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Dragocena preteklost
in svetla prihodnost
Drage bralke in bralci, prisrËno pozdravljeni,
zadnja letošnja številka novic
Elektra Ljubljana je pred nami. V
uredništvu smo pohiteli v upanju,
da vas bo številka dosegla, preden
nastopijo prazniËni dnevi. Se tudi
vam dogaja, da še ne dojemate,
kako hitro se izteka leto 2006?
Nekako imamo obËutek, kot da Ëas
teËe vse hitreje, toda to vendar ni
mogoËe. Ali pa je?

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

L

eto 2006 je bilo bogato in pisano. Obarvano z dragoceno preteklostjo in
svetlo prihodnostjo. Slavnostno smo obeležili 110. obletnico elektrifikacije.
Ob nujnih organizacijskih spremembah za doseganje Ëim boljših poslovnih
rezultatov so ga zaznamovale predvsem pomembne investicije. O dogodkih smo
vas redno obvešËali tudi na teh straneh.
Mejnik iz preteklosti bo pomembno zaznamoval tudi leto 2007. 1. januarja
1898 so namreË slavnostno pognali stroje v Mestni elektrarni ljubljanski in Ljubljana je zažarela v elektriËni svetlobi. “Prirejen je bil velik banket, kjer se je nazdravljalo vse povprek, se dobro jedlo in pilo,” je zapisal Tadej Brate v knjigi Sto
let Mestne elektrarne ljubljanske. Temu mejniku bomo v letu, ki prihaja, namenili
primerno pozornost.
Tokratna številka nosi veliko novic, vošËil in dobrih želja. Zato naj na tem
mestu izpostavim le prvi del vsebine, ki je namenjena kratkemu pregledu aktualnih
dogajanj v letu 2006 v posameznih OE. Prihodnje številke bodo usmerjene k predstavitvi nove organiziranosti in k posredovanju drugih aktualnih dogajanj, kar je
tudi temeljni namen internega glasila.
Ob zakljuËku leta se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem ter upokojenkam in upokojencem, ki ste skozi vse leto kreativno in ustvarjalno sodelovali
pri pripravi našega internega glasila. Še posebno pa vsem Ëlanom »asopisnega
sveta Elektro novic.
Vsem skupaj, vam in ljudem, ki jih imate radi, želim predvsem notranjega
miru, zdravja in osebne sreËe!

“Ideali, ki mi razsvetljujejo pot in mi nenehno vlivajo nov pogum, da se
veselo spopadam z življenjem, so prijaznost, lepota in resnica...”
Albert Einstein
mag. Violeta Irgl,
urednica
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2007 - leto izzivov in
priložnosti za kolektiv
Elektra Ljubljana
Spoštovane sodelavke, sodelavci, upokojenci in štipendisti!
Leto, ki se hitro izteka, je bilo za kolektiv Elektra Ljubljana izredno intenzivno in pomembno, tudi zato, ker se pospešeno pripravljamo na spremembe v
poslovanju, ki jih prinaša leto 2007. Naj na tem mestu omenim le uveljavitev
sprememb evropske in slovenske zakonodaje in s tem povezano novo organizacijo poslovanja in uvedbo nove valute.

O

b pogledu na leto, ki se izteka,
moram dati posebno pohvalo in
velik poudarek aktivni investicijski politiki. Realizacija plana investicij
preko 9 milijard je kar za 50 % veËja kot
v preteklem letu. Veliko je bilo narejenega na segmentu razdelilno transformatorskih postaj, še veË na podroËju srednjenapetostnega in nizkonapetostnega
omrežja.
Zraven vseh drugih obveznosti pa
so zaposleni Elektra Ljubljana tvorno so-

delovali pri pripravi reorganizacije distribucijskih podjetij v skladu s slovensko in
evropsko zakonodajo.
Jasno je zastavljena tudi nova organizacija podjetja, ki tako podjetju Elektro
Ljubljana, kot zaposlenim, nudi nove
možnosti in izzive, da ostanemo vodilni v panogi. Zagotovo bo tudi prihodnje
leto polno izzivov in priložnosti, ki bo
od celotnega kolektiva zahtevalo dobro
medsebojno sodelovanje in osebno angažiranje prav vseh zaposlenih.

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

Naj izkoristim tudi to priložnost in
se ob zakljuËku leta iskreno zahvalim
vsem sodelavkam in sodelavcem za dobro in požrtvovalno sodelovanje. Vsem
mirko.marincic@elektro-ljubljana.si
skupaj
želim mirne in prijazne božiËne
praznike ter ustvarjalno in uspešno leto
2007.
SreËno!
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave

VošËilo predsednika Nadzornega
sveta Elektro Ljubljana
Spoštovani!
Ob izteku jubilejnega leta za Elektro Ljubljana, d.d., in pred letom, ki pred naš kolektiv prinaša pomembne spremembe v pogojih
poslovanja, vam želim veliko pozitivne energije za premagovanje vseh
ovir pri sooËanju z izzivi na delovnem mestu, pa tudi v zasebnem
življenju. Te bo gotovo dovolj, Ëe boste dobrega zdravja, Ëe boste imeli
okrog sebe zadovoljne ljudi in Ëe vas bo spremljala sreËa. Vse to vam
iskreno želim osebno in v imenu nazornega sveta, obenem pa vošËim
vesele božiËne praznike in sreËno novo leto.
dr. Marjan Rihar,
predsednik NS
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Družbena
SreËanje
odgovornost
upokojencev
Elektra Ljubljana Elektra Ljubljana

N

si

I

Zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana

zdelavo motivov, oblikovanje in tisk vošËilnic in koledarjev
smo tudi letos zaupali Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana v okviru izobraževalnega procesa srednje šole. Vodilni
motiv je likovno delo Aleksandra SpašiÊa. Del doniranih sredstev bo namenjen opremi uËilnice za medijske tehnike. Tudi na
tem mestu se iskreno zahvaljujemo celotnemu kolektivu Zavoda
za gluhe in naglušne Ljubljana in njihovim gojencem z željo, da
bi bilo prihajajoËe leto zanje dobro in lepo.
Violeta Irgl

2007

elimo vam
vesel bo iè in sreèno
novo leto

a pobudo Ëlanov Društva upokojencev Elektra Ljubljana
so bila prednovoletna sreËanja upokojenih sodelavcev
organizirana po posameznih podroËjih distribucijskih
enot. Skupno praznovanje vseh upokojencev Elektra Ljubljana
se je izkazalo za neprimerno z organizacijskega vidika, saj je za
tako veliko število upokojenih sodelavcev težko dobiti primeren
prostor. Zaradi oddaljenosti distribucijskih enot od Ljubljane in
daljših prevozov se veliko upokojenih sodelavcev sreËanja upokojencev v Ljubljani niti ni udeleževalo. VeËina je omenila, da
je njihov osnovni cilj, da se dobijo skupaj s svojimi sodelavci
in da v prijetni družbi skupaj pokramljajo ter preživijo prijetno
popoldne ali veËer. Tako je bilo zadnji dan v mesecu novembru
organizirano sreËanje upokojencev v KoËevju, 5. decembra sreËanji upokojencev v Novem mestu in v Trbovljah, upokojeni sodelavci distribucijskih enot Ljubljana okolica in Ljubljana mesto
ter uprave v Ljubljani pa so se zbrali 6. decembra v prostorih
Mestne elektrarne ljubljanske.
Ob prihodu so upokojene sodelavce sprejeli organizatorji in jih pospremili v lepo pripravljeno dvorano. Po kratkem
uvodnem nastopu tamburaške skupine Dupljak iz Kostela, v kateri igra tudi naš sodelavec Borut »esnik, je predsednik uprave
mag. Mirko MarinËiË s kratkim nagovorom pozdravil udeležence. Predsednik društva upokojencev Jože Bergant se je v imenu
vseh upokojencev zahvalil upravi in organizatorjem prireditve.
Program prireditve je z uro in pol dolgim priložnostnim koncertom popestrila tamburaške skupina Dupljak iz Kostela. Ob dobri
hrani in pijaËi ter primerni glasbi v ozadju so naši upokojeni sodelavci v prijetnem klepetu preživeli lepo popoldne. Zadovoljni
obrazi in prisrËni stiski rok so to tudi potrdili.
Marko Piko

∞

With best wishes
for Christmas and
a happy New Year

Kolektiv Zavoda za gluhe
in naglušne Ljubljana
december 2006
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NajveËji projekti
Sektorja za razvoj
v letu 2006
V letošnjem letu 2006 je potekala oziroma smo priËeli z intenzivno gradnjo kar nekaj razdelilnih transformatorskih postaj (RTP). Gradnja je potekala na izgradnji
RTP Litija in RTP RadeËe, nadaljevali smo z rekonstrukcijo RTP Polje in zaËeli z gradnjo RTP Vrhnika.

O

bseg izgradnje naštetih objektov RTP-ja je bil v letu 2006
bistveno veËji od dosedanje prakse in je zahteval od delavcev Sektorja za razvoj, ki vodi izgradnjo teh objektov, izjemno visoko stopnjo angažiranosti pri realizaciji teh objektov, da
so bili ti lahko realizirani v obsegu, ki je opisan v nadaljevanju.
V RTP Polje se je zaradi zastarele in tehnološko neustrezne
obstojeËe opreme pokazala potrebna po celoviti obnovi 110 kV
stikališËa ter delni obnovi 10 kV stikališËa. Poleg tega se bo zaradi
poveËanja zanesljivosti napajanja zgradilo novo 110 kV kablovodno polje TE - TOL. V ta sklop gradnje je vkljuËen tudi zaËetek
prehoda na 20 kV. Za ta namen je bil zgrajen prizidek k obstojeËi
zgradbi, kjer se bo nahajalo novo 20 kV stikališËe. Za napajane
tega je predvidena zamenjava enega izmed treh energetskih transformatorjev 110/10 kV z novim transformatorjem 110/20 kV, moËi
31,5 MVA.
Po konËani rekonstrukciji oziroma razširitvi objekta bo 110

kV stikališËe v RTP Polje sestavljalo šest 110 kV polj (tri daljnovodna oziroma kablovodna in tri transformatorska). Vgrajeni
bodo trije energetski transformatorji moËi 31,5 MVA, in sicer dva
s transformacijo 110/10 kV ter eden 110/20 kV.
V novozgrajenem prizidku se bo nahajalo dvaindvajset 20
kV izvlaËljivih celic, razdeljenih v dva sektorja. ObstojeËe 10 kV
stikališËe se bo obnovilo. Zamenjana bo celotna sekundarna oprema 10 kV celic. V obstojeËem komandnem prostoru se bo postopoma zamenjala celotna oprema za vodenje, zašËito in meritve.
V letu 2005 je bila izvedena prva faza gradbenih del, to je
prizidek in 110 kV polje TE - TOL. Izvajalec gradbenih del je GP
Bežigrad, Ljubljana. Zaradi ponovitve razpisa za izbor izvajalca za
dobavo primarne in sekundarne opreme je bila izgradnja zaËasno
prekinjena, tako da se je izvedba elektromontažnih del priËela šele
novembra 2006. Za izvajalca elektromontažnih del je bil izbran
Esotech iz Velenja.
Zaradi nemotene oskrbe odjemalcev z elektriËno energijo v
Ëasu izgradnje se bodo dela izvajala predvidoma v osmih fazah,
tako da se bodo dela izvajala do konca leta 2007. V letošnjem
letu je predviden zakljuËek izgradnje 110 kV polja TE - TOL, s
Ëimer se bo dosegla boljša zanesljivost obratovanja, prav tako pa
bo omogoËeno zanesljivejše obratovanje v nadaljevanju izvajanja
gradnje.
RTP Litija je namenjena distribuciji elektriËne energije na
širšem elektroenergetskem podroËju v Litiji z okolico. Postajo
sestavlja prostozraËno zunanje stikališËe, v katerem bosta opremljeni dve transformatorski polji. RTP Litija je predvidena za prikljuËitev na 110 kV napetost, zato je zunanje stikališËe dimenzionirano za 110 kV napetost, Ëeprav bo v tej fazi obratovalo na 35
kV napetostnem nivoju. Prav tako je objekt gradbeno pripravljen
tudi za montažo 110 kV daljnovodnih polj. Za prikljuËitev na 110
kV napetost pa je pogoj izgradnja 110 kV daljnovoda med RTP TE
Trbovlje in RTP BeriËevo.
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Postaja bo obratovala z dvema energetskima transformatorjema 110/35/20 kV moËi 20 MVA oziroma 14 MVA na ojaËanem
terciarnem navitju, napajala pa se bo (do izgradnje 110 kV daljnovoda) po obstojeËem 35 kV daljnovodu.

standardnimi projektnimi rešitvami Elektra Ljubljana je tudi tukaj
v stavbi namešËeno 20 kV stikališËe s 24 izvlaËljivimi celicami,
poleg njega pa je komandni prostor z vgrajeno opremo vodenja,
zašËite in meritev.

20 kV stikališËe je v zidanem objektu skupaj s komandnim
delom. V njem je montiranih 24 izvlaËljivih celic, razdeljenih na 4
sektorje. V komandnem prostoru so namešËene naprave vodenja,
zašËite in meritev.

Gradbena dela na objektu izvaja družba Primorje iz AjdovšËine. Izvajalec naj bi gradbena dela zakljuËil do konca prve polovice prihodnjega leta. Trenutno je v teku oddaja javnega naroËila za
dobavo primarne in sekundarne opreme. Planiramo, da bo nova
postaja zgrajena oziroma pripravljena na zaËetek izvajanja funkcionalnih preizkusov do konca leta 2007.

Gradbena dela v RTP Litija so se zaËela izvajati v mesecu
septembru 2005 in bila konËala avgusta 2006. Izvajalec gradbenih
del je bilo lokalno gradbeno podjetje Trgograd iz Litije. Pogodbeni
partner pri izvajanju elektromontažnih del ter dobavitelj drobne opreme je Elektronabava iz Ljubljane s podizvajalcem ELMO,
Ljubljana. Elektromontažna dela potekajo od septembra 2006 in
bodo predvidena konËana v februarju 2007.
RTP RadeËe je namenjena distribuciji elektriËne energije na
širšem podroËju RadeË z okolico. Prav tako kot pri prej navedeni postaji, je tudi tukaj izvedeno prostozraËno zunanje stikališËe.
Sestavljata ga dve daljnovodni in dve transformatorski polji z
dvema energetskima transformatorjema moËi po 20 MVA s transformacijo 110/20 kV. VkljuËitev RTP RadeËe v 110 kV omrežje
se bo izvedlo z vkljuËitvijo v obstojeËi daljnovod 2 x 110 kV TE
Trbovlje - Sevnica.
Prav tako kot v RTP Litija je tudi v RTP RadeËe v zgradbi 20
kV stikališËe s 24 vgrajenimi celicami, poleg njega pa komandni
prostor, kje se nahaja oprema vodenja, zašËite in meritev.
V zaËetku leta 2006 so se v RTP RadeËe priËela izvajati gradbena dela, ki so bila v avgustu 2006 tudi zakljuËena. Gradbena
dela je izvedel Remont iz Celja. Ob zakljuËku gradbenih je bila
dobavljena primarna in sekundarna oprema. Takoj po zakljuËku
gradbenih del smo priËeli izvajati elektromontažna dela na objektu. ZakljuËek teh del je predviden v februarju 2007. Pogodbo za
izvajanje elektromontažnih del imamo sklenjeno z družbo C&G iz
Ljubljana, za katero pa elektromontažna dela izvaja podizvajalec
Elektrovod iz Ljubljane.

Na podlagi skupnega javnega naroËila za dobavo primarne
in sekundarne opreme za navedene tri objekte RTP Polje, RTP
Litija in RTP RadeËe so opremo dobavili naslednji dobavitelji:
110 kV odklopnike proizvajalca Siemens, 110 kV loËilnike Coelme, 110 kV merilnie transformatorje KonËar, 110 kV odvodnike
prenapetosti Siemens, opremo vodenja, zašËite in meritev Iskra
Sistemi ter naprave lastne rabe Sitel je dobavila družba C&G,
Ljubljana, 20 kV opremo, ki se nanaša predvsem na dobavo 20
kV celic, je dobavil proizvajalec TSN, Maribor sam in energetske transformatorje za vse objekte je oziroma bo izdelala družba
ETRA 33 iz Ljubljane.
Glede na velik obseg opravljenega dela v letošnjem letu,
tako tukaj opisanega kot tistega, ki tu ni omenjeno, pa tudi
predstavlja velik delež v celoti dela, ki se izvaja v Sektorju za
razvoj, se želim zahvaliti vsem svojim sodelavcem, ki so s svojim delom prispevali, da smo zastavljene cilje v tem letu uresniËili v opisanem obsegu, istoËasno pa vsem vam in vašim najbližjim želim sreËno in uspehov polno novo leto.

Janez Skok,
vodja Sektorja za razvoj

V letu 2006 so v Službi za investicije potekale tudi aktivnosti
v zvezi z izgradnjo novega objekta RTP Vrhnika. Planirali smo, da
bomo z gradnjo lahko priËeli že v maju ali juniju letošnjega leta,
vendar se je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za ta objekt zavlekel za kar nekaj mesecev in smo z deli dejansko priËeli
šele v novembru 2006.
Pri RTP Vrhnika gre za objekt, kjer je 110 kV prostozraËno
stikališËe, ki je zasnovano z dvema daljnovodnima in dvema
transformatorskima poljema. Predvidena je vgradnja dveh energetskih transformatorjev s transformacijo 110/20 kV, moËi po 31,5
MVA. Postaja se bo vkljuËila v 110 kV omrežje Slovenije preko obstojeËega 110 kV daljnovoda RTP KleËe - RTP Logatec. V skladu s
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Sektor za vzdrževanje
− pogled na leto 2006
Sektor za vzdrževanje je organiziran na nivoju uprave in distribucijskih
enot.
V sektorju se prepletata preventivno in kurativno delovanje, ki sta med seboj zelo odvisni. Tako potekajo na upravi predvsem dela na podroËju planiranja
rednih vzdrževalnih del in usklajevanja plana dela med posameznimi organizacijskimi enotami, zagotavljanja sredstev, spremljanja realizacije izvedbe in
analiziranje dogajanja ter koordiniranje med enotami. Na tem nivoju poteka
tudi sodelovanje z drugimi elektrodistribucijskimi podjetji.

V

okviru znanih dejstev s terena, izkušenj, stanja tehnike, pravilnikov,
zakonodaje in standardov pa deluje
Služba za tipizacijo, ki se trudi držati vajeti v rokah in podaja smernice za izgradnjo
in delovanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja in naprav. Tako je bilo v
letu 2006 pripravljenih 10 novih tehniËnih
smernic. Služba je sodelovala v povezavi z
razliËnimi strokovnjaki znotraj podjetja pri
pripravi tehniËnih razpisnih pogojev za 41
razpisov. Izvedeni so bili preizkusi SN prenapetostnih odvodnikov in pa SKS sponk.

Na distribucijskih enotah poteka fiziËna izvedba planiranih del, kurativno vzdrževanje po stanju naprav in pa intervencije
zaradi izrednih dogodkov, predvsem pa so

ekipe vedno na mestu ob havarijskih dogodkih, ki jih v letošnjem letu k sreËi v veËjem obsegu ni bilo, razen v marcu 2006.
Ob vseh teh dejavnostih je nujno omeniti Oddelek obratovalne dokumentacije, ki
poËasi, a vztrajno deluje na dopolnjevanju
in usklajevanju podatkov v bazi tehniËnih
podatkov. Že vrsto let se stopnjujejo tako
zakonske kot sistemske zahteve po obvladovanju dokumentacije obstojeËega DEEO.
Vedno veË je zahtev s strani države po posredovanju takšnih in drugaËnih prostorskih evidenc. Tu naj bi pomagal prostorski
informacijski sistem (PIS). »e smo do nedavna še govorili o vnašanju podatkov, je
danes slika povsem drugaËna. SreËujemo se
s problemom njihovega kvalitetnega prido-

bivanja in obdelave. In Ëe je v preteklosti
to delo lahko opravljal “priuËeni” kader, je
to danes povsem nemogoËe. Pridobivanje
kvalitetnih osnovnih podatkov je primarna
naloga, ki se bo glede na obseg in razprostranjenost teritorija podjetja še nadaljevala. Hkrati z izboljševanjem kvalitete obstojeËe vsebine bodo vkljuËene še dodatne
vsebine iz drugih virov za podporo prostorski informaciji. »eprav smo na pravi poti,
ugotavljam, da nas Ëaka še dolga in naporna pot do uresniËitve temeljnih izhodišË za
vzpostavitev sodobnega in funkcionalnega
geoinformacijskega sistema podjetja.
Ne smem pozabiti omeniti razvoja raËunalniške podpore procesom vzdrževanja,
kjer je lepo zaživel portal vzdrževanja DEE,
na katerem se združujejo vsi pomembni podatki o okvarah, lokacijah rezervnih transformatorjev, vodijo se evidence o odpadkih,
dežurne liste in razpisi za poseke. Portal
bomo skušali v bodoËe razširiti še na druga
podroËja. Tudi uporaba dlanËnikov za zajem
podatkov se je po doloËenih enotah dobro
prijela in že kaže svoje prednosti, za tiste, ki
to tehnologijo želijo in znajo izkoristiti.
Ob tem, ko se oziram nazaj v leto
2006, ugotavljam, da me veseli napredek
v smislu fiziËne realizacije planiranih del,
kjer kljub ambiciozno zastavljenim naËrtom in kroniËno slabi kadrovski zasedbi
še vedno uspevamo ohranjati kondicijo distribucijskega elektroenergetskega omrežja
v zavidljivem stanju. Narava nam je prizanesla in nam ni povzroËala sivih las, vsaj
ne v veËjem obsegu. Kljub dolgi “pomladanski” zimi se bo realizacija približala zastavljenim ciljem, saj nam vreme ob koncu
leta dobro služi.
Naj naštejem nekaj veËjih del, izvedenih v letu 2006.
Na podroËju vzdrževanja RTP-ja so
veËja dela potekala na rušenju opušËene
RTP 35/10 kV Moste, v vzdrževanje sta bili
prevzeti RP BTC in RP Fužine, zamenjana je
streha v RP VrtaËa, montirani so videonadzorni sistemi v RTP Polje, RTP »rnuËe, RTP
Grosuplje, zamenjani so požarni javljalci v
RTP Trebnje, RTP »rnuËe, RTP »rnomelj in
RTP Gotna vas ter izvedeno šolanje v Siemensu za nove 110kV SF6 odklopnike.
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Na podroËju avtomatizacije je bila na
14 obstojeËih loËilnih mestih zmontirana avtomatika. 18 stojnih mest smo opremili z lokatorji okvarnega toka. Izvedli smo menjavo
11 vakuumskih odklopnikov. V SN omrežju
je trenutno avtomatiziranih 78 loËilnih mest
in 60 lokatorjev okvarnega toka.
Izvedenega je bilo veliko, nekje tudi
preko plana, vendar vedno po zaslugi dobrih sodelavcev, ki se jim ob tej priliki zahvaljujem za dobro sodelovanje.
Z vkljuËevanjem in tipizacijo novih
naprav in opreme ter razvojem sistema

vzdrževanja se skušamo približati optimalnemu naËinu obratovanja, kar za konËne
odjemalce pomeni Ëim manj izpadov, torej
kontinuirano ter kvalitetno dobavo elektriËne energije.
Na koncu še razmislek o bodoËnosti.
Letošnje leto se izteka s priokusom reorganizacije, ki je ena veËjih v zgodovini Elektra Ljubljana in nas bo poleg uvedbe evra
priËakala v novem letu, z novim obrazom.
Zato je optimistiËen pogled v bodoËnost
morda zasenËen z dvomom, kako naprej.
Tako se z dnem, 1. 1. 2007, ukinjajo doloËene OE in ustanavljajo nove. Spremenile

se bodo same relacije in odgovornosti med
posameznimi organizacijskimi enotami in
službami znotraj njih. »asa za podobna
razmišljanja ni prav veliko in zato svetujem vsem, da se optimistiËno zaženejo v
prihajajoËe leto in ga vzamejo kot osebni
izziv.
Vsem vam in vašim družinam želim
v novem letu obilo zdravja, sreËe in osebnega zadovoljstva.
Matjaž Keršnik,
vodja Sektorja za vzdrževanje

NOVICA

NOVICA

Prenova recepcije in avle
v DE Ljubljana mesto

V

ponedeljek, 4. decembra, smo predali namenu prenovljeno recepcijo in avlo poslovne stavbe distribucijske enote Ljubljana mesto, Kotnikova
ulica 9, v Ljubljani. Po veË kot 30 letih
so bili prostori potrebni korenite obnove.
Arhitekt Bojan Košmerl, univ. dipl. inž.
arhitekture, ID-INTERIER DESIGN Novo
mesto, d. o. o., pove, da adaptacija vhodnih prostorov distribucijske enote Ljubljana mesto na Kotnikovi ulici v Ljubljani
sledi seriji prenov ostalih poslovnih pros-

torov na podroËju družbe in ohranja njihovo
identiteto skupne prepoznavnosti. Vhod v
stavbo je eden izmed osnovnih arhitekturnih
atributov stavbe, predstavlja njen pomen in
vsebino, je hkrati kontakt vsebine stavbe s
prostorom, odraža njen status in hkrati povezuje notranji in zunanji prostor. Predstavlja stiËišËe vsebine stavbe in prostora. Sam
prostor se vsebinsko ne spreminja, oblikovno
pa sledi smernicam v modernem oblikovanju
arhitekture in prostora s Ëistimi in z enostavnimi formami, izraženimi z materiali, prezen-

tiranimi na elementarni naËin v sodobnih
in v enostavnih oblikah. Kljub izraženim
oblikovnim težnjam po minimalistiËnemu
oblikovanju je bilo osnovno vodilo oblikovati reprezentanËen, funkcionalen, human prostor za zaposlene in obiskovalce.
Uporabljena barvna lestvica prostora se
navezuje na barvno identifikacijo družbe,
hkrati pa je s temno barvo tal in nekaterih sten nakazana reprezentativna vsebina
prostora. V kontrastu s temnimi obrabnimi
površinami tal so stene in oprema, ki so
v direktnem kontaktu z uporabniki, oblikovane humano, z naravnimi materiali,
kot je naravni hrast, in z oblogami v topli,
rdeËi barvi. DelËek notranje spremembe
se preseli tudi na ovoj stavbe, natanËneje
na glavni vhod, ki z novo rdeËo obrobo
usmerja uporabnike novih-starih prostorov. Prenovljeni prostori vhoda v stavbo
na Kotnikovi ulici 9 so z novo oblikovno
preobrazbo namenjeni kvalitetnemu delu
zaposlenih in prijetnemu poËutju zunanjih
obiskovalcev. Iskrena zahvala avtorju in
izvajalcem, zlasti pa sodelavcem Službe za
režijske dejavnosti, vodji Oddelka poslovne
in obratne stavbe Matjažu Božjaku in gospodarju Danijelu Kramarju, ki so poskrbeli, da so bila dela v predvidenem roku
kvalitetno izvedena.
Alenka Kušar
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OE Upravljanje distribucijskega
omrežja v letu 2006
V OE Upravljanje distribucijskega omrežja, katere temeljni cilji
dela so upravljanje distribucijskega
omrežja in zagotavljanje zanesljive in kakovostne dobave elektriËne
energije, smo v iztekajoËem se letu
2006 v posameznih službah opravili
veËino vseh planiranih del.

