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Beseda urednice
Dober tok.

Vonj po `ivljenju

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

@e uvodoma pa
naj vas
opozorim na
vpra{alnik, ki je
tokrat del
vsebine
internega
glasila.
Vpra{alnik nosi
naslov Zelena
energija – ali
veste kaj je to?
Va{ odziv in va{i
odgovori bodo
zelo pomemben
kazalec
prepoznavnosti
ZELENE
ENERGIJE v
okviru podjetja,
pri na{ih
upokojencih in
{tipendistih.
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Spo{tovane bralke, dragi bralci.
Raziskovalci, posebej specializirani za ugotavljanje organizacijske klime v podjetju,
znajo pogosto povedati, da lahko `e s samim vstopom v prostore podjetja precej
to~no predvidijo, kak{ni bodo rezultati raziskave. Z uporabo vseh zaznavnih ~util,
{e posebno vonja, vida, sluha, tipa in seveda ~utenja prostora, lahko tudi tisti, ki
nismo posebni izvedenci na tem podro~ju, hitro ugotovimo ali v podjetju vejeta vonj
in duh po `ivljenju ali ne.
• Tudi Elektro Ljubljana na~rtuje v letu 2005
prvo merjenje organizacijske klime na
osnovi vpra{alnika, ki meri zadovoljstvo
posameznika z razli~nimi vidiki njegovega
dela. Rezultati bodo podjetju pomagali pridobiti vpogled nad obstoje~im stanjem in
ga usmeriti k izbolj{avam in re{itvam. Ve~ o
sami raziskavi – na~inu njene izvedbe,
interpretaciji rezultatov, pomenu za
uspe{no poslovanje podjetja – bomo pisali
v eni izmed prihodnjih {tevilk. @e uvodoma
pa naj vas opozorim na vpra{alnik, ki je
tokrat del vsebine internega glasila.
Vpra{alnik nosi naslov Zelena energija – ali
veste kaj je to? Va{ odziv in va{i odgovori
bodo zelo pomemben kazalec prepoznavnosti ZELENE ENERGIJE v okviru podjetja, pri na{ih upokojencih in {tipendistih.
• Elektro Ljubljana na~rtuje v letu 2005 tudi
raziskavo zadovoljstva upravi~enih in tarifnih odjemalcev in kupcev ostalih storitev.
Po letu 2003, ko je podjetje prvi~ izvedlo
raziskavi, so bili na podlagi rezultatov izvedeni dolo~eni konkretni korektivni ukrepi
za zadovoljitev potreb, `elja in zahtev
na{ih odjemalcev. Z raziskavo v letu 2005
`eli Elektro Ljubljana predvsem raziskati in
preveriti, kako so bili izbrani in izvedeni
ukrepi sprejeti in seveda ugotoviti nove
potrebe, `elje in zahteve. Raziskava bo
hkrati tudi pokazala, v kolik{ni meri se je
Elektro Ljubljana `e uspel prilagoditi trgu.
Tudi o tej raziskavi – njenem na~rtovanju in
samem poteku – boste v okviru vsebine
internega glasila redno obve{~ani.
• Naj pred kratko predstavitvijo vsebine nanizam {e dve obvestili. Ob koncu leta 2004
je pri{lo do spremembe v samem vodstvu
Elektra Ljubljana. Namesto dosedanjega
predsednika uprave Vincenca Jan{e je na
~elu podjetja od 23. decembra na podlagi

imenovanja Vlade RS zastopnik Elektra
Ljubljana d. d., mag. Vitoslav Türk. Vsa
pooblastila izvr{nega direktorja OE PKS pa
so pre{la na vodjo pravne slu`be. Mag. Ale{
Jekli~ je predlagal upravi Elektra Ljubljana
d. d., sporazumno prenehanje delovnega
razmerja in sporazumno razveljavitev pogodbe o zaposlitvi. Uprava Elektra Ljubljana
d. d., se je z njegovim predlogom strinjala.
Mag. Ale{u Jekli~u preneha delovno razmerje s 3. 5. 2005.
• [e nekaj besed o tokratni vsebini. Tisti, ki
ste pozorno prebirali decembrsko {tevilko,
ste lahko opazili, da v njej ni bilo predstavljeno poslovanje OE PKS. Na tem mestu
bi se izognila komentarju, zakaj. Kakor koli – v tej {tevilki je bila dana prilo`nost
vsem slu`bam, da na kratko predstavijo
delo v letu 2004 in izzive za leto 2005. Del
vsebine sta tudi prispevka o prekinitvah
dobave elektri~ne
energije in logisti~nih re{itvah pri
izgradnji novega
distribucijskega
centra vodenja.
V rubriki Spoznajmo se je predstavljen sodelavec
Bo{tjan Petkov{ek.
Vsem se zahvaljujem za poslane
prispevke in vas
vabim k sodelovanju,
mag. Violeta Irgl,
urednica

Prispevke za naslednjo {tevilko Elektro novic, ki bo iz{la konec februarja, po{ljite do
vklju~no 15. februarja 2005 na `e znani naslov: Elektro Ljubljana, d. d., Uredni{tvo
Elektro novic, Slu`ba za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
faks: 01 231 25 42 ali na elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si.
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Uvodnik
Dober tok.

Na{i prvi skupni koraki
v {estmese~nem mandatu
Spo{tovane sodelavke, spo{tovani sodelavci, upokojenci in {tipendisti,
kot ste bili verjetno `e obve{~eni, sem 27. decembra nastopil delovno mesto zastopnika javnega podjetja Elektro Ljubljana d. d., na podlagi imenovanja Vlade RS
23. decembra 2004 za dobo {estih mesecev.
kateri bosta dejansko razmejeni regulirana in
tr`na dejavnost podjetja, se niso zgodili.
S tem je povezana tudi sistematizacija
delovnih mest, ki mora izhajati iz neke organizacijske oblike in nekih urejenih notranjih
medsebojnih odnosov. To pomeni, da je v teh
{estih mesecih moja primarna naloga v zagotovitvi normalnega varovanja poslovnih
podatkov. Hkrati pa skupaj s sodelavci posku{amo postaviti tista delovna telesa, ki
bodo sistemati~no in precizno razmejila
poslovne aktivnosti podjetja.

Mag. Vitoslav Türk

Poudariti tudi moram, da je bil dosedanji
postopek reorganizacije podjetja relativno
po~asen in dolo~eni pri~akovani koraki, ki
naj bi vodili k novi obliki organiziranosti, pri

^eprav sem na tem novem delovnem mestu
{ele kratek ~as, lahko z gotovostjo zatrdim,
da ko bo ta – zgoraj opisana notranja homogenizacija – izpeljana, bo za`ivela, saj ima
Elektro Ljubljana veliko odli~nih strokovnjakov, ki vsak na svojem podro~ju do
potankosti poznate delovne procese in
postopke. Naj ponovno navedem, da je v
Elektru Ljubljana 971 zaposlenih, katerih izobrazbena struktura je nadpovpre~no visoka.
Vsekakor je to izredno pomemben delovni in
ustvarjalni potencial, na katerega moramo
skupaj ra~unati.
Naj v zaklju~ku tokratnega Uvodnika v na{em
internem glasilu ponovno zapi{em, da sem
funkcijo zastopnika javnega podjetja Elektro
Ljubljana d. d., prevzel z ob~utkom velike
odgovornosti za izkazano zaupanje tako lastnikov podjetja kot tudi vseh vas, spo{tovane
sodelavke in sodelavci in zato si iskreno
`elim na{ega dobrega medsebojnega sodelovanja.
Dober tok.
Mag. Vitoslav Türk,
zastopnik javnega podjetja
Elektro Ljubljana d. d.

vitoslav.turk@elektro-ljubljana.si

Prvi izzivi v na{ih skupnih tednih so bili
usmerjeni predvsem na podro~ji u~inkovitej{e notranje organizacije podjetja in urejanja njenega poslovanja. Glede na izreden
medijski interes vam je verjetno poznano
tudi to, da sem podjetje prevzel v ~asu, ko je
nadzorni svet Elektra Ljubljana ugotavljal
dolo~ene odklone od tiste poslovne politike,
ki naj bi jo podjetje izvajalo. Do dolo~enih
nepravilnosti je prihajalo predvsem v sferi
poslovanja s poslovnimi podatki, ki so v lasti
Elektra Ljubljana in so zanj vitalnega pomena. In nadzorni svet, ki me je po sklepu vlade
postavil na delovno mesto zastopnika javnega podjetja, je `elel najprej urediti notranje
procese na tak na~in, da ne bo ve~ mogo~e
posegati v podatkovno bazo podjetja. Tukaj
govorimo predvsem o podatkih o posameznih odjemalcih in dejstva ka`ejo na to, da je
bil en del poslovnih procesov moten z nedovoljenimi vstopi v na{o informacijsko tehnologijo, ki omogo~a arhiviranje teh podatkov.

Naj ponovno
navedem, da je v
Elektru Ljubljana
971 zaposlenih,
katerih
izobrazbena
struktura je
nadpovpre~no
visoka. Vsekakor
je to izredno
pomemben
delovni in
ustvarjalni
potencial, na
katerega
moramo skupaj
ra~unati.
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Aktualno
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Odli~en odziv odjemalcev na
nagradno igro
Elektro Ljubljana
z velikim
veseljem in
zadovoljstvom
ugotavlja, da je
bilo do vklju~no
10. januarja 2005
na naslov
dru`be vrnjenih
skoraj
23.000 dopisnic.

Ob koncu leta 2004 je Elektro Ljubljana v okviru OE DTO vse svoje tarifne odjemalce
obvestil o njihovi porabi ter o novostih pri dobavi elektri~ne energije. Med vsebino
obvestila je bila dodana tudi nagradna igra, ki je odli~no uspela.
Elektro Ljubljana, ki se zaveda velikega pomena dobre dvosmerne simetri~ne komunikacije, je svoje odjemalce med drugim
obvestil o njihovi letni porabi elektri~ne
energije, veljavnem ceniku za tarifne odjemalce, kontaktnih podatkih in drugih novostih pri dobavi elektri~ne energije tarifnim
odjemalcem. Ob tej prilo`nost je bila pripravljena tudi nagradna igra, v kateri je bilo
potrebno obkro`iti pravilen odgovor na vpra{anje: »Kako se imenuje blagovna znamka
Elektra Ljubljana, pod katero tarifnim odjemalcem ponujamo elektri~no energijo, pridobljeno iz okolju prijaznih energetskih virov?«
Ponujeni so bili trije odgovori – pravilen je
bil seveda odgovor c): Zelena energija.
Elektro Ljubljana z velikim veseljem in zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo do vklju~no
10. januarja 2005 na naslov dru`be vrnjenih
skoraj 23.000 dopisnic. To pomeni, da se je
od skupaj 267.196 poslanih obvestil na povabilo podjetja odzvalo nekaj manj kot 10 %
odjemalcev. Samo `rebanje novoletne nagradne igre je potekalo v prostorih glavne

Odjemalci so z veseljem sodelovali pri
`rebanju
blagajne na Slovenski cesti 58, v Ljubljani,
13. januarja 2005, med 8. in 10. uro, z za~etkom ob 8. uri.
Imena dobitnikov nagrad, ki bodo prejeli 100
var~nih `arnic in 20 knjig avtorja Janeza
[krinjarja z naslovom »Razvoj {tevcev elektri~ne energije«, so bila 14. januarja 2005 po
8.00 uri objavljena na spletni strani podjetja:
www.elektro-ljubljana.si. Vsi dobitniki nagrad
pa so bili obve{~eni tudi po po{ti.
Elektro Ljubljana se je preko javnih medijev
zahvalil vsem odjemalcem, ki so se odzvali
povabilu in sodelovali v novoletni nagradni
igri ter odjemalcem, ki so povsem po
naklju~ju pomagali pri izvedbi `rebanja.
Violeta Irgl
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Novi~ki
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Obvestilo o elektronskih storitvah
Obve{~amo vas, da od novembra 2004 ponujamo svojim tarifnim odjemalcem mo`nost
elektronskega poslovanja.
Na spletni strani Elektra Ljubljana, pod
oznako »za gospodinjstva« - »elektronske
storitve«, ponujamo izpolnitev naslednjih
obrazcev:
•
•
•
•

oddaja stanja {tevca,
prijava merilnega mesta,
odjava merilnega mesta z odklopom,
sprememba pla~nika odjemnega mesta.

Nekatere elektronske storitve so namenjene
vsem, tudi neprijavljenim uporabnikom. Za
oddajo ve~ine obrazcev pa potrebujete digi-

talno potrdilo overiteljskih agencij SIGENCA
ali POSTArCA . Za oddajo obrazcev vseh elektronsko podpisanih obrazcev veljajo dolo~ila
Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.
Da bi olaj{ali dostop do elektronskega poslovanja, so pripravljena navodila za uporabo
storitev in navodila za pripravo ra~unalnika.
Prosimo vas, da svoja mnenja, predloge,
pripombe po{ljete na naslov: info@elektroljubljana.si.
OE za dobavo elektri~ne energije
tarifnim odjemalcem

Podelitev diplom Vi{je strokovne {ole
V ljubljanskem Koloseju so 21. januarja na
prilo`nostni slovesnosti podelili diplome
novim 105 diplomantom vi{je{olskih strokovnih programov Elektroenergetika in Elektronika. Izobra`evalni center elektrogospodarstva Slovenije kot verificiran izvajalec s
strani Ministrstva za {olstvo in {port izvaja
Program Elektroenergetika `e od leta 1996.
Diplome je diplomantom ljubljanskega oddelka programa Elektroenergetika podelil
mag. Vitoslav Türk, zastopnik podjetja
Elektro Ljubljana, mariborskim pa Stanislav
Vojsk, predsednik uprave podjetja Elektro
Maribor. Skupini diplomantov programa
Elektronika je diplome izro~il Marko Kurlat,
direktor podjetja Alterna Intertrade.
Sicer pa je vpis v oba omenjena vi{je{olska
programa tudi v tem {olskem letu nad vsemi
pri~akovanji (250 slu{ateljev), kar ka`e na
nara{~anje pomena znanja in strokovne izobrazbe med zaposlenimi v elektrotehni~ni
stroki.

^estitke novim prejemnikom diplome

Dominik Bo`jak
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Zelena energija - kaj je to?
Kot ste lahko
tudi sami opazili,
se je ogla{evanje vr{ilo
predvsem v
dolo~enih
izbranih pisnih
medijih –
predvsem preko
informativnih
~lankov.

Proizvodnja elektri~ne energije iz obnovljivih virov in prodaja le-te pomeni za
Elektro Ljubljana pomembno obvezo pri ozave{~anju na{ih odjemalcev o uporabi
okolju prijazne elektri~ne energije in njeni racionalni rabi. Lansko pomlad smo zato
razvili nov tr`ni produkt – elektri~no energijo, pridobljeno iz okolju prijaznih in
obnovljivih energetskih virov. Imenovali smo ga ZELENA ENERGIJA.
Vsi na{i tarifni odjemalci, ki `elijo prispevati k prijaznemu
in ~istemu svetu na{ih zanamcev, lahko
tako
proizvedeno
energijo tudi kupijo.
Z namenom ~im bolj
prijazne promocije
potencialnim odjemalcem je bil izdelan
razpoznaven
znak blagovne znamke, ki je upodobljen na reklamnem plakatu,
~asopisnih oglasih in drugih promocijskih
orodjih. Na ta na~in Elektro Ljubljana sporo~a,
da v podjetju resno razmi{ljamo o ohranitvi
~istega okolja in racionalni rabi elektri~ne
energije.
Kot ste lahko tudi sami opazili, se je ogla{evanje vr{ilo predvsem v dolo~enih izbranih
pisnih medijih – predvsem preko informativnih ~lankov. Na zadnji strani ra~unov tarifnih odjemalcev je bila natiskana dopisnica

za tiste odjemalce, ki bi morebiti `eleli skleniti
pogodbo o nakupu ZELENE ENERGIJE. Ob
novem leto smo vsem tarifnim odjemalcem
zastavili nagradno vpra{anje in jih povabili k
sodelovanju. Odziv je bil odli~en. Da pa bi
odjemalce povabili k sodelovanju tudi v letu
2005, je bil izdelan tudi komplet koledarjev s
sporo~ilom o okolju prijaznih in obnovljivih
virih.
Tokrat se obra~amo ponovno na vas – bralke
in bralci Elektro novic. Pripravili smo kratek
vpra{alnik 15 vpra{anj. Prosimo, da nanje
odgovorite in nam odgovore do 20. februarja
2005 po{ljete na naslov:
Slu`ba za plan in analize, OE DTO,
Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
ali na fax: 01 / 23 15 260
Va{ odziv in va{i odgovori nam bodo pomemben kazalec prepoznavnosti ZELENE ENERGIJE v okviru podjetja samega.
Zahvaljujemo se vam za va{e sodelovanje in
vas vabimo, da nam na elektronski naslov:
zelena.energija@elektro-ljubljana.si zastavite svoja morebitna vpra{anja, mnenja,
predloge.
Morda vam bo pri odgovarjanju v pomo~ tudi
cenik za ZELENO ENERGIJO.
CENIK
MO^
Cena za uporabo
omre`ij
124,780
KVALIFICIRANI
PROIZVAJALEC
ODSTOPANJA (20 %)
STRO[KI POSLOVANJA
SKUPNA CENA
124,780

VT

MT

ET

6,693

5,164

5,928

16,431 7,824 14,788
3,286 1,565
2,958
2,000 2,000
2,000
28,411 16,553 25,674

Cena ZELENE ENERGIJE je nekoliko vi{ja od
cene, ki bi jo pla~ali po tarifnem sistemu.
Skoraj vso razliko predstavlja premija v
vi{ini 6,75 SIT/kWh, ki jo namenjamo za
obnovo in razvoj proizvodnje elektri~ne
energije iz obnovljivih virov.
Virna Konrad in Violeta Irgl
s sodelavci OE DTO
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VPRA[ALNIK

Zelena energija – ali veste, kaj je to?
1. Ali ste `e sli{ali za blagovno znamko
Elektra Ljubljana ZELENA ENERGIJA?

