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Spoštovane bralke, spoštovani bralci,
ne odgovoriti na pismo pomeni “ni mi do tega”, telefonski klic, ki ga ne
vrnemo, skriva pomen “ne briga me”, uslužbenec, ki se pogovarja, stranka
pa med tem Ëaka, sporoËa “ne zadeva me”. Zaposleni, Ëigar služba je neorganizirana in ki pripravlja slabe izdelke, sporoËa “bom že kako”. To so le
drobni kazalci, ki pa vendarle zanesljivo kažejo, katerim vrednotam in prepriËanjem sledijo posamezniki in podjetje kot celota.

odroËja družbene odgovornosti podjetja se drži veliko leporeËja in praznega balasta. 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 na prefinjen naËin odkrivajo, kako iz ljudi z manipulacijo
izËrpati njihovo življenjsko energijo - tudi
denar - na navidez družbeno dovoljen ali
celo zaželen naËin.

ni hotel ukloniti pred nikomer, Ëeprav je
zato otepal revšËino. NekoË je zveËer jedel
leËo. Videl ga je drugi, priliznjen filozof
Aristip, ki si je s svojim prilizovanjem kralju zagotovil udobno življenje. Dejal mu je:
“»e bi se bil ti pripravljen udinjati kralju,
ti ne bi bilo treba jesti odpadkov, kakor je
leËa.” Diogen pa mu je mirno odgovoril:”
»e bi se pa ti navadil živeti ob leËi, se ti ne
bi bilo treba prilizovati kralju!”

In kje je rešitev? K sreËi v poslovnem
svetu velja neke vrste “prostovoljna prisila”.
V svetu razvitih tržnih odnosov dolgoroËno
uspejo predvsem skupine in posamezniki, ki
jim je resniËno mar in to tudi znajo pokazati
drugim. Zato je izredno pomembno, da kot
posamezniki in podjetje 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.

• Letošnje poslovno leto bo zaznamovano
s praznovanjem spoštljive 110. obletnice
elektrifikacije oziroma dejavnosti podjetja.
• Za Dober tok so potrebni znanje in izkušnje, a tudi redna vlaganja v omrežje. Plan
investicij, ki predvideva dejavnejša vlaganja, je predstavljen v tokratni vsebini.
• Predstavljenih je tudi veliko drugih aktualnih vsebin, med katerimi naj omenim
še povzetek analize pojavljanja Elektra
Ljubljana v množiËnih medijih v letu
2005, predstavitev notranjega revidiranja, oris vkljuËevanja DE Ljubljana mesto v energetsko opremljanje prostora,
varnost in zdravje pri delu ter kadrovanje in izobraževanje v letu 2005.

Naj kot spodbudo za nadaljnje razmišljanje in ravnanje v skladu z dobrimi
naËeli in vrednotami poštenosti v odnosu
do ljudi in samega sebe uporabim resniËno
zgodbo, ki je zelo pouËna tudi v letu 2006.
Grški filozof Diogen, ki je bil znan kot izredno znaËajen Ëlovek, svojega prepriËanja
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Bodi dovolj za tokrat. Naj izpostavim
še nekatere pomembne vsebine:

Elektro novice so letos vstopile v svoje
šesto leto in v uredništvu želimo, da bi bili
Ëim bolj po “vaši meri”, zato pripravljamo
anketni vprašalnik, preko katerega boste

Zelo izviren grafit
imeli možnost vplivati na vsebino in obliko glasila. Vprašalnik vam bo posredovan
v naslednji številki. Že sedaj vas vabimo,
da ga izpolnite in nam ga posredujete. V
letošnjem letu bo izšlo skupaj šest številk
glasila, kar pomeni, da bodo številke dvojne s še bolj pestro vsebino kot do sedaj.
Naj vas znova povabim k branju in
sodelovanju pri pripravi nove številke in se
vam obenem iskreno zahvalim za pripravljenost soustvarjati Elektro novice.
Dober tok že od leta 1896!
mag. Violeta Irgl,
glavna in odgovorna urednica
Naslovnica:
Znanje, izkuπnje, tradicija ... Dober tok!

UVODNIK

UVODNIK

V znamenju priprav
na prelomno leto
2007
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, naši upokojenci in štipendisti,
kot ste bili ob razliËnih priložnostih že obvešËeni, je Elektro Ljubljana poslovno
leto 2005 uspešno zakljuËil. Doseženi so bili temeljni cilji in uresniËeni naËrtovani poslovni rezultati, ki bodo obširneje predstavljeni v prihodnji številki
našega internega glasila.

Ž

e s samim priËetkom leta 2006 intenzivno potekajo oziroma se nadaljujejo priprave na leto 2007, ko bo prišlo
do popolnega odprtja trga z elektriËno energijo. To pomeni, da bodo tudi gospodinjski
odjemalci lahko sami izbirali, kje oziroma
od koga bodo kupovali elektriËno energijo.
V skladu z energetsko zakonodajo bo, glede
na potek priprave organiziranja gospodarske
javne sluæbe (GJS) sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja (SODO) elektriËne
energije na podroËju RS, predvidoma v letu
2007, prišlo tudi do pravne loËitve sistemskega operaterja distribucijskega omrežja od
drugih dejavnosti. Seveda bo to pomenilo
nekatere spremembe na podroËju organiziranosti in izvajanja poslovnih procesov.

Kot ste bili bralci Elektro novic redno
obvešËani, prav z namenom prilagoditve novi
zakonodaji, od lanskega februarja, v Elektru
Ljubljana poteka projekt reorganizacije podjetja. Imenovana je bila projektna skupina za
koordinacijo procesa reorganizacije Elektra
Ljubljana. Naj na tem mestu na kratko povzamem kljuËne, že izvedene korake. V prvi fazi
projekta je bil izdelan dokument Analiza obstojeËih dokumentov s podroËja reorganizacije podjetja, kjer so predstavljene dejavnosti
podjetja s podroËja reguliranih dejavnosti
z upoštevanjem zakonodajnih zahtev glede
organiziranosti podjetja. V drugi fazi, ki je bila
zakljuËena junija lani, je bil izdelan Osnutek
terminskega programa prilagoditve Elektra
Ljubljana - prilagoditve dejavnosti GJS za-

konodajnim zahtevam. V dokumentu so opredeljeni potrebne dejavnosti podjetja, izvajalci
teh dejavnosti in doloËeni termini izvedbe. V
tretji fazi projekta so bili evidentirani vsi obstojeËi in potrebni poslovni procesi družbe. V
Ëetrti fazi, ki je bila tudi uspešno opravljena
- v lanskem septembru je delovna skupina za
koordinacijo reorganizacije poskušala poiskati
Ëim bolj optimalne oblike in naËine ustanovitve SODO.
Neodvisno od dejavnosti, ki so potekale
v Elektru Ljubljana, so tudi v okviru GIZ potekale dejavnosti priprave predlogov naËina izvajanja GJS dejavnosti SODO na obmoËju RS.
V medsebojnem sodelovanju predstavnikov
vseh distribucijskih podjetij je bil pripravljen
dokument oziroma predlog Zasnova organiziranja gospodarske javne službe dejavnost
SODO elektriËne energije na obmoËju RS s

vitoslav.turk@elektro-ljubljana.si

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

prikazom kapitalskega povezovanja. V skladu
s Ëlenom 20 Energetskega zakona je zdaj Vlada RS tista, ki bo tudi pravno-formalno uredila organizacijo in naËin izvajanja GJS.
Imenovana delovna skupina za koordinacijo procesa reorganizacije Elektra Ljubljana seveda nadaljuje s svojim delom v tesnem sodelovanju z upravo podjetja. O vseh
pomembnejših nadaljnjih korakih vas bomo
tudi na teh straneh redno obvešËali. Naj poudarim, da omenjene spremembe, ki pomenijo
nove izzive, priložnosti in nove obveznosti,
od celotnega kolektiva Elektra Ljubljana zahtevajo osebno zavzemanje za uresniËevanje
in doseganje predvidenih ciljev.
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

NOVICA

NOVICA

Vlada
imenovala
predsednika
uprave

Vlada RS je na svoji redni 60. seji dne 9.
februarja 2006 za predsednika uprave Elektra
Ljubljana z dnem 22. 3. 2006 imenovala mag.
Mirka MarinËiËa, ki je bil septembra lani imenovan na mesto zastopnika Elektra Ljubljana
v funkciji uprave. Na razpis, ki ga je Elektro
Ljubljana objavil 6. januarja, sta se prijavila
dva kandidata.
Violeta Irgl
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Intenzivnejša politika investiranja
vah oz. rekonstrukcijah obstojeËih objektov
SN, to je SN-vodov in kabelskih kanalizacij
glede na NaËrt razvoja. Plan investicij za
leto 2006 je po vrednosti najvišji do sedaj
in za dobrih 20 odstotkov višji od lanskega
Plana investicij, to je od Plana investicij za
leto 2005.

matjaz.osvald@elektro-ljubljana.si

Plan investicij za leto 2006 v
vrednosti 9.309 mio SIT je sestavljen na podlagi potreb družbe Elektro
Ljubljana ter usmerjen v zagotavljanje stalne, zanesljive in kakovostne
dobave elektriËne energije vsem odjemalcem na podroËju družbe Elektro
Ljubljana.

NaËrtovani obseg objektov visoke napetosti (VN), ki obsega novogradnje, obnove ter rekonstrukcije objektov tipa RTP in
DV 110 kV ter RP, je, glede na potrjeni 10letni naËrt razvoja omrežja nekaj manjši.
Manjša naËrtovana vrednost objektov VN v
Planu investicij za leto 2006 glede na NaËrt
razvoja je posledica spremenjene dinamike
vlaganj med posameznimi objekti RTP in
RP glede na NaËrt razvoja tako pri pridobivanju upravne dokumentacije kot pri izvedbi postopkov javnih naroËil.

NaËrtovane gradnje in
obnove

snova za pripravo Plana investicij je bil NaËrt razvoja omrežja za
desetletno obdobje (2005-2014) na
podroËju Javnega podjetja Elektro Ljubljana, h kateremu je bilo izdano soglasje ministrstva za gospodarstvo, z upoštevanimi
novimi dejstvi ter nastalimi spremembami
v vmesnem Ëasu in predvidenimi razpoložljivimi finanËnimi viri za leto 2006. Pri
tem bodo en od virov financiranja Plana
investicij tudi najeti krediti.

Pri gradnjah je bila rekonstrukcija
RTP Grosuplje dokonËana že v letu 2005,
v letu 2006 pa je naËrtovana pospešena
zgraditev RTP Litija in RTP RadeËe, kjer
je izgradnja terminsko iz leta 2005 praktiËno v celoti prenesena v leto 2006, enako pa velja tudi za prehod na 20 kV napetostni nivo v RTP Polje, kjer je gradnja
zaradi težav pri izvedbi javnih naroËil
prestavljena v leti 2006 in 2007. Enako
pa velja tudi za RTP Vrhnika in prehod na
20 kV v RTP ViË, kjer je gradnja zaradi
poËasnejšega pridobivanja upravne dokumentacije, najveËji del izgradnje iz leta
2006 glede na NaËrt razvoja prenesen v
leto 2007.

Od naËrtovane vrednosti Plana investicij 9.309 mio SIT je za regulirano
dejavnost naËrtovanih 8.800 mio SIT, kar
je glede na potrjen 10-letni naËrt razvoja
omrežja za dobrih 455 mio SIT oz. 5 odstotkov veË. Sredstva na delu Plana reguliranih dejavnosti je bilo nujno poveËati
zaradi spremenjene dinamike izgradnje
objektov VN in poveËanih potreb po obno-

Navedeni obseg naložb v skupini visokonapetostnih objektov je višji kot zadnja leta, ko so bila vlaganja v te objekte
obËutno premajhna. PredËasna izgradnja
nekaterih objektov glede na NaËrt razvoja
je pogojena s spremenjenimi razmerami v
distribucijskem omrežju, ki to zahtevajo,
vendar pa se bodo zaradi tega zmanjšale
potrebe po poveËevanju vlaganj v te ob-

O
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jekte v naslednjih letih, ko je v NaËrtu
razvoja naËrtovano narašËanje vlaganj
v objekte VN.

Razdelilne postaje
V RTP 110/20 kV Grosuplje za
leto 2006 naËrtujemo pilotsko vgradnjo
resonanËne ozemljitve nevtralne toËke,
to je Petersenove dušilke. Pridobljene izkušnje iz tega objekta bodo služile kot
osnova pri odloËitvi o nadaljnjih vgradnjah resonanËne ozemljitve na drugih
objektih.
RTP 110/10(20) kV Polje je prva toËka, kjer priËenjamo s prehodom mesta
Ljubljane na 20 kV napetost z vgradnjo
tretjega transformatorja moËi 31,5 MVA in
izgradnjo novega 20 kV stikališËa. S tem se
omogoËi prehod napajanja ENP Zalog in
papirnice VevËe na 20 kV, kar tudi omogoËa ukinjanje transformacije 110/35 kV v
KleËah. Prehod na 20 kV napetostni nivo
je utemeljen v študijah EIMV. V letu 2005
so bila izvedena gradbena dela za 1. etapo
rekonstrukcije, vendar pa ni bilo izpeljano
javno naroËilo za potrebno opremo. Nadaljevanje rekonstrukcije naËrtujemo v drugi
polovici leta 2006, dokonËanje pa v letu
2007.
Za napajanje nemirnega pogona v
Revozu Novo mesto je naËrtovana dogradnja TR polja s transformatorjem 20
MVA v RTP 110/20 kV Gotna vas. V obstojeËih DV in TR poljih bo zamenjana
dotrajana 110 kV oprema. NaËrtovana je
tudi zamenjava dotrajane zašËite in naprave daljinskega vodenja, kar bo omogoËilo tudi prilagoditev zahtevam vodenja za vkljuËitev v novi DCV Ljubljana.
PriËetek gradnje je predviden v 2. polovici
leta 2006 in bo predvidoma dokonËana do
konca leta 2007.
Z opustitvijo 35 kV napetostnega nivoja je treba za napajanje konzuma na obmoËju RadeË zgraditi novo RTP 110/20 kV
RadeËe. RTP RadeËe bo obsegalo 110 kV

nitev napajalnega voda in zaradi
preseganja dopustnih padcev
napetosti. Ta rekonstrukcija bo
omogoËila tudi zaËetek prehoda mestnega omrežja na 20
kV napetost in zagotavljanje
napajanja 20 kV odjema na
robu zahodnem Ljubljane.
Prehod na 20 kV napetostni
nivo je utemeljen v študijah EIMV. PriËetek gradnje
je predviden v drugi polovici
leta 2006 in bo predvidoma dokonËana do konca leta 2007 oz.
v zaËetku leta 2008.

prostozraËno
stikališËe
z dvema energetskima transformatorja
110/20 kV, 31,5 MVA in 20 kV stikališËem. Izgradnja RTP RadeËe je utemeljena v študiji EIMV, dodaten argument k
Ëimprejšnjemu priËetku izgradnje te RTP
je tudi opustitev 35 kV napetosti v RTP
Laško (Elektro Celje), tako da se trenutno
podroËje Zidanega mosta z RadeËami napaja samo po enem 35 kV dvosistemskem
daljnovodu iz RTP Hrastnik. Z gradnjo
smo priËeli v decembru 2005, RTP pa bo
predvidoma dokonËana v letu 2006.
RTP 110/20 kV Vrhnika bo zagotavljala napajanje novi industrijski coni
in poveËala zanesljivost in kakovost napajanja obstojeËih konzumentov na širšem
obmoËju Vrhnike, Borovnice in nazaj proti
zahodnim predmestjem Ljubljane. Predvidena je izgradnja 110 kV stikališËa z dvema
energetskima transformatorjema 110/20
kV, 31,5 MVA in 20 kV stikališËe. Izgradnjo
RTP Vrhnika utemeljuje študija EIMV. PriËetek gradnje je predviden v drugi polovici
leta 2006 in bo predvidoma dokonËana do
konca leta 2007.
V RTP 110/10 kV ViË je predvidena
druga toËka prehoda Ljubljane na 20 kV
napetost z vgradnjo tretjega transformatorja moËi 31,5 MVA in izgradnjo novega
20 kV stikališËa. Napajanje RP Kozarij je že
nekaj Ëasa kritiËno zaradi visokih obreme-

ObstojeËa RTP 35/20 kV Litija
je dotrajana in nima možnosti predelave obstojeËih naprav zašËite, vodenja in
drugih pomožnih naprav ter ne ustreza
varnosti obratovanja. Tako bomo v prvi
fazi zgradili novo RTP Litija z obstojeËo
transformacijo. Izgradnja nove postaje je
zasnovana tako, da bo ob izgradnji DV
110 kV TET - BeriËevo lahko prešla na
110 kV transformacijo. Tako se v prvi
fazi zgradi novo stikališËe 20 kV z novim
komandnim delom ter vgradi naprave
vodenja, zašËite in pomožne naprave, ki
bodo omogoËale vkljuËitev v DCV Elektro Ljubljana. Gradnja je bila priËeta v
septembru 2005 in bo predvidoma
zakljuËena v letu 2006.

Trbovlje - Zagorje v dolžini okoli 2 km. Z
izgradnjo smo priËeli v septembru 2005,
dokonËanje je predvideno do letošnje pomladi.
RP 10 (20) kV BTC je lociran v kompleksu trgovsko-zabavišËnega kompleksa
BTC. Napajan bo iz obstojeËih RTP Žale
in RTP Polje. Zagotovljeno dvostransko
napajanje RP pomeni zanesljivost, ki bo
omogoËala nemoteno in kakovostno napajanje porabnikov, v po porabi izredno
hitro rastoËem kompleksu BTC-ja in je
nujen za napajanje novih objektov v okviru BTC (vodni park, zabavišËni park),
služil pa bo tudi za rezervno napajanje
tovarne Julon. Z izgradnjo RP BTC smo se
izognili sicer potrebni ojaËitvi obstojeËih
izvodov iz RTP Polje. Gradnja se je priËela
v decembru 2004 in je bila fiziËno dokonËana do konca leta 2005.
RP 10 kV Likozarjeva je bila zgrajena leta 1958 in je na obmoËju mesta
Ljubljana za Bežigradom. V postaji je stara dotrajana oprema, ki jo je zaradi zagotovitve ustrezne zanesljivosti napajanja
treba kar najhitreje zamenjati. Predvidena je
montaža ustrezne
primar-

RTP Potoška vas je
sedaj napajana radialno,
kar ne ustreza osnovnemu kriteriju zanesljivosti. Sedanja
vkljuËitev v 110 kV
omrežje tudi onemogoËa nastavitve
zašËite na daljnovodih, hkrati je ta
vod tudi del 110 kV
daljnovoda proti Litiji in BeriËevem, ki
bo omogoËil osnovno
in rezervno napajanje
nove RTP Litija. Zaradi
potrebe po napajanju RTP
Potoška vas v zanki iz RTP TET
je treba zgraditi DV 2 x 110 kV od
TET do zaËetne toËke DV 2 x 110 kV
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RTP-jih. VkljuËevanje v sistem daljinskega vodenja novega DCV je naËrtovan
za leto 2006, to je po zagonu novega
DCV.
Izvajanje projekta digitalizacije TKzvez poteka že sedmo leto. V letu 2006 se
predvideva vkljuËitev zadnjih poslovnih
objektov v TK-omrežje in izgradnja povezav, s katerimi se bo zakljuËilo zadnje
že obstojeËe zanke. Za leti 2006 in 2007 je
naËrtovana tudi izvedba projekta IP-telefonije.

Objekti srednje in nizke
napetosti

ne in sekundarne opreme. Sekundarna
oprema, to je daljinsko vodenje objekta,
bo omogoËila vkljuËitev objekta v sistem
vodenja iz DCV Ljubljana. PriËetek obnove je predviden v drugi polovici leta
2006 in bo predvidoma dokonËana v letu
2007.

Novi distribucijski center
vodenja
Novi distribucijski center vodenja
(DCV) Elektro Ljubljana se gradi s ciljem
zagotavljanja kakovostnejše in zanesljivejše distribucije elektriËne energije na
podroËju Elektra Ljubljana, upravljanja
in nadzora omrežja in naprav, naËrtovanja in razvoja, obravnavanja motenj pri
preskrbi, finanËnega poslovanja in vzpostavitvi informacijskega sistema za porabnike. Zgrajeni so že prostori za DCV
in nabavljena oprema za energetsko napajanje DCV, v letu 2006 pa je naËrtovana
montaža tehnološke opreme in zagon lete. Za gradnjo razpolagamo z vso potrebno upravno in projektno dokumentacijo,
pogodba za dobavo tehnološke opreme je
v izvajanju.
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Z izgradnjo novega DCV je povezana tudi prilagoditev konËnih postaj RTP
na DCV. Starejši obstojeËi elektrodistribucijski objekti, kot so RTP-ji in RP-ji,
imajo vgrajene naprave za zašËito, ki še
niso zastarele, tehniËno pa še niso prilagojeni novemu DCV-ju. V letu 2005 je
bila dokonËana prva faza montaže opreme za prilagoditev konËnih postaj v 8

Objekti srednje napetosti (SN) in
nizke napetosti (NN) obsegajo v Planu
investicij poglavji A2. Osnovni vodi SN
in A5. Distribucijsko omrežje DE. V Plan
investicij so uvršËeni po 10 kriterijih:
nadaljevanje naložb zaËetih v letu 2005,
objekti prehoda na 20 kV napetost, objekti na podlagi pogodbenih obveznosti
in izdanih soglasij, objekti, ki se sofinancirajo, objekti za reševanje obmejne
problematike, objekti, ki se gradijo soËasno z drugo infrastrukturo, objekti za
reševanje napetostnih razmer, obnova
ali rekonstrukcija dotrajanih obstojeËih
objektov, to so objekti investicijskega
vzdrževanja in objekti za poveËanje zanesljivosti napajanja. Pri izboru objektov
je bil poleg naštetih tehniËnih kriterijev
upoštevan tudi kriterij skladnega regio-

MESECA

TEMA

nalnega razvoja vseh obmoËij, ki jih pokriva Elektro Ljubljana.
NaËrtujemo, da bo fiziËni obseg teh
vlaganj v letu 2006 obsegal zgraditev:
• 119 transformatorskih postaj SN/NN
predvidene instalirane moËi 53520
kVA,
• 90 km prikljuËnih ter osnovnih oz. povezovalnih vodov SN v prostozraËni in
podzemni kabelski tehniki,
• 133 km NN-razvodov prav tako v prostozraËni in zemeljski kabelski izvedbi,
• 60 km obnov, rekonstrukcij in revitalizacij obstojeËih SN vodov.
V tem naËrtovanem obsegu 62 odstotkov vlaganj odpade na novogradnje
in 38 odstotkov na rekonstrukcije in obnove obstojeËih objektov.
Med objekti napetostnega nivoja SN
in NN bo ena od prednostnih nalog pri
zgraditvi teh objektov med drugim tudi
izgradnja objektov za normalizacijo ali
izboljšanje napetostnih razmer pri konzumentih v skladu s predpisi. Realizacija
objektov napetostnega nivoja SN in NN v
navedenem obsegu zagotavlja normalizacijo napetostnih razmer in izboljšanje zanesljivosti in kakovosti dobave elektriËne
energije skupaj:
• 39300 odjemalcem elektriËne energije
na obmoËju Elektro Ljubljane, od tega
• 37300 gospodinjstev in
• 2000 odjemalcev ostalega odjema.
Tudi v letu 2006 predvidevamo težave zaradi poveËane naložbene izgradnje poslovnih in stanovanjskih objektov
ter izgradnje obrtnih in industrijskih con,
ker so le-te zaradi neurejenih prostorskih
naËrtov zelo nepredvidljive. Tako z razpoložljivimi finanËnimi sredstvi težko
sledimo poveËanim zahtevam po novih
prikljuËitvah tako s strani vlagateljev kot
tudi s strani lokalnih skupnosti na posameznih obmoËjih, kljub pripravljenosti nekaterih vlagateljev za sovlaganje v
elektroenergetsko infrastrukturo.
Pregled naložb uvršËenih v Plan
investicij za leto 2006 pokaže, da se po

vrednosti dobrih 60 odstotkov naložb v
Planu nanaša na nove naložbe oz. novogradnje, slabih 40 odstotkov po vrednosti
pa je naložb namenjenih izvajanju obnov
in rekonstrukcij obstojeËih objektov.
Intenzivnejša politika vlaganja v
elektroenergetsko infrastrukturo zadnjih
let je posledica premajhnih vlaganj v
preteklosti in prilagajanja poveËanim
zahtevam po elektriËni energiji. Žal
ugotavljamo, da sredstva, ki jih pokriva
omrežnina, nikakor ne zadostujejo za financiranje potrebnih naložb. Amortizacija je zaradi visoke stopnje odpisanosti

osnovnih sredstev in dolgih življenjskih
dob prenizka, da bi skupaj z delom dobiËka, ki ga podjetje uporabi za financiranje naložb, pokrila potrebe. Podjetje
rešuje pomanjkanje virov za financiranje
z najemanjem dolgoroËnih kreditov. V
letu 2006 bo Elektro Ljubljana za financiranje potrebnega obsega naložb v distribucijsko omrežje in naprave zagotovila veË kot 35 odstotkov vseh sredstev z
zadolževanjem.

