali magnetofonski
posnetek, videokaseta, videodisk, tv- ali
kinematografski oglas, diapozitiv na
filmskem platnu, telop, videotekst, elektronski interaktivni medij itd.).
• Potrošnik je v smislu kodeksa vsakdo, ki
ga lahko dosežemo z oglaševanjem o pristojnosti tega kodeksa.
• Oglaševalec je vsako podjetje, druga
organizacija ali posameznik, ki izvaja
proizvodnjo oziroma opravlja storitev z
lastnim delom in sredstvi in katerega izdelki so predmet raznih komunikacij, ne
glede na to, ali je objavo sporoËila v mediju naroËil sam ali pa je to storila oglaševalska agencija, ki je specializirana za
posredovanje storitev oglaševanja.
• Oglaševalska agencija je podjetje, ki se
ukvarja s tržnim komuniciranjem in v
okviru tega z oglaševanjem kot s svojo
registrirano dejavnostjo za naroËnika v
vseh ali posameznih delih procesa (raziskovanje, snovanje, kreacija, strategija,
svetovanje, projektiranje, izvedba in proizvodnja, naËrtovanje, zakup prostora in
Ëasa v medijih itd.) ter s tem ustvarja svoj
dohodek.
• Medij je v smislu kodeksa vsaka organizacija, ki se kot z osnovno ali vzporedno
dejavnostjo ukvarja tudi z razširjanjem
oglasnih sporoËil.
NaslednjiË bodo povzete in predstavljene kljuËne toËke kodeksa.
Violeta Irgl
Povzeto po objavi na internetu na naslovu:
http://www.soziromasi/uploads/files/slovenski_oglasevalski_kodeks.pdf
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19. sreËanje vinogradnikov
DE Novo mesto
PodroËje, ki ga pokriva naša distribucijska enota, to je podroËje Dolenjske in Bele krajine, je poznano vinogradniško
podroËje. Med našimi delavci in upokojenci je veliko vinogradnikov, ki za sprostitev po napornem delu ljubiteljsko gojijo
vinsko trto in pridelujejo vino. Marljive roke vinogradnikov pridelajo dobro in kvalitetno grozdje, z dobrim in pravilnim
kletarjenjem pa se grozdni sok po vretju na dan Svetega Martina spremeni v dobro vinsko kapljico. Vino je plemenit dar
prirode in najplemenitejša ter kulturna pijaËa za zmernega Ëloveka.

V

sako leto v mesecu marcu potekajo
po vinorodnih podroËjih ocenjevanja pridelanih vin. Vino je namreË
od trgatve naprej potrebno negovati in je iz
dneva v dan drugaËno. Njegovo zorenje se
konËa v zimskem Ëasu. Vino se oËisti, dobi
pravo barvo in okus. Tudi v vinogradih še
ni veËjih opravil, zato je ta spomladanski
Ëas primeren, da se vina ocenijo. V Elektro
Novo mesto smo že pred devetnajstimi leti
ustanovili društvo vinogradnikov. Na sreËanjih so vinogradniki ob ocenjevanju in poizkušanju pridelanih vin izmenjevali izkušnje
in si pridobivali znanja. Vinska kapljica je
postajala iz leta v leto boljša in bolj kvalitetna. Vsako leto v mesecu marcu smo organizirali ocenjevanje pridelanih vin. SreËanja
so postala tradicionalna in v letošnjem letu
smo imeli že 19. sreËanje vinogradnikov
Elektro Novo mesto z ocenjevanjem in pokušino vin, ki so jih pridelali naši aktivni in
upokojeni delavci. SreËanje je bilo v petek
18. marca v popoldanskih urah po konËanih
delovnih obveznostih v prostorih sejne dvorane distribucijske enote. Na letošnjem sreËanju smo imeli 38 vzorcev vina, od tega 16
vzorcev belega in 9 vzorcev rdeËega vina.
Na ocenjevanju je bilo v letošnjem letu kar
13 vzorcev dolenjskega cviËka, saj je podroËje dolenjske po cviËku poznano in je tudi
edino podroËje, ki je z zakonom o vinu priznano za pridelavo te vrste vina.
16 vzorcev belega vina:
‡ 9 vzorcev dolenjskih belih vin;
‡ 7 vzorcev belokranjskih belih vin;
9 vzorcev rdeËega vina:

‡ 3 vzorci dolenjskih rdeËih vin;
‡ 2 vzorca belokranjskih rdeËih vin;
‡ 4 vzorci sortnih rdeËih vin ‡ modre
frankinje;
13 vzorcev dolenjskega cviËka.

posebej veselo pa je bilo, ko je naš novi
sodelavec Toni Cugelj raztegnil meh svoje
“frajtonarice”.
Marko Piko

Prinesene vzorce je v smislu sprejetega pravilnika o ocenjevanju vin ocenila
strokovna komisija enologov. Ocenjevalno
komisijo že kar lepo vrsto let kot predsednik vodi enolog in dolgoletni predsednik
vinogradnikov Dolenjske Martin Cvelbar.
V komisiji sta bila še dva naša upokojena
sodelavca, ravno tako izprašana enologa
Ludvik Vidmar in Jože Gabrijel. Pri letošnjem ocenjevanju je imela komisija kar
težko delo, saj so bila vina zelo dobra. LoËeno so ocenjevali dolenjska, belokranjska
in sortna bela in rdeËa vina. Strokovnjaki
enologi so vina ocenjevali po uradno priznanih kriterijih, ki upoštevajo vonj, okus
in barvo vina. Da se kvaliteta vin izboljšuje, so pokazali tudi rezultati ocenjevanja,
saj je bilo med vzorci kar nekaj vzorcev,
ki so prejeli zelo visoko oceno - lahko bi
rekli vrhunskih vin. Vsi vinogradniki, ki so
na oceno prinesli svoja vina, so prejeli letni
bilten z rezultati ocenjevanja in dobili priznanja z vpisano vrsto vina, poreklom in
doseženimi toËkami, najbolje ocenjeni pa
so prejeli spominske lonËene majolike.
SreËanje smo nadaljevali ob tradicionalnem vinogradniškem prigrizku ‡
svinjska kraËa in hren - ter poizkušali ocenjevane vzorce. Vzdušje je bilo zelo prijetno. Popestrili smo ga z ljudskim petjem,
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D Elektro Ljubljana je v marcu 2005
ob zakljuËku smuËarske sezone 2004/
05 organiziral enodnevni smuËarski
izlet v Katschberg, katerega se je udeležilo
56 Ëlanov in neËlanov ŠD. Vsi dobre volje
smo se zgodaj zjutraj izpred nadzorništva
»rnuËe odpeljali proti Jesenicam, kjer so
nas obsijali prvi sonËni žarki, po krajšem
postanku smo se skozi Karavanški predor
odpeljali proti smuËišËu Katschberg, kamor
smo pribrzeli okoli 9. ure. Po prihodu smo
se željni belih strmin kar najhitreje podali
na smuËišËe obsijano s soncem in južnim
snegom, kjer smo ostali nekateri ob smuËanju, drugi ob sonËenju tja do 16. ure, ko
smo se podali nazaj vsi dobre volje in rahlo
zagoreli proti mejnem prehodu. Ob izredni
iznajdljivosti voznika avtobusa smo se nadvse hitro odpeljali proti gostilni Kunstelj v
Radovljici, kjer nas je s slastno, a skromno veËerjo že priËakoval njen gostitelj. Po
veËerji smo si ob sprošËenem klepetu vsi
zadovoljni in utrujeni izmenjali mnenja in
odloËno zatrdili, da bo take družabne izlete
potrebno Ëim veËkrat ponoviti, saj tovrstna
sreËanja poglabljajo prijateljstvo in dvigajo
motivacijo med zaposlenimi.
S športnimi pozdravi!
Edi Sili

Jubilantje
V mesecu marcu 2005 sta praznovala
življenjski jubilej naša upokojenca:

60. rojstni dan
1. Cvetka GOLOB
roj. 24. 3. 1945
Novo mesto
2. Jože PAVLI»
roj. 17. 3. 1945

Trbovlje »lan DUEL

Obema iskreno Ëestitamo in želimo še
vrsto zdravih, sreËnih in zadovoljnih let.
Jožica Krašovec
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Elektro Ljubljana

Program dela tehniËne komisije
ŠD za leto 2005
TehniËna komisija ŠD predlaga upravnemu odboru ŠD plan dela, razpored tekmovanj in ostalih aktivnosti, ki so
se/bodo odvijala v okviru ŠD.
2005
21. 1.
21. 1.
26. 1
28. 1.
29. 1.
20. 2.
10. 3.
10. 3.

Dejavnost
Veleslalom, Kranjska Gora
SmuËarski tek, RateËe
Priprava, trening VSL, teki za igre EDS
Zimske igre EDS v Mariboru
Izlet na Peco
Turno smuËanje, Tamar, Kotovo sedlo-Jalovec
Izvedba teËaja v smuËarskih tekih
ZaËetek skupinskih treningov po panogah,
ki so na igrah EDS

16. 3.
18. 3.
19.-20. 3.
27. 3.
3. 4.

Tekmovanje v smuËarskih tekih za TRIS 2005
ZakljuËek smuËarske sezone, enodnevni izlet
Okrešelj in okolica, teËaj zimske hoje
Turno smuËanje
Planinski izlet Rudnica

(nosilec-namen)
Izbirna tekma za igre EDS
Izbirna tekma za igre EDS
(Edi Sili, Toni Lekše), Kranjska Gora
(Toni Lekše)
(Roman Ponebšek)
(Gregor BožiË)
(Toni Lekše, uË.tr.nord.sm.), RateËe
plezanje na drog-Zoran LebiË;
keglanje-Jaka Pavlin;
namizni tenis-Nataša Oblak;
mali nogomet-Igor »uËnik;
tek-Tatjana Škrjanc;
tenis-Lojze Kobal;
kolesarstvo-Borut »esnik;
streljanje-Andrej Habjan;
odbojka-Nina LebeniËnik, Damijan MikliË;
badminton-Damijan Kitak;
šah-Stanko Podkoritnik;
košarka-Sebastijan Poglajen;
balinanje-Ivan Hribar
(Toni Lekše), RateËe
(Edi Sili)
(Roman Ponebšek)
(Gregor BožiË)
(Roman Ponebšek)
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2005
26. 4-1. 5
14. 5.
15. 5.
28. 5.

Dejavnost
Prvomajsko turno smuËanje
Planinski izlet na Kopitnik
Planinski izlet Golica
Izbirne tekme za igre EDS 2005 v Kopru.
Lokacija. Dolenjske toplice.

4. 6.
18.-19. 6.

Igre EDS v Kopru
II. Tabor ŠD v Moravskih toplicah

10.-31. 7.
12.8.
27.-28. 8.
10. 9.
17. 9.
24.-25. 9.

Treking v Kirgiziji
Ogled Zelških jam
Tradicionalni pohod na Triglav
Juriš na VršiË, (šteje za TRIS)
Pohod na Malo planino, (šteje za TRIS)
III. TABOR ŠD-Cerkniško jezero;

19. 11.
11. 12.

Popotovanje od Litije do »ateža
Pohod na Tisje

(nosilec-namen)
(Gregor BožiË)
(Roman Ponebšek)
(Roman Ponebšek)
plezanje na drog-Zoran LebiË;
keglanje-Jaka Pavlin;
namizni tenis-Nataša Oblak;
mali nogomet-Igor »uËnik;
tek-Tatjana Škrjanc;
tenis-Lojze Kobal;
kolesarstvo-Borut »esnik;
streljanje-Andrej Habjan;
odbojka-Nina LebeniËnik, Damjan MikliË;
badminton-;
šah-Stanko Podkoritnik;
košarka-;
balinanje-Ivan Hribar
(Toni Lekše)
kopanje v termah,
kolesarjenje,
pohod,
družabno sreËanje
(SreËo Grkman, upravni odbor)
(Gregor BožiË)
(Toni Lekše)
(SreËo Grkman)
(Borut »esnik)
(Tatjana Škrjanc)
tek okoli jezera,
kolesarjenje,
pohod ob jezeru,
polharska noË,
družabno sreËanje
(SreËo Grkman, upravni odbor)
(Roman Ponebšek)
(Roman Ponebšek)