10. Osnova za
energije je:

a) DA

a) cena za odkup elektri~ne energije od kvalificiranih proizvajalcev

b) NE
2. Ali ste `e kje videli znak za ZELENO
ENERGIJO?
a) DA
b) NE

izra~un

cene

elektri~ne

b) cena za elektri~no energijo, namenjeno tarifnim odjemalcem
11. V ceno so vra~unani stro{ki odstopanj.
a) DA
b) NE

3. ^e ste odgovorili z DA, napi{ite, kje ste ga
videli.

12. Stro{ki poslovanja so:

__________________________________________________

a) 2,00 SIT / kWh

__________________________________________________
4. Znak ZELENA ENERGIJA je:
a) rde~e-modro-oran`ne barve
b) zeleno-modro-oran`ne barve
5. ZELENA ENERGIJA je elektri~na energija,
ki je pridobljena iz:
a) okolju prijaznih energetskih virov
b) klasi~nih fosilnih goriv

b) 0,6 SIT / kWh
13. Premija v vi{ini 6,75 SIT/kWh je namenjena:
a) za obnovo in razvoj klasi~ne proizvodnje elektri~ne energije
b) za obnovo in razvoj proizvodnje elektri~ne
energije iz obnovljivih virov
14.Smo v vas izzvali razmi{ljanje o okolju
prijaznih in obnovljivih energetskih
virih?

6. Kdo lahko kupi ZELENO ENERGIJO?

a) DA

a) upravi~eni odjemalci

b) NE

b) tarifni odjemalci Elektra Ljubljana
c) vsi tarifni odjemalci v Sloveniji
7. Za nakup ZELENE ENERGIJE je potrebno:
a) podpisati pogodbo v OE DTO

15. Bi se odlo~ili za nakup ZELENE ENERGIJE?
a) DA (napi{ite zakaj)
__________________________________________________

b) podpisati pogodbo v OE PUO

b) NE (napi{ite zakaj)

8. Elektronski naslov za informacije o
ZELENI ENERGIJI se glasi:

__________________________________________________

a) zelena.energija@elektro-ljubljana.si
b) modra.energija@elektro-ljubljana.si
9. Cena za mo~ (za uporabo omre`ij) pri
nakupu ZELENE ENERGIJE je:

*prosimo izpolnite, izre`ite in po{ljite na naslov:
Slu`ba za plan in analize, OE DTO,
Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
ali na fax: 01 / 23 15 260

a) vi{ja kot pri nakupu »obi~ajne« elektri~ne
energije za tarifne odjemalce
b) ni`ja kot pri nakupu »obi~ajne« elektri~ne
energije za tarifne odjemalce
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Dober tok.

Poro~ilo o delu slu`be za varnost
in zdravje pri delu v letu 2004
Obveznost
usposabljanja in
dopolnjevanja
znanja s
podro~ja
varnosti in
zdravja pri delu
in po`arnega
varstva se je
nana{ala na vse
delavce,
zaposlene
v Elektru
Ljubljana d. d.,
kar je v skladu s
24. ~lenom ZVZD
ter 8. poglavjem
Izjave o varnosti
z oceno tveganja
javnega podjetja.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD - Uradni list RS {t. 56/99) narekuje delodajalcu vrsto obveznosti in nalog s tega podro~ja z namenom zagotavljanja varnosti
in zdravja pri delu.
V zvezi s tem je slu`ba za varnost in zdravje
pri delu (VZD) na osnovi pooblastil izvajala
aktivnosti s podro~ja varnosti in zdravja pri
delu ter po`arnega varstva (PV), kar izhaja
tudi iz sprejete Izjave o varnosti z oceno tveganja dru`be Elektro Ljubljana d. d. Delo
slu`be VZD je bilo usklajeno tudi z zahtevami delovnih procesov z namenom zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter po`arne
varnosti delavcem.
Usposabljanje delavcev za varno delo
Obveznost usposabljanja in dopolnjevanja
znanja s podro~ja varnosti in zdravja pri delu
in po`arnega varstva se je nana{ala na vse
delavce, zaposlene v Elektru Ljubljana d. d.,
kar je v skladu s 24. ~lenom ZVZD ter
8. poglavjem Izjave o varnosti z oceno tveganja javnega podjetja.
Pou~evanje in usposabljanje delavcev s podro~ja varnosti in zdravja pri delu ter
po`arnega varstva je potekalo po programu
usposabljanja, katerega je pripravila slu`ba
VZD. Program je zajemal teoreti~no in prakti~no usposabljanje delavcev. Slu`ba VZD je
izvajala tudi dopolnilni program pou~evanja
delavcev, ki je potekal kontinuirano v sklopu
pou~evanja in preverjanja znanja iz varnosti
in zdravja pri delu ter po`arnega varstva za
delavce, ki vodijo, nadzorujejo ali izvajajo
dela na elektroenergetskih postrojih.
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Poleg navedenega je slu`ba VZD sodelovala
pri pripravi programov in izvedbi dodatnega
funkcionalnega usposabljanja delavcev za
naslednja podro~ja usposabljanja:
• za varnost in zdravje pri delu delavcev, ki
so neposredno odgovorni za varno delo
delavcev 27 delavcev;
• za varstvo pred po`arom delavcev, ki
opravljajo operativne naloge s podro~ja
varstva pred po`arom – 30 delavcev;
• za varnost in zdravje pri delu delavcev, ki
delajo z delovnimi pripravami (vili~arji) –
5 delavcev;
• za organiziranje in nudenje prve pomo~i
delavcem, ki so se po{kodovali pri delu –
135 delavcev;
• za koordinatorje, ki so neposredno odgovorni za izdelavo varnostnih na~rtov v fazi
priprav projektov in izdelave varnostnih
na~rtov v fazi izvajanja del na gradbi{~ih –
9 delavcev.
Osnovna in dopolnilna usposabljanja so izvajale zunanje poobla{~ene organizacije na
osnovi predhodno usklajenih programov s
slu`bo VZD.
Sredstva in oprema za osebno varnost
pri delu
Na podlagi Pravilnika o osebni varovalni
opremi (Uradni list RS {t. 86/99) in Izjave o
varnosti z oceno tveganja za varnost in
zdravje pri delu je izdelan normativ osebne
varovalne opreme – opreme, ki jo delavci
uporabljajo pri delu. Slu`ba VZD je na osnovi
navedenega sodelovala pri pripravi javnega
razpisa za dobavo osebne varovalne opreme.
Pri izboru nabave sredstev za osebno varnost
je bil zagotovljen ustrezen nivo kvalitete,
uporabnosti in trajnosti teh sredstev.
Skladno z Izjavo o varnosti z oceno tveganja
so delavci prejeli osebno varovalno opremo,
~e opravljajo dela, pri katerih z drugimi
ukrepi ni bilo mogo~e prepre~iti tveganja za
njihovo varnost in zdravje pri delu. Nabava
osebne varovalne opreme ter dodeljevanje
sta potekala usklajeno za celotno javno podjetje na osnovi obstoje~e evidence.
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Slu`ba VZD je sodelovala pri organiziranju in
zbiranju podatkov, potrebnih za izdelavo
ra~unalni{kega programa vodenja predpisanih evidenc.
Zdravstveni pregledi delavcev in zdravstveno varstvo
Osnovni namen zagotavljanja zdravstvenega
varstva je prepre~evanje obolelosti in
zmanj{evanje {tevila invalidnih delavcev.
Posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati delavci za izvajanje dolo~enega
dela, so dolo~ene v Izjavi o varnosti z oceno
tveganja in v zdravstveni oceni tveganja za
vsa delovna mesta. Zdravstvene zahteve so
opredeljene na podlagi 16. ~lena ZVZD,
Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS {t. 87/02,
29/03) in mnenja izbranega poobla{~enega
zdravnika medicine dela.
Na osnovi usklajenega dela z izbranimi
zdravniki medicine dela je slu`ba VZD
pripravila napotnice za obdobne zdravstvene
preglede delavcev in napotila delavce na te
preglede. Na osnovi poro~il zdravnikov
medicine dela je slu`ba VZD seznanjala vodstvene delavce o zdravstvenem stanju njihovih pregledanih delavcev.
Slu`ba VZD je organizirala izvedbo cepljenja
delavcev po programu imunoprofilakse in
kemoprofilakse (cepljenje proti gripi in
cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu).
Periodi~ni pregledi in preskusi delovne opreme
ter periodi~ne preiskave delovnega okolja

V skladu z ZVZD, Pravilnikom o varnosti in
zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni
list RS {t. 89/99 ter 101/04) in Pravilnikom o
zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev na
delovnih mestih (Uradni list RS {t. 89/99) ter
rezultati ocene tveganja je slu`ba VZD zagotovila izvedbo korektivnih ukrepov, zahtevane preglede delovne opreme ter meritve
{kodljivosti in vplivov na delovnih mestih ter
v delovnih prostorih.
Slu`ba VZD vodi o preiskavah delovnega
okolja, pregledih in preskusih delovne
opreme v JP Elektro Ljubljana predpisano evidenco. Na osnovi obstoje~e evidence in
sprotnega spremljanja nabave delovne
opreme je dolo~ila delovno opremo, ki jo je
bilo potrebno pregledati v teko~em letu s
strani poobla{~enih organizacij. Organizirala
je tudi izvedbo nekaterih meritev {kodljivosti in vplivov na delovnih mestih ter
delovnih prostorih. V navedenih primerih je
slu`ba VZD tudi aktivno sodelovala pri
posameznih pregledih in meritvah.
Po`arno varstvo
V skladu z Zakonom o varstvu pred po`arom
(Uradni list RS {t. 71/93), spremembami in
dopolnitvami, ki so iz{le po njegovi izdaji ter
Po`arnim redom javnega podjetja, je slu`ba
VZD sodelovala pri usposobitvi delavcev, ki
so poobla{~eni in odgovorni za izvajanje
operativnih po`arno-varnostnih ukrepov po
dislociranih enotah. V zvezi s tem so bila
delavcem izdana ustrezna pooblastila.

Izvedla je popis
ekolo{ko
nevarnih snovi,
ki se hranijo po
skladi{~ih,
izdelala ustrezne
organizacijske
predpise ter
predlagala
nabavo in
uporabo samo
tistih snovi, ki so
za delavce manj
{kodljivi pri
njihovi uporabi.
Slu`ba VZD je
sodelovala pri
predlogu nabave
ustreznih
sredstev za
hranjenje
nevarnih snovi.

Glede na evidenco o pregledih sredstev za
ga{enje po`arov je slu`ba VZD organizirala
po posameznih dislociranih enotah preglede
hidrantnih omre`ij in gasilnikov.
Ekologija in nevarne snovi
V zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni
list RS {t. 32/93) ter spremljajo~imi pravilniki je slu`ba VZD sodelovala pri sanaciji
deponij ter skladi{~enju ekolo{ko nevarnih
snovi. Izvedla je popis ekolo{ko nevarnih
snovi, ki se hranijo po skladi{~ih, izdelala
ustrezne organizacijske predpise ter predlagala nabavo in uporabo samo tistih snovi, ki
so za delavce manj {kodljivi pri njihovi
uporabi. Slu`ba VZD je sodelovala pri predlogu nabave ustreznih sredstev za hranjenje
nevarnih snovi.
Uporabo in ravnanje z nevarnimi snovi je
slu`ba VZD zagotovila po postopku, ki je opredeljen v 17. ~lenu ZVZD, in pripravila ustrezna
navodila za varno delo z nevarnimi snovmi.
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Normativno varstvo

Skladno z
navedenim je
slu`ba VZD
izdelala revizijo
Izjave o varnosti
z oceno tveganja
ter s
poobla{~enim
zdravnikom
medicine dela
zdravstveno
oceno tveganja.
Slu`ba VZD je
sodelovala pri
uvajanju
Sistema vodenja
varnosti in
zdravja pri delu
– OHSAS 18001
ter za prihodnje
leto izdelala
programe za
izbolj{anje
varnosti in
zdravja pri delu.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu prina{a
skupaj s podzakonskimi akti in pravilniki
obilico sprememb na podro~ju urejanja in
izvajanje varnosti in zdravja delavcev pri
delu.
Skladno z navedenim je slu`ba VZD izdelala
revizijo Izjave o varnosti z oceno tveganja
ter s poobla{~enim zdravnikom medicine
dela zdravstveno oceno tveganja.
Slu`ba VZD je sodelovala pri uvajanju
Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu
– OHSAS 18001 ter za prihodnje leto izdelala
programe za izbolj{anje varnosti in zdravja
pri delu.
Na osnovi Uredbe o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na za~asnih in premi~nih
gradbi{~ih (Uradni list RS {t. 3/02) je slu`ba
VZD v sodelovanju s slu`bami VZD drugih
distribucijskih
podjetij
pristopila
k
poenoteni reviziji Varstvenih pravil za gradbeno-monta`na dela. Revidirana varstvena
pravila za gradbeno monta`na dela so
potrebna za izdelavo tipskih varnostnih
na~rtov za vzdr`evalna dela v JP. Varnostne
na~rte za vzdr`evalna dela bo izdelala
zunanja izbrana organizacija v sodelovanju s
slu`bo VZD v prihodnjem letu.
Nezgode pri delu
Zakon o varnosti in zdravju pri delu dolo~a
vodenje evidence o po{kodovanih delavcih.
O vsaki po{kodbi je slu`ba VZD skladno z
ZVZD obve{~ala pristojni in{pektorat za delo,
s katerim je tudi sodelovala pri raziskavah
te`jih po{kodb delavcev.
V letu 2004 je slu`ba VZD evidentirala 52
nezgod pri delu, od tega 6 na poti na delo ali

z dela. Od skupnega {tevila po{kodb pri delu
je bilo 41 la`jih nezgod in 5 te`jih. Zaradi
vseh omenjenih nezgod je bilo izgubljenih
1138 delovnih dni. Izvor nezgod pri delu je
bil v 39 primerih mehanski in v 2 elektri~ni.
Resnost po{kodb, ki pomeni {tevilo izgubljenih dni na po{kodbo, zna{a 21,88 delovnih
dni. Pogostost nezgod, ki pomeni {tevilo
ponesre~encev na sto zaposlenih, je 5,4 zaposlenih delavcev.
Analize posameznih nezgod ka`ejo na dejstvo, da pogosto prihaja do po{kodb zaradi
nesmotrnega na~ina dela, neuporabe osebnih
varovalnih sredstev ali neupo{tevanja predpisanih varovalnih ukrepov.
V skladu s sistemom vodenja varnosti in
zdravja pri delu – OHSAS 18001 bo slu`ba
VZD v letu 2005 vpeljala podrobne analize
vseh nezgod, ki se dogajajo na delovnih
mestih, skladno z OP 69 organizacijskim
predpisom za pripravljenost in odziv na nezgode in izredne dogodke.
Bistvo analiz je zagotavljanje nenehnega
izbolj{evanja sistema varnosti in zdravja pri
delu in ne v iskanju krivcev.
10-letni pregled nezgod pri delu ka`e na
rahlo padanje {tevila po{kodb pri delu,
resnost po{kodb pa v zadnjih letih rahlo
nara{~a, kar pomeni, da je glede na
po{kodbo izgubljenih ve~ delovnih dni.
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Leto

[t. nezgod
v letu

[t. izgub.
delovnih dni

Povp. {t.
zaposlenih

Pogostost
P2

Resnost
R2

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

73
52
72
56
58
47
60
46
56
52

1.465
1.414
1.531
1.332
1.181
1.945
1.471
937
1.367
1.138

1.064
1.066
1.055
1.019
1.004
985
970
962
954
960

6,7
4,9
6,8
5,5
5,8
4,8
6,2
4,8
5,9
5,4

20,1
27,2
21,3
23,8
20,4
24,3
15,3
20,4
24,4
21,9

10-letno povpre~je JP

57

1.378

1.004

5,7

21,9

10-letni pregled

10-letni pregled
nezgod pri delu
ka`e na rahlo
padanje {tevila
po{kodb pri
delu, resnost
po{kodb pa
v zadnjih letih
rahlo nara{~a,
kar pomeni, da
je glede na
po{kodbo
izgubljenih ve~
delovnih dni.
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Smrtnost

Izvajanje nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo

jih ter skladnost izvajanja del z varstvenimi
pravili za gradbeno-monta`na dela.

Za izvajanje nadzora nad izvajanjem predpisov in ukrepov o varnosti in zdravju pri
delu so neposredno zadol`eni delavci, ki so
navedeni v 11. in 12. poglavju Izjave o
varnosti z oceno tveganja.

Vinko Urbas,
vodja slu`be

V skladu z 19. ~lenom ZVZD je slu`ba VZD
opravljala ob~asni nadzor nad izvajanjem
ukrepov za varno delo. Slu`ba VZD je na podlagi pooblastil zaostrila nadzor nad izvajanjem zahtevanih varnostnih ukrepov pri gradnji, rekonstrukciji in vzdr`evanju elektroenergetskih objektov ter delovnih in pomo`nih
prostorov. Posebna skrb je bila namenjena
izvajanju del in upo{tevanju varnostnih
pravil za delo na elektroenergetskih postro11
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Slu`ba za odnose z javnostmi
v letu 2004
Poslanstvo
slu`be za
odnose z
javnostmi je v
komunikacijski
podpori
poslovnim
odlo~itvam
uprave dru`be
z uporabo vseh
sodobnih
komunikacijskih
znanj in orodij.

Bistvo odnosov z javnostmi lahko povzamemo v nekaj besedah: ugled, dojemljivost,
verodostojnost, zaupanje, harmonija in doseganje medsebojnega razumevanja, ki
temelji na resni~ni in popolni informaciji med organizacijo in njenimi javnostmi.
Temeljna filozofija odnosov z javnostmi je
zelo enostavna. Predpostavlja namre~, da
organizacije s podporo javnosti in doseganjem medsebojnega razumevanja z razli~nimi javnostmi veliko la`je dose`ejo
uspeh pri ugotavljanju in uresni~evanju svojih ciljev, kot pa ~e kljubujejo javnemu nasprotovanju, ali ~e so do javnosti brezbri`ne
oziroma ravnodu{ne.
Poslanstvo slu`be za odnose z javnostmi je v
komunikacijski podpori poslovnim odlo~itvam uprave dru`be z uporabo vseh sodobnih
komunikacijskih znanj in orodij. Tudi v letu
2004 so bile redno izvajane na~rtovane komunikacijske dejavnosti, usmerjene v sistemati~no obve{~anja interne in eksterne javnosti ter pove~anje ugleda podjetja.