Matjaž Osvald,
izvršni direktor OE DEE
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Spoštljivih 110
let dejavnosti
Elektra Ljubljana
Leta 1896 - z elektrifikacijo KoËevja - je priËelo nastajati elektroenergetsko omrežje sedanjega javnega podjetja za distribucijo elektriËne energije Elektra Ljubljana. S
tem se je praktiËno priËela tudi doba elektrogospodarstva
v Sloveniji, saj je sedanji elektroenergetski sistem nastajal
tako, da so se med seboj povezovali lokalni sistemi.

E

lektro Ljubljana opravlja na svojem oskrbovalnem podroËju
tri obvezne republiške gospodarske javne službe: distribucijo elektriËne energije, upravljanje distribucijskega omrežja
in dobavo elektriËne energije tarifnim odjemalcem. Korenine teh
dejavnosti segajo v daljno leto 1896. Naj spomnimo, da je tega
leta KoËevje gradilo vodovod. Mestna obËina KoËevje se je ob tej
priložnosti odloËila tudi za preskrbo mesta z elektriko in ustanovila
obËinsko podjetje Mestna elektrarna in vodarna v KoËevju, z namenom oskrbovanja mesta z elektriko in vodo. V tem letu so tako
v tedanji obËini KoËevje izvedli javno elektrifikacijo mesta ter s
tem prvo javno elektrifikacijo na celotnem slovenskem ozemlju.
Preko 700 gospodinjstev je tako dobilo v svoje domove elektriko
za razsvetljavo.

»eprav je elektriËna luË na Slovenskem zasvetila že leta 1883
(Maribor, parni mlin) - že štiri leta po tem, ko je Edison s svojo žarnico na ogleno nitko Ëloveštvu odprl pot v novo dobo tehniËnega
in gospodarskega napredka - pa je bilo glede na definicijo elektrifikacije, “Elektrifikacija je preskrba vsakega interesenta s trajno, kar
najcenejšo energijo v zadostni množini z najmanjšimi sredstvi in
tehniËno najpopolnejše” (1932 - ljubljanski klub elektroinženirjev),
šele leta 1896 zadošËeno pojmu elektrifikacije, ko je v KoËevju, prviË v Sloveniji, obËina prevzela elektrifikacijo v svoje roke.
Elektro Ljubljana bo v letu 2006 s priložnostno promocijo izkazal spoštovanje do 110. obletnice dejavnosti podjetja. Že sedaj
vas lahko obvestimo, da bo kljuËni dogodek v sredo, 27. septembra,
in bo povezam s slovesnim odprtjem nove RTP v Ribnici.

NOVICA

NOVICA

Izhajanje Elektro novic
V letu 2006 je predvidenih šest dvojnih številk internega glasila Elektro
novice. NaËrtovani rokovnik izida, pri katerem si uredništvo pridržuje pravico do morebitnih sprememb, je:
marec - april do 28. aprila
maj - junij do 30. junija
poletna številka do 31. avgusta
september - oktober do 31. oktobra
november - december do 15. decembra
Ena oz. najveË dve številki bosta prilagojeni z vsebino upraviËenim odjemalcem. Prispevke prosimo posredujte do 15. v mesecu, ko glasilo izide.
Uredniπtvo
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VkljuËevanje DE Ljubljana mesto v
energetsko opremljanje prostora gradnja stanovanjskega kompleksa
Poljansko nabrežje
grama v Mestni obËini Ljubljana na do
sedaj degradiranih obmoËjih, ki z vidika
elektrodistribucije tako energetsko kot
infrastrukturno niso opremljena, se na
DE Ljubljana mesto sreËujemo s zahtevo
po poveËanih dejavnostih in finanËnih
vlaganjih v razvoj omrežja.

Pregled investicijskih vlaganj na
podroËju DE Ljubljana mesto v zadnjem Ëasu jasno kaže neposredno
povezanost razvoja in investicijskega
vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega omrežja z dejavnostmi
Mestne obËine Ljubljana na podroËju
prostorskega razvoja. Prednostna naloga je izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa, ki mu sledi tudi
stanovanjski program Mestne obËine
Ljubljana.

O

cene strokovnjakov so, da bo
Ljubljana kot glavno mesto do
leta 2015 potrebovala približno
15 tisoË novih stanovanj, za kar je treba
zagotoviti primerna zemljišËa in jih predhodno komunalno in energetsko opremiti. ObmoËja, ki jih Ljubljana namenja stanovanjski gradnji, so precej razdrobljena,
vendar veËinoma vsa znotraj obroËa
ljubljanske obvoznice. Omenimo le veËja:
Zelena jama (1200 stanovanj), Sp. Poljane (630 stanovanj), Brdo (600 stanovanj),
Podutik, Ilovica (skupaj 1400 stanovanj),

StanežiËe (od 2500 do 3500 stanovanj).
Nekaj zemljišË bo pridobljenih tudi z rušitvijo ali obnovitvijo opušËenih objektov, kot so vojašnice, hale propadlih ali
preseljenih podjetij, ki proizvodnjo zaradi nižje cene zemljišË selijo na obrobje.
Taka obmoËja so predeli ob Šmartinski,
Parmovi, delno Tržaški, Dunajski in Celovški.
Elektro Ljubljana je v skladu z energetskim zakonom kot gospodarska javna
služba, ki izvaja dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja elektriËne energije, eden od nosilcev urejanja prostora. Z izdajanjem smernic in
mnenj k prostorskim aktom podaja naËin
prikljuËevanja posameznih obmoËij na
elektrodistribucijsko omrežje in je hkrati
zadolženo za distribucijo elektriËne energije ter gradnjo distribucijskega omrežja
na svojem obmoËju. Pri tem mora skrbeti
za tako stanje distribucijskega omrežja,
da je omogoËeno njegovo varno, zanesljivo in uËinkovito obratovanje. S pospešenim izvajanjem stanovanjskega pro-

VzorËni primer pospešene stanovanjske gradnje in s tem potrebe po
vkljuËevanju Elektra Ljubljana v energetsko opremljanje degradiranih zemljišË je gradnja stanovanjskega kompleksa
Poljansko nabrežje, ki jo za Stanovanjski
sklad Republike Slovenije izvaja podjetje Gradis skupina G, d. d. Naselje raste
na obmoËju ljubljanskih Spodnjih Poljan
med Poljansko cesto in Grubarjevim prekopom, ki ima velik zgodovinski pomen.
Na tem mestu je bil leta 1881 zgrajen za
takratne Ëase najmodernejši kompleks
skupnih javnih klavnic, v kostanjevem
drevoredu pa se je z živilskim trgom
odvijala sejemska dejavnost. Na trgu je
v tem Ëasu našla svoje mesto še danes
ohranjena transformatorska postaja TP
Klavnica, zgrajena v “industrijsko pogojenem” stilu gradnje znaËilnem za
tisti Ëas, danes pa je razglašena za tehniËni spomenik. Po drugi svetovni vojni
so se zaËele odvijati spremembe tako po
funkcionalni kot prostorski vsebini, obmoËje klavnice in kasnejših Mercatorjevih skladišË pa postajalo z leti vedno
bolj zanemarjeno in zapušËeno. Mestna
obËina Ljubljana je omenjeno zemljišËe
namenila ureditvi sodobne stanovanjske
soseske, nekaj prostora ob sedanji srednji
šoli pa tudi drugim šolskim in kulturnim
dejavnostim. V prvi fazi se tako na tej lokaciji gradi stanovanjski kompleks s štiri-
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mi bloki in skupno 630 stanovanji, lokali
za oskrbo soseske in parkirnimi mesti v
dveh podzemnih garažah. Skupna koniËna moË kompleksa je ocenjena na 1850
kW. Za kakovostno napajanje objekta sta
v kleti zgrajeni dve transformatorski postaji s posamezno inštalirano moËjo 2 x
1000 kVA. Taka inštalirana moË omogoËa
poleg poveËave prikljuËnih moËi samega
objekta tudi napajanje prihodnjega kompleksa stanovanjskih objektov, ki se naËrtuje severno od naselja Poljansko nabrežje. Novi transformatorski postaji sta
vkljuËeni v obstojeËi kabelski veji SN, pri
Ëemer je bilo treba za zamenjavo obsto-

jeËih kablov SN v trasni dolžini 1000 m
bilo zgraditi 850 m nove kabelske kanalizacije, delno pa je kabel položen tudi
v komunalnem kolektorju skupaj drugimi
komunalnimi vodi. Za zanesljivejše napajanje je predvidena tudi medsebojna
povezava obeh transformatorskih postaj
preko nizkonapetostnega omrežja. S temi
ukrepi je z zagotovljeno varno, zanesljivo in uËinkovito napajanje novega objekta kakor tudi širšega obmoËja.

torske postaje TP Klavnica. Kljub velikim
naprezanjem Elektra Ljubljana za ohranitev pred kratkim obnovljenega objekta
je nova prometna ureditev zahtevala prestavitev objekta. Pri tem se ustvarja mnenje, da so obstajale tudi druge tehniËne
rešitve, ki bi ohranile tehniËni spomenik,
in je moË kapitala ponovno prevladala
nad interesom zavarovanja kulturne dedišËine.

V zvezi z urejanjem prostora na obmoËju Sp. Poljan gre omeniti tudi prestavitev spomeniško zašËitene transforma-

Albin Dobnikar,
DE Ljubljana mesto

BESEDILO

PROMOCIJSKO

“Trgovanje z emisijami CO2 poslovna priložnost za podjetja 2006”
V Ëasu precejšnje rasti cen
energentov in emisijskih kuponov prihaja uËinkovitost pri
upravljanju z njimi v ospredje
poslovanja veËjih dobaviteljev
in porabnikov energije.

Z

aradi nenehnega poveËevanja stroškov za energijo je za
gospodarske družbe zelo pomembno, da primerno obvladujejo
oziroma znižujejo okoljske stroške. Z
ustreznimi informacijami in znanjem
za upravljanje z emisijskimi kuponi,
seznanjenostjo s prihodnjimi alokacijskimi naËrti ter domaËimi in tujimi
izkušnjami tako na strani kupcev kot
prodajalcev to nekaterim že uspeva:
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v nekaterih evropskih državah je trg že
vzpostavljen, nasprotno v Sloveniji še
ni bilo veËjih uspešnih akcij, da bi lahko govorili o izkušnjah kako, kje in kdaj
kupiti emisijske kupone.
Zato Poslovni portal Energetika.
NET v okviru svojih en.seminarjev, ki
so bili doslej posveËeni odpiranju trga
z energijo in drugim vidikom okoljskega
in energetskega menedžmenta, 4. aprila
v ljubljanskem hotelu Mons organizira
že drugi en.seminar na temo trgovanja
z emisijami CO2.
Priznani domaËi in tuji strokovnjaki bodo udeležence seminarja seznanili z uspešnimi praksami izvajanja
projektov in s tržnimi prednostmi, ki jih
lahko izkoristi okolju prijazno podjetje,

predstavili bodo smernice na podroËju gibanja cen emisijskih kuponov,
predvsem pa bodo skušali razjasniti
številne dileme, ki se postavljajo pred
industrijska podjetja oz. pred podjetja, ki želijo izkoristiti trgovanje kot
poslovno priložnost.

VeË informacij o dogodku si
preberite na:
www.energetika.net/emisije.

Sodelavci Poslovnega portala
Energetika.NET

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Elektro Ljubljana v množiËnih
medijih v letu 2005
Zadržano v obdobju sprememb

omrežje ter razpis za predsednika uprave. Druge tematike so dosegle manjše število objav.

Press clipping, d. o. o. je tudi za leto 2005 za podjetje
Elektro Ljubljana izvedel analizo medijskih objav. Število objav, v katerih je omenjeno podjetje Elektro Ljubljana, se iz
leta v leto spreminja. Leta 2002 smo zasledili 275 objav, leto
kasneje se je število objav poveËalo za 43 odstotkov, na 395
objav, porast v letu 2004 pa je bil še veËji, saj se je število
objav poveËalo kar za 96 odstotkov in doseglo že 678 objav.

P

oveËanje je bilo povezano z nekaterimi takratnimi vodilnimi v
podjetju. Pred njihovim odhodom so mediji obdelovali njihovo
domnevno negativno delovanje v podjetju. Tako se je konËalo
leto 2004. Z novim letom in novim vodstvom se je intenzivnost publicitete zmanjšala. Januarja je bilo objavljenih 11 objav, februarja pa 7.
To sta meseca z najmanjšim številom objav v letu 2005. Število objav
je bilo najvišje v septembru (61) in juniju (53). Pravo zatišje po decembrskem viharju. Lani se je tako število objav z geslom Elektro Ljubljana glede na leto 2004 zmanjšalo za 49 odstotkov (z 678 na 344).

Z vzpostavljanjem ustreznih odnosov z mediji in s stabilnim poslovanjem lahko podjetje s svojimi javnostmi komunicira uËinkovito
tako vsebinsko, kot po obsegu. Po pretresu, ki ga je podjetje doživelo
konec leta 2004, je bilo zatišje v prvih mesecih leta 2005 priËakovano
in tudi ustrezno. Proaktivna komunikacija v taki situaciji lahko namreË deluje neistovetno.
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Graf 2: »asovni razvoj publicitete in vrednostna struktura

Zatišju v prvi polovici leta je sledilo
intenzivnejše obdobje v drugi polovici leta
29,4-odstotni delež objav smo ocenili kot nevtralen (Graf 1). Tu
prevladujejo tematike: Menjava v NS EL, Vitoslav Türk - kandidat za
mesto direktorja ELES, Bivši zaposleni, Razpis za predsednika, Javna
naroËila in razpisi uprave ter druge teme z manjšim številom objav.

naË
1,3 %

nenaË
28,2 %

Znatno pa se je zmanjšalo število negativnih konotacij. Delež
negativnih objav se je glede na leto 2004 zmanjšal za 7,6 odstotnih
toËk, z 13,4 odstotka na 5,8 odstotka. Absolutno število negativnih
objav se je tako z 91 v letu 2004 zmanjšalo na 20 v 2005. Osrednje negativne tematike v letu 2005 so: odjemalci - pritožbe, pohvale,
vprašanja, Ërna kronika (6 objav), Vitoslav Türk - v. d. direktorja ELES
(3 objave) in Vitoslav Türk - tožba Elesa (2 objavi). Druge negativne
tematike so imele po le eno objavo.

pozitivno 64,8 %
nevtralno 29,4 %
negativno 5,8 %

V obravnavanem obdobju se je najveËkrat pojavil nekdanji v.
d direktorja Vitoslav Türk (109 objav), aktualni v. d. direktorja Mirko
MarinËiË in nekdanji predsednik nadzornega sveta Djordje Žebeljan
(24 objav) ter aktualni predsednik nadzornega sveta Marjan Rihar (20
objav). VeËina teh omemb je pozitivno konotiranih.

Graf 1: Vrednostna struktura publicitete
Leta 2005 se je delež pozitivnih objav glede na leto 2004 povišal
za 14,7 odstotnih toËk, s 50,1 odstotka na 64,8 odstotka. V letu 2004
je bilo 340 pozitivnih objav, v letu 2005 pa 223. To predstavlja skoraj
34 odstotkov manjše absolutno število pozitivnih objav.
Jedro pozitivnih objav v 2005 tvorijo tematike: Mirko MarinËiË - novi v. d. direktorja EL, skupšËina delniËarjev 24. 8. 2005,
omrežje - težave zaradi snega in ledu, poslovni izidi, naložbe v

Po dežju pride sonce, vmes pa, kot vemo, je vreme pogosto oblaËno. V letu 2005 je bilo torej z meteorološko prispodobo; v zaËetku
leta zatišje po neurju, manjše nevihte sredi leta, sicer pa veËinoma
lepo vreme, brez veËjih odstopanj. ZraËni pritisk in relativna vlažnost
pa za širšo javnost tako ali tako nista pomembna, Ëeprav ustvarjata
vreme. Vremenska napoved: topleje bo, prihaja pomlad.
Janez Kne, komunikolog,
Press clipping, d. o. o.
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14. letna konferenca slovenskega
združenja za kakovost
Slovensko združenje za kakovost je kot tradicionalno vsako leto, organiziralo v Portorožu konec leta 2005
sreËanje predstavnikov organizacij, ki vzdržujejo, uvajajo
in so zainteresirani za sisteme kakovosti, torej z vkljuËevanjem Sistema vodenja kakovosti, Sistema ravnanja
z okoljem, Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu,
Sistema upravljanja varovanja informacij in Sistema poslovne odliËnosti, ki jih je mogoËe vkljuËiti v podjetje, pridobiti certifikat oziroma nagrado in integrirati v osrednji
sistem.

P

redsednik združenja mag. Jožko »uk, predsednik Gospodarske Zbornice Slovenije, je v pozdravnem govoru in sklepu
poudaril pomembnost širitve sistema kakovosti. Širitev je še
vedno v porastu in je trenutno v Sloveniji certificiranih organizacij
na Sistemu vodenja kakovosti ISO 9001 1586 in Sistemu ravnanja
z okoljem ISO 14001 286. Sistemi kakovosti se tudi uveljavljajo v
zdravstvu, šolstvu in državni upravi, medtem ko se v sodstvu siste-

mi kakovosti še niso uveljavili. Vsaka konferenca, tudi letošnja, se
zaËenja v upanju prenosa znanja prisotnih iz konference v prakso
podjetja. Letošnja konferenca je delovala pod geslom INOVATIVNOST IN SPREMEMBE - TEMELJ DOLGOTRAJNEGA RAZVOJA.
Pokrovitelj konference je bil IBM.
Program konference se je odvijal kot obiËajno v dveh delih.
Prvi dan je bil dopoldan plenarni del z vabljenimi predavatelji, popoldan in drugi dan pa je potekal strokovni del s 53 referati razdeljenimi v šest sekcij, in sicer:
A: Poslovna odliËnost (vodja Nada Malovrh)
B1: Sistemi vodenja (vodja dr. Franka Piskar)
B2: Sistem vodenja (vodja mag. Vojko Križman)
C: Informacijska podpora sistemom vodenja (vodja mag. Andrej
Orel, Živa Gorjup Reichman)
D: Kakovost v vzgoji in izobraževanju (vodja Sonja Purgar, Sonja
Zavrl)
E: Kakovost v zdravstvu (vodja Samo Fakin, Marko Kiauta)
Konferenci je prisostvovalo 310 udeležencev, izmed njih ena
Ëetrtina prviË, kar je vzpodbuda in interes za nadaljevanje kakovostnega dela Slovenskega združenja za kakovost. Na plenarnem
delu so poleg pokrovitelja še podali referate:
• Dr. Manfred Sammet PLM: Product Lifecycle Management drives
Innovation, Growth and Success
• Doc. dr. Andrej MarušiË: Med genetiko in okoljem: od rigidnosti
do inovativnosti
• Rolf Barry - Berg: Innovations and eneterprenouership: Essentials
for leadership and change management
• Japec Jakopin: Bister in kreativen ali marljiv in ubogljiv?
Na plenarnem delu sta bili tudi podeljeni priznanji Združenja
za kakovost, in sicer: v gospodarski družbi za zavzeta in strokovna dela na sistemu kakovosti Romani Klemen iz Danfos Trata iz
»rnomlja in Karmen Gorišek iz Racio razvoja v Celju, na podroËju
Ëloveških virov in voditeljstva.
Popoldne prvega dne in drugi dan so se obravnavali referati
v šestih sekcijah. Vsebinsko so sekcije obravnavale teme razvidne
iz navedenih naslovov sekcij. Za poslušanje in sodelovanje sem si
izbral sekcijo A: Poslovna odliËnost, kjer se je obravnavalo deset
referatov, in sicer:
• Aleš Nemec: Inovacijski proces in partnerstvo
• Dr. Mila BožiË: Poslovna odliËnost in timsko vodenje inovativnosti
• Polona KovaË, Barbara Grošelj: Prednosti in pomanjkljivosti prve
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zunanje ocene po evropskem modelu odliËnosti v javnem sektorju CAF v Sloveniji
• Janez LotriË: Petrolove izkušnje z modelom odliËnosti EFQM
• Polona Briški: Trimova pot stalnih izboljšav do PRSPO in EFQM
priznanja za poslovno odliËnost,
• Miro Germ: Pota in stranpota uporabe EFQM modela poslovne
odliËnosti v Sloveniji,
• Karmen Kern Pipan, Loredame Leon: Primerjava slovenske nagrade za kakovost (PRSPO) in izbranih evropskih primerov
• Mirko Grebenc: Inovativni pristop uporabe modela poslovne odliËnosti in samoocenitve v veliki mednarodni organizaciji - praktiËna izkušnja Danfos Trata.
• Boris Bukovec: Ali TQM prispeva k izboljšanju kakovosti življenja?
Poslovna odliËnost je tudi za naše podjetje ena strateških nalog. Upam, da bomo v aprilu 2006 z uvedbo Sistema za varovanje
informacij pridobili certifikat ISO 27001. Kot je znano, smo v podjetju že uvedli Sistem vodenja Kakovosti ISO 9001, Sistem ravnanja
z okoljem ISO 14000 in Sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS
18001. Torej je dozorel Ëas, da priËnemo delati na Sistemu poslovne
odliËnosti.
V zgoraj navedenih referatih so bili razloženi razliËni pristopi
k poslovni odliËnosti. Na eni strani gre za Priznanje Slovenije za
poslovno odliËnost (PRSPO), na drugi pa za Evropsko fundacijo za
poslovno odliËnost (EFQM). Vsekakor pa je pravilen pristop (to je
ugotovitev veËine referatov), da si podjetje, ko je pripravljeno, zada
strategijo, vizijo, poslovni cilj nadgradnje sistema kakovosti, to je
poslovna odliËnost. Pri tem se obveže upoštevati reorganizacijo
družbe, ki je povezana s svetovnimi spremembami pri obvladovanju poslovnih procesov. V obeh navedenih modelih, EFQM in PRSPO, mora najvišje vodstvo videti orodje, s katerim si bo pridobilo
celovito sliko o poslovanju podjetja na vseh podroËjih. Zavedati
se mora vpliva vseh dejavnikov modela na izid podjetja, obenem
pa tudi tega, da so nekatera podroËja bolj potrebna izboljšav kot
druga.
Uvajanje navedenih modelov se pravilno vodi kot projekt. V
projektno skupino se imenuje predstavnike vseh lastnikov in skrbnikov procesov. V prvi fazi je osredotoËenost na vsebino modela
pod vodstvom zunanjega konzultanta. ProuËijo se delovne potrebe
in dejavnosti, ki so opredeljene v modelu, in rezultat je prva samoocena. Od pridobljenega števila toËk je odvisna odloËitev za prijavo
na republiško razpisno komisijo za PRSPO. Za prispodobo: 500 toËk
pomeni zlati znak, 400 toËk srebrni znak in 350 toËk bronasti znak
v modelu EFQM. Na podlagi samoocene je treba identificirati podroËja, kjer je podjetje šibko, in postopno uvajati nove poslovne
prakse. Po letu dni se po istem modelu izvede druga samoocena
in tako naprej, dokler število toËk ni primerno za presojo zunanjih
uradnih presojevalcev. ZaËetki so prav gotovo najtežji, saj je treba
na opredeljene poslovne procese vezati kazalnike. Po sedanji praksi v podjetjih s poslovno odliËnostjo se v nekaj letih skrbnega in
stalnega dela pokažejo odliËni rezultati. Naše podjetje po mojem

