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violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

K

arkoli poËnemo in kamorkoli gremo, povsod nas spremlja skupni
imenovalec ‡ ljudje. Na delovnem
mestu, doma, v prijateljskem krogu. Ne
moremo živeti brez ljudi in vËasih je težko
shajati z njimi. Ste se tudi sami kdaj vprašali: Kaj so pravzaprav medosebni odnosi
oziroma razmerja? Kako vplivajo na naše
vsakdanje življenje? Iz Ëesa izhajajo? »e
jih definiramo kot naËin, na katerega je
neka oseba ali stvar povezana z drugo, in
se izražajo v naËinu ravnanja s kom oziroma vedenju do koga, govorimo o sami srËiki vsega, kar je sploh pomembno ‡ tako
za posameznika kot za podjetje.
Taki in drugaËni odnosi med ljudmi
obstajajo, že odkar stoji svet. So gonilna

Žal je skupna Ëloveška znaËilnost tudi iskanje
vedno novih poti, kako pridobiti soËloveka, da
bi služil našim koristim in interesom. Razvila
se je cela “znanost” manipulacije, izhajajoËa
prav iz ravnanja oziroma odnosa do soljudi.
To so psihološka znanja, ki posameznika ne
navdihujejo, kako v delovnih, prijateljskih, zakonskih in družinskih odnosih ohraniti in oživiti toplino, blaginjo, sreËo, zdravje ter veselje
do življenja, temveË odkrivajo, kako iz ljudi
z manipulacijo izËrpati njihovo življenjsko
energijo (in tudi denar) na navidez družbeno
dovoljen ali celo zaželjen naËin.
ali zaviralna sila skoraj vsega, Ëesar se v
življenju lotimo. Osebno sem globoko prepriËana, da je uspeh v razliËnih odnosih
neposredno povezan z vsemi pomembnimi
stvarmi v življenju. Kadar so za nas po-
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Spoštovane bralke, spoštovani bralci
V naslednji skupni poletni številki Elektro novic bo predvidoma objavljen
že težko priËakovan povzetek poroËila o rezultatih raziskave o zadovoljstvu
naših odjemalcev in kupcev energije ter storitev. PrepriËana sem, da ga boste
prav vsi z zanimanjem prebrali. Kot predhodnico sem vam tokrat pripravila
krajše zelo generalno razmišljanje o enem od pomembnih elementov, ki prispevajo k obËutku zadovoljstva ‡ o odnosih.

membni odnosi dobri, je naše življenje
lepo, kadar pa nam v odnosih z drugimi
ni prijetno ali smo celo razoËarani, poËasi
izpuhti naša želja po komunikaciji ali celo
veselje do življenja ‡ tisto najveË, zaradi

dihujejo, kako v delovnih, prijateljskih,
zakonskih in družinskih odnosih ohraniti
in oživiti toplino, blaginjo, sreËo, zdravje
ter veselje do življenja, temveË odkrivajo,
kako iz ljudi z manipulacijo izËrpati nji-

Prispevke za naslednjo skupno poletno številko Elektro novic, ki bo izšla v juliju, posredujte do
30. junija 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.
Ëesar Ëlovek loËi med pojmoma živeti in
preživeti. Zato sem prepriËana, da medtem
ko vse druge otipljive življenjske nagrade skopnijo, pa zagotovo prav medËloveški odnosi zaslužijo vso našo energijo, da
ostanejo živi in vitalni.
Na Ëem torej temeljijo odnosi? Predvsem na vrednotah in prepriËanjih, ki jim
posamezniki oziroma organizacije sledimo
na eni strani in na iz tega izhajajoËih potrebah: biti razumljen, sprejet, spoštovan,
potrjen, ljubljen, priznan. Marsikdo je, ne
da bi se tega sploh zavedal, za zadovoljitev teh in podobnih potreb pripravljen
zelo veliko narediti, neredko zapraviti celo
najveË kar ima ‡ svoje življenje. Samo v
razmislek. Za koga in za kaj torej živimo
in umiramo?
Žal je skupna Ëloveška znaËilnost
tudi iskanje vedno novih poti, kako pridobiti soËloveka, da bi služil našim koristim
in interesom. Razvila se je cela “znanost”
manipulacije, izhajajoËa prav iz ravnanja
oziroma odnosa do soljudi. To so psihološka znanja, ki posameznika ne nav-

hovo življenjsko energijo (in tudi denar)
na navidez družbeno dovoljen ali celo zaželjen naËin.
Kot odrasli, odgovorni in zreli posamezniki naj bi bili odgovorni za svojo dobrobit in dobrobit soljudi, zato je izredno
pomembno, da pogosto prezraËimo svoja
prepriËanja in vrednostna stališËa in zares ohranimo le tista, ki nas in ljudi okrog
nas dvigujejo na višjo, Ëloveka vredno raven ‡ pa najsi na tem mestu govorimo o
osebnem ali poslovnem svetu ‡ in nas vse
skupaj pušËajo z dobrim obËutkom zadovoljstva.
Želim vam prijazen prihod poletja
in vam tokrat podarjam misel Rudija
Kerševana: “Obogatimo svoje življenje.
Ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s
stvarmi, ki so resniËne vrednote.”
mag. Violeta Irgl,
glavna in odgovorna urednica
Naslovnica:
dogajanje 3. Elektrinega veËera

UVODNIK

UVODNIK

Podeljen Certifikat
OHSAS 18001
Spoštovane sodelavke in sodelavci, štipendisti, upokojenke in upokojenci
Med tokratno vsebino našega internega glasila je objavljenih kar nekaj
vaših prispevkov, ki opisujejo poslovna dogajanja v podjetju. Skupni imenovalec teh dogajanj je mdr. tudi zasledovanje cilja mnogih uspešnih slovenskih
podjetij ‡ poslovne odliËnosti. Ob nekaterih dogodkih bi se v uvodniku želel
na kratko ustaviti.

K

olektivu Elektra Ljubljana je bil
podeljen Certifikat OHSAS 18001.
Tisti, ki ste se udeležili tretjega
Elektrinega veËera, ste lahko z veseljem
prisluhnili gospodu Igorju Likarju, predstavniku SIQ, ki je pred samo podelitvijo
certifikata povedal, da se Elektro Ljubljana
uvršËa med manjšino slovenskih podjetij,
ki imajo uvedene vse tri sisteme kakovosti: Sistem vodenja kakovosti ISO 19001,
Sistem ravnanja z okoljem 14001 in Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
OHSAS 18001. Verjamem, da si podjetje
tudi na ta naËin postavlja dobre in trdne
temelje urejenega in uspešnega poslovanja v prihodnje.
Pomembna informacija vodstvu in
prav vsem zaposlenim podjetja bodo tudi
rezultati raziskave o zadovoljstvu naših
odjemalcev in kupcev, ki bodo predvidoma znani konec junija. Kljub razliËnim
zakonsko predpisanim spremembam v poslovanju podjetja, ki jih je Elektro Ljubljana že vnesel v svoje poslovanje in ki nas
še Ëakajo, moramo ohraniti jasno zavest,
da so prav oni ‡ in naš korekten, odliËen
odnos do njih ‡ tisto, kar je na prvem mestu naših prioritet.
Vodstvo Elektra Ljubljana se je odloËilo za sistematiËen pristop pri upravljanju varnosti podatkov na podlagi zavedanja pomena tovrstne varnosti. V ta
namen projektna skupina skupaj z zunanjim izvajalcem Delloite izdeluje celostno
analizo informacijskih virov podjetja za
potrebe upravljanja z njihovo varnostjo
ter oblikuje krovno varnostno politiko, ki

bo zagotavljala neprekinjenost poslovanja
in zmanjševala poslovna tveganja s prepreËevanjem incidentov ali zmanjševanjem njihovih posledic. To bo omogoËilo
redno revidiranje postavljenega okvirja za
upravljanje z informacijsko varnostjo ter
približevanje dobri praksi pri upravljanju
z informacijsko varnostjo ter nenazadnje
pridobitev certifikata kakovosti o izpolnjevanju standarda SIST BS 7799.
Naj na tem mestu omenim, da je v
maju projektna delovna skupina za analizo obstojeËih dokumentov s podroËja reorganizacije podjetja naredila pomemben
korak na poti k uskladitvi obstojeËe organiziranosti Elektra Ljubljana z zahtevami
glede dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja elektriËne energije in gospodarske javne službe ter dobave
elektriËne energije tarifnim odjemalcem,
doloËenimi v Zakonu o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-A) ter
v Uredbi o naËinu izvajanja gospodarske
javne službe. Postavljena so pomembna
izhodišËa, ki jim bo sledilo nadaljnje delo
Projektnega tima za reorganizacijo Elektra Ljubljana, ustanovljenega v letošnjem
februarju. VeË informacij o rezultatih dela
projektnega tima vam bomo posredovali v
naslednjih številkah Elektro novic.
Kot ste bili nekateri že obvešËeni, je
bila imenovana tudi projektna skupina za
razvoj produkta Zelena energija. Za kvaliteten razvoj omenjenega produkta se v
zadnjem mesecu intenzivno pripravlja
njegova prenova. Projektna skupina ima
kratkoroËne in dolgoroËne cilje. Kratko-

vitoslav.turk@elektro-ljubljana.si

Pomembna informacija vodstvu in prav vsem
zaposlenim podjetja bodo tudi rezultati raziskave o zadovoljstvu naših odjemalcev in
kupcev, ki bodo predvidoma znani konec junija. Kljub razliËnim zakonsko predpisanim
spremembam v poslovanju podjetja, ki jih je
Elektro Ljubljana že vnesel v svoje poslovanje
in ki nas še Ëakajo, moramo ohraniti jasno zavest, da so prav oni ‡ in naš korekten, odliËen
odnos do njih ‡ tisto, kar je na prvem mestu
naših prioritet.
roËni cilj je prilagoditev strukture prodaje
oziroma pogodbene dokumentacije izkušnjam, ki smo jih pridobili pri aktivnostih,
povezanih s prodajo tega produkta v preteklem letu. DolgoroËni cilj pa je dvig produkta na višji komercialni nivo. Ena temeljnih aktivnosti, ki je vezana na ta cilj,
je zagotavljanje veËje transparentnosti
kvalitete produkta preko uvedbe certifikatov oziroma potrdil o poreklu energije.
Za zakljuËek bi želel poudariti, da me
zelo veseli, da se z nekaterimi upokojenkami in upokojenci ter našimi štipendisti, ki
ste tudi bralci Elektro novic, že redno sreËujemo na Elektrinih veËerih. Ta kulturna
sreËanja delovnemu kolektivu Elektra Ljubljana med drugim ponujajo izredno lepo
priložnost, da se tudi na ta naËin našim povabljenim gostom zahvalimo in oddolžimo
za korekten in dober odnos ter prispevek k
uspešnemu poslovanju podjetja.
mag. Vitoslav Türk,
zastopnik Elektra Ljubljana d. d.
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ODMEVI

ODMEVI

Poslovno in umetniško ob
V zadnji številki Elektro novic
smo za tretji Elektrin veËer napovedali dva pomembna poslovna dogodka (podelitev Certifikata OHSAS
18001 in podelitev priznanja za najboljšo stalno izboljšavo v letu 2004)
in ju tudi že obširneje predstavili.
Oba dogodka sta se res zvrstila na
Elektrinem veËeru 23. maja, ko je bil
kolektivu Elektra Ljubljana slovesno
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podeljen Certifikat OHSAS 18001 za
uvedeni sistem varnosti in zdravja
pri delu v podjetju.

O

b tej priložnosti so med prisotnimi
zelo odmevale besede mag. Janeza
Hostnika, gostitelja tokratnega veËera: “VeËkrat se postavlja vprašanje, kje se
bomo ustavili v podjetju pri uvajanju Sistemov kakovosti? Ne bomo se ustavili. Prvi

cilj je priznanje za Poslovno odliËnost v Republiki Sloveniji, naslednji cilj je OdliËnost
v Evropski skupnosti in potem si bomo zastavili nove poslovne cilje in izzive. V kakovosti ni konca. Možno je samo približevanje ali oddaljevanje zastavljenemu cilju
kakovosti proizvodnje ter dobave elektriËne
energije in storitev našemu odjemalcu.”
Drugi poslovni dogodek je širši javnosti razkril, da se Elektro Ljubljana zave-

barvan tretji Elektrin veËer
da, da je kljuËni element poslovanja podjetja proces njegovega stalnega razvoja. Ob
vodenem in naËrtovanem razvoju pa so še
posebej dragocena individualna inovativna
razmišljanja zaposlenih. Kot verjetno že
veste, je nagrado za najboljšo stalno izboljšavo v letu 2004 prejel naš sodelavec Angel
MihelËiË za predlog “Zanesljivost obratovanja 110 kV Ljubljanske zanke” iz Službe
za zašËito in obratovalne meritve OE UDO.

Vso pohvalo in navdušenje velikega
števila obiskovalcev v lepem in edinstvenem okolju Mestne elektrarne ljubljanske
je bila deležna tudi ženska vokalna skupina »arniCe pod vodstvom dirigenta Stojana Kureta, ki se je predstavila z njihovim
aktualnim projektom: Neodkriti biseri od
Kogoja do danes.
Za vse tiste, ki ste se slavnostno obarvanega poslovno-umetniškega Elektrine-

ga veËera udeležili, in tiste, ki se ga niste
mogli udeležiti, predstavljamo mozaik izbranih fotografij.
Vabimo vas na naslednji Ëetrti
Elektrin veËer 23. junija, ko bomo gostili moški pevski zbor Lira iz Kamnika.
Dobrodošli.

Violeta Irgl
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AKTUALNO

Raziskava o zadovoljstvu
med odjemalci in kupci
Elektra Ljubljana že poteka
V maju in v zaËetku junija je, oziroma bo Elektro Ljubljana izvedel raziskavo o zadovoljstvu odjemalcev in kupcev
elektriËne energije in storitev Elektra Ljubljana. Anketiranih bo 1100 tarifnih odjemalcev, 600 upraviËenih odjemalcev in 360 naroËnikov storitev Elektra Ljubljana, d. d.

R

aziskava bo potekala telefonsko, v telefonskem studiu
izvajalca raziskave, anketiranje pa se bo zakljuËilo do 3
junija. Pravkar poteka anketiranje tarifnih in upraviËenih
odjemalcev, v naslednjih dneh pa se bo priËelo tudi anketiranje
uporabnikov storitev Elektra Ljubljana.
Anketiranje bo potekalo po sistematiËno nakljuËnem vzorcu,
vprašalniki pa so bili pripravljeni tako, da bodo omogoËali vsaj
delno primerjavo z rezultati raziskav izpred dveh let, hkrati pa
bodo zadostili vsem zahtevam za pridobitev Priznanja Republike
Slovenije za poslovno odliËnost.
Raziskava bo zakljuËena najkasneje do 25. junija 2005, rezultati pa bodo predstavljeni vodstvu podjetja in nato tudi vsem
zaposlenim v internem glasilu. Izvajalec raziskave, podjetje SPEM
Komunikacijska skupina, ki je bil izbran na razpisu kot najugodnejši ponudnik, je za Elektro Ljubljana d. d., že pred dvema letoma
izvajal raziskavi med upraviËenimi in tarifnimi odjemalci.
Projekt izvedbe raziskave o zadovoljstvu poteka pod okriljem projektnega tima za merjenje zadovoljstva med odjemalci
in kupci Elektra Ljubljana, ki ga je imenovala uprava podjetja,
sestavljen pa je iz predstavnikov vseh relevantnih OE.
Violeta Irgl
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NOVI»KA

NOVI»KA

Športno

društvo

Elektro Ljubljana

ORGANIZIRA

3. TABOR ŠD Elektro Ljubljana
v PREKMURJU dne 11. in 12. junija 2005

Za vas smo pripravili naslednje aktivnosti:
• krožno kolesarjenje z ogledi in obiski, ki nam jih ponuja
Prekmurje • pohodom • kopanjem • tenis, odbojka, pink ponk,
badminton, mali nogomet • družabni veËer • vožnja z brodom
Prijavite se lahko, do 7. junija 2005, na e-naslov:
sd@elektro-ljubljana.si ali vašim zastopnikom ŠD Elektro Ljubljana ali na e-naslov: nina.lebenicnik@elektro-ljubljana.si
Predsenik ŠD
SreËo Grkman

AKTUALNO

AKTUALNO

Zelena energija
‡ naš produkt
razvijamo naprej
Skladno z naËeli varovanja in ohranjanja Ëistega in
zdravega okolja, ki je ena od pomembnejših poslovnih
usmeritev našega podjetja, smo v Elektru Ljubljana lansko
leto zaËeli razvijati nov produkt: prodajo elektriËne energije iz obnovljivih in za okolje prijaznih virov.