EKSTERNA JAVNOST
Dostop do informacij javnega zna~aja.
V skladu z zakonom o medijih in zakonom o
dostopu do informacij javnega zna~aja
Elektro Ljubljana kot javno podjetje skrbi za
posredovanje resni~nih, popolnih in pravo~asnih informacij o vpra{anjih s svojega
delovnega podro~ja posameznikom in pravnim osebam. Vpra{anja je mogo~e posredovati na naslov sede`a podjetja in sede`ev
DE, na el. naslov info@elektro-ljubljana.si;
v klicni center na {tevilko 430 42 70, na
posamezna nadzorni{tva podjetja, na spletni
naslov www.elektro-ljubljana.si.

INTERNA JAVNOST

Odnosi z mediji. Elektro Ljubljana se zaveda pomena dobrih in korektnih odnosov
s predstavniki medijev in posledi~no z vsemi
svojimi javnostmi. V letu 2004 so bili odnosi
z mediji, {e posebno v zadnjih treh mesecih,
zelo izraziti in so vklju~evali: sprejemanje
vpra{anj novinarjev razli~nih medijev, 24-urno
dosegljivost, koordinacijo, pripravo in posredovanje odgovorov; pripravo in vodenje novinarskih konferenc; pripravo in posredovanje sporo~il za javnost, sporo~il za medije,
promocijskih ~lankov in drugih promocijskih
materialov za medije, posredovanje zakonsko obveznih objav podjetja v objavo Delu in
Dnevniku, posredovanje informacij ter novic
na spletne strani podjetja.

Interno glasilo. V letu 2004 je iz{lo 10
{tevilk internega glasila Elektro novice, ki ga
prejmejo vsi zaposleni in upokojeni sodelavci in sodelavke ter {tipendisti podjetja. Uredni{tvo publikacije izvaja slu`ba za odnose
z javnostmi. Tako so bili tu pripravljeni vsebinska zasnova, zbiranje in priprava prispevkov ter urejanje posameznih izvodov glasila.

Spletne strani www.elektro-ljubljana.si.
Spletne strani podjetja so bile v letu 2004 v
celoti prenovljene in posodobljene v okviru
delovne skupine za pripravo spletnih strani
podjetja. V slu`bi za odnose z javnostmi
poteka redakcija vsebine teh strani, del
katere je tudi prejemanje in po{iljanje
vpra{anj in odgovorov odjemalcem – FAQ.

Posredovanje dnevnih objav v medijih
zaposlenim. Vsem zaposlenim podjetja, ki

Komuniciranje s tarifnimi in upravi~enimi odjemalci. Slu`ba za odnose z javno-

Elektro novice izhajajo `e peto leto
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imajo dostop do interneta, je v sodelovanju z
zunanjim izvajalcem omogo~eno a`urno pregledovanje dnevnih objav v medijih na temo
Elektro Ljubljana in slovensko elektrogospodarstvo. Slu`ba za odnose z javnostmi
spremlja posredovane objave in po potrebi
posreduje.
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stmi s ciljem usklajenega korporativnega
komuniciranja sodeluje, koordinira in nudi
strokovno pomo~ OE Prodaja el. energije
upravi~enim odjemalcem in OE Dobava tarifnim odjemalcem pri komuniciranju z odjemalci.
Na{ stik – glasilo elektrogospodarstva
Slovenije. Predstavnica slu`be za odnose z
javnostmi pripravlja in posreduje besedila za
mese~ne objave v glasilu elektrogospodarstva Slovenije ter zastopa Elektro Ljubljana v
~asopisnem svetu Na{ stik.
Priprava in vodenje dogodkov. V letu
2004 so bili pripravljeni in izvedeni naslednji
zelo odmevni korporativni promocijski
dogodki: podelitev certifikata ISO 14001, lansiranje blagovne znamke Zelena energije ter
za~etek njene prodaje, polo`itev temeljnega
kamna za novo RTP Litija. Z vidika izgrajevanja in krepitve pripadnosti podjetja pa je
potrebno omeniti tudi novoletno zabavo za
zaposlene in upokojene sodelavce.
Slovenska in angle{ke predstavitev podjetja. Za potrebe predstavitve podjetja je
bila tudi v letu 2004 pripravljena predstavitev Elektra Ljubljana v sloven{~ini in
angle{~ini, ki je bila ob obiskih razli~nih
delegacij tudi prikazana. Predstavitev dru`be
je, poleg pisne oblike, pripravljena tudi na
zgo{~enki.
Letno poro~ilo 2003. Osnovni namen letnega poro~ila kot komunikacijskega orodja z
dolo~enimi javnostmi je, da mora na
razumljiv na~in izkazovati resni~en in
po{ten prikaz premo`enja in obveznosti
dru`be, njenega finan~nega polo`aja, izidov
in na~inov v skladu z veljavno zakonodajo.
Slu`ba za odnose z javnostmi je v okviru
imenovane delovne skupine sodelovala pri
pripravi Letnega poro~ila 2003. Publikacija je
prejela tudi prvo nagrado v kategoriji posebnih dose`kov v okviru akcije ~asnika Finance – izbor najbolj{ega letnega poro~ila za
preteklo leto.
Sponzorstva in donacije. Elektro Ljubljana
kot dru`beno odgovorno podjetje, ki dobavlja elektri~no energijo odjemalcem na pribli`no tretjini Slovenije, posve~a veliko
pozornost tudi selektivni materialni in
finan~ni podpori kulturnim, {portnim in
dru`beno-socialnim dogodkom v lokalni
skupnosti skozi donacije in sponzorstva v
skladu s kriteriji podjetja.
Ravnanje z okoljem v letu 2004. Pomemben projekt leta 2004 je bila tudi prido-

bitev ISO standarda 14001. Slu`ba za odnose
z javnostmi je v okviru imenovane delovne
skupine sodelovala pri pripravi publikacije
Ravnanje z okoljem v letu 2004.
ORGANIZACIJSKA OBLIKA SLU`BE
Ob koncu leta 2004 slu`bo sestavlja le vodja
slu`be za odnose z javnostmi – magistra
sociologije, diplomantka LSPR – Londonska
{ola za odnose z javnostmi, ~lanica
Slovenskega in mednarodnega dru{tva za
odnose z javnostmi.
IZZIVI, NA^RTI IN PREDLOGI ZA LETO 2005
• Eden izmed temeljnih izzivov v letu 2005
na podro~ju odnosov z javnostmi je
postopno uvajanje strate{kega upravljanja
in na~rtovanja korporativnih odnosov z
javnostmi, temelje~e na korporativni
komunikaciji. S strate{kim upravljanjem
odnosov z javnostmi organizacije povezujejo svoje namere s svojimi okolji.
Strate{ko upravljanje uporabljajo za to, da
identificirajo prilo`nosti in nevarnosti v
okolju, da razvijejo strategije, s katerimi je
mo~ izkori{~ati prilo`nosti ter ~im bolj
zmanj{ati nevarnosti, in da razvijajo,
uporabljajo in vrednotijo strategije. Brez
strate{kega upravljanja in na~rtovanja
imajo organizacije kaj malo izbire,
razen da `ivijo iz dneva v dan in se
odzivajo na sprotno dogajanje.
• Priprava komunikacijske strategije, ki
je klju~ni dolgoro~ni dokument na
podro~ju na~rtovanja odnosov z javnostmi
in ki jo gre razumeti kot podporo poslovnim odlo~itvam in delovanju dru`be.
Potrebni dokumenti za izdelavo komunikacijske strategije so: poslovna strategija podjetja, ki ima jasno definirane
vrednote, poslanstvo, vizijo in
poslovne cilje podjetja, marketin{ka
strategija podjetja, poslovni na~rt
podjetja za teko~e leto.
• Priprava letnega komunikacijskega programa (januar/december). V letnem programu se opredelijo komunikacijski cilji,
definirajo sporo~ila, izbirajo poti oziroma
mediji, za~rta izvajanje projektov, predvideno evaluacijo ter merjenje u~inkov
komunikacijskih projektov glede na vse
klju~ne javnosti podjetja.
• Redno izvajanje tedenskih, mese~nih
in/ali trimese~nih (izvedbenih) komunikacijskih na~rtov. Komunikacijski
na~rt je zapis projekta, ki ima nek cilj, ki
ga `elimo dose~i. Komunikacijski na~rt se

Eden izmed
temeljnih izzivov
v letu 2005 na
podro~ju
odnosov z
javnostmi je
postopno
uvajanje
strate{kega
upravljanja in
na~rtovanja
korporativnih
odnosov z
javnostmi,
temelje~e na
korporativni
komunikaciji.
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nana{a na klju~ne ciljne javnosti podjetja
in uporabo komunikacijskih orodij (komunikacijski kolegij, bro{ura za zaposlene,
organizacija strokovnega foruma …).
Predlogi
• Uvedba komunikacijskega kolegija
Elektra Ljubljana za pove~anje pretoka informacij med zaposlenimi, ki so-

^eprav je
podjetje
omejeno pri
zaposlovanju
novih kadrov, si
prizadeva z
ustrezno
{tipendijsko
politiko pridobiti
nove kadre, da
uspe{no
nadomestijo
zaposlene, ki
zaradi
upokojitve
zapu{~ajo
podjetje.

delujejo v komunikacijskih procesih –
interno, eksterno.
• Kadrovska okrepitev slu`be za odnose
z javnostmi. Slu`ba ima trenutno le vodjo
slu`be. V organizacijski strukturi dru`be
pa sta predvidena dva oddelka – za notranjo in zunanjo javnost.
Mag. Violeta Irgl,
vodja slu`be

Upravljanje s ~love{kimi viri
v letu 2004
V Elektru Ljubljana d. d., se zavedamo, da so zaposleni glavna konkuren~na prednost podjetja, saj je uspeh podjetja odvisen od znanja, odgovornosti, ustvarjalnosti
in zadovoljstva vsakega izmed zaposlenih. S primernim kadrovanjem si zagotavljamo zaposlene z ustrezno izobrazbo, izku{njami in ve{~inami za ustvarjalno delo
in doseganje ciljev podjetja.
[tevilo zaposlenih se je v letu 2004 pove~alo
za 20 delavcev in na dan 31. 12. 2004 je v
dru`bi 971 zaposlenih. Delovno razmerje
smo na novo sklenili z 42 delavci, od tega
smo sprejeli 10 {tipendistov dru`be. Najve~
delavcev se je zaposlilo v OE In`eniring – 22.
Delovno razmerje je prenehalo 22 delavcem,
najve~ v OE Distribucija elektri~ne energije –
7 delavcem. Izvr{enih je bilo tudi 46 prerazporeditev delavcev: iz OE v drugo OE znotraj

dru`be. V dru`bi zaposlujemo 58 delovnih
invalidov. Nekaj delavcev je v invalidskem
postopku, tako da se {tevilo invalidov
pove~uje. Vedno ve~ delavcev ima zdravstvene te`ave in omejeno delazmo`nost.
S prerazporeditvami elektromonterjev na
la`ja fizi~na dela v skladi{~a in sprejemne
pisarne pa primanjkuje delavcev v skupinah.
^eprav je podjetje omejeno pri zaposlovanju
novih kadrov, si prizadeva z ustrezno
{tipendijsko politiko pridobiti nove kadre, da
uspe{no nadomestijo zaposlene, ki zaradi
upokojitve zapu{~ajo podjetje. Ker je podjetje razvojno in tudi tr`no naravnano, si
s {tipendiranjem posku{a zagotoviti kader, ki
bo zasedel delovna mesta, ki se odpirajo
z novo organizacijo in ve~jim obsegom dela.
Podjetje {tipendira predvsem {tudente na
visoko strokovnih programih tehni{kih
smeri, pa tudi nekaj dijakov {ol tehni{ke
usmeritve. [tipendistom, bodo~im sodelavcem, podjetje posve~a posebno pozornost,
zato jim omogo~a opravljanje obvezne
{estmese~ne prakse in opravljanje po~itni{kega dela in jih s tem uvaja v bodo~e delo.
[tipendisti prejemajo tudi glasilo podjetja,
Elektro novice, ki jim omogo~a vpogled v
dogajanja tako na strokovnem podro~ju kot
na ostalih podro~jih udejstvovanja zaposlenih v podjetju.
Dru`ba v {tudijskem letu 2004/2005 {tipendira 44 {tipendistov: 11 dijakov in 33 {tu-
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dentov na univerzi. Trem {tipendistom pa
status miruje, ker ponavljajo letnik. Pri~akujemo, da bo v letu 2005 17 {tipendistov
zaklju~ilo {tudij in jim bomo omogo~ili
opravljanje pripravni{tva. Za novo zaposlene
je oddelek za izobra`evanje pripravil splo{ni
del uvajanja, ki ga novo zaposleni prejme ob
zaposlitvi in tako dobi hiter vpogled
v splo{ne informacije o dru`bi (disk W:
kadrovska slu`ba).
Oddelek za izobra`evanje ima pregled nad
celotnim izobra`evanjem v dru`bi. Poglavitne naloge oddelka za izobra`evanje so
spremljanje izobra`evanja, na~rtovanje, zbiranje in ugotavljanje potreb po izobra`evanju ter merjenje zadovoljstva udele`encev z
izobra`evanjem.
Cilj izobra`evanja v letu 2004 je bilo izobra`evanje na podro~ju elektrotehnike,
poslovnega znanja ter varnosti in zdravju pri
delu. Sledili smo novostim na podro~ju
zakonskih sprememb. Glede na podro~je izobra`evanja je dru`ba najve~ finan~nih sredstev namenila {tudiju ob delu, in sicer 34 %,
19 % varstvu pri delu, 17 % poslovnim znanjem, 13 % tujim jezikom, 10 % elektrotehniki in 7 % ra~unalni{tvu in informatiki.

stopnjo strokovne izobrazbe. Poudarek je bil
predvsem na elektrotehni~nih smereh.
Na podro~ju tujih jezikov je potekalo izobra`evanje o poslovni angle{~ini. Ob zaklju~ku izobra`evanja v letu 2004 je anketa
pokazala, da so udele`enci zadovoljni.
Povpre~na ocena predavateljev je 4,7, ocena
vsebine oz. programa pa 4,4 (od skupno 5).
V oktobru 2004 je na{a dru`ba glede na
potrebe odobrila izobra`evanje zaposlenih
na podro~ju ra~unalni{tva (Word in Excel –
glejte disk W: kadrovska slu`ba/ra~unalni{tvo). Izobra`evanje poteka od oktobra
2004 do maja 2005, udele`ilo pa se ga bo cca
200 zaposlenih. Rezultati anket udele`encev
od oktobra do decembra 2004 so pokazali, da
poteka izobra`evanje na visoki strokovni
ravni, saj je povpre~na ocena predavateljev
4,7, ocena vsebine oz. programa 4,6, splo{no
zadovoljstvo z izobra`evanjem pa je 4,6.

Cilj
izobra`evanja v
letu 2004 je bilo
izobra`evanje na
podro~ju
elektrotehnike,
poslovnega
znanja ter
varnosti in
zdravju pri delu.

Oddelek za izobra`evanje je v letu 2004
pripravil tudi vse potrebne dokumente in
postopke za izpeljavo letnih pogovorov, ki
naj bi se izvajali enkrat letno in s katerimi bi
dosegli ve~jo delovno uspe{nost in razvoj
posameznika. Prav tako je pripravljen
vpra{alnik, s katerim bi ugotovili zadovoljstvo zaposlenih v na{i dru`bi (merjenje organizacijske klime).
Vida [turm,
vodja kadrovske slu`be

Izobra`evanja se je udele`ilo 70,2 % zaposlenih, udele`ili pa so se 891 izobra`evalnih
akcij (seminarji, te~aji, ipd.). Ve~ina oz. 59 %
izobra`evalnih akcij je potekalo na podro~ju
varnosti in zdravja pri delu, 15 % na
poslovnem podro~ju, 15 % na podro~ju elektrotehnike ter 11 % na ostalih izobra`evanjih. Za izobra`evanje smo namenili
16.013 ur, kar je 16,5 ur na zaposlenega.
Na podro~ju {tudija ob delu je bil cilj dru`be
dvig izobrazbene strukture zaposlenih, predvsem na delovnih mestih, ki zahtevajo vi{jo
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Slu`ba za javna naro~ila in nabavo
v letu 2004
V oddelku za
javna naro~ila je
bilo
evidentiranih
46 postopkov
oddaje javnih
naro~il z javnimi
razpisi ali
pogajanji. Od teh
je 27 postopkov
`e uspe{no
zaklju~enih in
50 pogodb s
tako izbranimi
poslovnimi
partnerji `e
podpisanih ali
v podpisu, ostali
postopki pa so
v razli~nih fazah
izvedbe.

