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UREDNICE

BESEDA

UREDNICE

BESEDA

Hvala, ker vam ni
vseeno!
Spoštovane bralke, spoštovani bralci,
že v uvodu se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste se odzvali
povabilu uredništva in izpolnili nagradno anketo o internem glasilu ter tako izrazili
svoje mnenje, priËakovanja
in želje. Rezultati vaših ocen
so spodbudni. Povzetek analize lahko preberete med vsebino. Potrudili se bomo upoštevati vaše predloge. Iskrene
Ëestitke tudi vsem šestim izžrebanim nagrajencem.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

V

isoki jubileji in življenjske prelomnice so tisti mejniki v Ëasu in
prostoru, ob katerih bi morali postati in zavrteti scenarij življenja nazaj, narediti bilanco uspehov in vzponov, pa tudi napak in
zdrsov, razËleniti njihove posledice v dobrem in slabem pomenu, in na
osnovi takšne bilance zaËrtati nadaljnji življenjski tok.
Spoštljiva 110. obletnica Elektra Ljubljana je zagotovo tak mejnik. Družbi
se ponuja priložnost, da se v živahnem poslovnem vrvežu vsaj za trenutek ustavi in še jasneje zave svojih dolgoletnih korenin, ki se zrcalijo
v tradiciji, izkušnjah in znanju. Visoki jubilej prav tako
pomeni priložnost, da vsem svojim javnostim sporoËimo, da smo s svojo elektrodistribucijsko infrastrukturo
od leta 1896 do sedanje moderne družbe aktivni spremljevalec gospodarskega razvoja in življenja, ki se trudi
na Ëim bolj ustrezen naËin dobro odigrati vlogo kakovostne dobave elektriËne energije svojim odjemalcem.
Naj že na tem mestu omenim, da bo osrednja obeležitev jubileja za
zaposlene v soboto, 23. septembra v Ribnici pod okriljem Dneva kolektiva
Elektra Ljubljana, in v sredo, 27. septembra, prav tako v Ribnici, za strokovne
sodelavce in pomembne poslovne partnerje družbe. Vljudno vabljeni!
Naj omenim tudi, da bo prihodnja številka glasila, ki bo povzela dogajanja v poletnih mesecih, zaradi priložnosti praznovanja 110. obletnice
predvidoma izšla konec septembra. Vsi vaši prispevki so zelo, zelo dobrodošli. Posredujte jih na elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si
do vkljuËno 20. septembra.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas vabim k branju. To
poletje vam in ljudem, ki jih imate radi, iskreno želim veliko sonca,
še posebno tistega, ki sije, greje in sveti v srcu in duπi.
mag. Violeta Irgl,
urednica
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UVODNIK

UVODNIK

Reorganizacija
Elektra Ljubljana
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
konec maja je bil na kolegiju uprave podjetja prviË predstavljen predlog nove organizacijske sheme Elektra Ljubljana. V tesnem sodelovanju z upravo podjetja ga je
pripravila delovna skupina za koordinacijo procesa reorganizacije. Omenjeni predlog je bil predstavljen tudi Nadzornemu svetu podjetja in Svetu delavcev.

K

ot ste bili sproti obvešËani, se reorganizacija Elektra Ljubljana izvaja z namenom, da se obstojeËa organiziranost
uskladi z zahtevami doloËenimi v Zakonu o spremembah in
dopolnitvah energetskega zakona ter v Uredbi o naËinu izvajanja
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja elektriËne energije in gospodarske javne službe
dobava elektriËne energije tarifnim odjemalcem.
Reorganizacija izpolnjuje zakonske zahteve v skladu s Slovensko energetsko zakonodajo in Evropsko direktivo. Pri pripravi predloga za novo organiziranost Elektra Ljubljana smo poleg pravnih
zahtev zasledovali tudi ostale cilje:
• vzpostaviti veËjo uËinkovitost in omogoËiti reševanje nalog tam,
kjer se zahteve pojavljajo,
• zadržati enako ali veËjo vrednost za odjemalce ter poenostaviti
postopke, da bodo odjemalcem bolj prijazni,
• vzpostaviti možnost širitve dejavnosti,
• zagotoviti enotno organizacijsko kulturo,
• narediti jasno in enoumno organizacijsko shemo.

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si
Ko bo predlog potrjen, ga bomo v okviru vsebine našega internega glasila tudi predstavili.
Ob tej priložnosti velja posebna zahvala Delovni skupini za koordinacijo procesa reorganizacije, še posebej vodji skupine Karolu
Juvanu, ki je znal in zmogel tako zahtevno nalogo skoordinirati in
implementirati v kvaliteten predlog bodoËe organizacijske sheme.
V letošnjem letu Elektro Ljubljana praznuje svojo Ëastitljivo 110.
obletnico. Naj vas ob tej priložnosti povabim na Dan kolektiva Elektra
Ljubljana, ki bo 23. septembra v Ribnici. Imeli bomo priložnost sreËati
se, izmenjati mnenja in se preprosto družiti. Iskreno vabljeni.

Vsem skupaj želim, da lepo preživite in izkoristite dopustniške dni.
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

VABILO

VABILO

Spoštovane sodelavke in sodelavci!

Dan kolektiva

Z

veseljem vas vabimo na Dan kolektiva Elektra Ljubljana,
ki bo v soboto, 23. septembra 2006, ob 11. uri v Ribnici.
O zbiranju prijav in predvidenem programu boste pravoËasno obvešËeni.

Vljudno vabljeni!
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AKTUALNO

AKTUALNO

Novinarska
konferenca
Elektra Ljubljana:
Problematika oskrbe
slovenske prestolnice
in njene okolice z
elektriËno energijo
Na zelo dobro obiskani in pripravljeni novinarski
konferenci družbe Elektro Ljubljana, ki je bila 21. junija v Mestni elektrarni ljubljanski, sta predsednik uprave
Elektra Ljubljana, mag. Mirko MarinËiË, in direktor Elektroinštituta Milan Vidmar, prof. dr. Maks Babuder, javnost seznanila s problematiko oskrbe elektriËne energije
v Ljubljani in njeni okolici. Poraba elektrike v prestolnici
nezadržno narašËa, kar je posledica vse veËjega odjema
elektriËne energije obstojeËih in novih odjemalcev.

V

laganja v razvoj elektroenergetskega omrežja v Elektru
Ljubljana so v zadnjih desetih letih v stalnem porastu,
vendar kljub temu še vedno niso sorazmerna s porastom
porabe in z zahtevano kakovostjo elektriËne energije v slovenski
prestolnici. Na terminski naËrt izgradnje elektroenergetskih objektov pomembno vplivajo dolgotrajni postopki umešËanja v prostor,
študije razvoja elektroenergetskega distribucijskega omrežja na obmoËju mesta Ljubljana pa kažejo na nujnost izgradnje novih 110
kV povezav, ki bodo omogoËile dvostransko napajanje razdelilnih
transformatorskih postaj (RTP).

Udeleæba novinarjev je bila razveseljiva

Glavna govorca: mag. Mirko MarinËiË in prof. dr. Maks Babuder

Po besedah mag. Mirka MarinËiËa poraba elektriËne energije v
slovenski prestolnici in okolici v zadnjih petih letih narašËa vzporedno s porastom BDP (4 odstotke letno). Vsako leto tako zaprosi za
prikljuËitev na omrežje nad 4500 novih odjemalcev. Zaznati je velik
porast zazidalnih obmoËij v Ljubljani in njeni okolici.
Po besedah prof. dr. Maksa Babudra študije razvoja elektroenergetskega distribucijskega omrežja na obmoËju mesta Ljubljana
kažejo na nujnost izgradnje novih 110 kV povezav, ki bodo omogoËile dvostransko napajanje RTP. Brez izgradnje navedenih povezav
je možna v Ljubljani veËurna prekinitev dobave elektriËne energije
ob morebitnih okvarah na daljnovodih in kablovodih 110 kV. Z
velikim porastom porabe elektriËne energije postaja navedeni problem vse hujši. Porast obremenitev zahteva tudi nove vire napajanja srednjenapetostnega omrežja - nove RTP. Pomanjkanje prostora
za umešËanje omrežja v prostor in stanje omrežja 10 kV narekuje
obnovo le-tega s soËasnim prehodom na višji napetostni nivo 20
kV, s Ëimer se prenosna zmogljivost tega omrežja podvoji.
Z namenom reševanja opisane problematike pripravlja Elektro Ljubljana dokumentacijo za naslednje objekte: daljnovod (DV)
110 kV Polje-ViË, kablovod (KB) 110 kV Litostroj-KleËe, KB 110 kV
Šiška-Litostroj in DV 110 kV Grosuplje-Trebnje. Prav tako se pripravlja izgradnja RTP Vrhnika, RTP Mengeš, RTP Litostroj ter dograditev RTP ViË. Trenutno pa so v izgradnji naslednji objekti: RTP
RadeËe, RTP Litija in dograditev RTP Polje.
Violeta Igrl

maj-junij2006 | Dober tok. • 5

NOVICA

NOVICA

8. seja Nadzornega sveta
8. redna seja NS Elektra Ljubljana je potekala 15. 6. 2006 na DE Trbovlje z naslednjim dnevnim redom:

• sprejem pisnega poroËila NS za skupšËino o preveritvi letnega poroËila za leto
2005,
• obravnava gradiva in predlogov sklepov
za skupšËino delniške družbe po priloženem sklicu skupšËine,
• zasnova organiziranja gospodarske javne
službe dejavnosti SODO elektriËne energije na obmoËju RS s prikazom kapitalskega povezovanja.
Med ostalim je NS obravnaval
tudi realizacijo investicij na oskrbovalnem obmoËju Elektra Ljubljana.
Planirana višina vseh investicij v letu 2006 je 9.309.000.000
SIT, od tega je zagotovljenih virov
6.109.000.000 SIT, in sicer so to
lastna sredstva podjetja. Razliko v
višini 3.200.000.000 SIT bo potrebno
zagotoviti z dolgoroËnimi investicijskimi
krediti.

Glede na razkorak med predvidenimi
in razpoložljivimi viri sredstev je nadzorni
svet podprl upravo družbe v njenih prizadevanjih pri pridobivanju potrebnih sredstev za zagotovitev realizacije investicij,
med katere sodijo tudi: izgradnja visokonapetostnih razdelilnih transformatorskih
postaj v RadeËah, Litiji, Ljubljani in Vrhniki. Realizacija omenjenih investicij pomeni
zagotovitev ustrezne kakovosti napajanja
obstojeËim in novim odjemalcem Elektra
Ljubljana.
Violeta Irgl

NOVICA

NOVICA

Imenovanje »asopisnega sveta
Na podlagi sklepa kolegija predsednika uprave o imenovanju Ëlanov »asopisnega sveta internega glasila Elektro novice
bodo imenovani naslednji sodelavci in sodelavke:
1. DE KoËevje - Branko Volf
2. DE Ljubljana mesto - Alenka Kušar
3. DE Ljubljana okolica - Andreja Radovan
4. DE Novo mesto - Jolanda Štukelj
5. DE Trbovlje - Irena PotoËnik
6. OE DEE - Janez Skok
7. OE PUO - Uršula Krisper
8. OE DTO - Nataša Oblak
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9. OE UDO - Klemen Hrovat
10. OE INŽ - Roman Ponebšek
11. OE RFS - Erika Kobe
12. KAKOVOST - Jani Škrbec
13. UPRAVA - Vincenc Janša
14. FOTOGRAFIJE - Marko Piko

»lani se bodo sestajali predvidoma
po izidu številke (z zaËetkom v septembru
2006) z naslednjimi nalogami:
• vsebinska zasnova številke glasila, podajanje predlogov aktualnih tem iz po-

sameznih DE oz. OE ter priprava in posredovanje prispevkov v uredništvo,
• ocena oblike in vsebine izdane številke
glasila
• in druge naloge, s ciljem zagotoviti Ëim
boljšo kakovost glasila in pretok informacij. Ob tej priložnosti vas prosimo, da
se na zgoraj imenovane Ëlane Ëasopisnega sveta obraËate s predlogi in vprašanji.

Uredništvo

NOVICA

NOVICA

“Naj bo luË” - priložnostna razstava
Elektra Ljubljana

V

poslovnih prostorih Elektra Ljubljana je bila v juliju v okviru obeležitve 110. obletnice elektrifikacije pripravljena
razstava z naslovom “Naj bo LuË”. Na ogled je postavljen
izbor starih fotografij iz arhiva Elektra Ljubljana, ki tematsko
prikazujejo potek dela elektromonterjev od postavitve droga do
priklopa odjemalca.
Kot smo že veËkrat zapisali, Elektro Ljubljana v letošnjem
letu obeležuje spoštljivih 110 let elektrifikacije na svojem oskrbovalnem obmoËju in s tem tudi svoje dejavnosti. 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.
Vljudno vabljeni k ogledu razstave. Ponovno vas prosimo,
da nas obvestite oziroma nam v uredništvo posredujete stare fotografije, ki nam bodo vsem skupaj pomagale ohraniti našo preteklost.
Uredništvo
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Izgradnja RTP v
letošnjem prvem
polletju

RTP Litija v izgradnji

Glede na pretekla leta je v Planu
investicij za letošnje leto na poglavju “Omrežje VN” planiranih bistveno
veË finanËnih sredstev kot pretekla
leta. V planirani vrednosti 2,3 mrd
SIT je tako planirana, poleg ostalega,
gradnja kar treh razdelilnih transformatorskih postaj (RTP), rekonstrukcija
dveh RTP in dokonËanje gradnje ene
RP. Pri tem gre za objekte RTP Litija,
RTP RadeËe, RTP Vrhnika, RTP Polje,
RTP ViË in RP BTC.

ko prešla na transformacijo 110/20 kV. V
1. fazi se tako gradi novo stikališËe 20 kV
z novim komandnim delom, v katerega se
vgradi naprave vodenja, zašËite in pomož-

O

bstojeËa RTP 35/20 kV Litija je dotrajana in nima možnosti predelave
obstojeËih naprav zašËite, vodenja
in ostalih pomožnih naprav ter ne ustreza
varnosti obratovanja. Iz navedenega razloga smo se odloËili za izgradnjo novega
objekta. Tako bo v 1. fazi zgrajena nova
RTP s prostozraËnim VN stikališËem in z
obstojeËo transformacijo 35/20 kV. Izgradnja nove postaje je zasnovana tako, da bo
ob izgradnji DV 110 kV TET - BeriËevo lah-
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1. faza izgradnje stikaliπËa 110 kV

ne naprave, ki bodo omogoËale vkljuËitev
v DCV Elektra Ljubljana, prav tako pa dve
110 kV transformatorski polji, ki bosta zaËasno obratovali na 35 kV.
Gradnja poteka od septembra 2005
in bo predvidoma zakljuËena ob koncu
leta 2006, sama gradbena dela, ki so v
konËni fazi, pa bodo na objektu dokonËana v letošnjem juliju. V objektu komande, 20 kV in 110 kV stikališËa, se izvajajo
zakljuËna gradbena dela. Poleg zakljuËevanja gradbenih del je v teku realizacija
pogodbe za dobavo primarne in sekundarne opreme. 20 kV celice so izdelane
in bodo še v mesecu juliju postavljene v
novo 20 kV stikališËe ter kljuËavniËarsko
zmontirane. V sredini meseca julija bosta
dobavljena tudi dva energetska transformatorja po 20 MVA. V teku je izvedba
javnega naroËila za izbor izvajalca montažnih del.
Zaradi opušËanja 35 kV napetostnega
nivoja smo, za potrebe napajanja konzuma
na obmoËju RadeË, priËeli z izgradnjo RTP
110/20 kV RadeËe. RTP RadeËe bo obsegalo
110 kV prostozraËno stikališËe s štirimi 110
kV polji in z dvema vgrajenima energetskima transformatorjema 110/20 kV, 31,5 MVA
ter 20 kV stikališËe s komandno zgradbo. Z
gradnjo objekta smo priËeli decembra 2005
in bo predvidoma dokonËana do konca leta
2006 oz. v zaËetku leta 2007.

UREDNICE
MESECA

BESEDA
TEMA

Izvajajo se gradbena dela na objektu. Zgrajena je veËina komandne stavbe z
20 kV stikališËem ter veËji del 110 kV stikališËa. Planirano je, da se gradbena dela
zakljuËijo do konca avgusta 2006. V teku
je realizacija pogodb za dobavo primarne
in sekundarne opreme ter dveh energetskih
transformatorjev moËi po 31,5 MVA, ki bosta dobavljena ob koncu leta. V teku je izvedba javnega naroËila za izbor izvajalca
montažnih del.
V letošnjem Planu investicij je planiran tudi zaËetek izgradnje RTP 110/20
kV Vrhnika. RTP Vrhnika bo zagotavljala
napajanje novi industrijski coni in poveËala zanesljivost ter kvaliteto napajanja
obstojeËih konzumentov na širšem obmoËju Vrhnike, Borovnice in nazaj proti
zahodnim predmestjem Ljubljane. Predvidena je izgradnja prostozraËnega 110 kV
stikališËa z dvema energetskima transformatorjema 110/20 kV, 31,5 MVA in 20 kV
stikališËa s komando. PriËetek gradnje je
predviden v drugi polovici leta 2006, ki
bo predvidoma dokonËana do konca leta
2007. Žal priËetek izgradnje zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja že zamuja. Razpolagamo z veËjim
delom potrebne projektne dokumentacije
za zaËetek del. Vzporedno z aktivnostmi
za izdajo gradbenega dovoljenja pripravljamo tudi vse potrebno za javni razpis
oddaje gradbenih del.

Med rekonstrukcijami obstojeËih RTP
v prvi vrsti omenjamo RTP 110/10 kV Polje. V postaji je predviden zaËetek prehoda
Ljubljane na 20 kV napetost z vgradnjo
tretjega transformatorja s prestavo 110/20
kV in moËi 31,5 MVA, ter izgradnjo novega
20 kV stikališËa. S tem se omogoËi prehod
napajanja ENP Zalog in papirnice VevËe na
20 kV, kar tudi omogoËa ukinjanje transformacije 110/35kV v KleËah.
V letu 2005 so bila izvedena gradbena
dela za 1. etapo rekonstrukcije, vendar pa
ni bilo mogoËe izpeljati javnega naroËila za
potrebno primarno in sekundarno opremo.
Nadaljevanje rekonstrukcije planiramo v 2.
polovici leta 2006, predvidoma v septembru 2006, vendar pod pogojem, da bomo
uspeli izpeljati javno naroËilo za izvajanje
montažnih del. V tem primeru je dokonËanje predvideno v letu 2007.
Razpolagamo z vso upravno dokumentacijo, projektna dokumentacija je
v fazi izdelave. V teku je realizacija pogodbe za dobavo primarne in sekundarne opreme. 20 kV celice so bile v maju
kljuËavniËarsko zmotirane v novem 20 kV
stikališËu in Ëakajo na priËetek izvajanja
elektromontažnih del. V teku je izvedba
javnega naroËila za izbor izvajalca montažnih del, ki je skupno za RTP Litija, RTP
RadeËe in RTP Polje.

