STRATEŠKA KONFERENCA ELEKTRODISTRIBUCIJE

GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE (GIZ)
DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
GIZ distribucije električne energije
naslov:

Slovenska 58, 1000 Ljubljana
01 23 04 849
faks: 01 23 04 865
e-naslov: info@giz-dee.si
spletna stran: www.giz-dee.si
leto ustanovitve: 1996
telefon:

USTANOVITELJI ZDRUŽENJA:
ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Celje
ELEKTRO GORENJSKA,
podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Kranj,
ELEKTRO LJUBLJANA,
podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Ljubljana,
ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Maribor,
ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Nova
Gorica.
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TEMELJNI CILJI ZDRUŽENJA:
Temeljni cilji združenja GIZ distribucije so olajšati, koordinirati in
pospeševati dejavnost gospodarskih javnih služb, izboljšati rezultate tej dejavnosti brez ustvarjanja dobička združenja ter olajšati
in koordinirati druge dejavnosti oz. interese z upoštevanjem, da
s tem delovanjem ne sme biti kršeno pravilo medsebojne konkurence. Z usklajenim delovanjem podjetij v okviru Združenja GIZ
namreč lahko dosegamo ugodnejše rezultate tako za podjetja kot
za odjemalce.

Predsednik (GIZ) distribucije električne
energije: Uroš Blažica

Poslovodja (GIZ) distribucije električne
energije: Roman Ponebšek

STRATEŠKA KONFERENCA ELEKTRODISTRIBUCIJE

O GOSPODARSKEM INTERESNEM ZDRUŽENJU
DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE:
Slovenija je geografsko razdeljena med
5 podjetij za distribucijo električne energije. Vsako od teh je specifično, posebnosti
narekujejo geografska raznolikost, lokalno
okolje in njihovi prebivalci, kljub temu pa
veliko izzivov ostaja skupno vsem distribucijskim podjetjem. Za učinkovito reševanje
skupnih izzivov, namen izmenjave dobrih
praks in navsezadnje za zastopanje skupnih interesov proti različnim deležnikom
so leta 1996 takratna vodstva podjetij za
distribucijo električne energije ustanovila
Gospodarsko interesno združenje (GIZ)
distribucije električne energije. Združenje
deluje na principu dogovora, saj so vse
odločitve ves čas delovanja združenja
usklajene. Temeljni akt GIZ distribucije
električne energije je Statut, poslovanje
GIZ distribucije električne energije pa je
urejeno s Poslovnikom o delu skupščine,
delovnih in projektnih skupin. Najvišji
organ združenja je skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki uprav članic združenja
(vsakokratni predsedniki uprav članic
združenja). Mandat predsednika skupščine GIZ traja dve leti. Ves čas delovanja
združenja velja nenapisano pravilo, da
se na mestu predsednika skupščine GIZ
izmenjujejo predsedniki uprav članic po
vrstnem redu (Elektro Maribor, Elektro
Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska).
ORGANI ZDRUŽENJA IN
NJIHOVE PRISTOJNOSTI:
SKUPŠČINA:
Najvišji organ združenja je skupščina, ki jo
sestavljajo predstavniki uprav članic združenja. To so vsakokratni predsedniki uprav
članic združenja.
Pristojnosti skupščine GIZ-a so:
• sprejema letni program dela in finančni
načrt združenja;
• sprejema statut združenja in njegove
spremembe ter dopolnitve;
• sprejema poslovnik o delu skupščine in
delovnih teles ter druge splošne akte
združenja;
• odloča o sprejemu novih članov združenja;
• izvoli predsednika za mandatno dobo
dveh let;
• imenuje in razrešuje poslovodstvo združenja ter nadzira njegovo delo;
• določa notranjo organizacijo združenja;
• odloča o prenehanju združenja;
• imenuje člana arbitraže v primeru spora;