Kot vsako leto, smo se tudi v pravkar kon~anem letu 2004 sicer malo{tevilni delavci oz. delavke v slu`bi za javna naro~ila (JN) in nabavo trudili kar najbolje opraviti
nalo`ene naloge. Ker smo servisna slu`ba, nam obseg dela krojijo druge organizacijske enote dru`be, primerjava z v Planu za leto 2004 postavljenimi cilji pa ka`e, da
so bili le-ti dokaj realno postavljeni.
Sicer pa naj obseg dela v na{i slu`bi
prika`em z nekaj zna~ilnimi podatki za leto
2004:
1. V oddelku za javna naro~ila je bilo evidentiranih 46 postopkov oddaje javnih
naro~il z javnimi razpisi ali pogajanji. Od teh
je 27 postopkov `e uspe{no zaklju~enih in
50 pogodb s tako izbranimi poslovnimi partnerji `e podpisanih ali v podpisu, ostali
postopki pa so v razli~nih fazah izvedbe.
Med te zadnje sodi najve~ postopkov
s podro~ja repromateriala oz. opreme; za~eti
so bili pozno jeseni in jih sedaj, v januarju
2005, postopoma zaklju~ujemo.
Kvaliteto opravljenega dela nas in na{ih
sodelavcev iz drugih OE – ~lanov strokovnih
komisij – lahko presojamo na ve~ na~inov,
tudi po vlo`enih revizijskih zahtevkih
ponudnikov, ki so v omenjenih postopkih
oddaj sodelovali. V preteklem letu smo jih
»do`iveli« pet, kar ustreza ve~letnemu
povpre~ju in nikakor ni alarmantno. Od teh je
po eden kon~an v na{o in vlagateljevo korist,

Skupna vrednost pogodb iz postopkov, ki so
`e zaklju~eni ali so tik pred zaklju~kom,
zna{a 2.152 mio SIT (upo{tevani so tudi trije,
`e v letu 2003 za~eti postopki).
Sicer pa smo se v oddelku v tem letu sre~ali
tudi z nekaj novostmi:
• oddelek se je {tevil~no okrepil: dvema
delavkama se je v za~etku 2004 pridru`ila
pravnica, kar je bilo `e dlje ~asa na~rtovano;
• ob vstopu R Slovenije v Evropsko skupnost
so potrebne objave javnih razpisov za
naro~ila nad zakonsko postavljenimi vrednostnimi pragi tudi v Uradnem glasilu ES.
Objavili smo dva taka razpisa za blago in
dva za storitve, pri tem pa razen nekaj
vpra{anj pravega odziva »iz Evrope« {e
nismo do`iveli;
• za nabor usposobljenih izvajalcev smo se
v dveh primerih poslu`ili kvalifikacijskega
sistema, ki ga zakon o javnih naro~ilih
omogo~a naro~nikom z infrastrukturnega
podro~ja. Uporaba tega sistema je v
Sloveniji {e precej{nja redkost, v Elektru
Ljubljana pa smo si pridobili izku{nje,
potrebne za njegovo {ir{o uporabo, npr. v
letu 2005 pri oddaji gradbenih in
zemeljskih del, pa morda tudi repromateriala in opreme;
• na spletnih straneh dru`be smo za~eli
objavljati aktualne informacije o vseh
na{ih javnih naro~ilih.
2. V oddelku za nabavo se je teko~e odvijalo centralno naro~anje blaga, gradenj in
storitev pri poslovnih partnerjih, izbranih na
osnovi javnih razpisov oz. po postopkih oddaje naro~il male vrednosti.
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dva sta v dokon~ni odlo~itvi na Dr`avni
revizijski komisiji, en zahtevek pa je {e v
za~etni fazi.

Obseg dela v tem oddelku z leti samo
nara{~a: v letu 2004 je bilo npr. izdelanih
15.253 naro~ilnic in izvedenih 575 postopkov oddaje naro~il male vrednosti, dogovorno za repromaterial oz. opremo; 23 od teh
se je zaklju~ilo s pogodbo (njih skupna vrednost zna{a 95 mio SIT), ostale pa z naro~ilni-
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co (ocenjena vrednost cca 70 mio SIT).
Upo{tevaje {e ostale redne naloge, je zgolj
pri dveh zaposlenih v oddelku opravljeno
delo `e na meji zmogljivosti.
K oddelku sodi tudi sicer dislocirano centralno (nekaterim bolj znano kot glavno) skladi{~e dru`be v ^rnu~ah, ki skrbi za stalno
obnovo dogovorjenih zalog repromateriala
oz. opreme in distribucijo tega uporabnikom
{irom dru`be, ima pa tudi funkcijo glavnega
skladi{~a DE Elektro Ljubljana mesto.
Zaposleni tam z uvedenim de`urstvom
omogo~ajo, da je skladi{~eno blago stalno
dosegljivo, kar je zlasti va`no v primeru
izrednih razmer (okvare, havarije).

Tudi v preteklem letu smo v slu`bi za JN in
nabavo pripravili »Poro~ilo slu`be za JN in
nabavo za leto 2004«, ki na osnovi podatkov,
posredovanih iz vseh organizacijskih enot,
prina{a celovit pregled dogajanja v zvezi z
javnim naro~anjem v dru`bi.
To poro~ilo je hkrati tudi osnova za pripravo
obveznih podatkov, ki jih mora Elektro
Ljubljana d. d., kot naro~nik posredovati
Ministrstvu za finance RS do konca aprila
vsakega leta.
Cilji v letu 2005
Vsekakor se bomo prizadevali, da se bo tudi
v bodo~e vsa dejavnost s podro~ja javnega
naro~anja v dru`bi odvijala v zakonskih
okvirih. Seveda to ne zavisi le od na{e slu`be, pa~ pa od vseh organizacijskih enot, ki
sodelujejo v procesu naro~anja/nabavljanja
in s katerimi je slu`ba bolj (javni razpisi,
pogajanja) ali manj (naro~ila male vrednosti)
povezana.

Da bomo zastavljene cilje la`e dosegli, bo
treba slu`bo organizacijsko dore~i:
• jo utrditi v sedanji, vendar kadrovsko
oja~ani obliki, ali
• jo preoblikovati na na~in, ki bo sledil nekaterim, `e izpostavljenim idejam, npr. reorganizaciji skladi{~nega poslovanja v
dru`bi, oblikovanju posebnega oddelka za
javna naro~ila male vrednosti.
Odlo~itev o tem zadeva vso dru`bo, za
katero na{a slu`ba opravlja specifi~en servis
naro~anja oz. nabave.
Ne glede na zgornje pa je treba ~imprej:
• pridobiti dodaten prostor za oddelek
nabave; prostorska stiska je eden od
vzrokov, da se oddelek {e ni okrepil s sicer
nujno potrebnim tehni~nim strokovnjakom;
• vpeljati v proces naro~anja oz. nabave
tako ra~unalni{ko podporo, da bodo
vodenje in evidentiranje postopkov oddaj
ter pregled realizacije naro~ilnic in
pogodb izvedljivi na sodoben, od sedanjega hitrej{i in preglednej{i na~in. Ta cilj je
bil postavljen `e za preteklo leto in
Informatiki, d. d., kot izvajalcu posredovan okvirni koncept, vendar do realizacije tega {e ni pri{lo;
• posodobiti poslovanje v centralnem skladi{~u, tudi z uvedbo ~rtne kode, kar pa je
povezano s prostorom. Re{itev se ka`e v
premestitvi strate{ke rezervne opreme na
druge, `e predlagane lokacije ter v spremenjenem na~inu sukcesivne dobave
nekaterega blaga;
• s pogostej{imi objavami v Uradnem glasilu
ES in ustreznim oblikovanjem razpisnih
dokumentacij dose~i ve~je zanimanje
ponudnikov »iz Evrope« za na{e javne
razpise, kar bi moralo privesti do ve~je
konkurence in posledi~no za nas ugodnej{ih javnih naro~il;
• se usposobiti na postopen prehod na elektronsko poslovanje na podro~ju javnega
naro~anja, za kar so zakonske osnove `e
postavljene.
Janez Tomc,
vodja slu`be

Vsekakor se
bomo
prizadevali, da
se bo tudi
v bodo~e vsa
dejavnost s
podro~ja
javnega
naro~anja v
dru`bi odvijala
v zakonskih
okvirih. Seveda
to ne zavisi le od
na{e slu`be, pa~
pa od vseh
organizacijskih
enot, ki
sodelujejo
v procesu
naro~anja/nabavl
janja in s
katerimi je
slu`ba bolj (javni
razpisi,
pogajanja) ali
manj (naro~ila
male vrednosti)
povezana.
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Poro~ilo o delu slu`be za marketing
V letu 2004 smo
za{~itili tri
blagovne
znamke pri
Uradu za
intelektualno
lastnino, in
sicer: Dober tok,
Zelena energija
in Polni energije.

Z ogla{evanjem smo v letu 2004 v slu`bi za marketing `eleli dose~i predvsem naslednje cilje: ohraniti tr`ni dele` na podro~ju prodaje elektri~ne energije upravi~enim
odjemalcem, pove~ati razpoznavnosti storitev in`eniringa in svetovalnih storitev ter
lansirati Zeleno energijo.
Sredstva, ki jih Elektro Ljubljana nameni
ogla{evanju, so razmeroma majhna (v letu
2004 40.500.000,00 SIT), zato so skrbno in
smotrno porabljena. Najve~ja pozornost je
bila namenjena neposrednemu tr`enju z
bro{urami, prospekti in pismi, za kar je bilo
porabljenih 52 % sredstev. Medijski na~rt je
zajemal objave oglasov v tiskanih medijih
(Delo, Dnevnik, Finance, GV, Profit, @urnal in
Dobro jutro), kar je pomenilo 32 % vseh
sredstev, namenjenih ogla{evanju, in
ogla{evanje v elektronskih medijih (radio,
internet) 1 % sredstev. Tudi zunanje
ogla{evanje na panojih predstavlja majhen
dele` (3 % sredstev v celotnem tr`nem
komuniciranju), medtem ko je bilo za sponzoriranje razli~nih humanitarnih, znanstvenih, okoljevarstvenih, {portnih in kulturno-umetni{kih organizacij namenjenih
12 % sredstev (glej sliko).
12%

1%
32%

3%
52%

Elektronski mediji (TV, Radio, Internet)
Tiskani mediji (~asopisi, revije)
Zunanje ogla{evanje (panoji)
Tiskovine (bro{ure, prospekti)
Ostalo (sponzoriranje)

Dele`i sredstev, namenjeni posameznim
tr`enjskim sklopom v letu 2004
(skupaj 40,5 mio SIT)
V letu 2004 smo za{~itili tri blagovne znamke
pri Uradu za intelektualno lastnino, in sicer:
Dober tok, Zelena energija in Polni energije.
Letno poro~ilo Elektra Ljubljana je `e ve~ let
»paradni konj« med tiskanimi izdelki. Letno
poro~ilo za leto 2001 se je na tekmovanju za
najbolj{e letno poro~ilo (v organizaciji ~asnika Finance) uvrstilo med najbolj{e po kre18

ativni re{itvi, za leto 2002 pa se je visoko
uvrstilo v skupni razvrstitvi. Letno poro~ilo
za leto 2003 je prejelo celo nagrado za
posebne dose`ke, in sicer za vsebino
poro~ila. Dokument nastaja pod okriljem OE
RFS, sodelujemo pa tudi predstavniki vseh
OE, tako da pripravimo analizo poslovanja za
preteklo poslovno leto in predstavimo na~rte
za prihodnost.
V letu 2004 je bila stran Elektra Ljubljana
temeljito prenovljena tako z vsebinskega kot
tudi z oblikovnega vidika. Izvedena je bila
osnovna segmentacija v strukturi strani, in
sicer na gospodinjske in upravi~ene odjemalce, kupce drugih storitev ter ostale
javnosti. Dodane so tudi uporabne spletne
aplikacije, ki Elektro Ljubljana {e bolj pribli`ajo
obiskovalcem
in
odjemalcem.
Omogo~ene so naslednje storitve: oddaja
stanja {tevca, prijava merilnega mesta, odjava merilnega mesta z odklopom in sprememba pla~nika odjemnega mesta.
V letu 2004 je bila lansirana nova blagovna
znamka Zelena energija, to je elektri~na
energija, ki je proizvedena iz obnovljivih
virov (predvsem male hidroelektrarne) in je
okolju prijazna. Namenjena je gospodinjskim
odjemalcem. Obse`na marketin{ka kampanja
je zajemala: tiskane oglase, direktno po{to,
manj{i promocijski material in simboli~na
darilca, spletno ogla{evanje in neposredno
tr`enje. Sredstva, namenjena temu projektu,
so bila porabljena racionalno in glede na
rezultat uspe{no. Prvotni cilj pridobitve
30 odjemalcev v letu 2004 je bil prese`en, do
konca leta je bilo namre~ sklenjenih
38 pogodb.
Slu`ba za marketing je sodelovala tudi pri
pripravi projekta uvajanja letnih razgovorov
v Elektru Ljubljana z zaposlenimi. Pripravljeno gradivo se nahaja pri izvr{nih
direktorjih v usklajevanju.
Pripravljeni so bili panoji za ogla{evanje na
gradbi{~ih: t. i. avtocestni program. V pripravi je tudi gradivo za predstavitev OE
In`eniring z namenom pove~ati njegovo prepoznavnost na zunaj oziroma za zunanje
kupce. Pripravljajo se referen~na lista, speci-
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fi~ne mape, predstavitvena bro{ura, pisala
ipd.
V sodelovanju s HSE, d. o. o., in preostalimi
distribucijskimi podjetji je bila razvita nova
blagovna znamka Modra energija, ki pa je
namenjena upravi~enim odjemalcem. Modra
energija je elektri~na energija, ki je proizvedena v hidroelektrarnah, ki jih pokriva HSE,
d. o. o.

cilji: ohranitev tr`nega dele`a na geografskem oziroma distribucijskem podro~ju
Elektra Ljubljana, skrb za visoko stopnjo
zadovoljstva obstoje~ih kupcev in te`nja k
»predanosti« kupcev ter grajenje prepoznavnosti dru`be kot podjetja, ki nudi tudi
storitve s podro~ja svetovanja in in`eniringa,
poleg »navadne« elektri~ne energije pa prodaja tudi energijo iz obnovljivih virov.
Mag. Stanka Kru{i~,
vodja slu`be

Za leto 2005 so postavljeni predvsem slede~i

Poro~ilo slu`be re`ijskih
dejavnosti za leto 2004
Organiziranost
Slu`ba re`ijskih dejavnosti skrbi za tri ve~ja podro~ja:

Slu`ba re`ijskih
dejavnosti
Oddelek
avtoprometa

Oddelek orodja
in mehanizacij

Slu`ba re`ijskih dejavnosti je organizirana v
treh oddelkih. Pri vodenju in organizaciji del
avtoprometa, orodja in mehanizacije,
poslovnih stavb ter tr`enja po~itni{kih
kapacitet je v slu`bi re`ijskih dejavnosti
zaposlenih 38 delavcev.

Oddelek poslovnih stavb in
tr`enja po~itni{kih kapacitet

V letu 2004 smo za zamenjavo nabavili
53 vozil.
Tip vozila
[t. vozil

Vrsta vozil

2001

2002

2003

2004

Osebna
Kombinirana
Tovorna
Priklopna
Delovna
Traktorji

282
114
35
69
11
13

256
148
24
68
11
8

243
168
22
70
11
8

240
170
22
72
13
8

Renault Clio
Renault Twingo
Renault Kangoo
Iveco Daily (ko{are)
Vili~ar H60-4C2
Vili~ar SH40-SA2
Prikolica AP750
Hyundai H-2
MAN TGA 26.350
MAN TGA 18.350
MAN LE 10.180
LAND ROVER

Skupaj:

524

515

522

525

SKUPAJ

Avtopromet
Elektro Ljubljana d. d., ima v lasti:

Letno opravimo cca 6,5 milijonov kilometrov,
za kar porabimo 700.000 litrov goriva.

8
11
11
6
1
1
1
2
1
1
1
9
53

V letu 2004 je bil poudarek predvsem na
zamenjavi ve~jih vozil, kot so trije tovornja-
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V letu 2004
nismo nabavili
ve~je
mehanizacije,
skrbeli smo
predvsem za
njeno vzdr`evanje. Od orodja
je bilo kot vsako
leto nabavljeno
predvsem
drobno orodje,
ki ga
uporabljamo pri
vsakodnevnem
delu.

ki s hidravli~nimi dvigali za postavljanje te`jih betonskih drogov in prevoz te`jih transformatorjev. Za skupine in`eniringa smo
nabavili devet terenskih vozil LAND ROVER, s
katerimi bomo zamenjali VW-kombije. Vozila
imajo ve~jo nosilnost in bodo opremljena z
elektri~nimi vitli. Zamenjanih je tudi {est
starih delavnih ko{ar za delo na vi{ini z novimi sodobnej{imi, predvsem pa varnej{imi.

Poslovne in obratne stavbe
Slu`ba re`ijskih dejavnosti na podro~ju
poslovnih in obratnih stavb skrbi za:
• 49 stanovanjskih enot,
• 6 poslovnih stavb,
• 60 obratnih objektov, h katerim spadajo
nadzorni{tva, deponije drogov, drugi pomo`ni objekti, dvori{~a.
Skupna povr{ina prostorov, ki jih ima Elektro
Ljubljana d. d., zna{a:
SKUPAJ

Za normalno obnovo voznega parka moramo
letno zamenjati od 60 do 90 vozil (odvisno
od kategorije vozil za zamenjavo).
Rezultati zadnjih dveh let nam ka`ejo, da s
pomlajevanjem voznega parka stro{ki
vzdr`evanja vozil ne nara{~ajo, zato Elektro
Ljubljana d. d., strmi k zamenjavi vozil po
petih letih uporabe.
Ker so vozila namenjena predvsem terenskim
pogojem v te`kih razmerah, je obraba le-teh
ve~ja.
Iz predhodnih let imamo slabe izku{nje, ker
je bilo za zamenjavo vozil namenjenih znatno premalo sredstev in je bil ~as za zamenjavo tudi deset ali ve~ let, zato so bila vozila v
slabem obratovalnem stanju.
Orodje in mehanizacija
V letu 2004 nismo nabavili ve~je mehanizacije, skrbeli smo predvsem za njeno vzdr`evanje. Od orodja je bilo kot vsako leto
nabavljeno predvsem drobno orodje, ki ga
uporabljamo pri vsakodnevnem delu.
V letu 2004 smo temeljito pregledali in
popisali vse ve~je orodje ter ga vnesli v bazo
integriranega sistema. Tako se v integriranem
sistemu vodi vse, kar se z orodjem dogaja,
kakor tudi vi{ina stro{kov vzdr`evanja za
posamezno orodje.
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za kratkotrajno uporabo najamemo, ravno tako
kot tudi ostalo mehanizacijo, ki nima specialnega namena uporabe samo v na{i dejavnosti.

Kar se ti~e nabave nove mehanizacije in orodja, je dokon~no sliko dala komisija za tipizacijo orodja in mehanizacije. Mehanizacija, ki ima
slabo izkori{~enost, bo odprodana, saj jo lahko

delavnice
gara`e
ostalo
pisarne
skladi{~e

m2
2.658
7.383
1.509
17.300
5.263

V tabeli so navedene
kvadrature prostorov
po namenu v vseh
objektih Elektra Ljubljana d. d.