O

d slovesnega podpisovanja prvih pogodb maja 2004 to
energijo ponujamo vsem našim tarifnim odjemalcem, ki so
jim bile v zadnjem letu predstavljene osnovne informacije o
produktu, ki nosi ime blagovne znamke ZELENA ENERGIJA.
Kot vsak produkt tudi naš produkt potrebuje Ëas za svoj napredek in razvoj. Da bi se kvalitetno razvijal naprej, v zadnjem mesecu
še posebno intenzivno pripravljamo njegovo prenovo. Aktivnosti se
izvajajo v okviru projektne skupine: Razvoj produkta zelena energija.
Projektna skupina ima kratkoroËne in dolgoroËne cilje. KratkoroËni
cilj je prilagoditev strukture prodaje oziroma pogodbene dokumentacije izkušnjam, ki smo jih pridobili pri aktivnostih, povezanih s
prodajo tega produkta v preteklem letu. DolgoroËni cilj pa je dvig
produkta na višji komercialni nivo. Ena temeljnih aktivnosti, ki je vezana na ta cilj, je zagotavljanje veËje transparentnosti kvalitete produkta preko uvedbe certifikatov oziroma potrdil o poreklu energije.
PoveËanje števila kupcev je naslednja dolgoroËna naloga, s
katero želimo doseËi Ëim veËjo osvešËenost odjemalcev o pomembnosti varovanja in ohranjanja našega okolja. S tem namenom smo
v mesecu februarju med bralci Elektro novice izvedli anketo, ki je
pokazala, da morebitne nove kupce moti predvsem cena ZELENE
ENERGIJE, ki je po njihovem mnenju nekoliko previsoka. V prvi
fazi smo zato preoblikovali višino in strukturo cene zelene energije. Od 1. junija 2005 dalje bo cena ZELENE ENERGIJE enaka ceni
elektriËne energije za tarifne odjemalce, poveËana bo le za 1,00 SIT/
kWh, kolikor predstavlja dodatek za ZELENO ENERGIJO. Sredstva,
zbrana z dodatkom za ZELENO ENERGIJO se bodo nakazala na
poseben raËun podjetja Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana d.
o. o. in se porabila za projekte vzdrževanja obstojeËih proizvodnih
kapacitet, izgradnjo novih proizvodnih kapacitet kvalificirane proizvodnje in pospeševanje racionalne rabe energije, o Ëemer bomo
vsakega kupca vsaj enkrat letno obvešËali.
Prenovili smo tudi pogodbo o nakupu in prodaji ZELENE
ENERGIJE, ki bo vsebovala še druge, za kupce ugodne spremembe.

Skladno z veljavno zakonodajo postanejo gospodinjski odjemalci,
ki odkupujejo elektriËno energijo od kvalificiranih proizvajalcev
nazivne moËi do 1 MW, upraviËeni odjemalci, zato se bosta nakup
in prodaja izvajala v okviru OE Prodaja elektriËne energije upraviËenim odjemalcem. V zaËetni fazi bomo prodajali elektriËno energijo, proizvedeno v naših lastnih malih hidroelektrarnah.
Prve prenovljene pogodbe so bile podpisane 23. maja v okviru
slovesnosti, na kateri je Elektro Ljubljana prejel certifikat OHSAS
18001.
Vse omenjene aktivnosti izvajamo, ker želimo, da bi produktu
ZELENA ENERGIJA v letošnjem letu podali nov, še bolj kvaliteten
nivo in tako ustvarili strokovne pogoje za njegov nadaljnji razvoj.
To predvideva tudi poveËane aktivnosti pri promoviranju produkta
in s tem pridobitev novih kupcev ZELENE ENERGIJE.
Vse informacije o ZELENI ENERGIJI dobite v klicnem centru,
na elektronskem naslovu zelena.energija@elektro-ljubljana.si, na
spletni strani Elektra Ljubljana in na vseh informacijskih mestih na
upravi in na posameznih DE.
Projektna skupina:
Razvoj produkta Zelena energija
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AKTUALNO

AKTUALNO

Vodno energijo uvršËamo med
obnovljive vire, ker je voda, ki teËe
skozi vodnoelektrarno, del vodnega
cikla, ki ga poganja sonce. »ista je
v tem pomenu, ker njena pretvorba
v elektriËno energijo ne onesnažuje
okolja in skrbi za zmanjševanje emisij plinov tople grede, saj zamenjuje
ostale naËine pretvorbe energije.

V

odna energija je zanesljiva, preizkušena, zrela tehnologija z znanimi
pozitivnimi in negativnimi vplivi;
hidroelektrarne imajo dolgo obratovalno dobo, do 100 in veË let; hidroelektrarne so bolj uËinkovite kot vse druge vrste
elektrarn, ki uporabljajo neobnovljive in
obnovljive vire; stroški vzdrževanja in
obratovanja so nizki, nadzor obratovanja
je razmeroma enostaven; ne nastajajo nobeni plini tople grede kot posledica obra-
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tovanja (vendar pa plini lahko nastajajo v
zajezitvah); olajšan je hiter odziv na spremembe pretoka, zelo uËinkovita je izhodna
regulacija; vodne elektrarne so lahko razvite v sklopu veËnamenske uporabe vode
in upravljanja z vodnimi viri; vodni viri so
zelo porazdeljeni in so funkcija podroËja,
topografije in padavin. Za poveËanje deleža obnovljivih virov v energetski bilanci
zavzema hidroenergija pomembno mesto.
V razvitih državah Amerike in Evrope, kjer
so razpoložljivi hidroenergetski viri v precejšnji meri že izrabljeni, se poveËuje zanimanje za nadgradnjo in poveËanje kapacitet obstojeËih hidroelektrarn in celo za
graditev Ërpalnih elektrarn. V manj razvitih
državah, kjer je še dovolj neizkorišËenih virov, pa naËrtujejo graditev hidroelektrarn z
velikimi akumulacijami.
Energetski bruto potencial slovenskih
vodotokov je ocenjen na 19 400 GWh/leto.
Od tega je tehniËno izkoristljivega 9100
GWh/leto, ekonomsko pa med 7000 in

8500 GWh/leto. Doslej izkorišËamo le 3970
GWh/leto ali 43 % tehniËno razpoložljivega.
Holding Slovenske elektrarne d. o. o.
je v sodelovanju s slovenskiimi distribucijskimi podjetji v mesecu avgustu leta 2004
razvil novo blagovno znamko Modra energija. Ta blagovna znamka oznaËuje elektriËno energijo, pridobljeno izkljuËno iz obnovljivih virov, prav tako se pri proizvodnji
te energije ne izkorišËajo fosilna goriva in
ne obremenjuje okolja s toplogrednimi
vplivi, škodljivimi emisijami in radioaktivnimi odpadki ter se tako posredno tudi
ohranjajo živalske ter rastlinske vrste in
njihov ekosistem.
ElektriËna energija, ki jo prodajamo
našim kupcem, potrebuje pestrejšo ponudbo, kar izpolnjuje prav Modra energija. Zavedamo se, da so minili Ëasi, ko je bila elektrika zgolj samo elektrika. Prav zato smo
se kot dobavitelji odloËili sodelovati pri
projektu prodaje Modre energije in našim

kupcem ponujamo tudi elektriËno energijo
s preverjenim poreklom. Blagovna znamka
je namreË zagotovilo, da je tako proizvedena energija v skladu z mednarodno uveljavljenimi kriteriji in preverljivimi dejstvi.
Za Elektro Ljubljana nov produkt oziroma
blagovna znamka Modra energija pomeni
možnost izboljšanja ugleda in razširitev sodelovanja z obstojeËimi kupci.
Dobavitelj Modre energije, Holding
Slovenske elektrarne zagotavlja, da je ta
energija proizvedena iz slovenskih hidroelektrarn, ki so vkljuËene v mednarodni
sistem RECS (Renewable Energy Certificate
System), zato izpolnjujejo najstrožja mednarodna okoljska merila za energijo iz obnovljivih virov. Skladnost z merili RECS in
evropskimi okoljevarstvenimi standardi v
Sloveniji redno nadzirata javna agencija
RS za energijo ter podjetje TÜV iz NemËije.
Menimo, da je ta informacija bistvenega
pomena za naše kupce, saj je to mednarodno potrjeno zagotovilo o izvoru.
Za nakup energije pod blagovno
znamko Modra energija se lahko odloËijo
vsi upraviËeni odjemalci. Kupiti je mogoËe
odstotni ali celotni delež porabe, pri tem je
cena doloËena kot dodatek k ceni elektriËne energije. Z odloËitvijo za Modro energijo bo vsak kupec zavestno prispeval svoj
delež k ohranjanju okolja tudi v prihodnosti. VeË informacij lahko kupci najdejo tudi
na spletnih straneh, www.modra-energija.
si. Lahko povemo, da bodo kupci modro
obarvane energije lahko uporabljali logotip
Modre energije, naziv njihovega podjetja
je objavljen na spletnih straneh www.modra-energija.si, prejeli pa bodo tudi posebno diplomo, kot potrdilo o nakupu Modre
energije. Po našem mnenju si bodo podjetja na ta naËin poveËala ugled in izboljšala
prepoznavnost na slovenskem pa tudi na
evropskem trgu, kjer se tak tip energije v
zadnjih nekaj letih kar pogosto pojavlja.
K projektu Modra energija so bili povabljeni širša javnost, vsi slovenski proizvajalci elektriËne energije in njihova združenja, Javna agencija RS za energijo in
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. S
tem je našim obstojeËim kupcem zagotovljena zanesljivost, preglednost in trajnost
pri trženju Modre energije. Nosilec blagovne znamke namerava del zbranih sredstev
porabiti za spodbujanje raziskav, razvoja,

obnove in izgradnje novih obnovljivih virov elektriËne energije v Sloveniji.
Elektro Ljubljana je bil na podroËju
pridobivanja kupcev modre energije najbolj uspešen med vsemi slovenskimi distribucijskimi podjetji elektriËne energije. Danes poslujemo s približno 430 kupci Modre
energije, kjer bi lahko posebej poudarili
podjetje Krka d. d., kot najveËjega kupca
Modre energije.
Marko Horvat in
Uršula Krisper
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PODJETJA

SINDIKAT

Sindikat delavcev
energetike v letu 2005
O delu in rezultatih Sindikata delavcev energetike Slovenije v preteklem
letu smo že poroËali v eni od prejšnjih številk našega glasila, danes pa vam bi
rad predstavil nekatere cilje in naloge, ki smo si jih zastavili tako na konferenci SDE kot na nivoju sindikata družbe Elektro Ljubljana.

P

rogram dela za leto 2005 smo sprejeli na letni konferenci SDE v mesecu marcu in temelji na programskih
usmeritvah in ciljih, ki jih je zaËrtal Sindikat
delavcev energetike za mandatno obdobje
2003‡2007. Program dela je razdeljen na
posamezna tematska podroËja in upošteva
zahteve in potrebe Ëlanstva ter razmere, ki
vladajo na podroËju Slovenske energetike.
Tako je prioritetna naloga SDE tudi v
tem letu zagotavljanje ekonomske ter socialne varnosti in ugodnih pogojev dela zaposlenih v energetiki. V ta namen pripravljamo podrobnejšo analizo plaË za preteklo
obdobje in ekonomsko strategijo na podroËju socialne varnosti energetskih dejavnosti. V mesecu avgustu nas Ëakajo pogajanja
s socialnimi partnerji o višini eskalacije za
leto 2005 in porastu plaË na podlagi kolektivne uspešnosti na nivoju posameznih
dejavnosti. Tudi letos bo naËin usklajevanja
plaË enak kot preteklo leto, kar je v skladu z dogovorom o politiki plaË za obdobje
Tako je prioritetna naloga SDE tudi v tem
letu zagotavljanje ekonomske ter socialne
varnosti in ugodnih pogojev dela zaposlenih
v energetiki.
2004/2005. Še naprej bomo nadaljevali z
aktivnostmi za uveljavitev tistih doloËil
kolektivnih pogodb dejavnosti, ki opredeljujejo višino nekaterih stroškov v zvezi z
delom ter drugih prejemkov in ki jih zaradi
zakonskih ovir ne moremo izvajati. Tu mislim na višino dodatka za prehrano, terensko
delo ter odpravnine. Sprožili bomo postopek za ugotavljanje možnosti izvajanja preventivnega zdravljenja delavcev na podlagi
zdravstvene ocene delovnih mest tako, da
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nastali stroški ne bi bremenili posameznika
v smislu plaËila bonitete. Nadaljevali bomo
preverjanje usklajenosti in izvajanja doloËil
posameznih sprejetih podjetniških kolektivnih pogodb v energetskih družbah.
Drugo podroËje naše usmeritve in dela
je podroËje krepitve socialnega partnerstva.
S predstavniki nove vlade smo že vzpostavili prve kontakte. Bili smo med prvimi na
razgovoru pri ministru za gospodarstvo,
kjer smo predstavili naš sindikat, naša stališËa, poglede ter se dogovorili za obliko
medsebojnega sodelovanja. Želimo si vzpostaviti enakopraven partnerski in socialni
dialog ter si zagotoviti izvajanje dvostranskega dogovarjanja. Predvsem pa moramo
vzpostaviti boljše medsebojno informiranje
o tekoËih aktivnostih. Dogovorili smo se za
aktivnejšo vlogo ekonomskosocialnega odbora energetike z namenom, da si zagotovimo možnost posrednega vpliva na zakonske
in podzakonske odloËitve v zvezi z našo dejavnostjo ter reševanja skupnih problemov
na podlagi tripartitnega usklajevanja.
Akcije in delovanje SDE Slovenije,
ki jih bomo izvajali v zvezi z odpiranjem
trga, liberalizacijo in privatizacijo celotnega energetskega sektorja, bodo temeljile
na vodenju aktivne politike pri sprejemanju strateških odloËitev na podroËju sprememb energetskega sektorja. Zagotoviti si
moramo neposredno vkljuËenost SDE in
naših predstavnikov v organe, ki sprejemajo strateške odloËitve o organiziranosti in
privatizaciji. Zato bomo pripravili strateško
konferenco o energetiki, s katero želimo
dobiti odgovore o dolgoroËni usmeritvi in
politiki vlade na tem podroËju. Naše zahteve, ki jih prinaša popolno odpiranje trga v
letu 2007 ter privatizacija v tem sektorju,

gredo po predhodni izdelavi in obravnavi
ocene v smer ekonomskosocialne varnosti
delavcev, zaposlenih v energetiki.
Krepitev notranje organizacije in strokovne vloge SDE Slovenije je podroËje, ki
bo tudi v tem letu ena od naših prednostnih
nalog. Za zagotavljanje izvajanja programa
dela SDE Slovenije in razreševanja nastalih
problemov, predvsem pa za uspešno delovanje sindikata podjetja je potrebno, da se
postavi takšna organiziranost, ki bo sposobna obvladovati nastalo problematiko.
Predlog zakona o kolektivnih pogodbah, ki
je v razpravi, bo sindikatom zagotovil zakonske podlage za sprejemanje in uveljavljanje kolektivnih pogodb dejavnosti. Predlog zakona dopušËa možnost diferenciranja
pravic in ugodnosti za Ëlane sindikata dejavnosti od neËlanov v tistih doloËilih, kjer
si bo sindikat izboril posebne ugodnosti in
pravice za svoje Ëlane. V SDE bomo tudi v
tem letu nadaljevali z zagotavljanjem denarne pomoËi iz solidarnostnih sredstev tistim svojim Ëlanom, ki izpolnjujejo kriterije
pravilnika Solidarnostnega sklada. V sklop
krepitve SDE sodi tudi nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja sindikalnih zaupnikov na podroËju pogajanj, komuniciranja
ter spremljanja novih zakonskih regulativ s
podroËja delovnopravne zakonodaje.
Tudi podroËje mednarodnega delovanja in sodelovanja je eden od tistih elementov, ki nam zagotavlja mednarodno
kredibilnost. Kot Ëlani mednarodne evropske konfederacije sindikatov EPSU in
EMCEF se bomo še naprej zavzemali, da
bodo naši interesi kot sedaj upoštevani v
najveËji meri. Vedeti moramo, da smo bili
na podroËju mednarodne aktivnosti do
sedaj zelo uspešni in upoštevani. Še na-

prej bomo krepili naše sodelovanje znotraj evropske parlamentarne komisije za
socialni dialog in med samimi Ëlanicami
konfederacije mednarodnih sindikatov.
Prav izkušnje in rezultati kažejo, da je sodelovanje v Višegrajski peterki na pravi
poti, zato bomo letos prevzeli organizacijo
mednarodne konference v Sloveniji.
Tudi v sindikatu Elektra Ljubljana smo
si poleg predstavljenega programa SDE zastavili nekaj svojih nalog, ki so vpete v program SDE, obenem pa so specifiËne za naše
podjetje. Najbolj izstopa zahteva po novi
sistematizaciji delovnih mest ter nagrajevanja na podlagi osebne uspešnosti. Podjetniška kolektivna pogodba Elektra Ljubljana
in Zakon o delovnih razmerjih doloËata, da
morajo biti zahteve za posebne pogoje in
vrsto strokovne izobrazbe za opravljanje
doloËene vrste dela ter zahteve po znanjih
in zmožnostih za posamezno delovno mesto opredeljene v aktu o sistematizaciji delovnih mest. Sistematizacija delovnih mest
se opredeljuje kot kadrovskoorganizacijski
akt, ki mora zagotavljati povezave med poslovnim procesom, organiziranostjo družbe
in razporejanjem delavcev. Namen sistema-

tizacije je doloËiti naËela in cilje za oblikovanje ter opise delovnih mest, razporejanje
delavcev, merila za horizontalno in vertikalno napredovanje ter nagrajevanje na
podlagi osebne uspešnosti delavca. Danes
veljavna sistematizacija izvira še iz Ëasov
prve organiziranosti iz leta 1991/1992 in
zato ni primerljiva z obstojeËo organiziranostjo in opisi delovnih mest.
Drugo podroËje je ugotavljanje delovne uspešnosti in nagrajevanje ter napredovanje posameznika. Namen slednjega je
doseganje ciljev na podlagi veËje uËinkovitosti poslovanja, veËje produktivnosti dela,
zadovoljstva strank in zaposlenih, dobiËkonosnosti družbe, kakovosti dela, motivacije zaposlenih, podroËja organiziranosti ter
kreativnosti in inovacije zaposlenih. Sistem
mora temeljiti na pooblastilih vodstva in zaposlenih, na vodenju in odpravi strukturnega neskladja, preverjanju zastavljenih ciljev
ter na usklajenosti delovanja, merljivosti in
ocenjevanja nagrajevanja in napredovanja,
razvoja in osebne uspešnosti. Ciljno vodenje
je osnovna ideja, ki jo mora sprejeti vodstvo
in se spremlja in vrednoti skozi razgovore v
razliËnih Ëasovnih obdobjih. Podlaga so let-

ni razgovori, ki so skupni imenovalec vseh
modelov ocenjevanja uspešnosti.
Uprava Elektra Ljubljana je že veË let
postavljala v ospredje letnih planov tudi
Najbolj izstopa zahteva po novi sistematizaciji delovnih mest ter nagrajevanja na podlagi
osebne uspešnosti.
ureditev tega problema, ki pa do sedaj kljub
nekaterim poizkusom ni bil sistemsko rešen.
Zato je Izvršni odbor sindikata družbe v
preteklosti upravo že veËkrat opozoril na to
problematiko in na nedoslednost pri razporejanju delavcev, obenem pa si je kot prednostno nalogo zastavil, da se to podroËje
konËno uredi. Mislim, da si po vseh prejetih
standardih kakovosti to tudi zaslužimo.
Kako uspešni bomo pri realizaciji naših zahtev in programov, bomo ocenjevali
ob letu osorej, seveda pa je to odvisno od
naše skupne aktivnosti in podpore vsega
Ëlanstva.
Jurij Žvan,
predsednik sindikata podjetja

NOVI»KA

NOVI»KA

Sodelovanje v projektu
DrugaËe o poklicu
Zavod za zaposlovanje v okviru programa 10000 v letošnjem letu
ob Ëetrtkih organizira predstavitvena predavanja o razliËnih poklicih.
Na predavanja povabijo nezaposleno
mladino in osebe, ki se zanimajo za
šolanje oziroma prekvalifikacijo v
posamezne poklice.