Prosim upravni odbor, da na 9. redni seji potrdi oziroma poda pripombe na program
dela in dejavnosti ŠD za leto 2005, oziroma se pripravi finanËni plan za nemoteno izvajanje
programa.

Toni Lekše,
predsednik tehniËne komisije

Izobraževanje
ObvešËamo vas, da je na disku W:/kadrovska služba/Izobraževanje 2005 seznam vseh izobraževanj, ki so se jih naši sodelavci/ke udeležili preko zunanjih izvajalcev.
Alenka Pretnar
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Dežela Desetega brata
- JUR»I»EVA POT
V soboto 5. marca smo se udeležili 12. pohoda po JurËiËevi poti iz Višnje
Gore-Stari grad-ZavrtaËe-Polževo-Male Vrhe-grad Roje-Kravjek-Oslica-MuljavaKrka. Zbrali smo se v Tivoliju, med potjo pobrali ViËane in GrosupeljËane ter
startali v Višnji gori ali Polževem.
Višnji Gori so se dobro pripravili na vse pohodnike. Najprej
smo žigosali naše startne kartonËke bodisi prviË ali dvanajstiË. Pred nami je štartalo že okoli tisoË pohodnikov, mi
smo bili na trgu okoli osme ure in ravno pravi Ëas, da nam je zaigrala godba. Obudili smo spomin na Josipa JurËiËa, ki je hodil po
teh poteh že pred 161 leti in najbrž velikokrat po tako zasneženi
pokrajini in po manj zgaženih poteh, kot smo hodili mi. Snega je
bilo tudi letos tako kot lani veliko. Pokrajina je bila na debelo odeta
v snežena zimska oblaËila. Pod nogami smo drobili sneg, ki je imel
videz mletega sladkorja. Vreme je bilo megleno, ko smo se dvignili
Ëez naselje Višnja Gora pa je poËasi vendar Ëedalje bolj vztrajno
zaËel naletavati oz padati sneg. Prava zimska idila. Vendarle je bilo
treba biti pazljiv, saj so se ponekod pod snegom skrivale ledene pasti. Zato previdnost pri vsakem koraku in pohodniške palice nikakor
niso bile odveË. Hodili smo v strnjeni koloni, le sem in tja smo obšli
pohodnike, ki so potrebovali poËitek oz požirek pijaËe.

V

Tokrat je že bolj snežilo, pokrajina je bila prava zimska, vid je jemala blešËava zimskih kristalËkov vse naokrog. Na vrhu Polževske
planote je cerkev Sv. Duha, v lepem vremenu pa se ponudi prekrasen
pogled po Dolenjski. Kljub obilici snega smo vztrajno nadaljevali
naš korak in pot nas je vodila skozi vas Male Vrhe (tu so speljane
tekaške poti), zaselka Roje, kjer se da videti “kašËo” s Ërno kuhinjo,
šli smo mimo zaselka Kravjek in Oslica ter prišli do Muljave, ki je
izhodišËe ali cilj JurËiËeve poti, poti med Muljavo in Višnjo goro in
krajih znanih iz pisateljevih literarnih del (roman Deseti brat, povest
Domen in Sosedov sin, zgodovinski roman RokovnjaËi). Marsikatera
zgodba iz njegovih del se je porodila, ko je hodil po krajih in poteh,
po katerih smo hodili v soboto pohodniki. Na Muljavi ob rojstni hiši
Josipa JurËiËa iz 19. stol. smo se vsi pohodniki zbrali, poiskali zadnji
žig na kartonËku, pomalicali in se odžejali.
V hiši Josipa JurËiËa je urejen spominski muzej z zbirko o
pisateljevem delu in življenju. Pred domaËijo so Ëebelnjak, kamnita