dobrem poznavanju notranjih in zunanjih razmer bi lahko pridobilo s trdim delom republiško priznanje poslovne odliËnosti konec
štiriletnega mandata vodstva podjetja.
Uvajanje modela poslovne odliËnosti je izjemno zahteven projekt, za katerega je potrebna velika motiviranost vseh sodelujoËih.
»lani projektne skupine so dolžni s svojim zgledom prispevati k širjenju modela poslovne odliËnosti na svoje sodelavce, kar prispeva
k vedno širšemu krogu pripadnih poslovni odliËnosti. Za uspeh sta
kljuËna podpora in sodelovanje vodstva podjetja, brez tega uvedba
modela ne more uspeti. Model omogoËa tudi identificiranje podroËij, na katerih je treba še bolj intenzivno delati in jih izboljševati.
Na tak naËin je zagotovljen uravnotežen razvoj podjetja, obenem
pa zaposlenim daje možnost, da bolje razumejo, kako njihovo delo,
dejavnosti in projekti vplivajo na rezultate podjetja. Vodstvu pa
omogoËa celovit pogled v poslovanje podjetja. Za dosego poslovnega cilja uvedbe poslovne odliËnosti je treba imeti jasno strategijo,
vizijo in zaËrtano pot. Kot pri podjetjih dobrih praks v Sloveniji,
ki že imajo poslovno odliËnost, si je treba tudi v našem podjetju
zastaviti cilje: stalne rasti, poveËanje dodane vrednosti, zadovoljni
odjemalci, kompetentni in zadovoljni zaposleni, stalno izboljševanje procesov, razvoj timskega dela, razvoj projektnega dela. Ciljno
vodenje in timsko delo bosta med projektom vedno bolj vkljuËena
v doseganje naših strateških ciljev.
Motor, ki poganja podjetje, ne bo dobro deloval, Ëe ga ne bo
podžigalo navdušenje za ustvarjalnost zaposlenih. To navdušujoËo
ustvarjalno ozraËje pa lahko vzpostavijo le voditelji in vodje, ki
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razumejo in vodijo procese. Pomembno je torej pozitivno ozraËje,
stalnica navdušenja in nevsiljivo spremljanje dela in rezultatov posameznika in skupine. Uspešnost poslovanja na podlagi rezultatov
podjetij s poslovno odliËnostjo se giblje v smeri dodelav notranje
organizacije in optimizacije procesov s poudarkom na inovativnosti. Tudi za naše podjetje velja, da mora postati na tej poti drugaËno,
bistveno drugaËno, kar pomeni tudi potrebna sprememba miselnih
vzorcev pri zaposlenih. Že nekaj Ëasa se gibljemo v obdobju sprememb, novih pristopov, novih idej. Potegnimo s skupnimi moËmi
voz, ki so nam ga in smo si ga težko naložili, naprej.
Prenova podjetja torej poslovnih procesov temelji na jasnih
poslovnih ciljih s postavljenimi smernicami stabilne rasti in razvoja podjetja. Za zagotovitev primerne donosnosti je treba poveËati
stopnjo ustvarjalnosti in vkljuËevanja novih proizvodov in storitev
v podjetju, vezanih zlasti na elektriËno energijo. Vse omenjene lastnosti so v kulturi medsebojnega zaupanja, timskega dela in uËeËih
sodelavcev, ki morajo dobiti možnost oziroma priložnost, da izkažejo ustvarjalnost in podjetnost ter uresniËujejo skupne cilje.
Organizacije s poslovno odliËnostjo so inovativne organizacije, ki imajo vrhunsko usposobljene posameznike in time, ki nenehno pripomorejo k razvoju poslovnih procesov in novih proizvodov.
Vrhunski posameznik in timi pa se lahko razvijajo le v dobro organiziranih in vodenih inkubatorjih.

Uspeh podjetja in organizacijskih enot v poslovni odliËnosti
se mora spremljati s pomoËjo kazalnikov vezanih na poslovne procese. Vsaki organizacijski enoti se dodelijo kazalniki, pomembni za
uspeh njenih procesov in skupni uspeh procesov podjetja. Uspeh
podjetja se izkazuje v strateško uravnoteženem Sistemu kazalnikov,
ki so glede na dobre prakse odliËnih podjetjih sledeËi:
• finanËni vidik,
• vidik poslovanja s strankami (odjemalci, uporabniki storitev
in dobavitelji),
• vidik notranjih poslovnih procesov,
• vidik uËenja in rasti.
Številne ovire na poti k poslovni odliËnosti v našem podjetju
so že premagane. Sistemi kakovosti so uvedeni v podjetje. Torej
se lahko zaËenja neposreden pristop oziroma projekt k pridobitvi
priznanja za poslovno odliËnost podjetja. Vnaprej želim vso sreËo
in obilo uspeha pri zaËetku, poteku in dokonËanju tega zahtevnega
projekta.
mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

NOVICA

NOVICA

Vabilo na sedmi
Elektrin veËer
Elektro Ljubljana tudi v letu
2006 nadaljuje s pripravo kulturno-umetniških Elektrinih veËerov.
Vabimo vas, da se nam pridružite
22. marca ob 19. uri v Ëudovitem
okolju Mestne elektrarne ljubljanske. Program veËera bo predvidoma
sestavljen iz dveh delov: kitarskega
recitala Maka GrgiÊa in nastopa
Vokalnega kvarteta StiËna.
Veselimo se sreËanja z vami,
Violeta Irgl
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Mak GrgiÊ

KAKOVOSTI

SISTEM

Priznanja Republike
Slovenije za poslovno
odliËnost za leto 2005
janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

V

sako leto je za to prestižno priznanje izbrana ena organizacija (izjemoma dve) ali nobena, kot se je to zgodilo v lanskem
letu. Do sedaj si je to priznanje pridobilo sedem organizacij
in sicer: Sava - Kranj, Luka Koper - Koper, Iskra avtoelektrika - Nova
Gorica, Trimo - Trebnje, Eti elektroelementi - Izlake, Petrol - Ljubljana in Saubermacher komunala - Murska Sobota.
Najvišje priznanje na slovesnosti podeli obiËajno predsednik
vlade. Ker letos priznanje ni bilo podeljeno, se slovesnosti predsednik
vlade ni udeležil. Slovesnost pa je odprl v njegovem imenu minister
za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak. Prisotna sta bila še minister za
visoko šolstvo in znanost dr. Jure Zupan in minister za javno upravo
dr. Gregor Virant.
Vsi trije ministri so v svojih nagovorih poudarili pomembnost
kakovosti oziroma poslovne odliËnosti zlasti v gospodarstvu, zaradi
konkurenËne sposobnosti podjetij doma in na tujih trgih in prijaznosti do odjemalcev storitev v javni upravi in javnih zavodih. Apelirali
so na prisotne in javnost, da se naslednje leto priËakuje Ëim veË prijav za priznanja in nagrado za poslovno odliËnost.

Zakaj poslovna odliËnost?
Ponovimo: Namen priznanja in nagrade je spodbujanje gospodarskih družb, javne uprave in javnih zavodov ter drugih pravnih
oseb k uvajanju sodobnega, uËinkovitega in celovitega doseganja
kakovosti in poslovne odliËnosti. S tem priznanje in nagrada Vlade
Republike Slovenije spodbuja slovensko gospodarstvo k doseganju
svetovne konkurenËnosti, javni upravi in javnim zavodom pa nudi
možnost za doseganje boljše uËinkovitosti poslovanja.
Odbor za priznanje Republike Slovenije za poslovno odliËnost
je razpisal nateËaj že v mesecu februarju leta 2005. Na nateËaj se
je prijavilo doloËeno število organizacij, med drugimi tudi Elektro

Lani, 21. decembra, je bila v Unionski dvorani Grand
hotela Union že deveto leto podelitev priznanj Republike
Slovenije za poslovno odliËnost. To je najveËje priznanje,
ki ga lahko pridobi pravni subjekt (organizacija) v Republiki Sloveniji s podroËja gospodarskih in negospodarskih
organizacij.

Gorenjska, ki so bile vse presojane s strani presojevalcev poslovne
odliËnosti.
Posebna skupina vodilnih presojevalcev je v ožji izbor presodila deset organizacij in izmed njih izbrala štiri, ki so prejeli bronasto
(300-350 toËk), srebrno (350-450 toËk) in zlato (450-500 toËk) diplomo za zbrano število toËk pri uvedbi sistemov kakovosti v svoje
organizacije.
• Bronasto diplomo sta prejeli podjetji Esotech iz Velenja in Zavod
Splošna bolnišnica Novo mesto.
• Srebrno diplomo je prejelo podjetje Radenska iz Radenc.
• Zlato diplomo je prejelo podjetje Mercator iz Ljubljane.
Vsi navedeni dobitniki diplom kakovosti oziroma poslovne odliËnosti so obravnavani kot organizacije, ki so poleg navedenih sistemov kakovosti obenem tudi zgled uspešnega poslovanja. SoËasno so
tudi prejeli diplome za uspešne presoje trije vodilni presojevalci.
Z direktorji oziroma predstavniki navedenih štirih podjetij in
ministri je tekla kratka okrogla miza, na kateri je bilo predstavljeno, kaj vse so morala podjetja postoriti, da so skozi uvedene sisteme kakovosti in notranje posodobitve poslovnih procesov pridobile
ustrezno število toËk za dodeljene diplome. Predstavniki navedenih
podjetij so poudarili, da uvajanja sistema kakovosti oziroma poslovne uspešnosti v podjetja ni konca, ker si v sprejeti viziji vedno lahko
nalagaš nove poslovne cilje, s tem pa uspešneje konkuriraš na domaËih in tujih trgih. Ministri so v svojih izvajanjih in moËni podpori
sistemu poslovne odliËnosti želeli Ëim veË prijav za naslednje leto,
in to dobrih in uspešnih podjetij, posebej pa še javnih zavodov in
državnih uprav, ki lahko prav tako doprinesejo k kakovosti storitev
državljanom Republike Slovenije.
Na koncu te vsakoletne zgodbe si lahko le želim, da bo tudi
naše podjetje smelo korakalo naprej na poti poslovne odliËnosti.
mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost
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AKTUALNO

AKTUALNO

Zelena energija - vse veË
naših odjemalcev
se odloËa zanjo
Skladno z okoljsko usmeritvijo Elektra Ljubljana smo pred dvema letoma
zaËeli razvijati prodajo elektriËne energije, pridobljeno iz okolju prijaznih in
obnovljivih energetskih virov. To elektriËno energijo smo imenovali ZELENA
ENERGIJA in je lastna blagovna znamka podjetja, pod katero prodajamo elektriËno energijo svojih lastnih desetih malih hidroelektrarn, v lasti hËerinske
družbe Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana, d. o. o.

D

a bi odjemalcem predstavili proizvod,
smo oglaševali v razliËnih Ëasopisih,
na spletni strani Elektra Ljubljana,
v brošuri, na zadnji strani rednih meseËnih
obrokov, ob vošËilu svojim odjemalcem za leto
2005 pa smo organizirali nagradno igro. Takrat smo od skupno 267.196 vošËil z nagradno
igro prejeli skoraj 23.000 dopisnic z odgovorom na nagradno vprašanje. In kot zanimivost
- kakšna dopisnica z odgovorom na nagradno
vprašanje še vedno pride na naš naslov.
V prvem letu se nam je tako pridružilo
nekaj veË kot trideset kupcev, ki pa so nam
bili spodbuda za naše nadaljnje delo. Da bi
ugotovili, kako vendarle spodbuditi odjemalce k nakupu tega okolju prijaznega proizvoda,

smo v prvi številki Elektro novic za leto 2005
objavili kratek anketni vprašalnik. Med odgovori, ki so nam jih poslali bralci Ëasopisa, je
na vprašanje, zakaj se ne odloËajo za nakup
tega proizvoda, veËina bralcev odgovorila, da
je temeljni razlog previsoka cena proizvoda.
Da bi pridobili veËje število kupcev in
hkrati proizvod kakovostno razvijali naprej,
je bila konec lanskega aprila ustanovljena
projektna skupina. V okviru projektne skupine je bila preoblikovana cena proizvoda,
spremenjena pogodba za njegovo prodajo,
spremenjen pa je bil tudi sistem nakupa in
prodaje, ki se izvaja v okviru tržnih dejavnosti. Pridobili smo dva pomembna mednarodna okoljska certifikata, ki potrjujeta

izvor elektriËne energije in zagotavljata
sledljivost proizvoda ZELENA ENERGIJA.
Naše oglaševanje poteka predvsem na
naši spletni strani ter zadnji strani raËuna,
ki ga prejmejo naši gospodinjski odjemalci.
Veseli nas, da so 1,00 dodatni tolar na porabljeno kilovatno uro elektriËne energije,
pridobljena mednarodna okoljska certifikata in okoljsko vodilo proizvoda spodbuda
že za veË kot 220 naših odjemalcev, ki so
postali kupci zelene energije.
Spomladi želimo za vse kupce zelene
energije organizirati sreËanje, na katerem
bi vsem kupcem razdelili diplome in nalepke z znakom ZELENA ENERGIJA, prvim
50 pa varËne žarnice. Seznanili pa bi jih z
zbranimi sredstvi in njihovo porabo.
Tudi vas vabimo, da se nam s podpisom pogodbe o nakupu ZELENE ENERGIJE
pridružite ter za samo en dodatni slovenski
tolar na porabljeno kilovatno uro elektriËne
energije izkažete svojo ekološko ozavešËenost in pomagate ohranjati Ëisto in zdravo
okolje tudi za prihodnost.
Za morebitne dodatne informacije:
• pokliËite KLICNI CENTER na telefonsko
številko 01/430-42-70 oziroma
• pošljite vprašanje ali posredujte svoje
mnenje na elektronski naslov: zelena.
energija@elektro-ljubljana.si.

NOVICA

NOVICA

Elektro novice
so vaš medij napoved ankete

I

nterno glasilo Elektro novice je vaš
medij. Izdajatelj je sicer Elektro Ljubljana, ustvarjamo pa ga v sodelovanju
z upravo podjetja in razliËnimi sodelavci v
uredništvu, ki je bilo postavljeno v Službo
za odnose z javnostmi. Vendar je glasilo
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namenjeno vam. Temeljno poslanstvo glasila je Ëim bolj korektno obvešËati zaposlene v
podjetju, svoje upokojence in štipendiste.
Letos so Elektro novice vstopile v svoje
šesto leto in v uredništvu želimo, da bi bili
Ëim bolj po “vaši meri”, zato pripravljamo
anketni vprašalnik, preko katerega imate
možnost vplivati na vsebino in obliko.
Odgovori, ki nam jih boste poslali, nam
bodo koristni napotki in vzpodbuda pri programski usmeritvi, vsebini in oblikovni podobi glasila v prihodnosti. Prosimo vas, da
izpolnjen vprašalnik pošljete ali prinesete v

Službo za odnose z javnostmi (Slovenska
58, Ljubljana). Lahko ga pošljete tudi po
faksu: 01 23 12 542.
Anketa bo anonimna, Ëe pa želite,
lahko hkrati sodelujete v nagradnem žrebanju. Pripišite le svoj naslov. Izmed prispelih pošiljk, na katerih bo napisano ime
in priimek ter naslov pošiljatelja, bomo
namreË izžrebali nagrajence, ki bodo prejeli promocijske nagrade Elektra Ljubljana.
Uredniπtvo

UREDNICE
ZANIMIVOSTI

BESEDA
ZANIMIVOSTI

Izbor naj fotografije
leta 2006

N

a naše veliko veselje v uredništvo obËasno pošljete kakšno izmed fotografij, ki vam je posebno pri srcu. Tokrat
objavljamo nenavadne fotografije s pridihom humanosti.
Naslovili smo jih: Reševanje muca Maksa. »estitamo SreËu CikaËu, avtorju fotografij.
Vabimo vas, da zanimive posnetke πe naprej pošiljate na
elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si. V vsaki številki bomo objavili nekaj najbolj zanimivih in ob koncu v so-

delovanju z zunanjim strokovnim sodelavcem izbrali in nagradili
najboljši posnetek (tudi med neobjavljenimi).
Prav tako vse imetnike službenih digitalnih fotoaparatov
obvešËamo, da je s 1. marcem predvideno shranjevanje in arhiviranje fotografij na skupnem disku P - slike (vsaka DE ima svojo
mapo). Slike bodo redno pregledane in uvršËene v fotoarhiv podjetja za možnost nadaljnje uporabe: Elektro novice, promocijski
material, ...
Uredniπtvo
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Z digitalnim potrdilom mimo
vrste na okencu
Od 22. novembra 2004 omogoËa Elektro Ljubljana na
svoji spletni strani www.elektro-ljubljana.si, povezava “za
gospodinjstva”, imetnikom digitalnega potrdila elektronsko poslovanje. Prijavljenih je že 100 uporabnikov.

Z

a vstop v “elektronske storitve” se lahko uporabljajo digitalna potrdila slovenskih akreditiranih overiteljev:

• SIGEN-CA, izdajatelj: Upravne enote RS;
• SIGOV-CA, uslužbenci javne uprave;
• PoštarCA, Pošta Slovenije;
• KLIK, Nova Ljubljanska banka.

Namen uvedbe elektronskih storitev je ponuditi poslovanje fiziËnim osebam “od doma” preko svetovnega spleta (interneta) za širok
sklop storitev. Elektronske storitve ponujajo odjemalcem enotno okno
v elektronskem poslovanju z Elektrom Ljubljana. Elektronske storitve
omogoËajo izpolnitev obrazcev na daljavo in hkrati olajšajo vnos podatkov, saj so obrazci (pred)izpolnjeni in uporabnik vnese v obrazec
samo relevantne podatke oziroma tiste, ki so predmet spremembe. Za
lažje komuniciranje so na voljo elektronska pisna navodila.
Dostop do “elektronskih storitev” je mogoË le preko spletnega
brskalnika microsoft internet explorer. Pri prijavi na “elektronske storitve” in pri izpolnjevanju obrazcev uporabnike vodijo spletna navodila. Uporabnikom elektronskih storitev so na voljo naslednji obrazci:
popis stanja števca, prijava in odjava merilnega mesta, odjava z odklopom in sprememba plaËnika. Na vseh obrazcih je treba izpolniti
samo osebne podatke oziroma podatke, ki so predmet spremembe.
Postopek za uporabo elektronskih storitev za imetnike digitalnih potrdil:
• prijava preko spletne strani: www.elektro-ljubljana.si;
• na povezavi “za gospodinjstva” se izbere “elektronske storitve”;
• imetnik digitalnega potrdila se lahko prijavi kot lastnik ali plaËnik
odjemnega mesta (plaËnik nima dostopa do vseh obrazcev), obvezna je navedba številke odjemnega mesta;
• administrator oziroma skrbnik Elektra Ljubljana preveri, ali je
imetnik potrdila lastnik oziroma plaËnik elektriËne energije po
naših podatkih (Ëe se podatki ne ujemajo, je treba najprej pisno
zahtevati spremembo in se šele potem prijaviti);
• uporabnik po elektronski pošti prejme obvestilo o potrditvi ali
zavrnitvi prijave;
• storitve lahko zaËne uporabljati naslednji dan po potrditvi prijave.
Izpolnjevanje in oddaja obrazcev poteka v dveh korakih. V
prvem koraku se vnesejo podatki, v drugem koraku pa se obrazec
digitalno podpiše in odpošlje.
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Še posebej zanimiva je možnost spremembe lastništva odjemnega mesta.
Sprememba lastnika merilnega mesta se opravi tako, da stari
lastnik izvede “odjavo merilnega mesta”, novi lastnik pa “prijavo
merilnega mesta”.
»e se odjava in prijava odjemnega mesta opravita elektronsko, je nepomembno, kateri od obrazcev je oddan prvi.
»e samo eden od lastnikov odda obrazec elektronsko, drugi
pa papirno (na okencu Elektra Ljubljana), je treba upoštevati naslednje navodilo:
• Elektronska odjava - papirna prijava. Preden se novi lastnik
odpravi na okence Elektra Ljubljana za oddajo papirne prijave,
mora poËakati, da stari lastnik uspešno odda elektronsko odjavo
in poravna svoje obveznosti. O sklicu za poravnavo obveznosti
do odjave ter znesku za plaËilo je stari lastnik obvešËen po elektronski pošti, naknadno pa po pošti prejme tudi položnico.
• Papirna odjava - elektronska prijava. Preden se stari lastnik odpravi na okence Elektra Ljubljana in opravi papirno odjavo, mora
poËakati, da novi lastnik uspešno odda elektronsko prijavo.

Vstopna stran na elektronske storitve

Pri izpolnjevanju elektronskih obrazcev “Odjava merilnega
mesta” in “Prijava merilnega mesta” je treba:
• vpisati priimek in ime notarja, ki je overil kupoprodajno pogodbo;
• številko overovitve, ki jo vpiše notar na kupoprodajno pogodbo;
• števËno stanje na dan spremembe;
• datum spremembe.

NOVICA

NOVICA

OPOZORILO: Stanje števca na odjavi MORA biti enako
stanju na prijavi. Dejanska sprememba lastništva merilnega
mesta se izvede šele, ko stari lastnik izvede odjavo in poravna
raËun, novi lastnik pa izvede prijavo.
Obstaja tudi možnost spremembe plaËnika odjemnega
mesta.
Obrazec Sprememba plaËnika odjemnega mesta izpolni
lastnik, ki ima obveznost plaËila raËunov za dobavljeno elektriËno energijo in morebitne zamudne obresti v primeru, Ëe najemnik ne poravnava svojih obveznosti.

Obisk
predstavnikov
RdeËih noskov

Nadgradnja “elektronskih storitev”
Po uvedbi elektronskega poslovanja smo zaËeli razmišljati tudi o posodobitvi in spremembah aplikacij, z namenom,
da pripravimo aplikacijo za veËje število uporabnikov, avtomatiziramo proces, kjer je možno, poveËamo preglednost in
olajšamo uporabo elektronskih storitev uporabnikom in administratorju.
Nadgradnja elektronskih storitev je bila izvedena 5. avgusta 2005 in vsebuje naslednje posodobitve:
• avtomatsko obvešËanje konËnega uporabnika in skrbnika po
elektronski pošti;
• podpora elektronskim obrazcev v obliki HTML;
• interaktivna menjava ŠTOD-a uporabnika (brez zapušËanja
povezave);
• oblikovna posodobitev elektronskih storitev;
• priznavanje digitalnih potrdil vseh akreditiranih overiteljskih
agencij;
• omogoËanje prijave tudi plaËniku odjemnega mesta;
• dodatna obvestila uporabniku;
• podpora nove razliËice bralnika adobe reader 7.0;
• loËeno namešËanje programskih komponent;
• dopolnitev navodil za izpolnjevanje obrazcev;
• popravki funkcionalnosti obstojeËega skrbniškega sistema;
• pregled ËakajoËih odjav in prijav merilnega mesta.
S spremembami smo zadovoljni in upamo, da se bo Ëim
veËje število uporabnikov odloËilo za elektronske storitve
Elektra Ljubljana. NajveËja težava je dejstvo, da podatkov ni
mogoËe neposredno vnašati v bazo podatkov. Vse digitalno
podpisane obrazce mora zato administrator (skrbnik) roËno
vnesti v bazo. Tudi takojšnja povratna informacija zato ni
mogoËa - na primer: informacija o višini obraËuna v primeru
vnosa stanja števca. Upamo, da bo Informatika, d. d., ki je
skrbnik baze podatkov vseh distribucijskih podjetij v Sloveniji,
težavo rešila.