V RTP 110/10 kV ViË je predvidena
druga toËka prehoda Ljubljane na 20 kV
napetost z vgradnjo tretjega transformatorja 110/20 kV in moËi 31,5 MVA ter izgradnjo novega 20 kV stikališËa. Napajanje RP
20 kV Kozarje je že nekaj Ëasa kritiËno zaradi visokih obremenitev napajalnega voda
in zaradi preseganja dopustnih padcev napetosti. Povezava na RTP 110/20 kV ViË bi
ta problem odpravila. Ta rekonstrukcija bo
omogoËila tudi zaËetek prehoda mestnega
omrežja na 20 kV napetost in zagotavljanje
napajanja 20 kV odjema na robu zahodne
Ljubljane.
Podobno kot RTP Vrhnika, pa se tudi
rekonstrukcija RTP ViË odmika glede na zastavljene roke. Sicer so izdelane vse študije
in projektna dokumentacija, imamo pa tudi
pridobljeno veËino soglasij k gradbenemu
dovoljenju. Težave so s pridobivanjem okoljevarstvenega soglasja, kar zahteva zelo
veliko Ëasa. Vloga za izdajo gradbenega
dovoljenja je sicer že vložena. PriËetek rekonstrukcije je ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja predviden proti koncu
leta 2006 in bo predvidoma dokonËana v
zaËetku leta 2008.
Ob koncu omenjamo še dokonËanje izgradnje RP 10(20) kV BTC. RP BTC je lociran
v kompleksu trgovsko-zabavišËnega kompleksa BTC. Napajan bo iz obstojeËih RTP
Žale in RTP Polje. Z izgradnjo tega objekta
je zagotovljeno dvostransko napajanje RP,
kar pomeni zanesljivost, ki bo omogoËala
nemoteno in kvalitetno napajanje porabnikov v, po porabi izredno hitro rastoËem,
kompleksu BTC-ja, in je nujen za napajanje
novih objektov v okviru BTC, kot sta vodni
park in zabavišËni park, služil pa bo tudi za
rezervno napajanje tovarne Julon. Z izgradnjo RP BTC se izognemo sicer potrebni ojaËitvi obstojeËih izvodov iz RTP Polje.
Glavnina izgradnje objekta vkljuËno
z montažo primarne in sekundarne opreme
je bila dokonËana že do konca leta 2005.
Letos je bil izveden interni strokovni tehniËni pregled. Vložena je vloga za pridobitev
uporabnega dovoljenja in trenutno Ëakamo
na izvedbo tehniËnega pregleda objekta.

RTP RadeËe v nastajanju

Janez Skok, OE DEE

maj-junij2006 | Dober tok. • 9

UREDNICE
AKTUALNO

BESEDA
AKTUALNO

Prodor na trgu - OE Inženiring
Spomnimo se, da je bila OE Inženiring ustanovljena kot tržna dejavnost v zaËetku leta 2001. Enota, ki
se je oblikovala iz delavcev investicijskega vzdrževanja, dela predhodnega
sektorja Obratovanja, je ob ustanovitvi štela 155 delavcev.

S

kupine investicijskega vzdrževanja so
pred reorganizacijo gradile predvsem
distribucijsko omrežje za potrebe Elektra Ljubljana in izvajale dela investicijskega
vzdrževanja na našem omrežju. Na zunanjem trgu so se izvajali le elektroenergetski
prikljuËki ter manjša elektroenergetska dela
po naroËilih investitorjev na podroËju Elektra Ljubljana in nekatera pogodbena vzdrževanja tujih elektroenergetskih postrojev.
Zaradi cilja našega podjetja po dodatnem pridobivanju sredstev smo v OE Inženiring bistveno spremenili odnos do tržišËa,
ukoreninjeno kulturo samozadostnosti zamenjali s tržno kulturo odprtosti in prilagodili poslovne procese tudi potrebam drugih
investitorjev.
V okviru OE Inženiring smo na novo
zaposlili in izobrazili skupino projektantov,

ki izdeluje projekte prednostno za potrebe
tržišËa, seveda pa tudi za naše podjetje.
Pomemben element projektiranja za trg je
zgodnji kontakt z investitorjem, kar nam
nudi prednost in možnost lažjega dogovarjanja za nadaljnje izvajanje predmetnih
elektromontažnih del. Projektiranje v primerjavi z izvajanjem elektromontažnih del
ne pomeni veËjega dohodkovnega elementa, predstavlja pa pomembno vez med nami
in investitorjem v zaËetni fazi graditve objekta ter celostno storitev - od projektiranja
do izvedbe. FinanËni uËinek sinergije projektiranja in izvedbe je mnogo veËji, kot Ëe
izvajamo storitvi vsako zase.
V letu 2001 je bil v OE Inženiring trud
skoncentriran na oblikovanje komercialnih
procesov do najveËjih investitorjev elektromontažnih del na geografskem podroËju
Elektra Ljubljana (udeleževanje na javnih
razpisih, najveËji nosilci del - SCT, Primorje, Gradis, Rudis, Strabag itd.). Že v istem
letu smo na izredno selektivnem trgu izvajanja elektromontažnih del na avtocestnem
programu DARS uspeli pridobiti štiriletno
pogodbo na odseku Blagovica - Trojane in
delno v nadaljevanju ceste do Vranskega.
S tem delom, ki smo ga izvedli predvsem

Elektro Ljubljana je sodeloval pri prestavitvah energetskih vodov na dolenjski avtocesti
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kvalitetno v zahtevnih rokih, smo pridobili
odliËne reference, ki so nam ves Ëas v prid.
Seveda pa moramo poudariti, da nam je ob
prodiranju na trg pripomoglo ime blagovne
znamke Elektro Ljubljana.
V nadaljevanju se je angažiranost
OE Inženiring na trgu elektromontažnih
storitev samo še stopnjevala, saj uspevamo pridobiti dela povsod, kjer se dogaja
energetska infrastruktura, konkuriramo pa
tudi izven geografskih meja našega podjetja. Naj omenimo bolj prepoznavne objekte,
kjer smo komercialno, ali pa tudi kot izvajalci prisotni: predor Ljubno in viadukt
PeraËica na Gorenjskem, avtocestni odseki
v Prekmurju, avtocestni odseki proti Novi
Gorici, avtocesta Izola-Koper, predor pod
Izolsko bolnišnico, predor Koseze-Šentvid v Ljubljani, tunela Dekani in Kastelic.
Med zahtevnimi energetskimi projekti, pri
katerih smo si izborili sodelovanje, je tudi
rekonstrukcija KliniËnega centra v Ljubljani. Pridobivamo veËja dela pri izgradnjah
industrijskih con, ki se pojavljajo kot gobe
po dežju. Za eno veËjih industrijskih con v
Hrastniku, ki je bila odprta pred kratkim,
smo sklenili do sedaj tudi najveËjo pogodbo v vrednosti nekaj 100 mio SIT.

UREDNICE
AKTUALNO

BESEDA
AKTUALNO

Promocijski pano pri tunelu PeraËica na Gorenjskem - pred “odtujitvijo”

V letu 2004 smo priËeli sistematiËno
beležiti ponudbe, ki jih centralno in sistemsko oddajamo zainteresiranim povpraševalcem za izvedbo elektromontažnih del. V
dveh letih in pol dosegamo številko 750 oddanih ponudb. NajveËji del realiziranih poslov številËno predstavlja izgradnja transformatorskih postaj s pripadajoËim SN in
NN omrežjem. Na tem segmentu smo v petih letih prevzeli vodilno vlogo na tržišËu.

ki predstavljajo potencialne investitorje za
ostala naroËila in pa seveda naše kupce
energije.

Poleg naštetega pomemben segment
predstavljajo nizkonapetostni distribucijski
prikljuËki. Žal nam v petih letih ni uspelo
realizirati zaËrtanih komercialnih ciljev na
tem podroËju, kjer se na žalost sooËamo
tudi z nepotrebno notranjo konkurenco.
Zapisali smo si cilje in pripravili metode za
dosego veËjega tržnega deleža tudi na tem
segmentu.

KonkurenËnost, kvaliteta in terminska
usklajenost naših storitev je na trgu vedno
bolj prepoznavna in postaja že prisloviËna.
»udovita posledica je seveda vedno veËje
povpraševanje po naših ponudbah za izvajanje del.

V okviru OE Inženiring vzdržujemo
tudi 10 elektrarn našega podjetja. Poslovanje proizvajanja energije je evidentirano v
hËerinskem podjetju Male hidroelektrarne
Elektro Ljubljana d.o.o., ki se letos izkazuje
s 57 mio SIT dobiËka.

Svojo prepoznavnost na trgu oblikujemo tudi z oglaševanjem, tako na primer
z namešËanjem reklamnih transparentov
Elektro Ljubljana na pomembnih gradbišËih. Tako nam uspeva, da poleg naše, reklamiramo tudi ostale tržne dejavnosti našega podjetja, predvsem prodajo elektriËne
energije.
V zvezi z reklamnimi panoji se je pred
kratkim odvila zanimiva zgodbica. Ko smo,
po dogovoru s DARS in SCT, na gradbišËu
avtoceste na Gorenjskem (kjer smo zgradili transformatorsko postajo) postavili naše
reklamne panoje, so ti po tednu dni izginili
preko noËi. Na svoje zaËudenje smo po preverjanju dogodka ugotovili, da so nam jih

DOSEŽENI PROMET NA INVESTICIJAH ZA TUJEGA NARO»NIKA
GLEDE NA ZAHTEVE UPRAVE IN LASTNIKOV

V petih letih smo razvili mnogo produktov, ki našo ponudbo dodatno plemenitijo (predelava merilnih mest, kompenzacija
jalove energije, meritve kvalitete elektriËne
energije, pregledi elektriËnih postrojev in
naprav s pomoËjo termografije).

1.000

Pomemben tržni delež dosegamo
tudi na podroËju vzdrževanja elektriËnih
postrojev in naprav, ki niso v lasti Elektra Ljubljana. Vzdrževanje tujih postrojev
poleg neposrednih finanËnih uËinkov prinaša tudi stik z gospodarskimi družbami,
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odstranili delavci Elektro Gorenjske in jih
''v zašËito pred dežjem in UV-žarki'' shranili v svoje skladišËe. Transparentov nam
do danes, ko nastaja Ëlanek, še niso vrnili.
»eprav smo Ëlanek namenili predvsem predstavitvi naših rezultatov udeleževanja na prostem trgu, pa je na mestu,
da omenimo, da naša osnovna naloga je in
ostaja ''pokrivanje vseh potreb po gradnji
elektroenergetskega omrežja in postrojev
našega podjetja''. Slednje v višini 2103 mio
SIT predstavlja 59-odstotni delež prihodkov OE Inženiring preteklega poslovnega
leta. Ostali prihodek, v višini 1454 mio SIT,
pa smo ustvarili na trgu.
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Iztok Bartol
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2002

2003

2004

2001. Slednje se glasijo: ''Zahtevana 10odstotna letna rast prometa na izvajanju
investicij za tujega naroËnika ob hkratnem
15% doseganju dobiËka''. Zahteve uprave
in dosežene rezultate
najbolj zgovorno prikazujeta
priložena
grafa. Bralca opozarjamo, da graf ne vsebuje
vrednostnih podatkov
o izvajanju lastnih
investicij, projektive,
prikljuËkov itd., ampak
izkljuËno gradnje, kot
jih izvajamo za tuja
podjetja.
iztok.bartol@elektro-ljubljana.si

Ob prelomu v leto 2002 so bile podane zahteve ter kazalci uprave in lastnika,
ki so se navezovale na rezultat dosežen leta

DOSEŽENI DOBI»EK NA INVESTICIJAH ZA TUJEGA NARO»NIKA
GLEDE NA ZAHTEVE UPRAVE IN LASTNIKOV

2005

2006

OdliËni finanËni rezultati odražajo
trud vseh nas, ki smo s srcem in dušo lojalni Elektru Ljubljana d.d. Graf pove veË
kot vse besede. Dosegli smo eno milijardo
SIT, naš cilj je v naslednjih letih doseËi
dve!!!

Direktor OE Inženiring: Iztok Bartol
Vodja izgradenj: Roman Ponebšek
Vodje v komerciali in na enotah: Bojan
Rode, Sašo Svetlin, Pavel Pirc, Franci Golob, Damijan MikliË, mag. Mitja Brudar,
Aleš Kuhar, SreËko MiheliË
Vodja projektive: Zoran LebiË
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Spodbudne
ocene bralcev
V juliju smo na Agenciji ODMEV opravili analizo ankete zadovoljstva bralcev internega glasila Elektro novice,
ki jo je izvedelo uredništvo. Analiza ankete, ki je merila
zadovoljstvo bralcev z internim glasilom delniške družbe
Elektro Ljubljana, zajema izpolnjene ankete, ki so bili priložene 2. številki Elektro novic (marec-april 2006).

E

lektro novice sicer izidejo v nakladi 1.900 izvodov, vendar je
analiza po dogovoru z uredništvom upoštevala samo anketne vprašalnike, ki so jih izpolnili zaposleni, in ki so prispeli
na naslov službe za odnose z javnostmi Elektra Ljubljana do 4.
julija 2006.
PovpreËna ocena zadovoljstva z internim Ëasopisom oziroma njegovo kakovostjo je bila 3,9. Vprašanje ocene kakovosti je
vsebovalo šest kriterijev (vsebina, oblika, aktualnost, zanimivost,
informativnost in tisk), ki so jih anketiranci ocenjevali z ocenami
od 1 do 5, pri Ëemer je ena najnižja ocena, pet pa najvišja. Najvišjo
oceno je dobil tisk (4,4), najnižjo pa aktualnost (3,6).

Tisk
4,2

Zanimivost

3,8

Informativnost

3,7

Vsebina

3,7

Zanimivost
Zanimivost je ocenilo
179 anketirancev. PovpreËna ocena je bila 3,8, najveË
anketirancev pa je zanimivosti
prisodilo oceno 4. Isto velja za
oceno vsebine glasila, ki pa je dobilo povpreËno oceno 3,7. Enako
število anketirancev je obliki glasila
prisodilo povpreËno oceno 4,4, najveËkrat pa je bila obliki podeljena petica.
Vsebino je ocenilo 177 anketirancev. PovpreËna ocena informativnosti je 3,7. Sicer pa so anketiranci informativnosti glasila
najveËkrat pripisali oceno 4.

Priljubljene vsebine
Na vprašanje o najbolj priljubljenih vsebinah je odgovorilo
144 anketirancev, ki so imeli možnost, da sami napišejo, katere
rubrike oziroma vsebine jih najbolj pritegnejo. Nekateri so podali
veË odgovorov (vseh odgovorov je bilo 299), v povpreËju pa je vsak
anketiranec, ki je odgovoril, podal dva odgovora. Spodnji graf prikazuje deleže najbolj priljubljenih vsebin ali rubrik v glasilu Elektro
novice (samo deleži, ki presegajo pet odstotkov).

4,4

Oblika

Vsebino je ocenilo 178 anketirancev. PovpreËna ocena aktualnosti (vsebino so ocenjevali z ocenami od 1 do 5, pri Ëemer je ena
najnižja ocena, pet pa najvišja) je 3,6.
Sicer je bila med anketiranci
najbolj frekventna ocena 4.

Aktualno

31,9

Zanimivosti

Aktualnost

25,6

3,6

Novosti
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Spoznajmo se

13,9

Športni dogodki

Od 181 anketirancev je glasilo ocenilo 177 anketirancev. PovpreËna ocena glasila kot celote (glasilo so ocenjevali z ocenami od
1 do 5, pri Ëemer je ena najnižja ocena, pet pa najvišja) je bila 3,8.
Anketiranci so glasilu najveËkrat podelili oceno 4.
Ocena 5

13,9

TehniËne novosti

11,8

Šale, križanke

11,1

Kadrovske novice

10,4

Poslovanje družbe

10,4

Za dušo

14,7

9

Vsebine o
upokojencih

Ocena 4

57,1

7,6

Tema meseca
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Uvodnik

Ocena 3
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Anketiranci so omenjali še rubrike, kot so reportaže, razmišljanja urednice, potopisi, zanimive fotografije, raziskave, izobraževanje, zelena energija, družabni veËeri in Dobro je vedeti.
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Spremembe, da ali ne?
Na vprašanje, kaj bi oblikovno ali vsebinsko spremenili v internem glasilu Elektro novice, je odgovorilo 87 anketirancev (48,1
odstotka). Anketiranci so imeli možnost, da sami napišejo, kako bi
glasilo vsebinsko in oblikovno spremenili. Nekateri anketiranci so
podali veË odgovorov (vseh odgovorov je bilo 104), v povpreËju pa
je vsak anketiranec, ki je odgovoril, podal nekaj veË kot en odgovor.
Zanimivo je, da nihËe od tistih, ki so podali odgovor, ne želi oblikovnih sprememb internega glasila, 22,9 anketiranca, ki so podali
odgovor, pa si ne želi nikakršnih sprememb glasila.
Naslednji graf prikazuje deleže najmanj priljubljenih vsebin
ali rubrik v glasilu Elektro novice (samo deleži, ki presegajo pet
odstotkov). Anketiranci so še omenjali: zdravje, šport, prispevke zunanjih avtorjev, avanture, meseËno izhajanje Elektro novic, turizem
in potopise.
VeË informacij iz
nadzorništev

Na vprašanje, kaj bi oblikovno ali vsebinsko spremenili v
internem glasilu Elektro novice, je odgovorilo 85 anketirancev
(46,9 odstotka). Anketiranci so imeli možnost, da sami napišejo,
kaj jih moti v internem glasilu Elektra Ljubljana. Nekateri anketiranci so podali veË odgovorov (vseh odgovorov je bilo 92),
v povpreËju pa je vsak anketiranec, ki je odgovoril, podal en
odgovor. Zanimivo je, da 60 odstotkov (nominalno 51) tistih, ki
so odgovorili, v glasilu Elektro novice ne moti niË. Spodnji graf
prikazuje deleže, kaj bralce moti pri glasilu Elektro novice (samo
deleži, ki presegajo tri odstotke).

5,9

Stvari se ponavljajo
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Anketiranci so še omenjali: “Spoznajmo se”, da je premalo
športa, da naj bi Elektro novice izhajale vsak mesec, da je preveË o
upokojencih in da je premalo fotografij.
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Sodelavci Agencije ODMEV, strateško komuniciranje
(V odstotkih; numerus je pri vsaki vsebini 87.)

Osnovna statistika
• Od 983 zaposlenih v Elektru Ljubljana, ki so prejeli interno glasilo Elektro novice z anketnim vprašalnikom (anketa je bila anonimna,
tisti, ki so želeli sodelovati v nagradni igri, so se podpisali), je prišlo na naslov službe za odnose z javnostmi Elektra Ljubljane 181
(18,4 odstotka) izpolnjenih anket. Te ankete so bile upoštevane v analizi.
• Od 181 vrnjenih anket je bilo 38,7 odstotka podpisanih, 61,3 odstotka pa nepodpisanih.
• VeËina (97,8 odstotka) anketirancev je odgovorila, da prebira Elektro novice. Od teh (nominalno 177) jih 71,8 odstotka prebira redno,
28,2 odstotka pa obËasno.
• VeËina anketirancev (91,1 odstotka) meni, da Elektro Ljubljana potrebuje interno glasilo.
• Najbolj priljubljene vsebine ali rubrike pri anketirancih so “Aktualno”, “Zanimivosti” in “Novosti”, najmanj priljubljene pa vsebine
o upokojencih, “Tehnika” in vsebine o poslovanju družbe.
• Bralce Elektro novic najbolj moti samohvala v internem glasilu in to, da se stvari ponavljajo.
• Petina anketirancev je pripravljena na redno ali obËasno sodelovanje pri oblikovanju vsebine glasila.
• Anketiranci so tudi ocenjevali interno glasilo (z ocenami od 1 do 5, pri Ëemer je ena najnižja ocena, pet pa najvišja). Najvišjo oceno
je dobil tisk (4,4), najnižjo pa aktualnost (3,6). Sicer je bila povpreËna ocena glasila (3,8).
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NOVICA

NOVICA

Rezultati žrebanja nagradne
ankete med bralci Elektro novic
V ponedeljek, 3. julija 2006, je v
prostorih tajništva kabineta uprave Elektra Ljubljana potekalo žrebanje med prispelimi anketnimi vprašalniki, s katerimi
ste imeli možnost izraziti svoje zadovoljstvo z internim glasilom Elektra Ljubljana.
Vaši odgovori, za katere se vam iskreno
zahvaljujemo, nam bodo koristno vodilo
in vzpodbuda pri programski usmeritvi,
vsebini in oblikovni podobi glasila v prihodnosti.

konca septembra prejeli praktiËne nagrade.
»estitamo: Antonu Prašnikarju iz
Domžal, Juriju ŽnideriËu iz Ljubljane,
Antonu Avscu iz Novega mesta, Tonetu
Kalinu iz Ljubljane, Franciju Mestku iz
KoËevja in Ani Burja iz Domžal. Vsem
ostalim se še enkrat zahvaljujemo, ker
vam ni vseeno.