T

ekom leta so bili obnovljeni vsi poslovni procesi v OE UDO in izdelani
normativi del. Aktivno smo sodelovali pri izdelavi dokumentov Splošni pogoji za dobavo in odjem elektriËne energije
in Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje, ki so v fazi sprejema
na Ministrstvu za gospodarstvo. V sklopu
GIZ smo poenotili obvešËanje o stanju kakovosti elektriËne napetosti in zanesljivosti
dobavljene elektriËne energije.
V Službi za energetsko naËrtovanje,
ki je organizirana na nivoju uprave in na
nivoju distribucijskih enot, so dela na postopkih izdajanja soglasij, izdelave analiz
in naËrtov ter sklepanja pogodb o dostopu do distribucijskega omrežja potekala
skladno z naËrtom.
Na podroËju procesa dostopa do distribucijskega omrežja je z dnem, 1. 1.
2006, precejšnjo novost vpeljal novi Akt
o doloËitvi metodologije za obraËunavanje omrežnine in metodologije za doloËitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje
upraviËenih stroškov za elektroenergetska
omrežja (Uradni list RS, št. 121/05). Uvedel je dve novi, za odjemalca ugodnejši
odjemni skupini za obraËun uporabe elektroenergetskih omrežij (SN zbiralke RTP
in NN zbiralke TP). Tako je bilo potrebno
definirati proces uvršËanja uporabnikov v
novi odjemni skupini ter prilagoditi obstojeËo informacijsko podporo. Skladno
s predvideno popolno deregulacijo trga
elektriËne energije je v teku maksimalna
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optimizacija procesov in informacijske
podpore na podroËju dostopa do distribucijskega omrežja. Ne smemo namreË
pozabiti, da se bo z dnem, 1. 7. 2007, število upraviËenih odjemalcev na obmoËju
upravljanja Elektro Ljubljana, d.,d., podeseterilo. Projekt vzpostavitve enotne informacijske podpore postopkov prikljuËevanja novih uporabnikov − Perpetuum se
trenutno nahaja v zakljuËni fazi.
V teku so izdelave študij v okviru REDOS 2030. Sprejeli smo energetske osnove,
ki bodo zajete v prvi študiji - Prognoza porabe elektriËne energije in obremenitev na
obmoËju Elektro Ljubljana, na kateri bodo
temeljile vse nadaljnje študije. V ta namen
smo anketirali vse veËje odjemalce (z letno
porabo elektriËne energije nad 1.000.000
kWh) in vse obËine na obmoËju Elektro
Ljubljane. Na sedežih vseh DE smo izvedli
sestanke, na katerih smo izvajalcu študije
predstavili znaËilnosti in problematiko posameznih obmoËij. Izvajalca smo seznanili
z našim delom na podroËju naËrtovanja
distribucijskega omrežja in predstavili lastno vizijo razvoja distribucijskega omrežja.
Sklop študij bo vseboval študije po posameznih obmoËjih našega podjetja, zaokrožen pa bo s študijo razvoja 110
kV omrežja. Študije bodo
zakljuËene v prihodnjem letu.

Energetsko in obratovalno smo utemeljili izgradnjo RTP 110/20 kV RadeËe in
rekonstrukcijo RTP 110/35/10 kV Hrastnik,
s Ëimer bomo zagotovili prehod na tristopenjsko transformacijo 110/20/0,4 kV, ter
prehod SN omrežja s 35 kV in 10 kV na 20
kV napetostni nivo. Veliko Ëasa in energije posveËamo tudi prehodu SN omrežja
na obmoËju DE Ljubljana mesto na 20 kV
napetostni nivo, kjer so bili prvi koraki
narejeni z elektroenergetsko analizo SN
omrežja na obmoËju Polja in vkljuËitev v
RTP 110/10(20) kV Polje. Poleg tega smo v
letu 2006 izdelali še trideset elektroenergetskih analiz.
V oddelkih za soglasja se v procesu
izdajanja soglasij izdajajo projektni pogoji,
soglasja k projektnim rešitvam in soglasja
za prikljuËitev na distribucijsko omrežje. V
letošnjem letu smo na nivoju podjetja izdali 2.482 projektnih pogojev, 1.942 soglasij k projektnim rešitvam in 4.236 soglasij
za prikljuËitev na distribucijsko omrežje.
Na nivoju uprave smo izdali tudi 9 projektnih pogojev za proizvajalce elektriËne
energije in 5 soglasij za prikljuËitev na distribucijsko omrežje za proizvajalce elektriËne energije. Obseg dela na podroËju
izdajanja soglasij se je v za-

Ogled DCV
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dnjem Ëasu poveËal tudi na raËun uvedbe
novih odjemnih skupin za obraËun uporabe elektroenergetskih omrežij.
Zaradi ugodne cene elektriËne energije za proizvajalce (fotovoltaiËne in
bio-plinske elektrarne) je veliko vlog za
projektne pogoje za take objekte. V sodelovanju s službo za meritve in zašËito smo
za fotovoltaiËne elektrarne, ki so majhnih
moËi, izdelali tipski projekt prikljuËitve na
distribucijsko omrežje.
Za vodenje in nadzor distribucijskega
elektroenergetskega omrežja ter za nemoteno dobavo elektriËne energije in ukrepanje
ob okvarah na omrežju skrbi DispeËerska
služba, ki je imela v tem letu veliko manj
težav ob odpravljanju okvar kot v predhodnih letih. V noËi na dan, 5. 3. 2006, je pihal
orkanski veter, ki je povzroËil nekaj okvar na
KoËevskem, Notranjskem in Dolenjskem. V
popoldanskem Ëasu pa je priËelo moËno snežiti. Prišlo je do izpada elektriËne energije na
podroËjih RTP 110/20 kV »rnuËe, RTP 110/20
kV Domžale, RTP 110/20 kV Kamnik, RP 20
kV Vrhnike, RTP 110/20 kV Grosuplje in RTP
110/20 kV Bršljin. Dne, 6. 3. 2006, do 12.30,
so bile vse napake na SN vodih odpravljene,
z izpadi je bilo prizadetih nad 20.000 odjemalcev. Ocenjena vrednost škode na omrežju
Elektra Ljubljana je bila 45 mio SIT.
V letošnjem letu se nadaljuje izgradnja novega distribucijskega centra vodenja (DCV). Izvedeni so bili vsi tovarniški
preizkusi opreme in v novembru instalacija opreme v novem DCV-ju na Slomškovi
ter v rezervnem DCV-ju na Kotnikovi. V
mesecu decembru se priËenja vkljuËevanje objektov v sistem daljinskega vodenja
in preizkušanje. Predviden zakljuËek izgradnje je v letu 2007. Tekom leta smo
obnovili prostore novega DCV-ja in jih
prilagodili delu dispeËerjev.
V okviru projekta SOIPE je v celoti
vzpostavljeno on-line spremljanje Ëetrturne dinamike pretokov elektriËne energije
na 542 izvodih iz RTP-ja in RP-ja.
S posodabljanjem sistema merjenja
elektriËne energije dnevno spremljamo
Ëetrturno dinamiko pretokov elektriËne

energije pri preko 2500 industrijskih in
500 malih odjemalcih oziroma dnevno
spremljamo 62 % vse predane elektriËne
energije konËnim odjemalcem.

vladovanja sistema preko IP povezav, kar
bo izrednega pomena ob uvajanju integriranega informacijskega sistema KEE-ja v
prihodnosti.

Ostali zastavljeni projekti na podroËju optimizacije roËnega odËitavanja,
kvalitetnejšega obvladovanja vzdrževanja
merilno krmilnih naprav (MKN) in spremljanja dinamike porabe na statistiËnem
vzorcu gospodinjskih odjemalcev bodo
prve pozitivne rezultate prinesli v naslednjem letu.

Služba za zašËito in obratovalne
meritve je organizacijsko sestavljena iz
Oddelka za analizo in parametriranje zašËitnih naprav ter oddelka za vzdrževanje
zašËitnih naprav in obratovalnih meritev
s skupinami za podroËje posameznih distribucijskih enot. Služba izvaja visoko
specializirana dela, ki zahtevajo dobro
poznavanje primarnih in sekundarnih naprav v objektih DEES, široko znanje elektrotehnike, stalno pridobivanje izkušenj in
novih znanj ter poznavanje tehnologij in
dela vseh ostalih tehniËnih služb v podjetju. Služba za meritve s svojimi aktivnostmi pokriva celotno podroËje družbe, tako
funkcionalno kakor teritorialno. Poglavitne naloge, katerim smo v službi posvetili
najveË delovnega Ëasa v letu 2006, so skrb
za pravilno delovanje sistema zašËitnih
naprav in obratovalnih meritev v DEESu, analiza dogodkov v DEES-u, izvajanje
terminskih preskusov zašËitnih naprav,
lokalne avtomatike, obratovalnih meritev
in delovanja sistema vodenja v objektih
DEES, odprava okvar na
sekundarnih napravah v ob-

Obvladovanje kakovosti elektriËne
energije (KEE) je ena od temeljnih nalog
upravljavca omrežja, zapisana tako v zakonskem kot v podzakonskih akti, ki regulirajo podroËje elektroenegetike. Današnja merilna oprema omogoËa meritve po
standardu SIST EN 50160 z obËasnim in
s stalnim merilnim sistemom nadzora kakovosti. Nadzor parametrov KEE-ja, toka
in izvedenih veliËin (S,P,Q,cosφ), postavlja
stalni nadzor za enega od pomembnejših
sekundarnih funkcij sodobnih distribucijskih centrov vodenja. Zagotovili smo
stalni monitoring kakovosti elektriËne napetosti na vseh primopredajnih toËkah s
prenosnim omrežjem in s sosednjimi elektrodistribucijskimi podjetji. V tem letu nadaljujemo dela na vzpostavljanju stalnega
nadzora KEE-ja na SN nivoju.
V letu 2006 smo nadaljevali s komunikacijskim prehodom iz poËasnih in
nezanesljivih GSM povezav dislociranih
mest stalnega nadzora KEE-ja v optiËno
zanko Elektra Ljubljana. S tem je moËno
narasla zanesljivost in hitrost komunikacije z nadzornim raËunalnikom stalnega
nadzora. Prehod na optiËno povezavo je
potekal vzporedno z opremljanjem terminalnih naprav na EE objektih, postopoma
skozi celo leto.
Pomemben dosežek na podroËju
obvladovanja stalnega nadzora KEE-ja
predstavlja nakup nove programske opreme (QIS CS 100), ki omogoËa razširitev
licence za sisteme veËjega števila nadzornih toËk KEE-ja (nad 100), dostop do
podatkov razširjenemu naboru uporabnikov (client - server sistem) in prehod ob-

milan.svajger@elektro-ljubljana.si
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jektih DEES, lociranje okvar na SN in NN
kablih, 24-urno dežurstvo za interveniranje na sekundarnih napravah v objektih
DEES in za lociranje KB okvar ter delo na
razvoju in dokumentaciji.

Že sedaj lahko podamo mnenje, da
so zašËitne naprave v letu 2006 delovale
zanesljivo. Število okvar na SN in NN kablih je bilo v letu 2006 v okviru veËletnega povpreËja.
V letu 2006 smo uspešno izvedli nabavo novega specializiranega vozila za
meritve na SN in NN kablih. ZakljuËili
smo projekt postavitve sistema prenosa
komande distanËne zašËite v celotnem 110
kV omrežju, ki prispeva k dvigu varnosti
in zanesljivosti obratovanja EES-a. Prav
tako smo zakljuËili projekt daljinskega
nadzora numeriËnih zašËitnih naprav v
vseh RTP-jih in RP-jih iz centra za nadzor zašËite. Posodobili in nadgradili smo
sistem za vzdrževanje zašËitnih naprav in
parametrov zašËite. V RTP Grosuplje smo
vodili realizacijo pilotskega projekta resonanËne ozemljitve SN nevtralne toËke na
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NOVICA

TR1. V zaËetku leta 2007 bomo prviË priËeli s poskusnim obratovanjem resonanËne ozemljitve NT-ja v slovenskem distribucijskem omrežju.

Drugo leto

ObstojeËa zasebna radijska UKV mreža Elektra Ljubljana je analogna in kot
taka pretežno namenjena za prenos govornega prometa (odprava okvar, obratovanje, gradnja itd.). Zgrajena je iz osmih
baznih postaj (na lokacijah Trdinov vrh,
Krim, JanËe, Sveti trije kralji, Lovski vrh,
Mrzlica, Slivnica in na strehi zgradbe
Avtotehna v Ljubljani), s 600 terminalnimi postajami (roËne, mobilne,
fiksne) in 5 posredovalnimi mesti
(na lokacijah DCV/CV Ljubljana,
CV Novo mesto, CV Trbovlje, CV
KoËevje, CV Domžale).
Velik napredek in stalni razvoj na podroËju radijskih komunikacij daje možnost nadgradnje (zamenjava tehnologij) zasebne radijske
UKV mreže iz analogne v digitalno. V
zadnjem Ëasu se kaže komercialna dosegljivost za izgradnjo digitalne radijske
mreže po standardu TETRA-ja (TErrestrial TRuncked Radio). Rezultati idejnega
projekta in investicijskega programa za
digitalizacijo radijske mreže so potrdili
pravilnost razmišljanja. Elektro Ljubljana
se je s sklepom uprave odloËil, da v naslednjih letih izvede digitalizacijo radijske
UKV mreže.
V letu 2007 bo zopet Posvetovanje
energetikov Slovenije Cigre - Cired, in sicer od 28. maja 2007 do 1. junija 2007, v
»atežu, kjer bomo ponovno aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi posvetovanja. IzkorišËam tudi priložnost, da vas
ponovno povabim k tvornemu sodelovanju pri izdelavi referatov, za katere je rok
za oddajo naslovov in kratkih povzetkov
15. januar 2007.

Vsem sodelavkam in sodelavcem,
upokojencem in štipendistom ter vašim
družinam želim lepe praznike in zdravo, sreËno ter uspešno novo leto 2007.
Milan Švajger,
izvršni direktor OE UDO

Elektrini veËeri so namenjeni
predvsem umetnikom in ljubiteljem
umetnosti, pomenijo pa zlivanje,
sožitje in hkratno bogatenje umetnosti in gospodarstva. V ponedeljek,
20. novembra, smo tako v okviru
programa Elektrinih veËerov, ki jih
organizira Elektro Ljubljana, gostili
Kulturno umetniško društvo Dolsko oziroma gledališko skupino Od

A

UREDNICE
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o Elektrinih veËerov se je uspešno izteklo

daleË lepši, z junaško romantiËno tragikomedijo v verzih avtorja Edmonda
Rostanda: Cyrano de Brgerac.

V

eliko število zadovoljnih gostov, ljubiteljev gledališke umetnosti, ki jih
je Mestna elektrarna ljubljanska ponovno prijazno sprejela in gostila v svojem
edinstvenem okolju, pomeni Ëudovit zakljuËek druge sezone teh prireditev.

SledeË naËelu družbene odgovornosti
in z namenom izgradnje ugleda podjetja je
Elektro Ljubljana, v marcu 2005, organiziralo in izvedlo prvi kulturno-umetniški Elektrin veËer. Temeljni namen Elektrinih veËerov
je, da v ozkih mejah denarnih in kadrovskih
zmožnosti podjetja v Ëudovitem okolju Mestne elektrarne ljubljanske na eni strani pomaga pri promociji razliËnim ustvarjalcem in
na drugi strani daje priložnost gostiti pred-

stavnike razliËnih javnosti na priložnostnih
dogodkih. Prireditve so obeležene tudi v medijih in odprte za širšo javnost. V programu
Elektrinih veËerov smo med drugim gostili:
dva literarna veËera, dve slikarski razstavi,
štiri koncertne veËere, predstavitev slovenskih vrhunskih alpinistov in maratonskega
plavalca.
Violeta Irgl,
programska vodja Elektrinih veËerov
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Dobava elektriËne
energije tarifnim
odjemalcem danes... in
nikoli veË
Pravzaprav je pisanje letnega
poroËila kar prijeten posel. Smo paË
narejeni tako, da hitreje pozabljamo
slabe stvari, dobre pa si zapomnimo
bolje, s Ëasom lahko postanejo celo
lepše, kot so bile, ko so se zgodile.
Tako je naše življenje lepše.

L

eto 2006 je zadnje, ko smo še dobavljali elektriËno energijo gospodinjstvom pod pogoji regulirane dejavnosti. Osebno mi je bila oskrba odjemalcev
z elektriËno energijo celih 40 let prijetno
poslanstvo in kolikor poznam sodelavce,
velja to tudi za njih.
Planiranje in poroËanje je postalo sodelavcem že rutina, tako se tudi v iztekajoËem letu nismo dosti zmotili. Z upraviËenim strahom pa ponovno opazujemo, kako
se odjem elektriËne energije poveËuje nad

vsako razumno mejo. Tako so vsi napori za
racionalno rabo elektriËne energije le krik
vpijoËega v pušËavi. ObraËun elektriËne
energije smo preko celega leta izvajali brez
veËjih problemov, delo službe pa je bilo
usmerjeno predvsem naprej, v spremembe,
ki nam jih bo prineslo novo leto. Odjemalci elektriËne energije postajajo vedno bolj
zahtevni, kar se pozna v poveËanem številu raznovrstnih zahtev, pisnih, osebnih,
na okencih, pri telefonskih in elektronskih
službah. Zadovoljni pa smo, da smo vse
reklamacije sprotno in korektno reševali, saj resnih pritožb odjemalcev na naše
delo ni bilo. Menim, da smo oziroma bomo
brez veËjih težav izpeljali tudi ukinitev
blagajn, na katere so posamezni odjemalci
vezani prav Ëustveno. Izterjava neplaËanih raËunov je vedno neizpeta pesem, saj
je to podroËje, ki ga pozna vsak, vendar
ga vsakdo razume po svoje in ima o njem

peter.kozina@elektro-ljubljana.si

lastne ideje. Brez dvoma je to najbolj neprijetno delo, ki ga opravljamo. Kazalcev
uspešnosti izterjave je niË koliko. Osebno
mi je pomemben le eden, to je število in
vrednost odpisov neizterljivih terjatev, ki
jih je v zadnjih letih manj kot 0,05 %. S
takimi referencami nas bi z veseljem sprejela vsaka davËna uprava. Prevzemi novih
odjemalcev so ponovno izredno narasli.
Kot državljan Slovenije sem tega izredno
vesel, saj pomenijo nove obrti tudi nova
delovna mesta, nova stanovanja pa odražajo poveËano blagostanje sodržavljanov.
Kot oseba, odgovorna za to podroËje, pa
se zahvaljujem sodelavcem, ki so poveËan
obseg dela izvrševali kvalitetno ne glede
na velike kadrovske probleme. Na podroËju
meritev elektriËne energije na prevzemu in
prodaji je Elektro Ljubljana že pred Ëasom
prevzela vodilno vlogo v Sloveniji, tako da
nikakor ne zaostajamo za razvitejšimi in
bogatejšimi državami.
Kljub vsem naporom pa nam na
dejavnosti “tarifnih odjemalcev” spet ni
uspelo poslovati s pozitivnim poslovnim
rezultatom. Ne glede na nizke (med distribucijskimi podjetji najnižje) stroške poslovanja bomo beležili izgubo v poslovanju.
Verjetno sem edini direktor, ki že veË kot 25
let vodi službo, ki prinaša izgubo v poslovanju, in se je kljub temu obdržal na položaju. »e drugega ne, to pomeni, da na sam
poslovni rezultat naša prizadevnost nima
prevladujoËega vpliv, saj je le-ta pogojena
s konËno ceno elektriËne energije, ki jo diktira država. »e moraš kupovati energijo po
41 €/MWh in jo prodajti po 34 €/MWh, paË
ne moreš imeti dobiËka.
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Toliko o dobrih starih Ëasih, ki se iztekajo. Zadnjo polovico leta smo bili v mislih
in v dejanjih pred nalogami, ki nas Ëakajo
v naslednjem letu. Tako smo zakljuËili že
vse priprave na spremembe, ki jih zahteva
uvedba evra, kar nam bo popestrilo in spremenilo aktivnosti že v decembru tega leta.
Enako smo pripravljeni tudi na uvedbo trošarine na elektriËno energijo, ki jo bomo
priËeli obraËunavati, od 1. 1. 2007 naprej,
vsem odjemalcem, katerim dobavljamo
elektriËno energijo.

Prav posebne priprave pa zahteva
popolno odprtje trga z elektriËno energijo.
Zagotovili smo, da se dne, 1. 7. 2007, ne
bo zgodilo niË pretresljivega. Gospodinjski
odjemalci bodo konËno postali upraviËeni,
mogoËe se bo cena nekoliko povišala, sicer
pa jih bomo v naše veselje in v njihovo zadovoljstvo še naprej oskrbovali z elektriËno
energijo.
Vsem sodelavcem in prijateljem, ki
so mi pomagali pri ponovnem aktiviranju
in s katerimi smo uspešno zakljuËili še eno
leto, se iskreno zahvaljujem za trud in požrtvovalnost in vam tudi v bodoËe želim
doseganje visokih ciljev.
Želim vam topel božiË v okviru vaše
družine in razigran prehod v novo leto
2007, seveda pa še naprej veliko zdravja
in sreËe.

Peter Kozina,
izvršni direktor OE DTO

Usposabljanje
za prvo pomoË
na DE Trbovlje

N

a pobudo Službe za varstvo pri
delu Elektra Ljubljana je bilo v
DE Trbovlje v mesecu novembru 2006 izvedeno predavanje prve pomoËi. Predavanje je bilo organizirano s
posredovanjem Helene Kastelic, zaposlene na RK Slovenija, ObmoËna enota Trbovlje. Izvajalka predavanja je bila
strokovno usposobljena dipl. medicinska sestra Zdenka Deželak, glavna sestra
Zdravstvenega doma Trbovlje. NavzoËi
smo spoznali: kaj je cilj PRVE POMO»I, nauËili smo se prepoznati stanja in
situacije, v katerih je Ëloveško življenje ogroženo, spoznavali smo
pravilne ukrepe v
prvi pomoËi,
spoznali smo,
kako razmišljati v primeru nujne prve pomoËi
(ko moraš
razmisli, pomagati
ali NE, sodelovati
ali ne.) Slišali smo,
kdaj, koga in kako
oživljamo, izvedeli
smo, kako zaustavljamo hujše krvavitve, se
seznanili z namestitvijo
kompresijske in esmarhove obveze, seznanje- ni smo bili
s pravilnimi postopki in prvo pomoËjo
pri ranah, nauËili so nas, kako pomagati pri poškodbah z elektriËnim tokom,
kako imobilizirati in zakaj, seznanjeni
smo bili tudi, kako pravilno delamo s
sanitetnim materialom in ne nazadnje
zavest, Ëe ne bomo sami pazili nase,
tudi drugi ne bodo (ker lahko pride do
infekcijskih obolenj), nošenje rokavic,
uporaba dihalne maske.
Opozorjeni smo bili, da bi bilo dobro, Ëe bi vozniki poznali vsebino ob-

veznega paketa prve pomoËi, kajti ne
zadostuje samo to, da jo imamo v avtu.
Izvedeli smo, da pomeni nudenje prve
pomoËi takojšnjo oskrbo, ki jo poškodovancu na kraju nesreËe lahko zagotovijo
tudi laiki, kajti nesreËa nikoli ne poËiva. Doleti nas lahko kjerkoli, kadarkoli.
Prva pomoË naj traja, dokler ne prispe
pri veËjih nesreËah ustrezna služba za
nujne medicinske primere.
Dobro je, Ëe poznamo vsaj najnujnejše ukrepe, kako in kaj lahko pomagamo, npr. sodelavcu

ali družinskemu Ëlanu.
Spoznali smo pojme: nezavest, šok, srËni zastoj, srËni infarkt, angina pectoris,
reševanje ponesreËenca, rautkov prijem,
tujki v grlu ali v sapniku, ugriz, pik.
Predavanje je bilo pouËno in zanimivo.
Udeleženci so veliko spraševali. Vzdušje
navzoËih se je še stopnjevalo, ko smo
poskusili oživljati pacienta z umetnim
dihanjem in masažo srca na “Jožetu”.
NavzoËi so si bili soglasni, da bi bila
tovrstna predavanja potrebna.

Irena PotoËnik
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Distribucijska enota
Ljubljana mesto
- novi inženirji
elektroenergetike

1

0. novembra popoldne so nam zadnji diplomanti Višje strokovne šole ICES, Izobraževalni center energetskega sistema,
zaposleni na DE Ljubljana mesto, priredili prijetno pogostitev. Ob dobri domaËi kapljici smo Ëestitali in nazdravili štirim novim inženirjem elektroenegetike:
- Miroslavu Galetiju,
- Janezu Pirnovarju,
- Sebastjanu Poglajenu in
- Peteru Višnovarju.
V spomladanskem roku je študij zakljuËil tudi sodelavec Aleš
Komat. Vsi so diplomirali v predvidenem roku zaradi osebnega prizadevanja, pa tudi ob pomoËi mentorjev - Romana Jesenka, Albina
Dobnikarja in Angela MihelËiËa.
Izobraževanje ob delu delavcev enote je uspešno potekalo že v
preteklih letih, zlasti pa se je poveËalo ob ustanovitvi Višje strokovne šole ICES, ki je postala samostojni javni zavod. Tako zavod med

Sebastjan Poglajen, Janez Pirnovar, Peter Viπnovar, Miroslav Galeti

drugim izobražuje po programu inž. elektroenergetike, delovodja v
elektroenergetiki - kar je zlasti pomembno tudi za našo družbo. Tako
npr. distribucijska enota Ljubljana mesto zaposluje že 21 inženirjev
elektroenergetike, kar predstavlja 12,8 % delež zaposlenih na enoti,
program delovodja v elektroenergetiki pa je tudi zakljuËilo že veËje
število zaposlenih, trenutno imamo zaposlenih 17, oz. 10,4 %.
Iskrene Ëestitke vsem petim sodelavcev. Verjamemo, da boste
dodatna znanja in usposobljenost uspešno uporabili na delovnem
mestu, v dobrobit družbe in vas samih.
NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.
(Ne uËimo se za šolo, ampak za življenje.)
Seneka ml.
Alenka Kušar

Prednovoletno sreËanje upokojenih
sodelavk in sodelavcev DE Trbovlje

5

. decembra 2006 je potekalo prisrËno in veselo sreËanje upokojenih sodelavcev Elektra Ljubljana, DE Trbovlje. SreËanje je
potekalo v GostišËu Kum v Zagorju. NavzoËe sta pozdravila
in nagovorila Anton Razpotnik, pom. izvr. dir. OE DEE za obmoËje Trbovlje, in predsednik družbe mag. Mirko MarinËiË. Nato smo
vsi lahko prisluhnili kulturnemu programu uËencev Glasbene šole
Zagorje. Ob dobri hrani je stekla beseda. Pozdravi in tople besede
nekdanjih sodelavcev so deževali, videti je bilo samo zadovoljne,
svetle oËi. Vsi navzoËi so bili zelo navdušeni nad takšnim sreËanjem
in se zahvaljujejo vodstvu družbe, da jim je bilo to omogoËeno.
Upajo, da se bo to lahko naslednje leto ponovilo.
Irena PotoËnik
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OE Inženiring v letu 2006
Novo leto že trka na dveri.
»arobnost tisoËim luËem, ki priËarajo prazniËni vtis pokrajine, jemlje
moË pomladni veter. Takšnega decembra nismo vajeni. Disharmonija
vnaša zmedo in naveliËanost. Narava potrebuje zimo, da si odpoËije. Za
vse je kriv Ëlovek, ki si zaradi svoje lagodnosti in lakomnosti podreja
naravo in gizdalinsko pozablja, da je
le del nje.

K

ljub vsemu si moramo priznati,
da nam takšno vreme godi. Dolga zima in deževna pomlad, ki sta
zaznamovali zaËetek leta, nam nista bili
pisana na kožo, saj smo lahko realizirali
le manjši del naËrtovanih investicij. Indijansko poletje, kot radi poimenujemo jesen, ki jo doživljamo, nam je podarjeno,
in tako bomo kos vsem zadanim ciljem.
Monterji so utrujeni tako kot narava, a
vendar vztrajajo. Zavedajo se pomena nemotene oskrbe z elektriËno energije. Razvoj in vsesplošna odvisnost od “elektrike”
narekuje potrebo po kakovostni dobavi te
pomembne dobrine.
V Inženiringu, ki je bil ustanovljen
z namenom trženja storitev in znanja
Elektro Ljubljana, d. d., smo v šestih letih vzpostavili sistem obvladovanja trga
z informacijsko podporo. V dokumentu
Komercialni procesi smo si natanËno zaËrtali pot in podrobno opisali procese, v

iztok.bartol@elektro-ljubljana.si

katere smo sprotno vnašali izkustva. Na
trg smo plasirali nove produkte, ki so našo
ponudbo dopolnjevali v smislu celovitosti.
Komercialna udejstvovanja so nas postavila ob bok najveËjim investitorjem in izvajalcem v državi. Meje podroËja Elektro
Ljubljana, d. d., smo presegli in ni nakljuËje, da se najveËji posel, ki smo ga pridobili na trgu v letu 2006, odvija na podroËju
Elektra Gorenjska.
Pomembno konkurenËno prednost
smo si ustvarili z lastno projektivno službo,
saj smo lahko investitorju oziroma naroËniku ponudili celotno storitev od projektiranja
do izvedbe. S komercialnim udejstvovanjem
smo tako priËeli že v fazi naroËanja projektov.
Delo skupin inženiringa smo optimizirali, tako da smo poleg realizacije lastnih
investicij vsako leto poveËevali promet na
storitvah za trg. Orali smo ledino, spreminjali smo navade, nemalokrat zapluli proti
Ëerem, a vedno se je našla rešitev, ki je bila
optimalnejša, usmerjena proti odjemalcu in
naroËniku.
Vsak proces je odvisen od ljudi. »e ne
bi bilo posameznikov in sinergije med njimi, bi se kolesje vrtelo v prazno. Projektno
delo, neodvisno od položaja posameznika,
je ob zavedanju, da je veriga moËna toliko
kot njen najšibkejši Ëlen, rojevalo sadove.
Medsebojno zaupanje in menjava ter obvladovanje razliËnih vlog posameznikov v
procesih ustvarja razvojno naravnano okolje. In to smo dosegli in v praksi potrdili z
rezultati.

vzporednico v naravi, velja, da so edina
stalnica spremembe. Prav je tako, brez
sprememb ni napredka.