V tabeli niso navedene
kvadrature
deponij
drogov in dvori{~ ter
skupaj 34.113 zemlji{~ v na{i lasti, ki
pa funkcijsko niso v
uporabi. Ravno tako ni zajet objekt Mirje, ki
je predviden za obnovo.
V {estih poslovnih stavbah (Slovenska 56 in
58, Kotnikova 9, Mestna elektrarna, poslovne
stavbe v Ko~evju, Trbovljah in Novem mestu)
zna{a povr{ina prostorov 14.000 m2.
V letu 2004 smo od ve~jih del na objektih
izvedli zamenjavo ogrevanja, in sicer prehod
z elektri~nega na plinsko ogrevanje, zamenjavo inventarja, popravilo streh, dvori{~nih
ograj in vrat, zamenjavo o`i~enja na poslovni
stavbi Novo mesto kot tudi obnovo avle v
Novem mestu, ureditev hlajenja v poslovni
stavbi na Kotnikovi ter v telekomunikacijski
sobi v Mestni elektrarni ter teko~a vzdr`evalna dela na objektih.
Potek izgradnje nove poslovne stavbe na
Kotnikovi (CO 5/9) poteka po pri~akovanem
terminskem planu. Do sedaj sta bili izpeljani
`e dve prostorski konferenci ter javna razgrnitev, ki je bila pozitivno sprejeta, tako da
pri~akujemo, da bo nekje v aprilu leta 2005
na skup{~ini mesta Ljubljane potrjen prostorski plan za izgradnjo nove poslovne
stavbe s pripadajo~imi gara`ami, C0 5/9.
Prodaja stanovanj, last Elektra Ljubljana d. d.,
poteka normalno; v letu 2004 je bilo prodanih okoli 20 stanovanj.
Sre~o Grkman,
vodja slu`be
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Tr`enje po~itni{kih kapacitet
v letu 2004
Slu`ba re`ijskih dejavnosti je v za~etku poletne sezone 2004 prevzela tr`enje in
vzdr`evanje po~itni{kih kapacitet.
Pred za~etkom poletne turisti~ne sezone smo
imeli na razpolago le nekaj dni za ogled stanja po~itni{kih objektov. Da na po~itni{kem
oddihu ne bi motili gostov, smo opravili
manj{a vzdr`evalna dela, o~istili in uredili
okolico objektov na primorju, zamenjali pa
smo tudi nekaj drobnega inventarja.

Najmanj{a zasedenost kapacitet je bila v
oktobru leta 2003 in 2004.
Najve~ja te`ava pri tr`enju po~itni{kih
kapacitet je, da petih apartmajev na
hrva{kem ni mo`no koristiti skozi vse leto,
ker so od novembra do maja zaprti.
Novosti in predlogi

Objekt v Kranjski Gori
Po kon~ani poletni sezoni smo pristopili k
zamenjavi dotrajanega inventarja, s ~imer
bomo nadaljevali tudi v leto{njem letu.
Sledila bo tudi zamenjava strehe in ureditev
okolice hi{e na Mali planini. V ^ate{kih
toplicah bomo zamenjali lesene ograje in
uredili terase, na Lo{inju bomo sanirali
zunanje stene in notranjost apartmaja, v
Selcah bomo obnovili fasado. To je vse, kar se
ti~e ve~jih posegov, na pomlad pa kot ponavadi sledi generalno ~i{~enje apartmajev.

• posku{ali bomo vzpostaviti spletni portal
za pregled zasedenosti, objavo razpisov,
cenika …;
• pripravljamo pisna in slikovna navodila za
dostop do vseh po~itni{kih kapacitet
Elektra Ljubljana d. d.;
• potrudili se bomo ponovno vzpostaviti
dogovor o kori{~enju apartmajev, v katere
so v ceno no~itve v{tete tudi karte za termalne bazene term ^ate`.
Slu`ba za re`ijske dejavnosti je dokazala
v prvem polletju svojega tr`enja veliko mero
a`urnosti in fleksibilnosti, saj v primeru
zapletov ukrepamo tudi izven delovnega
~asa. To dokazuje kar nekaj pisnih in ustnih
pohval uporabnikov, ki se jim iskreno zahvaljujemo.

Najve~ja te`ava
pri tr`enju
po~itni{kih
kapacitet je, da
petih apartmajev
na hrva{kem ni
mo`no koristiti
skozi vse leto,
ker so od
novembra do
maja zaprti.

Sre~o Grkman,
vodja slu`be re`ijskih dejavnosti

V zimskem ~asu smo poskrbeli tudi za
posodobitev ogrevanja na Mali planini,
Travni gori, Gorjancih.
V leto{njem letu se bomo lahko bolj konkretno lotili obnove in zamenjave inventarja, saj
smo temu namenili potrebna sredstva.
Elektro Ljubljana d. d., ima v lasti 48 apartmajev v Sloveniji in hrva{kem primorju, kar
pomeni 17.520 no~itev skozi celo leto, od
tega je bilo prijavljenih 5.909 no~itev, najve~
v poletnih mesecih. ^e primerjamo iste
podatke s podatki v letu 2003, se {tevilo
no~itev ne spreminja.
21

januar 2005

Aktualno
Dober tok.

Izgradnja novega distribucijskega
centra vodenja (DCV)
Poleg glavnega
in rezervnega
DCV bodo
zgrajena {e {tiri
oddaljena
delovna mesta
(ODM). Lokacija
ODM {e ni
dolo~ena, mesta
se bodo lahko
nahajala v
prostorih
sedanjih centrov
vodenja (CV) ali
pa na povsem
novih lokacijah.

V juliju se je z imenovanjem Projektnega tima za izgradnjo novega DCV pri~elo
z izvajanjem izgradnje novega DCV. V skladu z delovnim programom je bilo potrebno `e na za~etku projekta izbranemu ponudniku posredovati ve~jo koli~ino
podatkov in grafi~ne podloge.
Kljub neprimernemu ~asu (~as letnih dopustov) je dokumentaristom na DEE uspelo
pravo~asno zbrati vse zahtevane podatke, za
kar se jim zahvaljujem.
V nadaljevanju so potekala predvsem usklajevanja okoli zdru`evanja razli~nih podatkovnih baz (BTP, {tev~ni podatki …) in
njihova vklju~itev v bazo podatkov novega
DCV. V tej fazi je projekt tudi sedaj, saj se z
izvajalcem dogovarjamo o izvedbi zahtevanih nalog. Trenutno se projekt nadaljuje v
treh smereh, in sicer v:
a) dokon~ni ureditvi prostorov DCV,
b) dolo~itvah vmesnika za vnos podatkov v
bazo DCV,
c) {olanju kadrov.
Dokon~na ureditev prostorov DCV

za podvojeno {tevilo dispe~erjev. Druga
mo`nost je bila podvojeno vodenje iz obeh
sistemov, ki pa bi izvedbo prehoda neprimerno podra`ilo, pa tudi sama izvedba je
vpra{ljiva, saj gre za zelo razli~ni napravi
daljinskega vodenja.
Po kon~anem prehodnem obdobju, za katerega se predvideva, da ne bo dalj{i od enega
leta, se bo oprema rezervnega DCV odstranila (takrat bo `e v funkciji glavni DCV), prostori pa se bodo gradbeno in tehnolo{ko uredili za rezervni DCV.
Glavni in rezervni DCV se bosta gradila hkrati
in bosta delovala vzporedno. Rezervni in
glavni DCV imata identi~no opremljena
delovna mesta za dispe~erje, le da ima glavni
DCV poleg ra~unalni{kih zaslonov za prikaz
shem omre`ja {e stenski prikazovalnik in
nekaj dodatnih pomo`nih naprav.
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V obdobju gradnje se predvideva
namestitev opreme rezervnega
DCV v obstoje~e prostore. V ta
namen je bil izdelan elaborat
delne prestavitve CV LM za
potrebe vgradnje rezervnega
DCV. Tak na~in dela je potreben zaradi »prehoda« daljinsko vodenih objektov z enega na
drug sistem vodenja. V ~asu prehoda bo vsak
daljinsko voden objekt lahko obratoval samo
na enem od obeh sistemov vodenja. V
primeru, da se oprema rezervnega DCV ne bi
nahajala v istih prostorih kot sedanji DCV, bi
bilo v vmesnem obdobju potrebno poskrbeti

Delovni pult

Poleg glavnega in rezervnega DCV bodo zgrajena {e {tiri oddaljena delovna mesta (ODM).
Lokacija ODM {e ni dolo~ena, mesta se bodo
lahko nahajala v prostorih sedanjih centrov
vodenja (CV) ali pa na povsem novih lokacijah.
Oprema delovnega mesta v ODM bo skromnej{a, saj to delovno mesto ne bo stalno

Trening

Prostor, namenjen novemu DCV, se nahaja v
Pribli`en izgled glavnega DCV prikazuje
prostorih stare elektrarne na Slom{kovi,
slika.
medtem ko bo rezervni DCV v
sedanjih prostorih na Kotnikovi
(stavbi sta narazen 10 m).
Prostor za novi DCV je gradbeno
Komandni prostor
Stenski
kon~an (potrebnih bo nekaj prikazovalnik
manj{ih popravkov), medtem ko
je prostor za rezervni DCV
zaseden z delujo~im starim DCV
in CV Ljubljana mesto (CV LM) in
se ga bo posodobilo po koncu
gradnje novega DCV.
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zasedeno. Izgradnja ODM se predvideva po
kon~ani izgradnji glavnega centra vodenja.
Poleg prostorov glavnega DCV bo
tudi prostor za trening simulator, v
bo potekalo {olanje dispe~erjev, v
havarij pa bo slu`il kot dodatno
mesto.

zgrajen
katerem
primeru
delovno

Dolo~itvi vmesnika za vnos podatkov
v bazo DCV
Trenutna baza sistema DCV vsebuje enopolne sheme daljinsko vodenih objektov,
merilne protokole in na posameznih objektih
mo`nost vpogleda v zgodovino objekta.
V novem DCV pa bo baza sistema zdru`evala
vse prej na{tete podatke in dodatno {e
podatke o srednjenapetostnem (SN) omre`ju,
pri katerem se bodo elementi SN-omre`ja
povezali z bazo BTP, podatke dolo~enih
{tev~nih meritev, podatke o odjemalcih, podatke o okvarah na nizkonapetostnem
omre`ju (NN), ki bodo posredovani iz
razli~nih virov …
Zaradi pri~akovanih te`av pri tem delu se je
`e na za~etku izvajanja projekta pristopilo k
ugotavljanju, koliko baz podatkov in katere
od teh so primerne za povezavo z bazo DCV.
Ugotovljeno je bilo, da se bo dalo dostopiti
do ve~ine potrebnih podatkov, medtem ko bo
nekatere podatke potrebno vnesti ro~no, saj
se recimo podatki, potrebni za izgradnjo
elektri~nega modela omre`ja (R,X,Uk,…), ne
hranijo v nobeni bazi.

delavce za mesto dispe~erja v DCV se bo
izvedel razpis, pri katerem bodo imeli prednost predvsem delavci z ve~letnimi izku{njami
pri delu na omre`ju in kon~ano vsaj ICES {olo.
Trenutno usposabljanje dispe~erjev poteka
preko CV, kjer se kandidat u~i na manj{em
sistemu, nakar opravi zakonsko dolo~en izpit
za elektroenergetskega dispe~erja in postane
dispe~er v CV. Po opravljeni preizkusni dobi
se pri~ne {olanje v DCV, pri katerem na koncu
sledi {e izpit pred komisijo.
Po izgradnji novega DCV pa CV ne bo ve~,
zato bodo kandidati sprejeti na uvajanje v
DCV, kjer bodo tekom uvajanja opravili izpit
za elektroenergetskega dispe~erja. Po kon~ani preizkusni dobi pa jih bo ~akal {e kon~ni
izpit na trening simulatorju. Izpit bo mo`no
opravljati najve~ trikrat.
Ob vklju~itvi prvega daljinsko vodenega
objekta na nov sistem vodenja mora biti za
rokovanje z novim sistemom vodenja usposobljeno zadostno {tevilo dispe~erjev. Zato
bo v ~asu gradnje, ko bosta oba sistema
vodenja obratovala vzporedno, predhodno
potrebno poskrbeti za {olanje dolo~enega
dela obstoje~ih dispe~erjev na predobavljenem sistemu novega DCV.

Po izgradnji
novega DCV pa
CV ne bo ve~,
zato bodo
kandidati
sprejeti na
uvajanje v DCV,
kjer bodo tekom
uvajanja opravili
izpit za
elektroenergetsk
ega dispe~erja.
Po kon~ani
preizkusni dobi
pa jih bo ~akal
{e kon~ni izpit
na trening
simulatorju. Izpit
bo mo`no
opravljati najve~
trikrat.

Ker se v bazo DCV vpleta toliko razli~nih
podatkovnih baz, je potrebno uskladiti vse
protokole o izmenjavi podatkov in izdelati
~loveku prijazen vmesnik za ro~ni vnos
podatkov. Dela na tem vmesniku {e potekajo.
[olanje kadrov
V okviru {olanja sta zajeti dve skupini delavcev: operaterji sistema DCV in dispe~erji.
Prva skupina delavcev se bo {olala na predobavljenem sistemu (dobava v za~etku leta
2005), kjer se bodo usposobili za delo s sistemom novega DCV. Posebna specialisti~na
{olanja bodo potekala tudi pri dobavitelju.
Drugo skupino delavcev predstavljajo
dispe~erji. V DCV je trenutno zaposlenih
10 dispe~erjev, prav toliko pa jih je tudi v
lokalnih CV. Za potrebe vodenja novega DCV se
predvideva 15 usposobljenih dispe~erjev.
Ve~ino se bo posku{alo pridobiti iz obstoje~ih
dispe~erjev, ~eprav jih ve~ina v lokalnih CV ni
usposobljena za delo v DCV. Za dodatne

Delovanje DCV v ~asu gradnje
Vodenje in nadzor sistema v ~asu gradnje ne
sme biti moteno, zato bodo potrebni usklajeno delo na {olanju dispe~erjev, predhodne
priprave na daljinsko vodenih objektih in
usklajevanje ob izklopih objektov. Hkrati pa
morajo v ~asu izgradnje novega DCV nemoteno te~i tudi vsa redna vzdr`evalna dela, ki
bodo zahtevala {e dodatna usklajevanja pri
izklopih elektroenergetskih naprav.
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Posebno
poglavje novega
DCV je tudi
avtomatizacija
SN omre`ja, saj
sedanji sistem
`e sedaj omejuje
nadaljnjo
avtomatizacijo
tega omre`ja, saj
ni ve~ mo`nosti
za vklju~evanje
novih
avtomatskih
lo~ilnih mest
(ALM).

Trenutno potekajo priprave za zamenjavo
RTU (novembrska {tevilka Elektro novic) v
osmih objektih, ki se bodo vklju~evali v nov
sistem vodenja. V ~asu del bodo posamezni
objekti delno izklopljeni, vodeni pa bodo
lokalno s pomo~jo delavcev DEE. Ve~ina teh
izklopov je predvidenih v letu 2006. @e sedaj
pa bo potrebnih nekaj izklopov za
namestitev merilnikov za meritev elektri~ne
energije v SN-celicah.
Poseben problem so objekti, za katere ni
predvidena zamenjava RTU, niso pa opremljeni tako, da bi jih bilo mo`no vklju~iti v nov
sistem vodenja. Ti objekti so RTP Polje, RTP
Vi~, RTP Gotna vas, RTP Litija, RTP Zidani
Most, RP Vrhnika in RP Podvine. Za te objekte
se predvideva obnova obstoje~ih ali izgradnja nadomestnih objektov, ki bi morala biti
zaklju~ena {e pred dokon~anjem novega
DCV. V primeru, da to ne bo realizirano, bo
potrebno poiskati ustrezno re{itev. Mo`nosti
je ve~, in sicer:
• vzdr`evanje starega sistema vodenja v
okrnjeni obliki,
• dodatna prilagoditev {e teh objektov,
• nadzor objektov preko zasilnega sistema
UKV in
• opustitev vodenja in nadzora objekta.
Prvi dve mo`nosti sta relativno dragi, medtem ko sta zadnji predvideni predvsem za
manj{e objekte. Trenutno obnova poteka le
na objektu RTP Polje.
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Dodatni problem pri gradnji DCV predstavljajo novi objekti, ki se bodo zgradili v ~asu
izgradnje novega DCV. Zaradi prezasedenost
starega sistema vodenja novih objektov ni
mo`no ve~ vklju~evati, mo`ni sta dve varianti:
• po~akati z objektom do za~etka obratovanja novega DCV ali
• dokup novega za~asnega sistema vodenja
(draga varianta).
Vsekakor pa se bo problematiko re{evalo za
vsak primer posebej, saj izgradnja novega
DCV ne sme zavirati razvoja omre`ja.
Posebno poglavje novega DCV je tudi avtomatizacija SN omre`ja, saj sedanji sistem `e
sedaj omejuje nadaljnjo avtomatizacijo tega
omre`ja, saj ni ve~ mo`nosti za vklju~evanje
novih avtomatskih lo~ilnih mest (ALM).
Avtomatizacija omre`ja se sedaj kon~a s tem,
da selektivno izlo~imo okvarjen del izvoda,
ki se nahaja za ALM. V prihodnje bi se lahko
na mre`o vgradilo ve~ ALM, programska
oprema v DCV pa bi poskrbela za izlo~itev
okvarjenega odseka (zanke) ali odcepa
(primer veje), ~etudi ne bi imeli pogoja selektivnosti (odpade ro~no iskanje napak!). Z nadzorom TP (vgradnja RTU) pa bi se lahko re{ila
avtomatizacija kabelskega omre`ja. Vodenje
TP se bo posku{alo re{evati s projektom
avtomatizacije SN omre`ja in s projektom
zajemanja {tev~nih meritev iz merilnikov za
meritev elektri~ne energije pri uporabnikih.
Martin Drgan,
vodja dispe~erske slu`be
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Bo{tjan Petkov{ek: »Jaka in Tina –
najve~ji ljubezni v mojem `ivljenju.«
Bo{tjana Petkov{ka so sodelavci opisali na na~in, ki bi ga lahko bil vsak izmed nas
zares vesel: priden in vesten delavec, ki se zanima za delo in dogajanje v podjetju,
pripravljen poprijeti za vsako delo in vedno pripravljen pomagati sodelavcem.
Kdaj in kje ste se rodili?
Rodil sem se 30. oktobra 1974 v Ljubljani.
Va{a izobrazba in kje se je za~ela va{a
delovna kariera?
Poklicno {olo sem obiskoval v Kranju. Leta
1992 sem opravljal pripravni{tvo v Elektru
Ljubljana, javnem podjetju za distribucijo
elektri~ne energije, ki me je tudi {tipendiralo.
Pripravni{tvo sem opravljal v nadzorni{tvu
Kamnik kot elektrikar energetik v skupini
investicijskega vzdr`evanja. Po kon~anem
pripravni{tvu sem od{el na slu`enje
voja{kega roka. Po opravljenem voja{kem
slu`enju sem se vrnil k Elektru Ljubljana
okolica, v nadzorni{tvo Dom`ale. 1996. leta
sem obiskoval ve~erno tehni~no {olo v Kranju
in se kot elektrotehnik energetik zaposlil na
delovnem mestu dispe~er v centru vodenja v
Dom`alah. Na omenjenem delovnem mestu
sem bil do leta 2000, ko sem bil preme{~en v
DCV. Zaradi narave dela sem se vpisal na Vi{jo
strokovno {olo ICES v Ljubljani in jo leta 2003
tudi uspe{no kon~al.