Med prispelimi vprašalniki je bilo
izžrebanih šest nagrajencev, ki bodo do

Uredništvo

NOVICA

NOVICA

Na pragu izida letnega in
okoljskega poroËila
Predvidoma ob koncu meseca julija
2006 bosta izšla Letno poroËilo Elektro
Ljubljana 2005 ter PoroËilo o ravnanju z
okoljem Elektro Ljubljana 2005.
O tem, kakšno poslovno leto je za
nami, in kako uresniËujemo svojo zavezo
k odgovornemu ravnanju z okoljem, ste
lahko med vsebino internega glasila že
prebirali. VeË pa lahko izveste tudi iz objavljenih poroËil na spletni strani Elektra
Ljubljana.
Uredniπtvo

Naslovnici obeh poroËil
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janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

Sistem upravljanja varovanja
informacij po ISO/IEC 27001:2005

mag. Janez Hostnik

V Elektro novicah smo v letu
2005 in 2006 v treh Ëlankih informirali bralce novic o projektu Sistema upravljanja varovanja informacij,
katerega zaËetek sega v februar 2005.
Projekt pa je bil konËan in pridobljen
certifikat ISO 27001-2005 pri Slovenskem inštitutu za kakovost (SIQ)
v juniju 2006.

P

rojekt smo vodili do konca leta 2005
po metodologiji SIST BS 7799-2003
in ISO 17799-2003. V oktobru 2005
pa je izšel novi standard ISO/IEC 270012005, po katerem smo se želeli certificirati.
Oba standarda se vsebinsko nekoliko razlikujeta, zato smo morali v naši dokumentaciji upoštevati spremembe in organizirati v
tem letu dodatni izobraževalni seminar za
Ëlane Sveta, tima in notranje presojevalce
navedenega sistema ter posredno informirati vse zaposlene.
Projekt je bil praktiËno konËan in
uveden Sistem varovanja informacij v podjetje do konca leta 2005. Presoja Sistema
se je zaËela s strani SIQ v mesecu januarju
tega leta s pregledom Poslovnika kakovost,
nato je sledila predhodna presoja v mese-
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cu marcu in certifikacijska presoja 8. in 9.
maja. Predhodna in certifikacijska presoja
sta zajeli vse procese v podjetju in organizacijske enote do nadzorništva v DE Ljubljana okolica, KoËevje in Trbovlje, s tem da
je bil poseben poudarek dan pregledu nalog
Sveta, tima in službe za varovanje informacij ter nalog doloËenih služb na Upravi
podjetja. Po metodi vzorËenja so pri presoji
zunanji presojevalci s strani SIQ zaznali še
nekatere pomanjkljivosti pri varovanju informacij in predpisali pet ukrepov in devetindvajset priporoËil za izboljšavo sistema.
Teh pet ukrepov smo v dobrem mesecu dni
uspešno razrešili in dokumentirali. PriporoËila bomo upoštevali pri nadaljnjem razvoju sistema. S strani presojevalca SIQ je bila
ponovno izvršena presoja v DE Trbovlje in
na Upravi podjetja. Zahtevam vsebine presoj smo zadostili in certifikat ISO 270012005 je bil konËno pridobljen.
Poudariti moram, da je bil projekt
uvedbe upravljanja varovanja informacij in
pridobitev certifikata ISO 27001 eden najzahtevnejših od, do sedaj štirih pridobljenih certifikatov, saj je zahteval sedemnajst
mesecev poglobljenega in usklajenega trdega dela.
V okviru projekta smo dolžni izdelati
še v tem letu dva podprojekta, ki ju standard zahteva in sta bila sprejeta na Projektnem svetu, in sicer:
• NaËrt neprekinjenega poslovanja podjetja
in
• Izvedba penetracijskega testa.
Rezultati podprojektov in njuna uvedba bodo pregledani s strani SIQ v naslednji
presoji Ëez pol leta.
Kaj nam uvedba sistema v podjetje
prinaša?
Uveden Sistem upravljanja varovanja
informacij zagotavlja podjetju sistemski
pristop k upravljanju obËutljivih informacij. Zajema vse procese in vse zaposlene v

podjetju, zato je tudi komunikacijsko zahteven, s poudarkom na varovanju informacij v poslovnih in tehniËnih informacijskih sistemih. Sistem zagotavlja stalno
kontrolno funkcijo, zmanjševanje tveganj,
opredeljeno odgovornost, dokumentiran
pristop, razvojno komponento, ustrezno
zašËito informacij ter proces notranjih in
zunanjih presoj in notranje revizije.
Z uvedbo Sistema upravljanja varovanja informacij in pridobitvijo certifikata ISO 27001-2005 podjetje stopa po poti
inovativnih podjetij, ki si želijo nekaj veË,
saj je podjetje pridobilo certifikat ISO 27001-2005 s številko dve v RS, kar pa ni kar
tako za ta trenutek. Kar je bilo že veËkrat
poudarjeno v tem glasilu, naj bo še enkrat,
korak za korakom je naše podjetje na pravi
poti k Poslovni odliËnosti.
Certifikat ISO 27001-2005 bo podeljen
našemu podjetju ob proslavi 110. obletnice
prve javne uporabe elektriËne energije na
obmoËju Elektro Ljubljane v DE KoËevje.
Svetovalec uprave za kakovost
mag. Janez Hostnik
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PoroËilo o delu projektnega tima
za prilagoditev poslovanja z
gospodinjskimi odjemalci po 1. 7. 2007
Odpiranje trga za gospodinjske
odjemalce po 1. 7. 2007 za Elektro
Ljubljana pomeni obveznost priprave
novih pogojev dobave in potrebo po
ustrezni informiranosti gospodinjskih
odjemalcev o novih razmerah in možnostih, prav tako pa tudi priložnost za
nov pristop, ki bo poveËal zadovoljstvo
odjemalcev in poslovni uspeh družbe.

C

ilj projekta je opredelitev naËina sodelovanja z gospodinjskimi odjemalci, ki bo upošteval zahteve zakonodaje, možnosti nakupa elektriËne energije
oz. razmere na trgu na debelo in oblikovanje prodajnih cen, naËin obraËuna elektriËne energije in omrežnine, segmentacijo
gospodinjskih odjemalcev, nabor produktov,
prodajne poti, naËin sklepanja pogodb oz.
prehoda iz adhezijske pogodbe na tržni odnos, plaËilne pogoje, obravnavo reklamacij,
sklepanje partnerstev oz. zavezništev pri nudenju dodatnih storitev, naËin informiranja
oz. svetovanja glede racionalne rabe elektriËne energije, možnost daljinskega krmiljenja
toplotnih in hladilnih porabnikov ...

Kot izhodišËe
nam je dan obstojeË
naËin sodelovanja z
gospodinjskimi odjemalci, ki ga podrobneje obravnavamo v
sklopu analize obstojeËega stanja. V analizi obstojeËega stanja je treba opredeliti
trenutne prednosti in
slabosti, prav tako pa
tudi priložnosti pri
novih možnostih sodelovanja.
Projektni tim se je prviË sestal 9. 3.
2006 in pripravil projektno nalogo, ki je
sestavljena iz desetih sklopov. Projektni
tim je že obravnaval prvih osem sklopov
projekta.
1. V okviru prvega sklopa smo analizirali slabosti in težave pri obstojeËem poslovanju z gospodinjskimi odjemalci, ki
nam bo osnova pri oblikovanju novih
pogojev pod tržnimi pogoji. Pri analizi
smo se osredotoËili na procese sklepanja
pogodb, obraËuna, izterjave in reševanja
reklamacij.
2. V okviru drugega sklopa projekta smo
pregledali obstojeËo zakonodajo in predpise, ki jih bo treba upoštevati 1. 7. 2007
ob popolnem odprtju trga z elektriËno
energijo. Ob tem se je pojavilo nekaj
vprašanj, ki jih bo treba uskladiti z zakonodajalcem oz. v ta namen izdelati in
sprejeti doloËene podzakonske akte.
3. V tretjem sklopu projekta smo obravnavali naËine oblikovanja prodajnih cen
glede na tržne razmere na trgu na de-

belo in obstojeËi tarifni sistem. Problematika je kompleksna, zato jo bo treba
razreševati postopno in ob sodelovanju
vseh v vrednostno verigo povezanih
podjetij od proizvodnje do distribucije
ter države.
4. V Ëetrtem sklopu projekta smo obravnavali možnost spremembe naËina obraËuna glede na relativno velike razlike med
obveznostmi pri nakupu elektriËne energije ter enakomernimi prihodki iz prodaje. Pri tem smo analizirali tudi finanËna tveganja, ki se pojavljajo na strani
trgovcev in na strani SODO za razliËne
pristope pri obraËunu.
5. V petem sklopu smo analizirali življenjske navade odjemalcev in na tej osnovi
možnost oblikovanja segmentacije (mlade družine, upokojenci ...). Pri tem analiziramo kakovost obstojeËih podatkovnih
baz in možnost povezave z zunanjimi
viri podatkov.
6. V šestem sklopu projekta smo pregledali
možnosti oblikovanja razliËnih produk-

maj-junij2006 | Dober tok. • 17

AKTUALNO

AKTUALNO

tov in storitev za posamezne skupine
segmentov gospodinjskih odjemalcev.
Pri tem smo pregledali dobre prakse ponudbe razliËnih tarifnih pogojev, produktov in storitev sorodnih oskrbovalnih
podjetij v tujini.
7. V sedmem sklopu analiziramo obstojeËe prodajne poti (direktna pošta, klicni
center, šalterske službe, internet) in naËin sklepanja pogodb z gospodinjskimi
odjemalci. Pri tem je kljuËna omejitev
v loËitvi informacijskih sistemov SODO
za regulirane procese in informacijskih
sistemov CRM tržnega subjekta oz. trgovca. Na podlagi podrobne analize
obstojeËega stanja informacijskih rešitev oz. aplikacij bomo lahko vzpostavili
nov koncept, ki bo skladen s poslovno
filozofijo, zakonskimi zahtevami in bo
upošteval praktiËne omejitve.

8. Sklop projekta je namenjen osvešËanju
gospodinjskih odjemalcev o racionalni
rabi elektriËne energije. Elektro Ljubljana je v preteklosti v okviru priložnostnih
informativnih brošur za uporabnike veliko prostora namenil tej problematiki. Ob
odprtju trga za gospodinjstva je priložnost za obnovo vsebin in ponovno izdajo
priroËnika, ki ga bodo gospodinjstva na
željo (izpolnjen in poslan odrezek raËuna) prejela na dom brezplaËno.

10. KonËni sklop projekta: Na osnovi zgoraj izvedenih osnov v okviru predhodnih sklopov je treba konkretno oblikovati tržni pristop ob odpiranju trga za
gospodinjske odjemalce, ki bo upošteval
pravne, ekonomske, organizacijske in
kadrovske zahteve in omejitve. V tem
sklopu je treba pripraviti tudi informativno brošuro za gospodinjske odjemalce glede nabora produktov, storitev ter
drugih oblik sodelovanja.

9. Sklop projekta se nanaša na korporativno
komuniciranje podjetja, ki bo na ta naËin
ustrezno informiral, osvešËal in vplival
na vedenje gospodinjskih odjemalcev,
da bodo Elektro Ljubljana prepoznali kot
tržno podjetje, ki vstopa na trg z elektriËno energijo in želi v prihodnosti s svojimi produkti in storitvami postati ugledno
tržno podjetje (vzor Petrol, Telekom ...).

O nadaljnjih aktivnostih in usmeritvah projektnega tima za prilagoditev poslovanja z gospodinjskimi odjemalci po 1.
7. 2007 bomo poroËali v eni od prihodnjih
številk Elektro Novic.

Projektni tim za prilagoditev poslovanja z
gospodinjskimi odjemalci po 1. 7. 2007

NOVICA

NOVICA

10. redna seja skupšËine Elektra
Ljubljana d.d.

N

a podlagi 45. Ëlena statuta družbe
Elektro Ljubljana, uprava sklicuje
10. redno sejo skupšËine Elektro
Ljubljana, javno podjetje za distribucijo
elektriËne energije d.d., ki bo dne 31. 8.
2006 ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 58/I, z naslednjim
dnevnim redom:
1.

Otvoritev skupšËine in izvolitev delovnih teles skupšËine.
2.a) Seznanitev z letnim poroËilom za leto
2005 z mnenjem revizorja, pisnim poroËilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poroËila po 282. Ëlenu Zakona
o gospodarskih družbah in podelitev
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razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilanËnega
dobiËka za leto 2005.
3. Izvolitev novega Ëlana nadzornega
sveta predstavnika delniËarjev.
4. Razširitev dejavnosti družbe ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta
družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za
preraËun zneskov iz tolarjev v EUR.
5. Imenovanje pooblašËene revizijske
družbe za leto 2006.
Uprava podjetja

NOVICA

NOVICA

Elektrin veËer
v znamenju
vrhunskega športa,
glasbe in izboljšav
Izboljπavo je predstavil mag. Janez Hostnik

22. maja ob 19. uri je v prostorih Mestne elektrarne ljubljanske v izredno prijetnem vzdušju potekal že tradicionalni osmi
Elektrin veËer. Zanimivi predstavitvi Martina Strela, maratonskega
plavalca in svetovnega rekorderja v etapnem neprekinjenem plavanju, je sledila podelitev priznanj za Najboljšo stalno izboljšavo

v letu 2005. Priznanji sta prejela Matjaž Keršnik in Bojan SemiË.
VeËer se je zakljuËil z nastopom Okteta Deseti brat.
Deveti Elektrin veËer bo predvidoma 23. oktobra. Že sedaj
prisrËno vabljeni!
Violeta Irgl

Martin Strel je navduπil obËinstvo

Podelitev priznanja Bojanu SemiËu in Matjaæu Kerπniku

Gostitelj veËera je bil mag. Gregor BoæiË

Moderatorja Elektrinih veËerov
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Najboljša stalna izboljšava leta
2005 v Elektru Ljubljana
KljuËni
element
poslovanja
uspešne moderne družbe je proces
njenega stalnega razvoja. Ob vodenem in naËrtovanem razvoju pa so
še posebej dragocena individualna in
inovativna razmišljanja zaposlenih.

S

talne izboljšave so v Elektru Ljubljana
del sistema kakovosti. Standard ISO
9001-2000 Sistem vodenja kakovosti
obravnava problematiko izboljševanja oziroma nenehnega izboljševanja na vseh procesih v podjetju kot enega od temeljev razvoja vsake organizacije. Vsi ostali standardi,
ki jih je podjetje uvedlo: ISO 14001-2005
Sistem ravnanja z okoljem, OHSAS 180011999 Sistem vodenja varnosti in zdravja pri
delu, ISO 27001-2005 Sistem upravljanja
informacij, poudarjajo zlasti v delu namenjenem politiki vodstva, razvoj procesov
in iz njih izhajajoËih stalnih izboljšav ter
zavezanost najvišjega vodstva k vzpodbujanju stalnih izboljšav, izumov in tehniËnih
izboljšav.
PodroËje procesa stalnih izboljšav, ki
pomembno prispevajo k napredku in razvoju podjetja ter zadovoljstvu odjemalcev, je
v Elektru Ljubljana sistematiËno urejeno od
leta 2001, ko je družba uvedla nov standard
sistema vodenja kakovosti ISO 9001-2000.
V spodbudo omenjenemu naËelu stalnega
razvoja Elektro Ljubljana od leta 2002 podeljuje tudi pisno priznanje in denarno nagrado za najboljšo stalno izboljšavo v družbi.
V letu 2002 je nagrado prejel Jaka Pavlin za predloga stalne izboljšave “Preprogramiranje MTK sprejemnikov” in “Uparjanje
odjemalcev”.
V letu 2003 je bil izbran predlog izboljšave Uroša Jerine in Zorana PopoviËa
“Analiza SN kabelskega omrežja”.
Nagrado za leto 2004 je prejel Angel
MihelËiË za predlog “Zanesljivost obratovanja 110 kV Ljubljanske zanke”.
V letu 2005 pa je bilo posredovanih
enajst predlogov za stalne izboljšave. Osem
predlogov je bilo sprejemljivih za izvedbo in
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s tem tudi nagrajenih. Skupna višina nagrad
je bila izplaËana v vrednosti 465.000 SIT.
Za najboljšo stalno izboljšavo v letu
2005 je bil izbran predlog z naslovom
“Analiza transformatorskega olja s hitro
kwik skrene metodo”, ki sta jo razvila sodelavca Elektra Ljubljana Matjaž Keršnik in
Bojan SemiË iz organizacijske enote DEE.
Predlog je potrdil tudi odbor za kakovost.
Utemeljitev njunega predloga je delovna
skupina opisala na sledeËi naËin:
“Pravilnik o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in derfenilov predstavlja obvezo podjetja, da do konca leta 2010 poskrbi za dekontaminacijo ali odstranitev vseh
naprav oziroma postrojev, ki vsebujejo olja
z veË kot 50 mg PCB/kg. Podjetje mora tak
postroj prijaviti Ministrstvu za okolje.
V Elektru Ljubljana so bile vse naprave
oziroma postroji, ki so vsebovali PCB, odstranjeni in odpeljani na uniËenje v tujino preko
pooblašËene organizacije v prejšnjem desetletju, ostalo pa je nepreverjeno cca 5000 distribucijskih transformatorjev. Predlagana izboljšava v obliki Navodila za odstranjevanje
naprav, ki vsebujejo PCB, podaja postopek za
dela s transformatorskim oljem, kjer iz dokumentacije ni razvidno, da ne vsebuje PCB.
Napravo oziroma postroj testiramo na
prisotnost PCB pri vzdrževanju, popravilu
ali izloËitvi transformatorja iz obratovanje v
reciklažo. Operativni program identifikacije
naprave oziroma postroja, ki lahko vsebuje
PCB, mora vsebovati naslednje korake: popis
Bojan SemiË in Matjaæ Kerπnik

naprave oziroma postroja, odvzem vzorca
olja, analizo vzorca olja po predloženi metodi, analiziranje vzorca po laboratorijski
metodi, sestavo in arhiviranje poroËila. V
primeru negativnega vzorca olja se postopek
evidentira in zakljuËi. V primeru pozitivnega
vzorca olja po tej metodi se le-tega analizira
z natanËno laboratorijsko metodo. V kolikor
je rezultat pozitiven, se transformator predlaga za razgradnjo in odpelje na uniËenje.
Predlagatelja izboljšave sta vsebinsko
dokumentirala postopek obvladovanja naprav oziroma postrojev, za katere sumi, da
vsebujejo PCB. Predloženi postopek ugotavljanja PCB v olju po navedeni analitiËni
metodi je hiter in uËinkovit in je prinesel
veËje finanËne prihranke ne glede na to, da
je treba v primeru pozitivnega vzorca letega analizirati z natanËno laboratorijsko
metodo. Izboljšava obeh predlagateljev je
sistemskega znaËaja in je pomembno prispevala k dvigu kakovosti ravnanja z okoljem v distribuciji elektriËne energije.”
Elektro Ljubljana podeljuje priznanje in denarno nagrado v okviru programa
Elektrinih veËerov in nagrajenca predstavi
tudi v internem glasilu družbe Elektro novicah. Letos je bilo priznanje tako podeljeno v
okviru osmega Elektrinega veËera, 22. maja,
v Mestni elektrarni ljubljanski. Naj na tem
mestu še enkrat iskreno Ëestitamo obema
nagrajencema.
Violeta Irgl

ENERGIJA

ZELENA

Zelena energija - vsak
mesec novi kupci
ZELENA ENERGIJA je proizvod,
ki ga naši odjemalci poznajo in se
zanj tudi odloËajo. Veseli nas, da je
naše redno oglaševanje na zadnji
strani raËuna uspešno.