Na vmesni postaji smo ponovno žigosali kartonËke, se lahko
okrepËali, vsak pohodnik pa je dobil jabolko v dar. Lesen kažipot z
napisom “JurËiËeva pot” nas je usmerjal in sorazmerno hitro smo
prišli do Doma na Polževem, kjer je vse pohodnike Ëakal topel Ëaj,
posušeno sadje in druge sladke dobrote, ki so jih pripravile pridne
roke kmeËkih žena. Kdor ni imel v nahrbtniku malice in “ta kratkega” niti ni obžaloval, saj je bila ponudba na stojnicah bogata in se
je lahko okrepil in si potešil lakoto in žejo. Malica ali le topli napitek
nam je povrnil moËi in ponovno smo se podali v breg ob žiËnici.

miza in JurËiËevo doprsje. Za hišo stojita prinesena kašËa z narodopisno zbirko in “Krjavljeva bajta”, nekdaj znaËilno bivališËe najsiromašnejših vašËanov. Ob lesenih hišah je prizorišËe za gledališke
igre na prostem oziroma osrednji prostor za zakljuËek JurËiËeve
poti. Ker smo bili letos hitro na cilju JurËiËeve poti, smo se nekateri
odloËili, da podaljšamo pohod še do izvira Krke in vasi Krka.
Na Muljavi, nasproti gostilne “Pri ObršËaku” so domaËini
letos postavili zelo visokega sneženega moža, saj je bilo gradbenega materiala letos v izobilju in na dosegu roke, pa tudi nizke
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temperature so poskrbele, da je bilo delo spretnih rok vidno tudi
vsem pohodnikom. Po ozki uhojeni sneženi potki smo skozi zaselek GradiËek prišli do slikovitega izvira Krke. ZnaËilen kraški izvir
je pod strmo polkrožno steno, kjer se odpira delno tlakovan vhod
v 150 m dolgo kraško jamo. Ta je ob nizki vodi dostopna vsakomur, saj so reËno strugo v rovu regulirali. Ob koncu rova je 50 m
dolgo jezero. Vode pritekajo predvsem z Grosupeljsko-Radenskega
polja; ob obilnih padavinah voda silovito bruha iz jame. Jama
je v Ëasu turških vpadov služila ljudem za skrivališËe. Vredno se
je bilo potruditi še te štiri kilometre, da smo videli izvir Krke. Ob
mogoËni baroËni romarski cerkvi Sv. Kozme in Damijana je na nas
pohodnike, ki smo prišli od izvira Krke Ëakal avtobus, v gostišËu

poleg cerkve pa tudi naši preostali pohodniki. Iz Krke smo se odpeljali mimo Muljave (pobrali preostale pohodnike) in se odpeljali
v gostišËe Štorovje, kjer smo bili kot ponavadi gostoljubno sprejeti
in postreženi. Nazdravili smo eden drugemu in še posebej iz srca
pa našemu jubilantu Jožetu, mu zapeli zdravljico ter mu zaželeli
veliko zdravja in skupnih sreËanj.
»as je bil za odhod, saj so nekateri želeli priti še pravoËasno
na koncert Helene Blagne, zato smo še pravoËasno prišli nazaj v
Ljubljano in s pozdravom “SreËno ‡ se vidimo kmalu” odšli vsak
na svoj dom.
Justi Kuder

NOVICE

KADROVSKE

Kadrovanje v mesecu
februarju
V februarju 2005 je prenehalo delovno razmerje:
Ime in priimek
Robert RuËigaj
Simon Kosec

Vzrok prenehanja
invlidska upokojitev
del.razmerje za doloËen Ëas

Organizacijska enota
DEE, Ljubljana okolica
Inženiring, Novo mesto

Umrla sta upokojenka FranËiška DrobniË in upokojenec Zvonko »ižmašija.
Nevenka IvanËiË
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Holesterol ‡
sovražnik ali prijatelj?
O nadležnem holesterolu smo že slišali in brali. Na žalost se ga resno
zaËnejo zavedati ljudje po štiridesetem letu. Pozabljamo pa, da je ugotovljeno, da so vse bolj ogroženi tudi mlajši.