K

ot ste bili naši bralci že veËkrat obvešËeni, je Elektro
Ljubljana z lanskim junijem postal donator RdeËih noskov - Društva za pomoË trpeËim in bolnim v akciji izvajanja obiskov klovnov zdravnikov bolnih otrok v bolnišnicah.
22. februarja letos smo tako z veseljem sprejeli njihov obisk, ki
je bil tokrat namenjen zahvali in pogovoru tudi s predstavniki
avstrijskih Rote Nasen. Naj vam ob tej priložnosti posredujemo
vsebino njihove zahvale:

“PrisrËno pozdravljeni spoštovani sodelavci Elektra Ljubljana - naši partnerji!
RdeËi noski - klovni zdravniki se vam najlepše zahvaljujemo za podporo, ki nam jo izkazujete. Tudi z vašo pomoËjo
lahko vsak teden obiskujemo otroke na štirih oddelkih pediatriËne klinike v Ljubljani, in sicer na nevrologiji, hemato-onkologiji, nefrologiji in dializi. Klovnski par obišËe otroke v vsaki
sobi teh oddelkov posebej in se potrudi, da izvabi nasmeh - tam
smo zato, da vsaj za kratek Ëas pozabijo, da so bolniki, in zato
da njihove misli usmerimo v pozitivno smer.
Zdaj nas je že sedem klovnov - zdravnikov, in sicer dr.
Ifigenija SfrËkljana, dr. Rigoleto, dr. Anastazija, Dr. Rozeta,
Dr. Mali, Dr. Nastran in dr. Greta Fon - toliko pa nas je zato,
ker imamo cilj “klovnizirati” vso Slovenijo. Želimo si, da bi
Ëim prej obiskovali otroke v bolnišnicah po vsej Sloveniji (teh
je poleg Ljubljane še enajst). Zato pa nujno potrebujemo finanËno podporo.
»e ste pripravljeni tudi osebno donirati, lahko pomagate
tako, da pošljete sms na 1919 s kljuËno besedo “noski”. Hvala.
Smejati se pomeni živeti!

Bogdan Jakovac, vodja Klicnega centra

Eva Š. Maurer
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Predstavitev
notranjega
revidiranja
Po Zakonu o javnih financah ustanavljajo službe za
notranjo revizijo proraËunski uporabniki sredstev, pri Ëemer pomeni notranja revizija sestavni del celotnega notranjega nadzora javnih sredstev. Med prvimi, ki so v
Sloveniji ustanavljali službe za notranjo revizijo, so bile
banke in zavarovalnice.

Z

elo pomembna skupina ustanov, ki ustanavlja in organizira
delovanje službe za notranjo revizijo, so javna podjetja, ki
so jih ustanovile država oziroma lokalne skupnosti, vendar
niso proraËunski uporabniki. Ustanavljanje služb spodbujajo predvsem lastniki.
Vodstvo podjetja, ki ustanovi notranjo revizijo, želi od notranjih revizorjev nadziranje vseh elementov “Corporate Governance”,
vse bolj pa tudi svetovanje poslovodstvu na vseh ravneh:
• obvladovanja tveganj,
• delovanja sistema notranjih nadzorov in
• poslediËno bolj kakovostno poslovanje podjetja kot celote.
Notranje revidiranje je po definiciji neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, namenjena poveËanju koristnosti in izboljšanju delovanju organizacijskih enot in
podjetja kot celote. Službe za notranjo revizijo so organizacijsko
locirane neposredno pod upravo podjetja. S tem se zagotovi neodvisnost in ustrezna informiranost revizorjev.
Notranji revizorji morajo biti ustrezno strokovno usposobljeni. Ustrezen naziv se pridobi z izobraževanjem na Slovenskem
inštitutu za revizijo. Notranji revizorji morajo delovati skladno z
kodeksom etike, standardi za strokovno prakso notranjega revidira-

nje ter strokovnimi naËeli o notranjem revidiranju. Osrednja naloga
notranjega revizorja je usmerjeno ocenjevanje tveganja in preverjanje delovanja notranjega nadzornega sistema. Notranji revizorji pa imajo vse bolj tudi svetovalno funkcijo, saj med izvajanjem
revizijskih pregledov poglobljeno spoznajo poslovanje poslovnih
funkcij podjetja.
Tudi slovenska elektrodistribucijska podjetja se zavedajo pomena ugotavljanja tveganj in delovanja notranjih nadzorov in
njihovega pomena na uspešnost poslovanja, zato že ustanavljajo
ustrezne notranjerevizijske službe. V letu 2005 je bila tako tudi v
Elektru Ljubljana ustanovljena Služba za notranjo revizijo in imenovana vodja službe. V prvem obdobju delovanja službe so bili
sprejeti dokumenti, ki so poleg organizacijske umestitve kot štabne
službe le-to pridružili k drugim poslovnim procesom in delo notranje revizije vpeli v sistem vodenja kakovosti. Pripravljen je bil tudi
Plan notranjih revizij za leto 2006, ki vsebuje OE oziroma poslovne
procese, ki bodo revidirani v letu 2006. Glavni cilj teh prvih revizijskih pregledov bo pregled poslovanja, ocenitev tveganj in prouËitev
sistema notranjih nadzorov.
Virna Konrad,
vodja Službe za notranjo revizijo

NOVICA

NOVICA

Kakšnega elektroinženirja
priËakujemo in želimo v
prihodnosti?

Izziv, ki smo ga morali sprejeti najboljši mentorji v letu
2005 ob novoletnem sprejemu na Fakulteti za elektrotehniko.
Glede na zadani izziv prosim vse, ki lahko o tem razmislite, da
posredujete svoje misli v uredništvo Elektro novic. Dekan prof.
dr. Tomaž Slivnik in prodekan prof. dr. Janez Nastran priËakujeta naš odgovor in nas postavljata na preizkušnjo.
Anton AvËin
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DELAVCEV

SVET

Pred nami so nove volitve
Spoštovane sodelavke in
sodelavci,

pomembno vlogo v zadovoljstvo
vseh zaposlenih.

vsake štiri leta se odloËamo o tem, kdo nas bo zastopal v
tako pomembnem organu podjetja, kot je SVET DELAVCEV. Glede
na to, da je tradicija sodelovanja
delavcev pri soupravljanju v našem podjetju po zaslugi dosedanjih dveh uspešnih mandatov na
visokem nivoju, priËakujemo, da
bodo rezultati dela z dobro izbrano novo ekipo lahko dosedanjo raven ohranili ali pa jo celo
nadgradili. »aka nas izredno obËutljivo obdobje preoblikovanja
podjetja, tu pa svet delavcev s pomoËjo sindikata lahko odigra zelo

P

rav zaradi pomembne vloge tega
organa je izredno pomembno,
kakšna je kadrovska zasedba tega
organa. Sindikat podjetja je pripravil
kandidacijske liste po posameznih volilnih enotah in evidentiral Ëlane sindikata,
ki jim je zaradi dosedanjega dela vredno zaupati ter jih ponuditi možnost, da
sodelujejo na volitvah kot kandidati za
Ëlanstvo v svetu delavcev.
Spoštovane sodelavke in sodelavci! V petek, 17. 3. 2006, bodo volitve za
novi svet delavcev, zato vas vljudno vabimo, da se volitev udeležite ter na njih
daste glas tistim, za katere po svoji volji

mislite, da bodo kar najbolje lahko zastopali interese vseh zaposlenih. Z udeležbo
na volitvah in z oddanim glasom bomo
dokazali, da nam ni vseeno, v kakšnem
podjetju preživljamo toliko ur, in da nam
ni vseeno za našo prihodnost.
Da bo vaša odloËitev lažja, vam predstavljamo listo kandidatov, ki jo predlagal izvršni odbor sindikata podjetja.
Zavedajmo se, da bomo le s skupnimi moËmi sindikata in sveta delavcev
lahko sooblikovali svoje podjetje na naËin, ki nam bo najbližji.

Jurij Žvan,
predsednik sindikata

LISTA KANDIDATOV
Za volilno enoto DE KoËevje:
1. Alojzij SladiË
2. Vili Žagar

Za volilno enoto DE Ljubljana
mesto:
1. Dragan MuhviË
2. Miha Štajdohar
3. Anton Strelec
4. Andrej Zimmer
5. Benjamin Piškur

Za volilno enoto DE Ljubljana
okolica:
1. Igor »uËnik
2. Tatjana Hace
3. Jožko Kocjan
4. Boro StefanoviË
5. Miran Strehar

Za volilno enoto DE Trbovlje
1. Viktor Forte
2. Zoran Artnak
3. Bogdan Jager
4. Matej Hudi
5. Deana Dolinšek
6. Andrej Hren
7. Franc Popošek

Za volilno enoto DE Novo
mesto:
1. Pavlina KuniË
2. Mitja Fabjan

Za volilno enoto DE Uprava:
1. Rajko Hribar
2. Virna Konrad
3. Robert Berdajs
4. Roman Ponebšek
5. Alenka Pretnar
6. Jurij Žvan

jurij.zvan@elektro-ljubljana.si
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Cenik nadstandardnih storitev sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja
Cenik nadstandardnih storitev sistemskega operaterja distribucijskega omreæja
ENOTA MERE

CENA V SIT Z
20-ODSTOTNIM DDV

CENA V EUR

Meritev KEE po SIST EN50160

teden

57.890,00

241,57

Meritev U,I in izvedenih veliËin

teden

45.940,00

191,70

Meritev efektivne vrednosti napetosti

STORITEV

teden

36.510,00

152,35

Posredovanje podatkov o Ëetrturni dinamiki obremenitve

kos

7.920,00

33,5

A-test merilne naprave (v primeru, da se ugotovi, da merilne delujejo v
predpisanem razredu toËnosti)

kos

27.600,00

115,17

Dnevno zagotavljanje podatkov o Ëetrturni dinamiki obremenitve iz posameznega
merilnega mesta (do 100 m. m.)

mesec

7.475,00

31,19

Dnevno zagotavljanje podatkov o Ëetrturni dinamiki obremenitve iz posameznega
merilnega mesta (od 100 do 500 m. m.)

mesec

7.101,00

29,63

Dnevno zagotavljanje podatkov o Ëetrturni dinamiki obremenitve iz posameznega
merilnega mesta (od 500 do 1000 m. m.)

mesec

6.354,00

26,51

Dnevno zagotavljanje podatkov o Ëetrturni dinamiki obremenitve iz posameznega
merilnega mesta (nad 1000 m. m.)

mesec

5.606,00

23,39

Dnevno zagotavljanje preostalega diagrama obremenitve

mesec

321.258,00

1.340,59

kos

1440,00

6,01

2 uri
10 km

8.400,00
710,04

35,05
2,96

Priprava in posredovanje statistiËnih merilnih podatkov
Pretarifiranje odjemalca (dvotarifno v enotarifno)

PreraËun v evre je narejen na osnovi centralnega paritetnega teËaja 1 EUR=239,640 SIT
V skladu z Aktom o doloËitvi metodologije za obraËunavanje omrežnine in
metodologije za doloËitev omrežnine in
kriterijih za ugotavljanje upraviËenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni
list RS, št. 121/05) je Elektro Ljubljana ob-

javil na svojih spletnih straneh.
Pod nadstandardne storitve spadajo
storitve, ki jih izvaja sistemski operater in
katerih stroški niso pokriti iz omrežnine,
temveË jih le-ta zaraËuna posebej.
Storitve, ki jih izvaja sistemski operater

in katerih stroški so kriti iz omrežnine,
so tako imenovane standardne-storitve in so objavljene na spletni strani
Agencije za energijo.
OE UDO

UPOKOJENCEV
Dejavnosti DUEL v prvem Ëetrtletju 2006
DRUŠTVO

»

as “zimskega spanja” se izteka,
zaËeli bomo zopet z našim “delom - druženjem” in želimo, da
pridno sodelujete kot doslej, da bomo
ob letnem pregledu dela vsi zadovoljni. Pripravite pohodniške palice, Ëevlje, nahrbtnike in na štart ...

• 21. februarja 2006 je bil 6. obËni zbor
Društva upokojencev
• Prvo soboto v marcu, 4. 3. 2006, se bomo
udeležili že tradicionalnega pohoda PO
JUR»I»EVI POTI - iz Višnje Gore do Muljave.

22 • elektronovice | januar-februar2006

• V torek, 14. marca 2006, se bomo podali
na morje - daljši spomladanski sprehod
ob naši obali in griËih v okolici, z izhodišËem v IZOLI. Hoje bo približno 4 ure
(cca. 15 km v obe smeri).
• METLIKA in njene zanimivosti nas priËakuje v torek 4. aprila 2006.
• O podrobnostih (odhodi in prijave) bomo
Ëlane obvestili po pošti.
Upravni odbor Društva upokojencev
Elektra Ljubljana

V SPOMIN

V SPOMIN

Alojz Grdadolnik (1913-2005)

N

enadoma, nekaj dni pred božiËnimi
prazniki, je prišla med nas žalostna
vest, da je umrl Alojz Grdadolnik,
upokojenec DE Ljubljana mesto. Le dve leti in
pol je minilo od lepega majskega dne, ko smo

v krogu sodelavcev in upokojencev praznovali njegov osebni jubilej - 90 let življenja.
Naše iskrene želje, da se ob naslednji okrogli
obletnici sreËamo, se, žal, niso uresniËile.
Lojze je bil že nekaj Ëasa bolan, vezan
na bolniško posteljo, zadnje mesece je preživel v domu starejših v Mariboru. In ne glede
na to, da vemo, da smrt vedno pride, da se
bliža, da druge poti ni, nas vseeno preseneti.
Rodil se je v veliki kmeËki družini, predzadnji otrok. Ker je bila kmetija majhna, revšËina pa velika, je moral kmalu “s trebuhom
za kruhom”. Kljub vsem tegobam takega življenja je konËal obrtno šolo in se izuËil za
mizarja. Vsa leta druge svetovne vojne je
preživel v ujetništvu blizu Berlina in ves Ëas
je delal kot vojni ujetnik v svojem poklicu.
Kasneje si je v Iški vasi ustvaril družino,
žena Jožica je bila lastnica nekaj zemlje, rada
sta jo obdelovala, si zgradila hišo in v ljubez-

ni in slogi so se jima rodili trije sinovi. Vsi so
si ustvarili družine, imel je šest vnukov.
V Elektro Ljubljana mesto je prišel leta
1957 in ostal do upokojitve leta 1976. Opravljal je dela gospodarja. Vestno in z veseljem.
Sodelavci, veËina že upokojenih, ga imamo v
lepem spominu.
Lojzeta so pokopali blizu domaËe hiše,
na pokopališËu Ig. Naj mu bo lahka domaËa
zemlja.
Sinovom in družini na tem mestu še enkrat izrekamo iskreno sožalje, zlasti vnuku Primožu, ki je že dalj Ëasa naš zvesti sodelavec.
“Ne hiti, ne skrbi.
Tu si samo na krajšem obisku.
Ne pozabi se ustaviti in poduhati cvetlice.”
(Walter Hagen)

Delavci in upokojenci
DE Ljubljana mesto
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Ogled Mestne elektrarne ljubljanske
Nadzorni svet Elektra Ljubljana je
na svoji novoletni seji 22. decembra 2005
želel uspešno in zanimivo skleniti svoje
delo v Elekru Ljubljana. OdloËitev je bila
enostavna , enoglasna in tudi najzanimivejša - ogled Mestne elektrarne ljubljanske
- MEL - po konËani seji. VeËina Ëlanov
nadzornega sveta pripada elektrotehniËni
usmeritvi in tudi elektrotehniËnim poklicem, zato tudi ne preseneËa takšna odloËitev in želja.
MEL je prvovrsten spomenik tehniške kulturne dedišËine in predstavlja za
Ljubljano elektroenergetsko razvojno zgodovino. Elektro Ljubljana je ta spomenik
tehniške kulture temeljito obnovil in ga
sedaj tudi upravlja. Ker je objekt temeljito
obnovljen in stalno pripravljen za ogled,
je to možnost izkoristil tudi nadzorni svet
Elektra Ljubljana in si po koËani seji ogledal MEL kot tehniški spomenik.

Omenjeno predstavitev sem vodil Anton AvËin, kot predstavnik Elektra Ljubljana,
ki stalno vodim in predstavljam ta tehniški
spomenik. Nadzorniki so pokazali izredno zanimanje za predstavitev. Izrazili pa so tudi izredno priznanje Elektru Ljubljana za izredno
kakovostno vzdrževanje in ohranjanje tega
objekta. Posebno jih je tudi zanimala vloga
velikega župana Ivana Hribarja pri graditvi
MEL, vloga domaËih strokovnjakov pri strokovnih odloËitvah, nasploh vloæek domaËega
znanja in ustvarjalnosti. Kot vemo, je bil župan Hribar izreden pristaš domaËega znanja,
predvsem pa poguma in hotenja po uspehu
ter ustvarjalnosti. Posebno je bila predstavljena sedanja in prihodnja namembnost tega
objekta. Namembnost objekta MEL je po sedanjih predvidevanjih naslednja: velika dvorana za svobodno kulturno dejavnost, drugi
prostori za novi DCV - DispeËerski center
vodenja, ter nov Klicni center, ki je lociran v

nekdanji umerjevalnici elektriËnih števcev.
“OdliËen in Ëudovit prikaz izrabe prostora
za koristne namene,” je bilo slišati s strani
nadzornikov. No, do konËne in optimalne realnosti je še dolga pot in treba bo še
veliko o tem razmišljati. Ogled MEL smo
uspešno zakljuËili in treba je le še izvesti prijetno potrditev novoletne seje nadzornega sveta. Tudi na to smo mislili in
tudi to se je zgodilo. Skupaj z nadzornim
svetom in upravo Elektra Ljubljana smo
nazdravili novemu letu.
Anton AvËin
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Odnosi z javnostmi v letu 2005

Tudi v letu 2005 so bile izvajane naËrtovane komunikacijske
dejavnosti usmerjene v obvešËanje
notranje in zunanje javnosti ter poveËanje ugleda podjetja. V Elektru
Ljubljana se od leta 1998 podroËje
odnosov z javnostmi sistematiËno
strokovno razvija, od novembra leta
2004 pa deluje tudi Služba za odnose z javnostmi. Temeljno poslanstvo
odnosov z javnostmi je komunikacijska podpora poslovnim odloËitvam uprave družbe z uporabo vseh
sodobnih komunikacijskih znanj in
orodij.

F

unkcija odnosov z javnostmi je z
naËrtnimi komunikacijskimi dejavnostmi ustvarjati naklonjenost med
organizacijo in njenimi javnostmi ter skrbeti za ime in ugled organizacije, seveda v
sodelovanju prav z vsemi zaposlenimi in še
posebej poslovodstvom in upravo družbe.
Naloga odnosov z javnostmi je varovanje
organizacije pred povišanimi stroški, ki jih
le-ta ima, Ëe ne ustvarja kakovostnih odnosov z okoljem.
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V Službi za odnose z javnostmi smo
zaposleni trije sodelavci: od 1. 5. 2005 Marko Piko, referent za odnose z javnostmi, od
26. 9. 2005 Andreja Radovan, samostojna
organizatorka odnosov z javnostmi, in od
leta 1998 mag. Violeta Irgl, vodja Službe
za odnose z javnostmi. Služba za odnose
z javnostmi je organizacijsko postavljena
v kabinet družbe in odgovarja neposredno
upravi družbe.

Notranja in zunanja
javnost
V letu 2005 je izšlo 9 številk internega glasila Elektro novice, ki ga prejmejo
vsi zaposleni in upokojeni sodelavci in sodelavke ter štipendisti podjetja. VeË kot 80
promocijskih izvodov prejemajo razliËne
pravne in fiziËne osebe. Vsem zaposlenim podjetja, ki imajo dostop do spleta, je
omogoËeno ažurno pregledovanje dnevnih
objav v medijih na temo Elektro Ljubljana
in slovensko elektrogospodarstvo.
V skladu z Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega

znaËaja Elektro Ljubljana kot javno podjetje skrbi za posredovanje resniËnih, popolnih in pravoËasnih informacij o vprašanjih
s svojega delovnega podroËja posameznikom in pravnim osebam. S 1. 11. 2005 je
bila v skladu z zakonodajo imenovana tudi
uradna oseba za informacije javnega znaËaja, ki sistematiËno ureja omenjeno podroËje. Elektro Ljubljana se zaveda pomena
dobrih in korektnih odnosov s predstavniki
medijev. Ob pomembnih dogodkih nastopa proaktivno in naËrtno ter usmerjeno k
svojim javnostim. Tako kot v letu 2003 in
2004, je bila tudi za leto 2005, pripravljena vsebinska analiza medijskega pojavljanja Elektra Ljubljana. Rezultati raziskave
so pokazali, da Elektro Ljubljana ustrezno
in uËinkovito vodi odnose z mediji in posredno z drugimi javnostmi.
Odjemalci Elektra Ljubljana imajo
možnost dobiti informacije, posredovati pritožbe in reklamacije preko klicnega
centra podjetja, osebno v informacijskih
pisarnah družbe, na spletni strani in preko razliËnih elektronskih naslovov. Naj na
tem mestu poudarimo, da so bile spletne
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strani podjetja v letu 2005 sprotno ažurirane. Uredništvo strani vodi Služba za
odnose z javnostmi, medtem ko so za vsebino objav odgovorne posamezne OE.
Da bi bilo poleg kakovostne dobave
elektriËne energije tudi sodelovanje z odjemalci ustrezno, le-te podjetje redno obvešËa o vseh novostih in naËrtih. V letu 2005
je bila izvedena raziskava zadovoljstva in
ugleda odjemalcev in kupcev. Novembrsko-decembrska številka internega glasila
pa je bila vsebinsko prilagojena in posredovana vsem upraviËenim odjemalcem.
Elektro Ljubljana kot družbeno odgovorno podjetje, ki dobavlja elektriËno
energijo odjemalcem na približno tretjini
Slovenije, posveËa veliko pozornost tudi
selektivni materialni in finanËni podpori
kulturnim, športnim in družbeno-socialnim dogodkom v lokalni skupnosti z donacijami in sponzorstvi v skladu s kriteriji
podjetja.
Služba za odnose z javnostmi je v sodelovanju z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana pripravila novoletno promocijo: vošËilnice, žepne, namizne in stenske
koledarje. Za to priložnost je bil ustvarjen
slogan Energija ustvarja ... 2006 ob motivu Praproti želja - uporabljeno tudi pri
obvešËanju gospodinjskih in upraviËenih
odjemalcev ob sklepu leta.

Elektro Ljubljana že od same ustanovitve finanËno in moralno podpira delovanje Društva upokojencev Elektro Ljubljana in športnega društva, ki ima blizu
600 Ëlanov.
V Elektru Ljubljana smo se že v preteklosti zavedali skrbi za ohranitev okolja
in podpirali proizvodnjo iz obnovljivih in
okolju prijaznih virov. V letu 2004 je podjetje uvedlo Sistem ravnanja z okoljem na
vseh nivojih poslovanja in prejelo certifikat ISO 14001. V letu 2005 je bilo izdano poroËilo o ravnanju z okoljem v letu
2004.
Letno poroËilo Elektra Ljubljana za
leto 2004 - kot komunikacijsko orodje z
doloËenimi javnostmi, ki na razumljiv
naËin izkazuje resniËen in pošten prikaz
premoženja in obveznosti družbe, njenega
finanËnega položaja, izidov in naËinov v
skladu z veljavno zakonodajo - je bilo pripravljeno v okviru projektnega tima, v katerem je sodelovala tudi Služba za odnose
z javnostmi. PoroËilo je bilo posredovano
v akcijo Ëasnika Finance - izbor najboljšega letnega poroËila za preteklo leto.
Podjetje že vrsto let zelo dobro sodeluje z razliËnimi izobraževalnimi organizacijami - predvsem OŠ, pri posredovanju
informacij o poklicih v elektrogospodarstvu.
V zadnjem Ëetrtletju leta 2004 je
bilo podjetje deležno zelo visokega odstotka (33 odstotkov) negativnih objav,
kar je v letu 2005 pomenilo nujno proaktivno ustvarjanje ugleda podjetja. Tudi s
tem namenom je Elektro Ljubljana, sledeË
naËelu družbene odgovornosti, v marcu
2005 organiziral in izvedel prvi kulturnoumetniški Elektrin veËer. Temeljni namen
Elektrinih veËerov je, da v ozkih mejah
denarnih in kadrovskih zmožnosti podjetja v Ëudovitem okolju Mestne elektrarne
ljubljanske na eni strani pomaga pri promociji razliËnim ustvarjalcem, na drugi
strani pa ima priložnost povabiti predstavnike razliËnih javnosti na priložnostne dogodke. Seveda je bilo podjetje poslediËno deležno zelo pozitivne promocije.