• imenuje revizorja;
• imenuje projektno skupino s predsednikom in člani;
• odloča o višini sejnin za člane skupščine, delovnih skupin, o višini nagrade projektnih skupin, o plačilu poslovodji združenja ter o plačilu delavcev, ki opravljajo
dela za potrebe združenja;
• odloča o predlogih sklepov delovnih skupin združenja;
• odloča o drugih zadevah za uresničevanje temeljnih ciljev združenja.
POSLOVODSTVO
Združenje ima poslovodstvo, ki med drugim
organizira dejavnosti za izvajanje letnega
programa dela združenja, opravlja druga
dela, potrebna za uresničitev ciljev združenja ter vodi poslovanje združenja.
NOTRANJA ORGANIZIRANOST
V združenju delujejo delovne skupine na
naslednjih delovnih področjih:
• delovna skupina za tehnične zadeve,
• delovna skupina za odjemalce,
• delovna skupina za ekonomiko in finance,
• delovna skupina za pravne in splošne zadeve ter varnost in zdravje pri delu,
• delovna skupina za informatiko in telekomunikacije.
Delovne skupine sestavlja po en član iz
vsake članice, na predlog predsednika
delovne skupine pa poslovodja v delovno
skupino lahko za posamezne zadeve vključi
tudi zunanje sodelavce.
CILJI GOSPODARSKEGA INTERESNEGA
ZDRUŽENJA DISTRIBUCIJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE:
• olajšati, koordinirati in pospeševati dejavnost gospodarskih javnih služb ter
izboljšati rezultate teh dejavnosti brez
ustvarjanja dobička združenja;
• koordinacija nalog na področju energetskih dejavnosti z upoštevanjem, da
s tem delovanjem ne sme biti kršeno
pravilo medsebojne konkurence;
• olajšati in koordinirati ostale skupne
dejavnosti oziroma interese z upoštevanjem, da s tem delovanjem ne sme biti
kršeno pravilo medsebojne konkurence;
• oblikovanje stališč v zvezi s predpisi (sodelovanje pri pripravi predpisov), ki urejajo področje elektroenergetike;
• izmenjava mnenj, medsebojno informiranje in sodelovanje članov o energetski
problematiki.

Ustanovitelji v GIZ-u uresničujejo skupne
interese predvsem na naslednjih področjih:
• standardizacija in tipizacija na vseh
področjih delovanja;
• razvojni projekti za uvajanje
novih tehnologij v distribucijski
elektroenergetski dejavnosti;
• poenotenje tehničnih navodil;
• informacijski sistem;
• varnost in zdravje pri delu;
• izobraževanje
ter na drugih področjih v skladu z letnim
programom dela, ki ga sprejme skupščina
združenja oziroma se opredelijo s sklepi
skupščine.

Slovenska elektrodistribucija ima več kot
stoletno poslanstvo in tradicijo izvajanja
distribucije električne energije.
Število zaposlenih v vseh (matičnih) družbah je več kot 3.000.
Na 21.000 km² preskrbujemo 933.000
odjemalcev.
Upravljamo 64.000 km dolgo omrežje oziroma 96 % vsega električnega omrežja v
Republiki Sloveniji.
Naš letni investicijski potencial v omrežje
je okrog 100 mio EUR, do leta 2022 predvidevamo vlaganja okrog 1,62 mrd EUR.
Elektrodistribucijska podjetja smo pomemben deležnik v procesu spreminjanja zakonodajnih okvirjev, saj s svojimi
izkušnjami iz prakse pripomoremo k bolj
učinkoviti ureditvi in nadgradnji sistema
distribucije električne energije v Sloveniji.
S skupnim nastopom vseh elektrodistribucijskih podjetij na področju skupnih
nabav, optimiziramo tudi lastne poslovne
procese in s tem povečujemo stroškovno
učinkovitost (v letu 2014 smo uspešno
izvedli skupni razpis za nabavo napredne
merilne opreme).
Z izmenjavo dobrih praks, elektrodistribucijska podjetja nadgrajujemo tudi svoje
tehnične zmogljivosti, kar se je že odrazilo
v izdaji skupnih tehničnih smernic (do
sedaj je skupno izdanih deset smernic) na
področju distribucije električne energije.