Rezultati so pomemben del našega življenja, Ëe jih dosežemo, Ëutimo zadovoljstvo
in novo moË, Ëe ne, smo zaskrbljeni, žalostni, budijo se negativna Ëustva. Skupno pa
je dejstvo, da so vsi rezultati delni in vedno
znova si postavljamo nove cilje, ki ponujajo
izzive po doseganju rezultatov.

December v zadnjem Ëasu velja za
mesec veselja in praznovanja, po tradiciji pa je to mesec priËakovanja, ki se
zaokroži z božiËem in konËa z novim letom. Želim vam vesele božiËne praznike
in zdravja ter uspehov v letu 2007. Prenesite vošËilo tudi vašim najbližjim, ki
posredno vplivajo na naše skupne delovne uspehe.

Leto, ki se izteka, zaokroža obdobje, ki
je zaznamovalo posameznike. »e poišËemo

Iztok Bartol
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Razvoj terminskega
trga in s tem povezani
produkti pri prodaji
elektriËne energije
Poslovni rezultat OE Prodaja
upraviËenim odjemalcem v letu 2006
je odraz poslovnih odloËitev v sredini
leta 2004 ter prodajnih in nakupnih
aktivnosti konec leta 2004. Takrat smo
sklenili dvoletne prodajne pogodbe s
kljuËnimi kupci in dvoletno nakupno
pogodbo z našim glavnim dobaviteljem HSE-jem. Poslovni rezultat za leto
2006 bo nekoliko presegel naËrtovanega (na raËun veËjih prodanih koliËin)
in bo pomembno prispeval h konËnemu dobiËku družbe za leto 2006.

V

Nov naËin sklepanja nakupnih in prodajnih pogodb zahteva veËjo pozornost pri
obvladovanju portfelja bilanËne skupine in
ustrezno obvladovanje predvsem koliËinskih
in cenovnih tveganj. V ta namen vzpostavljamo sistem za podporo napovedi realizacije
Ëlanov bilanËne skupine ter za analizo vrednosti Ëlanov bilanËne skupine. Prav tako
smo razvili nove produkte pri prodaji elektriËne energije, ki kupcem omogoËajo nakup

gregor.bozic@elektro-ljubljana.si

letu 2006 smo nadaljevali prodajne
aktivnosti, zaËete konec leta 2005,
ko smo priËeli prodajati elektriËno energijo kljuËnim kupcem za obdobje
2007−2009. Odziv pri kljuËnih kupcih je bil
zelo velik. Na ta naËin smo oblikovali bila-

teralni terminski trg z elektriËno energijo,
ki udeležencem na trgu omogoËa sklepanje
pogodb za daljše obdobje v prihodnosti.
Kasnejša strma rast cen elektriËne energije
na terminskem trgu Evropske borze EEX je
potrdila pravilnost naše odloËitve. Ponudbo
elektriËne energije za daljše obdobje smo ponudili tudi srednje velikim kupcem, ki so se
prav tako pozitivno odzvali na našo akcijo.
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delnih koliËin v prihodnjem obdobju in dodaten nakup ter prodajo zakupljenih koliËin
v primeru poveËanja oziroma zmanjšanja
porabe. V letošnjem letu smo se že sooËili
z veËjo konkurenco pri sklepanju pogodb za
prihodnje obdobje, zato bodo pravoËasne in
pravilne odloËitve v prihodnosti ter ustrezni
podporni sistemi za obvladovanje tveganj še
bolj pomembni za uspešno poslovanje.
Zaradi spremenjenih razmer na trgu,
ki so posledica oblikovanja terminskega
trga, smo v mesecu marcu pripravili okroglo mizo za veËje upraviËene odjemalce na
temo “Trg z elektriËno energijo”, na kateri
so poleg predstavnikov Elektra Ljubljana
sodelovali še predstavnik HSE-ja, ELES-a
in Borzena. Kupce smo seznanili z znaËilnostmi, omejitvami in razvojem trga z
elektriËno energijo ter z razliËnimi možnostmi sodelovanja z dobaviteljem. Odziv
udeležencev okrogle mize je bil pozitiven
in je dobra osnova za bodoËo organizacijo podobnih dogodkov. V anketi, ki smo jo
izvedli po dogodku, so udeleženci izrazili
interes za izobraževalne delavnice s podroËja uËinkovite rabe energije, energetskih
storitev in obnovljivih virov.
V letu 2006 smo nadaljevali z optimizacijo poslovnih procesov na prodajnem
podroËju. S pomoËjo informacijskega sistema za obvladovanje strank smo pripravili
standardizirane delovne postopke, ki prodajnemu osebju omogoËajo uËinkovito in
dosledno delo, vodstvu pa preglednost in
lažjo koordinacijo dela. V drugi polovici leta
smo se v sodelovanju z Informatiko odloËili
tudi za prenovo našega sistema za obvladovanje strank CRM-a. Prenova bo z uporabo
baze DB2 omogoËila znižanje stroškov, veËjo zanesljivost delovanja, možnost širitve
uporabe ob odprtju trga za gospodinjske odjemalce, veËjo prilagodljivost uporabnikom
ter sodobnejšo spletno tehnologijo JAVA.
Na podroËju razvoja novih produktov
smo priËeli s projektom “UËinkovita raba
energije s krmiljenjem odjema pri konËnih
odjemalcih”, ki ga izvajamo v sodelovanju
s Fakulteto za strojništvo. V zaËetni fazi
ugotavljamo možnost akumulacije porabnikov pri ogrevanju, klimatizaciji in prezraËevanju, pri katerih bi lahko delno ome-
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SreËanje
upokojencev DE
Novo mesto 5. decembra 2006

jevali porabo v Ëasu visokih cen, in s tem
ustvarili nižje stroške nakupa ter poslediËno ponudili nižje cene za prilagodljive odjemalce. Pozitivni uËinki se bodo pokazali
tudi na zmanjšanje obremenitve omrežja
v Ëasu koniËnih obremenitev. V ta namen
bomo izvedli obsežno anketo in pridobili
potrebne podatke o naših kupcih.
Že v zaËetku leta 2006 so stekle tudi
priprave na odprtje trga za gospodinjske
odjemalce. Oblikovana je bila projektna
skupina, ki je v letošnjem letu izvedla analizo panoge. Ta vkljuËuje pregled praks,
izkušenj in trendov pri poslovanju oskrbovalnih podjetij z gospodinjskimi odjemalci
na razvitih trgih EU. V tem delu smo podrobno analizirali pregled kljuËnih dejavnikov, ki vplivajo na razmere na razvitih
trgih, možnosti optimizacije ravnotežja
med ceno in stroški ter pokazatelji uspeha
klicnega centra na trgu gospodinjskih odjemalcev, najboljše prakse pri upravljanju
odnosov z gospodinjskimi odjemalci na
podroËju merjenja, obraËuna, plaËil in storitvenega centra, segmentacijo, vedenje in
navade kupcev, pregled tarif, produktov in
storitev za posamezne segmente, prodajne
poti dobaviteljev v Evropi ter tehniËne zahteve po informacijski loËitvi tržnih in reguliranih dejavnosti. V letošnjem letu smo
zaËeli tudi z analizo lastnega poslovanja
na segmentu gospodinjskih odjemalcev. Ta
vkljuËuje analizo dejavnikov okolja v Sloveniji, analizo notranjih procesov, problematiko oblikovanja cene za gospodinjske
odjemalce, pregled in analizo obstojeËih
stroškov poslovanja na podroËju merjenja,
obraËuna, plaËevanja in storitvenega oziroma klicnega centra, pregled obstojeËih
prodajnih poti oziroma servisnih toËk ter
pregled obstojeËe informacijske podpore.

T

orkovo popoldne smo preživeli v
prijetni družbi med upokojenkami in upokojenci DE Novo mesto.
Zbrali smo se v zanimivem ambientu
gostilne Dežmar v Novem mestu. SreËanje je popestril moški pevski zbor
Rožmarin iz Mirne PeËi, ki je doživeto
zapel nekaj narodnih “viž”, in seveda
tudi mi z njimi. Druženje je minilo v
veselem razpoloženju, veliko je bilo
smeha ob obujanju spominov na pretekle dni. Bivše sodelavce sta pozdra-

vila pomoËnik izvršnega direktorja OE
DEE Edvard Turk in svetovalec uprave
Vincenc Janša ter jih seznanila s trenutnim stanjem v Elektru Ljubljana;
od poslovanja, do novih gradenj na
podroËju Elektra Ljubljana in nenazadnje tudi s problemom pridobitve KV
elektromonterskega kadra. Na koncu
sta vsem zaželela sreËno in uspešno
leto 2007 in Ëim veË “penzij”.
Jolanda Štukelj

Vsem sodelavcem se zahvaljujem za
velik trud in osebne prispevke, brez katerih
ne bi bilo moË doseËi zastavljenih ciljev in
uspehov ter izpeljati pomembnih projektov.
Želim vam zdravja in osebne sreËe, prav
tako vašim najbližjim. SreËno in zdravo
novo leto želim tudi vsem nekdanjim in
bodoËim sodelavcem Elektra Ljubljana.
mag. Gregor BožiË,
izvrπni direktor OE PUO
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SRE»NO v letu 2007!
Leto 2006 je bilo za družbo Elektro Ljubljana prelomno leto, saj se je intenzivno pripravljala na spremenjen naËin poslovanja v l. 2007 zaradi uveljavitve
sprememb evropske in slovenske zakonodaje in s tem
povezano novo organizacijo poslovanja, spremenjeno
davËno zakonodajo in uvedbo nove valute, evra.

•

•

D

irektiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne, 26. junij 2003, o skupnih pravilih za delovanje
notranjega trga z elektriËno energijo in v razveljavitvi
Direktive 96/92/ES opredeljuje zahtevo po pravni in funkcionalni loËitvi upravljavcev distribucijskega omrežja najkasneje
do dne,1. 7. 2007.
Vlada Republike Slovenije je implementirala zahteve
direktive v Energetski zakon. Za izvajanje gospodarske javne
službe upravljanje distribucijskega omrežja je opredelila naËin
doloËitve izvajalca in njegove odgovornosti. Na svoji seji
dne, 10. 11. 2006, je potrdila model preoblikovanja razmerij
na podroËju sistemskih operaterjev distribucijskih omrežij.

•

•

•
Glavne znaËilnosti predlaganega modela preoblikovanja so naslednje:
• za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja država ustanovi novo družbo, ki
bo v stoodstotni državni lasti;
• vlada izda Uredbo o koncesiji gospodarske javne službe
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
elektriËne energije;
• vlada prekliËe Sklep o doloËitvi upravljavcev distribucijskih
omrežij elektriËne energije v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 54/00), s katerim je bila delniškim družbam, ki
izvajajo gospodarsko javno službo sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja, podeljena pristojnost za izvajanje
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, in podeli koncesijo za izvajanje te gospodarske javne službe novoustanovljeni družbi;
• novoustanovljena družba za izvajanje GJS SODO za izvajanje svoje GJS pri lastnikih distribucijskega podjetja pogodbeno najame omrežje, ki ga potrebuje za izvajanje svoje
GJS. Novoustanovljeno podjetje si pri obstojeËih distribucijskih podjetjih pogodbeno zagotovi tudi storitve, potrebne
za izvajanje GJS SODO.
Prednosti predlaganega modela so naslednje:
• ni negativnega vpliva na zanesljivost ali ceno oskrbe z elektriËno energijo v Republiki Sloveniji;
• ni vpliva na zaposlene v obstojeËih delniških družbah, ki
izvajajo gospodarsko javno službo sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Zaradi samega preoblikovanja

20 • elektronovice | november-december2006

•

•

razmerij na podroËju sistemskih operaterjev distribucijskega
omrežja ne bo potrebno posegati v razmerja med delavci in
delodajalci;
predvidene spremembe v delniških družbah zadevajo le tista
dejanja, s katerimi bodo sedanja distribucijska podjetja zgubila javni znaËaj;
preoblikovanje samo ni Ëasovno zahtevno in bi ga bilo mogoËe realizirati bodisi z datumom, 1. 1. 2007 ali 1. 7. 2007;
samo preoblikovanje ne vpliva na prilive distribucijskih
podjetij, saj ni predvideno, da bi novo podjetje neposredno
izvajalo dela, ki pomenijo izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, temveË
bi za ta dela sklenilo pogodbe o storitvah z obstojeËimi distribucijskimi podjetji;
predviden je skromen obseg zaposlovanja v novem podjetju,
ki bi zaradi naravnega monopola izkušenj delovne sile v
obstojeËih delniških družbah, ki izvajajo gospodarsko javno
službo sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, veËji del izhajali iz obstojeËih podjetij;
preoblikovanje omogoËa hitro izpolnitev zahtev direktive po
pravni in funkcionalni loËitvi regulirane dejavnosti od ostalih dejavnosti;
za podelitev koncesije ni potreben javni razpis, saj je pri
družbi v popolni državni lasti možno koncesijo podeliti neposredno;
v Energetskem zakonu je že predvidena najemna pogodba
med izvajalcem gospodarske javne službe sistemski operater distribucijskega omrežja elektriËne energije in lastnikom
omrežja;

maca.bozic@elektro-ljubljana.si

LETA 2006

AKTUALNI PREGLED

• sistemski operater distribucijskega omrežja bo lahko storitve, potrebne za izvajanje gospodarske javne službe, pri distribucijskih podjetjih najel brez javnega razpisa;
• en sistemski operater za podroËje Republike Slovenije omogoËa enotno ceno za uporabo omrežja po vsej Republiki Sloveniji, za kar so sedaj potrebni posebni korekcijski faktorji
pri plaËilu omrežnine distribucijskih podjetij operaterju prenosnega omrežja;
• distribucijska podjetja ostanejo kapitalsko taka, kot so. To je
pomembno, saj je v lastništvu države le 79,5 % distribucijskih podjetij.
Izbrana varianta preoblikovanja distribucijskega podjetja
ima torej nekaj kljuËnih prednosti, ki so naštete v obrazložitvi. Predvsem je izvedljiva v roku, tudi zato, ker ji manjšinski
lastniki in sindikati ne nasprotujejo. Velika prednost predlagane variante je tudi v tem, da distribucijsko podjetje ostaja v
bistvu nedotaknjeno, kar bo omogoËilo nemoteno delovanje
podjetja.
Do dne, 1. julija 2007, pa nas Ëaka še popolna liberalizacija trga z elektriËno energijo, ko si bodo lahko tudi
gospodinjski odjemalci izbrali svojega dobavitelja elektriËne
energije. Podjetje bo moralo informacijsko podpreti odpiranje
trga za vse gospodinjske odjemalce, kar je izjemno zahteven
projekt .
V letu 2007 nas Ëaka kar nekaj sprememb, povezanih
z novo davËno zakonodajo. Tako bodo s 1. januarjem 2007
stopili v veljavo zakoni z naslednjimi spremembami:
• Zakon o davku na promet nepremiËnin ne spreminja stopenj obdavËitve, v sistem obdavËitve pa po novem vkljuËuje
razmerja pri trgovanju, pri katerem do sedaj davka ni bilo
potrebno plaËati (pri priposestvovanju nepremiËnine in pri
finanËnem najemu nepremiËnine);
• Zakon o davËnem postopku prinaša poenostavitev oddaje
dohodninske napovedi, saj bo v skladu z zakonom davËni
zavezanec na dom prejel tako imenovani informativni izraËun dohodnine, v katerem bodo že vpisani prejemki zavezanca. Ob predpostavki, da zavezanec izraËunu ne bo ugovarjal oziroma se nanj pisno ne bo odzval, bo obrazec veljal
kot odloËba o odmeri dohodnine;
• Zakon o davku na dodano vrednost ne spreminja davËnih
stopenj, zvišuje le prag za obvezno vkljuËitev v sistem davka
na dodano vrednost (do sedaj 20.800 EUR, po novem 25.000
EUR);
• Zakon o davku na vodna plovila bo po novem urejal tudi
obdavËitev plovil daljših od petih metrov;
• Zakon o davku od dohodka pravnih oseb prinaša novosti na
podroËju davËnih stopenj (25 % stopnja, ki je v veljavi danes,
se postopno znižuje na 20 % leta 2010) in doloËanja davËne
osnove glede na spremenjene najvišje letne amortizacijske
stopnje, oblikovanja rezervacij in priznanih olajšav;

• namesto Zakona o davkih obËanov so vprašanja glede obdavËitve dedišËin in daril po novi davËni zakonodaji samostojno urejena v Zakonu o davku na dedišËine in daril;
• Zakon o dohodnini uvaja nekaj bistvenih sprememb. Glede
na to da v najveËji meri doloËa družinski proraËun, nas kot
davËne zavezance najbolj zanima.
Bistveni novosti pri novem Zakonu o dohodnini sta spremenjena lestvica za obraËun dohodnine in spremembe, povezane z olajšavo za razliËne namene, s katerimi je mogoËe
znižati davËno osnovo;
➤ po novem so tako davËni zavezanci glede na višino obdavËljivega dohodka namesto v pet, razvršËeni v tri dohodninske
razrede, pri Ëemer najnižja stopnja obdavËitve ostaja 16 %,
medtem ko je najvišja stopnja znižana s 50 % na 41 %. Zaposleni, ki glede na višino dohodkov spadajo v 2. razred,
bodo obdavËeni 27 % (prej 33 % ali 37 %);
➤ v primerjavi s starim zakonom o dohodnini novi zakon prinaša bistvene spremembe tudi na segmentu olajšav za razliËne namene.
Ukinjena je olajšava za reševanje stanovanjskega vprašanja,
pri kateri je bilo mogoËe do sedaj zniževati davËno osnovo
za dodatne štiri odstotke. Ukinjene so tudi olajšave za druge
namene, ki so zniževale davËno osnovo za dodatna dva odstotka. Gre za samoprispevke, sredstva za nakup vrednostnih
papirjev RS z daljšo roËnostjo od 12 mesecev, prostovoljno
dodatno zdravstveno zavarovanje, plaËila Ëlanarin sindikatom, nakup zdravil in medicinske opreme, šolnine, likovna
dela, nekatere knjige in tako dalje. V ta namen je država za
dobrih 10 % zvišala splošno olajšavo, ki bo po novem znašala 670 tisoË tolarjev oziroma 2.800 EUR.
V veljavi pa ostajajo osebne olajšave (invalidi, starost nad
65 let), posebne osebne olajšave (samozaposleni v kulturi,
študenti in dijaki), olajšave za vzdrževane družinske Ëlane in
olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Odgovor na to, kaj natanËno ta sprememba prinaša vsakemu posamezniku, bomo videli že na prvem obraËunskem listu plaËe v naslednjem koledarskem letu. Spremembe, ki so na
kratko zapisane v zgornjih vrsticah, so dostopne tudi na spletni
strani davËne uprave RS (www.durs.gov.si).

Nasvidenje tolar, dober dan evro!
Z iztekom leta 2006 se izteka tudi Ëas tolarja. Priprave na
prevzem evra so na vrhuncu, predvsem v banËnem sektorju in
v vseh podjetjih. Marsikatero nalogo v zvezi s prevzemom evra
smo morali opraviti tudi sami tako doma in še posebej na delovnem mestu. Evro je razdeljen na 100 centov, ki nima uradne
okrajšave, uporablja pa se “c” ali “ct”.
KljuËni dogodki, ki nas Ëakajo v zvezi s prevzemom evra,
se bodo odvijali od 15. decembra dalje.
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Najpomembnejši datumi in dogodki:
15. december 2006

zaËetek prodaje zaËetnih paketkov
evrokovancev za obËane, ki pa jih
smemo kot plaËilno sredstvo uporabiti
s 1. 1. 2007. Paketek vsebuje 44
kovancev v skupni vrednosti 12,52 €.

1. januar 2007
€vro dan

uvedba nove valute; zaËetek
brezplaËne menjave tolarjev v evre v
poslovnih bankah.

1. januar 2007

zaËetek dvojnega obtoka gotovinskega plaËevanja v tolarjih
in evrih, vraËilo prejmemo v evrih.
zaËnejo se uporabljati novi plaËilni
obrazci - posebna položnica, plaËilni
nalog, posebna nakaznica.

Dvojno oznaËevanje
Do 30. junija 2007 morajo biti cene oznaËene v evrih in
tolarjih, prav tako bodo banËni izpiski oznaËevali zaËetno in konËno stanje na transakcijskem raËunu tudi v tolarjih.

Zaokroževanje
Za preraËun se vedno uporablja šestmestno menjalno razmerje 1€ = 239,640 SIT, znesek se zaokroži na najbližji cent ali
stotin. »e je tretja decimalka enaka 5, se znesek zaokroži navzgor
(npr. 2000 SIT = 8,35 €).

Kontinuiteta pogodb

14. januar 2007

konec obdobja gotovinskega
plaËevanja v tolarjih in evrih.

1. marec 2007

konec brezplaËne menjave tolarske
gotovine v evre pri poslovnih bankah,
Banka Slovenije brezplaËno menjavo
bankovcev opravlja brez Ëasovne
omejitve

30. junij 2007

konec dvojnega oznaËevanja cen
v evrih in tolarjih, banke izpiskov
transakcijskih raËunov ne bodo veË
oznaËevale tudi v tolarjih

31. december 2016

konec brezplaËne zamenjave tolarskih
kovancev pri Banki Slovenije

PlaËilni promet
»e želimo, da bomo poravnali obveznosti še v tolarjih in jih
bo v tolarjih prejel tudi naš upnik, moramo katerokoli vrsto nakazila posredovati banki najkasneje do 29. decembra, do ure, ki jo
bo objavila posamezna banka (najveË do 15. ure).

BanËni avtomati in POS terminali
Zaradi prilagoditve na evro bodo banËni avtomati prenehali
delovati 31. decembra, ob 21. uri, in se bodo postopoma vkljuËevali, vsi pa naj bi zaËeli ponovno delovati najkasneje 1. januarja
opolnoËi. BanËni avtomati bodo izplaËevali bankovce po 10 in
20 evrov, dvig pa bo omejen na skupaj 800 evrov. Za nemoteno
priËakovanje novega leta je dobro, da se še pred to uro oskrbite z
evri, saj tudi POS terminali od 31. decembra, od 23.00 ure, do 1.
januarja, do 01.00 ure, ne bodo delovali. V tem Ëasu torej plaËila
s plaËilnimi karticami ne bodo mogoËa.

Uvedba evra v niËemer ne spreminja pravic in obveznosti
pogodbenih strank, v veljavi ostaja tudi klavzula TOM. Podatke za
izraËun klavzule bo zagotavljal StatistiËni urad. ReferenËno obrestno mero SITIBOR bo nadomestil EURIBOR ustrezne roËnosti.

Zamenjava tolarske gotovine
V bankah in hranilnicah bo brezplaËna zamenjava gotovine
možna do 1. marca 2007, kasneje pa le na Banki Slovenije, in sicer
za bankovce neomejeno, kovance pa do konca leta 2016. Menjavo
nad 1.500 je poslovnim bankam potrebno napovedati en dan
vnaprej, sicer nam lahko zaraËunajo provizijo.

Položnice in nakaznice
S 1. januarjem veljajo novi obrazci plaËilnega prometa in
vse obveznosti, ki zapadejo v plaËilo po 1. januarju 2007, je potrebno predložiti v plaËilo na novih obrazcih. Lahko se vam zgodi,
da boste morali prepisovati podatke iz starih na nove obrazce,
prav tako odgovarjate za pravilnost preraËunov v evre.

Evro kovanci
Evrski kovanci so veliko višjih vrednosti kot tolarski. Naše
denarnice bodo po novem letu veliko težje in se tudi veËina gotovinskih vplaËil opravi v kovancih. Zato dobro premislite, preden
boste pustili evrske kovance obležati na kakšnem pultu.
Na kratko smo vas želeli seznaniti z najbolj aktualnimi projekti, ki so se in se še bodo izvajali v prihajajoËem letu. Tudi
prihodnje leto bo dinamiËno in ne bo dopušËalo nikakršnega predaha. Spremembe so nas zajele vse in le skupaj jih bomo uspešno
reševali.
Ob zakljuËku letošnjega leta se zahvaljujem v svojem imenu
in imenu svojih sodelavcev vsem za kreativno in požrtvovalno
sodelovanje. Želimo vam, da bi si med bližajoËimi prazniki v
krogu svojih najbližjih nabrali dovolj moËi, volje in energije, da
bi s polnim elanom zaËeli novo poslovno leto.
Vsem želimo, da bi bilo prihajajoËe leto prijazno, da bi bili
sreËni in zdravi ter uspešni na vseh podroËjih.

SreËno!
Maca BožiË s sodelavci
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Zaposleni smo glavna
konkurenËna prednost
V OE PKS se zavedamo, da so
zaposleni glavna konkurenËna prednost družbe, saj je njen uspeh odvisen
od znanja, odgovornosti, ustvarjalnosti in zadovoljstva vsakega izmed zaposlenih. S primernim kadrovanjem
si zagotavljamo zaposlene z ustrezno
izobrazbo, izkušnjami in vešËinami
za ustvarjalo delo in doseganje ciljev
družbe.

Na podroËju varnosti in zdravja pri
delu so se izvajale strokovne naloge v
skladu z letnim planom službe ter programi za zmanjševanje tveganj delavcev pri
delu. Poudarek dela je bi na izobraževanju
s podroËja varnega dela ter na dopolnitvi
varovalne opreme. Uvedenih je bilo nekaj
novosti, ki so bile izmed zaposlenimi lepo
sprejete, kar nas navdušuje in nam daje novega delovnega elana za prihajajoËe leto.

»

Spremembe zakonodaje so narekovale tudi spremembe in prilagoditve internih
aktov družbe, ki bili so predvsem na podroËju varstva osebnih podatkov prilagojeni
novim zahtevnejšim predpisom. Izdelani so
bili novi organizacijski predpisi in navodila
ter novi katalogi zbirk osebnih podatkov,
ki kot strogo varovana kategorija podatkov
terja posebno obravnavanje in varovanje.

eprav je družba omejena pri zaposlovanju novih kadrov, si prizadeva
z ustrezno štipendijsko politiko pridobiti štipendiste, da uspešno nadomestijo
zaposlene, ki zaradi upokojitve zapušËajo
družbo. Ker je družba razvojno in tudi tržno
naravnana, si s štipendiranjem poskuša zagotoviti kader, ki bo zasedel delovna mesta,
ki se odpirajo z novo organizacijo in veËjim
obsegom dela. Družba štipendira predvsem
študente na visoko strokovnih programih
tehniških smeri, nekaj pa tudi dijakov šol
tehniške usmeritve. Štipendistom, bodoËim
sodelavcem, podjetje posveËa posebno pozornost, zato jim omogoËa opravljanje obvezne šestmeseËne prakse in opravljanje
poËitniškega dela, in jih s tem uvaja v bodoËe delo. Štipendisti prejemajo tudi glasilo podjetja Elektro novice, ki jim omogoËa
vpogled v dogajanja, tako na strokovnem
podroËju kot na ostalih podroËjih udejstvovanja zaposlenih v podjetju.