Med drugim vodimo izvajanje omejevanja
porabe elektri~ne energije in nadziramo
porabo delovne in jalove energije.
S ~im se ukvarjate v prostem ~asu?
Pred nesre~o, ki sem jo imel leta 1993, sem
se veliko ukvarjal s strelstvom in nogometom. Nesre~a pa mi je vzela kar nekaj
dragocenih let, saj sem imel kasneje velike
te`ave s srcem. Vendar k sre~i nisem vrgel
pu{ke v koruzo. Zadnja leta se spet aktivno
ukvarjam s streljanjem z zra~no pi{tolo v
Strelskem dru{tvu Trzin. Moji rezultati so
zelo dobri. Nogometa pa `al ne igram ve~.

Delo, ki ga
opravljam sedaj
kot in`enir
elektroenergetik
e v DCV-ju,
obsega naloge,
ki izvirajo iz
sistemskih in
ostalih
obratovalnih
navodil.
Izvajamo naloge
v zvezi z
realizacijo
dogovorjenih
remontov in
planskih
izklopov na VN
in SN omre`ju
ter v RTP in RP.

Jaka in Tina v o~etovem naro~ju
Z dru`ino se velikokrat odpravimo v naravo.
Igra z otroki v naravi je zame {e poseben
u`itek, saj si tako odpo~ijem du{o in telo, pa
{e otroci so potem bolj{e volje. Imam {tiriletnega sina Jako, ki je velik raziskovalec, ter
{estmese~no h~erkico Tino. Oba sta najve~ji
ljubezni v mojem `ivljenju, seveda pa ne
smem pozabiti `eno Anemarijo, ki je skrbna
mama in ~udovit ~lovek.
Lahko predstavite na kratko SD Trzin.
Na delovnem mestu
Prosim, opi{ite nam va{e delovne naloge?
Delo, ki ga opravljam sedaj kot in`enir elektroenergetike v DCV-ju, obsega naloge, ki
izvirajo iz sistemskih in ostalih obratovalnih
navodil. Izvajamo naloge v zvezi z realizacijo dogovorjenih remontov in planskih izklopov na VN in SN omre`ju ter v RTP in RP.

V klubu nas je v~lanjenih 40 strelcev. Streljamo z zra~no standardno pu{ko in zra~no
pi{tolo. Sam streljam s pi{tolo in zaenkrat
dosegam kar zavidljive rezultate. Pred
kratkim sem imel kontrolno tekmovanje za
izbor strelcev v slovensko reprezentanco.
V klubu imamo kar nekaj reprezentantov
tako v mladinski kot v ~lanski konkurenci.
Cilj, ki smo si ga zadali, so OI v Pekingu leta
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2008, vendar bo za to potrebno veliko
treninga. Vendar je ~asa {e dovolj.
Katerim vrednotam sledite v `ivljenju?
Delavnost, po{tenost in zaupanje, ki jim
sku{am slediti `e vse `ivljenje.
Va{i `ivljenjski cilji, `elje, upi?
Upam, da bo zdravje tako meni kot dru`ini
slu`ilo vsaj v tolik{ni meri kakor do sedaj in
mi omogo~alo normalno opravljanje poklica in
osebnih dejavnosti. Moj cilj je zgraditi si hi{o,
saj nam bo v prihodnje v stanovanju kar tesno.
Na treningu

Bo{tjan Petkov{ek in Violeta Irgl

Tehni~na obestila

Slu`ba za tipizacijo obve{~a,
da so za~ele s 1.1 .2005. veljati naslednje tehni~ne smernice, in sicer:
TS 63;502-068; december 2004 ; Tipizacija merilnih mest
TS 95;002-056; december 2004; Navodilo za uporabo obra~unskih elemntov,
da je za~ela delovati standardoteka s SIST standardi za najosnovnej{e materiale, ki jih
uporabljamo,
da je za~ela delovati tehni~na knji`nica s skeniranimi tehni~nimi publikacijami,
Vse to je objavljeno na J/ disku pod Tipizacijo
TEHNI^NE NOVOSTI
IZVEDBA VARNE MONTA@E PIV VODNIKA NA 20 kV
DV S KOMPOZITNIMI IZOLATORJI
NA PREHODIH SKOZI GOZD
Ve~ kot leto dni je zorela ideja o varnem
na~inu gradnje daljnovodov, da pri havarijah
ne bi pri{lo do poru{itve celotnih tras
daljnovodov skupaj s transformatorskimi
postajami. Na osnovi elaborata »Izvedba
varne monta`e PIV vodnika na 20 kV DV s
kompozitnimi izolatorji na prehodih skozi
gozd s preskusi« se je 24. septembra 2004
izvedel preskus v naravi s podiranjem
drevesa na objektu »TP Drenik, 20 kV vod,
NN razvod«, ki se nahaja na podro~ju Elektra
Ljubljana – nadzorni{tvo Grosuplje.
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V opazovanem obdobju od leta 1998 dalje je
na 20 kV DV pri{lo do huj{ih posledic zaradi
podiranja dreves, otresanja snega, `leda in

atmosferskih praznjenj. Posledi~no so havarije nastajale na DV ne glede na vgrajeno opremo. Zaradi po{kodb na daljnovodih ob izrednih vremenskih razmerah se je na pobudo
Elektra Ljubljane d. d., pri~ela razvojno
raziskovalna naloga, katere cilj je bil
zmanj{ati te po{kodbe.
Najpogostej{e so po{kodbe:
• izolacije PIV vodnika,
• roglji~ev,
• konzol,
• vzmetne sponke,
• kerami~nih izolatorjev in
• opori{~.
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IzoElektro d.o.o., Pesnica
pri Mariboru v svojem laboratoriju za presku{anje
mehanskih elementov dne
12. 12. 2003 izvedel preskus poru{itve
vzmetne sponke, prigrajene na podporni
kompozitni silikonski izolator.

D

Pri iskanju re{itve zmanj{anja po{kodb na DV je
na na{o zahtevo proizvajalec

• zanka na vsaki fazi s premerom 1,2 m,
• kljuka z nosilnostjo 6 kN,
• ostala oprema po specifikaciji iz projekta.
A
Preskus s podiranjem drevesa na daljnovod se je izvedel v petek, 24.
9. 2004. Za preskus je bilo dolo~eno drevo med opori{~em
{t. 6 – natezni A drog in opori{~em {t. 7 –
nosilni drog. Bukev je bila bli`je nateznemu
opori{~u. Deblo je imelo v ritini premer
75 cm in je bilo visoko 30 m ter od trase oddaljeno 7 m.
d

V najhuj{ih primerih prihaja do poru{itve DV.
Dejstvo je, da pri teh poru{itvah v ve~ini
primerov ostane vodnik (AlFe ali PIV) 35 ali
70 mm2 nepretrgan.

Cilj preskusa je bil:
• dolo~itev sile, pri kateri vzmetna sponka
popusti, ne da bi pri{lo do po{kodbe izolatorja, opornice, izolacije PIV vodnika,
konzole ali opori{~a,
• dolo~itev oblike oslabitve vzmetne
sponke,
• dolo~itev tipa izolatorja.
Z laboratorijskimi preskusi in tehni~nimi
izra~uni se je v podjetju Izoelektro d. o. o.,
dolo~ila oprema, s katero je predvideno
zmanj{anje ali odprava po{kodb na nosilnih
in nateznih opori{~ih. Na nosilnem opori{~u
bi se pri havarijah morala deformacija omejiti zgolj na oslabljeno vzmetno sponko. To je
mogo~e enostavno in hitro zamenjati.
Na nateznem opori{~u je med natezni kompozitni silikonski izolator in nosilec na konzoli potrebno vgraditi kavelj z
nosilnostjo 6 kN. Ta del predstavlja predvideno mesto deformacije. Na ta na~in prepre~imo
poru{itev konzol in opori{~. Na
zateznem polju izvedemo zanko
vodnika s premerom 1,2 m. Za
fiksiranje zanke uporabimo vezico z debelino manj{o od 3 mm.
Za preskus v naravi je bila
uporabljena naslednja oprema:
Nosilno opori{~e:
• izolator PKI 24 N/S-M20 z oslabljeno
vzmetno sponko-slika 16,
• opornica PKI M20/180,
• ostala oprema po specifikaciji iz projekta.
Natezno opori{~e:
• izolator NKI 24 N/A,

Po poru{itvi drevesa na vodnike 20 kV DV se
je predvidevalo:
• izvlek PIV vodnika v
vzmetni sponki,
• elasti~no deformacijo
kompozitnega izolatorja,
• ob udarcu roglji~a z vzmetno sponko trajno deformacijo oslabljene vzmetne sponke
in jaha~a,
• razvitje varnostne zanke vodnika,
• trajno deformacijo kavljev na nateznem
polju.
Po pri~akovanju so pri padcu drevesa podporni silikonski kompozitni izolatorji zaradi
svoje elasti~nosti amortizirali prvi sunek.
Nato je popustila namenska vzmetna sponka
podpornega izolatorja na nateznem polju, ki
je prepre~ila trganje vodnika in po{kodovanje izolacije polizoliranega vodnika. Zaradi
velike sile so popustili varnostni kavlji na
nateznem polju, kar je povzro~ilo razteg
varnostne zanke. Po ogledu po{kodb na
opori{~ih je bilo ugotovljeno, da so drogovi
in konzole ostale nepo{kodovane. Na podpornem kompozitnem izolatorju je bilo
27

Tehni~na obestila

januar 2005

Dober tok.

potrebno zamenjati le namensko vzmetno
sponko. Na nateznih opori{~ih je bilo potrebno zamenjati varnostne kavlje.
ZAKLJU~EK
Tehni~ni del
Preskus opreme v naravi je potrdil izra~une
in preskuse v laboratoriju. Varno obratovanje
daljnovodov pri prehodu skozi gozd zagotavlja standardna oprema ne glede na vrsto
vodnika, kompozitni izolatorji s silikonskim
pla{~em in presku{eni varnostni elementi:
• namenska vzmetna sponka,
• kavelj,
• zanka z vezico.
Ekonomski del
Cena novih elementov glede na standardno
izgradnjo predstavlja manj kot 1% stro{kov
pritrdilne opreme vodnikov. Na osnovi ~asa
popravila preskusnega DV se predvideva
skraj{anje ~asa za ve~ kot 80 %. Razen
varnostnih elementov zamenjava opreme po
havariji ni potrebna.

Izgradnja daljnovodov z izolatorji iz kompozitnih materialov in z vnaprej dolo~enimi
mesti poru{itve na prehodu skozi gozd je
tehni~no in ekonomsko upravi~ena.
Kon~na re{itev problematike gradnje
daljnovodov z PIV bo podana v {tudijo EIMV,
ki naj bi odgovorila na naslednje:
• ali vgrajujemo dovolj kvalitetne PAS vodnike glede na na{e geografsko podro~je;
• ali je potrebna prenapetostna za{~ita, in ~e
je potrebna, kak{na in kje;
• ali vgrajujemo dovolj kvalitetne odcepne
tokovne sponke oziroma kako naj spoj
izgleda;
• ali so kvalitetni izolatorji oziroma kako je
s vzmetnimi sponkami;
• ali je potrebna za{~ita proti mehanskim
po{kodbam pri mehanski preobremenitvi.
Boris Sterle,
vodja slu`be za tipizacijo

Nujno je vedeti

Prekinitve dobave elektri~ne
energije
Osnovno na~elo,
ki mu `e vrsto
let dosledno
sledi Elektro
Ljubljana je, da
vzpostavi
napajanje ~im
ve~jemu {tevilu
odjemalcev v
najkraj{em
mo`nem ~asu.

Nekatere dejavnike, ki povzro~ajo prekinitve elektri~ne energije, lahko na kratko
povzamemo v naslednjih vrsticah: sneg in `led, ki se nabirata na vodnikih, lahko
zaradi prevelikega dodatnega bremena pretrgata vodnik ali povzro~ita prevelik
poves in posledi~no dotik z vejami dreves. Mo~an veter podira drevesa in lomi veje,
ki padejo na nadzemne vode.
Ob mo~nem vetru nadzemni vodi zanihajo in
se dotaknejo dreves ali med seboj. Mo~an
veter podira drogove. @ivali, predvsem pti~i
in veverice, ki plezajo po drogovih, naredijo
stik med vodnikom in drogom. Prekinitve
lahko izvirajo tudi iz te`ave ob priklopu po
dalj{i prekinitvi napajanja. Preobremenjenost vodnikov. Te`ave v transformatorskih postajah. Vozila, ki se zaletijo v drog
in ga podrejo.
Kako Elektro Ljubljana
prekinitvah napajanja?
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Osnovno na~elo, ki mu `e vrsto let dosledno
sledi Elektro Ljubljana je, da vzpostavi napajanje ~im ve~jemu {tevilu odjemalcev v

najkraj{em mo`nem ~asu. Postopek vzpostavitve napajanja je naslednji: DCV vzpostavi napajanje razdelilnih transformatorskih
postaj 110/x kV. Pri vzpostavljanju napajanja
so transformatorske postaje najpomembnej{e. Elektro Ljubljana vzpostavi napajanje
za zelo pomembne odjemalce, kot so bolnice,
vodne ~rpalke ipd. Popravi vode, ki napajajo
ve~je {tevilo odjemalcev, da omogo~i ponovno napajanje ~im ve~jemu {tevilu odjemalcev
v najhitrej{em mo`nem ~asu. Popravi napake
na transformatorjih in pri odjemalcih.
Kaj storiti ko "zmanjka elektrike"?
Najprej se je potrebno prepri~ati, da problem
ni nastal v na{em domu. Preveriti je potreb-
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no, ali ni pregorela katera od varovalk ali ~e
glavno stikalo ni izklopljeno. ^e so varovalke
in glavno stikalo v normalnem stanju, preverimo, ali pri sosedih imajo elektri~no energijo. ^e ugotovimo, da jo imajo, je problem
verjetno v na{em domu (glavna varovalka).
^e tudi sosedje nimajo elektrike oziroma
sumimo, da je pregorela glavna varovalka,
pokli~emo de`urno slu`bo Elektra Ljubljana
in sporo~imo izpad napajanja.
Kaj sporo~iti distributerju el. energije
ob izpadu?
Operaterju povemo svoje ime in naslov. ^e
imamo pri roki kak ra~un za pla~ilo elektrike,
povemo {tevilko odjemnega mesta. ^e je linija zasedena, bodimo potrpe`ljivi, saj verjetno ve~je {tevilo odjemalcev kli~e, da bi prijavili prekinitev napajanja. Na{i klici oziroma
klici odjemalcev so v veliko pomo~ pri ugotavljanju velikosti in resnosti izpada elektri~ne energije.
Kako pogosto sporo~iti izpade?
Ko smo enkrat sporo~ili izpad napajanja,
dajmo Elektru Ljubljana ~as, da odpravi
nastalo okvaro. Okvara je lahko nastala dale~
od na{ega doma in morda zaradi tega ne
vidite ekip, ki re{ujejo nastale probleme. ^e
napajanja {e ni ve~ ur po tem, ko ste prvi~
prijavili izpad, sporo~ite, da {e vedno nimate
elektri~ne energije. Sporo~ite tudi, ~e imajo
elektri~no energijo va{i sosedje, vi pa ne.
V primerih hudih vremenskih pogojev
(sne`ni mete`i, viharji) lahko traja ve~ kot en
dan, preden Elektro Ljubljana vzpostavi normalno obratovalno stanje. Med takimi izpadi
je dobro, da sporo~ite izpad elektri~ne
energije vsako jutro.
Zakaj moj sosed ima elektriko, na{a hi{a
pa je {e vedno brez?
Na{ sosed se morda napaja iz drugega izvoda
kot mi. Na primer nadzemni vod morda res
poteka mimo va{e hi{e, napajate pa se preko
podzemnega kabla, ki poteka po va{em
dvori{~u. ^e se napajate samo preko ene
faze, je mo`no, da sta ostali dve fazi zdravi,
va{a pa je v okvari.
Kaj storiti v primeru dalj{e prekinitve
napajanja (cold load pick-up)?
^e pride do prekinitve dobave elektri~ne
energije, odvisno od letnega ~asa, ugasnemo
vse naprave za elektri~no ogrevanje oziroma
hlajenje. Ugasnemo vse elektri~ne naprave z
izjemo ene lu~i, ki bo slu`ila kot indikator

vzpostavitve normalnega obratovalnega
stanja elektri~nega omre`ja. Hladilnike in
hladilne skrinje odpirajte ekonomi~no (ne
pu{~ajte jih dalj ~asa odprtih). Po ponovni
vzpostavitvi dobave elektri~ne energije
naprave za ogrevanje/hlajenje in druge elektri~ne naprave vklapljajte postopoma, v
dalj{em ~asovnem obdobju, da zmanj{ate
obremenitve v sistemu in s tem tudi
zmanj{ujete te`ave pri cold-load pick-up-u.
Operaterju sporo~ite nastalo okvaro v va{em
kraju. ^e ne morete vzpostaviti zveze oziroma je linija zasedena, je to verjetno zaradi
tega, ker bi tudi drugi radi sporo~ili, da so
nastale motnje v napajanju. Poslu{ajte radijska obvestila ali druge vire obve{~anja, ~e
imate neodvisni vir napajanja.
Kaj je cold-load pick-up in zakaj Elektru
Ljubljana povzro~a te`ave?
Cold-load pick-up te`ave nastanejo v zelo
vro~em ali zelo hladnem vremenu, potem ko
podjetje za distribucijo elektri~ne energije
Elektro Ljubljana d. d., po dalj{i prekinitvi
napajanja posku{a vzpostaviti normalno
stanje. V primeru dalj{e prekinitve dobave el.
energije pozimi gospodinjstva pustijo elektri~ne sisteme za ogrevanje ter druge elektri~ne naprave vklopljene. Ob vzpostavitvi
normalnega stanja te vklopljene naprave
povzro~ajo velike obremenitve na daljnovodih. Ker so te obremenitve s stali{~a
delovanja za{~ite enake, kot da bi se na
daljnovodu zgodila okvara, za{~ita preobremenjene vode izklopi. Podobni problemi nastanejo poleti, ko so gospodinjstva in poslovni prostori hlajeni s klimatskimi napravami
in toplotnimi ~rpalkami. K zmanj{evanju
te`av pri priklopu po dolgotrajni prekinitvi
lahko veliko pripomorejo kon~ni odjemalci,
s tem da ob prekinitvi napajanja izklopijo
elektri~ne naprave, ob vzpostavitvi normalnega stanja pa le-te postopno vklapljajo
v dalj{em ~asovnem obdobju (pol ure).