I

zvajalec predstavitev o poklicih je Zavod IZIDA iz Ljubljane, ki v sodelovanju s šolami in delodajalci nudi pomoË
pri odkrivanju poklicnih interesov uËen-

cem, dijakom, študentom ter brezposelnim
osebam.
Posamezne poklice predstavijo predstavniki gospodarstva, obenem pa predstavnik šole uËencem, dijakom, študentom
ter brezposelnim osebam predstavi tudi izobraževalni program in možnosti šolanja.
12. maja letos so bili na Centru za poklicno informiranje in poklicno svetovanje
uspešno predstavljeni poklici v elektrogospodarstvu. Poseben poudarek je bil na poklicih in izobraževanju za poklic elektrikar
energetik in elektrikar elektronik. Poklice

je kot predstavnik gospodarstva predstavil
naš sodelavec Marko Piko, možnosti izobraževanja pa je predstavil mag. Marjan
Velej, predstavnik Zavoda za izobraževanje
odraslih Zaris iz Ljubljane.
Alenka Pretnar, vodja kadrovske sluæbe
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AKTUALNO

Novosti pri
preizkušanju
zašËitnih naprav
Od 10. do 12. maja je v prostorih sejne sobe MEL potekalo izobraževanje zaposlenih za pridobitev Certifikata
za izvajanje meritev in preizkusov z napravo za sekundarno preizkušanje zašËitnih naprav OMICRON CMC 256-6
NET1.

V

zadnjih devetih letih je na podroËju zašËite in obratovalnih
meritev digitalna tehnika dosegla poloviËni delež vseh vgrajenih zašËitnih naprav (ZN) v EES Elektra Ljubljana d. d.
Število digitalnih zašËitnih naprav je od leta 1996 naprej stalno narašËalo. Njihovo število se je veËalo zaradi gradnje novih EE
objektov in rekonstrukcij stikališË, kjer so se stare elektromehanske
ali elektronske ZN zamenjale z napravami tretje generacije.

Generacija
1. generacija ‡ elektromehanika
2. generacija ‡ elektronika
3. generacija ‡ numerika
Skupno

Št. ZN
124
298
406
828

15 %
36 %
49 %

500
komulativa
prispevek leta
400
388

406

ZašËitne naprave 3. generacije so zasnovane na mikroprocesorski tehnologiji, ki omogoËa hitro, zanesljivo in stabilno delovanje ZN ter implementacijo novih algoritmov. Za preizkušanje vedno
kompleksnejših ZN stare preizkusne naprave niso bile veË primerne,
zato smo se odloËili za nakup najnovejše opreme za sekundarno
preizkušanje ZN OMICRON CMC 256-6.
Oprema se že Ëetrto leto redno uporablja pri rednem vzdrževanju, izrednih preizkusih, ob nepravilnem delovanju ZN in zagonskih
funkcionalnih preizkusih. Glede na starejše preizkusne naprave ponuja nova oprema povsem nov pristop pri preizkušanju in vzdrževanju sekundarne opreme objektov, ki ne zagotavlja samo hitrejšega,
ampak tudi veliko natanËnejše preizkušanje ZN. Z novim pristopom
se zagotovi veËjo kontrolo nad izmerjenimi vrednostmi, s Ëimer se
obdrži stopnja selektivnosti delovanja ZN in zanesljivost dobave
elektriËne energije, zmanjša pa se število neželenih izpadov EE.
V letošnjem letu smo kupili še en komplet opreme. S tem bo
naprava dostopna širšemu krogu uporabnikov v SZM. Pred samostojnim delom na napravi mora uporabnik pridobiti certifikat za
izvajanje meritev. Certifikat zagotavlja osnovna znanja za varno in
kakovostno preizkušanje zašËitnih naprav.
V okviru letošnjega izobraževanja, ki ga je organiziral zastopnik proizvajalca opreme, podjetje Diveco d. o. o., in izvedel dr. Željko Schreiner iz podjetja IPS GmbH, so omenjeni certifikat pridobili
Slavko Zaletelj, Egon Hoda, Matjaž FilipiË, Matjaž Platiša, Andrej
Novak in Sebastjan Poglajen.
Jože Bizjak, sluæba za zaπËito in obratovalne meritve
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Prikaz porasta zaπËitnih naprav 3. generacije
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05

MESECA

TEMA

Opredelitev vplivov
distribucijskih RTP
110/x kV s prikljuËnimi
vodi 110 kV na okolje
Vplivi RTP 110/x kV s prikljuËnimi vodi na okolje se pojavljajo med
gradnjo in obratovanjem elektroenergetskega objekta in zajemajo široko
podroËje. Ocene vplivov se izvajajo v
fazi izdelave primerjalne študije variant lokacij v fazi priprave lokacijskega
naËrta. Po izbiri najustreznejše variante se naredi poroËilo o vplivih na okolje v skladu z Navodilom o metodologiji za izdelavo poroËila na okolje.

V

plive delimo na vplive na:
• naravno okolje
• družbeno pogojeno okolje
• kulturno okolje
• bivalno okolje

pojavov (zasipanje, nasipanje, odstranjevanje zemljin itd.).

Tla
Obremenitev tal s težkimi stroji in kupi
jalovine med gradnjo objekta povzroËi stiskanje tal in poškodbe oz. uniËenje strukture tal. Možno je tudi onesnaženje tal zaradi
izlitja olja in maziv iz delovnih strojev.

Vpliv na površinske vode
Pri gradnji objekta lahko pride do poveËanja motnosti vode v potokih zaradi površinskega spiranja tal. Možna izlitja maziv in goriv med gradnjo objekta lahko na
ožjem podroËju gradnje objekta povzroËijo
onesnaženje vodotokov.

Vpliv na podtalnico

Naravno okolje
Geosfera
Geologija
Pri gradnji in obratovanju objekta
lahko pride na mikrolokaciji postaje ali
zadnjega stebra do manjšega posedanja
tal zaradi prevelike obremenitve geološke
podlage. Na manj stabilnih tleh odstranitev površinskega vegetacijskega sloja lahko povzroËi posedanje zemljine. Zato je v
predhodni fazi pri študiji variant mikrolokacij potrebno narediti študijo geološke
prospekcije tal, pred izdelavo projektne
dokumentacije na doloËeni lokaciji pa še
ustrezno geološko poroËilo.

Relief
Gradbena dela na objektu lahko povzroËijo poškodbe in uniËenje mikroreliefnih

Med gradnjo objekta lahko pride do
onesnaženja podtalnice zaradi izliva goriv
in maziv iz delovnih strojev.
Med obratovanjem objekta je sicer
malo verjetno, da pride do izliva izolacijskega olja, ki je namešËeno v energetskih
transformatorjih ter v merilnih tokovnih in
napetostnih transformatorjih.
Energetski transformatorji so namešËeni v transformatorskih boksih, ki so med
seboj loËeni s protipožarnimi stenami. Pod
vsakim energetskim transformatorjem je
lovilna skleda, ki je grajena in zatesnjena
pred izlivom izolacijskega olja v skladu s
tehniËnimi normativi, kar je razvidno iz
slike 4.5. Lovilne sklede pod transformatorji so med seboj povezane s cevmi, ki so
speljane v skupno oljno jamo. Oljna jama
in lovilne sklede so grajene skladno s Pravilnikom o tehniËnih normativih za varstvo
elektroenergetskih postrojev in naprav pred
požarom, ki v Ëlenih 22 do 29 doloËa teh-

niËne zahteve za odvajanje olja. V Ëlenu 22
je predpisano, da mora imeti vsak transformator, ki ima veË kot 1000 kg izolacijskega
olja, zbiralno oljno jamo za hitro odvajanje
ali zbiranje olja.
Tokovni in napetostni merilni transformatorji imajo majhno koliËino izolacijskega olja ter nimajo lovilne sklede. Za
uporabo na podroËjih poveËanega varstva
virov pitne vode (obmoËje vodnih rezervatov) jih lahko napolnimo z biološko razgradljivim izolacijskim oljem (npr. Midel).
Kot dodaten zašËitni ukrep pred izlitjem v okolje je v stikališËu 110 kV odvod meteornih vod in morebitnih goriv ali
maziv z asfalnih površin predviden preko
ustreznih mašËobnih lovilcev.
Pri pridobivanju odloËb upravnih
organov (lokacijsko in gradbeno dovoljenje)
si mora investitor pridobiti vodnogospodarsko mnenje in sanitarno soglasje. Zdravstveni inšpektor na podlagi pregleda projektne
dokumentacije ugotovi, ali so upoštevani
sanitetnotehniËni in zdravstveni preventivni
parametri, ki jih je potrebno spoštovati zaradi zagotavljanja zdravja in normalnih življenjskih razmer na doloËenem obmoËju.
Na tehniËnem pregledu objekta zdravstveni inšpektor ponovno preveri, ali so bili
pri gradnji objekta upoštevani vsi predvideni zašËitni ukrepi.

Atmosfera
Mikroklimatske spremembe
Pri gradbenih delih lahko nastanejo
zaradi sprememb reliefa z nasipi in izkopi
(sprememba osonËenja, lokalna cirkulacija
zraka) in zaradi odstranitve vegetacijskega
pokrova. Spremembe so veËkrat zanemarljive.
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Zrak
Izpušni plini delovnih strojev in transportnih vozil ter prašenje lahko med gradnjo
povzroËijo lokalno onesnaženje zraka. Obseg
onesnaženja je odvisen od emisijskih lastnosti transportnih vozil in delovnih strojev.

vodovarstvenem podroËju, obstaja teoretiËna možnost onesnaženja podtalnice. Za
prepreËitev posledic uporabimo ustrezne
tehniËne rešitve (oljna jama, lovilci olj)
ter upoštevamo možne dodatne zahteve iz
vodnogospodarskih smernic.

Biosfera

Energetika

Rastlinstvo
Gradnja in obratovanje objekta vplivata na rastlinstvo z odstranitvijo rastlinskega pokrova in poslabšanjem strukture tal.
Odstranitev rastlinskega pokrova povzroËa
mikroklimatske spremembe, ki veËinoma
negativno vplivajo na okoliško rastlinstvo.

Živalstvo
Objekt vpliva na živalstvo med gradnjo in obratovanjem. V Ëasu gradbenih del

nastajajo motnje zaradi hrupa, onesnaženja
zraka, poškodb in uniËenja življenjskega
prostora živali, ki so posledica gradbenih
del in transporta.

RTP s prikljuËnimi vodi imajo v elektroenergetskem sistemu vsakega podroËja
svojo specifiËno vlogo v razvoju narodnega gospodarstva.

Gozdarstvo
VËasih zaradi razliËnih vzrokov izberemo mikrolokacijo RTP 110/x kV, ki je deloma v gozdu (primer lokacija RTP Trebnje).
Tako gozdni poseki , ki so potrebni za pridobitev potrebne površine za objekt in prikljuËne daljnovode, povzroËijo tudi manjši

prirast v okoliškem gozdu zaradi poslabšanja mikrolokacijskih razmer. Ta problem je
lahko bolj izrazit pri gradnji VN prikljuËnega daljnovoda do razdelilne transformatorske postaje (primer lokacija RTP RadeËe).

Biotopi
Med gradnjo objekta pride ob izrednih dogodkih pri odstranjevanju vegetacijskega pokrova, kopanju, gradnji temeljev,
deponiji materiala, utrjevanju transportnih
poti ter zaradi onesnaženja vode in tal do
poškodb oziroma uniËenja biotopov na obmoËju gradbišË.

Družbeno pogojeno okolje

Kmetijstvo
V primeru, da smo prisiljeni zaradi
razliËnih vzrokov izbrati lokacijo objekta
na kmetijskem zemljišËu prve kategorije,
lahko gradnja objekta predstavlja motnjo
za kmetijska opravila na polju, še posebej v
Ëasu najintenzivnejših del (oranje in setev
spomladi, spravilo pridelkov jeseni). ZemljišËa v okviru gradbišËa so zaËasno ali trajno
onesposobljena za kmetijsko obdelavo.

Infrastruktura
Zaradi obratovanja objekta so vËasih potrebni zašËitni ukrepi na sosednjih
infrastrukturnih objektih. V Ëasu gradnje
objekta je vËasih potrebna tudi prestavitev
obstojeËih odsekov infrastrukturnih vodov
(npr. prestavitev vodovoda, kanalizacije
itd.). V primeru izrednih dogodkov (prevelike obremenitve z težkimi vozili) med
gradnjo lahko pride tudi do poškodb cestišËa.

Poselitev
Gradnja RTP s prikljuËnimi vodi lahko vpliva na poselitev z naslednjim: s hrupom, prašenjem, z vizualnimi motnjami zaradi odstranitve vegetacijskega pokrova in

vidne izpostavljenosti gradbišË, z motnjami
infrastrukture in prometa. Vpliv objekta na
poselitev med obratovanjem pa se izraža
kot omejitev širitve naselij v neposredno
bližino objekta (npr. 30-metrski pas pri
daljnovodnem 110 kV prikljuËku na RTP).
Poselitev je hkrati omejena z vplivnim pasom elektromagnetnega sevanja in z
zmanjšanjem potencialne prijetnosti bivanja
zaradi vizualne motnje (RTP in daljnovod)
ter neprijetnega obËutka zaradi bližine bivanja, kar spada med psihološke vplive. Vsekakor pa ima objekt tudi pozitiven vpliv na
poselitev, saj zagotavlja zanesljivo preskrbo
širšega obmoËja z elektriËno energijo.

Rekreacija in turizem

Vodovarstveno obmoËje

Industrija

V primeru, ko izberemo mikrolokacijo objekta RTP s prikljuËnimi vodi na

V Ëasu gradnje objekta obiËajno ni
posebnih moteËih vplivov na industrijo.
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Pogosto so rešljivi z izvedbo drugaËnega
naËina napajanja.

Gradnja objekta lahko v Ëasu gradbenih del negativno vpliva na rekreacijo
in turizem s hrupom in prašenjem zaradi

transporta in gradbenih del, z zaËasno zasedbo zemljišË in oviranjem rekreacijskih
dejavnosti ter kot vizualna motnja zaradi
odstranitve površinskega pokrova na obRTP s prikljuËnimi vodi imajo v elektroenergetskem sistemu vsakega podroËja svojo specifiËno vlogo v razvoju narodnega gospodarstva.
moËju gradbišËa. Med obratovanjem je problematiËna predvsem vidna izpostavljenost
objekta v prostoru. Zaradi tega se lahko
spremeni dojemanje podobe ožjega obmoËja s strani prebivalcev in obiskovalcev.
Izbira lokacije objekta v bližini obmoËij naravne in kulturne dedišËine ni
priporoËljiva, ker ta obmoËja ponavadi
predstavljajo najveËji turistiËno-rekreacijski potencial na doloËenem obmoËju.

Kulturno okolje
Vidno okolje
Vidno okolje sestavljata naravna in
kulturna dedišËina: relief, vode, vegetacijski vzorci, antropogeni elementi in rabe
itd. Pri vnašanju objekta v prostor lahko
v vidnem okolju povzroËimo spremembe
oblike, teksture, barve, kontrasta, homogenosti, velikostnih razmerij. Med gradnjo
objekta nastane vidni vpliv zaradi odstranitve vegetacije, prašenja, motnosti vode,
prisotnosti deponij materiala, zaËasnih
objektov, delovnih strojev, transportnih
vozil in delavcev na gradbišËu.
Vidnost objekta lahko zakrijemo z
ustrezno izbiro mikrolokacije objekta ter z
delnim zakrivanjem z dodatno posaditvijo
dreves in visokih rastlin v bližini ograje
objekta ter daljnovodnega prikljuËka.