Na podroËju splošnih zadev je služba
spremljala tudi pravoËasno in celovito pri-

javljanje škod na premoženju družbe in v
stalnem kontaktu z zavarovalnico skrbela
za ažurno odpravljanje nejasnosti in nesoglasij, ki so ovirala likvidacijo škod, in tudi
s tem izboljševala škodni rezultat.
Zaradi vse veËjega števila dokumentov notranjega in zunanjega izvora in
uvedbe novih sistemov kakovosti je bilo
potrebno izdelati nove notranje akte, ki
urejajo to podroËje.
V OE PKS si bomo še naprej prizadevali za Ëimbolj strokovno sodelovanje z
ostalimi službami družbe, saj se zavedamo,
da smo le s skupnimi moËmi zmožni doseËi
zastavljene cilje.
»e si resniËno bomo neËesa želeli,
obnašajmo se, kot da bi to že imeli.
Ko želja v domišljiji bo zadovoljena,
prav kmalu še v resniËnosti bo zadovoljena.
Vsem sodelavcem Elektra Ljubljana,
d. d., in njihovim najbližjim želim vesel
božiË in sreËno, zdravja polno ter veselo
prihajajoËe letu 2007!

Bojanka Koželj,
izvršna direktorica OE PKS

Predvsem poskuša družba zapolnjevati vrzeli v zaposlovanju z razvojem Ëloveških virov. V ta namen namenja doloËena
finanËna sredstva za študij ob delu, s ciljem
dvigniti izobrazbeno strukturo zaposlenih.
Interes za tako obliko izobraževanja je precej velik in se iz leta v leto poveËuje. Ker pa
je v današnjem Ëasu poleg formalne izobrazbe za uspešno opravljanje dela potrebno še veliko drugega znanja, organiziramo
tudi druge oblike izobraževanja, v katere se
vkljuËuje vedno veË zaposlenih.
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OE TK storitve

Glavni - RP VrtaËa, RTP Trebnje - Nadzorništvo Trebnje, DE
Novo mesto - TPC Hedera, v polaganju pa sta povezavi RTP
Kamnik - Nadzorništvo Kamnik in RP Kronovo - Nadzorništvo
Šentjernej.
Za potrebe trženja je bilo zgrajeno 13 dostopovnih vodov
v skupni dolžini 3,6 km.

jure.cater@elektro-ljubljana.si

Seveda pa razvoj in gradnja omrežja nista edini dejavnosti OE TK storitve. Zaradi obsežnega in kompleksnega omrežja
je potrebno veliko Ëasa namenjati vzdrževanju le-tega in odpravljanju napak. V letošnjem letu smo imeli šest veËjih poškodb na optiËnem omrežju, tri na zemeljskih kablih in tri na
optiËnem kablu navitem na fazni vodnik. Precej preglavic so
nam delali tudi napajalni sistemi v TK vozlišËih.

Zavedanje, da je kakovostna in pravoËasna informacija kljuËna za uËinkovito obvladovanje procesov
v družbi, postavlja pred OE TK storitve vedno veËje
zahteve. KoliËina informacij narašËa, narašËa število
uporabnikov. OptiËno TK omrežje, katero danes popolnoma zadovoljuje potrebe uporabnikov, že jutri,
ali pa pojutrišnjem, ne bo veË dovolj razvejano, ne bo
omogoËalo zadostnih hitrosti prenosa podatkov ali kaj
tretjega.

R

azvoj optiËnega omrežja je bil tudi v tem letu stalnica
našega dela. Sledili smo usmeritvam širjenja omrežja,
katere se nadaljujejo še iz prejšnjih let. Do konca leta
bomo v optiËno omrežje Elektra Ljubljana vkljuËili še nadzorništvi Kamnik in Šentjernej, kjer so v tem trenutku še vedno
odvisni od storitev zunanjih partnerjev, katere pa ne dosegajo
kakovosti, kakršno od nas zahtevajo uporabniki. Razvoj pa ne
pomeni samo naËrtovanja in izgradnje omrežja, ampak tudi
izobraževanje o novih tehnologijah, opremi, trendih v svetu,
kateri se na podroËju telekomunikacij spreminjajo in izpopolnjujejo zelo hitro.
Letos smo položili 16,6 km zemeljskih optiËnih kablov
(TOSM) ter obesili 50 km samonosnih optiËnih kablov (ADSS).
VeËji objekti so bili obešanje ADSS na relacijah RTP »rnuËe RTP Kamnik, RTP Grosuplje - RP IvanËna Gorica, TP Mizarstvo
Lavrica - RTP Grosuplje ter dokonËanje zaËetega v lanskem letu
TP Mešalnica - RP KoËevska Reka, RTP Cerknica - RP Sodražica
z odcepom za RP Stari trg. TOSM smo položili na relacijah DCV
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Ker je lastno omrežje brez povezav z drugimi omrežji kot
avtocesta brez uvozov in izvozov ali otok sredi oceana, se pri
našem delu sreËujemo tudi z zunanjimi partnerji. Na eni strani je to Elektro-Slovenija, s katerim si izmenjujemo vlakna za
lastne potrebe, na drugi strani pa podjetja, katera pri nas najemajo optiËna vlakna ali storitve na njih. Oddajanje vlaken
oz. prodaja storitev je tržna dejavnost OE TK storitve. Trženje
viškov TK kapacitet za nas izvaja podjetje Stelkom, tehniËni del
pa usklajujejo strokovnjaki obeh podjetij. Sodelovanje smo v
letu 2006 poglobili, poenostavili postopke pridobivanja soglasij in s tem pripomogli k porastu prihodkov iz naslova trženja
za 40 % glede na preteklo leto. V letošnjem letu smo vzpostavili 30 novih povezav.
Leto 2006 je zaznamovala še ena sprememba. Mag. Hostnik, ki je verjel v trženje viškov TK kapacitet in to dejavnost
uspel uresniËiti v oblikovanju nove OE, je vodenje predal svojemu nasledniku.
In kako naprej? NaËrtovanje in izgradnja na eni ter stabilno in zanesljivo obratovanje TK omrežij na drugi strani bodo
tudi v naslednjem letu naše prednostne naloge. Reorganizacija družbe bo OE TK storitve prinesla veliko sprememb. Poleg
združitve vseh, ki skrbimo za telekomunikacije, v eni službi,
se bomo okrepili še z informatiki (SIS), vzdrževalci poslovnih
stavb in avtoprometa (SRD) ter OE Nabava. V prihodnosti nas
boste spoznali pod imenom OE TehniËna podpora.
Ob tej priliki se zahvaljujem vsem sodelavcem za opravljeno delo v iztekajoËem se letu. »e se v naslednjem letu ne
boste spomnili na nas, potem bo to znak, da delamo dobro.
Vsem skupaj želim obilo sreËe, zdravja in uspehov!

Jure »ater

LETA 2006
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Služba za informacijske
storitve v letu 2006
Po celi deželi završi in zapoka, pisani bliski prasketaje razparajo nebo, ko minejo še zadnji trenutki
starega leta in zaËno teËi Ëisto nove
sekunde prvega leta naše prihodnosti. Kot da bo jutro naslednjega kaj
drugaËno, kot da sonce ne bo ravno
tako kot na obiËajen dan razsvetlilo
obzorja, kot da bo boleËina prejšnjih
dni ponehala, se veselimo in sebi ter
drugim vošËimo sreËe, zdravja in
vsega dobrega.

P

rednovoletni Ëas je zelo primeren
za obraËune s preteklostjo. Lepo
se je ozreti nazaj in našteti uspehe,
zmage ter lepe dogodke. Ob tem zbledi vse
slabo, grdo in žalostno, ki se nas je prav
tako dotaknilo, a se tega noËemo, ne moremo ali ne znamo spomniti. In verjetno
je kar prav tako. Zakaj bi morali na tak
poseben dan pogrevati težave, ki nas vsak
dan pestijo, ko se jutri zaËne vse na novo,
s pogumnimi koraki v neizhojen, deviški
sneg jutrišnjega dne.
Zato ne zamerite, Ëe bom v teh vrsticah nanizal zgolj nekaj dobrih, koristnih
in svetlih dogodkov, ki so se v iztekajoËem
letu zgodile nam, delavcem Službe za informacijske storitve ali pa vam, našim

uporabnikom. Za naštevanje slabega bomo
imeli še celo leto Ëasa.
Najprej z veseljem ugotavljam, da
smo v letu 2006 izvedli enega boljših oziroma obilnejših naložbenih ciklov v zadnjih
letih. Skoraj do zadnjega smo nadomestili
klasiËne katodne ekrane s sodobnejšimi.
Tanki so, da na mizi zavzamejo manj prostora, in z zasloni s tekoËimi kristali, da ni
veË nadležnega utripanja, stopnja elektromagnetnega sevanja pa je za nekaj stokrat
manjša. Tudi delovne postaje oziroma PC
raËunalnike smo krepko posodobili. Kar
270 ekranov in 160 osebnih raËunalnikov
smo zamenjali, pa še 27 prenosnih raËunalnikov za povrh. V sklepni fazi je tudi dobava novega diskovnega sistema, ki bo bolj
zanesljivo ponudil uporabnikom prostor za
shranjevanje podatkov preko omrežja. Z
odpisom in zamenjavo stare opreme se je
število okvar zmanjšalo, poveËala pa se je
zanesljivost in zadovoljstvo uporabnikov.
Okvar, do katerih je kljub temu prišlo, so se
naši vzdrževalci lotili po najboljših moËeh
in jih v veËini primerov tudi uspešno odpravili. »e se komu ne zdi ravno tako, naj
pomisli, da skrbi za preko 700 raËunalnikov
samo pet vzdrževalcev.
Strokovnjaki s podroËja telekomunikacij so nam omogoËili v hitro informacij-

sko omrežje vkljuËiti še nekaj nadzorništev.
Želimo, da bi v kratkem lahko na ta naËin
oskrbeli prav vse enote našega podjetja.
Integrirani informacijski sistem je
kljub svojim Ëastitljivim letom in neprijaznemu izgledu deloval zanesljivo. VeËjih
izpadov ne beležimo, s prenovo velikega
raËunalnika na Informatiki, d. d., v lanskem letu pa so se odzivni Ëasi, ki so prej
marsikoga spravljali na rob obupa, znižali
na povsem sprejemljivo raven. Kar potihoma in skorajda na skrivaj so analitiki in
programerji Informatike pripravili podporo
za prehod na evro, upajmo, da bo tudi pravilno delovala!
Naj omenim dva projekta, ki sta se
moËno dotaknila naše službe in lahko reËem, da sta zelo koristna tako za bodoËi
razvoj SIS kot tudi za boljše, varnejše in
zanesljivejše delo uporabnikov. To sta projekt uvajanja elementov standarda ISO 27001 za varovanje informacij, ki je privedel
do uspešne certifikacije, in projekt izdelave
naËrta neprekinjenega poslovanja podjetja,
ki nam je podal natanËnejše okvirje potrebne razpoložljivosti glede na poslovne zahteve in dobre smernice v prihodnje s konceptom obnove za poveËanje zanesljivosti
delovanja informacijskih storitev.
Naj bo dovolj zaenkrat. Kot sem na
zaËetku napovedal, sem se manj razveseljivim dogodkom ob tej priložnosti izognil.
A si pred njimi ne zatiskamo oËi. Vsak od
njih nas nauËi nekaj novega, upajmo, da se
v bodoËe ne ponovi veË.
Spoštovani uporabniki, vaše pripombe in predlogi so za nas dragoceni. Povejte
nam, kje se stvari zatikajo, kaj vas moti in
kje vam lahko pomagamo. Kadar bo vse
teklo kot po maslu in boste zadovoljni, ne
bomo prav niË zamerili, Ëe nas tudi malo
pohvalite.
Obilo sreËe, zdravja, uspehov in zadovoljstva vam želim v novem letu. Naj
vam raËunalniki Ëim manj nagajajo, v
službi in doma.
SreËno!
mag. Miran Novak,
Služba za informacijske storitve
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Služba režijskih dejavnosti je podobno kot vsa dosedanja leta opravljala naloge na podroËju investicij in
vzdrževanja poslovnih in obratnih
stavb ter poËitniških kapacitet. Poleg
tega je zagotavljala tudi nemoteno
delo in veliko obratovalno pripravljenost naše družbe z vidika razpoložljivosti in ustreznosti avtoparka,
mehanizacije in orodja.

N

a podroËju poslovnih in obratnih
stavb smo z namenom zagotavljanja ustreznega vzdrževanja uspešno
izvedli kar nekaj projektov. Tako smo obnovili avlo poslovne stavbe DE Ljubljana
mesto na Kotnikovi, uredili arhiv v nadzorništvu Zagorje, zamenjali okna in prebelili
prostore v nadzorništvu Zagradec, zamenjali inventar na raznih lokacijah, zamenjali
strešno kritino v nadzorništvih Cerknica in
Sodražica, prebelili pisarniške prostore razvoja v poslovni stavbi DE Trbovlje in pisarniške prostore v prvem, šestem in sedmem
nadstropju glavne poslovne stavbe družbe.
Ker nam je tudi v letošnjem letu ponagajala nesreËa, smo morali po vdoru meteorne
vode delno sanirati streho poslovne stavbe
DE Novo mesto ter po toËi zamenjati strešno
kritino v nadzorništvu Litija. Tudi veseli december bo na podroËju vzdrževalnih del za
našo službo deloven, saj je v teku obnovitev
sanitarij v nadzorništvu Logatec, zaËenjamo
s prenovo spodnjih prostorov v nadzorništvu Vrhnika in v fazi adaptacije je tudi avla
poslovne stavbe DE Trbovlje. Še vedno poteka tudi izgradnja centralnega skladišËa za
števce in garaže za tovornjake z avtomehaniËno delavnico v Domžalah. Tik pred dokonËanjem pa je nadstrešnica za tovornjake
v nadzorništvu Novo mesto.
Precej nalog smo letos uspešno realizirali tudi na podroËju varovanja. Tako smo
uspešno nadgradili sistemski kljuË v šestem
nadstropju glavne poslovne stavbe družbe,
v sedmem nadstropju pa bomo nadgradnjo
realizirali do konca leta. V preteklih mesecih
smo z namenom zagotavljanja veËje varnosti
vgradili alarmni sistem in zagotovili nadzor
pristopa do objekta Mirje, uredili smo videonadzorni sistem v nadzorništvu Domžale,
dogradili alarmni sistem z videonadzorom v
glavnem skladišËu »rnuËe, dogradili alarmni
sistem poslovnih stavb DE Novo mesto in DE
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Služba režijskih
dejavnosti v letu 2006
KoËevje ter uredili alarmni sistem na lokaciji
DE KoËevje. V teku je posodobitev videonadzornega sistema poslovne stavbe DE Ljubljana mesto ter v nadzorništvu »rnomelj.
Naša služba je v letošnjem letu veËji poudarek namenila zagotavljanju kakovostnega
bivanja v poËitniških kapacitetah naše družbe, kar se izraža v rekordnem številu noËitev,
saj smo jih do konca novembra zabeležili že
veË kot 6.000, kar je najveËje število noËitev
doslej. Z namenom zagotavljanja veËje preglednosti uporabe poËitniških kapacitet, ki bo
nedvomno prispevala k nadaljnjemu narašËanju števila noËitev, smo zaËeli nadgrajevati
portal pregleda uporabe poËitniških kapacitet, ki bo dokonËno realiziran v prihodnjem
letu. PoËitniške kapacitete na Primorskem so
v polni meri zasedene samo v poletnih mesecih. Z željo, da bi na teh lokacijah zagotovili
prijeten oddih tudi v ostalih letnih Ëasih, naËrtujemo vgraditev kombiniranih klimatskih
naprav. VeËjo kakovost bivanja pa smo že v
letošnjem letu omogoËili na nekaterih drugih lokacijah. Tako smo, na primer zamenjali
okna v hiši Savskega naselja v Kranjski Gori,
zamenjali inventar v koËi na Mali Planini in
prebelili objekte v RibËevem Lazu, Bohinjski
Bistrici ter na obeh lokacijah v Kranjski Gori.
Tudi v prihodnjem letu se bomo še naprej
trudili, da bo število zadovoljnih uporabnikov naših poËitniških kapacitet vse veËje. Ta
cilj nameravamo doseËi z racionalno porabo
sredstev, namenjenih za obnovo in vzdrževanje objektov.
Z namenom zagotavljanja nemotenega dela in obratovalne pripravljenosti družbe je naša služba v letošnjem letu opravljala
redne naloge vzdrževanja voznega parka. Iz
strukture voznega parka po namembnosti,
ki jo prikazujemo v Tabeli 1, je razvidno,
da je med vozili najveË osebnih in kombiniranih vozil. Strukturo voznega parka po
znamki pa prikazujemo na Sliki 1.

Tabela 1: Struktura voznega parka po
namembnosti.
Vrsta vozila

Število vozil

Osebna

241

Kombinirana

178

Tovorna

39

Priklopna

74

Delovna

21

Traktorji

8

Skupaj

561

Slika 1: Struktura voznega parka po
namembnosti.
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6%

VW
6%

V letošnjem letu smo z namenom zagotavljanja usklajenosti voznega parka s
potrebami uporabnikov vozni park posodobili s trinajstimi vozili, v teku pa je dobava še 34 vozil (osebna, kombinirana in
tovorna vozila).
Z vsemi navedenimi aktivnostmi bo
Služba režijskih dejavnosti letošnje leto
zakljuËila z dobro realizacijo plana in tako
uspešno opravila svoje poslanstvo.
Tomaž BonËa,
vodja Službe režijskih dejavnosti

DELAVCEV

SVET

Svet delavcev Elektro
Ljubljana - predsednik
ob koncu leta
December je in potrebno se je lotiti “obraËuna” leta, ki
se izteka. Za Svet delavcev je do sedaj vsako leto prineslo vrsto sprememb ne glede na to, da nas glavne oËitno Ëakajo v
letu, ki prihaja. Elektro Ljubljana je kot najveËje distribucijsko podjetje, s sedežem v prestolnici, temu primerno deležna
najveËjih pritiskov in pozornosti tako politike kot javnosti.

Z

adnja leta so nam zato prinesla veliko menjav vodstva podjetja,
zaradi tega smo bili na nek naËin kar preveËkrat v “transformaciji”. Nova vodstva vedno prinesejo drugaËne poglede na že
uteËene procedure in postopke, kar samo po sebi niti ni problematiËno,
le v Svetu delavcev smo imeli zaradi tega veliko veË aktivnosti usmerjenih v opravila, ki po nepotrebnem jemljejo veliko energije vsem.

NOVICA

NOVICA

Terminski plan obdelave in
izplaËil plaË za leto 2007
IzplaËilo 7. delovni dan
PLA»A
za mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

OBDELAVA(4.del.dan)
Datum-dan
6. 2. 2007-torek
6. 3. 2007-torek
5. 4. 2007-Ëetrtek
8. 5. 2007-torek
6. 6. 2007-sreda
5. 7. 2007-Ëetrtek
6. 8. 2007-ponedeljek
6. 9. 2007-Ëetrtek
4. 10. 2007-Ëetrtek
8. 11. 2007-Ëetrtek
6. 12. 2007-Ëetrtek
8. 1. 2008-torek

IZPLA»ILO(7.del.dan)
Datum-dan
13. 2. 2007-torek
9. 3. 2007-petek
11. 4. 2007-sreda
11. 5. 2007-petek
11. 6. 2007-ponedeljek
10. 7. 2007-torek
9. 8. 2007-Ëetrtek
11. 9. 2007-torek
9. 10. 2007-torek
13. 11. 2007-torek
11. 12. 2007-torek
11. 1. 2008-petek

Opomba - Oddaja dokumentov v oddelek plaË:
- vsak torek do 10.ure za pretekli teden
- za zadnji teden v mesecu pa 1.delovni dan do 10.ure naslednjega meseca
Danica Romih

Mitja Fabjan

Po dolgem Ëasu je bilo to leto osvobojeno tovrstnih težav, zato
smo se v svetu delavcev lahko veË Ëasa posveËali temam, ki dejansko
posegajo v naše delo, poËutje.
Vodstvo podjetja je skupaj z nami v zakljuËni fazi zahtevne priprave reorganizacije podjetja, predstavljeni osnutki so dokaj pomirjujoËi in dajejo upanje za normalizacijo poslovanja podjetja. Kar nekaj
let smo se vrteli v zaËaranem krogu, kjer smo se ukvarjali s prevelikim
številom služb in njihovih vodij, organizacija dela ni bila na ustrezni
ravni, nedoreËena oblika vodenja je prinesla enormno veliko administrativnega dela tehniËnemu osebju, ki se zaradi tega ni ukvarjalo z
osnovnim poslanstvom naše družbe, to je z zagotavljanjem kvalitetne
in zanesljive dobave elektriËne energije po sprejemljivih cenah. Zadnji del predhodnega stavka je nadvse pomemben predvsem v zadnjem Ëasu, še bolj pa bo v naslednjem letu, ko se dejansko zaËne
uveljavljati dereguliran trg z elektriËno energijo.
Kje je poslanstvo nas zaposlenih, ki svoje pravice in obveznosti uveljavljamo preko Sveta delavcev in predstavnikov zaposlenih v
nadzornem svetu družbe? V prvi vrsti se bomo maksimalno angažirali
v vseh tistih komisijah, kjer se dokonËujejo zadnje podrobnosti nove
organiziranosti, s predlogi in stalnim usklajevanjem z vodstvom podjetja bomo dosledno izpolnjevali našo skupno zavezo, da bomo tudi
v novi organiziranosti priskrbeli delo vsem obstojeËim zaposlenim,
hkrati pa skupaj z vodstvom podjetja iskali nove možnosti za širitev
dejavnosti podjetja tudi na podroËja, kjer se do sedaj nismo pojavljali,
in bi lahko z novimi produkti omogoËili nov razvojni ciklus podjetju
in tako odprli možnosti celo po dodatnem zaposlovanju. Za vse to pa
je potrebna volja in skupna želja nas vseh, Ëlani Sveta delavcev smo
trdno odloËeni narediti odloËne korake v smer navedenega, seveda pa
bodo uspehi naše nove organiziranosti odvisni od nas vseh. Vsi skupaj,
vodstvo in svet delavcev, se namreË dobro zavedamo, da bo to naše
skupno delo, nas skupen peËat v zgodovini podjetja. To leto je bilo prelomno tudi v investicijskem pogledu, saj smo praktiËno z istim kadrom
realizirali najveËja investicijska vlaganja v vsej zgodovini podjetja.
Prav gotovo smo za to zaslužni prav vsi zaposleni v podjetju.
V priËakovanju mirnega prehoda v leto 2007 vam skupaj
z vsemi Ëlani Sveta delavcev želim veliko dobrega, da bi nam
vsem dobro služilo zdravje, naj nam nova organizacija podjetja
prinese možnosti za pošteno in dobro delo in temu primerno
plaËilo. SreËno!
Mitja Fabjan,
predsednik Sveta delavcev
Elektro Ljubljana
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SINDIKAT

SINDIKAT

Sindikat v letu 2006
Ob izteku starega leta je prav,
da ocenimo delo sindikata na podlagi
doseženih rezultatov minulega dela
ter postavimo izhodišËa za nadaljnje delo. Seveda so doseženi rezultati
plod prizadevanj Sindikata delavcev
energetike na vseh ravneh sindikalnega organiziranja in delovanja tako
izvršnih organov osnovnih organizacij družb kot organov SDE in vseh
posameznikov, ki so kakorkoli s svojo
aktivnostjo prispevali k uresniËevanju
zastavljenih ciljev.

P

rogram aktivnosti je temeljil na sprejetih programskih usmeritvah in ciljih Sindikata delavcev energetike
ter aktivnosti na podlagi tistih dogajanj v
gospodarstvu, ki so posegala na podroËje
liberalizacije, reorganizacije in privatizacije
tega sektorja ali problematike znotraj posameznih sindikatov družb. Brez težav in
ovir tudi v tem obdobju ni bilo in zato kljub
našemu prizadevanju in upornosti nismo
uspeli v celoti realizirati zastavljenih ciljev.
Razlogi so predvsem pri vzpostavitvi
odprtega socialnega dialoga s partnerjem
to je z ministrstvom za gospodarstvo, ki je
kljuËnega pomena za reševanje problemov
zaposlenih.
Postavili smo zahtevo po socialnem
dialogu na vseh ravneh odloËanja, da bomo
lahko na podlagi strokovnih argumentov
vplivali na odloËitve s podroËja ekonomske
in socialne varnosti zaposlenih v energetiki. V sindikatu delavcev energetike se zavedamo, da je problematika veËplastna in
da bodo posledice priËakovane globalizacije
lahko usodne, Ëe se jim ne prilagodimo in
jih ne izkoristimo za doseganje boljših poslovnih rezultatov.
V tem letu so bile prav gotovo v
ospredju aktivnosti, vezane na problematiko reorganizacije energetskega sektorja, s
katero se sooËamo v Sloveniji, in se bodo
intenzivno nadaljevale do l. 2007. V konferenci elektrogospodarstva budno spremljamo spremembe, ki jih prinaša liberalizacija
in globalizacija na podroËju energetike, ter
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posledice privatizacije, ki se že odražajo v
državah, ki so že izpeljale odprodajo državnega premoženja. NedoreËenost energetske
politike s strani vlade in bodoËe organiziranosti nas navdaja z zaskrbljenostjo, obenem
pa skušamo vse naše pozitivne ali negativne izkušnje uporabiti v naši nadaljnji strategiji delovanja.
Evropske direktive in Energetski zakon
narekujejo popolno odprtje trga z elektriËno energijo v l. 2007, in s tem tudi prosto
konkurenco na tem trgu. Tu mislimo predvsem na Evropske direktive, ki zahtevajo
razmejitve tržnih in reguliranih dejavnosti,
kar bod imelo prav gotovo za posledico dolgoroËno izgubo doloËenega števila delovnih
mest. Zato smo na nivoju SDE-ja organizirali odmevno okroglo mizo na temo preoblikovanja distribucijskih družb in o socialnih
vidikih zaposlenih v teh družbah. V zvezi s
predlogom o bodoËi organiziranosti dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja elektriËne energije na obmoËju RS,
ki ga je pripravil GIZ, smo bili kritiËni in izrazili resne pomisleke o edinem predlaganem
scenariju oz. obliki bodoËe organiziranosti,
obenem pa zahtevali in uspeli zagotoviti
svojega predstavnika v delovni skupini, ki
pripravlja predlog nove organiziranosti. Želimo neposredne konkretne odgovore o obliki nove organiziranosti, ki bo prav gotovo
imela izjemen pomen za nadaljnje delovanje
obstojeËih distribucijskih podjetij, in s tem
poslediËno tudi vpliv na socialno varnost
zaposlenih ter število delovnih mest.
Predvidena nova organiziranost distribucijskih družb to še zagotavlja, v kolikor si bodo distribucijske družbe zagotovile
ustrezne pogodbe o najemu distribucijskega
omrežja SODO-tu in izvajanju nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Nova organiziranost naše družbe, ki jo
podpiramo, zagotavlja vsem zaposlenim
delovna mesta, kljub temu pa bo odvisna
od finanËnih pogojev poslovanja in novih
produktov družbe.
Prav tako želimo s SDE-ju dobiti jasne
odgovore o viziji in strategiji vlade na po-

Jurij Ævan

droËju slovenske energetike, zato bomo v
naslednjem letu organizirali strateško konferenco o energetiki, s katero želimo dobiti
odgovore o dolgoroËnih usmeritvah države
na podroËju elektrogospodarstva v smislu
energetskega zakona, evropskih direktiv,
zaposlovanja in socialne varnosti zaposlenih v tej dejavnosti. Tako bomo zagotovili,
da se lahko bolje pripravimo na spremembe,
ki jih prinaša globalizacija in liberalizacija
elektriËnega trga, ter na proces nadaljnjega
odpiranja na domaËem trgu.
Na podroËju zagotavljanja ekonomske
socialne varnosti smo z ministrstvom uspeli
podpisati dogovor o usklajevanju oz. eskalacija plaË v višini 2 %, obenem pa predlagali Aneks št 3., s katerim želimo, da se obstojeËi uskladitveni znesek v višini 19.100
sit v celoti vkljuËi v sistem plaË na naËin,
ki bo omogoËal nadaljnjo usklajevanje posameznih podjetniških pogodb. Predlog je
bil posredovan ministrstvu in pogajanja so
v teku. Z njim želimo da se uskladitvena
zneska za leto 2004 in leto 2005 vkljuËita v sistem plaË tako, da se po posameznih
tarifnih razredih doloËijo najnižje osnovne
plaËe.
Poleg tega zahtevamo, da se pri izplaËilu bruto plaË zaposlenih upošteva tudi
dodatek iz naslova sistemske uspešnosti
dosežene na nivoju dejavnosti EGP-ja in
da se vsi stroški v zvezi z delom (prehrana
med delom, stroške za službena potovanja,
terenski dodatek, stroške prevoza na delo
in z dela, nadomestilo za loËeno življenje
in druge doloËene v KP-ju), obraËunavajo
v višini zgornjega zneska veljavne uredbe

NOVICA

NOVICA

NaËrt delovnega Ëasa
za leto 2007

Ob zakljuËku leta želim vsem kolegicam in kolegom, Ëlanom sindikata,
zaposlenim in ostalim bralcem teh novic vesele boæiËne praznike in sreËno
novo leto 2007 z željo, da bom tudi v
letu, ki prihaja, uspeli zašËititi vse naše
interese.
Jurij Žvan,
predsednik sindikata

Ure praznikov
brez sob.,ned.