V letu 2005 so Elektrini veËeri gostili dva
literarna veËera, dve slikarski razstavi, dva
koncertna veËera in predstavitev slovenskih vrhunskih alpinistov. Dogodki so bili
obeleženi tudi v medijih in so bili odprti
za širšo javnost.
mag. Violeta Irgl,
vodja Službe za odnose z javnostmi
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Kadrovanje in izobraževanje
v letu 2005
Konec leta 2005 je bilo v družbi zaposlenih 983 delavcev, od tega 82 odstotkov moških in 18 odstotkov žensk.
PovpreËna starost zaposlenih je 40 let.

1200

Gibanje zaposlenih na dan 31. 12. v obdobju 1995 - 2005
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Zmanjšanje
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Razlika
2004/05

TK

7

0

0

7

0

UDO

99

2

-3

98

-1

DEE

435

21

- 15

441

+6

INŽ

194

11

-9

196

+2

PUO

19

4

-2

21

+2

DTO

62

6

-4

64

+2

KAB

10

5

-2

13

+3

NAB

13

3

-1

15

+2

SRD

38

3

-5

36

-2

SIS

13

1

0

14

+1

RFS

51

0

-4

47

-4

PKS

30

3

-2

31

+1

Skupaj

971

59

- 47

983

+ 12

Delovno razmerje je prenehalo 30 delavcem - 14 se jih je upokojilo, 4 so bili invalidsko upokojeni, 12 pa je prenehalo delovno
razmerje iz drugih razlogov.
V družbi je zaposlenih 61 delovnih invalidov, kar je 6 odstotkov vseh zaposlenih. 70 odstotkov invalidov je starih od 45 do
62 let, 15 odstotkov od 40 do 44 let in 15 odstotkov do 39 let. Vse
veË delavcev ima zdravstvene težave in s tem omejeno delovno
zmožnost za opravljanje elektromonterskega dela, zato bi bilo treba
skupine okrepiti z mlajšimi delavci.
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V

letu 2005 smo zaposlili 42 delavcev, od tega 17 štipendistov
družbe (5 z univerzitetno izobrazbo, 3 z visoko strokovno
izobrazbo, 6 s srednjo strokovno in 3 s poklicno izobrazbo;
trenutno opravlja pripravništvo 15 zaposlenih).
Zaposlili smo: 19 delavcev v OE DEE, 10 v OE INŽ, 3 v OE
DTO, 3 v OE PUO, 2 v OE Kabinet, 2 v OE PKS, 1 v SIS, 1 v SRD in 1
delavec v OE UDO. Izvedenih je bilo 16 prerazporeditev iz obstojeËe
OE v drugo OE.
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2005

200
0

Družba trenutno štipendira 29 štipendistov, od tega 3 dijake
(elektrotehniki) in 26 študentov (14 univ. dipl. inž. el., 6 dipl. inž.
el., 2 dipl. ekon., 1 univ. dipl. ekon., 1 univ. dipl. grad. inž., 1 univ.
dipl. org. in 1 univ. dipl. inž. raË. in inf.). PriËakujemo, da bo v letu
2006 18 štipendistov konËalo študij.
8 odstotkov zaposlenih ima osnovno izobrazbo ali manj, 63
odstotkov poklicno ali srednjo izobrazbo, 14 odstotkov višjo izobrazbo in 15 odstotkov zaposlenih najmanj visoko izobrazbo.
26 %

4%

4%

Magister znanosti
Univerzitetna izobrazba

1%

37 %
8%

Visoko strokovna izobrazba
Višja izobrazba
Srednja strokovna izobrazba
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Nekvalificiran
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Strokovna izobrazba
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MAGISTER ZNANOSTI

10

11

VISOKA IZOBRAZBA

117

129
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134
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369
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263
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34
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Družba posveËa posebno pozornost stalnemu izobraževanju,
izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev. Cilj izobraževanja v letu
2005 je bilo izobraževanje na podroËju elektrotehnike, osnovnega
znanja ter varnosti in zdravja pri delu. Sledili smo novostim na
podroËju zakonskih sprememb. Izobraževanja se je udeležilo 68,6
odstotka zaposlenih, udeležili pa so se 1372 izobraževalnih akcij
(seminarji, teËaji, ipd.), kar je za 35 odstotkov veË kot v primerjavi
z letom 2004. 29,8 odstotka izobraževalnih akcij je bilo s podroËja
varnosti in zdravja pri delu, 29,4 odstotka s podroËja elektrotehnike, 22,7 odstotka iz raËunalništva, 14,2 odstotka iz poslovnih znanj
in 3,9 odstotka iz tujih jezikov. Za izobraževanje smo namenili
22.040 ur, (od tega 17.196 ur v delovnem Ëasu), v povpreËju 22,4
ure na zaposlenega. Skupno smo v izobraževanje vložili 92 mio SIT,
od tega neposredno za kotizacije in šolnine 41,8 mio SIT, preostalo
pa predstavljajo stroški odsotnosti z dela in materialni stroški. V

primerjavi s preteklim letom smo za izobraževanje namenili 24,3
odstotka manj finanËnih sredstev.
Na podroËju študija ob delu je bil cilj družbe dvig izobrazbene strukture zaposlenih predvsem na delovnih mestih, ki zahtevajo
višjo strokovno izobrazbo. Na podroËju tujih jezikov je potekalo
izobraževanje v poslovni anglešËini. Zaposleni so bili z udeležbo
zadovoljni, saj je bila povpreËna ocena predavateljev 4,8, ocena
vsebine oziroma programa je bila 4,6 (od skupno 5). Izobraževanje
na podroËju raËunalništva (excel, word) se je udeležilo 217 zaposlenih. Zadovoljstvo s predavatelji in vsebino je bilo 94,8 odstotka.
V letu 2006 predvidevamo nadaljnje izobraževanje na podroËju varnosti in zdravja pri delu, elektrotehnike, raËunalništva ter
obvladovanja sistema kakovosti.
Alenka Pretnar,
vodja Kadrovske sluæbe
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Rezultati žrebanja nagradne igre
med upraviËenimi odjemalci
V ponedeljek, 23. januarja 2006,
je v prostorih Elektra Ljubljana potekalo žrebanje v nagradni igri. Žrebanje je

izvedla triËlanska komisija. UpraviËeni odjemalci so med vsebino Elektro novic prejeli anketni vprašalnik, s katerim smo želeli

izvedeti, kako naši kupci ocenjujejo razliËne dejavnike poslovanja Elektra Ljubljana. Med prispelimi rešenimi vprašalniki smo izžrebali deset nagrajencev
praktiËnih nagrad. Vsem sodelujoËim
se zahvaljujemo, dobitnikom nagrad pa
iskreno Ëestitamo.
OE PUO

SEZNAM NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE:
NAGRADA

NAZIV

NASLOV

POŠTA

1.

Enotedenske meritve kakovosti in porabe
elektriËne energije

Medicinski center Heliks, d.o.o.

Novi dom 11

1430 Hrastnik

2.

10.000 kWh Modre energije (podarimo vam
dodatek k ceni za Modro energijo)

Metrel, d. d.

Ljubljanska cesta 77

1354 Horjul

3.

5.000 kWh Modre energije (podarimo vam
dodatek k ceni za Modro energijo)

Slovenska hiša

C. radomeljske Ëete 23

1235 Radomlje

4.

Osnovni svetovalni paket za eno merilno mesto

Zarja, d. d., Novo mesto

Prešernov trg 5

8000 Novo mesto

5.

Knjiga Razvoj števcev elektriËne energije

Logar Janko, s. p., Izdelovanje
gostinske opreme

Senožeti 18

1262 Dol pri
Ljubljani

6.

Knjiga Razvoj števcev elektriËne energije

Janez Zadnikar

Jesenkova 10

1132 Ljubljana

7.

Knjiga Razvoj števcev elektriËne energije

Vitare - zavod zdravja in fizioterapije

Tacenska 133 a

1210 Lj-Šentvid

8.

Knjiga Razvoj števcev elektriËne energije

Mednarodni grafiËni likovni center

Pod turnom 3

1000 Ljubljana

9.

Knjiga Razvoj števcev elektriËne energije

Gasilsko društvo Krašce

Krašce 4

1251 MoravËe

10.

Knjiga Razvoj števcev elektriËne energije

LenaršiË SreËko, Ten - Bar

Drenov griË 160

1360 Vrhnika
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Bolniška odsotnost v letu 2005
Število bolniških dni na zaposlenega v distribucijskih enotah
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13.4

3

Število bolniških dni na zaposlenega od leta 1998 do 2005

8.9

6

11.9

9

11.5

V letu 2005 je bilo v naši družbi bolniško odsotnih
539 zaposlenih, kar predstavlja skoraj polovico zaposlenih. Imeli smo 10.828 bolniških dni izostankov, kar je 11
bolniških dni na zaposlenega. V primerjavi s prejšnjimi
leti je bilo v letu 2005 najmanj bolniških izostankov, in
sicer 11,1 dneva na zaposlenega.
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Zaposleni v OE INŽ so imeli najveË bolniške odsotnosti, in
sicer 18,5 dneva na zaposlenega, najmanj pa je imela OE PUO, in
sicer 3,6 dneva na zaposlenega.
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Število bolniških dni na zaposlenega v OE
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Glede na lokacijo delovnega mesta je bilo najveË bolniških
odsotnosti v DE Novo mesto (13,4 dneva na zaposlenega), najmanj
pa v DE Trbovlje (8,9 dneva na zaposlenega).

Razpredelnica: Bolniška odsotnost v urah v letu 2005 po DE
Vrsta bolniške
Boleznine v
breme družbe
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Na podroËju varnosti in zdravja pri delu bo družba tudi v prihodnje s svojimi ukrepi vplivala na kakovost dela, ohranitev zdravja in delovne zmožnosti in ne nazadnje tudi zadovoljstva pri delu
in motiviranosti za varno delo zaposlenih.
Alenka Pretnar,
vodja Kadrovske sluæbe
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ajveË bolniških izostankov, in sicer 45,9 odstotka, je bilo do
30 dni, 17,9 odstotka bolniških odsotnosti je bilo nad 30
dni, 8,3 odstotka bolniških odsotnosti je bilo iz nesreË pri
delu (do 30 dni) ter 18,9 odstotka drugih bolniških izostankov.
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Poškodba pri delu

Krvodajalstvo
Skupaj (v urah)
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Varnost in zdravje
pri delu v letu 2005
Skrb za varnost in zdravje pri delu nam narekuje vrsto obveznosti in nalog z namenom nenehnega ugotavljanja in zmanjševanja tveganj, ki so jim delavci izpostavljeni pri delu, prepreËevanju poškodb in zdravstvenih okvar
ter zagotavljanja delazmožnosti v celotni delovni dobi.

S

pridobitvijo certifikata OHSAS 18001 je delo v Službi VZD
postalo obsežnejše, pa vendar naj ob tej priložnosti omenim
le nekaj dejavnosti, ki so potekale v preteklem letu.

PouËevanje in usposabljanje delavcev s podroËja varnosti in
zdravja pri delu ter požarnega varstva je potekalo po programu
usposabljanja, ki ga je pripravila Služba VZD. Program usposabljanja je zajemal teoretiËno in praktiËno usposabljanje delavcev. Služba
VZD je izvajala tudi dopolnilni program pouËevanja delavcev, ki je
potekal kontinuirano v sklopu pouËevanja in preverjanja znanja iz
varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva za delavce, ki vodijo, nadzorujejo ali izvajajo dela na elektroenergetskih postrojih.
Poleg navedenega je Služba VZD sodelovala pri pripravi programov in izvedbi dodatnega funkcionalnega usposabljanja delavcev za naslednja podroËja:
• Usposabljanje za varno delo na višini in reševanje, ki se ga je
udeležilo 311 delavcev,
• Usposabljanje vodilnih in vodstvenih, ki se ga je udeležilo 41
delavcev,
• Usposabljanje za varno delo z avtodvigali in avtokošarami, ki se
ga je udeležilo 235 delavcev.
Osnovna in dopolnilna usposabljanja so izvajale zunanje pooblašËene organizacije na podlagi predhodno usklajenih programov s Službo VZD.
Temeljni namen zagotavljanja zdravstvenega varstva je prepreËevanje obolelosti in zmanjševanje števila invalidnih delavcev.
V letu 2005 je bilo na usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledih 358 delavcev.
Služba VZD je organizirala izvedbo cepljenja delavcev po
programu imunoprofilakse in kemoprofilakse (cepljenje proti gripi
in cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu).
V letu 2005 je Služba VZD evidentirala 47 nezgod pri delu,
od tega jih je 45 zahtevalo bolniško odsotnost. Na poti na delo ali z
dela se je v letu 2005 poškodovalo 11 delavcev. Od skupnega števila
poškodb pri delu je bilo 35 lažjih nezgod in 10 težjih. Zaradi vseh nezgod pri delu je bilo izgubljenih 1064 delovnih dni. Izvor nezgod pri
delu je bil v 32 primerih mehanski in v 2 elektriËni. Resnost poškodb,
ki pomeni število izgubljenih dni na poškodbo, znaša 23,6 delovnih
dni. Pogostost nezgod, ki pomeni število ponesreËencev na sto zaposlenih, je 4,6 zaposlenih delavcev.

Analize posameznih nezgod kažejo na dejstvo, da prihaja pogosto do poškodb zaradi nesmotrnega naËina dela, zaradi neuporabe osebnih varovalnih sredstev ali zaradi neupoštevanja predpisanih varovalnih ukrepov. Izstopajo pa nezgode, ki nastopijo pri peš
hoji zaradi spotikov in padcev na terenu.
10-letni pregled nezgod pri delu kaže na rahlo padanje števila
poškodb pri delu, resnost poškodb pa v zadnjih letih rahlo narašËa,
kar pomeni, da je glede na poškodbo izgubljenih veË delovnih dni.
Leto
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Za izvajanje nadzora nad izvajanjem predpisov in ukrepov o
varnosti in zdravju pri delu so neposredno zadolženi delavci, ki so
navedeni v 11. in 12. poglavju Izjave o varnosti z oceno tveganja.
V skladu z 19. Ëlenom ZVZD je Služba VZD opravljala obËasni
nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo. Služba VZD bo na podlagi pooblastil tudi v prihodnjem letu zaostrila nadzor nad izvajanjem
zahtevanih varnostnih ukrepih pri gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju elektroenergetskih objektov ter delovnih in pomožnih prostorov.
Vesna Oman Rode,
Sluæba za varnost in zdravje pri delu
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Dostop do informacij
javnega znaËaja
2. del

Kot smo æe pisali, je odprtost delovanja javnega sektorja zakonska obveza. K uresniËevanju slednje bo Elektro Ljubljana sledil tudi z Organizacijskim
predpisom za dostop do informacij javnega znaËaja, ki nastaja v soodvisnosti
z vzpostavitvijo sistema upravljanja varovanja informacij. Pa vendar je oËitno,
da gre za funkcijsko razliËni podroËji, ki zahtevata loËeno obravnavo.

Elektro Ljubljana med organi zavezanci

E

lektro Ljubljana (Družba) je javno podjetje in oseba javnega
prava, ki kot taka sodi na seznam organov, ki so zavezani k
posredovanju informacij javnega znaËaja. VeËina javnih podjetij je ustanovljena na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah v eni izmed oblik kapitalskih družb. Z gospodarskimi javnimi
službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in
storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu
zagotavlja država RS oz. lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja
javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoËe zagotavljati na trgu.

Skrb za javnost v Službi za odnose z
javnostmi
Odjemalci elektriËne energije, kot glavna ciljna skupina Družbe, le-to prepoznavajo preko sprejete elektriËne energije in ustvarjenih razmerij (odnosov) z Družbo. Zato je velik del pozornosti
Družbe namenjen hitremu in objektivnemu obvešËanju, svetovanju,
ugotavljanju zadovoljstva, reševanju reklamacij, prijaznosti v kontaktih in nenazadnje uËinkovitosti v izrednih razmerah. Pomemben
del odgovornosti za uresniËevanje priËakovanj ter zahtev zainteresiranih javnosti, in s tem ustvarjanje pozitivne podobe Družbe v
javnosti, nosi Služba za odnose z javnostmi.
Tudi v skladu z namenom Zakona o dostopu do informacij
javnega znaËaja (ZDIJZ) si mora Družba prizadevati, da doseže Ëim
veËjo obvešËenost javnosti o svojem delovanju. Zaradi tega je bilo
smiselno podroËje dostopa do informacij javnega znaËaja uvrstiti
v program dela Službe za odnose z javnostmi. S tem je Družba
prevzela odgovornost, ki jo ji v obliki zakona in drugih predpisov
nalaga pravna država, in se lotila sistematiËnega pristopa k urejanju omenjenega podroËja. To pomeni predvsem ustrezno obliko
oz. nadgradnjo že obstojeËih vsebin in komunikacijskih poti, tudi
z organizacijskega vidika, ter doloËitev odgovornosti za doloËena
ravnanja, predpisana v ZDIJZ. V skladu s tem je imenovani projektni tim pripravil osnutek Kataloga informacij javnega znaËaja,
ki na enem mestu daje vpogled v organizacijo in delovno podroËje
Družbe. Po imenovanju uradne osebe, ki je v okviru Službe za od-
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nose z javnostmi, poleg ostalih zadolžitev, prevzela odgovornost za
vodenje postopka dostopa do javnih informacij in priredila katalog
za objavo na spletni strani Družbe, je sledila priprava organizacijskega predpisa s tega podroËja, ki je v izdelavi.

Javne vis à vis varovanim informacijam
Kot smo že poudarili v uvodu, je potrebno dostop do informacij javnega znaËaja loËiti od sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI), ki se v skladu s politiko varovanja informacij v
Družbi, vzpostavlja v okviru Sistema za kakovost. Ureditev le-tega
pomeni ustrezno zašËito vseh informacij v vseh možnih oblikah in
medijih pred nepooblašËenim razkritjem, hkrati pa ustvarja pogoje
za delo, ki je bistvenega pomena za vzpostavitev zaupanja med
državno in civilnodružbeno sfero.
Z namenom uveljavitve SUVI-ja v praksi je potrebno prerasti zaËetno iniciativo in do certificiranja le-tega dokonËati naloge,
ki bodo ustrezna podlaga tudi za nastajajoËo prakso na podroËju
uveljavljanja ZDIJZ. Na tem mestu velja omeniti, da bo na osnovi
ustrezne sistemizacije delovnih mest v skladu s politiko varovanja
informacij potrebno doloËiti vloge in naloge pri varovanju informacij Družbe. Številne aktivnosti v izvajanju politike varovanja
informacij bodo zahtevale vso pozornost za to predvidoma ustanovljene službe. S formiranjem nove službe in jasnim definiranjem
odgovornosti se bo Družba izognila medsebojnemu nasprotju interesov, ki bi lahko sledilo ob prepletanju vlog in nalog.
Naj izpostavimo nekatere naloge Službe za varovanje informacij, ki bo predvidoma prevzela operativno spremljanje in delovanje na podroËju varovanja informacij: koordinacija aktivnosti na
podroËju varovanja informacij, skrbništvo nad dokumenti politike varovanja informacij, priprava predlogov dokumentov politike
varovanja informacij, izdelava analiz s podroËja varovanja informacij, svetovanje pri uvajanju novih varnostnih ukrepov, nadzor
izvajanja politike varovanja informacij in operativnih postopkov,
oblikovanje odzivov ter poroËanje o incidentih na podroËju varovanja informacij idr.
Andreja Radovan,
Služba za odnose z javnostmi

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

2. del

Izgradnja DV 2 x 110 kV Trbovlje BeriËevo, odsek RTP TET - SM 1 in
vzankanje RTP Potoška vas v TET

Dela na daljnovodu so se glede
na ugodne vremenske razmere odvijala po pogodbenem terminskem
naËrtu. Tako je bil v mesecu oktobru
in novembru izveden posek drevja in
vgradnja in betoniranje nožnih delov
temeljev za šest stojnih mest 110 kV
daljnovoda.

V

sa gradbena dela na nedostopnih
stojnih mestih so se izvajala s pomoËjo montažnih žiËnic, ki jih je
postavil izvajalec gradbenih del Kaskader.
S pomoËjo žiËnice je bilo prepeljanih 80
m3 betona in cca. 6 t konstrukcije nožnih
delov. Predhodno je izbrani izvajalec Pirš
izvedel na trasi posek drevja.
Cca. 1 km od trase novega daljnovoda, na deponiji TE Trbovlje, je bila izbrana in pripravljena deponija za predhodno montažo jeklenih konstrukcij stebrov.
Glede na težavnost terena na trasi daljnovoda in s tem povezano dostopnostjo
do stojnih mest se je izvajalec del odloËil za postavljanje konstrukcij stebrov s
helikopterjem. Teža konstrukcij 110 kV
stebrov in do sedaj že opravljena dela so
bili glavni vzroki za izbiro podjetja Tech
- Mont, helicopter company iz Slovaške.
Podjetje razpolaga z helikopterjem Mi-8
ruske izdelave, ki omogoËata dvig tovora
do 3.000 kg. Teža, ki jo lahko dvigne izbrani helikopter, je odvisna od nadmorske
višine, temperature ozraËja in vremenskih
pogojev v Ëasu del. Da gre za moËan delovni stroj, pove že podatek, da na uro pora-

bi cca. 800 l letalskega bencina. Po predhodnem ogledu trase je bilo z izvajalcem
Tech - Mont dogovorjeno, da posamezni
del konstrukcije pripravljene za prevoz na
traso ne presega mase 2.500 kg.
Glede na delavniške naËrte konstrukcij je izvajalec na deponiji sestavil vsak steber v dveh delih. V dogovoru z izvajalci del
(Elektroservisi-Tech-mont) je bilo doloËeno,
da se dela soËasno izvajajo z dvema samostojnima ekipama na dveh stojnih mestih.
Po ureditvi predhodnih formalnostih,
ki jih zahtevata letenje in delo v zraËnem
prostoru RS Slovenije, je bil za zaËetek
montažnih del doloËen 14. november 2005.
Ker megleni dnevi v tem terminu niso dopušËali helikopterskih del, je bil doloËen
nov datum, 17. november. Prihod helikopterja na deponijo je bil navedenega dne
najavljen ob 12.30. Prihod helikopterja je
bil toËen, toËen pa je bil tudi inšpektor za
zraËno plovbo Agencije za civilno letalstvo RS, ki je prihod helikopterja priËakal
na deponiji. Pregled vseh dokumentov je
trajal pol ure, kar je pomaknilo zaËetek del
na 13.30. Ob navedeni uri se je priËel razvoz delov konstrukcij stebrov. Ker so bili

januar-februar2006 | Dober tok. • 31

NOVOSTI

TEHNI»NE

Oskrba odjemalcev s kakovostno elektriËno energijo je zelo pomemben dejavnik, ki ga mora izpolnjevati
sistemski operater distribucijskega omrežja, v katerega
spada tudi pogostost in trajanje nedobavljene elektriËne
energije.