V primerih hudih
vremenskih
pogojev (sne`ni
mete`i, viharji)
lahko traja ve~
kot en dan,
preden Elektro
Ljubljana
vzpostavi
normalno
obratovalno
stanje. Med
takimi izpadi je
dobro, da
sporo~ite izpad
elektri~ne
energije vsako
jutro.

Kako uporabljati prenosni generator?
Prenosni generatorji – agregati, posebej tisti,
ki so narejeni za doma~o rabo, niso dovolj
mo~ni, da bi napajali vse porabnike v va{em
domu. Najbolj kriti~ne naprave, kot so hladilniki, hladilne skrinje ali grelniki lahko
priklju~imo direktno na generator. Nikoli pa
ne priklju~ujemo generatorjev v elektri~ne
vti~nice!
^e `elimo prenosni generator priklju~iti na
elektri~no instalacijo na{e hi{e, moramo
imeti posebno stikalo, ki na{ sistem napaja-
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nja odklopi od distribucijskega omre`ja.
Posebno stikalo lahko vgradi le za to
poobla{~ena oseba.
Zakonske obveznosti lastnikov agregatov
Zakonski
predpisi in
uredbe, ki
dolo~ajo
priklju~itev
agregatov na
distribucijsko
omre`je, so
dolo~ene
z uredbo o
splo{nih pogojih
za dobavo in
odjem elektri~ne
energije.

Zakonski predpisi in uredbe, ki dolo~ajo
priklju~itev agregatov na distribucijsko
omre`je, so dolo~ene z uredbo o splo{nih
pogojih za dobavo in odjem elektri~ne
energije. Uredba dolo~a, da morajo proizvajalci elektri~ne energije in lastniki zasilnih
agregatov, katerih elektri~na in{talacija je
priklju~ena na distribucijsko omre`je, pridobiti soglasje upravljavca distribucijskega
omre`ja za priklju~itev na omre`je. Odjemalci elektri~ne energije, ki se napajajo iz
distribucijskega omre`ja, so dol`ni ponovno
pridobiti soglasje za priklju~itev z namestitvijo zasilnih agregatov na obstoje~e
sti~no mesto. Soglasje na novo dolo~a predvsem za{~ito pred povratnim napajanjem.
Za{~ito pred povratnim napajanjem mora
preveriti osebje distribucijskega podjetja
oziroma njihov poobla{~enec, ki tudi odobri
priklop agregata.

Nevarnosti ob napa~nem priklopu agregata
O napa~nem priklopu agregata govorimo
takrat, ko je agregat preklopljen isto~asno na
hi{no instalacijo in na distribucijsko omre`je. V tem primeru agregat napaja distribucijsko omre`je in ogro`a osebje distribucijskega podjetja, ki sku{a popraviti nastalo
napako na omre`ju.
Po ponovnem priklopu izpadlega omre`ja
obstaja mo`nost, da zaradi priklopljenega
agregata nastanejo prehodni pojavi v distribucijskem omre`ju, ki povzro~ijo delovanje za{~ite v transformatorski postaji in s
tem ponovni izpad voda.
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Klju~ni element za pravilni priklop agregata
na omre`je je premostitveno stikalo. To je
navadno dvojno tropozicijsko stikalo z vezjem, ki preklaplja med generatorjem in distribucijskim omre`jem. Z omenjenim stikalom je onemogo~eno napajanje distribucijskega omre`ja ali napajanje hi{nih porabnikov z generatorjem in iz distribucijskega
omre`ja isto~asno. Med napakami, ki se
pojavljajo pri priklopu agregata, je tudi
nepravilno izvedena ozemljitev agregata.
Neprimerna ozemljitev onemogo~a pravilno
delovanje za{~ite in s tem ogro`a uporabnike
kot tudi sam agregat.
Nakup rezervnih virov elektri~ne energije (agregatov)
V Nacionalnem programu varstva pred naravnim in drugimi nesre~ami, objavljenem v
Ur. l. RS 44/2002 v ~lenu 7.2, je zapisano:
»Zaloge materialnih sredstev za primere naravnih in drugih nesre~ morajo zagotavljati
dr`ava, lokalne skupnosti, ter gospodarske
dru`be, zavodi in druge organizacije …«
Zaloge poleg ostalih zalog, ki zagotavljajo
nemoteno delovanje gospodarske dru`be,
zavodov in drugih organizacij obsegajo tudi
rezervne vire elektri~ne energije. Rezervne
vire morajo zagotoviti gospodarske dru`be,
zavodi in druge organizacije v skladu s svojimi potrebami in na~rti v primeru naravnih in
drugih nesre~. Poleg zagotavljanja nakupa
rezervnega vira elektri~ne energije morajo
imeti tudi zadostno koli~ino goriva in ostalih
sredstev za potrebe proizvajanja elektri~ne
energije.
V primeru, da v na{i gospodarski dru`bi,
zavodih in drugih organizacijah potekajo
taki delovni procesi, ki v primeru naravnih
nesre~ ne morejo dalj ~asa ostati brez elektri~ne energije, je pomembno, da imamo za
primer naravnih in drugih nesre~ pripravljene na~rte minimalne potrebe po elektri~ni
energiji in si za ta del proizvodnje zagotovimo ustrezno {tevilo nadomestnih virov elektri~ne energije s 24-urnimi zalogami goriva
(pri ob~utljivi in strate{ki proizvodnji so
lahko zaloge goriv tudi ve~je).
O na~rtu, obsegu proizvodnje ob nesre~ah in
{tevilu potrebnih agregatov ter mo`nih
bonifikacijah se posvetujte z elektro podjetjem, s katerim imate podpisano pogodbo o
dostopu do elektri~nega omre`ja.
Gorazd Berginc in Toma` Dolenc
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Gripa
Gripa je akutna nalezljiva bolezen, ki jo povzro~a virus gripe. Pojavi se vsako leto.
Epidemija gripe se pojavi nenadoma v zimskih mesecih in traja od 6 do 8 tednov.
Virus se prena{a s ku`nimi kapljicami, ki jih raz{irjajo bolniki v okolico s ka{ljanjem, kihanjem in glasnim govorjenjem. Prena{a se tudi s posrednim stikom
(s kljukami, rokovanjem).
Zdrav ~lovek se oku`i z virusom gripe z vdihom oku`enega zraka skozi nos, usta. Lahko
se oku`imo tudi prek o~esne sluznice. Virus
se v dihalnih poteh hitro razmno`uje in se
hitro raz{iri po celem organizmu. Zaradi tega
se bolezenski znaki gripe pojavljajo zelo
hitro po oku`bi z virusom in naenkrat. V ~asu
epidemije zboli obi~ajno od 10 do 20 % ljudi
v dolo~enih starostnih skupinah lahko tudi
od 40 do 50 %.
Gripa nas priklene na posteljo za najmanj en
teden.
Bolezenski znaki – pojavijo se nenadoma
in naenkrat
VRO^INA
• za gripo je tipi~na visoka vro~ina, obi~ajno
nad 38 stopinjami C, ki traja od 3 do 4 dni
KA[ELJ
• izrazito suh ka{elj, ki se pogosto razvije v
huj{o obliko
GLAVOBOL
• pogost in izrazit
BOLE^INE V MI[ICAH
• tipi~ne in pogosto mo~nej{e
UTRUJENOST, [IBKOST
• zelo velika, traja dolgo, 2–3 TEDNE
IZ^RPANOST BOLNIKA
• takoj{nja in izrazita
ZAPRT NOS
• v~asih
VNETO GRLO
• v~asih
Posledice gripe so velikokrat zelo hude
ali celo usodne.

Vsako leto pride do veliko primerov smrti, ki
so posledica obolenja za gripo. Najbolj so
izpostavljeni otroci, starej{i ljudje in bolniki s
kroni~nimi obolenji (kroni~ni plju~ni bolniki,
sr~ni bolniki, bolniki s sladkorno boleznijo).
Kaj lahko naredimo sami?

Zdrav ~lovek se
oku`i z virusom
gripe z vdihom
oku`enega zraka
skozi nos, usta.
Lahko se
oku`imo tudi
prek o~esne
sluznice.

NE ODLA[AJTE!
Takoj, ko opazite prve znake gripe, se:
• posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.
Predvsem pa moramo vedeti, da je
pomembno v ~asu prehladov in gripe
u`ivanje so~nih plodov, polnih vitaminov.
1. Ro`nate grenivke so zelo priljubljene, {e
posebej njihov sve`e iztisnjen sok. Dlje ko
sade` hranimo, bolj ne`en bo njegov okus.
2. Kumkvat – miniaturne pomaran~e imajo
u`itno lupino in pikanten okus, mnogo
bolj intenziven od navadnih pomaran~.
Uporablja se predvsem za dekoracijo in v
sadnih solatah.
3. Limete imajo ne`nej{o aromo od limon in
niso tako kisle. Uporabljamo jih predvsem
v kremah in koktajlih.
4. Grenivke nas ohranjajo v formi, saj vsebujejo veliko vitamina C. Sadje nare`emo
v sadno solato in mislije, lahko pa iz njih
iztisnemo sok.
5. Limone so obvezne v vsaki kuhinji.
Uporabljamo jih pri pripravi rib in sladic.
^e potrebujete malo soka, sadje le prebodite in iztisnite.
6. Pomaran~e so v tem letnem ~asu nepogre{ljive. U`ivamo cele ali pa njihov sve`e
iztisnjen sok.
7. Mineole so primerne za malico. Skoraj vedno
so brez pe~k, izredno so~ne in aromati~ne.
Idealne za vse, ki na marajo kislega.
Vir: Gripa? Ne, hvala, zlo`enka Hoffmann –
La Roche Ltd., Podru`nica Ljubljana
Irena Poto~nik
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Gibanje zaposlenih v letu 2004
Gibanje zaposlenih v OE
ZAPOSLENI

31. 12. 2003 pove~anje

Telekomunikacijske storitve
Upravljanje distribucijskega omre`ja
Distribucija elektri~ne energije
In`eniring
Prodaja el. en. upravi~enim odjemalcem
Dobava el. en. tarifnim odjemalcem
Skupne strokovne slu`be

7
94
446
179
21
49
155

6
25
24
3
23
7

951

88

zmanj{anje

31. 12. 2004

-1
-36
-9
-5
-10
-7

7
99
435
194
19
62
155

-68

971
Nevenka Ivan~i~

Kadrovanje v decembru 2004
V decembru 2004 smo zaposlili nove sodelavce:
IME IN PRIIMEK
@eljko Romozi
Andrej Bregar
Janez Erjavec
Franci Kastelec
Jurij Natek
Bojan Gro{elj
Marko Horvat
Vitoslav Türk

DELOVNO MESTO
samostojni elektromonter
KV elektromonter
KV elektromonter
KV elektromonter
KV elektromonter
KV elektromonter
dipl. in`. elektrotehnike
predsednik uprave

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DEE, DE Ljubljana mesto
DEE, DE Trbovlje
IN@, DE Ljubljana okolica
IN@, DE Ljubljana okolica
IN@, DE Trbovlje
IN@, DE Ljubljana okolica
Prodaja EE upravi~enim odjemalcem
Uprava

Delovno razmerje pa je prenehalo:
IME IN PRIIMEK
Jernej Turn{ek st.
Mirjana Miljkovi~ Logar

VZROK PRENEHANJA
upokojitev
del. razm. za dolo~en ~as

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DEE, DE Trbovlje
Slu`ba za informacijske storitve

V decembru sta umrla upokojenca Alojz Prelogar in Vinko Mikli~.
Nevenka Ivan~i~

Jubilantje
V mesecu januarju 2005 je
praznoval 80. rojstni dan
Ivan SODEC

14. 1. 1925

Ljubljana

Za `ivljenjski jubilej mu iskreno ~estitamo in
`elimo {e vrsto zdravih, sre~nih in zadovoljnih let.
Jo‘ica Kra{ovec
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Poro~ilo predsednika upravnega
odbora [D Elektro Ljubljana
Dobro leto je od izvolitve novega upravnega odbora in predsednika [D. Kaj lahko
re~emo, da smo storili v tem letu, so se na{e `elje oziroma zadani cilji uresni~ili?
Upravni odbor je v svojem enoletnem obdobju zasedal sedemkrat in re{eval teko~e
zadeve glede organizacije posameznih tekmovanj in ostalih prireditev. V za~etku leta
2004 je [D Elektro Ljubljana organiziralo
zimske igre EDS-ja, ki so po na{em mnenju in
mnenju ostalih udele`encev bile solidno
izvedene.

@elja ~lanov upravnega odbora je, da bi se
~im ve~je {tevilo zaposlenih v~lanilo v [D in
se tako v zimskem kot letnem obdobju
rekreiralo.
Vsi ~lani [D, ki presegajo rekreativna merila,
se lahko prijavljajo na tekmovanja izven [D,
za katere dobijo povrnjena sredstva za {tartnino in moram re~i, da se kar lepo {tevilo
na{ih ~lanov udele`uje tak{nih tekmovanj.
V leto{njem letu smo izpustili tradicionalen
pohod na Triglav, ki ga pa na `eljo ~lanov
zopet uvr{~amo v vsakoletni plan kot tudi
ostale pohode po doma~ih in tujih gorstvih.
Na podro~ju rekreativnega kolesarstva nameravamo v prihodnjem letu izpeljati podoben
tabor, kot je bil na So~i, s to razliko, da bi ga
izpeljali v obliki orientacijskega kolesarjenja
po Prekmurju ter s taborom v Kampu Lipa
v Lendavi, kjer bi imeli {e ostale rekreacijske
aktivnosti, kot so odbojka, tenis, badminton,
plavanje in {e kaj.

Eden od glavnih
ciljev [D je, da
pripravimo ~im
ve~ zanimivih
rekreacijskih
prireditev, ki bi
se jih udele`ilo
~im ve~
zaposlenih in ki
imajo poleg
gibanja
poudarek {e na
dru`enju, saj je
to {e edina
oblika
medsebojnega
spoznavanja
zaposlenih.

Druga ve~ja prireditev so letne igre EDS-ja na
Gorenjskem, ki se jih je udele`ilo veliko
{tevilo na{ih {portnic in {portnikov.
Eden od glavnih ciljev [D je, da pripravimo
~im ve~ zanimivih rekreacijskih prireditev, ki
bi se jih udele`ilo ~im ve~ zaposlenih in ki
imajo poleg gibanja poudarek {e na
dru`enju, saj je to {e edina oblika medsebojnega spoznavanja zaposlenih.
Zato smo v leto{njem letu organizirali dva
tabora, in sicer prvi je bil na Savi, ki je zaradi izredno slabega vremena v maju in juniju
odpadel ter drugi na So~i, ki je uspel in ga
bomo organizirali tudi v prihodnjih letih, saj
ta na~in zdru`uje rekreacijo in dru`enje
ve~jega {tevila ~lanov.
V zimskem ~asu se ~lani lahko rekreirajo v
najetih dvoranah, skoraj po vseh obmo~jih
Elektra Ljubljana. V tem trenutku imamo
najetih 10 dvoran za ko{arko, nogomet, kegljanje, badminton in dve kopali{~i v
Dolenjskih Toplicah in [marje{kih Toplicah
s 15-odstotnim popustom ter 10-odstotnim
za Vitarij v Zdravili{~u [marje{ke Toplice.

Ostali program aktivnosti za leto 2005 bo
izdelala Tehni~na komisija pod vodstvom
Tonija Lek{eta, kateremu se moram zahvaliti
za njegovo aktivno delo v [D ter tudi drugod
in tudi ostalim ~lanom tehni~ne komisije, ki
pripravlja posamezne akcije.
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Zahvala gre tudi ~lanom Upravnega odbora
[D Elektro Ljubljana za njihov trud in
aktivnost pri vzpodbujanju ~lanov za rekreacijo in tekmovanja.
Zahvala gre tudi vodstvenim delavcem
Elektra Ljubljana d. d., ki podpirajo delo [D,
saj je aktiven delavec tudi dober delavec.
Zahvaljujem se tudi vsem 600 ~lanom, tako
aktivnim kot neaktivnim, za njihov finan~ni
prispevek, za kar se jim sku{amo oddol`iti s
skromno pozornostjo.
Na zaklju~ni podelitvi v Gosti{~u Portal v
Ljubljani sta bila izbrana rekreativka in
rekreativec leta 2004 po sistemu nominacije
posamezne podru`nice. Najve~ glasov in
naziv rekreativke leta je dobila Nata{a Oblak,
rekreativec leta pa je Andrej Wagner.
Sre~o Grkman,
predsednik [D Elektro Ljubljana

Kirgizija – julij 2005
Planinska sekcija [D Elektro Ljubljana organizira v juliju 2005 treking in vzpon na
Pik Lenin, ki je najvi{ja gora severovzhodnega dela Pamirja. Na severni strani, od
koder je dostop v bazni tabor, se razteza prelepa Alajska dolina, ki se iz Kirgizistana
nadaljuje {e v Uzbekistan.