Število delovnih
dni

Delovne ure

5 dnevni teden

Skupno št. ur

JANUAR

31

4

4

2

16

21

168

23

184

2.

FEBRUAR

28

4

4

1

8

19

152

20

160

3.

MAREC

31

4

5

22

176

22

176

4.

APRIL

30

5

4

3

16

19

152

21

168

5.

MAJ

31

4

4

3

16

21

168

23

184

6.

JUNIJ

30

4

5

1

8

20

160

21

168

7.

JULIJ

31

5

4

22

176

22

176

8.

AVGUST

31

4

4

22

176

23

184

9.

SEPTEMBER

30

5

5

20

160

20

160

10.

OKTOBER

31

4

4

1

8

22

176

23

184

11.

NOVEMBER

30

4

4

1

8

21

168

22

176

12.

DECEMBER

31

5

5

2

16

19

152

21

168

365

52

52

15

104

249

1984

261

2088

SKUPAJ

Pojasnila:
Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za delavce elektrogospodarstva 40-urni delovni teden.
Letna kvota ur po sistemu 40-urnega delovnega Ëasa je 2088; in
sicer 261 dni x 8 ur je 2088 ur.

Dan elektrogospodarstva
31. 12. 2007 (ponedeljek)

KOLEKTIVNI DOPUST
9. 2. 2007 (petek)
30. 4. 2007 (ponedeljek)
2. 11. 2007 (petek)
24. 12. 2007 (ponedeljek)

Število
praznikov

1.

Število dni

Število sobot

Lastna organiziranost sindikata
nam daje zaupanje in garancijo, da bomo
trudi v l. 2007 ohranili obstojeË nivo socialnih pravic in da bomo v primerih, ko
bo ogrožena temeljna pravica delavcev
ali pravica do dela, znali ukrepati v pravem Ëasu in na prav naËin. Zato vabimo
tudi ostale Ëlane kolektiva, da nam se pridružijo.

Število nedelj

V IOS ocenjujemo, da so doseženi
rezultati in uspehi v preteklem obdobju
upraviËili zaupanje Ëlanov sindikata, in
da je potrebno tudi v naprej zagotavljati
socialno in ekonomsko varnost Ëlanov in
vseh zaposlenih kot trajna naloga.

Mesec

Na podroËju izvajanja pravic zaposlenih je pomembna ugotovitev, da se
krovna pogodba in podjetniške kolektivne pogodbe ter sprejeti aneksi v dejavnosti elektrogospodarstva v celoti tudi spoštujejo in izvajajo. Tukaj gre zahvala tudi
upravi družbe, ki ima posluh za naše zahteve. Raven bruto plaË na zaposlenega
raste, vendar so še marsikatera delovna
mesta zaradi neustreznih sistematizacij še
vedno neustrezno vrednotena in zato prihaja do upraviËenih kritik posameznikov
oz skupin. Zato bo uveljavitev zahteve po
novi sistematizaciji delovnih mest prednostna naloga sindikata družbe.

Zap. št.

vlade RS, ki doloËa višino povraËil zvezi z
delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davËno osnovo. Ocenjujemo, da je
zakon o višini povraËil stroškov v zvezi
z delom in nekaterih drugih prejemkov
diskriminatoren do zaposlenih, katerih
veËinski lastnik je država, hkrati pa zavora, da se v skladu z novim zakonom o
delovnih razmerjih to podroËje uredi in
izvaja s kolektivnimi pogodbami.

1

8

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

Izgradnja je zaradi tesnih ulic zelo oteæena

V mestu Ljubljana se vsako leto
znova sreËujemo z vse veËjimi problemi pri izgradnji elektrokabelskih kanalizacij. NajveËja težava je v zasedenosti podzemnih tras z vsemi možnimi
komunalnimi vodi (kanalizacija, vodovod, telefonija, plinovod, toplovod ...).

L

e s težavo se umešËa elektrokabelsko
kanalizacijo, ki je v mestu Ljubljana
praviloma veËcevna, z veËjim številom kabelskih jaškov v podzemnem prostoru. Zaradi zahtevanih odmikov od drugih
komunalnih vodov je že v projektih težko
predvideti možnost izgradnje kabelske kanalizacije. Prav tako je težava s pridobivanjem
realnega stanja podzemnih komunalnih
vodov. V prejšnjih letih se je vodil kataster
oziroma zaris pri polaganju komunalnih vodov na podlagi odmer vodov od obstojeËih
objektov klasiËno s traËnim metrom, vemo
pa, da se Ljubljana intenzivno spreminja
(rušenje starih objektov, izgradnja novih objektov, spreminjanje cestne mreže ...), tako
da je dostikrat nemogoËe ugotoviti pravilen
potek obstojeËih komunalnih vodov. Danes
se snemanje novih komunalnih vodov vrši
z modernimi geodetskimi napravami, ki se
poslužujejo s satelitskimi povezavami in so
izredno natanËne, tako da so tudi katastri
veliko bolj natanËni.
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Prav zaradi navedenih težav je pri izgradnji kabelske kanalizacije veËkrat nemogoËe izvajati gradbena dela dosledno
po izdelanih projektih. Potrebno je sprotno
prilagajanje in spreminjanje projektiranega
v sodelovanju s predstavniki upravljavcev
raznih komunalnih vodov.
Ne malokdaj je potrebno izvesti korenite spremembe poteka trase kabelske kanalizacije z izgradnjo dodatnih kabelskih
jaškov in s spremembo nivoja poteka kabelske kanalizacije, vËasih pa je potrebno manj
pomemben komunalni vod tudi prestaviti s
soglasjem upravljavca le-tega..
Prav v zadnjem Ëasu se poslužujemo
pri izgradnji kabelskih kanalizacij tudi z vodenim podvrtavanjem in uvlaËenjem cevi,
saj zaradi preËkanja obstojeËih komunalnih
Obbetonirana kabelska kanalizacija v cestiπËu

vodov na razliËnih globinah ni možno doseËi potrebnih odmikov. Zaradi globine in
utesnjenosti prostora kot tudi pogojev dovoljenj za cestne zapore drugih možnosti
najveËkrat ni. Ta naËin je drag, je pa tudi
pogojen z zadostnim prostorom, na zaËetku
in koncu vrtanja, zaradi postavitve potrebne
gradbene mehanizacije.
Velik delež investicije izgradnje kabelskih kanalizacij je tudi vzpostavitev gradbišËa v prvotno stanje. VeËji del zgrajenih
vodov poteka v terenu, pod asfaltnimi površinami (cestišËe, ploËnik). Zaradi tehniËnih
pogojev v soglasjih lastnika in upravljavca
teh površin je potrebno izvesti sanacijo v veliko veËjem obsegu, kot je bil narejen poseg.
Za konec kratkega opisa problematike
izgradnje kabelskih kanalizacij naj omenim,
da obËasno nastajajo težave tudi z izbranimi
gradbenimi izvajalci. Izbrani so na podlagi
javnih razpisov. Eden glavnih razlogov izbire
je najnižja ponudbena cena, kar pa pomeni,
da doloËena zahtevna dela pridobijo tudi manj
usposobljeni izvajalci, nevešËi doloËenih del,
ali izvajalci, ki že pri pripravi ponudbe, upoštevajoË, da bodo delo pridobili le z najnižjo
ponujeno ceno, raËunajo na cenejšo, manj
kvalitetno izgradnjo. Prav zadnje pa povzroËa veliko veËjo angažiranost pri nadzorih in
veËkratne spore zaradi popravljanja slabše izvedenih del ter veËje težave pri potrjevanju izvršenih gradbenih del oziroma pri obraËunih.
Ivo PalandaËiË,
DE Ljubljana mesto

KAKOVOSTI

SISTEM VODENJA

Priznanje Republike Slovenije za
Poslovno odliËnost za leto 2006
Letos, 6. decembra, je bila v
Cankarjevem domu v Ljubljani že
deseto leto podelitev priznanj Republike Slovenije za poslovno odliËnost. To je najvišje priznanje, ki
ga lahko pridobi gospodarska in
negospodarska organizacija s podroËja kakovosti in poslovanja v
naši državi.

N

amen nagrade za kakovost je
spodbujati slovenske organizacije v zasebnem in javnem
sektorju, vkljuËno z državno upravo na
vseh podroËjih njihovega delovanja, k
uvajanju sistemov sodobnega uËinkovitega in celovitega dosega kakovosti
proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in
inovativnosti. S tem spodbuja slovensko
gospodarstvo k doseganju konkurenËnosti, organizacijam v javnem sektorju
pa nudi orodje za izboljševanje uËinkovitosti poslovanja.
Priznanje podeli predsednik vlade. Letos so ga zastopali trije ministri:
g. Vizjak, za gospodarstvo, g. Zupan, za
visoko šolstvo znanje in tehnologijo, in
g. Virant, za javno upravo. Otvoritveni
govor je podal minister za gospodarstvo,
kateremu sta se v nagovoru pridružila še
oba ostala ministra. Vsi so poudarjali želje po visoki gospodarski rasti, kakovost
življenja, konkurenËnost, vkljuËevanje
najvišjih standardov kakovosti, niË veË
birokratskega razmišljanja, da so upravni organi servis državljanov, rast dobiËka, prodaje in delnic ter vztrajno in
trdo delo, ki temelji na znanju in visokotehnološki razvitosti podjetij.
Odbor za priznanje Republike Slovenije za poslovno odliËnostjo vsako
leto v zaËetku februarja razpiše nateËaj:
na nateËaj se je prijavilo okoli 50 orga-

janez.hostnik@elektro-ljubljana.si

nizacij, letos daleË najveË iz javne uprave. Letos so najboljše prijavljene organizacije dosegle do 450 toËk, od 1000
možnih.
Vabljene v dvorani je tudi nagovoril
g. Cris Lebar, direktor evropske fundacije
za Poslovno odliËnost. Poudaril je globalno konkurenËnost, izobraževanje in
prepoznavanje novih idej. Posebej je pohvalil Luko Koper, ki se je v evropskem
merilu uvrstila med 27 najbolj uspešnih
in kakovostnih podjetij.
Pri ocenjevanju za priznanje Poslovne odliËnosti Republike Slovenije
vsako leto sodeluje okoli 100 presojevalcev. Posebna razsodniška komisija je
izbrala in ministri so podelili bronaste
diplome 5 organizacijam iz gospodarstva in 4 organizacijam iz javne uprave.
Srebrno diplomo so podelili bolnišnici
Novo mesto. V ožji izbor z najveË toËkami so se uvrstile tri organizacije, ki
so bile posebej predstavljene: Esotech iz

Velenja, katerega osnovna dejavnost je
energetika in ekologija, Splošna bolnišnica Novo mesto, ki želi postati najboljša bolnišnica v državi, in Upravna enota
Novo mesto, ki se trudi postati najbolj
urejena in prijazna enota do državljanov. Iz elektrogospodarstva se je na razpis za Poslovno odliËnost že drugo leto
prijavila le Elektro Gorenjska.
Na zakljuËku je minister Vizjak pozval in apeliral na vse organizacije v slovenskem prostoru, da pošiljajo predstavnike na seminarje o Poslovni odliËnosti
in se prijavijo na razpis, ki bo na zaËetku
februarja 2007, saj odliËne organizacije pomenijo uspeh in kakovost življenja
vsem državljanom Republike Slovenije.
SreËno v novem letu 2007.

mag. Janez Hostnik,
Svetovalec uprave za kakovost
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Položitev kablovoda za tovarno
Revoz v Novem mestu

Kabelska kanalizacija z dodatnim aluminijastim zaslonom za zmanjπevanje
elektromagnetnih sevanj

Leto 2006 je leto pomembnih dogodkov za naše podjetje. Poleg organizacijskih sprememb, ki nas bodo pripravile na
uspešno tekmo za doseganje Ëim boljših poslovnih rezultatov
v konkurenËnejšem okolju, so ga zaznamovali tudi pomembni tehniËni dosežki. Mednje lahko uvrstimo tudi projekt položitve novih kablovodov za tovarno Revoz iz Novega mesta.

P

rojekt se financira kot skupna investicija Revoza in Elektra
Ljubljana. Gre za položitev dveh kablovodov z bakrenimi
kabli preseka 240 mm2 in predelavo celic v RTP 110/20kV
Gotna vas. Izvaja se kot inženiring posel od umestitve v prostor do
pridobitve uporabnega dovoljenja. Pri gradbenih delih sodelujemo
z gradbenima partnerjema Gradbeništvo Bojan FlorjanËiË, s. p., iz
Novega mesta in Grad-Top, d. o. o., iz Dolenjskih Toplic.
Še nekaj podatkov o naroËniku, da bo vse skupaj dobilo
ustrezno težo. Revoz je daleË najveËji slovenski izvoznik. Je Ëlan
korporacije Renault Nissan, ki je eden od najveËjih igralcev na avtomobilskem trgu. V podjetju je zaposlenih preko 2000 ljudi, lani je
z njihovih proizvodnih trakov prišlo skoraj 178.000 Cliov. Pripravljajo se na proizvodnjo novega modela z delovnim imenom X-44.
Redna proizvodnja naj bi stekla v drugi polovici leta 2007. Model
je na letošnjem avtomobilskem salonu v Parizu uradno predstavil
predsednik uprave Carlos Ghosn in nasledniku Twinga za popotnico naložil veliko breme uspeha. Dejstvo, da je bila proizvodnja
tega modela zaupana Revozu, govori v prid uspešnosti novomeške
tovarne, ki znotraj skupine Renault Nissan slovi v prvi vrsti po
visoki kakovosti svojih avtomobilov.
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PoveËanje zanesljivosti oskrbe z elektriËno energijo je osnovni namen projekta izgradnje novega napajanja z elektriËno energijo.
Revozu smo pred izgradnjo novega kablovoda energijo dobavljali po
nadzemnem vodu. Vsi vemo, kaj to pomeni. V pripravi projekta X-44
je padla odloËitev, da se zgradijo novi, podzemni vodi. Revoz se je na
nas obrnil kot na partnerja, s katerim ga veže dolgoroËno sodelovanje,
v intenzivnih komercialnih razgovorih, ki so potekali konec leta 2005
in v prvem Ëetrtletju letošnjega, so nam dali jasno vedeti, da naše
ponudbe temeljito preverjajo in primerjajo s konkurenËnimi. Ekipa
Elektro Ljubljana, ki smo jo sestavljali: prvi mož komerciale Elektro
Ljubljana g. Bojan Rode in NovomešËani na Ëelu z direktorjem DE g.
Edvardom Turkom, je uspešno prikazala naše konkurenËne prednosti
in odgovorne v Revozu uspela prepriËati, da s sklenitvijo pogodbe z
našim podjetjem ustvarijo višjo dodano vrednost kljub nekoliko višji
ceni. Posebej so bila zanimiva pogajanja pri dobavi kabla, saj je šlo za
velike zneske. Konkurenca se je na naše akcije odzivala in nižala cene
iz ure v uro. Kljub temu nam je z uporabo dobrih pogajalskih vešËin
in jeklenimi živci uspelo, do odloËitve pa je po nekaj obratih “salto
mortale” prišlo dobesedno v zadnjem trenutku.
Medtem smo pridobili gradbeno dovoljenje. Teži projekta primerno smo z najveËjo skrbnostjo priËeli s pripravami na gradnjo,
potem pa... kot strela z jasnega. Ne vem veË natanËno, kako je bilo, a
spomnim se elektronske pošte z bližnjico do internetne strani. Kliknem in odpre se forum, kjer potekajo debate o aktualnih temah v Novem mestu. PriËnem z branjem teksta, v katerem nas obtožujejo, da
smo praktiËno sprožili tretjo svetovno vojno na JedinšËici pri Novem
mestu - Ëez to naselje potekata obstojeËi nadzemni vod in nova kablovoda, kot glavno orožje pa uporabljamo elektromagnetno sevanje
astronomskih jakosti in visokih napetosti. Avtorji so zapisali, da je
splošno znano, da se elektriËne napetosti seštevajo, torej bodo imeli
napetost 20kV+20kV+20kV+20kV (po trasi Revozovih kablovodov
polagamo tudi tri za namen našega omrežja), kar je skoraj 110kV
pred hišnim pragom. Po odloËnem in jasnem odgovoru s strani našega podjetja so se strasti na forumu nekoliko umirile.
Da bi krajanom pojasnili dejansko stanje, smo jih povabili na
sreËanje, na katerem smo jim skupaj z mag. Bredo Cestnik iz EIMVa predstavili študijo o vplivih na okolje, ki jih bodo novi kablovodi
imeli. IzraËuni in raËunalniške simulacije so pokazale, da vrednosti elektriËnega in magnetnega polja ne bodo presegale s predpisi
dovoljenih. Direktor distribucijske enote Edvard Turk je krajanom
zagotovil, da bomo kljub dejstvu, da to pomeni izdatno poveËanje investicijskih stroškov, z dodatnimi ukrepi - vgradnjo dodatnih
aluminijastih zaslonov − poskrbeli za znižanje vplivov na najnižjo
možno mero. Krajani so bili z našimi odgovori le delno zadovoljni.
Zahtevali so, naj traso premaknemo v drug koridor, kar je bilo za
nas, še posebej sedaj, ko smo že imeli gradbeno dovoljenje, lopate
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SreËanje
upokojencev
DE KoËevje
Gradnja kabelske kanalizacije je bila pod “redno kontrolo” krajanov

in stroje pa smo že segreli, nesprejemljivo. Tako smo se s krajani razšli z mešanimi obËutki in cmokom v grlu. Naslednje
jutro smo po razmisleku in oceni situacije zopet nekoliko bolj
optimistiËno zrli v prihodnost. Žal prezgodaj.
Nekaj dni potem − nov udarec. Iz novomeške upravne
enote smo prejeli obvestilo, da so krajani vložili zahtevek za
obnovo postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Pred nami je
bila odloËitev, težka 100 milijonov SIT.
Gradnjo smo priËeli. Traso kablovodov lahko razdelimo
v tri dele. Na obeh koncih trase je kablovod položen neposredno v zemljo, srednji del pa v kabelsko kanalizacijo. Gre
za gradbeno zahteven objekt, saj dvakrat križa vodotok, v
dolžini 600 m pa poteka vzporedno z zelo obremenjeno državno cesto Novo mesto−Metlika. Ob tej cesti je hkrati z našo
gradnjo Komunala Novo mesto rekonstruirala kanalizacijski
in vodovodni sistem. Glede nadzora..., takega med gradnjo
še nismo imeli, a nimam v mislih tistega po ZGO-ju. Krajani
so s fotografskimi aparati in merili v rokah sledili vsakemu
zamahu žlice gradbenega stroja in preverjali globine, širine,
debeline, skratka vse, kar se da prikazati v centimetrih. Ko so
gradbinci priËeli polagati aluminijaste zaslone, so se priËeli
prvi telefonski klici z vprašanji: “Zakaj ima sosed aluminijaste plošËe, pri meni pa jih ni?”. Na koncu smo popustili
pritiskom, tako da je praktiËno celotna kabelska kanalizacija
oklepljena z zasloni, elektromagnetni vplivi pa bodo resniËno zanemarljivi. Slednje bomo preverili z meritvami, ki jih
bo v zaËetku obratovanja kablovodov izvajal EIMV. Dela so
po zaËetni nervozi tekla relativno nemoteno, za kar gre zahvala sodelavcem iz DE NM, ki so pri gradnji sodelovali, in
gradbenima podizvajalcema, ki sta poleg tehniËne odliËnosti
pokazala dobršno mero prilagodljivosti.
Po opravljenem internem tehniËnem pregledu smo v
nedeljo, 26. novembra, v popoldanskih urah, tovarno Revoz
uspešno preklopili na nova kablovoda. V tednu po priklopu
so tudi krajani odstopili od zahteve po obnovi postopka. Nauk
zgodbe? VeË jih je. Takoj mi na misel prideta dva: “Ne hvali
dneva pred veËerom” in “Kdor molËi, stotim odgovori.”

Na predlog Druπtva upokojencev, da se novoletno sreËanje upokojencev Elektra Ljubljana, d. d., za zunanje enote
DE KoËevje, DE Trbovlje in DE Novo mesto organizira na
lokacijah posameznih DE, je bilo sreËanje upokojencev DE
KoËevje organizirano in izvedeno dne, 30. 11. 2006, v hotelu Valentin v KoËevju.

O

d skupno 46 upokojencev se je sreËanja udeležilo približno dve tretjini bivših sodelavk in sodelavcev, ki so v veliki
veËini pozdravili odloËitev, da je sreËanje zopet v KoËevju,
domaËem kraju sedeža enote, od koder je tudi velika veËina sodelavcev odšla v zasluženi pokoj. Novoletnega snidenja se je udeležila
tudi veËina sedanjega kolegija DE, ki so s svojimi bivšimi sodelavci
obujali spomine na njihovo aktivno obdobje in obratno jih seznanili s sedanjim naËinom dela, z organiziranostjo in s prizadevanji
za nadaljevanje njihovega dela še naprej.
Uvodoma je vse navzoËe toplo pozdravil pomoËnik izvršnega
direktorja OE DEE Milan Mlakar in jim zaželel prijetno poËutje ter veselo
druženje in izmenjavo bogatih izkušenj iz preteklosti ter seveda predvsem zdravja in dobre volje tudi v naslednjem letu. V imenu uprave
družbe je prisotne pozdravil in jim zaželel vse lepo, svetovalec uprave
in namestnik predsednika Vincenc Janša, kar so prisotni pozdravili z
navdušenjem, saj je pred nekaj leti tudi sam vodil našo enoto.
V kulturnem delu programa pa so navdušili Ëlani glasbene akademije iz Ljubljane, pod vodstvom domaËina Damirja Fajfarja, “Kvartet klarinetov T I B I A” s svojim nastopom.
Seveda ni manjkala niti zahvala s strani bivših sodelavcev, ki jo
je v imenu vseh izrazil Viktor Pešelj in ob tem Milanu Mlakarju predal priložnostno darilo, tajnici Ljubici Vesel pa cvetlico za vsakoletno
skrb pri izvedbi sreËanja.
Druženje ob dobri hrani, prijetni kapljici, predvsem pa v dobrem
vzdušju je potekalo do veËernih ur, ko so si tudi najbolj vztrajni zaželeli dobrodošlico na naslednjem sreËanju.
Branko Volf
Upokojeni sodelavci iz DE KoËevje

mag. Mitja Brudar
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Obnovitvena dela 20 kV DV
Ob
Hotavlje − odsek Žetina

T

i jambori so bili zgrajeni v Ëasu,
ko se je na našem tržišËu pojavil
nov material jeklo - Jekor 350.
Proizvajalci tega materiala so zagotavljali, da posebno jeklo ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Lastnost tega jekla je,
da na površini tvori gosto oksidno plast,
ki jambore zašËiti pred nadaljnjim procesom rjavenja. Tako dodatno vzdrževanje in barvanje ni potrebno. Sama postavitev jamborov je bila zaradi lažjega
materiala - uporabljeni so bili krivljeni
profili − enostavnejša ter poslediËno s
tem tudi cenejša.

Jambor št. 26 iz materiala Jekor 350

Odsek 20 kV daljnovoda Hotavlje − Žetina je bil zgrajen leta 1973.
Napaja 14 transformatorskih postaj
vkljuËno s tovarno marmorja v Hotavljah. Daljnovod je bil zgrajen z
lesenimi oporišËi, razen štirih jamborov, ki so bili zaradi težkega terena
postavljeni nad tovarno Marmorja
Hotavlje.

Deponija novih jamborov je bila pred tovarno
Marmorja Hotavlje
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Na DE Ljubljana okolica smo v letu
1995 zaËeli z investicijo menjave golih
vodnikov Al/Fe 3 x 35 mm2 s polizoliranim CCX 70 AL2 WK 20 kV, saj se odsek
Žetina nahaja v pogozdenem obmoËju.
Z investicijo bi tako izboljšali kvaliteto
napajanja, ki je bila zaradi dotrajanih
vodnikov ogrožena ob vsakem veËjem
sneženju. Pri samem izvajanju investicije nas je presenetilo slabo stanje jeklenih
stebrov. Kovinski deli, ki so bili vsakodnevno izpostavljeni stiku vlage ali zemlje, so bili praktiËno prepereli. Rjavina
ob vznožju stebrov je razpadala kot listi
iz knjige. Sama nosilnost stebrov je bila
minimalna, saj so bili posamezni podporniki po odstranitvi plasti rje dobesedno
prekinjeni. Nekaterim stebrom smo zato
morali postaviti zaËasne opore in jih dodatno zasidrati. Jambore je bilo potrebno
nujno sanirati ali zamenjati v celoti.
Odcep Hotavlje Žetina je napajan
radialno, zato je bila sama izgradnja
pogojena z nekaj urnim Ëasom izvedbe.
Izvedba zamenjave stebrov ter vodnikov je potekala dne 11. 11. 2006 in bila
strokovno opravljena s strani podjetja
Elektroservisi.
Zaradi kratkega roka za izvedbo
zvedbo se
je izvajalec del odloËil, da se bo rekonreko

Postavljanje novih jamborov s pomoËjo
helikopterja

strukcija izvajala s helikopterjem. Nosilnost helik
helikopterja
je bila 800 kg. Zaradi
eli
tee omejit
omejitve so se stebri sestavljali glede
omejitv
naa njihovo težo (v dveh ali treh delih)
razporejali po terenu glede na težo
ter razpo
razpor
helikopterju.
gorivaa v samem h
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za nove jambore − so bili že predhodno
redh
dh
hodno
o
pripravljeni. V nove temelje so bili za
z
pritrditev stebrov vgrajeni
vijaki.
ajeni
eni sidrni
sidrn vijaki
i.
Ob 8.30 je priËel helikopter
elikopter raznaraz
šati dele stebrov in v dobri
konËal
obri
bri uri je konË
konËa
nËal
s svojim delom. Vreme je bilo naklonjelonjeonjeno in s samo postavitvijo ni bilo
lo težav
teža
žav
razen pri postavljanju zadnjegaa stebra,
steb
kjer je ponagajal veter, tako da jee bilo
delo rahlo oteženo, vendar uspešno
no
o za
zzakljuËeno.

Sestavljanje novih jamborov

Temperatura tega dne se je gibala
zjutraj okoli -1oC in Ëez dan se je dvignila samo za nekaj stopinj. Ob 8. uri se je
izklopil celoten odcep z odklopnim loËilnikom HT10 in izvedli so se predpisani
zašËitni ukrepi za zavarovanje delovišËa.
Tovarno Marmor Hotavlje smo zasilno
napajali z agregatom moËi 400 kVA.

Po opravljeni postavitvi stebrov so
se priËela elektromontažna dela (montaža obesnega materiala, izdelava kabelske
spojke za tovarno Marmor Hotavlje, odstranitev starih in napenjanje novih tokovodnikov ...).
Delo je potekalo tekoËe in po planu.
Odjemalci napajani na odseku Žetina so
bili ponovno prikljuËeni ob 17:15 uri.
V 9 urah je bilo delo (zamenjava 4
železnih jamborov, menjava treh vodnikov dolžine 700 m, izdelava kabelskih spojk) zakljuËeno in daljnovod je
bil vzpostavljen v prvotno obratovalno
stanje.

Takoj po prejemu dovoljenja za
delo je izvajalec del priËel z odpenjanjem vodnikov ter žaganjem in rušenjem
starih stebrov. Gradbena dela - temelji

Odstranjevanje starih vodnikov ter namešËanje
novih

Marjan Drolc,
vodja Službe vzdrževanja DE LO,
in Jasna Žagar,
vodja Službe razvoja DE LO

Merjenje napenjanja novih vodnikov z dinamometrom
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Oblikovanje cen
elektriËne energije
Osnovna razlika med elektriËno energijo in ostalimi energenti je
v tem, da je ne moremo shranjevati. Tako je nezmožnost shranjevanja
osnovna znaËilnost, in s tem se mora
proizvodnja elektriËne energije hipno
oblikovati glede na porabo. Na trgu
elektriËne energije se odraža proizvodnja kot ponudba, porabo pa zaznavamo v obliki povpraševanja.
Razmerje med ponudbo in povpraševanjem oblikuje ceno na trgu. Povpraševanje je odvisno od veËih dejavnikov in se spreminja tekom dneva,
meseca in leta. Potrebe odjemalcev in
s tem tudi poraba elektriËne energije,
se iz ure v uro spreminjajo, tem spremembam pa mora slediti tudi proizvodnja v elektrarnah.