2

0 kV nadzemni daljnovodi z golimi ali polizoliranimi vodniki
potekajo v naravi, kjer lahko postanejo smrtna past za mnoge
ptice oziroma priložnost za izpade. Tako je mogoËe na obstojeËih nadzemnih vodih, stolpnih postajah ter stikališËih na zelo
zanesljiv in za prakso uporabljiv naËin izolirati oziroma zašËititi
aktivne dele teh sistemov v okviru rekonstrukcij. Lokacije oziroma
mesta izpadov na vodih, kateri vzrok so ptiËi ali druge živali, se dobijo s pomoËjo analiziranja vzrokov izpadov. S takim naËinom zašËite se zašËiti ptice in druge živali pred nenadzorovanim izumiranjem in s tem tudi ohranjanjem živalskih vrst na našem napajalnem
podroËju, hkrati pa so stroški vzdrževanja manjši, saj bo nastalo
neprimerno manj kratkih in zemeljskih stikov ter poslediËno manj
izpadov napajanj z elektriËno energijo ter tudi požarov.

1. NAMEN TS
Namen te tipizacije je podati tipske rešitve zašËite ptic in
drugih živali na 20 kV vodih v primerih, ko naj bi ali ko vodi
potekajo skozi naselitvena ali selitvena podroËja ptic.
Ta zašËita naj se upošteva pri projektiranju in vzdrževanju
20 kV nadzemnih vodov.

vsi stebri, z izjemo enega, ki je bil v enem kosu, pripravljeni v
dveh delih, se je letenje na posamezna stojna mesta izvajalo v
zaporedju, stojno mesto št. 2-3-2-3-4-5-4-5-1-6-1.
Na vsakem stojnem mestu je Ëakala ekipa monterjev in Ëlan
zemeljske posadke helikopterja, ki je usklajeval delo monterjev in
posadke helikopterja. Enajst voženj in s tem 16 t konstrukcije je
bilo prepeljano in postavljeno v roku 2 ur in 45 min. V tem Ëasu
je bilo postavljenih šest 110 kV stebrov na predhodno vbetonirane
nožne temelje.
Vsa montažna dela so se izvajala v bližini (20 m) vzporedno
potekajoËega daljnovoda 2 x 10 kV TET - Potoška vas, BeriËevo
2, od katerega je bil v Ëasu montaže izklopljen samo en sistem.
Na konzole vseh stebrov so bili že v fazi montaže montirani izolatorji in drugi obešalni material. Tako zakljuËena dela je trenutno
prekinil novozapadli sneg, ki onemogoËa napenjanje vodnikov in
zašËitne vrvi na trasi daljnovoda.
Glede na vremenske razmere se predvideva razvlek in napenjanje vodnikov in zašËitne vrvi še v mesecu decembru. O
nadaljevanju del in o testiranju nožnih delov stebrov na mestu
vgradnje bomo poroËali v naslednji številki Elektro novic.
Zoran Zajc,
Sluæba za investicije
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TS je namenjena nabavni službi, sektorju razvoja in sektorju vzdrževanja za doloËitev pogojev pri nabavi in nadzoru
ter prevzemu.

2. REFEREN»NI DOKUMENTI
• Zakon o zašËiti živali, Ur. list RS: 98/99,
• Zakon o ohranjanju narave. Ur. list RS 56/99,
• PriporoËila DROPS,
• Evropska direktiva za zašËito ptic,
• ISO 14000.

3. DEFINICIJE POJMOV
ZašËita živali na elektriËnih vodih tehniËni in organizacijski ukrepi, ki onemogoËajo poškodbe živali pri elektriËnih udarih
na elektroenergetskih napravah predvsem nadzemnih vodov.

4. TEHNI»NI UKREPI
4.1 Na preskrbovalnem podroËju Elektra Ljubljana živijo in
ogrožajo sebe in nadzemne vode naslednje vrste ptic:
• štorklje,
• ujede (orli, škarniki, kanje, lunji, sokoli),
• sove npr. velika uharica, ki pri trku z žicami vodnikov ali pri
elektriËnem udaru na drogu najveËkrat izgubijo življenje.

Predlog tehniËnih smernic - zašËita ptic
in malih živali na srednjenapetostnih vodih
4.7 Nosilni drogovi
4.2 Izpadom vodov ali poginom ptic se lahko izognemo:
• s polaganjem vodov v zemljo kot zemeljski kabel,
• z umestitvijo nove trase vodov zunaj pomembnejših migracijskih
poti ptic,
• z obešanjem vodnikov, ki naj bo takšno, da izkljuËuje in prepreËuje nevarnost elektriËnega udara, to je z obešanjem vodnikov
pod konzolami,
• postavljati je treba le takšne drogove, katerih elektriËna upornost
proti zemlji je velika (npr. lesene).
(Zahteve za novogradnje)

4.3 Na podroËjih, kjer ptice redno letajo v velikem številu in
na nizki višini, v bližini gnezditvenih kolonij ali topografskih
zožitvah in rek je treba upoštevati naslednje:
• se izogniti obmoËjem,
• Ëe je le mogoËe, vode pokabliti,
• nadzemne vode graditi z viseËimi izolatorji,
• vgraditi podporne izolatorje samo na lesene drogove,
• iskrišËa na zateznih verigah se obrnejo navzdol.

4.4 Razpored vodnikov (žice) je treba speljati v isti ravnini.
Strelovodni vodnik, Ëe obstaja, je treba izvesti tako, da bo
viden, in to z ovijanjem strelovodnih vodnikov s spiralo iz
rdeËe plastike.
4.5 Manj nevarni so drogovi za vode:
• z napetostmi pod 1 kV (nizka napetost),
• z napetostmi med 1 kV in 60 kV (srednja napetost), Ëe je razmik
med mestom, kjer lahko ptice stojijo, in deli, ki so pod napetostjo,
veËji od 60 cm.

4.6 Izredno nevarni so betonski nosilni drogovi vodov
z napetostmi med 1 kV in 60 kV (srednja napetost) s
podpornimi izolatorji, pri katerih je treba uporabiti ustrezne
izolacijske kape.

Varni so:
• nosilni leseni drogovi z viseËimi izolatorji in kovinsko ravno konzolo,
• nosilni leseni drogovi s podpornimi izolatorji z medfazno razdaljo
veË kot 60 cm,
• nosilni betonski drogovi z viseËimi izolatorji,
• nosilni betonski drogovi z ravno betonsko konzolo in viseËimi
izolatorji.
Nevarni so:
• betonski drogovi s podpornimi izolatorji in betonskimi konzolami,
• drogovi iz betona, kovine ali kovinskih konstrukcij z ravnimi
konzolami in podpornimi izolatorji.
• Na obstojeËih takih drogovih je treba uporabiti rešitve s slik 1-9,
pog. 5.

4.8 Kotni razbremenilni drogovi
Varni so:
• drogovi iz betona in kovinsko ali betonsko ravno konzolo s podpornimi izolatorji in z uporabo izolacijske cevi za srednji vodnik,
• drog iz lesa s kovinsko ravno konzolo z viseËimi izolatorji, ni potrebna izolacijska cev za srednji vodnik.
Nevarni so:
• drogovi z ravno konzolo z viseËimi izolatorji in z rogljiËi na zateznih izolatorjih ter brez izolacijske cevi Ëez srednji izolator.
• Na obstojeËih takih drogovih uporabiti rešitve s slik 1-9, pog. 5.

4.9 Drogovi s stikali
• Drogovi s horizontalnimi stikali oziroma z ravnimi konzolami
oziroma drogovi za transformatorske postaje iz lesa, betona, kovine ali kovinskih konstrukcij naj bodo konstruirani tako, kot je
s razvidno iz spodnjih slik.
• Na obstojeËih takih drogovih uporabiti rešitve iz slik 1-9, pog. 5.

Na zateznih, kotnih betonskih drogovih z golimi in PIVvodniki, ki so pritrjeni na zatezno konzolo z zateznimi izolatorji in katerih razdalja med ozemljenimi ter deli pod napetostjo je manjša od 60 cm, je treba uporabiti podaljške, kot je
primer na sliki 9.

NEVAREN
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Nastavek za sedenje ptic
naj bo debel in hrapav.
Glej sliko 1

4.12 ZAŠ»ITA ŽE OBSTOJE»IH DROGOV
»e zraËni vodi srednje napetosti ne ustrezajo zahtevam za postavitev novih, jih je treba nemudoma primerno zašËititi.

Obramba pred sedenjem
Odganjanje ptic
Glej sliko 3

Na mestih, kjer se imamo drog iz betona, iz kovinskih konstrukcij ali lesa, in na stojnih mestih, ki jih uporabljajo ptice za
pristanek ter so uporabljeni podporni izolatorji, uporabimo zašËitne
izolacijske kape.
Drog iz betona, kovine, kovinskih konstrukcij, ali leseni drogovi z ozemljeno konzolo

Glej sliko 7
Glej sliko 2

Stranski nastavek za sedenje ptic in akrilne
steklene palice na stikalu, ki prepreËujejo
pristanek na nevarnih mestih.

NEVAREN

VAREN

VAREN

V posameznih primerih moramo upoštevati rešitve na slikah 1-9.

4.10 KonËni drogovi in stebrne TP
Varni so
• betonski, leseni drogovi z ravnimi konzolami ter zateznimi izolatorji brez rogljiËev ter brez prenapetostnih izolatorjev na vrhu.
Nevarni so
• betonski, leseni drogovi z ravnimi konzolami ter zateznimi izolatorji z rogljiËi ter z prenapetostnimi izolatorji na vrhu.
• Na obstojeËih takih drogovih je treba uporabiti rešitve s slik 1-9

4.11 Drogovi s transformatorskimi postajami
UKREPI NA OBSTOJE»IH

Izolacijska cev (slika 8)

Izolacijska kapa (slika 7)

NEVAREN

VAREN

• Neuporaba prenapetostnih odvodnikov na vrhu droga oziroma
uporaba z zašËitno kapo.
• Povezave neposredno nad stikalom je treba zavarovati z izolacijsko cevjo.

5.13 Zatezne drogove s kratkimi izolatorji (manj kot 60 cm) naredimo varne s podaljšanjem oziroma vkljuËitvijo novih izolacijskih
verig ali z “bodiËastim odganjalcem” na konzoli droga.
5.14 Odstranimo rogljiËe za zašËito pred elektriËnim oblokom na
obeh straneh izolatorja, Ëe so ti preblizu konstrukciji droga (glej
rešitve na slikah 1-9).
5.15 Andrejevi križi nad vrhom droga s stikalom prepreËujejo, da
bi ptice sedale ali pristajale na drogu (slika 3), ali za brezskrben
pristanek ptic nad vrh droga s stikalom pritrdimo daljšo palico, ki
presega drog.
5.16 Odvodniki prenapetosti, ki presegajo višino drogov s transformacijskimi postajami in zatezne drogove, morajo biti odstranjeni
in znova pritrjeni pod konzolo; vse povezave je treba zavarovati z
izolacijsko cevjo (sliki 7, 8).
5.17 Nosilne drogove s podpornimi izolatorji je treba predelati v
zatezne drogove, ali podporne izolatorje na konzoli naredimo varne
z izolacijskimi pokrivali, t. i. “ptiËjimi kapami” iz umetne snovi, ki
so odporne na vremenske vplive.

5. SLIKE ZAŠ»ITNE OPREME
Slika 1: Dvojni nastavek za
sedenje ptic:

• Povezave med stikalom in transformatorjem v izolirani izvedbi.
• IskrišËa na transformatorju je treba odstraniti.
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Iz armirane poliestrske cevi
premera 30 mm, z dvema
nosilnima cevema in eno
obojestransko pritrjeno preËno

UREDNICE
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cevjo, za pritrditev na železne nosilce izolatorjev ali stkal. Za eno
zašËitno mesto je potreben 1 nosilec. Pritrdi se s 4 objemkami ali
3 vijaËnimi sponkami.

Slika 6:
Primerno za PIV-vodnike

Primerno za gole vodnike

Slika 2: Enojni nastavek za sedenje ptic:
Izdelan iz armirane poliestrske cevi premera
30 mm. PreËna cev je fiksna. Nosilec se pritrdi na železne nosilce izolatorjev ali stikal. Za
vsako zašËitno mesto uporabimo 2 nosilca.
Nosilec ptiËjega sedežnega mesta se pritrdi z
dvema objemkama ali vijaËno sponko.

Slika 7: ZašËitne kape za:
Slika 3: PtiËji odganjalec (Andrejev križ):
skozne izolatorje na TR- in prenapetostne odvodnike.
Lastnosti: Odporne na vremenske
vplive in UV-žarke.
Premer: 100 do 180 mm.
Material:
umetne mase z visoko izolacijsko
zmogljivostjo.

V obliki Andrejevega križa z nosilno cevjo iz armiranega poliestra
premera 36 mm za loËilnike. Za eno
stikalo rabimo 2 ptiËja odganjalca.
Odganjalec se pritrdi z dvema objemkama ali z vijaËno sponko.

Slika 8: Izolacijske cevi:
Slika 4: PtiËji odganjalec:
V obliki šopa elastiËnih vejic iz
umetne mase premera 3 mm.
Pritrdimo ga z vijaËenjem na železne nosilce izolatorjev.

Slika 5: Izolacijska cev za nadzemne vode:

odporne na vremenske vplive in
UV-žarke.
Material:
umetne mase z visoko izolacijsko
zmogljivostjo ter odporne na plazilne tokove.

Slika 9:
Primer podaljševanja razdalje na zateznih izolatorjih

PrepreËuje prekinitve napajanja
zaradi nihanja vodnikov in obËasnih stikov s ptiËi, drugimi živalmi
in drevesi, primeren za naknadno
vgradnjo, odporen na UV-žarke,
za nadzemne vode s premerom od
4 do 25 mm, preizkušeno do U >
24 kV.
Material: Mrežni polimeri z veliko dielektriËno konstanto in odpornost na plazeËe tokove.

Boris Sterle,
Služba za tipizacijo
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Dvig storilnosti z boljšo komunikacijo
Skupna uporaba koledarjev
in uËinkovitejša komunikacija
pomenita dvig storilnosti in uËinkovitosti zaposlenih. Uporabniki
nimajo težav pri naËrtovanju in
imajo veË Ëasa za obravnavo poslovnih vprašanj.
Miran Novak, vodja Sluæbe za informacijske
storitve, Elektro Ljubljana d.d.

Povzetek
Država: Slovenija
Dejavnost: Elektro distribucija
Podatki o stranki
Elektro Ljubljana d.d. je podjetje z veË
kot stoletno tradicijo, ki se ukvarja z
distribucijo in prodajo elektriËne energije, upravljanjem ter vzdrževanjem
distribucijskega omrežja in ponudbo
telekomunikacijskih storitev ter storitev inženiringa

Poslovno okolje
Podjetje je za potrebe elektronske pošte uporabljalo strežnik Lotus Domino
z odjemalci Outlook Express. Podjetje
je želelo za potrebe svojega poslovanja
vpeljati konsistenten sistem sporoËanja
z naprednimi možnostmi sodelovanja.

Rešitev
Podjetje je v svoje poslovno okolje
vpeljalo sporoËilni sistem Microsoft
Exchange 2003, ki ponuja napredne
možnosti sporoËanja in sodelovanja
med zaposlenimi.

Prednosti
• Preprostejša administracija
• Bogate možnosti izmenjave podatkov
• Varnostno shranjevanje
• Mobilni dostop do pošte
• PoveËanje uËinkovitosti
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P

odjetje je v svojem poslovanju pred prenovo uporabljalo poštni strežnik
IBM Lotus Domino, uporabniki
pa so kot odjemalec elektronske
pošte uporabljali poštni odjemalec Microsoft Outlook Express. Z
narašËanjem komunikacije in Ëedalje veËjimi potrebami po vzpostavitvi uËinkovitega sistema za
sodelovanje in izmenjavo informacij, so se pri Elektru Ljubljana
odloËili za prenovo sistema.

Podjetje Elektro Ljubljana se
je odloËilo, da obstojeËi poštni
strežnik Lotus Domino nadomesti
s sporoËilnim sistemom Microsoft
Exchange Server 2003. Osnovni
cilj je bil vzpostavitev enotnega
sistema za podporo komunikaciji,
soËasno pa je nov sistem pomenil
tudi uËinkovito integracijo sporoËilnega sistema v obstojeËe informacijsko okolje.
Z vpeljavo strežnika Microsoft
Exchange Server 2003 so v podjetju Elektro Ljubljana vzpostavili
bogat sporoËilni sistem, integriran
v obstojeËi sistem.

Stanje
Z veË kot stoletno tradicijo se
podjetje Elektro Ljubljana ukvarja
z distribucijo in prodajo elektriËne
energije, vzdrževanjem distribucijskega omrežja in ponudbo telekomunikacijskih storitev ter storitev inženiringa. Podjetje je osredotoËeno na
poveËevanje kakovosti dobave elektriËne energije svojim odjemalcem in
dvig storilnosti v poslovanju.
Podjetje je v svojem poslovanju
pred prenovo uporabljalo poštni strežnik IBM Lotus Domino, uporabniki pa

so kot odjemalec elektronske pošte
uporabljali poštni odjemalec Microsoft Outlook Express. Z narašËanjem
komunikacije in Ëedalje veËjimi potrebami po vzpostavitvi uËinkovitega
sistema za sodelovanje in izmenjavo
informacij, so se pri Elektro Ljubljana
odloËili za prenovo sistema.
“Na voljo smo imeli dve možnosti,” je povedal Miran Novak, vodja
službe za informacijske storitve v podjetju Elektro Ljubljana “Naš konËni cilj
je bil standardizacija okolja, kar je pomenilo, da smo morali bodisi prilagoditi odjemalce strežniku Lotus Domino
ali pa prilagoditi strežnik odjemalcem
Microsoft Outlook Exchange.” Analize
so pokazale, da bi zamenjava odjemalcev zahtevala veliko dodatnega izobraževanja zaposlenih, ki so za svoje
delo uporabljali odjemalec Outlook
Express. “Napor za ponovno izobraževanje velikega števila zaposlenih bi
bil prevelik,” je pojasnil Novak. “S tem
smo se odloËili za zamenjavo strežnika IBM Lotus Notes s strežnikom Microsoft Exchange 2003.”
Poleg tega je na odloËitev za
strežnik Exchange vplivalo tudi dejstvo, da je strežniško okolje podjetja
Elektro Ljubljana skoraj v celoti zgrajeno na Microsoftovih tehnologijah,
kar omogoËa tesnejšo medsebojno integracijo in preprostejše upravljanje.
Pri odloËitvi so v Elektru Ljubljana
upoštevali tudi podporo skupnemu
delu, podporo mobilnemu dostopu in
možnost integracije s storitvami Windows SharePoint Services.

Rešitev
Podjetje Elektro Ljubljana se je
odloËilo, da obstojeËi poštni strežnik
Lotus Domino nadomesti s sporoËilnim
sistemom Microsoft Exchange Server
2003. Osnovni cilj je bil vzpostavitev
enotnega sistema za podporo komunikaciji. V ta namen so v podjetju isto-

Ëasno z nadgradnjo strežnika opravili
tudi nadgradnjo poštnih odjemalcev iz
Outlook Express na Microsoft Office
Outlook 2003.
Drugi pomemben dejavnik prenove pa je bil integracija z obstojeËim
okoljem. Podjetje v svojem informacijskem sistemu uporablja skoraj izkljuËno Microsoftove izdelke, zaradi
Ëesar je vkljuËitev strežnika Exchange
pomenila preprostejšo administracijo in vzdrževanje. Celotno okolje v
podjetju je moË upravljati s pomoËjo
strežnika Microsoft Operations Manager, ki omogoËa preprosto upravljanje. Exchange obenem nudi integracijo z ostalimi pomembnimi sistemi za
komunikacijo, kot sta Microsoft Office
Live Communications Server in Microsoft SharePoint Portal Server, namenjen izmenjavi in skupni uporabi
datotek.
Novi sporoËilni sistem so v podjetju vkljuËili tudi v sistem izdelovanja
varnostnih kopij, s Ëimer so zašËitili
uporabniška sporoËila pred brisanjem
in okvaro nabiralnikov na lokalnih
trdih diskih. Za uËinkovitejše sporoËanje so vpeljali tudi možnost dostopa
do elektronske pošte preko spletnega
vmesnika Outlook Web Access ter dostop do elektronske pošte preko mobilnih naprav, kot so pametni telefoni in
dlanËniki. Za zašËito poslovnega okolja so namestili izdelek Microsoft Antigen, ki omogoËa izredno uËinkovito
zašËito pred virusi in ostalo škodljivo
programsko opremo, ki se nahaja v
elektronskih sporoËilih.
Prehod so izvajali v sodelovanju s
slovensko podružnico podjetja Microsoft in partnerskim podjetjem Avtenta.
Prehod je potekal brez zapletov in v
Elektru Ljubljana niso izkusili nikakršnih motenj v poslovanju. “Narava elektronske pošte je taka, da v veliki meri
ni odvisna od programske platforme,”
je povedal Novak. “Prehod je bil izredno hiter, veË Ëasa pa smo potrebovali
za postopno vkljuËevanje uporabnikov
in njihovo izobraževanje.”

Prednosti
Med najpomembnejšimi prednostmi vpeljave novega sistema je
vzpostavitev bogatega okolja za komunikacijo, v katerem lahko zaposleni uËinkovito komunicirajo med
seboj in zunanjimi uporabniki in si
izmenjujejo informacije. Izmenjava in
skupna uporaba koledarjev omogoËa
uËinkovitejše naËrtovanje sestankov
in poslovnih dejavnosti. “Skupna
uporaba koledarjev in uËinkovitejša
komunikacija pomenita dvig storilnosti in uËinkovitosti zaposlenih,” je
povedal Novak. “Uporabniki nimajo
težav pri naËrtovanju in komunikaciji
in imajo veË Ëasa, da se ukvarjajo s
poslovnimi vprašanji.”
Pomembna prednost je tudi poenotenje informacijskega okolja. Zaradi razširjene uporabe Microsoftovih
izdelkov v podatkovnem središËu so
lahko v Elektro Ljubljana d.d. strežnik Exchange preprosto integrirali z
obstojeËim okoljem in ostalimi rešitvami za komunikacijo in skupinsko
delo, kot sta strežnika Live Communications Server in SharePoint Portal
Server. Poleg tega lahko sedaj celoten
sistem strežnikov nadzorujejo preko
strežnika Microsoft Operations Manager. “Celoten sistem je laže vzdrževati in za upravljanje potrebujemo
manj Ëasa, je pojasnil Novak. Boljša
nadzorljivost sistema pomeni tudi
nižje stroške in hitrejše odpravljanje
morebitnih napak ali težav, ki se pojavijo v sistemu.
Vzpostavitev sodobnega sporoËilnega sistema je omogoËila tudi
vpeljavo novih storitev, kot sta dostop
do elektronske pošte preko spletnega

vmesnika in razliËnih naprav, kot so
pametni telefoni in dlanËniki. Spletni
dostop Outlook Web Access omogoËa
uporabnikom, da do elektronske pošte
dostopajo tudi z raËunalnikov, kjer Outlook ni namešËen, saj za njegovo uporabo potrebujejo le spletni brskalnik.
Z vpeljavo strežnika Microsoft
Exchange Server 2003 so v podjetju Elektro Ljubljana d.d. vzpostavili
bogat sporoËilni sistem, integriran v
obstojeËi sistem, s katerim podjetje
svojim zaposlenim omogoËa, da so
pri svojem delu bolj uËinkoviti in storilni.

Sistem Microsoft
Windows Server
Programska oprema sistema
Microsoft Windows Server za integrirano strežniško infrastrukturo je namenjena izgradnji celovitih rešitev, ki
temeljijo na strežniku Windows Server 2003. Ustvarja infrastrukturo, ki
temelji na integrirani inovaciji, Microsoftovem holistiËnem pristopu k
razvoju izdelkov in rešitev, ki so že od
samega zaËetka narejene tako, da na
najboljši možni naËin sodelujejo med
seboj in z drugimi podatki in aplikacijami v celotnem informacijskem
okolju. S tem se znižajo stroški vsakodnevnega poslovanja in zagotovi
varnejša in zanesljivejša informacijska infrastruktura, ki je gonilo dragocenih novih možnosti za prihodnjo
rast vašega podjetja.
»e želite veË informacij o sistemu Windows Server, obišËite: www.
microsoft.com/windowsserversystem
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Elektro Ljubljana ob 120. obletnici
rojstva akademika Milana
Vidmarja prejel Vidmarjevo
nagrado za leto 2005
Fakulteta za elektrotehniko (FE)
v Ljubljani podeljuje v tednu ljubljanske univerze Vidmarjeve nagrade za sodelavce FE in Prešernove nagrade za študente. To je za fakulteto
velik dan, zato ga želi spoštljivo, ponosno in profesionalno praznovati.
Za leto 2005 je to prestižno nagrado
najboljšega mentorja Fakulteta za
elektrotehniko podelila vsem mentorjem Elektra Ljubljana.