Ž

e skoraj dve leti je na zadnji strani
raËuna za elektriËno energijo tarifnim odjemalcem dopisnica s plaËano poštnino ter naslovnimi podatki na
prednji strani. Tako se vsak mesec razveselimo novih kupcev ZELENE ENERGIJE.
Junija je poteklo prvo leto od prenove proizvoda, spremenjenega naËina prodaje in spremembe strukture cene ZELE-

NE ENERGIJE. Prvim tridesetim kupcem
so tako že potekle prenovljene enoletne
pogodbe. Veseli nas, da noben kupec pogodbe ni odpovedal in smo jih zato podaljšali še za eno leto.
Poleg povabila k nakupu ZELENE
ENERGIJE redno oglašujemo tudi:
• na spletnih straneh Elektra Ljubljana;
• na vseh naših informacijskih mestih,
kjer odjemalcem delimo kratko informativno besedilo;
• z zgibanko, kjer je poleg informacij o
energetski zakonodaji, tarifnih skupinah in tarifnih Ëasih povabilo k nakupu
ZELENE ENERGIJE. Zgibanko obËasno

pošiljamo našim odjemalcem skupaj s
kontrolnimi raËuni;
• z rednimi Ëlanki v Elektro novicah.
Vse informacije o ZELENI ENERGIJI
še vedno dobite:
• v klicnem centru, na telefonski številki
01-430-42-70;
• na elektronskem naslovu: zelena.energija@elektro-ljubljana.si;
• na spletni strani Elektra Ljubljana;
• na vseh informacijskih mestih na upravi in posamezni DE.
Ob koncu vas ponovno vabimo,
da se tudi vi odloËite za nakup ZELENE
ENERGIJE, za katero se je odloËilo že preko 320 naših odjemalcev, ki se jim zahvaljujemo za njihovo zaupanje in pripadnost.

Sodelavci OE DTO
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Polletno
poroËilo objav
Elektra Ljubljana

kronika (5 objav), priklop na omrežje (4), investicije v omrežje (1
objava) ter odklopi iz omrežja (1 objava), ter cena elektriËne energije za gospodinjstva (1 objava) Število negativnih objav se je v
primerjavi z istim obdobjem lani poveËalo za sedem objav.
61 odstotkov - 105 objav smo uvrstili med naËrtovane. V
istem obdobju lani je bilo naËrtovanih 48 objav. Število teh objav
se je zvišalo za skoraj 119 odstotkov, kar je najopaznejša pozitivna sprememba v opazovanem obdobju. Elektro Ljubljana uËinkovito izvaja proaktivno komunikacijsko strategijo, ki je razvojno
naravnana in se sooËa z zahtevami, ki jih prinaša prihodnost.
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Press clipping d.o.o., je za podjetje Elektro Ljubljana
izvedlo analizo medijskih objav za prvo polletje 2006. V
tem obdobju je bilo v slovenskih elektronskih in tiskanih
medijih objavljenih 172 objav, v katerih je omenjeno podjetje Elektro Ljubljana, kar je za 38 objav oziroma 28 odstotkov veË kot v enakem obdobju leta 2005.
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ozitivno smo ocenili 143 objav, delež pozitivnih objav tako
znaša 83 % in je za 25 odstotnih toËk višji kot v enakem
obdobju leta 2005. NajveË objav je bilo objavljenih v mesecu juniju 46, najmanj pa v maju - 15 objav.

Graf 1: Vrednostna struktura publicitete
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Pozitivno publiciteto smo razvrstili v sledeËe tematike: poslovni rezultati (18 objav), Mirko MarinËiË - novi predsednik uprave Elektra Ljubljana (15 objav), investicije v omrežje v Ljubljani in
okolici (15 objav), investicije v omrežje - razno (15 objav), razpis
za predsednika uprave (11 objav), omrežje - težave zaradi snega
in ledu (7 objav), seja nadzornega sveta (5) ter ostale teme, ki so
zbrale manj kot 5 objav.
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V 1. Ëetrtletju 2006 smo negativno ocenili 12 objav, ki smo
jih uvrstili v tematike odjemalci - pritožbe, pohvale, vprašanja, Ërna
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Graf 2: Vrednostna struktura publicitete v prvem polletju
2006 po posameznih mesecih

naËrtovana

39 %

nenaËrtovana

61 %

Graf 3: Delež naËrtovane in nenaËrtovane publicitete
Janez Kne, komunikolog
Press clipping d.o.o.
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Mag. Janez Hostnik - dobitnik
Vidmarjeve plakete

P

od okriljem Vidmarjevega dne, ki ga je v zaËetku junija, na
obletnico svoje ustanovitve, organiziral Elektroinštitut Milan Vidmar, je potekalo tudi podeljevanje Vidmarjevih plaket posameznikom, ki so s svojim prizadevnim strokovnim delom
zaznamovali slovenski elektroenergetski sistem. Z veseljem lahko
poroËamo, da je bil med dobitniki tudi naš sodelavec mag. Janez
Hostnik, svetovalec uprave Elektra Ljubljana. Kratka opredelitev
podeljene plakete se glasi: “Za dosežke na podroËju posodabljanja
distribucijskih sistemov ter uvajanja novih znanj in tehnologij”
Iskrene Ëestitke!
Uredništvo

Plaketa je bila
podeljena s
strani direktorja
Elektroinπtituta
Milan Vidmar,
prof. dr. Maksa
Babudra
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S posluhom za okolje
Politika ravnanja z okoljem v Elektru Ljubljana je dostopna javnosti preko letnih okoljskih poroËil in sprotnega
obvešËanja o aktualnih dogajanjih s tega podroËja.

Okoljska politika v okviru EU

V

obdobju 2001-2010 je okoljska politika EU (6. okoljski akcijski program EU) prednostno usmerjena na štiri podroËja: klimatske spremembe, narava in biotska raznovrstnost,
okolje in zdravje ter naravni viri in odpadki.
Okoljska politika EU vpliva tudi na politiko varstva okolja v
Sloveniji. Prednostne naloge okoljske politike Slovenije so opredeljene v Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO). Aktualni NPVO zajema obdobje štirih let od njegovega sprejema do
vkljuËno leta 2008 z usmeritvami za prihodnost. Izpostavlja pet
kljuËnih sektorjev, in sicer industrijo, energetiko, kmetijstvo in
gozdarstvo, promet in turizem, ki potencialno najbolj ogrožajo
okolje, so pa tudi kljuËni nosilci razvoja in imajo pomembno vlogo pri uresniËevanju naËel trajnostnega razvoja. Na podlagi NPVO
se pripravljajo in izvajajo operativni programi za implementacijo
zahtev posameznih direktiv EU.

Dostop do okoljskih informacij
Z razvojem informacijskih sistemov so se poveËala tudi priËakovanja javnosti glede dostopnosti do informacij z razliËnih podroËij. Okvir za veËjo vkljuËenost javnosti ponuja Aarhuška konvencija, ki je dobila svojo konËno obliko v letu 1998 kot rezultat
prizadevanj za veËjo dostopnost do informacij. Konvencija je najpomembnejši mednarodno pravni dokument na podroËju okolja. Z
vzpostavitvijo le-te so prej zgolj deklarirane pravice civilne družbe
postale pravno obvezujoËa norma mednarodnega okoljskega prava.
Je tudi najbolj demokratiËen, saj podeljuje vsem ljudem najširšo
pravico biti obvešËen, biti pravno zašËiten in sodelovati pri odloËanju v zvezi z okoljem. Zagotavlja varstvo pravice vsakega posameznika, da živi v zdravem okolju, hkrati pa omogoËa sodelovanje
pripadnikov civilne družbe v procesu sprejemanja odloËitev.
Aarhuška konvencija spodbuja operaterje dejavnosti, ki lahko
predstavljajo veËji vir onesnaževanja, k pripravi lastnih okoljskih
informacij oz. poroËil. Informiranje zainteresiranih javnosti je le
eden izmed razlogov za pripravo okoljskih poroËil. Vprašanja okolja vedno bolj zanimajo tudi kupce, vlagatelje, banke, zavarovalnice. Nezadostno obvladovanje poslovanja z okoljem pomeni namreË
tudi finanËno tveganje, ki se lahko izraža v nepredvidenih proizvodnih stroških, izgubi naroËil ter zaupanja kupcev idr.

PoroËilo o varstvu okolja Elektra
Ljubljana 2005
Prednostne cilje na podroËju razvoja elektroenergetskega sistema je Slovenija opredelila v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), ki je bila sprejeta v letu 2004. Vsebina
nacionalnega energetskega programa poudarja varovanje okolja.
Pomembno dopolnitev predstavlja NPVO, v katerem so predvsem
izpostavljene emisije v zrak, hrup, izboljšanje stanja voda in uveljavljanje sodobnih oblik gospodarjenja z odpadki. Skupaj tvorita
jedro razvojnih usmeritev na podroËju distribucijskega elektroenergetskega sistema.

Skrb za okolje - pomemben dejavnik pri distribuciji
elektriËne energije
V letu 2004 pridobljeni certifikat ISO 14001 dokazuje našo
zavezo, da skrbno ravnamo z okoljem in da to ravnanje stalno izboljšujemo. KljuËna podroËja pri tem so predvsem posegi v prostor,
ravnanje z odpadki, vpliv distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES) na ljudi in racionalna raba energije.

Uporaba PAS vodnikov ohranja naravo
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Pri gradnji, obnovi in vzdrževanju elektroenergetske infrastrukture nastajajo odpadki. Skladno z zahtevami zakonodaje jih
predajamo registriranim zbiralcem in predelovalcem tovrstnih od-
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padkov. Vodimo evidenco odpadkov, ki nam omogoËa analizo njihove vrste in koliËine odpadkov ter mesta nastanka. Pridobljene
informacije so nato podlaga za ukrepe, s katerimi bomo v prihodnje
zmanjšali koliËine odpadkov.
KoliËina odpadkov po posameznih DE v kg
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Distribucijske enote

Graf nazorno prikazuje koliËino nastalih odpadkov glede na
distribucijsko enoto v obdobju enega leta
Elektromagnetna sevanja so eno od podroËij, ki mu namenjamo posebno skrb. Dosedanje študije in meritve kljub najostrejšim
merilom, ki jih postavlja slovenska zakonodaja, dokazujejo, da so
izbrane tehnološke rešitve ustrezne, saj zunaj objektov ne presegamo z zakonom dovoljenih meja elektroenergetskih sevanj.
Ob vsem že naštetem ima izreden pomen pri naši zavezi varovanja okolja tudi zmanjševanje lastnih potreb po energiji, zmanjševanje izgub na distribucijskem omrežju in predvsem svetovanje o
racionalni rabi elektriËne energije odjemalcem ter ne nazadnje samo
izobraževanje zaposlenih za odgovoren in skrben odnos do okolja.

minjamo in dopolnjujemo med izvajanjem aktivnosti po prej navedenem postopku.
Letni plan okoljskih programov se vkljuËi v Plan kakovosti, ki
je sestavni del Gospodarskega naËrta. Njegovo izvajanje se razen z
vodstvenimi kontrolami presoja tudi z notranjimi in zunanjimi presojami presojevalcev Sistema kakovosti.
Planirane aktivnosti na okoljskih programih zajemajo naslednja podroËja: hrup, elektromagnetna sevanja, ionizirajoËe sevanje,
zemlja in voda, skladišËenje impregniranih drogov, odpadki, prostor, izguba in poraba energije.

Planiranje sistema ravnanja z okoljem
V družbi imamo opredeljen postopek za prepoznavanje okoljskih vidikov, na osnovi katerega obvladujemo te vidike, saj ti pomembno vplivajo na okolje. Pri tem letno upoštevamo morebitne
posredne vidike in vse vidike novega planiranega razvoja ter novih
dejavnosti v družbi.
V Registru okoljskih vidikov so s strani Odbora za kakovost
potrjeni okoljski vidiki z ocenami. Za okoljske vidike, ki so bili
opredeljeni z oceno višjo od 6 za doloËeno obdobje, se izdelajo okoljski programi. Okoljske vidike ocenjujemo po dogovorjeni
metodologiji v skladu z organizacijskim predpisom za ravnanje z
okoljem (OP 65).
Ustaljena praksa v družbi je, da se na Odboru za kakovost
sprejmejo okoljski programi, ki vsebujejo okvirne in izvedbene
cilje, odgovornosti po funkcijah, Ëasovne okvire in potrebne vire.
Programe pripravi Svet za ravnanje z okoljem za obravnavo na
Odboru za kakovost in odobritev uprave družbe. Programe spre-

Kot smo že veËkrat poudarili, z odpiranjem slovenskega
trga z elektriËno energijo je treba kljub loËevanju reguliranih
in tržnih dejavnosti dosegati sinergijo med nadaljnjim razvojem, izgradnjo, vzdrževanjem in obratovanjem ter storitvami
na distribucijskem elektroenergetskem omrežju ter nakupom
in prodajo elektriËne energije odjemalcem. Brez kakovostnega
elektrodistribucijskega omrežja ni varne in kakovostne dobave
elektriËne energije odjemalcem, brez prodaje elektriËne energije
odjemalcem pa ni virov za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje. Elektro Ljubljana bo tudi v prihodnje povezoval tehnološki
razvoj infrastrukture in prodajo elektriËne energije s primernim
donosom na kapital.
Andreja Radovan in
mag. Violeta Irgl
Vir: - PoroËilo o ravnanju z okoljem Elektro Ljubljana 2005
- GZS, Služba za varstvo okolja
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Tradicionalni
piknik kolektiva
DE Ljubljana
mesto
DivjaËinski golaž so fantje dostavili kar z ameriškim terenskim vozilom znamke
Willys iz leta 1942. Lastnik je vojaško tovorno prikolico iznajdljivo priredil v kotel
za pripravo hrane na terenu

Kolektiv DE Ljubljana mesto je tudi v letošnjem
letu organiziral tradicionalni piknik, ki ga že od leta
2002 pripravljamo vsako poletje. SreËanje organiziramo z namenom druženja v prijetnem in sprošËenem okolju. Prav je, da se vsi, ki skupaj delamo, tudi
skupaj vsaj enkrat na leto poveselimo.
Dne 15. 6. 2006 smo se zbrali na domaËiji upokojenega sodelavca Rajka Škrabe. Vsako leto organizacijo piknika izpelje eno od nadzorništev s pomoËjo
in sodelovanjem ostalih zaposlenih. V letošnjem letu
je piknik organiziralo nadzorništvo Moste Polje.
NajveËjo vrednost sreËanja predstavlja prav
osebna angažiranost zaposlenih, ki z minimalnimi
sredstvi pripravijo sreËanje, katerega se vsako leto
udeleži preko sto zaposlenih na enoti Ljubljana mesto.

Sodelavci DE Ljubljana mesto
Kot vsako leto je hrano na žaru
pripravil MiËo

Ob koncu piknika se nam je
pridružila tudi naπa urednica
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Strele so imele
svoj dan

Ž

e Ëetrto leto spremljamo preko interneta pogostost
udarov strel in njihovih jakosti. Kot zanimivost naj
omenim, da so imele strele 29. 6. 2006 svoj dan. Na
oskrbovalnem obmoËju Elektra Ljubljana je bilo zabeleženo
rekordno število udarov - nekaj manj kot 11000. Kljub velikemu številu udarov strel na našem obmoËju nismo imeli veËjih
izpadov oziroma defektov.
Janez MiklavËiË
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Predstavitev poklica
na Gimnaziji Šentvid

I

nformacijski izobraževalni in svetovalni center IZIDA nas je povabil k
sodelovanju pri predstavitvi poklica
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. IZIDA izvaja projekt poklicne
vzgoje in promocije poklicev na osnovnih

in srednjih šolah. V ponedeljek, 8. maja
2006, je Gimnazija Šentvid imela dan
zdrave šole. Na šoli so organizirali razliËne delavnice in predavanja. Za dijake
3. letnika je IZIDA pripravila predavanje
o spoznavanju poklicev. Anton AvËin je

»estitka ob uspehu na
42. festivalu ljubiteljskih
gledališË Kulturnemu
društvu StiËna

dijakom predstavil poklic univerzitetnega diplomiranega inženirja
elektrotehnike. Na kratko jim je
orisal svojo poklicno pot in opisal podroËja dela, ki so zanimiva
za bodoËe študente elektrotehnike.
Nevenka IvanËiË s kadrovske službe je dijakom predstavila podjetje
in jih seznanila s štipendiranjem
študentov.

Nevenka IvanËiË

Skupina Drzne in lepi je s predstavo
Pohujšanje v dolini šentflorjanski na festivalu ljubiteljskih gledališË v KoËanih v Makedoniji dosegla izreden uspeh - veË prvih
mest. Naj omenimo, da Elektro Ljubljana s
sponzorskimi sredstvi že veË let podpira kulturno društvo, v katerem aktivno sodeluje
tudi naš sodelavec Milan Lampret.

Iskreno Ëestitamo in želimo veliko
uspehov tudi v prihodnje.
Uredniπtvo

maj-junij2006 | Dober tok. • 27

RAZISKAVE

RAZISKAVE

Notranje in korporacijsko
podjetništvo v Elektru
Ljubljana
Pojma notranje in korporacijsko podjetništvo sta v ekonomsko literaturo vstopila konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja, pomenita pa splet aktivnosti, ki v podjetju spodbujajo zaposlene k ustvarjanju poslovnih zamisli in inovacij,
tako pri produktih in storitvah, kakor tudi pri poslovnih
procesih, ki se v podjetju neprestano odvijajo. Uspešnost
vpeljave in izvajanje teh aktivnosti sta odvisna od vzpostavitve ustreznega okolja v podjetju, ki mora biti podjetništvu
prijazno, potrebne so tudi podporne strukture.

J

edro podjetniških aktivnosti obsega zbiranje, vrednotenje, izbiranje, organizacijo, izvajanje in kontroliranje realizacije izbranih idej. Rezultati teh procesov so lahko nove dejavnosti
podjetja, novi prodajni programi, novi proizvodi, prisotnost podjetja na do sedaj še neosvojenih trgih, prenova poslovnih procesov
in organizacijske strukture.
Za velika podjetja lahko vpeljava elementov podjetništva
pomeni ustrezno rešitev, saj na eni strani pomeni ohranitev vseh
prednosti, ki izvirajo iz njihove velikosti, na drugi pa z izvajanjem
podjetniških aktivnosti postanejo inovativna in prilagodljiva.