P

ri energentih, ki se lahko shranjujejo, kratkoroËno pomanjkanje ne
vpliva tako moËno na porast cen kot
pri elektriËni energiji. Kljub vsemu pa dvig
cen na kratkoroËnem trgu ostalih energentov takoj vpliva tudi na njihov dvig cen na
dolgoroËnem trgu, saj pomanjkanje vpliva
tudi na prihodnjo dobavo energenta. Pri
elektriËni energiji pa ni tako. KratkoroËne
težave proizvodnje vplivajo le na porast
cen na kratkoroËnem trgu, vendar to ne
vpliva na ravnovesje med povpraševanjem
in ponudbo v bodoËe.
Izraz kratkoroËni trg se uporablja
predvsem za dnevno trgovanje z elektriËno
energijo. Dnevni trg je sprotni trg, kjer se
sooËi ponudba in povpraševanje elektriËne
energije za obdobje naslednjega delovnega
dne oziroma za obdobje do vkljuËno prvega naslednjega delovnega dne. Udeleženci
kratkoroËnega trga z elektriËno energijo so
praviloma trgovci, ki zastopajo proizvajalce in dobavitelje oziroma odjemalce in
kupujejo ter prodajajo elektriËno energijo
na borzah.
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Na dolgoroËnem trgu elektriËne energije se sklepajo pogodbe za dobavo elektriËne energije za obdobje meseca, Ëetrtletja in
enega leta. Sklepanje dolgoroËnih pogodb
omogoËa podjetjem zašËito pred nihanji
cen elektriËne energije, saj je v teh pogodbah doloËena koliËina, obdobje dobave
in cena. Cene na dolgoroËnem trgu delno
odražajo zaznave, ki jih imajo trgovci na
kratkoroËnem trgu, osnovni trend pa oblikujejo razliËna predvidevanja udeležencev
trga in razmerje med povpraševanjem in
ponudbo.
V kolikor želimo razumeti oblikovanje cen elektriËne energije, moramo poznati doloËena ozadja oziroma povezane
dejavnike:
• oceno prihodnje porabe elektriËne energije,
• oceno prihodnje proizvodnje elektriËne
energije,
• navade kupcev oziroma odjemalcev,
• vremenske pogoje,
• hidrološke zaloge,
• gibanje cen povezanih energentov in izvedenih produktov (emisijski kuponi),
• zaloge energentov,
• prenosne kapacitete.

Usklajenost ponudbe in povpraševanja je rezultat predhodnih investicij in
predvidevanj. OdloËitve v preteklosti namreË vplivajo na zapiranje elektrarn oziroma investiranje vanje. Poleg tega je
pomembno vedeti, koliko in kdaj bodo te
elektrarne proizvajale, kdaj bodo imele remonte, poznati njihovo zanesljivost in do
neke mere tudi vremenske pogoje.
Torej je dolgoroËna proizvodnja oziroma ponudba odvisna od bodoËih stroškov proizvodnje, kjer je glavni dejavnik
cena nafte in emisijskih kuponov. Ocene
prihodnje porabe in virov, ki so na voljo za
proizvodnjo, so odvisne od veË dejavnikov
in zato težko napovedljive. V doloËenih
primerih lahko doloËena informacija moËno vpliva na celoten trg. Prve informacije
o presežkih emisijskih kuponov so drastiËno vplivale na padec cen vseh produktov
elektriËne energije, npr. cena za dobavo pasovne elektriËne energije v letu 2007 se je
znižala v roku nekaj dni kar za 20 %.
Kljub obËasnim nihanjem na dolgoroËnem trgu zaznavamo vztrajno rast cen
elektriËne energije že od leta 2002. Rast
porabe elektriËne energije, ki je prisotna na
obmoËju celotne Evrope, nezadostne investicije v nove proizvodne kapacitete, rast
cen nafte in uvedba emisijskih kuponov so
dejavniki, ki so najbolj vplivali na takšen
trend. V letošnjem letu je prišlo do veËjih
nihanj cen na terminskem trgu. Takšna nihanja in spremembe je dolgoroËno težko
napovedati, zato je smiselno izvesti razpr-

Slika 1: Gibanje cen pasovne elektriËne energije od oktobra 2003 dalje, na dolgoroËnem trgu
borze EEX.
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šen nakup oziroma prodajo, kar omogoËa
zmanjšanje tveganj in veËjo sigurnost igralcem na trgu, še posebno veËjim odjemalcem in dobaviteljem.
Na kratkoroËnem trgu se je gibala
cena pasovne elektriËne energije v letošnjem letu v povpreËju nekoliko nad 50
EUR/MWh. Na Sliki 1 opazimo, da je veËkrat prišlo do veËjega dviga cen, znatnih

padcev cen pa v letošnjem letu ni bilo zaznati.
Izjemno visoke cene imajo svoje ozadje v dejavnikih, ki so bili predhodno našteti. Udeleženci trga dobro poznajo stanje
razpoložljivih kapacitet za proizvodnjo
elektriËne energije, stalno spremljajo vremenske razmere in predvidevajo obnašanje
odjemalcev. Ker je bila zadnja zima v Evro-

pi razmeroma mrzla, se je poslediËno poveËala tudi poraba elektriËne energije, kar je
vodilo v rast cen. Konec julija so ekstremne
temperature vplivale na veËjo uporabo klimatskih naprav, v zaËetku novembra pa so
cene poskoËile neposredno po elektriËnem
mrku v evropskem energetskem sistemu.
V Sloveniji so v zadnjem Ëasu cene
elektriËne energije celo nekoliko nad nivojem cen v Zahodni Evropi, ker v Bolgariji
naËrtujejo zaprtje dveh jedrskih blokov in
bo potrebno veË elektriËne energije uvoziti
iz zahoda. Zaradi trenda rasti porabe elektriËne energije in cen je potrebno poveËati
investicije v proizvodne vire - predvsem v
obnovljive vire elektriËne energije, porabniki oziroma njihovi dobavitelji bodo morali nameniti veË pozornosti uËinkoviti rabi
elektriËne energije.
Polona Osovnikar,
OE PUO

Slika 2: Cene pasovne elektriËne energije v letu 2006, na dnevnem trgu borze EEX.

1. Borzen, Pravila za delovanje trga.
2. Uporabljene so cene z dnevnega trga Borze z elektriËno energijo v Leipzigu - EEX.
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PrekoraËevanje prikljuËne moËi iz
Soglasja za prikljuËitev

V

zaËetku decembra smo uporabnike
elektroenergetskih omrežij, ki so
v prvih desetih mesecih leta 2006
najmanj trikrat prekoraËili prikljuËno moË,
po Soglasju za prikljuËitev pozvali, naj
slednjo poveËajo skladno z dejansko doseženo maksimalno moËjo. Dolžnost vsakega odjemalca je, da odjema elektriËno
energijo iz omrežja le v okviru tehniËnih
parametrov iz Soglasja za prikljuËitev.
“»e odjemalec s svojim odjemom presega
v Soglasju za prikljuËitev dovoljeno prikljuËno moË trikrat v obdobju enega leta,

mora zaprositi za novo Soglasje za prikljuËitev za poveËavo prikljuËne moËi, sicer
lahko upravljavec distribucijskega omrežja, po predhodnem obvestilu ter preteku v
njem doloËenega roka, ustavi dobavo elektriËne energije.” (Pravilnik o sistemskem
obratovanju distribucijskega omrežja za
elektriËno energijo, Ur. list RS št. 123/03).
Le odjem v okviru tehniËnih parametrov
iz Soglasja za prikljuËitev namreË dopušËa
varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja ter s tem kvalitetno dobavo
elektriËne energije vsem odjemalcem.

Na podlagi analize zajetih podatkov za obdobje januar-oktober je bilo
ugotovljeno, da je prišlo do najmanj
trikratne prekoraËitve prikljuËne moËi
iz soglasja za prikljuËitev na 250 merilnih mestih. Vsota vseh prekoraËitev
(razlik med maksimalno doseženo in
naroËeno moË po soglasju po merilnih
mestih) je v našem primeru znašala
preko 20 MW.
Klemen Horvat,
OE UDO
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Odjemni skupini za obraËun
Ëunn uporabe
režij
ežij NN elektroenergetskih omrežij
zbiralke TP in SN - zbiralke RTP
Akt o doloËitvi metodologije za
obraËunavanje omrežnine in metodologije za doloËitev omrežnine in
kriterijih za upraviËenost stroškov
za elektroenergetska omrežja (Ur. list
RS, št. 121/05) je s 1. 1. 2006 uvedel
dve novi odjemni skupini za obraËun
uporabe elektroenergetskih omrežij,
in sicer NN - zbiralke TP ter SN - zbiralke RTP. Glede na narašËajoË interes uporabnikov za uvrstitev njihovih
merilnih mest v novi odjemni skupini
bi vas v nadaljevanju rad seznanil s
postopki in pogoji za prehod.

A

kt pri uvršËanju merilnih mest
uporabnikov v novi odjemni skupini slednje deli v dve skupini:

• ObstojeËi uporabniki omrežja, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev merilnega
mesta v novo odjemno skupino
Za uvrstitev merilnega mesta obstojeËega uporabnika v odjemno skupino NN
- zbiralke TP ali SN - zbiralke RTP morajo

slednji izpolnjevati naslednje pogoje:
- uporabnik mora biti lastnik prikljuËnega
voda,
- merilne naprave morajo biti namešËene na meji lastništva prikljuËnega
voda, se pravi na zbiralkah TP-ja oziroma RTP-ja,
- prikljuËna moË po soglasju za prikljuËitev mora biti veËja ali enaka 80 kW (NN
- zbiralke TP) oziroma veËja ali enaka 8
MW (SN - zbiralke RTP).
Za uvrstitev merilnega mesta v novo
odjemno skupino mora obstojeËi uporabnik
podati vlogo za novo soglasje za prikljuËitev in priložiti dokazila o izpolnjevanju
navedenih pogojev za prehod v novo odjemno skupino. Izdaji Soglasja za prikljuËitev sledi še podpis Pogodbe o prikljuËitvi.
Poudariti je potrebno, da opisani postopek
velja le za obstojeËe uporabnike, pri katerih
modifikacija prikljuËka oziroma merilnega
mesta ni potrebna. PoveËava prikljuËne
moËi za namen izpolnjevanja pogojev za
uvrstitev merilnega mesta v novo odjemno
skupino je tu seveda izvzeta.

• Uporabniki omrežja, ki ne izpolnjujejo
pogojev za uvrstitev merilnega mesta
v novo odjemno skupino
Za uporabnike, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev za uvrstitev
merilnega mesta v odjemno skupino NN −
zbiralke TP ali SN − zbiralke RTP in želijo
v novo odjemno skupino, se vrši postopek
enako kot pri prikljuËevanju vsakega novega uporabnika.
Uporabnik mora zaprositi za projektne pogoje, na podlagi izdanih projektnih
pogojev in pridobljenega projekta si je dolžan pridobiti soglasje na projektne rešitve.
Sledi pridobitev Soglasja za prikljuËitev in
podpis Pogodbe o prikljuËitvi.
Poudariti pa je potrebno, da je ob zaËetku postopka za prikljuËevanje novega
uporabnika dolžnost vsakega referenta oziroma zaposlenega v sprejemni pisarni, da
slednjega seznani z možnostjo izbire zanj
najugodnejše odjemne skupine.
Klemen Horvat,
OE UDO

NOVICA

NOVICA

Odstranitev opušËene RTP Moste
V drugi polovici meseca novembra smo odstranili opušËeno razdelilno transformatorsko postajo RTP 35/10 kV Moste, ki je prenehala obratovati v letu 2000,
ko je bila v njeni neposredni bližini zgrajena nova RTP 110/10(20) kV Žale.

R

TP 35/10 kV je bila zgrajena leta 1962, trije energetski transformatorji skupne moËi
26 MVA pa so se napajali preko 35 kV daljnovodov iz RTP KleËe in RP TomaËevo.
Postaja je imela 25 vodnih celic, bila pa je daljinsko posluževana. Na podroËju našega
podjetja v Zasavju obratujejo še tri RTP-ji s transformacijo 35/10 kV in sicer RTP Trbovlje,
RTP Zidani Most, ter RTP Hrastnik.
Tomaž Pungartnik,
OE DEE
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Ruπenje RTP Moste
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Uravnotežen sistem kazalnikov
Na sistem kazalnikov smo naleteli že pri uvajanju Sistema vodenja kakovosti ISO 9001/2000, kjer standard na
veË mestih zahteva nadzor in meritev procesov. Torej vsakemu procesu naj bi doloËili merila in kazalnik za spremljanje in uspeh procesa skozi kontrolne toËke v Ëasovnem
obdobju.

S

Sistemom kazalnikov, vezanih na procese in organizacijsko
strukturo, tvorimo hierarhiËno strukturo kazalnikov. Kazalniki pa v pretežni meri niso bili vnaprej kvantificirani in vezani
na poslovne cilje, tako da je bil poslovni uspeh podjetja predviden
in prikazan le skozi finanËne pokazatelje tako v gospodarskem naËrtu kot v letnem poroËilu podjetja. Uravnoteženi sistem kazalnikov pa temelji na štirih loËenih vidikih: finanËni vidik, vidik
poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov ter
vidik uËenja in rasti.

1. ZGODOVINA UVAJANJA
URAVNOTEŽENEGA SISTEMA
KAZALNIKOV V PODJETJA
Uvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov se je zaËelo v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja v dvanajstih severnoameriških
podjetjih. V veËletnem projektu so sodelovali odliËni ameriški managerji, ki so usmerili energijo, sposobnost in znanje v opredelitev
sistema merjenja uspešnosti poslovanja pri doseganju dolgoroËnih
strateških ciljev podjetja. Sistem je zajel vse kljuËne vidike upravljanja in poslovanja, poslovno filozofijo in nov pristop v komunikaciji. Gonilo delovanja sistema temelji na zaposlenih, ki razumejo
opredeljeno strategijo podjetja in jim je jasna njihova vloga pri njeni uresniËitvi ter razporeditev virov na tiste aktivnosti v procesih,
ki vodijo k uresniËitvi postavljenih poslovnih ciljev.
Sistem uravnoteženega sistema kazalnikov je hitro zašel tudi
v evropska podjetja in zlasti v slovenska podjetja (Avtoelektrika,
Sava), ki ustvarjajo prihodek na evropskem trgu. Vsekakor pa je
uvedba sistema priporoËljiva za vsa podjetja, ki želijo imeti pregleden sistem poslovanja in uspeh z uresniËitvijo ene same strategije
podjetja.

2. ZAKAJ PODJETJE POTREBUJE
URAVNOTEŽENI SISTEM
KAZALNIKOV?
Uravnoteženi sistem kazalnikov zagotavlja managerjem
orodje za merjenje poslovnega uspeha podjetja, izboljševanje
procesov in opredeljevanje strateških usmeritev. Uravnoteženi sistem kazalnikov pretvarja poslanstvo, vizijo in strateške
usmeritve podjetja v celovito odsekano piramido kazalnikov

(ne) uspešnosti, ki zagotavljajo okvir za strateški sistem merjenja, upravljanja in napovedovanja poslovnih ciljev.
Uravnoteženi sistem kazalnikov sicer ohranja poudarek na
doseganju finanËnih ciljev, vendar vkljuËuje tudi gibala za dosego
teh ciljev. Uspešnost podjetja meri s pomoËjo štirih uravnoteženih vidikov. Podjetju omogoËa spremljanje finanËnih rezultatov ob
hkratnem spremljanju stalnega razvoja pri širitvi zmogljivosti in
pridobivanju finanËnih sredstev, ki jih podjetje potrebuje za prihodnjo rast.
Z njihovo uvedbo vodstvo podjetja meri in spremlja, kako
njegove organizacijske enote ustvarjajo dodano vrednost iz posla z
elektriËno energijo in omrežjem od obstojeËih in potencialnih uporabnikov elektriËne energije in storitev ter kako morajo poveËati
notranje zmogljivosti, zaposlene, sisteme in postopke potrebne za
izboljšanje poslovanja. VkljuËene morajo biti vse dejavnosti, predvsem pa dejavnosti oziroma organizacijske enote, ki ustvarjajo dodano vrednost s pomoËjo usposobljenih in motiviranih zaposlenih.
Strateški nivo opredeli eno strategijo in vizijo podjetja. Na
osnovi opredeljene strategije strateški nivo in organizacijske enote
skupaj opredelijo poslovne cilje in kazalnike uspešnosti, vezane na
procese organizacijskih enot in podjetja. Taka opredelitev je ena od
novosti in prednosti pristopa uravnoteženega sistema kazalnikov.
Tradicionalni sistemi merjenja uspešnosti se usmerjajo na zmanjševanje stroškov, izboljšanje kakovosti in skrajšanje trajanja ciklov
obstojeËih procesov. Uravnoteženi sistem kazalnikov je osredotoËen
na kljuËne procese, ki so najpomembnejši za doseganje uspešnosti
in rast podjetja. Ta opredelitev veËkrat razkrije popolnoma nove
notranje procese, v katerih se mora podjetje odlikovati, da je lahko
njegova strategija uspešna.
Uravnoteženi sistem kazalnikov je zelo uËinkovit tudi pri vodenju organizacijskih sprememb. Vodstvo podjetja mora doloËiti
tri- do petletne strateške usmeritve in poslovne cilje s kazalniki, katerih namen je, Ëe bodo izpolnjeni, preoblikovanje poslovnih procesov in njihove strukture. Uravnoteženi sistem kazalnikov torej ni
le zgolj sistem merjenja uspešnosti.

3. MERJENJE POSLOVNE STRATEGIJE
Podjetje, ki se je odloËilo, da bo uvedlo sistem uravnoteženih
kazalnikov, ima naslednje osnovne naloge:
• opredeliti mora poslovne procese,
• poslovne procese mora optimalno struktuirati,
• uvesti mora procesni pristop v podjetje,
• oblikovati mora piramidni sistem kazalnikov, vezanih na poslovne procese iz štirih vidikov,
• na strateškem nivoju mora oblikovati le 20 do 25 kazalnikov, ki
prikazujejo poslovanje podjetja v celoti,
• spremeniti mora kulturo podjetja,
• sistem oblikovanih kazalnikov mora uvesti v uporabo in poslovanje podjetja.
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4. URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV
4.1. FinanËni vidik
FinanËni cilji predstavljajo usmeritev ciljev in kazalnikov
vseh drugih treh vidikov sistema v povezovanju s strategijo podjetja. Vsak izbrani kazalnik mora privesti do izboljšave finanËne
uspešnosti podjetja. Sistem finanËnih kazalnikov je zaËetek strategije z kratkoroËnimi in dolgoroËnimi finanËnimi cilji, vezanimi
na aktivnosti v finanËnih procesih, in v povezavi z ostalimi tremi
vidiki za doseganje dolgoroËne ekonomske uspešnosti podjetja. FinanËni vidik zagotavlja povezavo vseh štirih vidikov v usmeritvi
poveËanja prihodkov, zmanjševanja stroškov, poveËanje produktivnosti, veËje izrabe sredstev in zmanjševanje tveganja.
Strateške usmeritve finanËnega vidika na razliËnih razvojnih
stopnjah rasti, zrelosti in upadanja poslovanja podjetja oziroma
organizacijskih enot so prikazani skozi kazalnike:
• dobiËkonosnost,
• rast in splet prihodkov,
• zmanjševanje stroškov in izboljševanje produktivnosti,
• izraba sredstev - naložbena strategija,
• zmanjševanje tveganja.
FinanËni cilji so dolgoroËni cilji podjetja. Uravnotežen sistem
kazalnikov lahko doloËi finanËne cilje podjetja, ki so prilagojeni
organizacijskim enotam na razliËnih razvojnih stopnjah rasti, zrelosti in upadanja. Kazalniki, ki smo jih obravnavali, uporabljajo
tradicionalne finanËne cilje, povezane z dobiËkonosnostjo, donosnostjo sredstev ter s poveËevanjem prihodkov.

4.2. Vidik poslovanja s strankami (uporabniki)
Vidik poslovanja s strankami, v našem podjetju uporabniki
elektriËne energije in storitev, omogoËa uskladitev osnovnih kazalnikov na podroËju poslovanja s strankami, kot so zadovoljstvo in
zvestoba strank, ohranjanje in pridobivanje strank ter dobiËkonosnost strank s ciljem segmentiranja strank in trga. Pri tem je pomembno gledati na ponudbe kot na gibalo predvidenih kazalnikov,
ki vplivajo na rezultate poslovanja s strankami. Proces oblikovanja
strategije s poglobljeno tržno raziskavo pomeni za vsako podjetje
prikaz razliËnih tržnih segmentov in segmentov strank ter njihova
priËakovanja glede cene, kakovosti, ugleda, odnosov.
Osnovna skupina kazalnikov pri poslovanju s strankami je
sledeËa:
• tržni delež,
• ohranjanje strank,
• pridobivanje strank,
• zadovoljstvo strank,
• dobiËkonosnost strank
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Ohranjanje strank spremlja absolutno in relativno stopnjo, po
kateri organizacijska enota ohranja oziroma vzdržuje obstojeËe odnose s strankami.
Pridobivanje strank meri absolutno in relativno stopnjo, po
kateri organizacijska enota privablja ali pridobiva nove stranke oziroma posle.
Navedeni uravnoteženi kazalniki z vidika poslovanja s strankami predstavljajo cilje za procese trženja, nakupa (proizvodnje),
transporta (razvoja omrežja) elektriËne energije in prikljuËevanja
novih uporabnikov elektriËne energije. Podobno velja za nudenje
storitev strankam znotraj in zunaj podjetja.

4.3. Vidik notranjih poslovnih procesov
Vidik notranjih poslovnih procesov vkljuËuje vodstvene,
osnovne in podporne procese, ki so kljuËni za izpolnjevanje strateških usmeritev in poslovnih ciljev podjetja, vezane na ostale tri
vidike. Za uravnoteženi sistem kazalnikov mora podjetje opredeliti
celotno verigo vrednosti notranjih poslovnih procesov, ki se zaËne s procesom razvoja podroËja DEES-a in transportom elektriËne
energije, torej podroËja obratovanja in vzdrževanja omrežja za zadovoljitev potreb uporabnikov elektriËne energije in storitev, ter se
konËa pri reševanju reklamacij elektriËne energije in storitev ter
kakovosti in izboljšavami procesov.
FinanËni kazalniki v notranjih poslovnih procesih se nadomešËajo s kazalniki kakovosti, donosa, pretoka in trajanja cikla
poslovnega procesa. Podjetja merijo (tudi naše podjetje) uspešnost
poslovnih procesov, kot so: uspešnost naËrtovanja, projektiranja,
izgradnje, dobavljanja blaga, gradenj in storitev, obratovanja in
vzdrževanja omrežja in segajo v razliËne organizacijske enote. Kazalnike za navedene poslovne procese je potrebno smiselno opredeliti in jih vezati na stroške za potrebe strank, kakovost, produktivnost in normative dela, pri Ëemer moramo imeti v mislih stalno
izboljševanje procesov in zmanjševanje stroškov. Stalno izboljševanje procesov bo sicer stalnica preživetja podjetja, ne bo pa osnova
za konkurenËno prednost podjetja.
Model verige vrednosti notranjih poslovnih procesov vsebuje
pet glavnih poslovnih procesov:
• proces upravljanja,
• proces razvoja,
• proces obratovanja in vzdrževanja,
• podporne storitve,
• proces kakovosti in izboljšav.

4.4. Vidik uËenja in rasti
Cilji vidika uËenja in rasti so gibalo za doseganje odliËnih
rezultatov v prvih treh vidikih. Cilji, ki so bili postavljeni v finanËnem vidiku, v vidiku poslovanja s strankami in v vidiku notranjih poslovnih procesov, opredeljujejo procese, ki jih mora podjetje
kakovostno izvajati, Ëe želi doseËi izjemno uspešnost poslovanja.
Podjetje mora investirati v svojo infrastrukturo, zaposlene, sisteme
in postopke ter informacijsko infrastrukturo, Ëe želi doseËi dolgoroËne cilje finanËne rasti.
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Osnovni kazalniki procesa uËenja in rasti

• vzroËno-poslediËna razmerja,
• gibala uspešnosti,
• povezovanje finanËnih kazalnikov.
Vsak od štirih vidikov uravnoteženega sistema kazalnikov
ima od štiri do sedem dodatnih kazalnikov, skupaj je v sistemu
za najvišje vodstvo podjetja do 25 kazalnikov. VeË kazalnikov
obiËajno najvišje vodstvo ne more povezovati, usmerjati in nadzirati. Odsekana piramida na vrhu, ki predstavlja uravnoteženi sistem
kazalnikov, se lahko normalno povezuje na vse procese in organizacijske enote na nižjih nivojih.
V uravnoteženem sistemu kazalnikov moramo loËevati med
diagnostiËnimi kazalniki, katerih namen je nadzor nad poslovanjem
in opozarjanje na dogodke, ki zahtevajo takojšnjo pozornost, in
med strateškimi kazalniki, ki vkljuËujejo strategijo in so pomembni
za najvišje vodstvo podjetja pri uresniËevanju njegove vizije in poslovanja odliËnosti podjetja.

Trije kljuËni kazalniki opredeljujejo uËinkovitost zaposlenih,
in sicer:
• zadovoljstvo zaposlenih,
• ohranjanje zaposlenih,
• produktivnost zaposlenih.
Morala in etika, torej kultura zaposlenih, je pomemben pogoj za uspešnost podjetja tudi v naši dejavnosti.
Poglejmo si ogrodje za merjenje uËinkovitosti zaposlenih.
Izkušnje dobre prakse pri vzpostavljanju uravnoteženega sistema kazalnikov pri podjetjih dobrih praks so pripeljala do treh
nosilcev vidika uËenja in rasti:
• sposobnost zaposlenih,
• zmogljivost informacijskih sistemov (tehnološka infrastruktura),
• motivacija, avtonomnost in usklajenost (prijetno delovno okolje).
Pri vsem tem pa so potrebni odliËno opredeljeni notranji
procesi, na katere se navezujejo navedeni kazalniki. Razvoj in izboljševanje poslovnih procesov s kazalniki je stalnica v podjetju,
celo veË, v podjetju ponavadi oblikujejo v Sistemu kakovosti stalno
strokovno ekipo, ki skrbi za koordinacijo nosilcev procesov z nalogo stalnega analiziranja in izboljševanja procesov s kazalniki.

6. STRUKTURA IN STRATEGIJA
V uravnoteženem sistemu kazalnikov se mora kazati struktura podjetja, v skladu z enotno oblikovano strategijo. Podjetje ima
sicer veË organizacijskih enot zaradi možnosti boljšega vodenja,
toda nujna je sinergija poslovnih procesov, ki podjetju prinašajo
najveËjo dodano vrednost. Teorija strategije strateškega nivoja v
podjetju je izredno živahno akademsko raziskovalno podroËje, saj
je potrebno na strateškem nivoju opredeliti sinergijo poslovnih procesov v smislu opredeljevanja skrbnikov procesov, ki opredeljujejo
strategijo in poslovne cilje podjetja. V podjetju je potrebno tudi
centralizirati nekatere kljuËne funkcije, kot so: nabava, finance, informacijske storitve, telekomunikacijske storitve, režijske storitve
in podobno.
V vsakem primeru mora uravnoteženi sistem kazalnikov na
nivoju podjetja kazati strategijo podjetja. Poleg tega mora jasno izražati hierarhijo podjetja in optimalno strukturo, torej optimalnost
organizacijskih enot v hierarhiji.
V vsaki organizacijski enoti uporabljajo osnovni uravnoteženi
sistem kazalnikov celotnega podjetja kot temelj za opredeljevanje
lastnih poslovnih ciljev in kazalnikov, vezanih na procese. V podjetju mora strateški nivo dodeliti vsaki organizacijski enoti poslovne cilje in kazalnike, ki morajo biti usklajeni s temeljno strategijo
in z usmeritvijo podjetja in z odzivnostjo iz okolja.