Vodja odprave je
na{ priznani
alpinist
z osvojenimi
desetimi
osemtiso~aki,
Viki Gro{elj.
Prav tako pa
dobro pozna
gorovje v
katerega se
odpravljamo.

Tad`ikistan. Desetkrat ve~ja od Slovenije
ponuja mo`nosti za plezanje na vrhove, ki so
visoki 4000, 5000, 6000 in celo 7000 metrov.
So~asno pa omogo~a ekskluzivne po~itnice za
vse, ki imajo radi gore, saj je mo`no brez
tehni~nega znanja in alpinisti~ne opreme, pod
vodstvom izku{enih vodnikov, osvojiti kopico
lepih, ve~ kot 4000 metrov visokih vrhov.

Vodja odprave je na{ priznani
alpinist z osvojenimi desetimi
osemtiso~aki, Viki Gro{elj. Prav
tako pa dobro pozna gorovje,
na katerega se odpravljamo.
PROGRAM:
1. Treking
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Kirgizija je ena najlep{ih de`el srednje Azije.
Meji na Kitajsko, Kazahstan, Uzbekistan in

Bazni tabor le`i na vi{ini 3800 metrov na
travniku, ki je prekrit z morjem planik in
drugega gorskega cvetja. V okolici je mo`no
spoznati `ivljenje kirgi{kih nomadov in njihova prebivali{~a – jurte, okusiti njihovo preprosto in zdravo hrano, se u~iti jahanja na
njihovih konjih, poskusiti pravo odpravarsko
`ivljenje, raziskovati ledenike in spoznavati
osnove plezanja in alpinizma.
Tu so {e sprehodi in nezahtevni izleti po lepi,
prvobitni naravi, idealne vi{inske priprave za
tiste, ki radi te~ejo, raziskovanje `ivopisne
flore in fotosafari, na katerem v objektiv
ujame{ kak{nega od orja{kih, a silno pla{nih
svizcev.
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Treking

Terminski plan:

Za tiste, ki nimajo alpinisti~nega znanja, a
imajo radi gore, nedotaknjeno naravo in
u`ivajo v spoznavanju neznanih eksoti~nih
pokrajin na na~ine, ki so navedeni v uvodu.
Nastanjeni bomo v baznem taboru na vi{ini
3800 metrov, od koder bomo raziskovali
okoli{ko pokrajino.

1. dan: odhod z letali{~a Brnik v glavno
mesto Kirgizije Bi{kek.
2. dan: namestitev, ogled mesta.
3. dan: polet v O{, namestitev in ogled mesta.
4. dan: prevoz v bazo na vi{ini 3800 metrov,
namestitev v {otore po dve osebi.
5. do 16. dan: ^as za aktivnosti, navedene v
pod 1. in 2. to~ko.
17. dan: povratek v O{.
18. dan: povratek v Bi{kek.
19. in 20. dan: izlet do jezera Izik Kul.
21. dan: povratek v Ljubljano.

2. Vvzpon na Pik Lenin
Za fizi~no dobro pripravljene gornike, ki
obvladajo hojo s cepinom in derezami in bi
radi pod vodstvom izku{enih ruskih gorskih
vodnikov poskusili dose~i ~im vi{jo nadmorsko vi{ino. Delovali bodo prav na Piku
Lenin v smeri, ki vodi najprej na 5700 metrov
visoki vrh, preko 7134 metrov visoki Pik
Lenin. Vzpon na lastno odgovornost.
^as potovanja: od 10. do 31. 7. 2005

Za vsa dodatna
pojasnila in
prijave se
obrnite na
Gregorja Bo`i~,
tel.:041/751 124,
ali na
e-mail:
gregor.bozic@
elektroljubljana.si

Cena: 2300 EUR. Pri programu 2 pa {e dodatno pla~ilo za ruskega vodnika, ki je odvisnood dose`ene vi{ine, vendar ne ve~ kot 400
EUR, pla~ljivo po kon~anem vodenju. Cena je
informativna in se lahko malenkostno spremeni zaradi cene letalske karte.
V ceno je vklju~eno: letalski prevozi in
letali{ke takse, ostali prevozi, no~itve, hrana,
dovoljenja, vstopnine, vodenje.
V ceno ni vklju~ena dodatna pija~a in
prekomerna te`a prtljage na letalih.
Za vsa dodatna pojasnila in prijave se obrnite
na Gregorja Bo`i~a, tel.: 041/751 124, ali na
@elektro-ljubljana.si
e-naslov: gregor.bozic@

Dru{tvo upokojencev

OBVESTILO
Zbor Dru{tva upokojencev Elektro Ljubljana bo 22. februarja 2005.
O podrobnostih vas bomo obvestili.
Vabljeni vsi ~lani dru{tva in upokojenci Elektra Ljubljana, da se seznanite
z na{im delom in na~rti za prihodnje. Morda postanete tudi vi na{ ~lan.
Upravni odbor
Dru{tva upokojencev Elektro Ljubljana
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Na Martinovo soboto po Levstikovi
poti
Ves teden pred pohodom »Po Levstikovi poti« smo pozorno spremljali vremensko
napoved in ugibali, kak{no bo vreme v soboto. Napoved je bila {e kar obetavna, saj so
obljubljali de` {ele popoldan, ko bi pohod `e opravili in »na{a ko`a bi bila re{ena«.
Izkazalo se je, da so tudi »vremenarji« samo ljudje in se motijo kot vsi drugi.
De`evati je za~elo `e zjutraj in je prav
po{teno de`evalo vse dopoldne. Ko hodimo
po blatnih gozdnih poteh, sli{imo pod nogami ~mook, ~mook, ~mook, po de`niku pa
{krebljajo de`ne kaplje. Mokri do ko`e, blatni do r…., ob misli na suho obleko, ki nas
~aka v avtobusu, gremo veselo proti cilju. Pot
je speljana skozi ve~ja in manj{a naselja, po
travnikih in gozdnih poteh. Ob poti skozi
naselja nas vabijo stojnice z doma~imi
dobrotami. Nikjer ne manjkata vro~ ~aj in
»ka~ja slina« in tudi drugih doma~ih dobrot
je precej, da si lahko prive`e{ du{o. V Libergi
naredimo kraj{i postanek, toliko da se »pre{tejemo« in ugotovimo, da se nih~e ni ustra{il napora. Tu dobimo tudi prvi kontrolni `ig,
drugega dobimo v Morav~ah v Tonini hi{i, ki

si jo lahko tudi ogledamo, prav tako tudi
staro ka{~o ob hi{i in `e nadaljujemo pot
proti ^ate`u, kjer dobimo {e tretji `ig. No,
no, zbiranje `igov ni glavni in edini namen
tega pohoda. Pomembno je dru`enje in rekreacija, saj se dr`imo na~ela »Zdrav duh v
zdravem telesu«, ker vemo, da bomo le tako
la`e premagovali upokojenske tegobe. Seveda
se po opravljenem pohodu prile`e kosilo, zato
smo si ga tudi privo{~ili, vendar smo se kar
kmalu odpeljali proti domu, saj je na
Martinovo soboto tudi doma potrebno
po~astiti svetnika, ki iz mo{ta dela vino.
Obljubili smo si, da se dobimo na 19. pohodu.
Zvonka Osredkar

Ob zaklju~ku leta
Tudi letos nas je
uprava Elektra
Ljubljana
povabila na
silvestrsko
sre~anje
upokojencev.
Dobili smo se
v »[torovju«.

Tudi letos nas je uprava Elektra Ljubljana povabila na silvestrsko sre~anje upokojencev. Dobili smo se v »[torovju«. Veseli smo, da sedanji delavci mislijo na nas in
pripravijo sre~anje, ki se ga vedno z veseljem udele`imo v velikem {tevilu, saj se
sre~amo z biv{imi sodelavci in prijatelji.
Tudi letos nas je uprava Elektra Ljubljana
povabila na silvestrsko sre~anje upokojencev. Dobili smo se v »[torovju«. Veseli
smo, da sedanji delavci mislijo na nas in
pripravijo sre~anje, ki se ga vedno z veseljem
udele`imo v velikem {tevilu, saj se sre~amo
z biv{imi sodelavci in prijatelji.
Obujamo spomine, kako smo marsikatero
no~ prebili na mrazu, v vetru in snegu. Zato
ni ~udno, da sedaj ve~krat kdo poto`i, kako
ga bolijo kolena, kri` in ne vem {e kaj. Je pa
to tudi prilo`nost za pogovor s ~lani uprave,
ki nas vsakokrat pridejo pozdravit in nam
povedo, kako dru`ba upravlja s premo`enjem, ki smo ga s svojim po`rtvovalnim
delom pomagali ustvariti tudi mi in kak{ni so
na~rti za naprej. Ponosni smo, da je danes
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Elektro Ljubljana to, kar je. Mislim pa, da ni
ve~ tak{nega vzdu{ja, zagnanosti, kot je bilo
takrat, ko smo mi gradili novo in popravljali
staro, res slabo omre`je, ki je bilo ve~inoma
narejeno takoj po vojni. Zaradi tega je bilo
veliko ve~ okvar, k sre~i pa stranke niso bile
tako zahtevne kot danes. ^etudi so tok dobile
{ele ~ez dan, dva, so bile zadovoljne, samo
da je lu~ zasvetila. Danes pa zmanjka elektrike morda za uro, dve, pa je `e vse narobe.
Konec leta je ~as, ko naredimo pregled
opravljenega dela. V Dru{tvu upokojencev
Elektro Ljubljana smo pregledali, kaj smo
storili dobrega in kaj je {e potrebno storiti.
Ugotavljamo, da dobimo premalo informacij
o socialnem stanju na{ih upokojencev, to
mislim tudi o tistih, ki niso ~lani na{ega
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A{kerca. S splavom smo se popeljali po
Dravi, z barko po Jadranu, v Ra{ici smo se
seznanili z `ivljenjem in delom Primo`a
Trubarja, utemeljitelja slovenskega knji`nega jezika, nakupovali v Lentiju, se sprehodili med vinogradi Tr{ke gore in si ogledali
{e HE Vrhovo. Kar nekaj izletov je bilo zelo
uspe{nih, {e bolj pa sem vesel, da se tudi
enodnevnih pohodov udele`i lepo {tevilo
~lanov in da vsi pridejo na cilj. ^e je potrebno, mlaj{i takoj pomagajo starej{im in se res
po~utimo kot eden, in smo na cilju vsi zadovoljni – tako tisti, ki pride zadnji, kot tisti, ki
»dirja« naprej. Na koncu smo vsi zmagovalci.

dru{tva. V kolikor veste, da kdo potrebuje
pomo~, pokli~ite mene ali gospo Jo`ico
Kra{ovec, da se dogovorimo, kaj lahko storimo. S predsednikom uprave sem dogovorjen,
da ~e bo potrebno, lahko ra~unamo tudi na
njihovo pomo~. Vse to pa bomo lahko uredili
samo z va{o pomo~jo, ~e nas boste informirali o posameznih primerih. Na{e geslo je {e
vedno »Vsi za enega, eden za vse«, uveljavilo se je predvsem na na{ih pohodih in upam,
da se bo tudi na socialnem podro~ju.
Na{i {portniki so se udele`ili ob~inskega tekmovanja upokojencev v stilu olimpijskega
na~ela »Va`no je sodelovati«. Bolj pridni smo
pri udele`bi na razli~nih pohodih, ki se jih
udele`ujemo. Tako smo se `e drugi~
udele`ili pohoda »Po Jur~i~evi poti«, pohoda
»Okrog Ljubljane« in pohoda »Od Litije do
^ate`a«. Upam, da bo to postala na{a tradicija. Ko na~rtujemo na{e aktivnosti, v letu
2004 smo imeli 16 izletov oz. pohodov,
sku{amo vedno zdru`iti prijetno s koristnim
in si ogledati kak{no zanimivost v kraju,
skozi katerega potujemo. Tako smo si
ogledali Toba~ni muzej v Ljubljani, Medijske
Toplice in Valvasorjevo kapelo v Mediji,
Medano – rojstni kraj pisatelja Alojza
Gradnika in Ludvika Zorzuta. Pri pohodu na
Lisco smo imeli sre~o, da so bili takrat na
vrhu gore astronomi s teleskopi in smo lahko
opazovali redek nebesni pojav – potovanje
Venere ~ez Son~evo ploskev, v Rimskih
Toplicah smo obiskali rojstno hi{o Antona

Sodelovanje z Elektrom Ljubljana je zelo
dobro. Mogo~e smo kdaj malo nadle`ni, vendar za dobro vseh je tudi to treba vzeti v
zakup, saj si brez sodelovanja vseh ne
morem zami{ljati delovanja na{ega dru{tva.
Ob tej prilike se v imenu vseh upokojencev
zahvaljujem upravi za organizirano silvestrsko sre~anje in vso podporo pri delovanju na{ega dru{tva.

Sodelovanje
z Elektrom
Ljubljana je zelo
dobro. Mogo~e
smo kdaj malo
nadle`ni, vendar
za dobro vseh je
tudi to treba
vzeti v zakup,
saj si brez
sodelovanja
vseh ne morem
zami{ljati
delovanja
na{ega dru{tva.

Vsem, upokojencem in zaposlenim Elektra
Ljubljana `elim sre~no in zdravo leto 2005.
Predsednik
Dru{tva upokojencev Elektro Ljubljana
Jo`e Bergant
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Va{i odmevi
Dober tok.

Na{e `ivljenje dozoreva
Hitro je leto dni minilo
ko zadnje sre~anje je bilo,
da spomine obudimo
si prijateljstvo `elimo.
Imeli smo bicikel in noge
vse drogove so ob{le.
Telefon, milica in po{ta
danes ne zado{~a.
Bili smo mladi delovni
vsi sre~no smo `ivel.
Pihal veter, padal de` in sneg
ob daljnovodu {li smo v tek.
V~asih smo tudi zdravje dali,
da defekte smo premagali.
Pot je ve~krat dolga bila
na{a vztrajnost je vse storila.
Podjetje bil je moj drugi dom,
nikdar pozabil ga ne bom.
Ponos in `elja moja
za Elektro bi vse storil.
Podjetje Elektro na{e
upokojence spo{tuje,
vsako leto nas sre~uje,
~e zdravje dovoljuje.
Elektro dobro {e posluje,
finan~na kriza povsod razsaja
zavore so preve~ popustile
in delavce odpustile.
Borba za delo je nastala,
vedno huj{a je stiska,
mnoga podjetja so propala,
vijak pa naprej pritiska.
Dozorel je moj delovni ~as,
zapustil sem vas.
Novi prihajajo rodovi, da
Elektro naprej `ivi.
Mnogi mladi in stari
bili so med nami,
danes ve~ jih ni
prezgodnja zemlja jih trohni.
Niso `eleli umreti,
hoteli so biti med nami
huj{a nevarna je bolezen
{li smo narazen.
Pozdravljam na{o dru`ino Elektro,
da sre~anje pre`ivimo sre~no.
Hitro, hitro mine ~as
in lep mladostni obraz.
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Jo`e Paki`,
Breg 26, Ribnica

januar 2005

januar 2005

Kri`anka
Dober tok.
Ujemanje
v
podatkih,
skladnost

No~na
ptica

Uslo~en
ali
lomljen
strop
1
Veznik

4

0

Starej{i
Dr`ava v
nem{ki avto
Afriki

0

1

Mlada
kravica

Am. igralka
Novak

Osebni
zaimek

Kemijski
simbol
za
Silicij

Janez
Trdina

Enaka
vokala

Kemijski
simbol
za
Nobelij

Kemijski
simbol
za
Aktinon

Vrsta
morskih
pti~ev,
(albatros)
Otok v
Marianih
Osnovni
ton

Istoveten,
identi~en
Angle{ki Avt. oznaka
Postojne
otok v
Irskem
Mesto na
morju Moravskem

Skrajni
konec
polotoka

Kanta za
teko~ine
(nare~no,
knji`no)
^rn pti~
pevec
@ival iz
dru`. rib

Najve~ji
otok v
Malih
Sundih
Prebivalci
sosednje
dr`ave
Izreden,
komaj
verjeten
pojav
^arovnija
Angle{ki
re`iser

Ivan
Tav~ar
Unesek
pri
tehtanju,
merjenju
Merska
oznaka
za
Amper

Del
obraza
Evropska
unija
Glavni
{tevnik

Lev
Tolstoj
Nem{ko
indust.
mesto
(steklo)

Priznan
izdelovalec
CD-romov

Angle{ka
oblika
imena
Ana

Med
prispelimi
pravilnimi
re{itvami je bila iz`rebana
Mihaela Mazaj, ki bo prejela
prakti~no nagrado. ^estitamo.
Prosimo, da geslo re{ene kri`anke, ki jo je sestavil Toni
[timec, napi{ete na dopisnico in
po{ljete do vklju~no 15. februarja na naslov: Elektro Ljubljana
d. d., uredni{tvo Elektro novic,
Slu`ba za odnose z javnostmi,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana.

Sestavil
TONI

Mojzesov
brat
v Stari
zavezi

Misel:
Ali je vredno `iveti? Je! Komur je tiso~ vzrokov premajhno {tevilo, mu
jih, ne da bi dolgo razmi{ljal, {e tiso~ lahko na{tejem.
Rudi Ker{evan
Elektro novice – interno glasilo Elektra Ljubljana d.d. Naslov: Slovenska 58, 1516
Ljubljana. Glasilo izhaja enkrat mese~no. Elektro novice prejemajo vsi zaposleni,
{tipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d. d., brezpla~no. Naklada {tevilke je
1800 izvodov. Urednica: mag. Violeta Irgl. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Tiskarna
Oman. Lektura: Pliber{ek izobra`evanje, prevajanje in lektoriranje, Bo{tjan
Pliber{ek, s. p.
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