28 • elektronovice | maj-junij2006

mag. Mitja Brudar

V svetu poznamo veliko uspešnih primerov iz prakse. PrednjaËijo korporacije iz ZDA, ki že vrsto let prakticirajo notranje in
korporacijsko podjetništvo in žanjejo rezultate, ki jih omogoËata.
IBM, HP, Johnson & Johnson, Raytheon, 3M, General Electric so le
nekatere izmed njih. Analize poslovanja teh podjetij kažejo, da rezultati podjetniških aktivnosti v obliki novih proizvodov, storitev in
poslovnih postopkov prinašajo tudi do Ëetrtino celotne realizacije.
S spremembami v elektroenergetski panogi v RS, ki se že kažejo v zahtevnejših pogojih poslovanja, bo tudi v našem podjetju
potreben premislek o kljuËnih strateških vprašanjih. IzloËitev sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in popolno odprtje
trga z elektriËno energijo 1. julija 2007 sta le dva izmed mejnikov,
ki bosta zahtevala ustrezne odgovore in odzive. Dejstvo je, da bo
v doloËeni meri nujen odmik od sedanjega naËina poslovanja, ki
ne vsebuje podjetniških elementov. To razmišljanje me je navedlo,
da sem v okviru magistrskega študija poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr.
Miroslava Glasa izdelal magistrsko nalogo z naslovom “Možnosti
notranjega in korporacijskega podjetništva v elektrodistribucijskem
podjetju”.
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V raziskavi je kot najbolj kritiËno ocenjeno podroËje nagrajevanja. Vsi anketiranci so si enotni v oceni, da sedanji sistem namreË
praktiËno v celoti onemogoËa nagrajevanje zaposlenih po dosežkih
in ne zagotavlja povratne povezave med nagrado in dobro opravljenim delom. To je posledica dejstva, da se delovni rezultati posameznikov zelo pomanjkljivo merijo, razdelitev variabilnega dela
plaËe, ki predstavlja zgolj nekaj odstotkov, pa je prepušËena presoji
predpostavljenih brez ustreznih kriterijev.
KljuËnega pomena za uspešno vpeljavo podjetniških elementov v poslovanje podjetja je oblikovanje ustrezne, podjetništvu prijazne organizacijske kulture, zato bi ta del rezultatov
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Raziskavo o notranjem podjetništvu sem izvedel v dveh populacijah. V prvi so sodelavci iz tretjega in nižjih hierarhiËnih
nivojev. Med to populacijo sem anketo izvedel s pisnim anketiranjem. Pri doloËitvi anketnega vzorca sem upošteval deleže
posameznih organizacijskih enot v številu zaposlenih. Da bi zagotovil tudi ustrezno pokritost celotnega geografskega podroËja,
sem sestavo ustrezno razpršil po distribucijskih enotah. Raziskava
je potekala v prvi polovici meseca februarja 2006. Od poslanih
sto štirih vprašalnikov sem jih prejel 55, kar v relativnem deležu
predstavlja 52 %. Drugo populacijo tvorijo vodilni delavci podjetja. V anketni vzorec sem vkljuËil 14 vodilnih delavcev. Vsi so
bili pripravljeni sodelovati. Obe populaciji sta izpolnili smiselno
enaka vprašalnika. Med vodilnimi delavci podjetja sem v zaËetku
meseca aprila 2006 izvedel tudi raziskavo o možnostih korporacijskega podjetništva, in sicer na istem vzorcu kot raziskavo o
možnostih notranjega podjetništva. Vprašalnike sem strukturiral
tako, da sem lahko izmeril stanje organizacijskih spremenljivk, od
katerih so odvisne možnosti za vpeljavo podjetniških elementov
v poslovanje Elektra Ljubljana. Vprašanja oz. trditve sem razdelil
v naslednje sklope: I. Strateška usmeritev podjetja, II. Organizacijska kultura, III. Organizacijska struktura, IV. Viri, s katerimi
podjetje razpolaga, V. Nagrajevanje v podporo notranjemu podjetništvu, VI. Podpora vodstva, VII. Sprejemanje tveganja, VIII.
Vloga zunanjega okolja.

Anketirancem sem zastavil 23 trditev, ki so oblikovane na naËin, da odgovor 1 pomeni podjetništvu prijazno, odgovor 5 pa podjetništvu neprijazno lastnost organizacijske kulture. Srednje vrednosti odgovorov zaposlenih po posameznih trditvah so prikazane
na sliki 1.
Slika 1: Ocene strinjanja s trditvami v zvezi z organizacijsko kulturo - zaposleni
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V sklopu magistrskega dela sem želel izmeriti tudi stopnjo
pripravljenosti za uvajanje, ohranjanje in pospeševanje teh dveh v
globalni ekonomiji vse bolj prisotnih podroËij v poslovodni teoriji
in praksi v našem podjetju. Zato sem izvedel dve raziskavi, prvo
o možnostih notranjega, drugo pa o možnostih korporacijskega
podjetništva.

raziskave želel nekoliko podrobneje predstaviti. Sprememba
organizacijske kulture je dolgotrajen proces, ki od vodstva zahteva dobro poznavanje problematike in veliko obËutka. To je
tek na dolge proge, kjer ni priËakovati hitrih pozitivnih rezultatov, ki bi sami po sebi proces pospešili. ObiËajno gre pri kulturi
podjetja za globoko zasidrane norme, vrednote in prepriËanja,
ki se jim zaposleni ne odreËejo zlahka. Ker pa je oblikovanje
ustrezne organizacijske kulture nujen pogoj za uspešno vpeljavo podjetništva v obstojeËe podjetje, se temu procesu ni možno
izogniti.

Ocena

Za naše podjetje so znaËilne velike razlike v zunanjem poslovnem okolju, v katerem poslujejo regulirane na eni in tržne dejavnosti na drugi strani. Te razlike, ki so pogosto objektivno pogojene,
so se prenesle tudi v delovanje in naËin razmišljanja sodelavcev v
posameznih delih podjetja. KljuËno vprašanje, na katerega sem v
nalogi poskušal odgovoriti, je, kako v Elektru Ljubljana, kjer sta
si po mnogih razsežnostih oba dela podjetja diametralno razliËna,
ustvariti okolje, s katerim bi vzpodbudili zaposlene k inovativnemu
delovanju in s tem podjetje pripravili na tržne razmere.

tržni

Vir: Raziskavi o notranjem in korporacijskem podjetništvu, 2006
Analiza rezultatov ni pokazala velikih razlik med zaposlenimi
v tržnih in reguliranih dejavnostih, doloËena razhajanja pa je vseeno opaziti. Predpostavljeni v tržnem delu podjetja oËitno manj
poudarka dajejo navodilom pri izvajanju nalog in sodelavcem prepušËajo veË svobode pri izbiri poti do cilja (OK10). Sodelavci iz
tržnih dejavnosti so mnenja, da so vodilni delavci v tržnem delu
podjetja manj stroškovno usmerjeni (OK14). To gre v veËji meri
pripisati njihovi usmerjenosti v pridobivanje prihodka na trgu in
težnji po rasti podjetja kot pomanjkanju nadzora nad stroški poslovanja. Tudi nadzor nad izvajanjem del po predpisanih postopkih
(OK23) in samostojno zbiranje informacij o poslovanju brez upoštevanja okolišËin, ki bi pojasnile konkretne rezultate in jih pomagale
interpretirati (OK24), je bolj prisotno v reguliranem delu podjetja.
»e opazujemo celotno populacijo, so najbolj kritiËno ocenili naslednje vidike organizacijske kulture:
• prevelika prisotnost in prevlada hierarhiËnih odnosov nad kolegialnimi, ki so nujno potrebni za timsko delo (OK2), je znaËilnost
organizacijske kulture, ki ne podpira podjetniškega naËina delovanja. Jasna loËnica med posameznimi hierarhiËnimi nivoji zavira inovativno razmišljanje pri zaposlenih, saj imajo pred oËmi
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ovire, ki jih Ëakajo ob predstavitvi,
pridobivanju podpore in uresniËevanju idej,
• zaposleni obËutijo pomanjkanje
spodbude k sprejemanju tveganih
odloËitev in tolerance do neuspehov (OK4),
• nezadostne spodbude s strani predpostavljenih za dobro opravljene
naloge (OK6), kar kaže na pomanjkanje sistemskih rešitev nagrajevanja, nepoznavanje motivacijskih
vzvodov, ali pa nepripravljenost
njihove uporabe,
• odnos predpostavljenih do sodelavcev, kjer prepogosto nastopajo
avtokratsko in s stališËa moËi, ki je
vezana na položaj v hierarhiji (OK5, OK7). Zaposleni si oËitno želijo drugaËnega pristopa, ki bi zanje pomenil dodatno motivacijo
pri opravljanju rutinskih nalog, v prihodnje pa bi jih vzpodbudil
tudi k razmišljanju o podjetniških projektih,
• velik poudarek navodilom, ki ga po mnenju zaposlenih dajejo
predpostavljeni (OK8), pri zaposlenih ne more spodbujati podjetniškega delovanja. Potreben bo drugaËen, bolj odprt in integrativen naËin vodenja, ki temelji na odprti komunikaciji in porazdelitvi moËi po hierarhiËni verigi,
• mnenje, da vodilni, bolj kot o novih idejah, razmišljajo o obrambi
svojega “vrtiËka” (OK13), jasno kaže na usmerjenost k ohranitvi
obstojeËega stanja in nenaklonjenost spremembam.
Vodilni delavci vidijo organizacijsko kulturo podjetja nekoliko drugaËe od svojih sodelavcev z nižjih hierarhiËnih nivojev. V
povpreËnih ocenah bistvene razlike v primerjavi z njimi sicer ni,
opazimo pa lahko drugaËno mnenje o tistih podroËjih, ki jih zaposleni ocenjujejo kot najbolj kritiËna. Odgovori vodilnih so prikazani
na sliki 2.
Slika 2: Ocene strinjanja s trditvami v zvezi z organizacijsko kulturo - vodilni delavci
5,00
4,50
4,00

Ocena

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50

Skoraj pri vseh podroËjih, ki so jih zaposleni najslabše ocenili, so vodilni delavci drugaËnega mnenja, kar še posebej velja za
vodilne iz reguliranih in tržnih dejavnosti. Tako menijo, da sistem
v podjetju v zadostni meri vzpodbuja k sprejemanju tveganja, tolerira neuspehe, zaposleni da so v zadostni meri nagrajeni po dobro
opravljeni nalogi ter da v podjetju ne prevladuje avtokratski naËin
vodenja. Tako lahko reËemo, da je samopodoba vodilnih o naËinu
vodenja v podjetju Elektro Ljubljana drugaËna kot razmere dojemajo ostali zaposleni. Rezultati raziskave kažejo, da imajo vodilni
najveËje težave pri samostojnosti razpolaganja z viri, kar ocenjujejo
vodilni iz tržnega dela podjetja (OK19, OK21), poudarjenosti hierarhiËnih odnosov (OK2, predvsem tržni in kabinet) in premajhni
prihodkovni usmerjenosti (OK14).
Gledano v celoti lahko kot pozitivno ocenim dejstvo, da sta
raziskavi pokazali, da obstajajo želje in težnje po spremembah v
podjetju. Zaposleni in vodilni predvsem v tržnih dejavnostih vidijo
priložnost za notranje in korporacijsko podjetništvo. V petih letih
poslovanja v drugaËnih pogojih v primerjavi z reguliranimi dejavnostmi je tržni del ustvaril pozitivno poslovno prakso, iz katere lahko
podjetje Ërpa tudi v prihodnosti, ko bo pretežni del podjetja deloval
v konkurenËnem okolju. Hkrati se menedžment v vseh delih podjetja
zaveda nujnosti ustvarjanja konkurenËnih prednosti, potrebe po stalnem uvajanju novih proizvodov in storitev ter vpeljave inovativnosti
in kreativnosti kot stalnih procesov. Prvi konkretni koraki v to smer
so bili z ustanovitvijo delovne skupine uvajanje novih produktov že
storjeni. Ob naËrtovanem oblikovanju podjetništvu prijazne organizacijske kulture v podjetju in ob vzpostavitvi podpornih struktur
imata notranje in korporacijsko podjetništvo možnosti v podjetju.

1,00
0,50

regulirani

tržni

OK24

OK23

OK22

OK21

OK20

OK19

OK18

OK17

OK16

OK15

OK14

OK13

OK12

OK11

OK9

OK10

OK8

OK7

OK6

OK5

OK4

OK3

OK2

0,00

kabinet

Magistrsko delo sem uspešno zagovarjal v zaËetku meseca
junija letos. Pri zagovoru je komisija izrazila zadovoljstvo nad velikim odzivom zaposlenih pri raziskavi, ki je presegel tudi moja priËakovanja. Zato se vsem skupaj in vsakemu posebej zahvaljujem.
Brez vas ne bi šlo.

Vir: Raziskavi o notranjem in korporacijskem podjetništvu, 2006
mag. Mitja Brudar
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Blaž Oskar Majer: “Moj cilj je živeti
kvalitetno!”

V svojem delovnem okolju

Kje in kdaj ste se rodili?
Rodil sem se leta 1972 v Ljubljani. Prvi dve leti in pol sem preživel na Vrhniki, potem pa smo se preselili v Vnanje Gorice, kjer
sem živel do nedavnega. Po poroki z Barbaro leta 1999 nama je bil
najveËji cilj ustvariti družino in svoj lastni dom. Rodila sta se nama
Tim in Klara, decembra 2004 pa smo se preselil v naš novi dom na
Plešivici v Notranjih Goricah.

Enkrat tedensko si vzamem Ëas za plesne vaje, ki mi pomenijo
sprostitev.
Pri folklorni skupini Rožmarin sem zaËel plesat v Ëetrtem razredu osnovne šole (leta 1984). Prvotna radovednost je kaj hitro prerasla v hobi. Veselje do plesa mi daje voljo, da vztrajam še danes.
Številni nastopi doma in gostovanja v tujini so mi prinesli veliko
nepozabnih trenutkov. Ob 25. obletnici sem prejel Ëastno jubilejno
Maroltovo priznanje Javnega sklada RS za kulturno dejavnost (priznanje za veË kot 20-letno delovanje).
Lahko se pohvalimo, da razpolagamo z nošami ter s plesnimi
postavitvami (koreografijami) kar iz osmih slovenskih pokrajin: Gorenjske, Dolenjske, Notranjske, Primorske, Bele krajine, Prekmurja,
Štajerske ter plesi z Barja.
Pri “plesih z barja” pa se moramo še posebno pohvaliti. Gre namreË za edinstvene plese, katerih koreografijo je “postavil” g. Mirko
Ramovž, glasbeno priredbo pa je napisal g. Julijan Strajnar (oba sta
veliki avtoriteti na podroËju ohranjanja slovenske kulture in starih
obiËajev). Kot edini v Sloveniji pa posedujemo tudi rekonstrukcije
krakovskih noš iz druge polovice 18. st.

Šolska leta in potek vaše delovne kariere?
V osnovno šolo sem hodil na Brezovico. Poklicno šolo sem konËal leta 1990 na PTT SŠC kot PTT mehanik in se s takšno izobrazbo
tudi zaposlil v takratni PE Elektro Ljubljana okolica, služba obratovanje. Pripravniško dobo sem opravil pri g. Janezu Petkovšku. Po
pripravniški dobi sem bil premešËen v službo za teleinformatiko na
Upravi pri sedaj že pokojnem g. Tomislavu BogetiÊu.
Takoj po pripravniški dobi sem se vpisal v program 3 plus 2, smer
tehnik telekomunikacij, in ga uspešno konËal. Leta 2001 pa sem se
vpisal in uspešno konËal višjo strokovno šolo smer energetika.
Po zadnji reorganizaciji sem zaposlen v OE UDO v službi za
teleinformatiko.
Ves Ëas delam na vzdrževanju telekomunikacijskih naprav na
podroËju Ljubljana mesto, Ljubljana okolica in pa DE KoËevje, pomagam pa tudi z dežurstvi službi za procesno informatiko. PodroËje
je veliko, zato sta sodelovanje in medsebojna pomoË sodelavcev
zelo pomembna.
Zadnji dve leti sodelujem pri izgradnjah in preklopih s starih
ožiËenj na nova, univerzalna ožiËenja v veËini objektov JP. Le-to
je predpogoj za naslednji projekt, zamenjava zastarelih analognih
telefonskih naprav z novimi sodobnimi, ki ga ima naša služba že
v postopku.

V druæinskem krogu

Vaše življenjske vrednote in cilji?
Kako preživljate svoj prosti Ëas?
Gradnja mi je vzela veliko Ëasa in energije. Prosti Ëas, ki ga je
v zadnjem Ëasu zopet nekoliko veË, skušam posvetiti ženi Barbari,
sinu Timu in hËerki Klari in pa hobijem.

Ena od vrednot je nedvomno zdravje in dobro poËutje v družini.
Cilj pa mi je živeti kvalitetno.
Blaæ Oskar Majer in Violeta Irgl
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25 let FS ROŽMARIN
V soboto, 29. 4. 2006, je folklorna skupina Rožmarin prikazala veËer
ljudskih plesov in pesmi ter starih
obiËajev pritrkovanja. V izbranem
programu smo se predstavili z belokranjskimi, gorenjskimi plesi ter plesi
z Barja (Trnovo), ki predstavljajo najveËje mejnike našega delovanja. Velik
delež te predstave je s svojim prostovoljnim delom tako plesno kot tehniËno oblikoval naš dolgoletni Ëlan Blaž
Majer.

S

tem nastopom smo v letošnjem letu
vstopili v srebrno obdobje petindvajsetletnega delovanja. Kljub temu,
da zanimanje za tako zvrst kulture upada,
delamo na zelo širokem spektru svojega delovanja. Delo z mladimi je naše osnovno
vodilo, saj imamo v najmlajši skupini preko 20 mladih plesalcev. Prav tako so pomembne organizacije razstav z ustvarjalci
slovenske ljudske obrti, ki poËasi izginja
iz vsakdanjega življenja. Vse to združujemo z ohranjanjem obiËajev (koledovanje,
miklavževanje ...) in nekako zaokrožamo
kulturno ponudbo domaËega kraja. Upoštevali pa smo tudi dejstvo, da smo postali
del Evrope, in tako z najveËjim veseljem
svoje bogato plesno znanje ljudskega plesa
predstavljamo številnim gostom iz tujine.
Žal je tako, da tudi ljubiteljska kultura ni
veË samo ljubiteljska, ampak je treba svojo kvaliteto vËasih pokazati selektorjem, ki
ocenjujejo naše delo. Seveda pa nismo vidni samo v plesu, saj so noše drugi sestavni
del folklorne dejavnosti. Tako smo se lotili
bolj konkretnega dopolnjevanja noš. NajveËjo prenovo so doživele gorenjske noše,
prav tako kot plesi, ki so na 25. obletnici
doživeli krstno uprizoritev.
Vsekakor upamo, da bomo v prihodnjih generacijah vzbudili toliko zanimanja za folkloro, da bodo Ëez mnogo let
ustvarjali z enakim ponosom kot mi.

Andrej Kunej,
umetniški vodja in predsednik društva
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Za varnost in zdravje pri delu je
treba budno skrbeti
Minilo je kar nekaj Ëasa od našega
zadnjega prispevka za Elektro novice,
kar pa ne pomeni, da smo v službi za
varnost in zdravje pri delu spali.