5. POVEZOVANJE URAVNOTEŽENEGA
SISTEMA KAZALNIKOV S STRATEGIJO
PODJETJA

7. OBVLADOVANJE POSLOVNE
STRATEGIJE

Uravnoteženi sistem kazalnikov mora izražati strategijo podjetja. Ko je uravnoteženi sistem kazalnikov v podjetju dovolj razpoznaven, pomeni, da je podjetje uspešno povezalo strategijo s skupino povezanih kazalnikov. Na ta naËin se v podjetju lahko meri
uspešnost organizacijskih enot in poslovanja podjetja kot celote. Za
povezavo kazalnikov in strategije so podjetja dobrih praks razvila
tri metode:

Ko podjetje izoblikuje zaËetni uravnoteženi sistem kazalnikov,
ga mora Ëim hitreje vkljuËiti v sistem vodenja oziroma poslovanja
podjetja. Sistem kazalnikov je namreË orodje (most), ki omogoËa
povezavo oblikovane strategije podjetja preko kazalnikov z njegovo izvedbo in s tem nadzorom nad poslovanjem. Neskladje med
strateškimi usmeritvami in izvedbo strategije nastane zaradi ovir, ki
izhajajo iz tradicionalnih poslovnih odnosov v podjetju, razliËnega
razmišljanja ter razliËne kulture znotraj podjetja.
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V podjetju je možno z dobrim naËrtovanjem premagati vsako
oviro in pri tem uporabiti uravnoteženi sistem kazalnikov, ki prepreËuje pomanjkljivosti tradicionalnega finanËnega modela.
Zato mora najvišje vodstvo takoj na zaËetku uvedbe sistema
uravnoteženih kazalnikov vzpostaviti nove odnose oziroma kulturo v podjetju, in sicer:
• vzpostaviti in posredovati strategijo in poslovne cilje organizacijskim enotam in zaposlenim,
• razporediti sredstva,
• opredeliti poslovne cilje organizacijskih enot, služb in delovnih
skupin,
• pridobivati povratne informacije iz nižjih organizacijskih nivojev,
• vzpostaviti sistem komuniciranja z zaposlenimi.
Vodstveni delavci imajo osnovno nalogo, da s sistemom kazalnikov vzpostavijo mehanizme za prenos vizije, strategije in poslovnih ciljev na vse zaposlene v podjetju. Navedeno morajo uresniËevati. S tem procesom se tudi doseže soglašanje in spodbujanje
za timsko delo med vodstvenimi delavci. Tekom leta ne sme biti
cilj pregledovanje finanËnih poroËil, kar je preteklost, temveË pregledovanje in dogovori o spremembah poti za doseganje strateških
ciljev. Podjetje mora vzpostaviti sistem komuniciranja z zaposlenimi o izvajanju strateških usmeritev in poslovnih ciljev. Sistem
kazalnikov namreË omogoËa redno preverjanje uspeha strategije in
ne samo tekoËega poslovanja.

8. STRATEŠKO USKLAJEVANJE
Usklajevanje poslovnih procesov v podjetju v skupno vizijo,
politiko in skupne strateške usmeritve podjetja je zapleten proces.
Podjetje, ki si je zadalo za cilj, da skupine oziroma posamezniki
prispevajo k izvajanju strategije s pomoËjo uravnoteženega sistema
kazalnikov, mora z zaposlenimi vzpostaviti uËinkovit sistem komuniciranja, ki jih nenehno spodbuja k predlaganju ukrepov, ki
bodo pomagali uresniËiti strateške cilje. Take povratne informacije
in nasveti vkljuËujejo zaposlene v prihodnost poslovanja podjetja
in jih spodbujajo, da se osebno vkljuËijo tako v oblikovanje kot v
izvedbo strategije. Vsi zaposleni v podjetju od uprave do delavca
na najnižjem nivoju, bi morali razumeti strateške usmeritve. Strateške aktivnosti so kamenËki, ki sestavljajo “strateški mozaik”. Uravnoteženi sistem kazalnikov omogoËa prav takšna usklajevanja od
zgoraj navzdol.
Razvoj sistema kazalnikov se mora zaËeti pri vodilnih in vodstvenih kadrih, ki morajo vizijo in strategijo prenesti na celotno
podjetje in na kljuËne zunanje dejavnike.

9. KOMUNICIRANJE V PODJETJU IN
PROCES STRATEŠKEGA U»ENJA
Opredelitev strateških usmeritev v podjetju se naËrtuje v najvišjemu vodstvu podjetja. Vodstvo opredeljuje politiko, dolgoroËne in kratkoroËne cilje in uporabo sredstev. Strateške usmeritve
so dolžni sporoËati vodstveni delavci, tudi in predvsem na nižje
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nivoje, in z njimi poistovetiti vse zaposlene. Najvišje vodstvo mora
vzpostaviti kontrolni sistem nadzora strateških usmeritev do sistema nadzora nalog v delovni skupini po hierarhiËni organizacijski
lestvici.
Ta hierarhiËni pristop k oblikovanju in izvedbi strategije deluje brez težav, Ëe ima vodstvo jasno vizijo o usmeritvi podjetja in
opredeljenih tveganjih, ki se jim je potrebno izogniti, da podjetje
ostane na opredeljeni strateški poti. V tradicionalnih podjetjih, kot
je tudi naše, se odvija proces pridobivanja povratnih informacij v
enojni zanki. V njem so cilji vnaprej doloËeni, in jih je težko spreminjati. Tako pravita teorija in praksa. Odstopanja od predvidene
strateške poti se obravnavajo kot napake, za katere podjetje uvede
popravne ukrepe z namenom pripeljati podjetje nazaj na zaËrtano
strateško pot.
V današnji informacijski dobi pa je nemogoËe, da bi bile strateške usmeritve tako premoËrtne in nespremenljive. Zato se danes
v podjetjih uvaja proces uËenja oziroma pridobivanja povratnih
informacij v dvojni zanki. Kar pomeni, da se strateške usmeritve
tekom leta nenehno spremljajo in prilagajajo trenutnim razmeram.
Strateške usmeritve se z rebalansi popravljajo in dopolnjujejo glede
na notranje in zunanje vplive, pri Ëemer se upoštevajo tudi predvideni scenariji iz Sistema obvladovanja tveganja.
Odgovornost za doseganje rezultatov po uravnoteženem sistemu kazalnikov in uveljavljanju pobud mora biti obvezno porazdeljena med celotno managersko ekipo.
Poseben poudarek strateškega uËenja vodstvenih delavcev
podjetja je morda najustvarjalnejša sestavina uravnoteženega sistema kazalnikov.

10. PROJEKT UVAJANJA
URAVNOTEŽENEGA SISTEMA
KAZALNIKOV V PODJETJE
Podjetja zaËnejo izvajati program uvajanja uravnoteženega
sistema kazalnikov iz razliËnih, toda pomembnih razlogih za podjetje. Po izkušnjah podjetij dobrih praks so predsedniki uprav tisti,
ki sprožijo proces uvajanja uravnoteženega sistema kazalnikov v
doloËenem obdobju z doloËenimi cilji.
Za vzpostavitev sistema mora imenovati odgovornega vodjo
projekta iz najvišjega vodstva, obiËajno je to predstavnik vodstva
za kakovost (PVK). Potrebuje tudi zunanjega konzultanta, ki posreduje model sistema in spodbuja ustvarjalno delo na projektu.
Potreben je projektni pristop, kar pomeni: opredelitev projektne
naloge, izdelava in izvedba programa s Ëasovno opredelitvijo projekta in stroški. Cilj projekta naj bo opredelitev in uvedba ustreznih kazalnikov k procesom na vseh organizacijskih nivojih in njihova povezava v uravnotežen sistem kazalnikov. »asovni okvir
trajanja projekta je po sedanjih izkušnjah podjetij dobrih praks
16 tednov.
Projekt, ki vsebuje proces razvoja in uvedbe uravnoteženega
sistema kazalnikov, daje podjetju jasno sliko o prihodnosti podjetja
ter o poti, ki ga bo pripeljala do te prihodnosti, kar se tudi sklada s
sistemom Poslovne odliËnosti. Poleg tega navedeni proces oblikuje
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in razvija strateško pot podjetja do uresniËitve njegove vizije in daje
moto in zagon vodstveni ekipi za uresniËitev opredeljene vizije.

11. ZAKLJU»KI
Uravnoteženi sistem kazalnikov je primerno in obenem odliËno orodje tudi za uvedbo v naše podjetje.
Argumenti za uvedbo so:
• že uvedeni Sistem kakovosti v podjetju,
• podjetje je na poti uvedbe sistema Poslovne odliËnosti,
• z uvedbo sistema se opredeli ena strategija in poslovni cilji, ki so
povezani v celoto in sporoËeni vsem zaposlenim,

• uvede se Sistem komuniciranja z zaposlenimi, kar pomeni dodano vrednost, inovativnost in veËji uspeh podjetja,
• poslovanje je transparentno s porazdeljeno odgovornostjo in
pooblastili,
• poglobljeno uvajanje notranjega nadzora vseh procesov in pooblastil,
• spodbujanje spreminjanja kulture v podjetje,
• doseganje veËjega uspeha s stalnim prilagajanjem kazalcev k
procesom, in s tem doseganje veËje uËinkovitosti in uspešnosti
podjetja.
mag. Janez Hostnik,
svetovalec uprave za kakovost

DELU

VARNOST PRI

Prva pomoË - POMAGAM PRVI
Obvladovanje osnov prve pomoËi sodi v splošno izobrazbo vsakogar,
saj je poškodovanËeva usoda pogosto
odvisna od tega znanja. Prva pomoË
ni le dejanje Ëloveške solidarnosti,
temveË tudi zakonsko opredeljena
dolžnost. Morda bo celo usoda koga
od vaših najdražjih odvisna prav od
vašega znanja in takrat boste spoznali, da je bil Ëas, ki ste ga porabili
za uËenje prve pomoËi, zares najbolje
izrabljen Ëas v vašem življenju.

P

ri prvi pomoËi je treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju.
Ne smemo poskušati preveË, temveË
moramo poznati možnosti in meje svojega
ukrepanja. Uporabimo spretnosti, ki temeljijo na znanju, usposobljenosti in izkušnjah.
Znanje prve pomoËi nam omogoËa, da rešujemo ogroženo življenje in prepreËujemo
poslabšanje, dokler ne pride zdravnik.
V zadnjih mesecih smo v sodelovanju
s pooblašËeno zunanjo institucijo RK Slo-

venije izvedli teoretiËno in praktiËno usposabljanje za nudenje prve pomoËi. Usposabljanja so se lahko udeležili vsi zaposleni
v Elektru Ljubljana.
Na posameznih distribucijskih enotah
so se usposabljanja vršila loËeno za pisarniške delavce (4-urni program) in terenske
delavce (6-urni program), kateri se bodo
zaradi obilice dela usposabljanja udeležili
po novem letu.
Odziv pisarniških delavcev me je pozitivno presenetil. Po prvem godrnjanju
so prav vsi, s katerimi sem imela možnost
spregovoriti, pohvalili tako našo odloËitev
kot tudi same predavatelje in izvedbo usposabljanja. Vsi so izrazili željo, da bi takšna
usposabljanja še kdaj ponovili.
Ob tem bi se rada zahvalila upravi
družbe, ki je podprla našo odloËitev, in s
tem naredila velik korak k veËji ozavešËenosti zaposlenih.
Prav tako se zahvaljujem vsem zaposlenim, ki so se z veseljem udeležili usposabljanja.
Vesna Oman Rode
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Z iztekom koledarskega leta se bo
zakljuËila plodna in ustvarjalna delovna kariera našega sodelavca Petra
Zatlerja. Ob tej priložnosti se mu tudi
na ta naËin iskreno zahvaljujemo za
ves trud in znanje, ki ju je prispeval
k uspešnemu poslovanju podjetja v
minulih desetletjih. Za to priložnost
nam je na kratko pripravil povzetek
temeljnih prelomnic v svojem strokovnem delovanju.

Peter Zatler

1965-1970
Zaposlitev v Službi razvoja NNO-ja
in SNO-ja na podroËju tipizacije opreme za
izgradnjo daljnovodov, transformatorskih
postaj, NNO in izdelava projektov za prehod daljnovodov na podroËju DE KoËevje
iz 10 na 20 kV napetost.

1971
Odhod na štirimeseËno strokovno izpopolnjevanje v francosko elektrogospodarstvo s podroËja naËrtovanja in izgradnje
distribucijske infrastrukture

1972
Prihod v Službo razvoja in delal v oddelkih:
- izdelava projektne dokumentacije za objekte,
- izgradnja objektov 110 kV.
Ukvarjal sem se problematiko - od
razvoja do izgradnje - distribucijske infrastrukture za potrebe Elektra Ljubljana.
V oddelku “Izgradnja objektov 110
kV” sem bil zadolžen za razreševanje prostorske problematike in nadzor nad izgradnjo razdelilnih transformatorskih postaj
110/20 kV Polje, ViË, Bežigrad ter razširitev
RTP Center.

1980-1985
Zadolžen za izgradnjo MHE-ja (prostorska problematika upravne in projektne
dokumentacije ter tudi izvedba. V tem obdobju je bilo na novo zgrajenih 7 elektrarn,
dve elektrarni pa sta bili obnovljeni.

1985-1994
Vodja Službe za investicije. V tem obdobju so bili:
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- zgrajeni naslednji 110 kV objekti:
RTP 110/2 kV Kamnik, Cerknica in Metlika,
- obnovljeni naslednji 110 kV objekti:
RTP 110/20 kV »rnuËe, Domžale, Hrastnik, Potoška vas, Center, »rnomelj, Logatec, Gotna vas in druge,
- zgrajeni so bili naslednji RP-ji:
Stari trg, KoËevska reka, Sodražica in
Kronovo.
Celotno obdobje je zaznamovano z
velikim pomanjkanjem finanËnih sredstev,
umetno ustvarjeno pomanjkanje elektriËne
opreme, katere proizvajalci so bili izven
Republike Slovenije.

1995-2000
Imenovan za direktorja Sektorja razvoja.
Skladno z nastopajoËimi energetskimi
potrebami, veljavnimi kriteriji za optimalno tehniško in ekonomsko potrditev izbire
in finanËnimi zmožnostmi smo izgrajevali
distribucijsko infrastrukturo. Osnova vsega
so bile utemeljitve iz lastnih energetskih
analiz.
Nekatere najpomembnejše opravljene
naloge:
- izgradnja RTP 110/10(20) kV - 2 x 31,5
MVA Žale,
- prehod transformacije 110/35/10 kV v RTP
Potoška vas na obratovanje 110/35 kV in

110/20 kV ter prehod napajanja obmoËja
RTP Potoška vas na napetost 20 kV,
- analiza slabih napetostnih razmer na
podroËju Elektra Ljubljana in odprave z
sukcesivno izgradnjo 1000 TP in preko
1000 km SNO in NNO omrežja v vrednosti 100 milijard SIT,
- izdelava študij (EIMV) in energetska analize za uvajanje transformacije 110/20
kV na podroËju DE Ljubljana mesto in
prehod na 20 kV napajalno napetost,
- izgradnja 110 kV postroja za injeciranje
MTK signala v RTP Šiška in RTP Potoška
vas na podroËju Elektra Ljubljane.

2000-2006
Na osnovi izdelave analiz in izkušenj
seznanjal posamezne odgovorne:
- s pomanjkanjem rabe analitiËnih metod
pri doloËitvi, izbiri objektov in tehnologije,
- z veËjo vlogo profesionalne etike,
- z neuËinkovitimi odloËitvami,
- z neuspelimi investicijami,
- z omalovaževanjem inženirskega znanja,
- s pomankljivim obvladovanjem stroke,
- z zaostajanjem pri dvigovanju tehnološke ravni,
- z upoštevanjem zakonskih predpisov in
standardov.
Violeta Irgl in Peter Zatler

ŠPORTA

NOVICE IZ SVETA

SreËanje Ëlanov ŠD Elektro
Ljubljana ob zakljuËku leta 2006

SreËo Grkman

Lepo pozdravljene športnice in
športniki, zopet je leto naokoli in lepo
je, da se vsi skupaj spomnimo športnih in rekreacijskih uspehov v letu
2006.»e na kratko preletimo letošnji
program aktivnosti, moram reËi, da
je dokaj pester in da vsakdo izmed
600 Ëlanov lahko najde nekaj zase, le
Ëe pokaže nekaj volje.

S prvimi dopustniškimi dnevi aktivnosti na podroËju skupnega športnega druženja nekoliko zamrejo, vendar ne za vse.
V letošnjem poletju so bili zelo aktivni planinci. Nekaj Ëlanov se je po dokaj temeljitih
pripravah v evropskem gorstvu odpravila v
Kirgizistan na goro Pik Lenin, drugi del pa
v indijski del Himalaje v deželo Ladak.
Prva skupna aktivnost po poletnih poËitnicah je tradicionalni vzpon na Triglav,
ki letos zaradi napovedi slabega vremena
ni bil tako množiËno obiskan kot ponavadi, vendar je lepo vreme nagradilo vse, ki
so se kljub slabemu vremenu odpravili na
pohod.
Nato se zvrsti kar nekaj aktivnosti, ki
že vrsto let privabljajo veËje število športnikov in rekreativcev. To je kolesarski juriš
na VršiË in pohod na Malo Planino oziroma
tek, kakor kdo zmore.
In zopet pride zakljuËek leta, kjer se
vsi zberemo in skupaj veselimo ter si nazdravimo za uspešen zakljuËek leta.
Zahvaliti se moram vsem Ëlanom
Upravnega odbora za njihov prispevek, da
so planirane aktivnosti speljane in za to ne

zahtevajo plaËila. Zahvala gre tudi Upravi
podjetja za finanËno in ostalo pomoË ter
razumevanje in seveda vsem nam Ëlanom
ŠD-ja, da gojimo šport in rekreacijo ter
druženje med zaposlenimi v podjetju.
Ker ne izbiramo veË športnice ali
športnika leta, moram vseeno pohvaliti izjemnega športnika, ki ga vsi dobro poznate,
Tonija Lekšeta, ki je v letu 2006 pretekel 17
maratonov doma in v tujini (717 km).
Tudi program za naslednje leto je pester poln raznih aktivnosti, vaša naloga je,
da se jih udeležujete v vse veËjem številu,
saj je množiËnost moto Športnega društva
Elektro Ljubljana.
Podrobnejši program boste našli na
naši novi internetni strani (www.sd-elektro-ljubljana.eu/), ki vas obvešËa o vseh
aktivnostih ŠD-ja, ugodnostih za Ëlane in
zanimivostih s podroËja športa.
Še enkrat lep športni pozdrav in sreËno novo leto 2007.
SreËo Grkman,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana

T

ako lahko poudarimo zelo veliko aktivnost v zimskem Ëasu, predvsem
rekreacijo v šolskih telovadnicah, saj
imamo na podroËju vseh DE zakupljeno
eno ali veË šolskih telovadnic. V zimskem
Ëasu je dokaj dobro obiskan tek na smuËeh
in organizirani so smuËarski izleti.
S prvimi toplejšimi dnevi se aktivnosti
preselijo na zunanja igrišËa, kjer se priËnejo priprave na letne igre elektrodistribucijskih podjetij Slovenije. Tu se lahko pohvalimo oziroma pohvalimo vse nastopajoËe,
saj smo v letošnjem letu prviË dosegli dve
skupni zmagi na Zimskih igrah EDS-ja ter
še na letnih igrah EDS-ja.

Kolesarski vzpon na VrπiË
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Izbor naj fotografije leta 2006
V uredništvo smo v jesenskih mesecih
prejeli fotografije sodelavca Antona Štimca.
Objavljeni posnetki temaËnih jesenskih dni so
pregnali v toplejše in bolj prijazne kraje tudi
množico ptic selivk.

T

ako letošnje leto zakljuËujemo z objavami fotografij razpisanega nateËaja. Fotografije bo
pregledala komisija in izbrala najboljšo, avtor
pa bo prejel praktiËno nagrado.
Podoben razpis naËrtujemo tudi v prihodnjem
letu in glede na to, da je v Elektru Ljubljana kar
nekaj sodelavcev, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo, priËakujemo še veË sodelovanja.
Prva številka Elektro novic v letu 2007 bo izšla
predvidoma v mesecu marcu.
Hvala za sodelovanje in vabljeni k sodelovanju
tudi v naprej.
Uredniπtvo
Anton ©timec: Pevski zbor

Anton ©timec: Na sredini je najbolj varno
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Anton ©timec: ©korci na jamboru

Anton ©timec: Sosed

NOVICA

NOVICA

Seminar s podroËja transformatorjev

T

ovarna transformatorjev ETRA33, d. d., je tudi letos pripravila
tradicionalni seminar s podroËja
transformatorjev, ki se je odvijal 14. in
15. novembra v konferenËnem centru
hotela Mons. Seminarja se je v obeh
dneh udeležilo 110 predstavnikov s podroËja prenosa in distribucije elektriËne
energije, proizvodnje, industrije in trgovine. Iz našega podjetja je na seminarju
sodelovalo šest predstavnikov, letos pa
smo pripravili tudi referat Primeri iz
prakse.
Tomaž Pungartnik, OE DEE
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Mag.
Janez Hostnik
Mag. Janez Hostnik (1941), univ. dipl. inž. elektrotehnike, je v delniški družbi Elektro Ljubljana prehodil štiridesetletno strokovno pot. Delo je ves Ëas opravljal zavzeto,
z veliko delovno zavestjo, osebno odgovornostjo, s spretnim
vodenjem in Ëutom za organizacijo. Energetika je bila zanj
v prostem Ëasu hobi, v podjetju pa drugi dom. Ob tej priloænosti se mu iskreno zahvaljujemo za vse dragocene prispevke k uspeπnemu poslovanju Elektra Ljubljana.

L

eta 1960 je konËal tehniško šolo za elektro stroko v Ljubljani, leta 1965 pa je diplomiral na ljubljanski fakulteti za
elektrotehniko pri prof. Marjanu Plaperju, na podroËju prepletanja vodnikov na 110 kV daljnovodih. Za diplomsko delo je
prejel Prešernovo nagrado.
Takoj po konËanem študiju se je zaposlil v podjetju Elektro
Ljubljana, krajši Ëas delal v razvoju ter nato vodil novo ustanovljeno Službo za zašËito in meritve. Leta 1966 je sodeloval pri izgradnji, zagonskih preizkusih in poskusnem obratovanju prve slovenske distribucijske razdelilne transformatorske postaje 110/SN
kV RTP Center z ozemljeno SN nevtralno toËko preko nizkoohmskega upora v kabelskem omrežju. Nadalje je sodeloval pri zaËetkih obratovanja RTP Šiška, Polje, Domžale, Logatec in »rnomelj in
pri projektu predelave zašËite, meritev in avtomatike ob prehodu iz
primarne na sekundarno zašËito. V tem obdobju je sodeloval v številnih strokovnih telesih, ki so jih ustanovila distribucijska podjetja, med drugim je vodil tehniËno komisijo za zašËito in meritve.

Maca BoæiË, mag. Janez Hostnik, mag. Mirko MarinËiË

Zavest o potrebnem nenehnem izpolnjevanju in izobraževanju ga je zopet usmerila na dvoinpolmeseËno izpolnjevanje v
Francijo, kjer je pridobil nova znanja na podroËju nadzora in vodenja elektrodistribucijskega sistema. Ta znanja so mu odprla pot
v strokovni tim JUGEL-a, ki je izdelal projektno dokumentacijo za
gradnjo centrov vodenja na nivoju celotne nekdanje države.
Svoje bogate izkušnje in poznavanja distribucijskega elektroenergetskega sistema je mag. Hostnik vgradil v podroËje informatizacije, kjer je bil v letu 1988 pobudnik izdelave BSP študije
(Business System Planing) o uvajanju informacijskega sistema v
poslovanje podjetij. Navedena študija je omogoËila uvajanje nadaljnje informatizacije z izgradnjo enotnega integriranega informacijskega sistema v vsa slovenska elektrodistribucijska podjetja.
Izgradnjo podsistema za vodenje distribucijskega sistema pa je
koordiniral in vodil sam. Konec leta 1989 je ob preoblikovanju
Elektra Ljubljana v javno podjetje za distribucijo elektriËne energije
postal direktor Sektorja za obratovanje. Osnovna usmeritev v prvih
letih prevzema te dolžnosti je bila prenos nalog in odgovornosti iz
nekdanjih TOZD-ov na ustrezne strokovne službe uprave podjetja.

V zaËetku sedemdesetih let je mag. Janez Hostnik kot štipendist francoske vlade opravil triinpolmeseËno strokovno izpopolnjevanje v Franciji v elektrogospodarskem podjetju EdF. Pridobil je obsežno znanje in izkušnje na podroËju meritev, zašËite in
avtomatizacije ter navedeno znanje uvajal v prakso. Sodeloval je
pri izdelavi številnih študij s teh podroËij, vodil prvi slovenski projekt ozemljevanja SN nevtralne toËke v mešanih omrežjih preko
nizkookmskega upora v RTP 110/SN Domžale in sodeloval tudi pri
uvajanju daljinskega vodenja na obmoËju mesta Ljubljana.

Leta 1992 je mag. Janez Hostnik v sodelovanju z mag. Matijem Nadižarjem iz Elektra Gorenjska izdelal študijo o uvajanju
sistema nadzemnih vodov s polizoliranimi vodniki, ki je nedvomno eden najveËjih dosežkov slovenske distribucije v prejšnjem
desetletju. Sodeloval je tudi pri uvedbi MTK sistema na obmoËju
Elektra Ljubljana. V zadnjih petnajstih letih je predsedoval komisiji za revizijo študij s podroËja obratovanja in vzdrževanja na
EIMV-ju, poleg tega pa je sodeloval pri izdelavi in recenziji veË
kot sto študij. Bil je pobudnik in soorganizator odmevnega posvetovanja o Vzdrževanju elektroenergetskih naprav v distribuciji
leta 1994 na OtoËcu. Bil je tudi pobudnik sistemskega pristopa
uvajanja avtomatizacije v SN omrežju. Med drugim je sodeloval
pri idejnih projektih in študijah uvajanja telekomunikacijskega sistema v podjetju.

Strokovne spodbude in želja po znanju so ga leta 1974 usmerili v študij tretje stopnje na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.
Po kadrovskih spremembah je leta 1975 postal vodja obratovanja
v tedanjih strokovnih službah uprave v Elektru Ljubljana in leta
1976 skupaj s sodelavci zaËel uvajati sistem daljinskega nadzora
in vodenje RTP v podjetju. Leta 1979 je prevzel vodenje projekta izgradnje distribucijskega centra vodenja ter tudi magistriral
pri prof. dr. Ferdinandu Gubini na podroËju optimalnih razklopov
srednjenapetostnih vodov.

Leta 2000 je konËal 25-letno kariero prvega moža v Elektru
Ljubljana na podroËju obratovanja in vzdrževanja. Predhodno je
bil že leta 1998 postavljen za vodjo projekta za uvedbo sistema
vodenja kakovosti v Elektru Ljubljana, ki je ob koncu leta 1999
pridobil certifikat ISO 9001:1994, v letu 2002 pa je sledil certifikat ISO 19001:2000. V nadaljnjem obdobju je v letu 2004 družba
pridobila certifikat sistema za ravnanje z okoljem ISO 14000, leta
2005 certifikat sistema varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001
ter leta 2006 certifikat sistema varovanja informacij ISO 27001.
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Od leta 2000 je kot svetovalec uprave poleg sistema kakovosti vodil tudi sistem izgradnje TK omrežja v podjetju. V tem Ëasu je
bilo zgrajeno TK omrežje s 100 vozlišËi in 500 km optiËnih vodov.
Pripravil je dokumentacijo in sodeloval pri ustanavljanju nove OE
TK storitve v podjetju v letu 2003. V najvišjem vodstvu podjetja
Elektro Ljubljana je sodeloval celih 32 let.
Kot predstavnik vodstva za kakovost je skušal v glasilu Elektro novice informirati zaposlene o uvajanju Sistemov kakovosti v
podjetje in o vseh novitetah s tega podroËja. Na podroËju t.i. mehkih dejavnosti, ki se poËasi vkljuËujejo v podjetje, je oral ledino v
upanju uspešnega nadaljevanja naslednikov do Poslovne odliËnosti. Rad poudarja, da je imel ob doseganju številnih napredovanj in
uspehov v podjetju tudi sreËo, toda znanje in postavljanje visokih
ciljev sta ga z optimizmom in vztrajnostjo vedno pripeljala do
uspešnih rezultatov.
Posebno je ponosen na tri priznanja, ki so mu bila podeljena
zunaj podjetja za njegov prispevek k razvoju slovenske elektrodistribucije:

Cepljenja se je udeleæilo veliko delavcev

Cepljenje
proti gripi

- Univerza v Ljubljani mu je podelila Prešernovo nagrado (1966)
leta za temo: Vplivi nesimetriËnih razporeditev vodnikov na napetostne razmere transporta elektriËne energije, pri najobiËajnejših oblikah stebrov v 110 kV daljnovodih brez prepletanja faz.
- Slovensko društvo elektroenergetikov - Nacionalni komite CIGRE mu je podelil plaketo CIGRE (2003) kot priznanje in zahvalo
za dolgoletno uspešno delo v slovenski elektroenergetiki.
- Elektroinštitut Milan Vidmar mu je podelil Vidmarjevo plaketo
(2006) za strokovne dosežke na podroËju obratovalne problematike elektrodistribucijskega sistema in uvajanje novih tehnoloških rešitev v srednjenapetostne vode.