V

Ëasih je bil infarkt pred petdesetim
letom skoraj izjema. Danes pa so
moški v zgodnjih štiridesetih letih s hudo obliko srËnega obolenja že kar
nekaj obiËajnega. Seznanili smo se že, da
poznamo slabi - Ëloveku škodljiv in dobri
Ëloveku koristni holesterol.
Pazimo!
Nizka stopnja dobrega holesterola
HDL in visoka raven mašËob v krvi, sta
poleg trebušne debelosti, visokega krvnega tlaka in slabe kontrolne ravni krvnega
sladkorja pomembna dejavnika napetosti
dviganja dejavnikov tveganja za nastanek
tako imenovanega metaboliËnega sindroma.
»e se prepoznate v opisanem skupku
telesnih znaËilnostih, preži na vas veËja
grožnja za nastanek srËno‡žilnega obolenja, oziroma možnost, da boste zboleli za
diabetesem tipa 2.
Holesterol in trigliceridi so normalne sestavine krvi in po telesu potujejo s
krvjo. Nevarni postanejo tedaj, ko jih je
v krvi preveË in zaËnejo povzroËati aterosklerozo. Ta bolezen je zelo razširjena in
neposredno ali posredno povzroËi skoraj
polovico vseh smrti v Sloveniji. To je proces kopiËenja holesterola v stenah žil odvodnic, ki povzroËi, da se žilna svetlina
zoži.
Poznamo dve vrsti holesterola:
Holesterol HDL je vezan na beljakovine visoke gostote in Ëloveku koristi ‡
varuje ga pred aterosklerozo! Kardiologi
so dokazali, da ima lahko poveËanje koristnega HDL pomembno vlogo pri zniževanju nevarnosti za srËni infarkt!
Holesterol LDL pa je vezan na beljakovine nizke gostote in je Ëloveku škodljiv

in pospešuje
nastanek ateroskleroze.
Trigliceride dobimo s prehrano. »e
imamo moteno presnovo mašËob in sladkorjev, zaËnejo te nastajati tudi v samem
telesu. Presežek zaužitih trigliceridov se
v telesu kopiËi v obliki podkožnih mašËobnih oblog. Zato se je pri zvišanih mašËobah v krvi treba najprej odreËi hrani,
bogati s holesterolom ‡ jajcem, svinjini,
jetrom ter hrani, ki vsebuje veliko mašËob
in sladkorjev!

Kako si lahko sami
pomagamo?

gala k zmanjšanju škodljivega holesterola
LDL in poveËanju koristnega holesterola
HDL. Pomembno je redno vsakodnevno
fiziËno gibanje, seveda po zmožnostih posameznika: sprehod, hoja, hitra hoja, tek,
tudi smuËanje, sankanje ali plavanje. Sami
poskrbimo in ne pustimo se zapeljati pasti
nezdrave prehrane!
Sami poskrbimo za srcu prijazen
naËin življenja!
Povzela: Irena PotoËnik
Vir: Internet