D

olgo mrzlo zimsko obdobje smo s
pridom izkoristili za razna obnovitvena in nova usposabljanja naših
delavcev. Tako se je obnovitvenega usposabljanja za delo z verižno motorno žago
udeležilo 280 delavcev, za delo z viliËarjem
10 delavcev ter usposabljanja pooblašËenih
delavcev za požarno varnost 31 delavcev.
Organizirali smo usposabljanje za
delo s stolpnim gradbenim žerjavom za 11
delavcev. Skladno s programom za zmanjševanje tveganj pri delu na višini se je 11
delavcev usposobilo za interne inštruktorje
za reševanje ponesreËencev z višine.

V mesecu juniju je potekalo interno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri
delu za Ljubljano okolico in upravo. Internega usposabljanja pa so se ob naši prisotnosti lotili tudi inštruktorji za reševanje
ponesreËencev z višine, tako da prenos pridobljenega znanja na vse terenske sodelavce že poteka.
Glede na to, da služba za varnost
in zdravje pri delu vlaga veliko sredstev
in truda za izboljšanje ravni varnosti in
zdravja pri delu, smo se odloËili, da bomo
priËeli z akcijo preverjanja uporabe osebne
varovalne opreme.
Zavedam se, da ena lastovka še ne
prinese pomladi, vendar ni lepšega kot priti na teren in zagledati delavca, ki vestno
uporablja varovalno opremo, ki mu je dana
v uporabo. Naj bo takšnih lastovk vsak dan
veË.
Vesna Oman Rode
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OznaËevanje kablov in oplašËenih
vodnikov

O

znako kabla sestavlja skupina Ërk in številk, ki oznaËujejo
konstrukcijo kabla od sredine kabla (vodnik) navzven (plašË).
Tako oznaËevanje izhaja iz veljavnih SIST-standardov in tehniËnih smernic za kable Elektra Ljubljane, ki so v sprejemanju.
Oznake se uporabljajo pri projektiranju, nabavi, izgradnji in
vzdrževanju kabelskega omrežja.
Stare JUS-oznake kot npr. XHE 49 in ostale je prepovedano
uporabljati.

Temu sledi še oznaka za obliko vodnika: SM - veËžiËni sektorski vodnik RE - enožiËni okrogel vodnik
9

0,6/1 kV fazna napetost/medfazna napetost v [kV]
Primer :
E-AY2Y-(J) 4x 150 + 1,5 mm2, 0,6/1kV

a) NN-kabli (po SIST HD 603):

1. Alu vodnik
2. PVC izolacija
3. Polnilo
4. PlašË HDPE
5. Bakerni vodnik

NaËin oznaËevanja:
E

-

1
S

M

A

Y

2

2

3

---4---

---5---

+

1,5

R

0,6

---7---

Y

-

E

-----8-----

0

(J)

/

4

x

150

-----6----1

kV

--------9--------

b) Samonosni kabelski snop (SKS) po
SIST HD 626 in SIST HD 361:

Glavne oznake:
1

E

energetski kabel

2

A

vodnik iz aluminija
bakren vodnik je brez oznake

3

4

Y
2Y
2X

izolacija iz polivinilklorida (PVC)
izolacija iz termoplastiËnega polietilena (PE)
izolacija iz termostabilnega polietilena (XLPE)

Y
2Y
2X

plašË iz polivinilklorida (PVC)
plašË iz termoplastiËnega polietilena (PE)
plašË iz termostabilnega polietilena (XLPE)

-0
-J

barva zašËitnega ali nevtralnega vodnika
brez rumeno zelene žile
z rumeno zeleno žilo

5

6

1 x 150 število žil in nazivni prerez vodnika se oznaËuje s
število žil krat nazivni prerez vodnika v mm2
Npr.: 1 x 150 mm2

7
SM
RE
8

1,5 RE

Oznake za obliko vodnika:
veËžiËni sektorski vodnik (tipski pri Elektru Ljubljana)
enožiËni okrogli vodnik
Petžilni kabli, pri katerih ima peta žila zmanjšan
prerez krmilnega vodnika 1,5 mm2 in služi tudi kot
sredinsko polnilo, se oznaËuje tako, da se za prerezom faznih in nevtralnega vodnika doda znak plus,
za tem pa prerez krmilnega vodnika v primeru štiri
žilnih kablov, pri katerih ima ena žila zmanjšan prerez vodnika (nevtralni ali zašËitni vodnik).
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NaËin oznaËevanja:
N

1

X

D

1

2

3

--4---

1
2
3
4
5
6
7

8

9

-

A

R

3

5

6

--------7---------

x

70 + 70 +

2

x 16

----8----

Glavne oznake:
N
oznaËen v skladu z EN- ter SIST-normami
1
nazivna napetost U0/U - 0,6 / 1 kV
X
izolacija iz omrežnega polietilena (XLPE)
D4
tip strukture štirižilni samonosni kabel
D9
štirižilni kabel z nosilno nevtralno žilo
A
vodnik iz aluminija
R
veËžiËni okrogli vodnik
3 x 70 + 70 število žil in nazivni prerez vodnika se oznaËuje s število žil krat nazivni prerez vodnika
v mm2 ter za oznako plus še nazivni prerez
nevtralnega vodnika
2 x 16
število žil in presek vodnika za javno razsvetljavo

Primeri:
N1XD4 - AR 4 x 16 mm2
ali
N1XD9 - AR 3 x 70 + 70 mm2
ali
N1XD9 - AR 3 x 35 + 54,6 mm2

NOVOSTI

TEHNI»NE

Primer:
NA 2XS(F) 2Y

1x150/25 mm2, 12/20kV

1. Vodnik: baker ali aluminij
2. Ekran vodnika: polprevodni sloj
3. Izolacija: XLPE
4. Ekran izolacije: polprevodni sloj na izolaciji
5. Separator: Expandirani trak, polprevodni
6. ElektriËna zašËita/ekran: bakrene žice in trak
7. Vzdolžna vodna zapora
8. Zunanji plašË: PE

c) SN enožilni kabli (po SIST HD 620
del 5c ):
NaËin oznaËevanja:
N

A

1
1

2

X

S

(F)

2

----3----

4

-------5-------

x

150

25

/

-------------6-------------

R

2

M

----7----

d) OplašËeni ali polizolirani vodniki (PIV)
po prEN 50397-1

Y

12

/

20

(24)

kV

-------------8-------------

NaËin oznaËevanja:
I

X

7

--1---

P

2

--3--

0

-

3

W

K

2

-----4-----

A

L

5

6

-----7-----

0

kV

Glavne oznake:
1
2

N
A

oznaËen v skladu z SIST/DIN VDE normami

Glavne oznake:
1

PI

polizoliran vodnik ali oplašËeni

vodnik iz aluminija
bakreni vodnik je brez oznake

2

X

zašËita iz XLPE-izolacije

3

70

nazivni prerez npr. 70 mm2

3

2X

izolacija iz omrežnega polietilena (XLPE)

4

Al3

tip AlMgSi vodnika - AL3

4

S

oklop iz bakra

5

W

vodotesen

5

Y
2Y
(F)2Y
(FL)2Y
(FB)2Y

plašË iz polivinilklorid (PVC) materiala
plašË iz PE
vzdolžno vodotesen plašË Al/PE
vzdolžno in preËno vodotesen plašË Al/PE
vzdolžno in preËno vodotesen plašË Cu/PE

6

K

kompakten

7

20 kV

nazivna fazna in medfazna napetost v kV

1 x 150 / 25

število žil in nazivni prerez vodnika se
oznaËuje s število žil krat nazivni prerez
vodnika v mm2 in za poševnico še nazivni
prerez ekrana
Npr.: 1 x 150 / 25 mm2

6

7
RE
RM
RF
8

Primer:
PIX 70 -Al3 WK 20kV

Oznake za obliko vodnika:
enožiËni okrogel vodnik
veËžiËni okrogel vodnik (tipski pri Elektru
Ljubljana)
mehkožiËni okrogel vodnik

12/20 (24) kV fazna nap./medfazna nap. (max medfazna
napetost) v [kV]

Boris Sterle
vodja službe za tipizacijo
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NOVOSTI

TEHNI»NE

Popravek

B

ralcem se opraviËujemo za neljubo napako, ki se je zgodila pri
urejanju Ëlanka Kompozitni podporni izolator z izolacijsko glavo v prejšnji številki, in sicer besedilo pod sliko 4
in 5 je bilo zamenjano. Pravilen zapis je
prikazan v nadaljevanju.

Slika 4: Prikaz porazdelitve el. pol. jakosti - zgornji prikljuËni element iz
kovinskega materiala

Slika 5: Prikaz porazdelitve el. pol. jakosti - zgornji
prikljuËni element iz izolacijskega materiala

NOVICA

ŠPORTNA

Elektro Ljubljana zopet
zmagal na igrah EDS
Poleg briljantne zmage na zimskih igrah EDS se je uspeh ponovil
tudi na letnih igrah EDS v Velenju, ki
so bile že dvanajste po vrsti.

D

obre priprave in prava športna
vnema tekmovalcev sta pripomogli, da so se zmage in dobre uvrstitve v posameznih disciplinah kar vrstile.
Tekmovalci so se pomerili v 12 disciplinah
in seštevek toËk je prinesel skupno zmago
predstavnikom Elektra Ljubljana.
Posebno uspešne so bile tekmovalke
v obeh disciplinah tenisa, ženska in moška
kegljaška ekipa, kjer je Elektro Ljubljana s
tekmovalko Lojzko Bajde nepremagljiv že
vrsto let. Za atrakcijo in pravo vzdušje so
poskrbeli tekmovalci v plezanju na drog,
ki je že vrsto let paradna monterska disciplina. Vsako leto se med seboj pomerijo
še posebej Elektro Primorska, Elektro Maribor in Elektro Ljubljana za zmago v tej
paradni disciplini. Letos je zopet zmagala
ekipa Elektra Ljubljana, ki je za šest sekund
premagala drugouvršËeno ekipo Elektra
Maribor.
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Pohvala gre tudi organizatorju Elektro Celje, ki je v prijetnem ambientu ob
Velenjskem jezeru pripravil dobre pogoje
za tekmovanje in zakljuËno prireditev. Po
razglasitvi rezultatov so se tekmovalke in
tekmovalci zavrteli v ritmu glasbe še dolgo v noË.
Ob zakljuËku bi še enkrat pohvalil
vse tekmovalce, da so vsak po svojih moËeh prispevali, da je šla zmaga zopet v roke
Elektru Ljubljana, ne glede ali so bili prvi,
drugi, tretji, šteje vsaka uvrstitev, ki na kon-

cu da skupno število toËk. Letos je Elektro
Ljubljana zbral 66 toËk pred drugouvršËeno
ekipo Elektro Maribor, ki je zbrala 61 toËk,
in ekipo Elektra Gorenjske s 54 toËkami.
Prihodnje leto je kot organizator na
vrsti Elektro Ljubljana in upam, da bodo
tako organizacija, kot tekmovalni pogoji
na primernem nivoju.
SreËo Grkman,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana

NOVICA

ŠP0RTNA

Plezanje na drog - ekipa Elektra
Ljubljana na 1. mestu
V sklopu dogajanj na 12. letnih
igrah Elektrodistribucije Slovenije, ki
so se 17. 6. 2006 odvijale v Velenju,
je potekala tudi najbolj “elektriËarska” športna disciplina: plezanje na
drog.

E

kipa Elektra Ljubljana se je kot vsako
leto tekmovanja udeležila tudi letos
in s Ëasom 07:46 zmagala v tej disciplini ter tako prispevala pomemben delež k
skupnemu prvemu mestu Elektra Ljubljana
med ostalimi distribucijskimi podjetji. »lani
letošnje zmagovalne ekipe so:
• Sergej Kosman - tekmovalec
• Boštjan Trontelj - tekmovalec
• Janez Duša - tekmovalec
• Drago Gnidovec - tekmovalec
• Martin MatjašiË - rezerva
• Marko Cetinski - sodnik
• Salko BlekoviË - vodja ekipe
Seveda se za uspehom skriva veliko
truda in vložene energije, ki jo pa na prvi
pogled ni moË opaziti. Priprave za takšno
tekmovanje se obiËajno priËnejo teden dni
ali veË pred samim tekmovanjem s treningi,
ki potekajo v RTP Grosuplje, kjer ponovimo
postopke in v celoti dodelamo podrobnosti.
Da nam je to omogoËeno, imata zasluge g.
Iztok Bartol in g. Zoran LebiË, ki s koordinacijo na nivoju Elektra Ljubljana poskrbita še za vse ostale stvari, ki so nujno
potrebne za uspešno uresniËitev takšnega
projekta.

Ekipa EL je zmagala s Ëasom: 07:46

Vse tiste, ki si do sedaj še niso uspeli
ogledati tovrstnega zanimivega tekmovanja, pa bi si morda želeli, 23. 9. 2006 vabimo v Ribnico, kjer se bo takšno tekmovanje
odvijalo v okviru Dneva kolektiva Elektra
Ljubljana!
Vabljeni!
Marko Cetinski
Za uspehom se skriva veliko truda in vložene energije
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Izbor naj fotografije leta 2006
Tokrat smo v uredništvo prejeli fotografije sodelavke Cilke
Trobec in sodelavca Antona Štimca. Tudi tokratni odliËni objavljeni posnetki bodo v izboru za nagrado za najboljši posnetek. Naj
dodamo, da je posnetek z naslovom Strela, objavljen v prejšnji številki glasila, tudi avtorsko delo Cilke Trobec, pri Ëemer se avtorici

fotografije opraviËujemo zaradi neljube zamenjave pri objavljenih
imenih avtorja fotografije.
Vabimo vas, da nam tudi v prihodnje pošljete vaše posnetke.

Anton Štimec: SonËni zahod

Anton Štimec: Oæarjeno nebo

Uredništvo

Cilka Trobec: Razsvetlitev teme
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Cilka Trobec: Igra svetlobe

»ESTITKA

»ESTITKA

“RdeËi noski vam od srca Ëestitamo!”
Dragi partnerji, kolektiv Elektra
Ljubljana!

R

deËi noski Vam od srca Ëestitamo za
vaš velik rojstni dan. Tudi mi bomo,
tako kot vi, v septembru praznovali
svojega, sicer šele drugega ... SveËk na vaši
torti pa bo veliko (ali pa bodo žarnice?), pa
kako velika bo morala biti šele torta! »e boste
potrebovali pomoË pri pihanju, nas pokliËite,
pa tudi torto vam bomo pomagali pospraviti.
Vse najboljše vam želijo RdeËi noski, ki tudi
z vašo pomoËjo pridno rastemo!

Pa ne pozabite na željo, mi smo si zaželeli, da za drugi rojstni dan “klovniziramo” še otroške oddelke mariborske bolnišnice. VeË o nas lahko preberete na : www.
rdecinoski.org.
Eva Š. Maurer
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VeËja plaËa - pogum velja
PlaËa je najverjetneje edina stvar,
ki zanima prav vse v podjetju in o
kateri ima vsak izoblikovano mnenje.
Kaj vam pomeni plaËa? Je to nagrada za trud, ki ga vložite v opravljanje
svojega poklica? Je plaËilo za dosežene dogovorjene rezultate?

J

e denar, ki omogoËa preživetje, ali še
kaj zraven? Je morda plaËilo za Ëas, ki
ga ne morete porabiti drugje in drugaËe? In koliko je pravzaprav vreden ta Ëas?
Pravi Ëas za pogajanja za višjo plaËo
je vedno in nikoli, odvisno je od razmer in
del, ter s tem povezane delovne uspešnostjo
posameznika.

2. Ne bodite nerazumni, nezreli in neprofesionalni. Šefi tega preprosto ne prenesejo.
Tudi solze ne pomagajo, raje pristopite k
pogajanjem z zavestjo, da želite doseËi
dogovor, ki bo zadovoljil obe strani.
3. Ne zahtevajte enakega plaËila, kot ga
ima vaš sodelavec/ka. Videti bo, da radi
vtikate nos v stvari, ki vas ne zadevajo,
zato bo šef gledal na vas kot na nekoga,
ki ni vreden zaupanja, in vas bo v prihodnje prikrajšal za zaupne in pomembne informacije. Noben šef ne želi z vami
razpravljati o višini plaËe pri posameznem zaposlenem.
4. Ne vedite se, kot da vam povišanje plaËe
pripada. Nadrejeni bo zavzel obrambno
držo in vam ne bo pripravljen ustreËi.
5. Ne grozite z odhodom, Ëe tega ne nameravate zares narediti. Povsem mogoËe
je, da vas bo v vsakem primeru pospremil šefov “Adijo!”. Ker pa po pogovoru
priËakuje, da tako ali tako odhajate
drugam, vam bo dajal naloge, ki
jih nihËe drug ne mara. Še veË,
v njegovih oËeh boste nelojalni, zato boste ob morebitnem
odpušËanju prvi na vrsti za
odstrel.
Abeceda pogajanja za
plaËo pravi: Ëe poznamo približne plaËne okvire, reËemo
zgornji znesek, nadrejeni najmanjšega, najdeta pa se nekje
vmes. Težava nastopi pri zaËetnikih, ker ne vedo, kaj bi rekli in imajo
pogosto previsoka priËakovanja. OdloËiti se je treba, kolikšna je najnižja plaËa,
pod katero pa ne gremo.

Najpogostejše
napake, ki jih naredijo
nespretni pogajalci in ki
jih vi ne smete ponoviti:
1. Ne razlagajte, zakaj potrebujete denar. Nadrejenemu se bo verjetno
zdelo, da tarnate. Pravzaprav, komu pa
ne bi prišla prav višja plaËa? Podjetja
ne zanimajo vaše potrebe, temveË vaša
vrednost.
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Podjetje vedno prisili kandidate, da
sam pove, koliko priËakuje. »e bo rekel
premalo, lahko deluje neambiciozno, Ëe pa
reËe preveË, se ga bo smatralo, da ima o
sebi zelo visoko mnenje.
Samo po sebi je razumljivo, da gremo na pogovor osebno urejeni, prej svojega šefa prosimo za sestanek in mu vnaprej
povemo, da se želimo pogovarjati o osebni

zadevi oz. naši vlogi v podjetju. Tudi šef se
mora namreË pripraviti na uspešno debato. NajveËja napaka je, da se na pogajanja
ne pripravimo. Pred pogajanji pripravimo
analizo prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti svojega dela in mesta v podjetju
in svoje zahtevke argumentirati s konkretnimi podatki.
Razmislite, kaj boste naredili, Ëe vam
ne odobrijo povišanja plaËe. Ali ste dovolj
motivirani, da ostanete v podjetju? Ali vas
delo, ki ga opravljate, veseli? Ali so v podjetju možnosti za delo na drugem - višjem
delovnem mestu?
Najprej se vprašajte, Ëe ste svojim
nadrejenim dali vedeti, da si želite napredovati. Želja po napredovanju je nekaj samoumevnega, vendar morate to svojo željo
izraziti bolj oËitno. »e nihËe ne ve, da se
zanimate za boljše delovno mesto, ga boste
težko dobili, Ëetudi ste idealen delavec za
to mesto.
Bodite realni. Preden zaËnete sanjati
o boljšem delovnem mestu, se vprašajte, Ëe
ste kvalificirani zanj. Pozanimajte se o znanjih, ki jih delovno mesto zahteva, vedeti
pa tudi morate, ali je delovno mesto sploh
prosto. Samozavest je pri vzpenjanju po
družbeni lestvici zelo pomembna.
Za napredovanje ni dovolj, da svoje
delo opravljate zadovoljivo. Vsake toliko
Ëasa nadrejenega opomnite na svoje delo
in o tem, da tudi vi v podjetju ustvarjate
dobiËek.
Na žalost morate mnogokrat za napredovanje tekmovati s svojimi sodelavci.
Morali se boste boriti za to, vendar mora
biti boj pošten. Zanesljivost in vdanost igrata pomembno vlogo pri napredovanju.
Igrajte z odprtimi kartami in poglejte
nadrejenemu v oËi. Vedite, veËina njih ve,
da vam pripada veË, a sami od sebe vam
tega ne bodo ponudili.
Jolanda Štukelj

NOVICE

KADROVSKE

V maju in juniju 2006 smo v družbi zaposlili nove sodelavce:
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA ENOTA

MARKO KLOB»AR

univ. dipl. inž. el.