Za zmanjšanje vidnega vpliva ozadja
lahko kovinske konstukcije prikljuËnih VN
vodov in konstrukcije v 110 kV stikališËu
ustrezno pobarvamo (npr. svetla ali temna
olivnozelena barva).

Erozija
Med gradnjo se lahko erozija pojavi
na gradbišËih, kjer je odstranjena oziroma
okrnjena vegetacija.

Elektromagnetno sevanje
Naravna dedišËina
Pri gradnji objekta lahko pride do
motenj in uniËenja naravne dedišËine zaradi odstranitve vegetacije, kopanja, stiskanja tal, onesnaženja zraka z izpušnimi
plini, prašenja, onesnaženja vode in tal ter
zaradi hrupa.

Kulturna dedišËina
Vpliv objekta RTP s prikljuËnimi vodi
na obmoËje oziroma objekte kulturne dedišËine med gradnjo in obratovanjem je
lahko neposreden in posreden. Pri izvedbi gradbenih del lahko pride do poškod-

be najdišË arheološke dedišËine. Posreden
vpliv na kulturno dedišËino nastane zaradi
vizualne degradacije obmoËij ali objektov
kulturne dedišËine.

Bivalno okolje
Hrup
Med gradnjo lahko pride do hrupa
zaradi delovanja gradbenih strojev. Hrup
je najbolj moteË na obmoËjih, kjer so delovišËa v bližini bivalnih objektov in na
obmoËjih, ki so sicer manj hrupna. Hrup
zaradi delovanja transformatorjev, ki je še
ojaËan v primeru delovanja hladilnih ventilatorjev, je podrobneje opisan v poglavju
9, zato ga tukaj ne bomo posebej opisali.

Ker v glavnem celotna naloga obravnava elektromagnetna sevanja v naravnem in življenjskem okolju, jih na tem
mestu ne bomo posebej opisovali.

Psihosocialni vidik (varnost, prijetnost bivanja)
V javnosti se pogosto pojavlja mnenje o potencialni škodljivosti elektromagnetnega sevanja nizkih frekvenc, kakršno
oddajajo tudi elektroenergetski objekti RTP
110/x kV s prikljuËnimi visokonapetostnimi
in srednjenapetostnimi vodi. Zaradi moËno

deljenih mnenj o vplivih elektromagnetnih
sevanj na zdravje je tema v središËu strokovne in laiËne javnosti. Javno mnenje se v veËini primerov oblikuje na osnovi prispevkov
v medijih (TV, radio, Ëasopisi), ki elektroenergetske objekte prikazujejo v negativni
luËi. Pojasnila s strani strokovne javnosti po
navadi ne morejo ublažiti zaËetnega negativnega vtisa. Zato elektroenergetski objekt
(RTP, daljnovodi) lahko negativno vpliva na
prijetnost bivanja oziroma na obËutek varnosti pri okoliškem prebivalstvu.
Na obËutek varnosti oziroma nevarnosti v bivalnem okolju vpliva predvsem
zavedanje prisotnosti objekta, ki lahko
vpliva na kakovost našega bivanja. Kar pomeni: bolj kot je objekt opazen v okolju,
tem bolj se ga zavedamo.
Na samo opaznost objekta v prostoru
pa vplivata dve skupini dejavnikov:
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• sama vidnost objekta,
• predhodno ustvarjen negativen odnos do
objekta.
Objekt je v okolju bolj opazen, Ëe s
svojim oblikovanjem, višino, konstrukcijo in
barvo izstopa iz obstojeËih krajinskih vzorcev. Objekt je ponavadi bolj opazen v okolju,
kjer predstavlja novo prvino, kot tam, kjer
so njegove prisotnosti vajeni. Po drugi strani pa je vnos novega objekta v obmoËje, ki
je predhodno že obremenjeno s katerim od
infrastrukturnih objektov (npr. državnega
pomena), lahko še bolj problematiËno. Tako
prebivalci tega obmoËja dostikrat zaËnejo
razmišljati, zakaj morajo ravno oni prenašati vse posege, od katerih imajo korist predvsem drugi, sami pa imajo predvsem škodo.
To ponavadi povzroËi številne konfliktne
situacije v nadaljnjem procesu.

Vpliv na psihosocialni vidik lahko tudi zmanjšamo, tako da iz razdelilne
transformatorske postaje vodimo samo
kabelske vode (namesto prostozraËnih), ki
niso vidni ljudem. Ker na obËutek varnosti
vpliva predvsem zavedanje prisotnosti, je v
primeru kablovodov, ki so skriti pogledom,
vpliv praktiËno zanemarljiv.
Vpliv objekta razdelilne transformatorske postaje RTP 110/x kV s prikljuËnimi
visokonapetostnim in srednjenapetostnimi
vodi na psihosocialno okolje ima v osnovi
tri bistvene sestavine:
• vidna in druga obremenitev okolja,
• morebitne neusklajenosti glede odškodnin za uporabo zemljišË (postavitev
stebrov) pri izvedbi daljnovodnih prikljuËkov, znižanje cene zemljišË zaradi
bližine objekta oziroma zasedbe prostora
s prikljuËnim daljnovodnim koridorjem,
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zaradi tega poslediËna nezmožnost prekvalifikacije zemljišË iz npr. kmetijskih
v stavbna, ter drugi problemi, vezani na
lastnino,
• pri prebivalstvu zaznana ogroženost zaradi elektromagnetnih sevanj v naravni
in življenjski prostor.
Problem ogroženosti prebivalstva po
navadi nastopa kot povezava med vsemi
tremi sestavinami. »im veËje so motnje
zaradi prve in druge sestavine, tem bolj je
izražena ogroženost zdravja zaradi elektromagnetnega sevanja.
Možne posledice zaradi sevanja strokovno niso dokazane oziroma enoumno
doloËene. Tako se zaradi nejasnosti glede
možnih škodljivih vplivov ljudje lahko poËutijo ogroženi. To pa ima dejansko lahko
škodljive psihosocialne posledice.

Zato so z vidika omilitve posledic psihosocialnih vplivov kljuËne dejavnosti pred
gradnjo. Te morajo biti predvsem posveËene
pravilnemu, nepristranskemu in pravoËasnemu informiranju ljudi že v zaËetni pripravi
prostorske dokumentacije (priprava strokovnih podlag in možnih razliËnih variant lokacij, sodelovanje z upravnimi enotami in obËinami, priprava lokacijskega naËrta, javna
razgrnitev, javna predstavitev in obravnava
umestitve novega objekta v prostor).
V praksi je veËina konfliktnih primerov, ki se nanašajo na vse tri sestavine vpliva na psihosocialni vidik (vizualna
obremenitev, nadomestne odškodnine za
uporabo zemljišË in potencialna ogroženost
zaradi elektromagnetnih sevanj), rešljiva s
priznavanjem primerno visokih odškodnin.
Torej lahko zakljuËimo, da Ëe so do
zaËetka gradnje objekta dosežena vsa so-

glasja med uporabniki prostora, kasneje
med gradnjo in obratovanjem elektroenergetskega objekta bistvenih motenj in nesoglasij ne bi smelo biti.

Povzetek opredelitve
vplivov objekta na okolje
RTP 110/x kV s prikljuËnimi visokonapetostnimi in srednjenapetostnimi vodi
vplivajo na naravno, družbeno pogojeno,
kulturno in bivalno okolje.
V praksi se kot najbolj izražen kaže
vpliv na bivalno okolje (hrup, elektromagnetna sevanja kot sestavina psihosocialnega vidika).
Elektromagnetno sevanje v naravni
in življenjski prostor (kot element bivalne-

ga okolja) izredno vpliva na psihosocialni
vidik kot odloËujoË faktor umestitve objekta v prostor.
Zato je glavna tema tega Ëlanka posveËena prav obravnavi elektromagnetnih
sevanj razdelilne transformatorske postaje
RTP 110/x kV s prikljuËnimi visokonapetostnimi in srednjenapetostnimi vodi v naObjekt je v okolju bolj opazen, Ëe s svojim oblikovanjem, višino, konstrukcijo in barvo izstopa
iz obstojeËih krajinskih vzorcev.
ravno in življenjsko okolje. Obravnava in
razjasnitev tega problema naj pripomore k
lažjemu odloËanju ljudi o umestitvi objekta
v prostor.

mag. Karol Grabner
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OznaËevanje
proizvodov s
CE-znakom
CE-znak izhaja iz izraza “Conformite Europeenne” in pomeni znak
za evropsko skladnost. Tega znaka ne
podeljuje ‡ kot pri drugih znakih ‡
certifikacijski organ, temveË si ga ob
izpolnjevanju pogojev namesti proizvajalec sam. NamešËen je samo na izdelkih, za katere je evropska skupnost
izdala direktive novega pristopa.

skupine izdelkov in zajemajo naslednja za
nas najpomembnejša podroËja:
• nizkonapetostno opremo (73/23/EGS),
• gradbene izdelke (89/106/EGS),
• elektromagnetno združljivost
(89/336/EGS),
• stroje (98/37/EGS),
• osebna varovalna sredstva (89/686/EGS).

Namestitev CE-znaka

Z

nak pomeni le jamstvo za to, da proizvod, ki je z njim oznaËen, izpolnjuje vse bistvene zahteve iz direktiv, ki
temeljijo na naËelih novega pristopa k tehniËni harmonizaciji in standardom. Simbolizira torej skladnost z vsemi obveznostmi,
ki jih ima na podlagi direktiv proizvajalec
do proizvodov. Proizvod, ki je oznaËen s
tem znakom, ima prost vstop na skupni trg,
blago pa se lahko prodaja v katerikoli od 25
držav brez dodatnih dokazil.

Direktive novega pristopa
Te direktive so zaËeli sprejemati po
letu 1985. Ne dajejo natanËnih tehniËnih
zahtev za proizvode, ampak opredeljujejo
samo bistvene zahteve za varnost ter doloËajo veË naËinov preverjanja in ugotavljanja, ali proizvod te zahteve izpolnjuje.
TehniËne specifikacije za posamezne skupine proizvodov so podrobno navedene v
harmoniziranih evropskih standardih (EN),
ki pa so opredeljeni kot dokumenti z obvezno uporabo.
Doslej je bilo sprejetih 21 direktiv novega pristopa, ki se v glavnem nanašajo na

Da se CE-znak lahko namesti, je potrebno izvesti postopek ugotavljanja skladnosti s pomoËjo modulov za dokazovanje
skladnosti s predpisi.
Vsaka direktiva natanËno doloËa, za
kateri proizvod so doloËeni kateri moduli.
Tako so poti do CE-znaka doloËene. Poleg
doloËenih naËinov v direktivah pa si proizvajalec lahko izbere svojo najustreznejšo
pot.
A ‡ DoloËa samo notranjo kontrolo
naËrtovanja in proizvodnje brez priglašenega organa.
B ‡ Pregled tipa: Zajema fazo naËrtovanja ter uporabo enega od modulov C, D,
E, F za ugotavljanje skladnosti proizvodnje.
To izvede priglašeni organ in izda Certifikat
o ES pregledu tipa.
C ‡ Skladnost s tipom: Zajema fazo
proizvodnje in sledi skladnosti po modulu
B. Ne potrebuje zunanjega organa.
D ‡ Zagotavljanje skladnosti proizvodnje: Zajema fazo proizvodnje. Sledi
modulu B. To je standard ISO 9001 (vse toËke razen 7.3 ‡ naËrtovanje in razvoj). Sodeluje priglašeni organ, ki je odgovoren za
potrditev in nadzor sistema kakovosti proizvodnje, za pregled konËnega izdelka in za

testiranje, ki ga opravi proizvajalec.
E ‡ Zagotavljanje kakovosti izdelka:
Zajema fazo proizvodnje, to je dejansko
SIST EN ISO 9001. Zunanji organ enako
kot zgoraj.
F ‡ Preverjanje izdelkov v proizvodnji: Faza proizvodnje po modulu B. Priglašeni organ kontrolira skladnost s tipom, kot
je opisano v Certifikatu o pregledu tipa ter
izda CERTIFIKAT O SKLADNOSTI.
G ‡ Preverjanje posameznega izdelka: NaËrtovanje in proizvodnja. Posamezni
proizvod pregleda priglašeni organ in izda
Certifikat o skladnosti.
H ‡ popolno zagotavljanje skladnosti;
Zajema fazo naËrtovanja in proizvodnje,
izhaja iz SIST EN ISO 9001 v vseh toËkah.
Zunanji organ izda Certifikat o skladnosti.
Znak CE ni žig kakovosti in uporabniku ne predstavlja celostne kakovosti izdelka, zato potrošniki v praksi postavljajo
višje oziroma dodatne zahteve. Poleg znaka
CE so lahko tudi ostali trgovski znaki, ki pa
niso veË pogoj za vstop v evropski trg.

Harmonizirani standardi
V podporo direktivam so tako imenovani harmonizirani standardi (EN), ki
jih sprejemajo evropske organizacije za
standardizacijo (npr. CENELEC) po naroËilu
Evropske komisije. Evropske harmonizirane
standarde Ëlanice prevzamejo v nacionalne
sisteme standardizacije, nanje se lahko sklicujejo nacionalni predpisi, ki prenašajo zahteve direktiv ES v nacionalno zakonodajo. Uporaba harmoniziranih standardov je
prostovoljna. Skladnost z njimi se šteje kot
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izpolnitev zahtev direktive ter ustvari domnevo o skladnosti. Proizvajalec lahko ne
proizvaja po teh standardih, vendar mora v
takem primeru dokazati, da proizvod ustreza bistvenim zahtevam iz direktive. Seznami harmoniziranih standardov, ki podpirajo posamezne direktive, so kot dodatek k
predpisu, ki prenaša direktivo v naš pravni
red Republike Slovenije, in so objavljeni v
Uradnem listu RS. Glede na namembnost
izdelka lahko posamezne Ëlanice EU predpišejo še dodatne nacionalne zahteve, vendar morajo biti upraviËene in morajo veljati
za vse dobavitelje. Podrobnejše informacije
o naËelih ter pridobivanju CE-znaka lahko
dobijo v informaciski toËki SIST.

IZJAVA O SKLADNOSTI
Pri analiziranju ponudb pri JN ‡ kljub
zahtevi o dostavi Izjave o skladnosti ‡ ponudniki podajajo razne oblike nekih dokumentov, ki so vse drugo, samo izjava ne.
Zato sem pripravil nekaj obrazložitev in
napotkov, kakšna naj bo in kaj naj vsebuje
izjava o skladnosti.
Izjava o skladnosti je listina, ki jo izda
proizvajalec ali pooblašËeni zastopnik na
podlagi poroËil o preskušanju in dokaza-

nem izpolnjevanju minimalnih zahtev ene
ali veË direktiv.
ES-izjava o skladnosti je dokument, s
katerim proizvajalec prevzame odgovornost
za proizvod in izjavlja, da ustreza bistvenim
zahtevam zakonodaje. Razen za osebnovarovalno in nizkonapetostno opremo izjava
nima predpisane oblike. Kot vodilo lahko
uporabimo standard SIST EN 45014: Splošna merila za dobaviteljevo izjavo o skladnosti. Izjava je obiËajno formata A4, v njej je
v veË jezikih (npr. angleškem in vzporedno
slovenskem) naveden naslov in ime proizvajalca, naziv, tip in model proizvoda, serijska številka izdelave, seznam upoštevanih
direktiv in uporabljenih standardov, kraj,
datum izdaje in podpis odgovorne osebe.

Kateri slovenski predpisi
predvidevajo uporabo
znaka CE
1) Pravilnik o elektromagnetni združljivosti ter Seznam standardov, katerih
uporaba ustvarja domnevo o skladnosti
s pravilnikom.
Direktiva: EMC 89/336/EGS, 92/31/
EGS, 93/68/EGS

Priglašeni organi za to podroËje so SIQ
Ljubljana, TCL Velenje in ATRP Ljubljana.
2) Odredba o elektriËni opremi za uporabo znotraj doloËenih napetostnih mej
ter Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s to
odredbo.
Low voltage equipment(LVD) 73/23/EGS
Priglašena organa sta SIQ Ljubljana in
TCL.
V to skupino spadajo nn zemeljski ter
“SKS” kabli, prikljuËne in ostale omarice, nn varovalke itd.
3) Zakon o gradbenih proizvodih in Seznam standardov, ki ustvarijo domnevo
o skladnosti proizvodov z zakonom,
Uredba o prenehanju uporabe odredbe
o obveznem certificiranju cementa in
Seznam standardov in Uredba o potrjevanju skladnosti in oznaËevanju gradbenih proizvodov.
Direktiva: CPD 89/106/EGS dop. z 93/
68/EGS
V to skupino spadajo vsi leseni in betonski drogovi, drogovniki, betonske
klešËe ter vsi ostali proizvodi, ki spadajo pod gradbene proizvode.
Boris Sterle,
vodja službe za tipizacijo

NOVICE

KADROVSKE

V pomladnih mesecih 2005 smo v družbi zaposlili nove sodelavce:
Jurij ŽnideriË
tehnik obratovanja
DEE, DE Ljubljana mesto
Simon LovišËek elektromonter
DEE, DE Ljubljana mesto
Dejan PopoviÊ
tehnik v operativi
INŽENIRING, DE Ljubljana mesto
Zoran Štepic
prodajalec kljuËnim kupcem Prodaja e.e. upraviËenim odjemalcem
Janko Hribar
fotokopirniËar
SSS, Uprava
Boštjan Hrovat
dipl.inž.elektrotehnike
DEE, DE Ljubljana okolica
Matej Lampret
administrativni referent
SSS, Uprava
Rok Žigon
konzultant informatike
SSS, Služba za informacijske storitve
V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:
Miroslav Medvešek
upokojitev
DEE, DE Trbovlje
Slavko Zajc
smrt
SSS, DE Ljubljana okolica
Aleš JekliË
po lastni volji
Pravno splošno kadrovske storitve
Umrla sta upokojenka Marija VrtaËnik in upokojenec Janez Pungartnik.
Nevenka IvanËiË
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“Sem Ëlovek
idej, ambicij in
veselja”
Janko Hribar se je v Elektru Ljubljana zaposlil na zaËetku marca letošnjega leta in sodelavci, ki ga vsak dan
sreËujemo, smo ga presenetljivo hitro sprejeli za svojega ‡
veseli, da s svojo vedrino, prijaznostjo in korektno opravljenim delom pomembno prispeva k delovnim procesom
Elektra Ljubljana.