Pazimo na zdravo prehrano in redno telesno gibanje! Zdrava prehrana mora
vsebovati Ëim manj nasiËenih mašËobnih
kislin. Te so v maslu, slanini, masti in prehrambenih izdelkih iz teh sestavin. Pazimo se soli!
Jejmo Ëim veË zelenjave, sadja in v
vodi topnih vlaknin. V zmernih koliËinah
smemo uživati nasiËene mašËobne kisline,
ki so v rastlinskih oljih (sonËniËnem, koruznem,repiËnem) in tudi v prehrambnih
izdelkih iz teh semen. Zelo priporoËljivo
je uživanje rib, predvsem tako imenovane
modre ribe, sardine, tune, skuše, pa tudi
losos, ki vsebuje veliko mašËobnih kislin
omega 3. PrivošËimo si lahko tudi mononenasiËene mašËobne kisline, ki jih najdemo predvsem v olivnem olju in avokadu.
Tudi redna telesna dejavnost bo poma-
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Med prispelimi pravilnimi rešitvami je bil izžreban Mirko Vresk, ki bo prejel praktiËno nagrado. »estitamo!
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je sestavil Toni Štimec, napišete na dopisnico in pošljete do vkljuËno 15. marca na naslov:
Elektro Ljubljana d. d., Uredništvo Elektro novic, Služba za odnose z javnostmi,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana.

Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Naslov: Slovenska 58, 1516 Ljubljana. Glasilo izhaja enkrat meseËno.
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Ne zanima me
Ne zanima me, s Ëim si služiš
kruh. Rada bi vedela, po Ëem
hrepeniš in ali si upaš sanjati, da bi
si izpolnil to srËno hrepenenje.

Vedeti hoËem,
ali znaš živeti z radostjo, mojo ali tvojo lastno,
ali lahko razposajeno plešeš in
dovoliš, da te zanos preplavi do
konic prstov na rokah in nogah, ne
da bi nas druge opominjal, da moramo biti previdni in realni, da se
moramo zavedati omejenosti
Ëloveškega bivanja.

Ne zanima me, kateri
planeti so v kvadratu s
tvojo luno. Želim vedeti, ali si se
dotaknil središËa svoje bridkosti, ali
te je življenje s svojimi izdajstvi odprlo
ali pa te je strlo in si se zaprl, da te ne
bi dosegla nobena boleËina veË. Rada
bi vedela, ali lahko mirno obsediš z
boleËino - mojo ali svojo - ne da
bi jo poskusil skriti, zabrisati
ali odpraviti.
Ne zanima me, ali je
zgodba, ki mi jo pripoveduješ, resniËna. Rada bi vedela,
ali si upaš razoËarati drugega,
da bi ostal zvest sebi; ali lahko
preneseš, da si obtožen izdajstva,
ne da bi izdal svojo dušo; ali si
lahko nezvest in torej vreden
zaupanja.

Ne zanima me, koliko si star.
Rada bi vedela, ali boš tvegal, da
te bodo drugi imeli za bedaka zaradi tvoje ljubezni, zaradi tvojih sanj,
zaradi pustolovšËine tvojega
življenja.

Vedeti hoËem, ali lahko živiš z
neuspehom, svojim ali mojim, pa
še vedno obstojiš ob robu jezera
in zavpiješ proti lunini srebrnini:
“Da!”

Ne zanima me, kje ziviš in koliko denarja imaš. Rada bi vedela,
ali se po noËi žalosti in obupa, izmuËen in premražen do kosti, lahko
dvigneš in narediš, kar je treba, da
nahraniš otroke.

Vedeti hoËem, ali lahko vidiš
lepoto, vsak dan, tudi kadar ni
ljubka, in ali lahko napajaš svoje
življenje iz njene navzoËnosti.
Ne zanima me niti kje, niti kaj, niti
pri kom si se uËil. Rada bi vedela,
kaj te podpira od znotraj, ko je vsega drugega konec.

Ne zanima me, koga poznaš, niti
kako si se znašel tukaj. Zanima
me, ali boš pripravljen stati z menoj
sredi ognja, ne da bi se umaknil.

Rada bi vedela, ali znaš biti sam s
seboj, in ali ti je res vseË družba, ki
jo imaš v trenutkih praznine.

Povabilo Danah Zohar,
(po navdihu ORIAHA,
gorskega sanjaËa,
indijanskega poglavarja,
maj 1994)

Lepa misel
Bodimo trdni, odloËni, pokonËni.
Kot z moËno roko iz granita izklesani.
A tudi mehki, nežni in polni ljubezni v svoji trdoti.
Rudi Kerševan
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