TKS, Uprava

ŠTEFAN »AJKO

KV elektromonter

DEE, DE Trbovlje

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:
IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA ENOTA

SLAVKO STRUNA

po lastni volji

INŽ, DE Ljubljana mesto

PRIMOŽ FLORJAN»I»

po lastni volji

INŽ, DE Ljubljana okolica

MARIO VOVK

za doloËen Ëas

INŽ, DE Novo mesto

MIHA ŽAGAR

po lastni volji

DTO, Uprava

MARJAN ANDERLI»

po lastni volji

SSS, Služba za režijske dejavnosti

V maju sta umrli upokojenki Lea Pišek in Ana Smrtnik.
Nevenka IvanËiË

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Jubilantje
V letošnjem maju in juniju so praznovali okrogle obletnice rojstev naši
upokojenci.

MAJ 2006
60. rojstni dan
1. Tatjana KON»AN

Žiri

2. Janez WEILGONI

Ljubljana

3. Tatjana VIDMAR

Rovte

4. Rajko ŠKRABA

Ljubljana

»lan DUEL

70. rojstni dan
1. Anton ZOR»EC

Žabnica

80. rojstni dan
1. Marjeta FAGANEL

Ljubljana

2. Stane ZUPAN»I»

Škofljica

3. Marija POLJANŠEK

Kamnik

»lanica DUEL

Ko se je obrnila polovica letošnjega leta, je 96. rojstni dan
praznoval gospod Anton KRAVCAR iz Ljubljane. Posebej
iskrene Ëestitke.

JUNIJ 2006
70. rojstni dan
1. Vladimir LESKOVEC

Vrhnika

2. Franc PETERKA

MoravËe

80. rojstni dan
1. Slavka COLNAR

»lan DUEL

Vsem slavljenkam in slavljencem želimo še veliko zdravih,
sreËnih in zadovoljnih let.
Jožica Krašovec

Ljubljana
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Kakšen tip Ëloveka ste - takšno
izobraževanje
Kakšno izobraževanje potrebujete, je odvisno od tega,
kakšen tip Ëloveka ste. Ali ste vizualni, avditivni ali kinestetiËni tip Ëloveka? Od tu izhajajo razlike med ljudmi,
ko si nekateri, npr. vizualni tip ljudi, raje preberejo uËno
snov sami, ker predavanjem ne morejo dolgo slediti. Avditivni tipi ljudi ne morejo brez predavanj, saj jim predavanja pomenijo 75 % predelane snovi. KinestetiËni tipi
ljudi pa si najbolj zapomnijo snov takrat, ko so aktivno
vkljuËeni v proces uËenja.

M

ožgani prejemajo preko 50.000 Ëutnih dražljajev na sekundo (pritisk na podplate med hojo, vonj hrane, ki se
kuha, pretakanje krvi skozi desni palec ...). Teh dražljajev
je veliko preveË, da bi se lahko vseh zavedali, zato se možgani
usmerjajo le na enega ali dva. Pri sprejemanju dražljajev dajemo
ljudje prednost razliËnim Ëutom: vidu, sluhu ali dotiku (vonj in
okus nista tako zelo pomembna). Glede na to smo ljudje razdeljeni
v tri skupine:
• vizualni,
• avditivni ali
• kinestetiËni tip ljudi.

VIZUALNI TIP
POMNJENJE

Najbolj si zapomnijo informacije, ki jih vidijo, diagrame, grafe, zemljevide, obraze.

U»ENJE

UËijo se z opazovanjem, branjem, gledanjem s lik, ilustracij, filmov in videokaset.
Vse si zapisujejo - misli si organizirajo
tako, da si jih zapišejo. Pri uËenju jim odgovarja, Ëe delajo samostojno, Ëe razmišljajo o problemih. Vizualni uËenci najraje
gledajo, kako se kaj dela, ali si sami preberejo navodila za delo. V razmišljanju so
zelo hitri.

KOMUNIKACIJA

PISAVA

V komunikaciji so tihi, ne govorijo dolgo.
»e morajo dolgo poslušati, postanejo nepotrpežljivi. Pri uporabi besed so nerodni,
opisujejo brez okraskov. ZnaËilno je, da
uporabljajo besede: vidim, poglej.
Težijo k lepemu rokopisu, pisava je skladna. Oblika jim je pomembna.
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KONCENTRACIJA

Imajo moËno koncentracijo. Radi sami berejo uËno snov, predavanjem pa ne morejo
dolgo slediti. Glasov se ne zavedajo, razmetan prostor ali gibi pa jih zmedejo.

UMETNOST

Na podroËju umetnosti imajo raje vizualne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo) kot pa
glasbo. Vizualizirajo v detajle, celoto pa
spregledajo. »eprav ne izražajo svojega
mnenja o umetnosti, jih globoko zadene.

KAZNOVANJE

Ne marajo kazni, kjer so postavljeni v središËe pozornosti, ne marajo sedeti pred
razredom. Ne marajo odgovarjanja pred
tablo.

»USTVA

»ustev ne izražajo burno, se jim pa zrcalijo
na obrazu.

POGOSTE FRAZE

Jasno mi je ... Svita se mi ... Svetla prihodnost ... Posvetilo se mi je ...

Ugotovljeno je bilo, da je približno 60 % ljudi vizualnih,
kar pomeni, da svet zaznavajo pretežno skozi Ëutilo za vid.
Vzrokov, zakaj je veËina ljudi vizualnega tipa, je lahko veliko. Lahko da je to prirojeno, mogoËe pa je tudi, da smo od
rojstva naprej nauËeni, da uporabljamo za zaznavanje predvsem oËi. Naša informacijska družba je namreË naravnana
tako, da daje prednost vizualnosti že od zgodnjega šolanja
dalje ter usmerja v uporabo raËunalnika in televizije. Poudariti pa je treba, da ima vizualni tip vgrajen tudi avditivni in
kinestetiËni naËin zaznavanja, saj se nihËe ne more v celoti
izražati samo skozi en zaznavni naËin. Tudi najbolj ekstremni
vizualni tipi bodo po potrebi uporabili druge Ëute za opravljanje doloËenih nalog.

AVDITIVNI TIP

POMNJENJE

Avditivni uËenci si zapomnijo 75 % vsega, kar slišijo med poukom. Zapomnijo si
imena, obrazov pa ne. Stvari si zapomnijo
z glasnim ponavljanjem.

IZOBRAÆEVANJE

IZOBRAÆEVANJE

U»ENJE

Velik pomen pri uËenju imajo zvoki. UËijo se z govorjenjem in poslušanjem, s sodelovanjem v razpravah, z razmišljanjem
na glas, z argumentiranjem za in proti.
Dobro si zapomnijo ustna navodila in najbolj razumejo tisto, kar slišijo. V šoli jim je
všeË igra vlog, razlaga, dramatizacija. Radi
imajo glasbo.

KOMUNIKACIJA

Zelo uživajo v poslušanju, vendar težko
poËakajo, da lahko govorijo. Njihovi opisi
so dolgi in se ponavljajo. Pogosto uporabljajo besede: poslušaj, slišiš. Pogosto ponavljajo besede za sogovornikom.

KONCENTRACIJA

Glasovi jih hitro zmotijo, ravno tako tišina
(Ëe je predolga). Med reševanjem problemov se pogovarjajo sami s sabo.

UMETNOST

Naklonjeni so glasbi, vizualna umetnost
jim manj ugaja, vendar brez oklevanja o
njej razpravljajo. Pomembnih detajlov ne
opazijo, uživajo pa v celotnem delu.

KAZNOVANJE

Najhujša kazen je, da ne morejo slišati, kaj
drugi govorijo, in ne morejo sodelovati v
pogovoru.

POGOSTE FRAZE

Na isti frekvenci sva ... Moj avto gre kot
pesem ... Brez posluha za ... Jasno in glasno ... Brez besed ... Verjeti na besedo...

Avditivni ljudje dojemajo svet glede na to, kakšen zven imajo stvari, in so v mnogih pogledih bolj odvisni od svojega naËina
zaznavanja kot vizualni ljudje od svojega vida. Avditivcev je približno 20 %.

KINESTETIK

POMNJENJE

U»ENJE

Kinestetiki najbolj pomnijo takrat, ko so
aktivno vkljuËeni v proces uËenja. Zapomnijo si stvari, ki jih delajo, ne pa tistih, ki
jih vidijo ali o njih govorijo.
Podatke dobivajo skozi gibanje telesa, fiziËno aktivnost. Uživajo pri sestavljanju
in razstavljanju stvari. Pogosto pišejo v
ležeËem položaju. Do rešitve pridejo z aktivnostjo. V novih situacijah preizkušajo
stvari, se jih dotikajo. Kinestetiki se poËasi ogrevajo. Njihovo mišljenje je poËasno,
vendar globoko.

KOMUNIKACIJA

Med govorjenjem veliko artikulirajo. Niso
dobri poslušalci, sogovorniku stojijo blizu.
Hitro izgubijo pozornost v podrobni razpravi. Uporabljajo besede: vzeti, dobiti. Na
besednem podroËju so slabi.

PISAVA

Besede pišejo po obËutku. Pri pisanju moËno pritiskajo s pisalom.

KONCENTRACIJA

Najbolj so zbrani ob roËnem delu, manj
pa, Ëe morajo poslušati ali gledati. Ker niso
pozorni na vidne ali slušne dražljaje, jih ti
ne zmedejo. Pri branju so nervozni. Radi
imajo zgodbe, kjer se akcija pojavi kmalu,
vendar ne berejo radi.

UMETNOST

Radi opazujejo kipe, ker se jih lahko dotikajo. Na glasbo se odzivajo z gibanjem.

KAZNOVANJE

Kazen je uËinkovita, Ëe je nekaj posebnega. Pogosto se odklonsko obnašajo le zato,
da pobegnejo moreËi razredni rutini. Primerna kazen je, da jih presedemo naprej,
ker ne znajo sedeti pri miru.

»USTVA

»ustva kažejo zelo burno: skaËejo od veselja, se objemajo in ko so jezni, razbijajo.
Celotno telo pokaže Ëustva.

POGOSTE FRAZE

»utim ... Drži jezik ... Stisni zobe ... Imam
debelo kožo ... Toplo priporoËam ... Zvezane roke ... Mehko srce ... Zgrabila ga je
panika...

Kinestetikova sposobnost je, da se zna vživeti v sogovornikove obËutke sreËe, žalosti ali boleËine. Kinestetik uživa v pogovoru iz
drugaËnega razloga kot vizualec ali avditivec. Medtem ko vizualci
ali avditivci komunicirajo s pomoËjo podob in zvokov, kinestetik
besede, zvoke in podobe preoblikuje v obËutke. Ko se mu spominja
preteklih dogodkov, mu misel na takrat doživete obËutke lahko v
spomin prikliËe tudi druge, npr. za posel pomembne informacije.
Kinestetikov je tako kot avditivcev približno 20 %.

Alenka Pretnar,
vodja Kadrovske sluæbe

Vir:
http://www.esnm.si/projekti/ucenje_ucenja/stili/AVDITIVNI.htm
Martina Judež, Komuniciranje z razliËnimi tipi osebnosti sodelavcev, diplomsko delo, 2002, Ekonomska fakulteta.
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“LIRA” gostila izjemni
zbor iz Anglije
Minilo je že leto in pol od našega
nastopa na festivalu Waleških pevskih
zborov v sloviti Kraljevi Albert-ovi
dvorani v Londonu, a je spomin na ta
izjemen nastop še vedno zelo živ.

S

tati na odru skupaj z 800 pevci, simfoniËnim orkestrom in solisti je doživetje, ki ga ne pozabiš.
Za nas je bila to preizkušnja kakovosti zbora in naših zmožnosti, da odpojemo
zahteven in zelo raznolik program v tujem
jeziku - angleškem in waleškem. Nekatere
pesmi iz londonskega programa so postale
del našega rednega repertoarja, koncert pa
smo tudi veËkrat uspešno ponovili in vsakokrat presenetili in navdušili obËinstvo.
Rezultat našega uspešnega nastopa
v Londonu je bil obisk London Welsh Male
Choir - zbora, ki vsaki dve leti gosti festival Waleških moških zborov, konec maja v
Sloveniji.
Zamisel za gostovanje se je rodila že
na zabavi po londonskem nastopu, ko so bili
pevci drugih zborov navdušeni nad našo
odprtostjo, radoživostjo in žarom, s katerim
smo jim peli naše domaËe, slovenske pesmi.
Londonski Waleški moški zbor, ki ga
že 27 let vodi dirigent James Haydn, doktor

Nastop London Welsh Male Choir - zbora
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fizike, ima dolgo tradicijo in izjemen sloves
v Veliki Britaniji in drugod po Evropi. Šteje veË kot 120 pevcev. Nastopajo po vseh
kontinentih in na zelo prestižnih dogodkih,
kot je koncert v Earls Courtu, ko je obeležil 40. obletnico kronanja kraljice Elizabete
II., ali pa pred pomembnimi mednarodnimi
sreËanji nacionalne waleške ekipe v rugbiju.
Bili so eden prvih zborov, ki je v svoj program uvršËal priredbe “pop” pesmi in pesmi
iz muzikalov. Rezultat te usmeritve so tudi
zlate naklade njihovih plošË in vedno polne
dvorane, v katerih nastopajo.
Waležani so nam po temperamentu
zelo podobni. So odprti, ponosni na svoje
keltsko poreklo, kar se posebej Ëuti, ko zapojejo svojo waležansko himno. Kot je v Angliji tradicija, londonski koncert vedno zaËnejo
s himno Velike Britanije in zakljuËijo s himno Walesa, pri kateri se jim obiËajno pridruži
vsa dvorana. To je bil res veliËasten zakljuËek koncerta - ko se je množici nastopajoËih
na odru pridružila še pettisoËglava publika.
Gostovanje v Sloveniji so zaËeli s
skupnim koncertom, ki smo ga imeli 27.
maja v Kamniku.
Pod taktirko prof. dr. Andreja Missona je za zaËetek iz osemdesetih grl zadonela
slovenska himna Zdravljica, za njo pa še

pozdravna pesem, ki smo jo pevci “Lire” namenili našim gostom.
Programu, ki ga je povezovala odliËna
Mojca BožiË, so sledili odlomki iz Verdijevega Nabuka, iz muzikala NesreËniki - Les Miserables, zbor vojakov iz Fausta in nekaj priredb popularnih pesmi in nekaj že poznanih
pesmi iz londonskega koncerta. Kot solista
sta nastopila KamniËanom in širši javnosti
poznana Shirlie Roden, ki je sama uglasbila
Prešernovo pesnitev KAM? in jo ob spremljavi kitare tudi zapela, ter tenorist Geraint
Lewis, ki je predstavil nekaj samospevov. Kot
odliËna pianistka se je predstavila Annabel
Thwaite, dobitnica mnogih mednarodnih
priznanj na podroËju klavirske spremljave.
Skupni nastop je poslušalce spravil na
noge, roke pa so se najbolj ogrele VodopivËeve Žabe.
Kako mogoËno je zazvenel znani:
“Rega, rega, rega, kvak... kvak... kvak..!
Bil je nepozaben veËer tako za poslušalce kot za nas pevce “Lire”, ki smo po
koncertu sprejemali Ëestitke za organizacijo
in uspešno izveden skupni koncert. Pohval
smo bili deležni tudi s strani gostujoËega
zbora, ki nas je ob tem povabili, da v letu
2008 zopet skupaj nastopimo v sloviti Royal Albert Hall.
London Welsh Male Choir je imel v
Sloveniji še dva koncerta, in sicer 29. maja
v Avditoriju Portorož in 31. maja v dvorani
Filharmonije v Ljubljani.
Za PSPD Lira
Alojz HanËiË
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Šesti Zbor Društva upokojencev
Elektro Ljubljana
Šesti Zbor Društva upokojencev je odprl predsednik Jože Bergant. Vse prisotne je toplo pozdravil. Zahvalil se je vsem gostom, ki
so se odzvali vabilu, še posebno pa
smo bili veseli predsednika uprave
JP Elektro Ljubljana, mag. Mirka
MarinËiËa, ki nam je povedal, da
je imenovan za štiriletni mandat.
Aplavz je potrdil, da udeleženci obËnega Zbora DUEL podpirajo njegov mandat.

P

ozdravil je vse prisotne in povedal, da Elektro Ljubljana vzorno
skrbi in bo tudi v prihodnje optimalno skrbel za svoje upokojence. Pohvalil je aktivno delo društva in nam
kot novoimenovani predsednik uprave
JP Elektro Ljubljana zagotovil ustrezno
finanËno podporo tudi v prihodnje.
V naši sredini smo toplo pozdravili tudi zunanje goste, ki so se odzvali
našemu vabilu: Ireno Jerman iz ZDUS,
Marjana Sedmaka iz MZU, Matijo Kendo, predsednika iz DU Elektro Gorenjska
in Bredo, blagajniËarko društva.
Irena Jerman je v imenu ZDUS
podelila priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije predsedniku društva
Elektro Ljubljana Jožefu Bergantu za zasluge za ustanovitev in uspešno vodenje društva. Vsi prisotni smo z burnim
aplavzom pokazali, da se veselimo priznanja, ki ga je prejel naš predsednik.
Predsednik Jože Bergant je podal poroËilo o aktivnostih društva v letu 2005.
Povedal je, da smo izpeljali vse zadane
aktivnosti: bili smo na kopanju v PodËetrtku in v Olimju, ogledali smo si rudnik
in muzej v Velenju ter velenjski grad,
bili smo v Gederovcih in na Tromejniku;
v Kobaridu, kjer smo si ogledali muzej
Soške fronte in trdnjavo Kluže; na Bizeljskem smo si ogledali repnice in obiskali Kumrovec, imeli smo martinovanje,

poleg izletov pa smo se udeležili tudi
pohodov: marca smo se sprehodili po
JurËiËevi poti, aprila smo krenili na Koreno v Polhograjsko pogorje, maja smo
se udeležili 49. pohoda okrog Ljubljane,
od Kozjaka do Trojan in se povzpeli na
Golico; junija smo imeli pohod na »eško
koËo in sreËanje upokojencev Slovenije
v Postojni z ogledom Postojnske jame
ter trening pohod Škofja Loka-Hrastnica-Selo-Osojnik-Škofja Loka za vse, ki
so preizkušali kondicijo in so se odloËili
za dvodnevni pohod avgusta v sredogorju od Pokljuke, Lipance, Uskovnice
do Bohinja; septembra smo se podali na
Ratitovec, novembra pa na pohod od Litije do »ateža. ZakljuËili smo z izletom
v neznano in si ogledali Ëudovito jamo
Vilenica in pršutarno Lokev. Nagrajeni
smo bili še s silvestrovanjem s strani
JP Elektro Ljubljana v gostišËu Portal v
Ljubljani.
Sprejeli smo finanËno poroËilo
in poroËilo Nadzornega odbora za leto
2006 ter plan aktivnosti za leto 2007 in
finanËno ovrednotenje plana DUEL za
leto 2007, ki so ga podali blagajniËarka
DUEL Zdenka Kotnik in predsednik NO
DUEL Peter Bernik in predsednik DUEL
Jože Bergant, ki je povedal še, da smo
bili v letu 2006 nadpovpreËno aktivni,
zasluge za to gredo tudi našim donatorjem, tj. JP Elektro Ljubljana. Predsednik je pohvalil vzorno sodelovanje z JP