R

odil sem se, kot veËina v okolici Ljubljane živeËih ljudi, v
Ljubljanski porodnišnici daljnega leta 1976, nasmejan in
pripravljen na okolico ter delovne naloge v njej. Kot otrok
sem rad opazoval naravo in živali v njej ter gibanje letnih Ëasov in
vplivov le-teh na okolico in živali.
NajveËja zahvala v mojem življenju gre seveda moji mater in
oËetu, ki sta me kljub svojemu težkemu in garaškemu delu na kmetiji spodbujala k risanju in umetnosti, mi omogoËila ustvarjanje
ter mi obenem dajala napotke za nadaljnjo življenjsko pot. Morda
takrat nisem razumel, kaj sta mi hotela povedati s svojim trudom
pri vzgoji, sedaj po mnogih letih pa to dojemam. Tudi zame so prišli
Ëasi, ko imam svojo družino in se sreËujem s podobnimi problemi
in dojemam vrednost njunih besed, hotenj in želja njune vzgoje.
Zato se jima sedaj javno zahvaljujem: HVALA VAMA za ves trud
in razumevanje.
Imam še starejšega brata in sestro, s katerima se dobro razumemo. Za to gre zopet pohvala staršema, saj sta vsem trem nudila
enako toplino in ljubezen tako v naših dneh otroštva, ko smo le-to
potrebovali, kot tudi sedaj, ko smo že odrasli.

Kako je potekala tvoja izobraževalna pot in kje so bile
tvoje prve zaposlitve?
KonËal sem srednjo agroživilsko šolo v Ljubljani, kjer sem se
izuËil za peka. Po konËanem šolanju sem se zaposlil pri trgovski
družbi Vele d. d. v Domžalah, kjer sem delal do ukinitve pekarskega obrata. Nato sem bil kratek Ëas zaposlen tudi pri Mlinotestu v
Škofji Loki.

Na katerem delovnem mestu delaš trenutno?
Pri Elektru Ljubljana sem se zaposlil na zaËetku letošnjega marca, na delovno mesto fotokopirniËarja, kjer sem nadomestil gospoda Jožeta Vidica. Sedaj se trudim, da bi njegovo odliËno
opravljano delo nadaljeval. Ob sebi imam dobro ekipo sodelavk:
koordinatorko v OE PKS Barbaro Forte, Ismeto HatiË in študentko
Petro Lubaj, ki dela v sprejemni pisarni, ki je v skupnem prostoru s
kopirnico. Smo tim, ki se medsebojno dobro razume in sodeluje.

Kaj te veseli v tvojem prostem Ëasu?
Prosti Ëas? Zelo razgiban, odvisen od naroËil ljudi. Zadnje
Ëase ‡ kot kaže je modni trend ‡ogromno rišem po gospodarskih
poslopjih (hlevih) slike konj, no, sem pa tudi dobil celo naroËilo za
sliko bika, kar me je zelo presenetilo. DrugaËe pa poslikavam otroške sobe in slike na platno. Slikam marsikaj, edino, Ëesar ne maram
preveË, so portreti in se jih izogibam na daleË. Imam tudi idejo o
svojem animiranem filmu (kot na primer Walt Disney ‡ SneguljËica
in sedem palËkov), žal pa je oprema za to predraga in bo morala
zgodba in ideja poËakati še kakšno desetletje ali veË.
Rišem že skoraj od samega rojstva, prve umetnije sem izdeloval kar v pleniËke ... se hecam. Ves ta Ëas mi je ob strani stala mati,
ki me je spodbujala k slikanju ter bila tudi moj kritik. Desetletje
nazaj sem se ukvarjal tudi z glasbo in delal kot DJ v lokalih, šolah,
klubih in proti koncu svoje kariere sem dosegel sam vrh v takrat
razvpiti diskoteki Life v Domžalah, vendar sem to opustil zaradi
hitrega razmaha interneta in zloglasnih MP-3 glasbenih datotek.
V zadnjem Ëasu sledim video tehnologiji, spremljam razvojni porod
nove tehnologije, ki jo bomo v prihodnosti vsi uporabljali ‡ HDTV.
Potem je tu še digitalna fotografija in njene zmogljivosti montaže
itd. Lahko reËem, da je za menoj ogromno posnetega in zmontiranega video materiala, kot so poroke in razne prireditve. Med enega od
projektov štejem tudi Elektrine veËere, kjer z veseljem sodelujem in
sem tudi hvaležen za povabilu k sodelovanju.

Vem, da si pred kratkim postal drugiË oËe. Nam lahko
prosim zaupaš veË o tvoji družini?
Pred petimi leti sem se poroËil z Matejo in sedaj s skupnimi
moËmi vzgajava narašËaj. Razveseljuje naju sin Žan in dobra dva
meseca stara hËerkica Tjaša. Sin je sestrico lepo sprejel in si sedaj
že izmenjujeta prve poglede in nasmehe. Seveda pa mi za vzgojo
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VARNOST IN ZDRAVJE

Sistem vodenja
varnosti in
zdravja pri delu
‡ OHSAS 18001
vËasih zmanjka Ëasa, ker mi ga poberejo moje dodatne dejavnosti,
tako da se sedaj zahvaljujem tudi ženi za njen trud ter seveda tašËi
in tastu, pri katerih stanujeva.

Katerim vrednotam slediπ v življenju?
Hmmm ... težko vprašanje. Vendar mislim, da je vodilna ljubezen do bližnjih, ljudi nasploh in vsega okoli nas. Saj sem mnenja,
da bi bilo z roko v roki življenje na svetu veliko lepše.

Tvoji življenjski cilji, želje, upi?
V življenju ima vsak izmed nas polno želja in upov. Na prvem
mestu je to, da bi bilo zdravje v družini in okoli nje. Za ostale skrite
želje pa bo potrebno še poËakati in mislim, da se s trdim delom
lahko tudi uresniËijo. Lep pozdrav vsem, ki ste ta intervju prebrali
in veliko sreËe, zdravja vam in vsem ljudem okoli vas.
Janko Hribar in
Violeta Irgl

Skrb za varnost in zdravje pri delu delodajalcu narekuje vrsto obveznosti in nalog z namenom nenehnega
ugotavljanja in zmanjševanja tveganj, katerim so delavci
izpostavljeni pri delu, prepreËevanja delovnih nezgod in
poklicnih zdravstvenih okvar ter zagotavljanja delazmožnosti delavcev v njihovi celotni delovni dobi.

S

istem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu poudarja
predvsem preventivno delovanje in predpisuje redne ukrepe,
ki omogoËajo celovit pregled nad varnostjo in zdravjem pri
delu. S tem je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu vpeto v sam
vrh sistema vodenja oziroma poslovanja družbe.
Kot vam je že znano iz Ëlankov predhodnih Elektro novic, se
je uprava družbe v letu 2004 odloËila za pristop k sodobnemu sistemu vodenja varnosti in zdravja pri delu oziroma za pridobivanje
certifikata ‡ OHSAS 18001.
Za vodenje sistema varnost in zdravja pri delu je bil v oktobru
2004 imenovan svet za vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu
ter veË timov na posameznih distribucijskih enotah. Izdelanih je
bilo 8 programov za zmanjševanje tveganj na delovnih mestih. Postavljeni so jasni cilji na podroËju zagotavljanja varnosti in zdravja
pri delu. Sprejeta sta bila dva nova organizacijska predpisa: organizacijski predpis za vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu OP
68 ter organizacijski predpis za pripravljenost in odziv na nezgode
in izredne dogodke OP 69.

Programi za zmanjševanje tveganj
1. Program za zmanjševanje tveganj pri delu na višini
2. Program za zmanjševanje tveganj zaradi sevanja raËunalniških
monitorjev
3. Program za zmanjševanje tveganj zaradi prisotnosti v cestnem
prometu
4. Program za zmanjševanje tveganj pri delu z motorno žago
5. Program za zmanjševanje tveganj pri delu v jaških
6. VProgram za zmanjševanje tveganj zaradi nastanka obloka na
el. napravah
7. Program za zmanjševanje tveganj za delo v bližini napetosti
8. Program za zmanjševanje tveganj pri delu z mehanizacijo in pomožno opremo
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Cilj uvedenega standarda OHSAS 18001 je doseËi nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu tako za zaposlene
kakor za obiskovalce, ki so lahko izpostavljeni nevarnostim med opravljanjem svojih
dejavnosti.
Vsi zaposleni lahko posredno sodelujete v sistemu preko svojih predstavnikov
v timih, preko predstavnika sveta delavcev,
pooblašËenca in skrbnika za vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu ali neposredno preko strokovne službe za varnost
in zdravje pri delu.
Svoje predloge lahko pošljete v pisni
obliki na obrazcu OB PKS 021-OP68-01
Prijava prepoznane nevarnosti in tveganja
na delovnem mestu ali po elektronski pošti.
Na sestankih sveta za vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu se bodo obravnavali
vsi prejeti pisni predlogi. DoloËeni predlogi
bodo rešeni, odvisno od problematike in razpoložljivih sredstev, ostalo pa nam bo služilo
kot izhodišËe za pisanje novih programov za
zmanjševanje tveganj za prihodnja leta.
Vsi zapisniki sestankov, programi za
zmanjševanje tveganj ter nova izjava o
varnosti z oceno tveganja so vam dosegljivi na K disku v mapi OHSAS 18001. O
izvajanju programov pa vas bomo sproti
obvešËali preko našega internega Ëasopisa.

»lani sveta za vodenje sistema
varnosti in zdravja pri delu

Franc Golob
Jana Burja

Skrbnik: Bojanka Koželj
PooblašËenec: Vesna Oman Rode
Predstavnik sveta delavcev: Jurij Žvan
»lan na upravi: Vinko Urbas
»lan za DE Ljubljana okolica:
Matjaž Keršnik
»lan za DE Ljubljana mesto:
Mirko MarinËiË
»lan za KoËevje: Milan Mlakar
»lan za DE Novo mesto: Edvard Turk
»lan za DE Trnovlje: Anton Razpotnik

DE LJ. MESTO

»lani timov na posameznih DE
UPRAVA
VODJA TIMA: Vinko Urbas
Rado GlaviË
Igor Volf
Roman Ponebšek
Primož Kolman
Alenka Pretnar

DE LJ. OKOLICA
VODJA TIMA: Matjaž Keršnik
Marjan Drolc
Jasna Križman

VODJA TIMA: Mirko MarinËiË
Uroš Jerina
Alojz Bešter
Damjan MikliË
Alenka Kušar

DE KO»EVJE
VODJA TIMA: Milan Mlakar
Dušan Lunder
Borut »esnik
SreËko MiheliË
Branko Volf

DE NOVO MESTO
VODJA TIMA: Edvard Turk
Anton Rogina
Gregor ZupanËiË
Mitja Brudar
Jolanda Štukelj

DE TRBOVLJE
VODJA TIMA: Anton Razpotnik
Jože Žilnik
Anton Primon
Aleš Kuhar
Vesna Oman Rode
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POMEMBNO JE

Nasilje na
delovnem
mestu
(MOBBING)
“Življenje se odvija veliko hitreje
kot kdajkoli prej ‡ predvsem narašËajo
podatki, znanja in izumi. Zato potrebujemo drugaËnega Ëloveka; takega, ki bo
sposoben živeti v svetu, ki se neprestano
spreminja, in ki bo vzgojen tako, da se
bo poËutil dobro tudi, ko se bo položaj
spreminjal. Družba, ki bo oblikovala take
ljudi, bo preživela, družbe, ki tega ne
bodo zmogle, pa ne” (Abraham Maslow).

P

roblem nasilja na delovnem mestu
je tako razširjen, da ga veËina organizacij sprejema kot del njihovega
vsakdana. Malo je ljudi na vodilnih položajih, ki se potrudi ta problem razrešiti.
Mnogo menedžerjev namreË deluje prav
v nasprotni smeri ‡ tega problema noËejo
priznati in ga hoËejo pred zunanjim okoljem prikriti.
Brez zadovoljnih zaposlenih je zadovoljivo uspešnost podjetja težko doseËi,
Ëe pa zaposleni vedo, da je organizacija
delavcem prijazna ter da delodajalec zna
prisluhniti njihovim problemom in nenazadnje ukrepati v smeri reševanja le-teh, se
uspehi nizajo takorekoË “sami od sebe”.
Nasilje na delovnem mestu je, kadar
se zaposlene verbalno, fiziËno ali spolno
napada, se jim grozi ali se nad njimi izvaja
kakršnokoli obliko psihiËnega ali ekonomskega nasilja, tako na delovnem mestu kot
tudi na poti na delo ali z dela. VkljuËuje
neposredno ali posredno ogrožanje varnosti, dobrobit ali zdravje zaposlenih.
Do nasilnega dejanja ponavadi pride v razmerah, za katere je znaËilna zelo
visoka ali potlaËena napetost ali pritisk in
kadar so v igri osebni interesi.
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Neprimerno razrešen konflikt se lahko
sprevrže v nasilje.
Pod pojmom nasilje na delovnem mestu (mobbing) se razume ponavljajoËe se neprimerno ravnanje z zaposlenimi ali skupino
zaposlenih, ki ogroža zdravje in varnost.
Podjetja obËutijo stroške mobbinga v
obliki veËjega števila bolniških dopustov in
veËje fluktuacije sodelavcev, manjše uËinkovitosti in produktivnosti. Tu niso vpletene le
žrtve mobbinga, temveË tudi drugi kolegi/ce,
ki trpijo zaradi nezdravega psihosomatskega
vzdušja na delovnem mestu. Tudi stroški
pravnih posledic, ki izhajajo iz postopkov v
zvezi z mobbingom, so lahko precejšnji.
Vsak zaposleni lahko postane žrtev mobbinga. Le-ta je posebno izrazit na
delovnih mestih z visokimi zahtevami, na
katerih je manevrski prostor za ukrepanje
zelo majhen. To lahko povzroËi izrazite obËutke strahu.
Nasilje na delovnem mestu:
• zadeva zdravje in varnost na delovnem
mestu;
• je združenje sodelavcev ali nadrejenih, z
namenom nekomu zagreniti življenje ali
ga pripraviti do tega, da zapusti organizacijo, v kateri je zaposlen;

• se doseže preko žalitev, poniževanja,
ustrahovanja, diskreditacije, izolacije ali
neresniËnih govoric;
• je vedenje, ki vkljuËuje namen nekomu
škodovati, rezultat takega delovanja pa
so hude dolgoroËne posledice za “mobiranega”;
• se v organizacijah prepogosto pojavlja;
• demoralizira celotno delovno silo, izniËi zaupanje, timsko delo in pozitivno
usmerjenost za delo;
• vËasih sprejmemo kot “del našega dela”;
• težko ustavimo, Ëe ga ne zaznamo dovolj
zgodaj, da bi lahko pravoËasno ukrepali;
• je velikokrat usmerjen proti najboljšim
delavcem in nenazadnje
• ima lahko takšne posledice za žrtev, da
se bo v vsaki življenjski situaciji poËutila
kot žrtev in s tem vpliva na njeno ne/sposobnost živeti naprej.
Z izrazom mobbing se oznaËuje dejanja s strani sodelavcev, ki se združijo z namenom izbrati tarËo med svojimi sodelavci
in to osebo psihiËno nadlegovati. Takšno
vedenje vkljuËuje ponavljajoËe se negativne opazke o osebi, neprestano kritiziranje,
izoliranje osebe preko prekinitve vseh so-

cialnih vezi z njo, ustvarjanje govoric in
širjenje nepravilnih informacij o njej.
Posledice so za žrtve mobbinga pogosto zelo hude. Na splošno so dokazana
fiziËna, psihiËna in psihosomatska obolenja, kot so stres, depresija, nezadostno
samospoštovanje, samoobtoževanje, fobije, motnje spanja, prebavne motnje ali
obolenja mišic in okostja. Tudi pri žrtvah
mobbinga so zelo razširjena postravmatska
stresna obolenja. Pri tem se kažejo znaki,
ki so jih opazili tudi pri drugih travmatskih
dogodkih. Druge posledice so še socialna
osamitev, težave v družini in finanËne težave, ki nastanejo zaradi odsotnosti z delovnega mesta ali odpovedi.
Preventivni ukrepi proti mobbingu so
kljuËni za izboljšanje delovnega okolja in
prepreËitve socialne osamitve. Izredno pomembni so pravoËasni ukrepi proti škodljivim delovnim razmeram. Delodajalci ne

smejo Ëakati na pritožbe žrtev. VËasih je
seveda težko razlikovati med mobbingom
in vsakdanjimi konflikti. OdloËilen pogoj
za uspeh strategije je, da vkljuËuje tudi zaposlene in njihove predstavnike:
• zaposleni morajo znati izbrati, kako bodo
opravljali svoje delo;
• treba je zmanjšati delež enoliËnega dela
in dela, ki se stalno pojavlja v enaki obliki;
• treba je izboljšati predvidljivost delovnega postopka in informacije o ciljih;
• treba je uskladiti stil vodenja ter
• izogniti se je treba nejasnim opisom položajev in nalog.
Posebno pozornost moramo nameniti izboljšanju medsebojnih odnosov, ki naj
temeljijo na: dostojanstvu, enakih možnostih, sodelovanju in naËelu nediskriminatornosti.