U

vodoma želim in moram izpostaviti, da Elektro Ljubljana sprejema in
vzgaja vsako leto veliko študentov
- praktikantov praktiËnega pouka. V tem
programu se mentorji zelo trudimo strokovno usposabljati študente za inženirsko
delo. Edine težave imamo mentorji pri
predstavitvi organiziranosti javnih podjetij, glede na tovrstno dejavnost. Skrbi pa
nas maloštevilnost študentov, predvsem
pa njihova možnost za zaposlitev. No,
upajmo na vse najboljše, na iznajdljivost
mladih ter dobro profesionalno usmerjenost ljudi, ki o tem odloËajo.
O sami proslavi in podelitvi, ki je
bila v torek, 29. novembra 2005, moram
povedati, da je potekala zelo strokovno in
profesionalno. Idejni vodja celotnega ceremoniala je bil prof. dr. Janez Nastran, ki
je vse predvidel, zato je vse tudi lepo potekalo. Povabljeni smo si najprej ogledali
novo konferenËno dvorano z vso multimedijsko opremo. Sledil je ogled fakultete po posameznih katedrah, s sklepom na
katedri za elektromedicino. Ta katedra je
naredila verjetno najveËji vzpon v znanosti, atraktivnosti in medijih.
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Sklep v veliki dvorani fakultete je bil
najimenitnejši del celotne proslave. Slovesnosti so se udeležili vsi, od profesorjev
do nagrajencev, od predstavnikov univerze
do študentov. Slovesnost so zaznamovali:
• Dekan fakultete prof. dr. Tomaž Slivnik je
v uvodnem pozdravnem govoru predstavil današnjo Fakulteto za elektrotehniko,
• predstavnica Univerze v Ljubljani prof.
dr. Juliana Kristel je predstavila pomen
ljubljanske univerze,
• predavanje docenta dr. Tomaža Gyergyeka: Fuzija, energetski vir prihodnosti,

je osvetlilo pomen elektroenergetike v
prihodnosti,
• priznanje Fakulteti za elektrotehniko in
sodelavcem,
• podelitve Vidmarjevih nagrad,
• podelitev Vidmarjeve nagrade doktorandu,
• podelitev Prešernovih nagrad študentom,
• podelitev dekanovih nagrad najboljšim
študentom,
• elektrotehniška in glasbena Ëustvena
umetnost - komorni zbor fakultete in

NOVICA

NOVICA

študent Blaž Kladnik (Cvetje v jeseni,
citre).
Dekan FE prof. dr Tomaž Slivnik je
po uradni slovesni proslavi vse povabil
na sklepno prijetno druženje. Tu smo še
naprej pridobivali nove ideje, ki bi lahko
“dvignile” elektrotehniko na višji “potencial”, in zakljuËili z naslednjimi sklepi:
• prof. dr. Nastran bo mentorjem predstavil Bolonjsko deklaracijo,
• preuËili bomo možnost, da bi bodoËi diplomanti diplomske naloge izdelovali v
sodelovanju s podjetji v smeri praktiËne
uporabe
• ter še mnogo drugih idej.
Vsaka, še tako dobra ideja, ni vedno
uresniËljiva in prodorna. Izoblikovati bo
treba še marsikaj za dvig ugleda univerze
in fakultete. JP Elektro Ljubljana je v dobri navezi in povezavi s Fakulteto za elektrotehniko. To vez bomo skušali še utrditi.
Prizadevali si bomo, da bo sodelovanje
prineslo Ëim veË koristnih rezultatov. Naj
ob tej priložnosti navedemo mentorje, ki
so prejeli Vidmarjevo nagrado:
Albin Dobnikar, dipl. inž. el.
Alojz Bešter, univ. dipl. inž. el.
Anton AvËin, univ. dipl. inž. el.
Boris Sterle, univ. dipl. inž. el.
Borut »esnik, dipl. inž. el.
Gregor ZupanËiË, univ. dipl. inž. el.
Igor Podbelšek, univ. dipl. inž. el.
Jasna Žagar, univ. dipl. inž. el.
Jože Osvald, univ. dipl. inž. el.
Marjan ZoriÊ, univ. dipl. raË.
Martin Drgan, univ. dipl. inž. el.
Matjaž Keršnik, univ. dipl. inž. el.
Milan Švajger, univ. dipl. inž. el.
mag. Mirko MarinËiË
Mitja Brudar, univ. dipl. inž. el.
Primož Kolman, univ. dipl. inž. el.
Radovan GlaviË, univ. dipl. inž. el.
Rajko Hribar, univ. dipl. inž. el.
Tomaž Pungartnik, univ. dipl. inž. el.
Uroš Lužar, univ. dipl. inž. el.
Uršula Krisper, univ. dipl. inž. el.
Vladimir LenardiË, univ. dipl. inž. el.

Anton AvËin

Avtorji dela: uËenci OŠ ZGN Ljubljana

“To smo mi” razstava v prostorih Elektra Ljubljana
Ko se ena vrata sreËe zaprejo,
se druga odprejo.
A ponavadi tako dolgo zremo v zaprta vrata,
da ne opazimo tistih, ki so se nam odprla.

Helen Keller
Kdo je Helen Keller? Slepo in gluhonemo dekle, ki je z izredno voljo dosegla
doktorat in postala pisateljica.
Elektro Ljubljana bo z velikim veseljem v svojih prostorih gostil razstavo
naslovljeno “To smo mi”.
Z razstavo “To smo mi” se nam
bodo likovno predstavili malËki, uËenci
in dijaki Zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana.
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je osrednja slovenska državna ustanova za obravnavo gluhih in naglušnih
otrok in mladostnikov, ter otrok, mlado-

stnikov in odraslih oseb z govorno-jezikovno motnjo.
Zavod ima že veË kot stoletno
tradicijo. Ustanovljen je bil leta 1900 v
Ljubljani, najprej kot zasebni zavod, od
leta 1905 pa deluje kot državna ustanova. Ustanovitelj Zavoda za gluhe in
naglušne Ljubljana je Ministrstvo RS za
šolstvo, znanost in šport.
V zavodu vzgajajo in izobražujejo
otroke od enega leta (nekatere tudi že
prej) do 20. leta. Njihova osnovna naloga
je optimalen razvoj otrokovih sposobnosti na vseh podroËjih njegove osebnosti s
posebnim poudarkom na razvoju sluha,
govora, jezika (slovenskega jezika in slovenskega znakovnega jezika) in na komunikaciji. VeË informacij: http://www.
z-zgn.lj.edus.si/index.htm
Z veseljem vas vabimo k ogledu razstave.
Uredniπtvo
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Ustvarjalnost

Organizacija, ki si želi novih idej, mora biti nezadovoljna
z obstojeËim stanjem. Gre za t. i. ustvarjalno nezadovoljstvo.
Za vodilne v podjetju, ki so odprti do novih idej, je znaËilen
tudi eklekticizem, kar pomeni upoπtevanje razliËnih pogledov in
mnenj, ne glede na izvor.
Pretirana avtoriteta, hierarhija in nadzor zaposlenih lahko
zatirajo ideje. Vsak posameznik, ki se ne sreËuje z izzivi, se lahko
sooËi z ustvarjalno blokado. Ena izmed pogostih blokad ustvarjalnosti je negativizem bodisi na ravni posameznika bodisi na
ravni organizacije. OptimistiËno naravnani ljudje s svojo pozitivno energijo pripomorejo, da se v ljudeh odpre ustvarjalno razmišljanje. Ustvarjalnost pri posamezniku je mogoËe spodbujati tudi
s številnimi miselnimi igricami, ki od sebe vabijo mišljenje na
drugaËen naËin. Številne inovatorje spremljajo zapiski, kjer si zapisujejo svoje ideje, pa Ëeravno ne vedo, Ëemu bodo pravzaprav
koristile. To dokazuje, da je za sprejemanje in uresniËitev novih
idej potrebna tudi Ëasovna distanca, kar pomeni, da naj podjetja
ne zavraËajo novih rešitev le zato, ker ni pravi Ëas. Na Japonskem
poznajo t. i. inkubator idej, ki je namenjen tistim idejam, ki se
morajo šele dodelati in izoblikovati.

Angel MihelËiË, prejemnik nagrade za najboljπo stalno izboljπavo
v letu 2004

Vir konkurenËne prednosti podjetja
Ustvarjalnost kot neomejen vir in potencial, ki ga je
mogoËe spremeniti v neprecenljivo vrednost, ima danes
vse veËji pomen ter dela bistveno razliko med podjetji.
Po indeksu inovativnosti, ki ga pri Evropski komisiji izraËunavajo s pomoËjo 12 indikatorjev razvoja Ëloveških
virov, prijavljenih patentih in naložbah v raziskave, Slovenija približno za polovico zaostaja za povpreËjem EU.
Glavne premike lahko priËakujemo predvsem na ravni
inovativnih, mednarodno konkurenËnih podjetij, ki v
svoji razvojni perspektivi v ospredje postavljajo Ëloveški
kapital in njegove vire.

Spodbujanje ustvarjalnosti v podjetju

S

trpno okolje, v katerem se zaposleni dobro poËutijo, je odloËilno za ustvarjanje novih idej. Edina rešitev za ustvarjanje
novega je oblikovanje organizacijske kulture, ki spodbuja inovativnost ter je bolj tolerantna do napak, spodrsljajev in gradi ozraËje zaupanja. Inovativne zamisli in izdelki praviloma nastajajo zunaj
uveljavljenega naËina mišljenja in dela. To vedo umetniki, pri katerih
voditelji in uËitelji na poslovnih šolah išËejo nov navdih za poslovni
svet, ki je pripravljen požreti vse, kar poveËuje konkurenËnost.
VËasih sta bila ustvarjalnost in inovativnost zaprta v laboratorije in prepušËena inženirjem ter znanstvenikom. Zdaj sta
zapoved celotne organizacije, pogosto pa so v razvoj storitev in
izdelkov vkljuËeni tudi kupci. Glavni izziv je postal ustvarjanje
Ëustvene izkušnje za kupca.
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Ustvarjalnost je mogoËe vzpodbujati in pospešiti z razliËnimi tehnikami. Možganska nevihta (brainstorming) je metoda,
kjer v pogojih stimulativnega okolja in neformalnega vzdušja
diskusijska skupina išËe nove zamisli in rešitve. Skupinsko delo
ustvarja sinergijo, kar pomeni, da vsi svojo energijo usmerjajo v
skupni cilj. Prisotnost neusmiljenih kritikov, “vsevedov” in nenazadnje tistih, ki so “okuženi” s strokovnostjo, je pri takem delu
nezaželena, saj niso sposobni pogledati Ëez svoje miselno obzorje. Nasprotno pa je smiselno k sodelovanju povabiti strokovnjake
s podroËij, ki niso v neposredni povezavi s problemom.
Zapisovanje idej (brainwriting) je le še ena od metod, ki v
nasprotju z možgansko nevihto, kjer pridejo do izraza ljudje, ki
so bolj produktivni, Ëe diskutirajo, zadovolji vse druge, ki svoje
ideje laže izrazijo s svinËnikom in papirjem. Tehnika sicer ni primerna za manj izobražene in manj vešËe pisnega komuniciranja.
Posebej dobra pa je, ker ni moteËega vpliva dominantnih oseb.

Vplivi na ustvarjalnost
Inteligenca je tesno povezana z zmožnostjo posameznika,
da spoznava in rešuje probleme, se prilagaja novim nalogam in
okolišËinam v življenju, odpira in rešuje probleme ter ustvarjalno
razmišlja.
VeËina ljudi je vkalupljena v toge naËine razmišljanja. Eden
od dejavnikov, ki vpliva na ustvarjalnost ali togost mišljenja, so
tudi izkušnje. Raziskave so pokazale, da je pri majhnih izkušnjah
ustvarjalnost šibka, ker tak Ëlovek nima znanj in izkušenj, ki bi
jo podpirala. Pri srednji izkušenosti je ustvarjalnost najveËja. Pri
zelo visoki pa znova upada, ker se zaradi pretirane izkušenosti
mislec vrti v zaprtem krogu svojih izkušenj.

Za razliko od konvergentnega razmišljanja, kjer so misli
usmerjene k eni sami rešitvi problema in pri katerih je najveËkrat možna le ena rešitev (reševanje križank), pa je divergentno
razmišljanje v bistvu ustvarjalno. Pri slednjem doloËen problem
lahko povzroËi veË razliËnih misli, asociacij in možnih rešitev.
Ustvarjalni ljudje zato neprestano opozarjajo na probleme, razmišljajo o (novih) rešitvah, dajejo sveže predloge, in so zato za
podjetje pravi zaklad.
Med najveËje blokade ustvarjalnih ljudi zagotovo sodi rutinsko delo in življenje, ki ni izpolnjeno z nagradami ter motivacijo. BirokratiËno vodenje in upravljanje neke organizacije pa
lahko ustvarjalnost zamori.

Kako prepoznati ustvarjalne
posameznike
Med glavne znaËilnosti ustvarjalnih ljudi uvršËamo izvirnost. Zaposleni z izvirnimi idejami vidijo problem drugaËe, zato
ga tudi rešujejo na drugaËen naËin. Pri ustvarjalnosti je pomembno ravnotežje med vertikalnim in lateralnim mišljenjem. Medtem
ko desna stran možganov sovpada z lateralnim mišljenjem, ki
poraja ideje, pa leva stran sovpada z vertikalnim mišljenjem in
omogoËa, da se misli urejajo, preverjajo in potrjujejo.

Ustvarjalnost velikokrat povezujemo s kaosom. ZnaËilnost
ustvarjalnih ljudi sta tudi nered in nedisciplina. Urejeni in disciplinirani posamezniki so lahko odliËni izvrševalci nalog, nikoli pa ne bodo dosegli visoke stopnje ustvarjalnosti, saj težko
izstopijo iz svojega okvira delovanja. Ustvarjalni ljudje so zato
veËkrat zmedeni in dajejo vtis, da so izgubljeni. Ravno ta nered v
glavi je tisi, ki lahko rodi izjemne ideje in rešitve. V praksi imajo
zato ti “posebneži” nemalokrat drugaËen status in zanje veljajo
nekoliko prirejena pravila dela.
Humor je naslednja neredka lastnost ustvarjalnih ljudi, ki
govori, da se je posameznik zmožen igrati z mislimi in s svetom
idej.
Ustvarjalen posameznik je tudi samoiniciativen, žene ga radovednost in razigranost, zato lahko npr. dalj Ëasa brez zunanje
prisile vztraja pri enem delu. Pri svojem mišljenju je neodvisen,
saj se opira na lastne ideje in stališËa. Velikokrat se zato sreËuje z
odklonilnim stališËem okolice, saj je neodvisno mišljenje povezano tudi z individualizmom in celo z egocentriËnostjo.

Andreja Radovan

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Posavje hoËe postati Slovenska
elektroenergetska baza
Sloveniji vztrajno in trajno primanjkuje vedno veË
elektriËne energije. Letna porast porabe je cca. 5 odstotkov, vendar temu proizvodnja ne sledi. »utiti je neravnovesje med proizvodnjo in porabo elektriËne energije.
V tej tematiki je nedvomno mnogo komponent in lobijev
odloËanja in porabniki to lahko Ëutimo samo skozi ceno
elektriËne energije. Hvala bogu redukcij ne poznamo veË,
verjetno pa tudi “racionalne rabe” ne dovolj. Energetska
poraba nastopa vedno v trikotu 3 x E (Energija x Ekologija
x Ekonomija), to ravnovesje moramo znati dovolj natanËno doloËiti, še bolj pa uporabiti.

E

lektrotehniki moramo poznati energetske razmere v svoji
državi ter jih tudi posredovati svoji okolici oziroma tistemu, ki ga to zanima. V ta namen je Elektrotehniško društvo
Ljubljana organiziralo strokovno ekskurzijo v Posavje z namenom ogleda elektroenergetskih objektov. Elektroenergetski objekti in potencial Posavja so: NE Krško 660 MW, Plinska elektrarna
Brestanica 2 x 120 MW, ki obratuje v Ëasu pokrivanja konic in
Spodnjesavska veriga pretoËnih elektrarn. HE Vrhovo že obratuje, v Ëasu našega obiska je bilo pomanjkanje vode in obratovala
je s skromnimi 7 MW. Ogled HE Boštanj v izgradnji je nekaj
enkratnega in redko doživetega. Za nas distributerje je bilo za-
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nimivo videti kabel 110 kV v izvedbi 3 x 1 x 630 mm2. Dobavitelj
tega kabla je podjetje ABB in verjetno bo enak KB 110 kV položen
med RTP Polje in Termoelektrarno Toplarno Ljubljana. V tej HE
Boštanj je minister za MGD, mag. Vizjak Andrej, že sinhroniziral
en agregat, vendar je do konËne izgradnje še zelo daleË. Zanimivo je dejstvo, da izgradnjo HE Boštanj vodi TEB (Termoelektrarna
Brestanica). Kako bodo vodene Spodnjesavske hidroelektrarne,
njihova vkljuËitev v DV 110 kV BeriËevo - Krško ter še mnoge
podrobnosti, pa so dileme, ki se rešujejo sproti.
Ogled TEB Brestanica v tem Ëasu, ko dnevno pokrivajo slovensko konico, je za gostitelje izredno všeËen. Plinske turbine dnevno
delujejo, ekonomski uËinek pa bo ugoden.
KonËno smo si ob tej priložnosti na
željo elektrodistributerjev ogledali montažo
gradbenih elementov za TP in kompletnih TP
v podjetju Scheidt Krško. Sem nas je povabilo
podjetje Traiding Maribor. Prijazna voditeljica nam je predstavila proizvodnjo montažnih trafopostaj, ki jih izdelujejo za Slovenijo,
Švico, Avstrijo in Madžarsko. Vsak ima svoje zahteve, kdo pa je najzahtevnejši in najizbirËnejši, pa si lahko mislimo. Avstrijci in
Švicarji pripeljejo opremo, tukaj skompletirajo in v kompletu pripeljejo na lokacijo postavitve. Madžari montirajo vse sami. Mi pa
imamo vsak svoje želje, tako so projektirali
trafopostajo do 1000 kVA za vse naše želje.
»e imaš preveË zahtev, preveË želja, ti ponudijo vse, izbor najoptimalnejše variante pa je
vedno najtežji. Kdor želi vedeti veË o montaži
in tipih trafopostaja, naj poizkuša pridobiti

42 • elektronovice | januar-februar2006

informacijo na spletu: vodopivec@scheidt-sava.si. Upam, da se
bo kdo izkazal in predlagal najoptimalnejšo varianto.
No, mi smo izbrali konËno varianto pri kmeËkem turizmu
Radej, kamor nas je povabilo podjetje ABB in kjer smo nadaljevali strokovno debato. Spoznali smo precej novega in uporabnega,
vsem udeležencem predlagam, da analizirajo svoj ogled in “vse
naj” uporabijo.
Zahvaljujem se vsem kolegom za korektnost, za zanimanje,
ki so ga pokazali pri energetskih objektih, ter ogledu naše lepe domovine in njenemu energetskemu napredku.
Anton AvËin

ZDRAVJE

KOTI»EK ZA

Depresija kot zelo pogost pojav sodobne družbe sodi
med najpogostejše duševne motnje. Prizadene lahko vsakogar, ne glede na družbeni status, starost, spol ali izobrazbo. Podatki opozarjajo, da kar ena izmed šestih oseb trpi
zaradi depresije, med njimi 2- do 3-krat pogosteje ženske.

D

epresija je bolezen, povezana s spremenjenim delovanjem
možganov, do katerega privede splet genetskih, osebnostnih in
okoljskih dejavnikov. Vpliva na telesno zdravje in poËutje ter
povzroËi spremembe v Ëlovekovem razmišljanju, Ëustvovanju in vedenju. Ne prizadene samo posameznika, ampak tudi njegove bližnje.

Depresija

Kako prepoznati depresijo?
Depresijo še vedno napaËno razumemo in je prepogosto ne prepoznamo, zato tudi ne poišËemo ustrezne pomoËi in se ne zdravimo.
Najpogostejši simptomi depresije so:
• žalostno, tesnobno razpoloženje,
• izguba veselja in zanimanja za prijetne stvari,
• nemirnost, razdražljivost, jeza,
• utrujenost, pomanjkanje energije,
• tesnoba - napetost - strah,
• motnje pozornosti, koncentracije in spomina,
• obËutki krivde, nesposobnosti in manjvrednosti,
• nespeËnost ali pretirana zaspanost,
• spremembe apetita,
• težave v spolnosti,
• misli na samomor,
• razliËni telesni znaki, kot so boleËine v prsih, razbijanje srca, potenje, glavobol, prebavne motnje, težko dihanje idr.
Pogostejša prisotnost depresije pri ženskah je posledica
kombinacije razliËnih dejavnikov. Pogosto je namreË povezana s
hormonskimi in biološkimi spremembami v razliËnih življenjskih
obdobjih, z menstruacijo, noseËnostjo, porodom in menopavzo.
Kombinacija stresa, nezadostne socialne podpore, socialnih priËakovanj in skrbi za otroke ter dom lahko pri ženskah povzroËi
nastanek depresivnih simptomov. Nenazadnje, ženske, ki so bile v
mladosti ali kasneje fiziËno ali psihiËno zlorabljene, zbolijo za depresijo bolj pogosto.
Med simptomi depresije, ki se pojavijo pri ženskah, lahko še
posebej izpostavimo: spremenljivo razpoloženje, pretirana zaspanost, poveËan apetit, obËutek težkih rok in nog in nenazadnje obËutljivost za zavrnitve v medosebnih odnosih.
Pri moških se depresija kaže še drugaËe, na primer kot zmanjšana toleranca za stresne dogodke, napadi jeze, obËutek “izgorelosti”, pretirana telesna dejavnost, nasilnost, ...
Znano je tudi, da pitje alkoholnih pijaË in jemanje drog prikriva depresijo. Ker pa je zloraba alkohola in drog pogostejša pri
moških, moramo veËkrat pomisliti tudi na to možnost. Moški se
težje sprijaznijo z obËutki nemoËi, zato tudi težje poišËejo strokovno pomoË. Pri sebi bodo prej prepoznali obËutke utrujenosti, razdražljivosti, nespeËnosti ter izgubo zanimanja za delo ali šport, kot
pa obËutke žalosti, lastne nevrednosti ali krivde.