Elektro Ljubljana in se zahvalil upravi
podjetja za vso pomoË, saj smo vedno
sprejeti prijazno, deležni smo pomoËi,
pa naj gre za drobni pisarniški material,
razdeljevanje pošte, objavo prispevkov v
Elektro novicah, predvsem pa za finanËno donacijo in za vsakoletno silvestrovanje, ki ga organizira Elektro Ljubljana
za vse upokojence. V leto 2006 stopamo
z 326 Ëlani, kar pove, da smo uspešni,
saj je naše vrste zapustilo malo Ëlanov.
»eprav je naš upokojenski pozdrav
še vedno “Nimam Ëasa!”, to ne velja za
nas. Vedno najdemo Ëas za seje UO in
NO društva, spremljamo svoje Ëlane na
izletih in pohodih, obiskujemo svoje
upokojence na domu in jim Ëestitamo
ob jubilejih ter se udeležujemo športnih sreËanj. Skratka, delo naših Ëlanov
UO in NO je korektno in požrtvovalno,
žrtvujejo veliko svojega prostega Ëasa
in energije, da so zastavljene aktivnosti
tudi realizirane v dobrobit številnih Ëlanov društva.
Zahvalil se je vsem za medsebojno
pomoË in sodelovanje. Ker smo izËrpali uradni del Zbora DUEL, je predsednik
Društva upokojencev Elektro Ljubljana
g. Jože Bergant vse prisotne povabil, da
nadaljujemo naše sreËanje z neuradnim
druženjem.
Justi Kuder
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Aktivnosti v poletnem Ëasu

K

ot ponavadi, tudi letos v poletnih
mesecih ne bomo poËivali. 16. avgusta 2006 bomo šli na trening
pohod na Grmado. V torek, 22. avgusta,
se bomo podali na dvodnevni pohod po
našem visokogorju Krn (2244 m) - Komna
(1527 m). Prijave za trening 1. in 2. av-

gusta 2006, za dvodnevni pohod, se boste
prijavili na trening pohodu. Prvi jesenski
pohod bo 12. septembra 2006 na Kriško
goro (1473 m), na izlet pa bomo odšli 26.
septembra letos - ogledali si bomo knežje
mesto Celje. Prijave za pohod in izlet 4. in
5. septembra. Na naslednji izlet, 17. okto-

bra 2006, se bomo podali v zamejstvo - v
Oglej in Doberdob. OBVEZNO potrebujete veljavni osebni dokument s fotografijo
(osebna izkaznica, potni list). Prijave 2. in
3. oktobra 2006.
Za pohode je obvezna pohodna oz.
planinska oprema, primerna vremenskim
razmeram. Udeležba na pohodu na lastno
odgovornost.
Na vse aktivnosti se lahko prijavite
na dan prijav, vedno do 11. ure, na telefonsko št. 01/ 519 80 36, Zvonka Osredkar.
Do zasedbe avtobusa. V izjemnih primerih
vam je na voljo mobilni telefon št. 041 309
963.
Želimo Vam prijetne poËitniške dni,
da se jeseni Ëili in zdravi, polni novih moËi
lotimo naših “obveznosti”. S R E » N O
Upravni odbor
Društva upokojencev Elektro Ljubljana

“»as mine - pot ostaja”
... je geslo, pod katerim so letos potekale prireditve v okviru petdesetega, jubilejnega pohoda okoli Ljubljane. Ne samo
pot, tudi spomini, lepi in prijetni, ostanejo.
To vemo Ëlani društva upokojencev, ki smo
se, letos že ËetrtiË, v lepem številu zbrali
pri Koseškem bajerju, od koder smo merili kilometre proti cilju - na Prešernov trg.
V prijetnem klepetu smo prišli do Livade,
kjer smo se za kratek Ëas ustavili, da smo
se malo olajšali in nadomestili izgubljeno
tekoËino, nato pa lahkih nog nadaljevali
pot skozi Trnovo in mimo Križank na Prešernov trg, kjer se je odvijalo zadnje dejanje
prireditve - kulturni program s podelitvijo priznanj tekmovalcem in zahvala vsem
udeležencem pohoda. Mi smo se poslovili z
željo, da se prihodnje leto v še veËjem številu udeležimo pohoda. Nasvidenje ob letu.
Zvonka Osredkar

46 • elektronovice | maj-junij2006

ZDRAVJE

ZDRAVJE

Pozitivno razmišljanje
• Blaži stres
• Krepi samospoštovanje
• Umu in telesu prinaša svežo energijo
• Ohranja trdno zdravje

energije, spremenimo v pozitivne, pa bomo
lažje pregnali utrujenost.

Smehljaj in pokonËna drža poudarjata vaše
pozitivne misli.

Ne dajte se!

Glavna naËela

Ne podcenjujmo moËi pozitivnega
razmišljanja. »e negativno razmišljate o
sebi, bosta trpela vaše samospoštovanje in
energijska raven. Zapišite deset lastnosti,
ki jih cenite pri sebi, na primer: Imam odliËen smisel za humor, Sem zvest/a, Sem
pameten/na, Pripravljen/a sem pomagati
drugim ipd., da boste postali bolj pozitivni.

To so izjemne lastnosti, ki vam jih nihËe ne more vzeti. Znova sestavite seznam,
le da ga napišete na manjši list papirja in
razvrstite lastnosti po tem, kako pomembne se vam zdijo. Drugi seznam vtaknite v
denarnico ali žep. NaslednjiË, ko bo vaše
samospoštovanje upadlo in boste menili,
da niste sposobni opraviti doloËene naloge, si preberite seznam, preden vas zajame
malodušje.

P

ozitivno razmišljanje je velika prednost, ki jo lahko izrabimo za zvišanje upadajoËe energijske ravni in
celo za premagovanje bolezni. »e razmišljamo pozitivno, lahko negativne vzorce
podzavestnih misli, ki nam posrkajo veliko

Nato sestavite seznam vseh negativnih obËutkov, ki jih imate sami s seboj.
Priredite jih tako, da bodo postali pozitivni.
Na primer: Nisem pomemben/na spremenite v Tako pomemben/na sem kot vsi drugi
ljudje ali Ta naloga je pretežka v To nalogo
sem sposoben/na opraviti.
»im veËkrat boste prebrali te potrditve, tem bolj se vam bodo vtisnile v zavest in postopno se bo raven vaše Ëustvene
energije zvišala.
Andreja Radovan
Vir: dr. Sarah Brewer, Kako do veË energije
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Zahvala za
donacijo

D

onacije v denarni in materialni obliki so ena od oblik, ki pomagajo
Elektru Ljubljana ravnati v skladu
z naËelom družbene odgovornosti. PodroËje
donacij v procesu poslovanja Elektra Ljubljana je opredeljeno z OP 48. Temeljni kriteriji za dodelitev donacij so:
• dogodek ima znaËilnost naravne nesreËe,
• osebne socialne stiske in zdravstvene težave skupin in posameznikov,
• pomoË neprofitnim organizacijam pri
preventivnem in kurativnem delu na podroËju pomoËi Ëloveku v socialni stiski in
zdravstvenih težavah,
• ostali primeri glede na usmeritev družbe
pri pomoËi namenjeni lokalni skupnosti.
Glede na velikost oskrbovalnega podroËja Elektra Ljubljana se donacije praviloma dodeljujejo samo prosilcem iz našega
preskrbovalnega podroËja. Ob tej priložnosti objavljamo eno od zahval kolektivu
Elektra Ljubljana.
Sluæba za odnose z javnostmi
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HUDO DOBR ŠNOPS
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JE NEKAJ RESNICE

V VSAKI ©ALI

KAJ SE ZGODI, »E
NAPA»NO ODTIPKA
Š
E-NASLOV

Par iz KoËevja se je
odloËil, da gre
na dopust na hrva
ško obalo. NaËrtov
ala
sta bivanje v istem
hotelu kot že velikokrat prej. Zaradi
poslovnih razlogo
v
žena ni mogla od
potovati soËasno
z
možem, zato je od
šel sam. Žena pa na
j
bi prišla naslednji
dan. Mož se je pr
ijavil v hotel, in ke
r je imel raËunaln
ik
v sobi, je poslal email ženi. Vendar
se
je zmotil pri vpiso
vanju naslova in
izpustil eno Ërko.
Medtem pa se je ne
kje v Ljubljani
vdova ravnokar vr
nila s pogreba sv
ojega moža. OdloËila
se je, da preveri
e-pošto, v priËa-

kovanju izrazov so
žalja zaradi smrti
moža. Ko je preËita
la prvo sporoËilo,
je omedlela. Ko je
prišel sin v sobo,
je
videl nezavestno ma
mo na tleh in sporoËilo na zaslonu.
Naslovnik: Moji pr
eljubi ženi
Predmet: Prišel sem
Datum: 16. julij 20
06
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in se prijavil ter ti
sporoËam, da je vs
e
pripravljeno za tv
oj prihod jutri. Se
že
veselim, da te spet
vidim.
P. S. Je pa res vroË
e tu doli!

VAJSETnsEkaUvRkavarni
VSE ZA D
bi je sedela že

Po služ
.
i in pila kavo
o
s prijateljicam
r vstopil dobr
to
os
v pr
Nenadoma je
.
no lep moški
ni
grajen, resniË
n in lep, da
te
an
rm
in
Bil je tako ša
za
ra
ob
ega
ti oËi z njegov
mogla odtrga
telesa.
, se ji priil njen pogled
Moški je opaz
tal v uho:
nil in ji zašepe
bližal, se sklo
e kar si si
ti naredim vs
ci!
“Za 20 EUR
kla. Samo re
in nikoli izre
in
a
al
ed
vedno želela
gl
zaËudeno po
Ženska ga je
je je past?”
Ëudujopomislila: “K
prijazno in ob
Moški pa jo je
r.
vo
iËakoval odgo
r
Ëe gledal in pr
a 20 EUR ka
“Z
l:
ke
re
be
Ponovno ji je
i
tr
o
m
sa
reci, dovolj so
želiš - samo
islila, ga
sede”
trenutek pom
co
Ženska je za
si
poËa s koni
edala v oËi,
de
iz
globoko pogl
ila
gn
ice, pote
tn
us
la
ni
liz
ga nejezika ob
20 EUR, mu
za
ec
ov
nk
ba
la
narnice
k hitro napisa
dlan, na liste
om
a
ov
žno stisnila v
eg
nj
ložila roko na
uho zasvoj naslov, po
ila in mu v
gn
na
se
,
na
Ëna steg
šepetala:
JO HIŠO!!!”
“PO»ISTI MO

OTROCI
Ž

FIZIKA

esorju.
Prvi študent vstopi v kabinet h prof
loba ali
svet
jše,
hitre
je
“Kaj
Ta ga vpraša:
zvok?”
Odgovor: “Zvok, gospod profesor.”
“Zakaj?”
zvok, šele
“Ko vklopim TV, najprej slišim
.”
nato se prikaže slika
Študent seveda pade na izpitu.
e in odDrugi študent dobi enako vprašanj
jša.
hitre
govori, da je svetloba
“Zakaj?” zanima profesorja.
najprej
Študent: “Ko vklopim radio, se mi
.”
zvok
išim
zasl
m
pote
šele
ff,
zasveti luËka on/o
iË,”
drug
ite
prid
in
snov
ejte
“Malo si še pogl
.
esor
razoËarano reËe prof
estno in
Tretji študent vstopi zelo samozav
spod profesor,
na vprašanje odgovori takole: “Go
druga dva štujaz se bolje razumem v fiziko kot
jša od zvoka.”
hitre
loba
svet
je
denta. LogiËno, da
.
esor
prof
i
prav
er,”
“Povejte prim
se vidi sverej
Najp
a.
strel
i
udar
“Denimo, ko
.”
zvok
tloba, šele potem
“Pa znate
Profesor vidno zadovoljen vpraša:
pojasniti, zakaj je tako?”
m
Študent: “V detajle se sicer nise
da
spušËal, vendar mislim,
zato, ker so oËi 10 centimetrov pred ušesi!”

enska v
e vse o
imajo p
svojih o
ouk, kd
trocih:
aj imajo
kdaj jih
kdaj
zobozd
je treba
ravnika
peljati
v koga
,
ku
so zalju
bljeni in ram klavirja,
prijatelj
i.
kdo so
njihovi
Moški
se bežn
živijo n
o
zaveda,
ekakšni
da v h
majhni
iši
ljudje.

SPOMIN
Ko sem šla danes
na malico, sem op
azila na klopci se
jokala. Stopila sem
deti starejšo zensko
do nje in jo vpraša
, ki je
la,
kaj je narobe.
Ona je rekla: “Dom
a imam 22 let sta
reg
a moža. Vsako ju
potem vstane in m
tro se ljubi z men
i naredi palaËinke
oj,
, peËeno klobaso,
Pa sem rekla: “In
svež sok in dišeËo
zakaj potem joËete
kavo.”
?”
Ona reËe: “Skuha
mi domaËo juhico
za kosilo, moje na
tem se ljubi z men
jljubše piškote in
oj pol popoldneva.”
poReËem: “A, no za
kaj potem jokate?”
ReËe: “Za veËerjo
mi naredi ogrom
en obrok z vinom
sladico, in potem
in mojo najljubšo
se ljubi z menoj do
dveh zjutraj.”
ReËem: “Ja gospa,
zakaj hudiËa se po
tem tle joËete?”
Ona reËe: “Ne spom
nim se, kje stanujem
!”
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

Fotka:
DV v
Dolu pri
Hrastniku

Æensko
ime, tudi
Jasna

VeËja
Latinski
Æidovsko
posoda za
izraz za
moπko ime
tekoËine
voz, vozilo

SESTAVIL
TONI

Sredstvo za
vshajanje
testa

Škraba
Alexandra

©aljivec v
dalmaciji
Predlog

Alojzij
Nosan

Nekdanji
indijski
politik,
Bahadur

Komar
mrzliËar

Stikalna
naprava
Vrsta
Bojni strup
eksploziva
Znak za
(pikrinska
natrij
kislina)

Traven
Franc
Alenka
Kuπar
Snov v
Ëaju

Posušena
trava

Kemijski
znak za
tantal

Redakcija

Hribovje v
GrËiji

RdeËi kriæ

Urejena
zbirka
listin in
spisov

Stikalna
naprava
Angelica
Oraæem

Hidroelektrarna Avsec Tone
na Dravi

Vodstvo
Podjetja

Zbirka
zemljevidov

Vojak
zaËetnik

Znamka
nemπkih
avtomobilov

Glavni
πtevnik

Heinrich
Heine

Dolenc
Tomaæ

Simbol za
Iridij
Konjski
galop

novice
ELEKTRO

Nadnaravna zla
bitja

Hrovat
Klemen
Anica Knez

Tuje æensko Solmizacijime
ski zlog

Zadruga v
stari Rusiji
Usoda, delo

Slovenjski
skladatelj,
Anton

Produkt
Gorenja
Velika
sladkovodna
riba

Pritok
Balhaškega
jezera
Širjava
(pesniška
oblika)
Tepina
Karmen

Kamijski
simbol za
Renij
Oznaka
rus. letala
Ionske
raztopine

7. grπka
Ërka
Visoka
planota

Sredozemska rastlina
trajnica

Aleπ Kuhar

Anton
»ehov

Osebni
zaimek
Divja
maËka

Pod
Pamet,
razum

Vlahi

Kemijski
simbol za
Radij

Simbol za
Lantan

Rod nizkih
grmov,
blagajev
Osebni
zaimek

ELEKTRO

Ameriπki
kitarski
virtuoz
(Carlos)

novice

Sestavil
TONI

Povrπinska
mera

Arijski bog
svetlobe
Kemijski
simbol za
Silicij

Eno od
imen
slikarja
Meπka

Med velikim številom prispelih pravilnih rešitev nagradne križanke je bila izžrebana Magdalena Mrak iz Domžal, ki bo prejela praktiËno
nagrado. »estitamo. Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, napišete na dopisnico in pošljete do vkljuËno
15. 9. 2006 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 c. 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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ZA DUŠO

ZA DUŠO

Proti toku

“Vsak ribiË ve - žive rib
e plavajo proti toku, mr
tve s
tokom. Žal postajamo tud
i mi mrtve ribe.
Na vseh koncih in krajih
pritiskajo na nas vedno
novi
in resnejši gospodarski,
socialni, ekološki in dru
gi
pro
blemi. Ker ne vidimo, da
so med seboj povezani
in le razliËni
simptomi ene in iste, glo
bje bolezni, se spopadam
o, Ëe sploh,
z vsakim od njih posebe
j. To seveda ne more rod
iti
nobenih
sadov.
Naša toliko opevana ind
ustrijska družba je bol
na in
smer, v katero nas nes
e, je zgrešena. Zato je nai
vn
o
in
brez
koristi premišljevati, ali
je bolje plavati s tokom
ob
des
nem
ali levem bregu ali po
sredini struge in upati,
da nam bodo

prav tisti, po zaslugi kat
erih smo se znašli, kje
r smo, pomagali iz stiske.
Po drugi svetovni vojni
je kritiËna družbena mi
sel pri
nas moËno splahnela.
In to se pozna še dan
es. Razmišljamo in razpravljamo o vse
m, samo ne o temeljnih
problemih
Ëasa, o dejanskih vzroki
h problemov, ki pritisk
ajo
na nas,
in smereh razvoja, ki nam
zagotavljajo bolj razum
no in Ëloveško prihodnost. Prav
tako ne izdelujemo reš
ilnih Ëolnov,
ampak neomajno zaupam
o, da je naš civilizacijsk
i Titanik
nepotopljiv”.
Vir: Hubert Požarnik, Pro
ti

Izberi pr
avo pot
P

opotnik
, Ëe prid
eš na r
moraš o
azpotje
dloËiti,
in zagle
naj stop
težjo še
daš kaž
iš
na lažjo
n
eizhoje
ipot in
gre po
že izho
no pot
se
lažji, že
jeno po
- katero
domaËi
znano z
t ali na
b
o
š izbral?
poti, do
lo se jim
bro zna
VeËina
zdi bolj
nemu c
ljudi
še kako
ilju nap
r nezna
r
o
ti
;
n
celo
o
Ti, po
dobro.
zamenja potnik, ko prid
j z nev
eš na r
arnostjo
azpotje
ranjem
, pa va
iskanja
nove ga
rnost s
in
z
i,
razisko
skega s
z razisk
tare po
vanja n
veta. Ti
ovanjem
ti
ove poti
p
o
n
kaže te
p
o
o
v
tn
e
. Z utig
ik
a
, nezna
, ko prid
žjo pot
nega in
... pa Ëe
eš na r
Ëez bre
neznan
azpotje
prav ta
zpotja.
, izberi
pelje Ëe
kažipot,
z brezp
otja, za
k
i
to ker te
pelje
Vir: Bo
ris

Misel

“Veliki ljudje so meteorji,
ki gorijo zato, da je Zemlja
lahko osvetljena.”
Napoleon

Andrej
Novak,
Etika
težje po
ti

toku (odlomek iz Predgo
vora)

Svetloba
om,
Lovi me z vetr
o,
lovi me s tem
olovi me z mislij
ne uloviš me!
Ne najdeš,
etlobo.
kdo mi daje sv
Kaj morem,
,
Ëe ne verjameš
.
be
da žarim iz se

Neža Maurer,
skorja kruha
Skorja dlani in
ke
ir
zb
ke
iš
sn
iz pe
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