Nasilje bomo prepreËevali z boljšo
organizacijo dela, z boljšimi delovnimi
pogoji in z vzpodbujanjem zaposlenih, da
pomagajo prepreËevati nasilje na delovnim
mestih.
To pomeni, da je v podjetju potrebno
ustvariti kulturo z ustreznimi normami in
vrednostnimi merili za boj proti mobbingu.
Pri preuËevanju problematike mobbinga se kot rdeËa nit tega problema pojavlja iskanje nosilca odgovornosti za nastalo situacijo. Izpostavlja se že tolikokrat
slišano dejstvo, da je bolje prepreËevati kot
zdraviti.
Biti pripravljen je veliko,
znati Ëakati je še veË,
toda izkoristiti pravi trenutek je vse.
(Arthur Schnitzler)
Jolanda Štukelj

NOVI»KA
Interno izobraæevanje: EMS
NOVI»KA

Izobraževanje ‡ uËenje za vse življenje, za vso generacijo. To je danes strateška odloËitev, jutri pa bo to že vsakdanjost, stalnica za uspešno delo. V elektrotehniki, kakor tudi v ostalih tehniËno-znanstvene vedah, se stalno in hitro
razvijajo, zato se je potrebno stalno prilagajati in spremljati te spremembe.

V

sak zaostanek povzroËa težave, dodatno delo in nepredvidljive vplive
na delovne aktivnosti. Tako se je
tudi JP Elektro Ljubljana odloËila za interno in stalno izobraževanje na svojem podroËju delovanja.
Elektromagnetno sevanje EMS je tipiËen primer, kjer je potrebno stalno spremljati in študirati problematiko vplivov na
okolje in prostor. Predvsem je to aktualno
pri izbiri lokacije elektroenergetskih objektov in tudi poznejšemu obratovanju ter
morebitnih rekonstrukcijah. V ta namen
smo organizirali Elektro Ljubljana in Elektrotehniško društvo Ljubljana predavanje:
Možnosti za znižanje jakosti elektromagnetnega sevanja v okolju naprav in objektov distribucijskega EE omrežja.
Predavatelj: mag. Breda Cestnik, univ.
dipl. inž. el. Predavanje je bilo 16. maja 2005

v sindikalni dvorani DEE Ljubljana‡Mesto.
Predavanje je bilo povzetek ref. 1605 Elektro
inštituta Milana Vidmarja, Ljubljana 2004.
Pokazalo je naslednje aktualnosti:
• Problematiko EMS bo potrebno še strokovno raziskati, da bomo lahko natanko
poznali tovrstno problematiko.
• Za doloËene primere bo potrebno izdelati
pilotske projekte.
• Stalno spremljanje tovrstnih raziskav v
svetu je nujno potrebno.

bi imela en svoj izvod za uporabo. V bodoËe bo potrebno organizirati kakovosten,
transparenten in enostaven pristop do študij, ki smo jih naroËili, pridobili in obdelujejo našo dejavnost.
Anton AvËin

Posebno pa se je izkazalo za problem
dostopnosti do pristopa k uporabi in seznanitvami teh študij. Zelo racionalno bi bilo,
da bi vsi, ki morajo to uporabljati, imeli dostop do teh študij. Trenutno je dostopnost
do teh študij omogoËena in jo lahko tudi
distribuirajo, mag. Karol Grabnar, Boris
Sterle in Anton AvËin. Vsaka DEE pa naj
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Odnos do lastnih zaposlenih:
vprašalnik ‡ oblika vprašanj, besedje,
vrstni red vprašanj

Tudi v tej številki ELEKTRO NOVIC nadaljujemo s Ëlanki, ki se navezujejo na merjenje zadovoljstva zaposlenih in
organizacijske klime. Tokratni Ëlanek podrobneje opisuje vprašalnik; obliko, besedje, vrstni red vprašanj.

R

aziskovalci pri zbiranju podatkov
najpogosteje uporabljajo vprašalnike, pri Ëemer morajo pazljivo izbrati
vprašanja, obliko vprašalnika, uporabljeno
besedje in vrstni red vprašanj. Zgodi se, da
raziskovalec uporabi neustrezna vprašanja, na katera vprašani ne more ali noËe

odgovoriti, ali celo nepotrebna vprašanja,
potrebna pa izpusti. Za vsako vprašanje je
treba ugotoviti, ali prispeva podatke, potrebne za raziskavo. Zanimiva, a nebistvena vprašanja je potrebno izloËiti, ker samo
podaljšujejo Ëas izvedbe in zmanjšujejo
potrpežljivost vprašanega. Oblika vprašanja lahko vpliva na odgovore. Raziskovalci
loËijo ZAPRTA in ODPRTA vprašanja.
Zaprta vprašanja ‡ imajo vnaprej doloËene vse možne odgovore, med katerimi
izbira vprašani. Najpogostejše oblike zaprtih vprašanj:
• dihotomno vprašanje ‡ vprašanje z dvema možnima odgovoroma (da ‡ ne);
• vprašanje z veË možnimi odgovori ‡
vprašanje s tremi ali veË odgovori;
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• Likertova lestvica ‡ izjava, s katero vprašani izrazi stopnjo strinjanja/nestrinjanja;
• semantiËni diferencial ‡ lestvica, ki povezuje dve nasprotni besedi, vprašani pa izbere toËko, ki predstavlja njegovo mnenje;
• lestvica pomembnosti lastnosti ‡ lestvica, s katero vprašani doloËi pomembnost
doloËene postavke;
• ocenjevalna lestvica ‡ lestvica, s katero
vprašani doloËeni postavki pripiše oceno
med “slabo” in “odliËno” ter
• lestvica nakupne namere ‡ lestvica, s
katero je ocenjena nakupna namera vprašanega.
Odprta vprašanja dopušËajo vprašanemu, da odgovarja z lastnimi besedami.
Najpogostejše oblike odprtih vprašanj:
• nestrukturirano vprašanje ‡ vprašanje,
na katero lahko vprašani odgovori tako
rekoË povsem poljubno;
• besedne asociacije ‡ navedenim besedam
vprašani doda prvo besedo, ki mu pride
na misel;
• dopolnjevanje stavka ‡ podan je nedokonËan stavek, ki ga vprašani dopolni;
• dopolnjevanje zgodbe ‡ podana je nedokonËana zgodba, ki jo vprašani dopolni;
• dopolnjevanje slike ‡ predstavljena je slika
dveh oseb, od katerih ena izreka doloËeno
trditev, vprašani se skuša vživeti v drugo
osebo in se odzvati na trditev prve ter
• preizkus tematske zaznave ‡ predstavljena je slika, vprašanega pa prosijo, naj
napiše zgodbo o tem, kar se na sliki dogaja oziroma se bo zgodilo.
Na splošno odprta vprašanja razkrijejo veË podatkov, saj vprašani pri odgovorih niso omejeni. Ta oblika vprašanj je zelo
uporabna na prvi stopnji raziskave, ko skuša raziskovalec dognati, kaj in kako ljud-

je razmišljajo, manj pa ga zanima, koliko
ljudi razmišlja na doloËen naËin. Na drugi
strani je odgovore na zaprta vprašanja laže
razložiti in razvrstiti.
Posebno pozornost je potrebno nameniti besedišËu, uporabljenem v vprašanjih.
Raziskovalec naj uporablja enostavne, ne-

posredne in nedvoumne besede. Vprašalnik
je pred široko uporabo vsekakor potrebno
preveriti na manjšem vzorcu vprašanih.
Tudi zaporedje vprašanj je pomembno. Prvo vprašanje naj vzbudi zanimanje.
Težja ali bolj osebna vprašanja je potrebno
postaviti na konec vprašalnika, ker lahko
pri vprašanem povzroËijo odpor. Vprašanja
naj se vrstijo v logiËnem zaporedju.
Pri merjenju zadovoljstva zaposlenih
in organizacijske klime se v veËjem delu
uporabljajo zaprta vprašanja, saj organizacijo najpogosteje zanima, koliko ljudi razmišlja na doloËen naËin. Odprtih vprašanj
je ponavadi manj, služijo pa temu, da vprašani napišejo stvari, ki so jim v organizaciji
posebej všeË oziroma jih posebej motijo
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oziroma tisto mnenje, ki ga preko ostalih
vprašanj niso mogli izraziti.
Vprašalnik je ponavadi razdeljen v
vsebinske sklope, kjer vprašani ocenjujejo
zadovoljstvo s posameznimi dejavniki zadovoljstva oziroma strinjanje/nestrinjanje
z navedenimi trditvami. Najpogosteje se
ocenjujejo naslednje dimenzije zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime:
• organiziranost;
• strokovna usposobljenost in uËenje;
• odnos do kakovosti;
• nagrajevanje;
• notranje komuniciranje in informiranje;
• notranji odnosi;
• vodenje;
• pripadnost organizaciji;
• poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev;
• motivacija in zavzetost;

Zagovornica naËela
enakosti
Na zagovornico se lahko obrnete vsi, ki se sreËujete s kakršnokoli obliko
neenakega obravnavanja na podlagi katere izmed osebnih okolišËin. Obravnava je namenjena predvsem odkrivanju primerov neenakega obravnavanja, prepoznavnosti problematike in poslediËno veËji ozavešËenosti in poznavanju pravic na tem podroËju.

O

bravnava primera domnevne diskriminacije je:

• neformalna, se torej ne zakljuËi z izdajo
neke obvezujoËe odloËitve ter
• za vse vpletene brezplaËna, torej dostopna širokemu krogu oseb.

Katerih pobud zagovornica ne obravnava?
Zagovornica ne obravnava pobud, iz
katerih oËitno izhaja, da ne gre za primer
kršitve prepovedi diskriminacije.

V kakšnem roku mora biti pobuda
vložena?
»asovni rok za vložitev pobude je
eno leto od nastanka primera, vendar pa
lahko zagovornica glede na pomembnost
oziroma resnost zadeve obravnava tudi
pobude, vložene po preteku tega Ëasa.

Prehodno mnenje
• razvoj kariere ter
• inovativnost, iniciativnost.
Ocenjevanje navedenih dimenzij
omogoËa, da organizacija ugotovi, kako
zadovoljni so zaposleni in kakšna je klima
v organizaciji, poleg tega pa omogoËa tudi
primerjavo z ostalimi organizacijami, ki na
enak ali podoben naËin merijo zadovoljstvo
zaposlenih in organizacijsko klimo.
Preden se odpravimo na poËitnice,
vam bomo pripravili še en Ëlanek, kjer bomo
povedali veË o zbranih podatkih, možnih
statistiËnih analizah, branju le-teh, ...

Violeta Irgl

Posameznica oziroma posameznik se
lahko na zagovornico obrne tudi s prošnjo
za mnenje o tem, ali bi s kakšnim svojim
dejanjem, storitvijo ali opustitvijo le-tega
lahko kršil naËelo enakosti zaradi osebnih
okolišËin.

Potek obravnave
ZaËne se na pisno pobudo ali na
zapisnik dano ustno pobudo, ki je lahko
anonimna, vendar mora vsebovati dovolj
podatkov za obravnavo.
Praviloma je pisna, kar pomeni, da
zagovornica od vseh vpletenih zahteva
doloËena pisna pojasnila, lahko pa jih po-

vabi tudi na razgovor, Ëe oceni, da bo to
pripomoglo k razjasnitvi primera.
Zagovornica lahko ustavi obravnavo
primera:
• Ëe to zahteva pobudnica oziroma pobudnik;
• Ëe pobudnica oziroma pobudnik ne kaže
veË zanimanja za nadaljevanje postopka
in
• Ëe zagovornica zaradi pomanjkljivih podatkov ne more izdelati mnenja.

Kako je diskriminirana oseba lahko
zašËitena med obravnavo?
Že med samo obravnavo primera
lahko zagovornica pisno pozove pravno
osebo oziroma drug subjekt, pri katerem
je do domnevne kršitve prišlo, da z ustreznimi ukrepi prepreËi, da diskriminirana
oseba ne bi bila izpostavljena neugodnim
posledicam zaradi njenega ukrepanja (prepoved viktimizacije) oziroma da odpravi
takšne posledice.

Kako se obravnava primera zakljuËi?
Obravnava primera domnevne kršitve diskriminacije se zakljuËi s pisnim
mnenjem, v katerem zagovornica navede
svoje ugotovitve, opozori na ugotovljene
nepravilnosti in priporoËi, kako naj se odpravijo.
Domnevni kršiteljici oziroma kršitelju lahko zagovornica postavi rok, v katerem jo mora obvestiti o uvedenih ukrepih
za odpravo nepravilnosti.

Kaj se zgodi, Ëe mnenje zagovornice
ni upoštevano?
Obravnava primera domnevne kršitve prepovedi diskriminacije je neformalna,
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kar pomeni, da se po zakljuËeni obravnavi
izda mnenje, ki pa ni zavezujoËe. Zaradi
tega lahko zagovornica pisno mnenje odstopi pristojni inšpekciji, Ëe kršiteljica oziroma kršitelj ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti oziroma Ëe ni v roku obvestil
zagovornice o sprejetih ukrepih.
Inšpektorica oziroma inšpektor je
dolžan obravnavati mnenje zagovornice.
»e tudi sam oceni, da so podani vsi znaki
diskriminacije, je dolžan predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška. Poleg tega
ima pravico in dolžnosti odrediti ustrezne
ukrepe za zavarovanje osebe pred viktimizacijo in za odpravo njenih neugodnih
posledic v primeru, da kršiteljica oziroma
kršitelj ni tega na poziv zagovornice storil
že med samo obravnavo.

Posebnosti pravnega varstva diskriminiranih oseb
Zakon o uresniËevanju naËela enakega obravnavanja doloËa, da imajo diskriminirane osebe pravico do obravnave
kršitve v vseh sodnih in upravnih postopkih ter pred drugimi pristojnimi organi.
Diskriminirane osebe imajo pravico tudi
do odškodnine po splošnih pravilih civilnega prava.
Zelo pomembna odloËba za postopek dokazovanja kršitve prepovedi diskriminacije je, da je dokazno breme na
domnevni kršiteljici oziroma kršitelju. Leta je namreË tisti, ki mora dokazati, da ni
kršil naËela enakega obravnavanja, kadar
diskriminirana oseba navaja dejstva, ki
opraviËujejo domnevno, da je bila kršena
prepoved diskriminacije.

Nevladne organizacije
Nevladne organizacije lahko sodelujejo v postopkih na strani diskriminirane
osebe oziroma z njenim soglasjem zaËnejo
tak postopek.

Zakonska podlaga
»eprav so v Sloveniji že po ustavi
vsakomur zagotovljene enake Ëlovekove
pravice in temeljne svobošËine, ne glede
na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politiËno ali drugo prepriËanje, gmotno stanje,
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali
katerokoli drugo osebno okolišËino, praksa kaže, da so nekatere družbene skupine
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ali posameznice oziroma posamezniki velikokrat deležni neenakega, torej slabšega,
obravnavanja.
Tako pa ni samo v Sloveniji, ampak
tudi drugod v državah Evropske unije,
zato sta bili sprejeti direktivi o uresniËevanju naËela enakega obravnavanja oseb,
ne glede na raso ali etniËno poreklo (Direktiva 2000/43/ES) in o splošnih okvirih
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in
delu (Direktiva 2000/78/ES). Na njuni podlagi so države Ëlanice EU sprejele posebne
zakone. V Sloveniji je to Zakon o uresniËevanju naËela enakega obravnavanja, ki
uvaja zagovorništvo naËela enakosti.

nevtralne doloËbe, merila ali ravnanje v
enakih ali podobnih situacijah in pogojih
postavljajo osebo z doloËeno osebno okolišËino v manj ugoden položaj kot druge
osebe.

Na katerih podroËjih se lahko zgodi
neenako obravnavanje?
Neenako obravnavanje se lahko zgodi
na kateremkoli podroËju družbenega življenja. Zakon o uresniËevanju naËela enakega
obravnavanja pa še posebej našteva najpomembnejša podroËja, in sicer zaposlovanje,
delovna razmerja, vkljuËevanje v sindikate
in interesna združenja, vzgojo in izobraževanje, socialno varnost ter dostop do dobrin in storitev ter oskrbo z njimi.
In katere so osebne okolišËine, na
podlagi katerih smo lahko neenako obravnavani?
To so narodnost, rasa ali etniËno
poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko ali drugo prepriËanje,
starost, spolna usmerjenost, izobrazba,
gmotno stanje, družbeni položaj ali druge
osebne okolišËine.

Kaj je enako obravnavanje?

Kaj je nadlegovanje?

Enako obravnavanje pomeni odsotnost neposredne oziroma posredne diskriminacije zaradi katerekoli osebne okolišËine.

Nadlegovanje je nezaželeno ravnanje, temeljeËe na katerikoli osebni okolišËini, ki ustvarja zastrašujoËe, sovražno,
ponižujoËe, sramotilno ali žaljivo okolje
za nadlegovano osebo in žali njeno dostojanstvo.

Kaj je neposredna diskriminacija?
Neposredna diskriminacija zaradi osebne okolišËine obstaja, Ëe je oseba
zaradi te osebne okolišËine bila, je ali bi
lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno kot druga
oseba.