Zdravljenje depresije - kako si lahko
pomagamo?
»e ugotovite, da se je vaše razpoloženje spremenilo, ali imate
druge simptome depresije, pomaga odprta komunikacija z najbližjimi, tudi z zdravnikom. Spoznanje, da je depresija življenjski izziv,
s katerim se je treba sooËiti, lahko postane osrednja gonilna sila ali
motivacija pri zdravljenju.
Negativne misli in Ëustva, ki so le del bolezni in ne odražajo
resniËnega stanja, bodo na poti zdravljenja izginili. S težavami se je
potrebno sooËiti in jih v majhnih korakih poskusiti rešiti.
Nekaj priporoËil:
• Preživite Ëim veË Ëasa v družbi in bodite odprti do/za ljudi.
• Koristili vam bodo kratki sprehodi v naravi, ukvarjanje z razliËnimi dejavnostmi, npr. obiski kulturnih, športnih in drugih
prireditev.
• Govorite o svojih težavah, dovolite svojim bližnjim, da vam pomagajo.
• Svoja razmišljanja poskušajte usmeriti v pozitivne misli in pozitivne (pretekle) izkušnje.
• Skušajte se izogniti sprejemanju pomembnih odloËitev (odpoved
v službi, loËitev, novo partnersko razmerje), dokler se ne boste
poËutili bolje.
Drugi naËini zdravljenja, kot so telesna dejavnost, zdravila
rastlinskega izvora in drugo, so lahko v dodatno pomoË, saj prinašajo zadovoljstvo in ugodje.
Depresijo lahko uËinkovito zdravijo z zdravili-antidepresivi,
ki omogoËajo ponovno vzpostaviti biokemiËno ravnovesje v moæganih. Pri hujπih oblikah bolezni je lahko uspeπna tudi kombinacija zdravil in psihoterapije.
Andreja Radovan
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KADROVSKE

Kadrovanje v oktobru, Jubilantje
novembru in
decembru 2005

V letošnjem letu so praznovali svoje življenjske jubileje naši
upokojenci:

Od 1. oktobra do 31. decembra 2005 smo zaposlili 10 novih sodelavcev, delovno razmerje pa je prenehalo 9 zaposlenim.
Nove zaposlitve:

JANUAR 2006
60. ROJSTNI DAN
1. Marija PLOT

Grosuplje

2. Ivan NOVAK

Videm-Dobrepolje

Ime in priimek

Delovno mesto

Organizacijska enota

Janez KavËiË

dipl. inž. elektrotehnike

DEE, DE Ljubljana okolica

Darko Perko

tehnik obratovanja

DEE, DE Ljubljana okolica

Davor Leskovec

tehnik za dokumentacijo

INŽ, DE Ljubljana okolica

Jana Grojzdek

prodajna referentka

PUO, Uprava

Urška Podbevšek

univ. dipl. ekonomistka

DTO, Uprava

1. Andrej WAGNER

Ljubljana

David Arh

univ. dipl. inž. elektrotehnike

DEE, DE Trbovlje

2. Janez UDOVI»

Rakek

Aleš Pograjec

tehnik obratovanja

DEE, DE Ljubljana okolica

Anže Forte

elektromonter

DEE, DE Ljubljana okolica

3. Ivan BLAŽON

Dekanovec

Nikola KreËar

univ. dipl. inž. elektrotehnike

PUO, Uprava

Jure »ater

vodja projekta 1

DTO, Uprava

Prenehanje delovnega razmerja

70. ROJSTNI DAN
»lan DUEL

FEBRUAR 2006
60. ROJSTNI DAN
1. Anton JANKOVI»

Ljubljana

Ime in priimek

Vzrok prenehanja

Organizacijska enota

Dušan Burja

upokojitev

DEE, Uprava

Jože Robnik

upokojitev

INŽ, DE Ljubljana okolica

70. ROJSTNI DAN

Vitoslav Türk

prenehanje

SSS, Kabinet

1. Peter ERHATI», st.

Jesenice

Ljiljana PerËi ŠtefanËiË

prenehanje

SSS, Kabinet

2. Mirko RIŽNAR

Ljubljana

Franci Albreht

prenehanje

DEE, DE Ljubljana okolica

Bojan Bregar

upokojitev

SSS, DE Trbovlje

Viktor Veteršek

upokojitev

INŽ, DE Trbovlje

Edvard BarliË

upokojitev

SSS, SRD, DE Trbovlje

Jože Nagode

upokojitev

SSS, SRD, DE Ljubljana okolica

V obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2005 so umrli upokojenci:
Matevž Šantelj, Franc Skender, Alojz Grdadolnik in Janez Jemec.

Januar 2006
Zaposlili smo nove sodelavce:
Ime in priimek

Delovno mesto

Organizacijska enota

Silvo Judež

KV elektromonter

INŽ, DE Novo mesto

MiÊo GašiÊ

KV elektromonter

INŽ, DE Ljubljana mesto

V podjetju so prenehali z delom:
Ime in priimek

Vzrok prenehanja

Organizacijska enota

Marjan Strnad

prenehanje po lastni volji

DEE, DE KoËevje

V januarju in februarju so umrli naši upokojenci: Alojz Drganc,
Gabrijel Kuhar in Stane Avbelj.
Nevenka IvanËiË
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Slavljenki in slavljencem naše iskrene Ëestitke. Želimo
še veliko, veliko zdravih, sreËnih in zadovoljnih let.

Jožica Krašovec

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

Izlet v
“NEZNANO”

Lanske dejavnosti smo sklenili z izletom v neznano.
Tudi vremenske razmere so bile “neznane”, preden smo
“štartali” iz Ljubljane. To se je poznalo tudi pri manjku
potnikov zjutraj na avtobusu. Vsi, ki pa se nismo ustrašili
goste bele snežne odeje in negotovega vremena, smo se
odpeljali v smeri proti Primorski. En avtobus je zapustil
avtocesto na izvozu DivaËa in se v smeri Lipice in Lokev
ustavil pred najstarejšo pršutarno na slovenskem krasu:
Pršutarno Lokev na Krasu.

O

bleËeni v bele halje in kapuce smo si najprej ogledali pršutarno in prisluhnili besedi vodiËa, kako nastane s soljenjem
iz svinjskih stegen pršut: “Tršate roke položijo skrbno izbrana svinjska stegna na grobo hrastovo mizo. NatanËna roka jih
na debelo potrese z morsko soljo. V zraku se vonj mesa zmeša z
vonjem po morju. Nato se jih obesi na lesena obešala pod hladnimi
kamnitimi oboki. Meso se zaËne na rezkem zimskem zraku poËasi
sušiti. Po dobrih treh mesecih položijo skrbne roke posamezne pršute med dve deski in jih obtežijo z velikimi kamni. Tako se iz njih
iztisne še vsa odveËna voda. Sedaj napoËi Ëas zorenja. Pršuti visijo
visoko na obešalih, nihajoË v prvih sunkih pomladanske burje, ki
piha skozi na stežaj odprta okna na južni strani prostrane sušilnice.
Pršut se naslednje leto poËasi, a enakomerno suši. Prej nežno rdeËe
meso dobiva temno rdeËerjavo barvo, mamljiv vonj in poln, zrel
okus. V deželo spet pride jesen. Sedaj zreli pršuti se pozibavajo v
vetru. Glas se zaËne širiti od ust do ust. In tako se rodi lokavški pršut, ki dozoreva najmanj trinajst mesecev, kar mu daje kakovost in
prepoznavnost.” PrepriËljivim besedam vodiËa smo verjeli, verjeli
pa smo tudi svojemu vonju in okusu, ko smo okusili degustacijski
narezek in ga poplaknili s kozarËkom terana. Mi bi seveda lahko še
kar ostali, vendar je prišel Ëas, da nas je nadomestila druga skupina,

ki se je pripeljala z ogleda jame Vilenice. Vilenica je najstarejša
turistiËna jama v Sloveniji, morda tudi na svetu. V 19. stoletju so si
jo prihajali ogledovat zlasti popotniki, ki so se ustavljali z ladjami v
Trstu. Za obiskovalce je Vilenica opremljena in osvetljena v dolžini
450 m. Vhod v jamo je udorna vrtaËa, iz katere vodi v podzemlje
15 do 20 m širok in do 12 m visok hodnik. Hodnik se razširi v Plesno dvorano, kjer so nekdaj prirejali plesne zabave, nato v moËno
zakapano RdeËo dvorano in ob koncu v Vilinsko dvorano, kjer so
kapniki ohranili prvotno barvitost (drugje so zaradi dolgoletnega
razsvetljevanja z baklami zasajani). Jama je nekoË moËno burila
domišljijo obiskovalcev in domaËini so verjeli, da v njej prebivajo
dobre vile. Tako je Vilenica dobila svoje ime. “Vilenica” se imenuje
tudi mednarodna literarna nagrada, ki jo vsako leto podelijo v njeni
Plesni dvorani. Vsi, ki smo si jamo ogledali, smo bili oËarani nad
njeno lepoto in neko posebno energijo, kot da v tej jami res domujejo dobre vile. Tudi na jasi pred vhodom v jamo je dobro malo
postati pred ogromnimi kamni, v katere je Marko PogaËnik vklesal
motive, ki dajejo obËutek harmonije narave in Ëloveka.
Odpeljali smo se do Sežane, kjer smo si v starem delu Sežane, GradišËu, ogledali nekaj ostankov starejše kraške arhitekture.
V prejšnjem stoletju so za mešËansko vilo trgovske družine Scaramanga iz Trsta uredili romantiËen park s palmarijem (dokonËan
1890), današnji BotaniËni park, kjer je veliko zanimivih rastlinskih
vrst z raznih koncev sveta. Vredno si ga je ogledati, Ëe vas pot pelje
mimo.
Iz smeri “neznano” smo se ustavili še v gostišËu Kraški hram,
kjer smo imeli kosilo, in se navdušeni nad lepotami podzemnega
in nadzemnega sveta odpeljali v znano smer proti domu. Zaželeli
smo si veselo nasvidenje na silvestrovanju v decembru in sreËno
pot do doma.

Justi Kuder
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Podelitev diplom Višje
strokovne šole
V ljubljanskem Koloseju so 27. januarja na priložnostni slovesnosti podelili
diplome novim 89 diplomantom višješolskih strokovnih programov Elektroenergetika in Elektronika. To so diplomanti
Višje strokovne šole, ki deluje v Izobraževalnem centru energetskega sistema in so
diplomirali v letu 2005.
Izobraževalni center energetskega sistema je pravni naslednik Izobraževalnega centra elektrogospodarstva Slovenije,
tako da je tokrat diplome prejela že osma
generacija programa Elektroenergetika in
tretja generacija programa Elektronika.
Že v spomladanskem obdobju bo na šoli
diplomiral študent, ki bo prejel diplomo z
zaporedno številko 600.

Diplome je diplomantom ljubljanskega oddelka programa Elektroenergetika
podelil mag. Mirko MarinËiË, predsednik
uprave podjetja Elektro Ljubljana, mariborskim pa gospod Peter PetroviË, predsednik
uprave podjetja Elektro Celje. Skupini diplomantov programa Elektronika je diplome izroËil mag. Mitja Pirjevec, tehniËni
direktor podjetja DWG.
V študijskem letu, ki poteka, na Višji
strokovni šoli prviË izvajajo tudi program
Informatika. Tako lahko priËakujemo, da
bodo v letu 2008 prviË podeljene diplome
študentom vseh treh programov.
Dominik Boæjak, ICES

NOVICE

©PORTNE

SmuËarski izlet
v Nassfeld

V

soboto, 14. januarja, je ŠD Elektro Ljubljana organiziral
smuËarski izlet v avstrijski Nassfeld. V sicer meglenem jutru
se je 129 udeležencev odpeljalo proti najveËjemu koroškemu smuËišËu, kjer nas je ob pravih zimskih temperaturah priËakalo
jutranje sonce. Po prihodu v Nassfeld smo se hitro porazgubili po
prostranem smuËišËu, kjer smo imeli ob odliËno urejenih progah,
brezvetrju in soncu s prekrasnim pogledom na druge avstrijske in
italijanske Alpe odliËno smuko.
Pozno popoldne smo se vsi zadovoljni in utrujeni, polni novih
vtisov in seveda brez poškodb odpeljali proti domu, kjer smo po
poti razglabljali o tem in onem in v veËernih urah sreËno prispeli
na cilj. Nasvidenje na naslednjem izletu.
Edi Sili
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Elektro Ljubljana zmagal na
zimskih igrah EDS
V soboto, 4. februarja 2006, so se na smuËišËu Cerkno odvijale XIII. zimske igre vseh distribucijskih podjetij
Slovenije.

tudi v prihodnjih letih tako dobro pripravljeni, lahko prehodni lokal
osvojimo v trajno last.

V

Po koncu tekem na smuËišËu Cerkno smo se preselili v Hotel
Cerkno, kjer je organizator pripravil prijetno sreËanje vseh športnikov. Po podelitvi priznanj so športniki dokazali, da niso dobri
samo na snežnih površinah, ampak da so dobri tudi na parketnih
površinah.

Organizator je dobro pripravil proge in tekmovalci so se podali v boj za Ëim boljšimi Ëasi.
Elektro Ljubljana je imel popolno ekipo, ki je bila dobro pripravljena in to je tudi dokazala, saj je bila zmaga popolna. Z veliko
prednostjo toËk smo osvojili tudi velik prehodni pokal, in Ëe bomo

Še enkrat se zahvaljujemo vsem športnikom distribucijskih
podjetij in še posebej športnikom Elektra Ljubljana in seveda organizatorju Elektru Primorska.
SreËo Grkman

preËudovitem sonËnem sobotnem dnevu in na Ëudovitem
smuËišËu so se športniki vseh petih distribucijskih podjetij
pomerili v veleslalomu in smuËarskih tekih.
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Cenik oglasnega prostora v
internem glasilu Elektro novice
Cenik barvnega oglasa:
1x objava

Velikost (mm)

Letna objava

SIT

EUR

SIT

EUR

1/1

(210 x 280)

60.000

250,38

400.000

1.669,17

1/2

(210 x 140)

55.000

229,51

250.000

1.043,23

1/3

(210 x 91)

45.000

187,78

200.000

834,59

30.000

125,19

150.000

625,94

Logotip (100x60)

Cenik Ërno-belega oglasa:
Cena v SIT (brez DDV)

Velikost (mm)

SIT

EUR

SIT

EUR
834,59

1/1

(210 x 280)

50.000

208,65

200.000

1/2

(210 x 140)

40.000

166,92

100.000

417,29

1/3

(210 x 91)

25.000

104,32

80.000

333,83

20.000

83,46

60.000

250,38

Logotip (100x60)

Cena zadnje barvne strani ovitka (210 x
280) za enkratno objavo je 80.000 SIT,
(333,83 EUR), letni zakup prostora pa
znaša 650.000 SIT (2.712,40 EUR). Zelo
dobrodošla so razliËna promocijska besedila.
Vse cene so navedene brez DDV.
Interno glasilo izhaja 6-krat v letu: 28.
2./ 28. 4/ 30. 6./ 31. 8./ 31. 10./ 15. 12.
Za vse potrebne informacije prosimo pokliËite tel. št.: (01) 43 28 208, Služba za
odnose z javnostmi, elektronski naslov:
urednistvo@elektro-ljubljana.si do 15. v
tekoËem mesecu.
Uredniπtvo

PreraËun v evre je narejen na osnovi centralnega paritetnega teËaja 1 EUR=239,640 SIT

Terminski plan obdelave in izplaËil
plaË za leto 2006
IzplaËilo 7. delovni dan
PLA»A

OBDELAVA (4. del. dan)

IZPLA»ILO (7. del. dan)

za mesec

Datum - dan

Datum - dan

Januar

6. 2. 2006 - ponedeljek

10. 2. 2006 - petek

Februar

6. 3. 2006 - ponedeljek

9. 3. 2006 - Ëetrtek

Marec

6. 4. 2006 - Ëetrtek

11. 4.2006 - torek

April

8. 5. 2006 - ponedeljek

11. 5. 2006 - Ëetrtek

Maj

6. 6. 2006 - torek

9. 6. 2006 - petek

Junij

6. 7. 2006 - Ëetrtek

11. 7. 2006 - torek

Julij

4. 8. 2006 - petek

9. 8. 2006 - sreda

Avgust

6. 9. 2006 - sreda

11. 9. 2006 - ponedeljek

September

5. 10. 2006 - Ëetrtek

10. 10. 2006 - torek

Oktober

7. 11. 2006 - torek

10. 11. 2006 - petek

November

6. 12. 2006 - sreda

11. 12. 2006 - ponedeljek

December

8. 1. 2007 - ponedeljek

11. 1. 2007 - Ëetrtek
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Opomba
Oddaja dokumentov v oddelek plaË:
• vsak torek do 10. ure za pretekli
teden,
• za zadnji teden v mesecu pa 1. delovni dan do 10. ure naslednjega
meseca.
Prosimo vas, da se zaradi nemotenega dela teh rokov držite.
Danica Romih

NOVICA

NOVICA

NaËrt delovnega Ëasa za leto 2006
Število dni

Število
nedelj

Število
sobot

Število
praznikov

Ure
praznikov brez
sob.,ned.

Število
delovnih
dni

Delovne
ure

5 dnevni teden

Skupno
št. ur

JANUAR

31

5

4

2

8

21

168

22

176

2.

FEBRUAR

28

4

4

1

8

19

152

20

160

3.

MAREC

31

4

4

23

184

23

184

4.

APRIL

30

5

5

3

16

18

144

20

160

5.

MAJ

31

4

4

2

16

21

168

23

184

6.

JUNIJ

30

4

4

2

22

176

22

176

7.

JULIJ

31

5

5

21

168

21

168

8.

AVGUST

31

4

4

22

176

23

184

9.

SEPTEMBER

30

4

5

21

168

21

168

10.

OKTOBER

31

5

4

1

8

21

168

22

176

11.

NOVEMBER

30

4

4

1

8

21

168

22

176

12.

DECEMBER

31

5

5

2

16

19

152

21

168

365

53

52

15

88

249

1992

260

2080

Zap.
št.

Mesec

1.

SKUPAJ

1

Pojasnila:
Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za delavce elektrogospodarstva 40-urni delovni teden.
Letna kvota ur po sistemu 40-urnega delovnega Ëasa je 2080; in
sicer 260 dni x 8 ur je 2080 ur.

Dan elektrogospodarstva
29. 12. 2006 (petek)

KOLEKTIVNI DOPUST
28. 4. 2006 (petek)
14. 8. 2006 (ponedeljek)
30. 10. 2006 (ponedeljek)

8

PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V LETU 2006
1. in 2. januar - NOVO LETO (nedelja in ponedeljek)
8. februar - PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
(sreda)
16. in 17. april - VELIKA NO» (nedelja in ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (Ëetrtek)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (ponedeljek in torek)
4. junij - BINKOŠTI (nedelja)
25. junij - DAN DRŽAVNOSTI (nedelja)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (torek)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (torek)
1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (sreda)
25. december - BOŽI» (ponedeljek)
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI (torek)
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Slovenska
okrajπava
za zahod

Samogovor

Mesto v
Alæiriji

Kemijski
simbol za
Radij

Bog
ljubezni
v rimski
mitologiji

Kmetijska
zadruga

Frank
Risto Savin
Aleksandra

2. vokal,
6. Ërka
Grπka
boginja

PonavljajoËi
verzi,
pripev
Vrsta
socvetja

Viπja
vzpetina

Grπki otok

Skupina
virusov,
nukleinska
kislina

Tuje æ. ime,
igralka
West

AntiËni
Beotijec,
pripadnik
Aoncev

Tuje æ. ime,
pisateljica
Ferber

Švicarski
pisatelj,
avtor
Ariane

Robert
Režek

Ernesto
Guevara

Mesto v
Franciji
Igalka
Derek

Nikelj

Duπan
Lunder

Sestavil
TONI

Kratica za
elektronsko
obdelavo

Bitka

Grπki
mitoloπki
junak

Cilka
Grabarac

Nadleæne
æuæelke

Kazalni
zaimek

Natrij

Kemijski
simbol za
Kisik

Med velikim številom prispelih pravilnih rešitev nagradne križanke je bila izžrebana Dragica Judež iz Zagorja ob Savi, ki bo prejela
praktiËno nagrado. »estitamo! Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, napišete na dopisnico in pošljete
do vkljuËno 13. aprila na naslov: Elektro Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Služba za odnose z javnostmi, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Naslov: Slovenska 58, 1516 Ljubljana. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d. d. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Fotografije: Marko
Piko. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Delo tiskarna, d.d. Lektoriranje: Pliberšek izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan
Pliberšek, s. p.
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Razmišljanje o duhovni
dimenziji Ëloveka
»lovekova duhovna dimenzija
je prav tako - Ëe ne celo veliko bolj
pomembna - sestavina Ëloveka ob
njegovi telesni in psihiËni dimenziji. »e duh res obvladuje materijo (za
kar pa se da najti dokazov, kolikor
hoËemo), lahko logiËno sklepamo,
da Ëlovekovi duhovni preobrazbi
nedvomno sledi tudi njegova psihiËna in telesna preobrazba. Prav
zato je še posebej smiselno in pomembno, da se zavestno posvetimo,
najprej ozavešËanju, potem pa tudi
preobrazbi naših nehumanih doživljajskih in vedenjskih obrazcev tako do samih sebe kot do soljudi.

»

loveka k vsem pozitivnim naporom
spodbuja njegova duhovna dimenzija. Naj naštejem nekatere najbolj
pomembne sestavine te dimenzije, katere
zdravljenje ni v pristojnosti niti medicine
niti psihiatrije: Ëlovekova vest s temeljnimi
moralnimi in verskimi vrednotami, s katero
ni mogoËe manipulirati, Ëeprav se da Ëloveka zlahka zavesti. Vest je zakonitost Ëlovekove temeljne eksistencialne stvarnosti.
Nekdo je zapisal: “Moralnemu Ëloveku ne
morete niË. NemoËni ste!” Svobodna volja,
religioznost, ustvarjalnost, smisel, karakter Ëloveka, volja, polet, življenjska
moË, srce kot mesto efektov, intelekt
kot duhovno spoznanje. Zaupanje,
upanje, ljubezen, vera so prav tako
pomembne sestavine duha kot temeljne kreposti, pomembne za
Ëloveka dostojno življenje.

je zapisal: “»e Ëloveku ne moreš vzeti vsega, mu vzemi vsaj vero.” »lovek brez jasnih
meril glede tega, kaj zares potrebuje in Ëesa
ne, hitro zapade porabništvu. To pa poslediËno Ëloveka pušËa praznih rok in ga zelo
veliko stane. Zmanjka mu Ëasa za družinsko
življenje, za prijateljstva, za delo na sebi.
Tako ostane brez tistih izkustev, zaradi katerih se je utelesil na tem planetu. Vsakdanje bombardiranje z negativnimi novicami
v njem zbuja obËutek nesmisla, ki je spet
pomembna sestavina duhovne dimenzije.
Šolski sistem že v otrocih ubija vero v višje življenje. Religioznost sramoti kot nekaj
nazadnjaškega in preživelega. MedËloveško
solidarnost vse bolj zapostavlja, poudarja
pa tekmovalnost, uveljavitev in samopotrditev. Otroci ostajajo znotraj prazni. Niso
napolnjeni z duhom, ki bi jim dajal smisel.

neko družbo prav uniËevanje njene morale,
ki jo na tem mestu lahko enaËimo z duhovno dimenzijo tako Ëloveka kot celotne
družbe. Še posebej, Ëe je tak napad usmerjen na kvarjenje mladega rodu. Ne pozabimo poudariti, da vzgoja na Zahodu že
tisoËletja temelji na podrejanju, ustrahovanju otrok, ne pa na razumevanju njihovih
potreb in na vživetju vanje.
»e Ëlovek duhovno trpi, s tem izgubi
tudi veËino notranje moËi. »lovek je toliko
šibkejši, kolikor bolj je odtujen sebi in kolikor veË umetnih potreb ima. Ljudje se tako
usmerjamo izkljuËno v zunanji svet in se
izgubljamo v njegovi pestri ponudbi. VeË
in veË porabništva zvodeni obËutljivost za
višje vrednote. Sveto pismo o porabnikih
pravi: “Njihov bog je trebuh.”
Ker je namen tega prispevka zgolj
pritegniti k razmišljanju in ne podajati odgovore, smiselno sledi retoriËno vprašanje
vsakemu izmed nas: In kateremu bogu se
jaz priklanjam?
Violeta Irgl

Naj pri tem poudarim, da razliËni avtorji poudarjajo, da je najbolj
uËinkovit napad na

Misel
ResniËnim genijem najbolj zagrizeno
nasprotujejo povpreËneži.
Albert Einstein

»e Ëlovekova vizija, naperjena na doseganje višjih
duhovnih vrednot, zbledi, Ëlovek postopoma resignira in
živi vse bolj brezciljno, tja v
en dan. Duhovno trpi, telesno
in duševno zboli in je hkrati
lahek plen manipulacije. Nekdo
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