Kaj je posredna diskriminacija?
Posredna
diskriminacija
zaradi
osebne okolišËine pa obstaja, Ëe navidez

Vir: Zagovornica naËela enakosti, Urad
Vlade RS za enake možnosti, Tržaška 19/a,
Ljubljana, e-pošta: uem@gov.si, telefon: 01
478 84 60
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Naravoslovni dan
v mali HE PreËna
Elektrika ima v sodobnem življenju pomembno vlogo. V vsakem domu je
samoumevna dobrina, o kateri nihËe niti ne razmišlja. Z njo se sreËujemo na
delovnem mestu, v prevozu, v stanovanju in tudi v prostem Ëasu. Samo pritisnemo na stikalo in zagori luË, vkljuËimo še pralni stroj in druge elektriËne
aparate in že nam je delo olajšano.

trarne v PreËni, tako kot mene, navdušili še
veliko otrok.
Aleša Bricelj
Obisk hidroelektrarne PreËna mi je
ostal v lepem spominu. Ob ogledu mi je bilo
najbolj všeË, ko smo šli Ëez jez. Navdušil
me je mogoËen prizor padajoËe vode, užival
pa sem tudi ob krasnem razgledu na jezero.
Nekoliko me je motila gneËa v strojnici ‡
skupine bi morda lahko bile še manjše. Gostitelju sem hvaležen za lep sprejem.
Peter Kastelic

U

Ëenci osnovne šole se v tretjem
razredu prviË sreËajo s pojmom
“elektrika”, kar jim je na tej stopnji dokaj težko nazorno povedati. V okviru
naravoslovnih dni že nekaj let lepo sodelujemo s podjetjem Elektro Ljubljana, ki nam
omogoËi ogled male elektrarne v PreËni pri
Novem mestu. Na zelo prijazen in uËencem dostopen naËin, podprtim s slikovnim
gradivom, si uËenci pod strokovnim vodstvom gospoda Marka Pika ogledajo hidroelektrarno, spoznajo, kako se preko turbine
in generatorja energija vode spreminja v
elektriËno energijo in kako potem elektriËna energija preko elektrovodov prihaja do
naših domov.

Podjetju Elektro Ljubljana se zahvaljujemo za sodelovanje, gospodu Marku
Piku pa za zelo prijazno vodenje in strokovno razlago.
Marjana KlemenËiË
OŠ Božidarja Jakca in PŠ Hrušice
Spoštovani!
Lepo se vam zahvaljujem, ker sem si
lahko ogledala elektrarno v PreËni. Najbolj
me je navdušil umetni jez s stroji ter jezerom. NauËila sem se veliko novega (kaj
poganja turbino, kako nastaja elektrika ...).
Dan se mi je zdel zelo pouËen in zanimiv.
Zvedela sem veliko, kar poprej še nisem slišala. Upam, da boste s predstavitvijo elek-
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Okolju prijazna energija ‡
darilo Zemlji za njen rojstni dan
Mednarodni dan Zemlje, 22. april,
so na Osnovni šoli Nove Jarše iz Ljubljane posvetili 'zdravljenju' ene najresnejših 'bolezni' našega planeta, in
sicer globalnemu segrevanju. Skupaj s
Slovenskim E-forumom so ob podpori Ministrstva za okolje in prostor RS
pripravili tematski naravoslovni dan z
naslovom 'Dan zelene energije'.

S

odelovanje med OŠ Nove Jarše in SEF se je zaËelo že v lanskem šolskem
letu z izvedbo naravoslovnih dni s
tematiko proizvodnje in rabe energije ter
vplivov le-te na lokalno in globalno okolje. Ob tem so sodelavci/ke SE-F seznanili
uËitelje/ice in vodstvo šole pa tudi z dejavnostmi krožka “energetskih detektivov”
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na OŠ Brezovica, ki je ob podpori Elektro
Ljubljana d.d. z delom zaËel v šolskem letu
2003/2004. V razgovoru se je porodila zamisel za raziskovalni projekt, ki bi temeljil
na energetski sanaciji ene od uËilnic in bi ga
izvedla skupina uËencev. V Ëasu lanskih poletnih poËitnic je šoli in SE-F k sodelovanju
uspelo pritegniti nekaj energetskih podjetij.
Že v Ëasu poletnih poËitnic je Energetika
Ljubljana d.d. v uËilnici za fiziko zamenjala dotrajana okna s sodobnimi energetsko
uËinkovitimi, omogoËili so regulacijo radiatorjev ter toplotno izolirali zunanjo steno
uËilnice. V to in sosednjo, po legi in prostornini identiËno uËilnico, so vgradili tudi
števca porabe toplotne energije.
Na pobudo uËitelja fizike g. Lojzeta
Godlerja in ob podpori TE-TO Ljubljana

d.o.o. je na šoli jeseni 2004 zaËel delovati
krožek “energetskih detektivov”. “Energetski
detektivi”, pri katerih so prevladovala dekleta, so spoznavali podnebne spremembe
ter njihove vzroke in posledice, energetske
vire, procese in tehnologije pretvorb energije od primarne do konËne, šolsko stavbo
kot energetski objekt in možnosti uËinkovite rabe energije na šoli. Obiskali so TETO Ljubljana in se seznanili, kako se mesto
Ljubljana oskrbuje s toplotno in elektriËno
energijo. Obiskali so jih strokovnjaki iz Laboratorija za toplotno tehniko Fakultete za
strojništvo, jih seznanili z delovanjem termovizijske kamere ter jim omogoËili, da so
s termovizijskimi posnetki dokumentirali
razliko v toplotnih izgubah med energetsko
sanirano uËilnico in ostalim delom stavbe.
Osrednji projekt “energetskih detektivov”
pa je bila raziskovalna naloga, pri kateri
so merili zunanjo in notranjo temperaturo ter porabo energije v uËilnicah za fiziko in kemijo ter izraËunali razlike v porabi
med energetsko sanirano in nesanirano
uËilnico. Raziskovalna naloga “Naša šola
‡ energijski požeruh” je dokazala, da za
zagotavljanje ustrezne temperature energetsko sanirana uËilnica porabi 45 % manj
energije, kar ustreza prihranku 400 litrom
kurilnega olja in zmanjšanju emisije CO2
za 1 tono. Mlade raziskovalke Slaana BlagojeviÊ, Jana Fleger in Aleksandra PeriÊ se
z omenjeno nalogo potegujejo tudi za priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo v
svoji kategoriji v Sloveniji.
V okviru Dneva zelene energije ob letošnjem Dnevu Zemlje so 22. 4. 2005 uËenci
2. in 3. razreda v delavnicah 'Zakaj ne zebe
severnega medveda' in 'Vsa energija prihaja
od sonca' ugotavljali, kaj se dogaja z Zemljo
in spoznavali pojav ter posledice tople grede.
»etrtošolci so se v delavnici 'Odpadni papir
‡ umetniški material in energetski vir' uËili
o vsestranski uporabnosti papirja in se lotili
njegove reciklaže. Da je najcenejša in najËistejša energija tista, ki je sploh ne potrošimo,

so spoznali udeleženci delavnice 'Keksi nas
uËi varËevati z energijo' ter 'UËinkovita raba
energije v šoli'. O proizvodnji energije in
energetsko varËnih proizvodih je tekla beseda v delavnici 'Zgodba o energiji', uËenci pa
so se pouËili tudi o obnovljivih virih energije ali 'zeleni elektriki'. Ker je narašËajoËa
temperatura ozraËja globalni problem, so 8.
razredi ugotavljali, kakšne bodo 'Podnebne
spremembe in kako se jim prilagoditi v Sloveniji'. Lokalna energetska agencija Zahodne Štajerske (EAW), ki je s pomoËjo svojega
'solarnega kombija' na nazoren in pouËen
naËin prikazala izkorišËanje sonËne energije, saj so lahko uËenci sami sestavili razliËne
modelËke, jih opremili s sonËnimi celicami

in se prepriËali, da je mogoËe energijo sonca pretvoriti v elektriËno. Predstavnik 'Klimabündins Kärnten pa je po predavanju v
angleškem jeziku z uËenci razpravljal o podnebnih spremembah, Ëloveškem vplivu nanje in Kjotskem protokolu.
Ob delavnicah so pripravili tudi proslavo z “ekološkim” kulturnim programom,
na kateri so podelili priznanja najbolj zaslužnim za spremembo energetske kulture na šoli. Za svoj prispevek sta priznanji
prejela tudi Elektro Ljubljana d.d. in Ursula
Krisper. Po proslavi je županja MOL Danica
SimšiË ob navzoËnosti predstavnikov MOP
in MGD ter predstavnikov podjetij ‡ donatorjev slovesno predala namenu energetsko

sanirano uËilnico, ki se ponaša tudi z novimi energetsko varËnimi svetili ‡ prispevkom
Elektro Ljubljana d.d. in Siemens d.o.o.
Na osnovi omejenih dejavnosti se je
OŠ Nove Jarše vkljuËila v gibanje 'Eko-šola
kot naËin življenja'. “Energetski detektivi”
bodo z delom nadaljevali tudi v prihodnjem
šolskem letu, ko bodo raziskovali razliko v
poËutju in v porabi elektriËne energije med
z energetsko varËnimi svetili opremljeno in
toplotno sanirano uËilnico za fiziko ter sosednjo uËilnico. Energetika Ljubljana d.o.o.
pa je z MOL že podpisala pogodbo o zamenjavi ostalih oken na šoli.
Uršula Krisper
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GoriËko
Tokrat smo se zbrali takoj po prvomajskih praznikih z namenom, da
se odpeljemo na GoriËko in si ogledamo nekaj njegovih zanimivosti. GoriËko je griËevnati svet na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije in meji
na Avstrijo in Madžarsko, na jugu pa
prehaja v Mursko ravan.

V

ožnja po avtocesti do Maribora je
v prijetnem klepetu hitro minila,
prav tako naprej skozi vas Pernico. Kmalu zagledamo desno na griËku grad
Hrastovec. Njegovi lastniki so bili dolgo
Herbersteini (1481‡1802 in 1909‡1945).
Grad spada med najlepše na Slovenskem
Štajerskem. Ob gradu sta se ohranila dva
grajska ribnika. VeËji, ki je dober kilometer
vzhodno od gradu, je pomemben življenjski prostor vodnih ptiËev, ki so na preletu ali pa tu prezimujejo. Peljemo se skozi
Lenart v Slov. goricah ‡ središËe osrednjih
Slovenskih goric, ki ga 1196 omenjajo kot
posest grofov Spanheimov, nato samostana
Št. Pavel, nazadnje kot last plemiËev Herbersteinov, grofov s Hrastovca.
Cesta pelje skozi naselje Ženjak, kjer
so 1811 našli 26 eno v drugo zloženih hal-

štatskih bronastih Ëelad, t. i. negovskega
tipa iz obdobja 450 do 350 pred našim
štetjem. V Sloveniji je ostala le ena, druge
hranijo na Dunaju in v Gradcu. Na poti do
Gornje Radgone in naprej proti Radencem
smo veseli, da se vozimo v smeri proti GoriËkem, kajti v nasprotno smer je nepretrgana kolona tovornjakov.V Radencih nas
je na avtobusni postaji Ëakala vodnica, ki
nas je vodila po GoriËkem in nas seznanila
z lepotami tega dela naše domovine. Kraji,
skozi katere smo potovali, kot tudi Grad in
Tromejnik, ki smo si ju ogledali, se nahajajo
v Krajinskem parku GoriËko, ki je del Trideželnega parka, katerega del je tudi Narodni
park Örseg na Madžarskem in Naravni park
Raab v Avstriji. Park GoriËko meri 45 tisoË
hektarov in zajema enajst obËin, kjer živi
okrog 25 tisoË ljudi. Rahlo razgibano po-

krajino ‡ najvišji vrh je 418 m visok Sotinski breg, sestavljajo suhi in zamoËvirjeni
travniki, mešani gozdovi, sadovnjaki, njive
in naselja. Skoraj na vsakem griËku stoji
cerkev. Najprej se peljemo skozi Cankovo,
kjer stoji spomenik posveËen dr. Avgustu
Pavlu, jezikoslovcu, etnologu, pesniku in
zgodovinarju. Naprej nas pot pelje mimo
Ledavskega jezera, ki je nastalo zaradi pogostega poplavljanja potoka Ledava.
V jezeru živijo kleni, podusti, šËuke,
tako da imajo ribiËi kaj poËeti ob njegovi
obali. Peljemo se mimo Gradu in si gledamo
cerkev Marije Vnebovzete pri Gradu, ki je
zadnje delo ‡ obnova cerkve v letu 1955 ‡
arhitekta Jožefa PleËnika. Na povratku smo
se ustavili v kraju Grad ‡ obËina (sestavlja
jo sedem vasi), katere prebivalci se ukvarjajo pretežno s kmetijstvom ali pa hodijo na

maj2005 | Dober tok. • 29

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

delo v Mursko Soboto in v Avstrijo. Ogledali smo si grad, ki ima 365 sob in je najveËje grajsko poslopje na Slovenskem. Grad
so sezidali vitezi reda templarjev in je prviË
omenjen 1275. Seveda nismo videli vseh
sob, saj so obnovitvena dela na gradu v polnem teku. Kljub temu smo si ogledali viteško dvorano, poroËno dvorano in prostore,
v katerih prikazujejo obrti, s katerimi so se
vËasih ukvarjali domaËini v Gadu in njegovi
okolici. S pomoËjo Pokrajinskega muzeja so
uredili delavnice domaËe obrti ‡ kolarstvo,

lonËarstvo, tkalstvo, kovaštvo, zelišËarstvo,
žganjekuho in Ërno kuhinji. Grad ima tudi
grajsko kapelo, v kateri je duhovniško službo opravljal prvi prekmurski rimokatoliški
pisatelj Mikloš KüzmiË iz Dolnjih SlaveË.
Pred gradom je velik park, v katerem so poleg naših drevesnih vrst tudi platane, tulipanovci, rdeËa bukev, cedre in druga drevesa.
Z gradu smo se odpeljali do uËne poti na
Tromejnik in se po krajši poti peš podali od
toËke do toËke do vrha ‡ tromeje, kjer stoji
mejni kamen z Avstrijo in Madžarsko.

Koreno

Žal je bila zaprta in smo si lahko ogledali
samo zunanje stene te hribovske cerkvice.
NedaleË stran stoji 12 m visok evharistiËni
križ, ki so ga decembra 1999 postavili farani župnije sv. Marjete. Naš trud je bil kljub
temu bogato poplaËan s Ëudovitim razgledom po Barju, Polhograjskih Dolomitih in
Rovtah. Ker je prejšnji dan deževalo, tako da
smo se že spraševali, kako bo z našim pohodom, je bila danes narava kot umita, sonce ravno prav toplo, vetrc pa ne premoËan.
Prepustili smo se užitkom krasnega razgleda
in svežega planinskega zraka, se podprli s
hrano iz nahrbtnika in si v bližnji kmetiji
odprtih vrat “privezali dušo”. Pred kmetijo
stojijo štiri priletne lipe. Na eno izmed njih
so Ëlani Planinske zveze Slovenije pritrdili
napis “Že en sem pogled na naše gore, delovnik (s)krajša in zdravi srce”. Napis lepo opiše razpoloženje, ki te prevzame ob Ëudovitem razgledu z vrha hriba. Ko smo se naužili
lepot smo se poËasi odpravili nazaj v dolino

Cilj našega tokratnega pohoda je
bil 727 m visok grebenast hrib Koreno nad Polhovim Gradcem.

O

b osmih smo se zbrali “Pri Pratkarju” v Polhovem Gradcu. Ker smo bili
vsi toËni, smo na pohod krenili toËno “ob udarcu na gong”. Dobro oznaËena ‡
markirana planinska pot nas je vodila mimo
kmetij, Ëez polja in travnike in po gozdnih
kolovozih. Med potjo smo se veËkrat ustavili
na razglednih mestih in uživali ob razgledu,
ki se nam je nudil na okolico, ali pa smo
opazovali prebujajoËo se naravo. VËasih se
je ”glavnina” ‡ najhitrejši pohodniki ‡ ustavila zato, da smo jo dohiteli “zamudniki”. Po
dveh urah prijetne hoje smo vsi prišli na vrh,
kjer stoji cerkev sv. Mohorja in Fortunata.

Na poti na kosilo smo se ustavili v Bodoncih in si ogledali evangeliËansko cerkev
(v Sloveniji jih je 13), kjer nam je župnik
povedal nekaj besed o njihovi veri in življenju evangeliËanov. Od tu smo se odpeljali
v Beznovce, kjer nas je Ëakalo okusno kosilo s pravo prekmursko gibanico. Mm, kako
dobro. Kmalu smo morali na pot, saj nas je
Ëakala še dolga vožnja do Ljubljane.

Zvonka Osredkar

do avtomobilov in se odpeljali do picerije,
kjer smo se izdatno podprli in nadomestili
izgubljene kalorije ter tako uspešno zakljuËili letošnji prvi planinski pohod.
Zvonka Osredkar

Pot okoli Ljubljane

V

soboto, 7. Maja, smo se zbrali ob
Koseškem bajerju, da se udeležimo
49. pohoda okrog Ljubljane. Vreme
je bilo primerno za hojo. Vzeli smo pot pod
noge in v prijetnem klepetu ter spominjanju
na prejšnje pohode so kilometri ostajali za
nami. Prišli smo “Na Livado”, kjer smo na
kontrolni toËki potrdili kuponËke in naredili krajši postanek, saj narava zahteva svoje.
Pot naprej je bila lažja in hitro smo prišli na
cilj. Tu smo se izgubili v množici in šli vsak
po svoje. Razpoloženje na Kongresnem trgu
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je bilo primerno Ëasu, ko proslavljamo 60.
letnico osvoboditve. Program se je zaËel s
prihodom borcev s prapori in godbe na pihala, pel je Partizanski pevski zbor, zbrano
obËinstvo je nagovorila gospa županja. Po
pozdravnem govoru, je sledil kulturni program, ki je trajal do popoldneva.
Nasvidenje prihodnje leto, na jubilejnem 50. pohodu.

Zvonka Osredkar
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Tekmovanje v namiznem tenisu ‡
SODRAŽICA 2005
Glede na odloËitev ŠD Elektro
Ljubljana, da se tekmovanje v nekaterih športih prenese v spomladanski
del sezone, smo 16. aprila 2005 v Sodražici izvedli tekmovanje v namiznem tenisu.

O

d 25 prijavljenih se je tekmovanja
udeležilo 9 tekmovalcev in 4 tekmovalke. Kljub nizki udeležbi je
bilo igranja dovolj, saj smo izbrali sistem
igranja “vsak z vsakim”. Tako so moški odigrali 36 dvobojev, ženske pa 6 dvobojev.
Rezultati so bili naslednji:

Ženske:
1. Nataša Oblak,
2. Zdenka JelËiË,
3. Darja Hostni,
4. Barbara Forte.

Moški:
V zelo izenaËenih dvobojih so trije
tekmovalci dosegli 7 zmag in 1 poraz. Prvo
mesto je zasluženo, zaradi boljše razlike v
setih, dosegel Janko »uk. Drugi je bil veteran Stane GašperiË, tretji pa Edi Sili. Nadalje so se tekmovalci uvrstili takole:
4. Dane Leskovec,
5. Robi JegliË,
6. Matjaž Platiša,
7. Dušan JanËar
8. Ivan Ožbolt,
9. Anže Sili.
Pri organizaciji so se sodraški nadzorniki tudi tokrat potrudili in nam rezervirali
dvorano ter poskrbeli za okrepËilo. Preskrbeli so tudi spominËek iz dežele suhe robe,
ki ga je ob razglasitvi prejel vsak tekmovalec. Ob odhodu domov smo naredili kratek

postanek in si pri Nataši Oblak v Slemenih
ogledali bodoËo turistiËno kmetijo in živali
(jelene, damjake, muflone, pave, papige ter
kanadske purane).

SreËo Grkman

ZANIMIVOSTI
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Prvi maj ‡
malo drugaËe
Na praznik dela, ko smo delavci prosti, si marsikdo privošËi kakšno posebnost. Lahko je to kresovanje v prijetni družbi sosedov, kolegov, obisk gora,
ali obisk katerih drugih naravnih lepot naše prelepe Slovenije, lahko je tudi
obisk krajinskega parka SeËoveljskih solin.

K

rajinski park s površino 6,5 km2
leži na skrajnem jugozahodnem
delu Slovenije, tik ob meji s Hrvaško, v južnem delu obËine Piran.
Severni del parka, kjer še poteka aktivna pridelava soli se imenuje Lera. Od
južnega dela parka, imenovanega Fontanigge, ga deli kanal Grande Drnica.

SeËoveljske soline so skupaj z bližnjimi Strunjanskimi solinami najbolj severno
ležeËe še delujoËe soline v Sredozemlju.
So ene redkih solin, kjer se sol še prideluje
po veË stoletij starih postopkih.
Vlada Republike Slovenije je leta
2001 obmoËje SeËoveljskih solin razglasila za Krajinski park, obmoËje Muzeja so-
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linarstva pa za kulturni spomenik državnega pomena.
Leta 1993 so SeËoveljske soline postale prvo slovensko mokrišËe, uvršËeno
na seznam mednarodno pomembnih moËvirij pod okriljem Ramsarske konvencije.
Kulturna dedišËina Piranskih solin
odseva stoletno življenje in delo solinarjev
severovzhodne obale Jadranskega morja.
Najstarejša je ohranjena v bazenu Fontanigge v SeËoveljskih solinah, kjer ruševine
solinarskih hiš, sledi solnih polj, brežine in
kanali priËajo o Starih Piranskih solinah,
delujoËih do 60-ih let prejšnjega stoletja.
Kulturno dedišËino Starih Piranskih
solin ohranja, varuje in prikazuje Muzej
solinarstva ob kanalu Giassi, tehniška
dedišËina do celotne doline Lera in Strunjan.
Tu moderniziran postopek pridelovanja soli posodablja srednjeveško tradicijo Starih Piranskih solin, v žetvi soli pa
ohranja njene znaËilnosti.
Submediteransko podnebje, visoka
slanost vode v plitvih bazenih in pridelava
soli na tradicionalen naËin ustvarjajo posebne ekološke razmere, le-te pa podpirajo
veliko pestrost vrst in njihovih življenjskih prostorov.
Tu najdemo tudi znaËilna bivališËa
rastlinskih in živalskih vrst, omejena na
razliËno slana solna polja, solinske kanale
in nasipe. Še bolj pestra življenjska okolja
so na obmoËju Fontanigge: tu so trstiËja,
habitatni travniki, suhi, goli ali delno porasli bazeni in otoËki v solinskih bazenih,
poloji, razliËni habitatni tipi na brežinah.
Tudi ostanki solinarskih hiš so vabljivi za nekatere vrste. To podroËje obrobljajo grmišËa ter suhi in vlažni kraški travniki, visokomorske nasipe na zahodu pa
obliva plitvo morje.
V Krajinskem parku sreËamo tudi
vrsto zanimivih živali kot so solinski rakec, riba solinarka, med izredno pestrim
živalskim svetom pa posebej izstopa favna
ptic.
Skupno je bilo ugotovljenih že prek
270 ptiËjih vrst, od katerih jih tu gnezdi
90. Tu najdemo rdeËenogega poslojnika,
malo Ëigro, rumenonogega galeba, navadno Ëigro, beloËelnega deževnika. Še bolj
pestra je favna ptic spomladi in jeseni, ko
se v dolinah ustavljajo množice ptic na se-
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litveni poti med Evropo in Afriko.
V solinah se vse leto zadržujejo tudi
vrste Ëapelj, kot so velika bela Ëaplja, siva
Ëaplja in manjša bela Ëaplja.
V park lahko vstopijo obiskovalci, ki
znajo doživljati enkratno okolje solin, peš
ali s kolesom po poteh od Dragonje in na
Leri, ali ob kanalu Sv.Jerneja in ne zapušËajo oznaËenih poti.

PriporoËa se, da se pustijo motorna
vozila na parkirišËu pred vhodom v park,
lahko pa obišËejo park tudi z ladjico, ki
vozi v soline.
Ljubitelji naravnih lepot, obišËite
Krajinski park SeËovlje, ne bo vam žal.
PotoËnik Irena

Vir: tiskana brošura Krajinskega parka
SeËoveljske soline

Revija ameriškega zdravniškega
združenja Journal of the American
Medical Association je konec septembra 2004 objavila rezultate zanimivih
raziskav o povezanosti gibanja in duševnega zdravja.

G

lavna ugotovitev pravi: “»e hoËete,
da bo dobro delovala vaša glava,
poskrbite, da bodo delale noge!”
Raziskavi so vzporedno opravljali na
dveh uglednih ustanovah: University of
Virginia in na sloviti univerzi Harvard.
Raziskovalci so ugotovili, da so starejši moški, ki so dnevno redno prehodili
okrog vsaj 4 kilometre, kar za pol manj
ogroženi, da postanejo dementni.
Primerjali so jih s starostniki, ki so
dnevno prehodili manj kot 500 metrov.
Na Harvardu pa so se ukvarjali z raziskavo obvladovanja demence pri starejših
ženskah.
Ugotovili so, da so pri ženskah, ki so
v zmernem tempu hodile okrog 90 minut
na teden, mentalne sposobnosti dosti boljše kot pri tistih, ki so hodile manj kot 40
minut na teden.
Znanstveniki z obeh ustanov so sklepali, da je verjetno za vse ljudi dobro, da se
pogosteje in redno gibljejo (hodijo), ker bodo
s tem na starost bolj zdravi in ker jim bodo
poËasneje pešale spominske sposobnosti.
Znanstveniki obeh ustanov so po konËanih preiskavah in analizah, ki so jih opravljali raziskovalci obeh univerz ugotovili:
• da je redna hoja znižala raven umrljivosti;
• da jih je manj zbolelo na srcu ter
• da jih je manj imelo usodne oblike raka.
Vendar je treba poudariti, da hoja ni
kaj dosti pomagala kadilcem. Ti so še vedno obolevali prej, umirali prej in tudi dobili
usodne bolezni, Ëeprav so redno hodili. Torej poduk te raziskave je tudi, kadilci Ëimprej nehajte kaditi, dokler ni prepozno.
In še podatek za ženske, ki bi bile rade
na stara leta Ëim mladostnejše: redna hoja
pripomore k mladostnejšemu videzu, so
potrdili medicinski strokovnjaki.
Bodimo vitalni, rekreativni, hodimo,
gibajmo se.
PotoËnik Irena
Vir: Medmrežje

JUBILANTJE

OBLETNICE

SreËanje z Abrahamom

N

aša sodelavka Jelka Urh se je pred
dnevi sreËala z Abrahamom. Rodila se je v prelepem mesecu maju,
rožica med rožicami. Tako lepa, obenem pa
vesela in radoživa, je skupaj s sodelavkami
in sodelavci praznovala v prijetnem okolju
gostilne Micka.
Jelka je prijazna in vesela, predvsem pa pri delu tudi natanËna, redoljubna in ustrežljiva. Tako je v vložišËu na DE
Ljubljana‡Mesto vedno vse na pravem mestu in v pravem predalËku. »e boste tam kaj
iskali, boste zanesljivo tudi našli.
Jelka je pri podjetju že celih 30 let,
nekaj izkušenj si je nabrala v mariborskem
Tamu, potem pa jo je pot življenja popeljala v Ljubljano. Tako je na zaËetku meseca
maja v letu 1975 našla tudi zaposlitev pri
takratnem DES-u, Elektro Ljubljana, enota
Ljubljana‡Mesto. ZaËela je kot mlada administratorka, se izkazala kot zanesljiva tajnica
in zdaj nadaljuje poklicno kariero kot uslužbenka v vložišËu distribucijske enote ‡ kot
natanËna, hitra in vedno ustrežljiva, tako do
strank kot do sodelavk in sodelavcev.

V tem Ëasu si je ustvarila tudi prijetno
in številno družino, veliko veselje pa ji izkaže vnuk Žan, ko z iskrami v oËeh zapoje
‡ vse najboljše za te, vse najboljše za te ...
Draga Jelka, iskrene Ëestitke in najlepše želje tudi za naprej. Naj ti optimizem in želja po lepem in dobrem nikoli ne
uideta iz srca in duše.
Kot je dejala v vabilu:
“Vino in pesem, zakaj bi bil resen?
Življenje ni veËno, lahko pa je sreËno!”
Alenka Kušar

V pomladnih mesecih 2005 so praznovali svoj življenjski jubilej naši upokojenci:

April 2005
70. rojstni dan
1. Franc PESTOTNIK
2. Stane AVBELJ
3. Branko REPOVŽ

roj. 7. 4. 1935
roj. 28. 4. 1935
roj. 28. 4. 1935

Trbovlje
Šmartno pri Litiji
Zagorje ob Savi

60. rojstni dan
1. Marija ŠURK

roj. 25. 5. 1945

Velike LašËe

»lanica DUEL

70. rojstni dan
1. Viljem SUŠNIK
2. Feliks JERETINA
3. Stanislav VRŠ»AJ
4. Peter VERDINEK

roj. 19. 5. 1935
roj. 20. 5. 1935
roj. 21. 5. 1935
roj. 31. 5. 1935

Ljubljana
Mengeš
»rnomelj
Logatec

»lan DUEL

Maj 2005

Hoja
ohranja
spomin

»lan DUEL
»lan DUEL

Posebni slavljenec v mesecu maju 2005 je Anton TOMELJ, roj. 30. 5. 1915, iz
Mengša, ki praznuje 90 let.
Slavljenki in vsem slavljencem iskreno Ëestitamo in želimo še veliko zdravih, sreËnih ter zadovoljnih let.
Jožica Krašovec
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Predstojnik
miniritskega samostana

Sestavil
Toni

Kdor vodi
posle

Reka v
Srbiji
(Veliki,
Crni)

Glavni
havajski
otok

Bog muslimanov
Klirinško
depot. druž.

Veda o
zajemanju
podatkov

Post
Scriptum

Kriva Ërta

Oliver Twist

Strupen
insekticid
Simbol za
Neodim

Zdruæenje
velikih
korporacij
Oznaka za
tono
Grafik
Justin

Ime
umetnice
Vogelnik

Kostariški
politik,
Nobelov
nagrajenec

Kraj pri
Postojni

Drug izraz
za rakev

Zrak
(latinsko)

Ime
πvedskega
pesnika
Hanssona

Vrsta folije

Nasilje,
strahovlada

Zrakoplov

Oblika
izraza vsebovanje

SrediπËe
vrtenja

Igralka
Turner

Lopatica
pri plugu,
ralka

Zlitina
železa

Nordijski
izraz za
smuËi

Staroslovanska
Ërka

Okrajsava
za LIMITED

Vršilec
Evropska
Janez Janša
dolžnosti
Unija

Vrv z
zanko pri
kavbojih

Oblika
imena
Aleksander

Olimpijske
igre

Kamnina
ikravec

Organ vida
(mnoæina)

Kemijski
element
Del
kromosoma
Poπkodba
telesa

Dvogovor

Janko
Kersnik

Eden od
starπev, ata

Kraj na
KoËevskem

Anton
AvÊin

Zgodovinsko mesto
pri Zadru

DomaËa
pernata
æival

Med prispelimi pravilnimi rešitvami je bila izžrebana Zdenka Turk, ki bo prejela praktiËno nagrado. »estitamo!
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je sestavil Toni Štimec, napišete na dopisnico in pošljete do vkljuËno 30. junija 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. Elektro novice
prejemajo vsi zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d. d. brezplaËno. Naklada številke je 1800 izvodov. Glavna in odgovorna
urednica: mag. Violeta Irgl. Fotografije: Marko Piko. Oblikovanje: Anže Škerjanec. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje: Pliberšek izobraževanje,
prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.
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ZA DUŠO

ZA DUŠO

Dragi moj, za to si se vendar rodil
Ceste so polne smrtno resnih ljudi. Ljudi, ki nimajo Ëasa za niË in za nikogar. IzËrpani in obupno
žalostni ljudje. Dragi Ëlovek, kje je tvoj pogum? Kaj je tako utrudilo tvoj glas? Zakaj ni veË luËi v
tvojih oËeh? Ali ti je kriza zmraËila dušo in srce in ti nasmeh zmeËkala v spako?
Poslušaj! Potrti ljudje hromijo življenje. Ljudje, naveliËani življenja, zadušijo veselje.
Ljudje brez veselja pokopljejo upanje. Ljudje brez upanja sejejo obup.
Strah porabi neznansko dosti moËi ter uniËuje ljudi. Strah nam danes hromi moËi,
ki bi jih potrebovali jutri, da bi prestali nesreËo, pred katero smo trepetali.
Dragi Ëlovek, saj za to si se vendar rodil: da bi ljubil, da bi bil na varnem
in da bi dajal varno zavetje.
Ne govori, da je to le prazno govoriËenje ali votel obËutek. Veselje
do življenja in varno zavetje nista sladkorni preliv, ki naj nam prikrije
grenkobo življenja.
Veselje do življenja in varno zavetje nam ne padeta kar sama v
naroËje. Ne najdemo ju na površini. Iskati ju moramo dalje, se prebijati skozi težave, iskati v lastnem srcu. In tu je mogoËe veliko
storiti. Otroci išËejo luË v oËeh odraslih. Resnico bodo resno jemali
le tedaj, Ëe je tistega, ki jo govori, resniËno osreËila.
To ti želim: pogum jutranjega sonca, ki kljub bedi tega
sveta vzide vsak dan znova.
Vir: Reci življenju DA, Phil Bosmans

Mar si ne moreš privošËiti smehljaja?
Poglej kdaj v ogledalu svoj obraz. Tam zadaj bivaš. Na tvojem obrazu se vidi, ali si nadevaš maske: zaniËljivo za tiste pod
teboj, jeguljasto za sebi enake, kleËeplazno za tiste nad teboj;
kislo-sladko smehljajoËo se, kadar kaj prodajaš, ravnodušno pri
delu, nesramno bahaško pri toËilni mizi, zagrizeno ozkosrËno v
prometu in vase zaprto doma.
Bivaš za svojim obrazom. Tvoj obraz je zrcalo tvoje notranjosti.
»e tvoj obraz veË ne prenese nasmeha, je tam zadaj nekaj gnilega.
Tvoje srce je bolno. Hladen obraz prihaja iz hladnega srca. Ljudje kislih
obrazov skisajo življenje.
Ozdravi svoje srce. Izvabi iz njega smehljaj, na cesti, pri okencu, v
pisarni, v avtu, pri delu, doma, preprosto zato, ker se ti zdi lepo, kar tako.
»e se ne moreš smejati, ne moreš živeti.
Vir: Reci življenju DA, Phil Bosmans

Lepa misel
Izkoristimo življenje. Ne na naËin, kot da bomo še kdaj živeli, ampak
tako, kot da smo že neštetokrat živeli in je to zadnje življenje, ki ga imamo.
Rudi Kerπevan
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