Andreja Radovan in Janez Hostnik

Zima je tu, in s tem je poveËana možnost, da se nas
loti kakšen prehlad, pa tudi gripa. Tako smo izpostavljeni neprijetnemu kihanju, smrkanju, kašljanju, boleËemu
žrelu in povišani telesni temperaturi. Tovrstne neprijetnosti nam zaradi nadomešËanja odsotnih delavcev lahko povzroËijo velike težave pri organiziranju delovnega
procesa.

E

den izmed uspešnih preventivnih ukrepov je prav gotovo
cepljenje, zato je dobro, da se Ëim veË delavcev cepi, saj s
tem zmanjšamo možnost veËje epidemije gripe. Zavedati
se moramo, da je Ëas dragocen in zato smo po dogovoru s Službo
za varnost in zdravje pri delu Elektro Ljubljana, d. d., in z odgovornimi iz Zdravstvenega doma Trbovlje organizirali tovrstno
cepljenje za zainteresirane delavce Elektra Ljubljana DE Trbovlje
kar v sejni dvorani, na Gimnazijski c. 25.
Cepljenje je prostovoljno, in se ga priporoËa predvsem
osebam, ki delajo na terenu ali so pri svojem delu izpostavljene nevarnostim okužbe s to boleznijo. Zaposleni se zavedamo
ugodnosti tovrstnega cepljenja in se nas je prijavilo kar precej.
Vedeti moramo še to, da je tovrstno cepljenje potrebno odložiti pri ljudeh , ki so akutno zboleli in imajo povišano telesno
temperaturo. Vsekakor sta nam navzoËi, glavna sestra Zdenka
Deželak in Amira HajdaroviË, dr.med., svetovali ter odgovarjati
na morebitna vprašanja.

Poleg kolesa sodi tudi zaπËitna Ëelada

Irena PotoËnik
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Pozornost z vošËilnicami
Okrašene izložbe že naznanjajo
prazniËni Ëas, ko tudi v poslovnem
svetu hitimo z izpolnjevanjem naËrtov in se hkrati veselimo dosežkov.
Med jutranjo pošto je vse veË vabil na
družabne dogodke in prve novoletne
vošËilnice.

Na konËno odloËitev o izboru tiskanih
ali elektronskih vošËilnic obiËajno vplivajo
okolje, v katerem poslujemo, komunikacijske navade naših poslovnih partnerjev in
cilji, ki jih želimo z vošËilnicami doseËi.
Pogosta praksa podjetij je tudi, da se odloËijo za kombinacijo obeh.

»

eprav so se dvomi o smiselnosti
predprazniËnih obiËajev že dotaknili tradicionalnega pošiljanja novoletnih vošËilnic, pa
kljub vsem pomislekom in
drugaËnim praksam ostajajo vošËilnice tisto prijazno
sredstvo, s katerim izrazimo pozornost, naklonjenost, hvaležnost in
nenazadnje najlepše
želje. Primerno izbrana vošËilnica in iskren
namen bosta vedno
našla pot do ljudi.

Ustvarjalno oblikovanje vošËilnic je zaželeno
in koristno, vendar ne za
vsako ceno. NajveËji uËinek imajo tiste vošËilnice,
ki kljub drugaËnosti sledijo tradiciji prazniËnih
vošËil.

KlasiËna ali
elektronska
vošËilnica
KlasiËne vošËilnice, ki
jih prejmemo v ovojnici, imajo
svoj Ëar in so že po svoji obliki
skladne s tradicijo, ki je tako znaËilne za božiËne in novoletne praznike.
Razen tega jih lahko sestavljamo, otipamo,
nekatere pa lahko celo vonjamo. Cenimo
jih tudi zato, ker nam nudijo ogromno
prostora za kreativnost z besedami, ki jih
okronamo z lastnoroËnim podpisom - najbolj žlahtnim delom sporoËila.
Elektronske vošËilnice imajo druge prednosti. KlasiËne tiskane vošËilnice
so s prihodom elektronske pošte dobile
resnega tekmeca. Pošiljanje elektronskih
vošËilnic je zelo preprosto in vsaj navidez
tudi cenejše. Za ljudi, ki veËino delovnega Ëasa presedijo ob raËunalniku in se s
svojimi sodelavci in poslovnimi partnerji
veËinoma sporazumevajo po elektronski
pošti, je verjetno ta naËin tudi najbolj
naraven.
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druga sporoËila. Tako kot s poslovnimi
darovi lahko tudi z vošËilnicami sporoËamo naše poslanstvo, vizijo in vrednote. Z
nenavadno zgodbo, drugaËnimi materiali,
dobrim oblikovanjem ali morda z ljubkimi dodatki bomo pritegnili pozornost in
povedali mnogo veË. S skrbno izdelano
vošËilnico bomo hkrati sporoËali, da smo
se potrudili. Prav trud in Ëas, ki smo ju
namenili vošËilom, sta najbolj cenjena.
LastnoroËen, Ëitljiv podpis s pisalom,
ki ne paca, doda vošËilu oseben
peËat. »e je le mogoËe, naj bodo
tudi naslovi na ovojnicah napisani roËno.

Izbor vošËilnic glede
na cilj
Trg ponuja obsežen izbor
raznovrstnih tiskanih vošËilnic. Razlikujejo se po motivih in kakovosti izdelave. Med njimi spet izstopajo tiste, ki
nas prepriËujejo, da z njihovim nakupom
prispevamo v humanitarne namene.

Oblikovanja vošËilnic se lotimo
ustvarjalno
Vsaka vošËilnica je sporoËilo. Ne le
besedilo, štejejo tudi drugi elementi: izbor
vošËilnice, grafiËno oblikovanje, naš podpis, naËin pošiljanja ipd. »e želimo z vošËilnico doseËi vse naše cilje, jih moramo
natanËno naËrtovati in poskrbeti tudi za
navidezne podrobnosti. Podjetja, ki že sicer
skrbno naËrtujejo svojo komunikacijo, se
obiËajno odloËajo za ekskluzivne vošËilnice, izbrane v skladu z izbranimi cilji.
Kaj naj sporoËajo vošËilnice? Tradicionalnemu vošËilu lahko dodamo tudi

Mnoga podjetja se raje odloËajo za
lastne, izvirno oblikovane vošËilnice. Izbor
slednjih je odvisen od ciljev, ki jih želimo
z njimi doseËi. Poleg osnovnega cilja, izražanja pozornosti posameznikom, so najpogostejši cilji poslovnih novoletnih vošËilnic
tudi utrjevanje ugleda podjetja, skladnost z
drugimi sporoËili v okviru novoletnih oglaševalskih kampanj in sporoËanje novosti
ali drugih pomembnih dejstev.
Služba za odnose z javnostmi
Vir: internet
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OdloËanje za poklic, najboljša
življenjska odloËitev - elektrotehnika
Velika Ëloveška posebnost je želja po znanju, napredovanju, po dosegu doloËenih življenjskih ciljev.
Vsak otrok želi “postati velik” v vseh
življenjskih vrlinah, postati odloËen,
neodvisen, tako kot vidi odrasle. Ta
velika želja pa tudi hitro privede do
trenutka življenjske odloËitve.

Š

e v žaru najlepšega otroštva, ko je še
vse brezskrbno in idealno, se moramo
prviË odloËati o življenjski usmeritvi.
To je še bolj odloËitev staršev, ki bolj usmerjajo pogled v možnost bodoËe zaposlitve, otroci
pa še ne vedo, kaj je življenje. Marsikdo še ne
Ëuti pravega trenutka za poklicno odloËitev
in to skupaj s starši prestavi na kasnejša leta,
ko se bo kaj že bolj razËistilo. OdloËitev je
splošna gimnazija in konec. Vendar ni povsod
tako. Nekateri že Ëutijo svojo življenjsko poklicno usmeritev. Starši in otrok se odloËijo
za poklic, h kateremu je nagnjen otrok, ki je
mogoËe že zastopan v družini in je perspektiven v bodoËi karieri otroka. Opažamo, da na
tem nivoju ni nekega številËnega pritiska ne
na poklicne šole ne na srednje šole. Razredi,
ki se oblikujejo na tem nivoju, so maloštevilni
in veËinoma je v vsaki šoli le en razred “energetikov”. Resnici na ljubo je treba povedati,
da se na tem nivoju že vpisujejo otroci, ki so
rojeni po leti 1990 v novi državi. V Sloveniji

se je v tem Ëasu že moËno zmanjšala nataliteta, še hujše pa je dejstvo, da niso bili tehniËni poklici ovrednoteni primerno za njihovo
delo in vrednost. Za mnoge starše tudi velja,
vsaj glede na prikazana vprašanja, da morajo
na tem nivoju vsi delati fiziËno, na terenu,
so umazani in plezajo na višino. Kako težko
je dokazati, da plezajo samo na tekmovanju
športnih iger, delajo samo fiziËna dela vezave
elektriËnih shem. Vsem je potrebno poudarjati, da danes ni elektrotehnike brez raËunalnika, še posebej poudarjamo tri osnovna naËela
za ustvarjanje dobre kariere:
• dobro teoretiËno znanje elektrotehnike,
• splošna razgledanost (znanje raËunalništva, tujih jezikov),
• ustvarjalnost duha in ambicije (želja po
uspehu, karieri, odloËenost).
Ne izogibamo pa se tudi resnemu opozorilu - elektrotehnika je veda, ki vleËe, in
vsakdo, ki se ji zapiše, jo mora celo življenje
spremljati, se uËiti in prilagajati. Nagrajen je
z osebnim napredovanjem in s strokovnimi
uspehi v stroki. Seveda delo spremljajo težave, a trdo delo je nagrajeno z osebnimi uspehi. Predstavitve elektropoklicev za poklicne
in srednje šole izvajamo tudi v Elektru Ljubljana. Zelo nas je presenetil malo številËni
obisk, pa tudi agencije, ki to pripravljajo, so
se slabo izkazale. To opažamo veË let zapo-

Sodelavci Elektra Ljubljana z veseljem sodelujejo pri promociji elektro poklicev

redno in tudi sami ne poznamo izhoda iz te
situacije, ki nam ni v veselje. Verjetno bomo
morali urediti spletno stran preko Ministrstva za šolstvo, kjer bomo realno predstavljali poklice v elektrotehniki. To je realnost,
moramo jo sprejeti, vendar:
• malo številËni elektromonterji, ki prihajajo, so talentirani in pridni,
• elektrotehniki so teoretiËno dobro preskrbljeni, znanja željni, predvsem pa ambiciozni,
• diplomanti visokih in višjih šol pa nam
predstavljajo najboljše teoretiËno znanje.
Vse te dobre strokovne lastnosti ti mladi kmalu realizirajo v obliki nadaljnjega šolanja. Tako so tudi letos uspešno diplomirali
na višji strokovni šoli ICES - ELES naši mlajši
elektrotehniki. V splošnem je ta šola in naËin
šolanja zelo sprejemljiv in privlaËen za študij
ob delu. Vsem uspešnim kandidatom Ëestitamo za uspešno zakljuËen študij, predvsem pa
za trud, ambicioznost in dosežen cilj.
Družba Elektro Ljubljana, kjer so zaposleni, bo uspešno uporabila njihovo strokovno znanje. Vsi se dobro zavedamo, da so težko pridobljeni cilji vedno dobra življenjska
popotnica za dosego želenega uspeha.
Današnji naËin življenja imenujemo
globalistiËen, konkurenËen, tekmovalen in
verjetno poln ostalih lastnosti v silni tekmi
za popoln življenjski cilj. Vendar ne smemo
pozabiti, da moramo življenje ustvariti lepo,
z lepimi spomini, da se morajo mladi “zaljubiti” v mladosti in nekoliko pozabiti na težje
plati življenja. Treba je gledati na težke plati
življenja tudi z lepše plati. Za resne zadeve
je vedno Ëas in starejši imamo pri tem prednost minulega Ëasa in izkušenj. Mlade pa
moramo vzpodbujati, da dosežemo skupno
zastavljene cilje v stroki, ki smo se ji zapisali in se zanjo opredelili za življenjsko pot.
Zavedati se moramo naËela, vsi smo ambasadorji - zastopniki svojega poklica, takrat
bodo s skupnim delom uspehi veËji.
Anton AvËin
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DrugaËe o poklicih Salih HrnjiÊ,
D
upokojenec

Zavod
Za
avod
od IZID
IZIDA je nevladna organizacija,
zacija kate
katere
kat
poslanstvo je pomagati
otrokom
otrokom
m in mladini
m
pri osebnostnem
in profesionalnem
profesion
razvoju. V ta namen
me so izpeljali veË raziskovalnih
projektov s podroËja poklicne orientacije otrok in mladine za Ëim boljše informiranje mladih ter njihovih
staršev.

E

no od podroËij dela zavoda je tudi
program z nazivom “DrugaËe o poklicih”, kjer zavod IZIDA v sodelovanju s centri za srednješolsko izobraževanje
ter s predstavniki iz gospodarstva organizira za uËence osnovnih šol predavanja,
na katerih se uËencem in njihovim staršem
predstavijo posamezni poklici, možnosti
šolanja ter tudi praktiËni prikaz posameznih poklicev.
S predstavitvijo poklicev v elektrogospodrastvu v tem projektu že dve leti
uspešno sodeluje tudi Elektro Ljubljana.
Poklice v elektrogospodarstvu, predvsem
elektromonter, elektrotehnik energetik in
elektronik, predstavimo uËencem in staršem s krajšim predavanjem, po katerem si v
prijetnem pogovoru z odgovori na vprašanja uËencev in staršev udeleženci pridobijo
informacije tako o poklicih kot možnostih
izobraževanja in zaposlovanja.
V avgustu je bilo za uËence Ljubljanskih osnovnih šol organizirano sreËanje na

Udeleæba na predstavitvi v Ljubljani je bila velika
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Zavodu za zaposlovanje v Ljubljani. Poklice v elektrogospodarstvu je predstavil
Marko Piko, možnosti izobraževanja pa
predstavniki vseh treh srednjih šol, ki v
svojih programih izobražujejo kadre elektrotehniπne stroke.
Podobno sreËanje z istimi predstavniki tako izobraževalnih ustanov kot tudi
gospodarstva, je bilo v mesecu novembru
organizirano v prostorih zavoda za zaposlovanje v Domžalah za uËence širšega
podroËja Domžal in Kamnika.
V organizaciji zavoda Izida smo, 9.
11., v prostorih Elektra Ljubljana na Kotnikovi gostili skupino uËencev osnovnih
šol z ViËa in Most. Anton AvËin in Marko Piko sta predstavila poklice in možnosti izobraževanja. Skupaj z uËenci in
s starši smo se po predstavitvi napotili
na ogled Mestne elektrarne ljubljanske,
kjer je udeležence z zgodovino in razvojem elektrifikacije seznanil Anton AvËin.
Delo elektrotehnikov energetikov pa so si
udeleženci sreËanja lahko ogledali v centru vodenja distribucijske enote Ljubljana
mesto.
Predstavitve poklicev so naletele na
zelo dober odziv, kar potrjuje lepa udeležba uËencev in njihovih staršev na tako
organiziranih sreËanjih.
Marko Piko,
Služba za odnose z javnostmi

Roman Jesenko in Salih HrnjiÊ

V ponedeljek, 20. novembra,
je bila v prostorih DE Ljubljana mesto izvedena primopredaja
poslov in priložnostno slovo od
našega sodelavca v oddelku za
investicije, Saliha HrnjiÊa, inž.
geodezije, ki se je invalidsko upokojil. V imenu celotnega kolektiva
se mu je za uspešno in prizadevno
delo ter sodelovanje zahvalil pomoËnik izvršnega direktorja OE
DEE Roman Jesenko.

R

odil se je leta 1943 v kraju TaukËiÊi v obËini Visoko, Bosna
in Hercegovina. V letu 1969 je
zakljuËil višjo geodetsko šolo v Sarajevu in si pridobil strokovno izobrazbo inženir geodezije. Prve delovne
izkušnje je pridobil v rodni Bosni, v
mesecu oktobru leta 1978 pa ga je pot
življenja zanesla v Ljubljano. Delo si
je našel in se zaposlil v takratni DES
- Ljubljana, Elektro Ljubljana mesto
kot geodet. Citiram misel iz pisma z
dne, 9. marca 1979, ki ga je napisala
vršilka dolžnosti vodje razvoja, Marjeta Koselj: “Po dobrem letu iskanja
geodeta smo ga konËno le dobili in
to sposobnega in prizadevnega.” Na
teh delih je ostal vseh naslednjih 28
let, ki jih je aktivno preživel v delo-

TVE

KADROVANJE

KADROVANJE

vnem kolektivu Elektra Ljubljana, vse
do upokojitve.
Dragi Salih, hvala za vse. V osemindvajsetih letih se zgodi marsikaj,
ohranimo v mislih in spominu lepe in
dobre stvari. Želimo vam prijazno jesen
življenja v krogu družine - in dobrodošli
na klepet in kavo.
“V bistvu nismo prišli na svet zato,
da bi gledali drug skozi drugega,
ampak da bi drug drugemu pomagali.”
(Peter de Vries)

Alenka Kušar

KADROVANJE v oktobru, novembru in decembru 2006
V jesenskih mesecih smo zaposlili sodelavce:
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA ENOTA

DAVID KALIŠNIK

KV elektromonter

INŽ, DE Ljubljana okolica

MATEJ SOTLAR

KV elektromonter

DEE, DE Trbovlje

BOŠTJAN BORUTA

KV elektromonter

DEE, DE Ljubljana mesto

ANDREJ DERMELJ

univ. dipl. inženir el.

DEE, DE Ljubljana okolica

ALEŠ TROHA

KV elektromonter

DEE, DE Ljubljana mesto

JURE GAŠPERŠI»

konzultant informatike

SSS, DE Novo mesto

DRAGO PAVC

KV-elektromonter

INŽ, DE Novo mesto

ROK OBREZA

univ. dipl. inženir el.

DEE, DE Ljubljana mesto

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:

Mira
Podbelšek

IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA

POHLIN MARKO

prenehanje

UDO, DE Ljubljana okolica

MIKLI» MARTIN

upokojitev

DEE, DE Novo mesto

GLUŠI» TATJANA

upokojitev

SSS, Uprava

PODBELŠEK MIRICA

upokojitev

SSS, Uprava

ADLEŠI» BOŠTJAN

prenehanje

SSS, Sl. režijskih dejavnosti

MIHEVC PETER

prenehanje

INŽ, DE Ljubljana okolica

HRNJI∆ SALIH

upokojitev

DEE, DE Ljubljana mesto

Umrl je upokojenec Jože KlopËiË.

M

ira Podbelšek (Hace) je
bila sprejeta v podjetje
Elektro Ljubljana 1. 8.
1970 na delovno mesto administratorka pripravnica v Splošno službo.
Kasneje je bila razporejena v službo
obratovanja.
1. 5. 1976 je bila razporejena
na delovno mesto tajnica direktorja.
Mira je svoje delo vzorno opravljala
in je bila tajnica direktorja oziroma
predsednika uprave do upokojitve,
4. 11. 2006.
Želimo ji prijazne in lepe dni v
zasluženi upokojitvi.

Nevenka IvanËiË

Nevenka IvanËiË
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Minilo je šest let
Najprej je bila ideja, nato anketa,
potem resne priprave, sestanki in 29.
marca 2000 ustanovni zbor Društva
upokojencev Elektro Ljubljana. Namen ustanovitve društva je druženje
upokojencev Elektra Ljubljana na razliËnih sreËanjih in izletih ter ne nazadnje reševanje problemov, s katerimi
se upokojenci sreËujemo.

L

etos smo stopili v sedmo leto delovanja društva in z zadovoljstvom
ugotavljamo, da nas je vedno veË. Na
prvi izlet smo šli vsi Ëlani društva - devetindevetdeset nas je bilo. Se še spomnite - z
vlakom smo se odpeljali v Štanjel? Kaj pa
prvi pohod? Na Katarino v Polhograjskem
pogorju? Ne bom naštevala, kje smo vse bili
in kaj smo videli. Bilo bi preveË. V sedmih
letih se je nabralo precej izletov in pohodov
in verjamem, da ima vsakdo med vami vsaj
en izle
izlet oziroma pohod ali mogoËe martinoizl
vanje, ki mu je ostalo v lepem spominu. In
vanje
tako. Zato se družimo. Zato gremo
prav je tta
gore, da poženemo kri po žilah in prev gore
gor
zraËimo
aËimo pljuËa.
pljuËa Družimo se tudi zato, da si
dogodke, pa tudi tegobe, ki
zzaupamo
amo vesele
vesel do
dog
nas
na
as tarejo,
ejo,
o, in nam je
j potem lažje, ker vemo,
daa nismo
mo sami. »e
» nam je to uspelo, društvo
ustanovljeno zamen.
ni bilo
o ust
društvo dobro dela potrjuje tudi
Da d
priznanje, ki
k ga je Republiška zveza upoSlovenije podelila našemu predkojencev
ojencev
cev S
Slo
sedniku
Jožetu Bergantu. »estitamo.
dniku
niku Jože
Jož
V okviru športne sekcije se naši Ëlani udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira
Mestna zveza upokojencev Ljubljana, in
dosegajo lepe rezultate.

Jožica Kraπovec poskrbi, da jubilanti
prejmejo vošËila, in Ëe dobimo s terena informacijo, posreduje potrebno pomoË.
Zahvaljujemo se Elektru Ljubljana in
vsem zaposlenim za vsa sredstva in podporo, ki jo uživamo z njihove strani.
Ob izteku leta želimo vsem zaposlenim
predvsem obilo poslovnih uspehov, upokojencem in Ëlanom društva pa zdravje, sreËo in veselje v letu 2007, ter lepe božiËne in novoletne
praznike. Naj bo leto, ki prihaja, po vaši meri.
Ob koncu leta sem predsednika Društva upokojencev Elektro Ljubljana Jožeta
Berganta prosila za kratek pogovor.

1. Si pobudnik in eden od sedemnajstih soustanoviteljev društva in njegov
prvi predsednik. Kako gledaš kot predsednik društva na prehojeno pot glede
na zastavljene cilje?
“Ko smo se 29. 3. 2000 zbrali v “Nadzorništvu II” v Domžalah, nisem priËakoval,
da se bo v tako kratkem Ëasu vËlanilo toliko
upokojencev. Že ob ustanovitvi je bilo naše
glavno vodilo druženje in pomoË posameznim Ëlanom. Težko si zamišljam, kako bi to
izpeljali, Ëe ne bi takrat dobili takšne podpore vodstva Elektro Ljubljana, še posebno
Ludviga Sotoška in Franca Kokalja, ki sta
nam dajala vso finanËno in moralno podporo. Lažje je delati, Ëe imaš okrog sebe ljudi, ki te šËitijo in ti pomagajo. Pot, ki smo jo
prehodili, je kar impozantna. Samo primer:
prvega pohoda na Katarino se je udeležilo
13 Ëlanov, Ëetudi smo ga ponovili kar nekajkrat, da bi doËakali lepo vreme. Da pa
se izletov udeležuje od 90 do 130 Ëlanov,
to pa je že uspeh, Ëe si predstavljamo, da si
moramo ogled in kosilo plaËati sami.”

2. Kako deluje društvo in s kakšnimi
težavami se sreËuje?

Upravni odbor Druπtva upokojencev Elektra Ljubljana
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“Mislim, da društvo dobro dela, predvsem v duhu, kot smo ga zastavili. Upravni
odbor ima vËasih zelo burne sestanke, ker
tako kot drugod tudi pri nas mnenja niso
vedno enotna. Naše želje vËasih presegajo
možnosti, ki nam jih nudi Elektro Ljubljana
- tudi tu je na delu “ga. Demokracija”, ki
konËno uskladi vse interese. Moram pove-

Joæe Bergant

dati, da pri tolikih spremembah v vodstvu,
vedno najdemo skupni jezik.”

3. Republiška zveza upokojencev
okojencev
Slovenije Ti je podelila priznanje
znanje za
uspešno delo društva. Kaj Ti pom
pomeni
ni to
priznanje?
“Da sem v letu 2006 dobil priznanj
priznanje R
Republiške zveze upokojencev je glavnii “krive
“krivec”
“krivec
Peter Bernik, ki je napisal predlog. Moje
mneoje
je mn
nje je, da si to priznanje delim z upravnim
odborom. Vesel sem v svojem imenu in v imenu celotnega odbora, da tudi v zvezi vedo, da
dobro delamo. Je pa res, da mi ne moremo
delati tako, kot delajo društva, ki imajo vse
svoje Ëlanstvo v eni krajevni skupnosti.”

4. Kaj bi za konec najinega pogovora
še dodal?
“Ob koncu leta se zahvaljujem vodstvu
Elektra Ljubljana za vse razumevanje, tudi za
male nepravilnosti, Ëe smo jih storili. Želim
veliko finanËnih uspehov, saj bomo tako laže
krenili v leto 2007. Upokojenke in upokojenci,
želim, da se pri prijavah na naša sreËanja obnašate bolj odgovorno. Vem, da smo v letih in
je vse mogoËe, je pa tudi res, da je najdražji avtobus, ki je prepozno odpovedan. V letu
2007 vam želim veliko sonËnih in zdravih dni,
za sreËanja bomo poskrbeli mi, saj smo plan
za leto 2007 na upravnem odboru že pripravili.
Delamo po svojih najboljših moËeh, Ëe nam kje
spodleti, prosimo za vaše razumevanje. Vaše
zadovoljstvo na izletu oziroma pohodu je najveËje potrdilo, da delamo dobro in nam daje
spodbudo za naprej. Hvala za sodelovanje.”
Jože Bergant in Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV
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Jubilantje
Ko se jesen preliva v zimo, praznujejo okrogle obletnice rojstva naši
upokojenci:

OKTOBER 2006
50. rojstni dan
1. Zdenka CESAR

Novo mesto

Ëlanica DUEL

Dobrava

Ëlanica DUEL

60. rojstni dan
1. Vinko LUKAN»I»

70. rojstni dan
1. Ema BELI»I»

»rnomelj

2. Branko KOMLANC

Ljubljana

3. Ivanka RENER

Kamnik

4. Jože SMREKAR

Šmartno pri Litiji

Ëlan DUEL

NOVEMBER 2006
60. rojstni dan
1. Marija HO»EVAR

Brezovica pri Ljubljani

2. Viktor PEŠELJ

KoËevje

»lanica DUEL

DECEMBER 2006

70. rojstni dan
1. Silvo BEKTAŠEVI»

SemiË

2. Slavica KREŽE

Zagorje ob Savi

3. Leopold MIKELJ

»emšenik

4. Stjepan OSTROŠKI

Ljubljana

5. Majda ZULE

Domžale

»lan DUEL

1. Fortunat BRVAR
Ëlan DUEL

80. rojstni dan
1. Franc FAGANEL

Ljubljana

70. rojstni dan
Trbovlje

80. rojstni dan
1. Branko KAVRAN

KoËevje

2. Janez KUŽNIK

Mirna PeË

3. Viktorija ZUPAN

Trbovlje

Ëlan DUEL
V decembru 2006 je praznoval 95. rojstni dan Franc Oblak iz
Kamnika, ki je najstarejši Ëlan Društva upokojencev Elektro Ljubljana. Zato mu veljajo posebej iskrene Ëestitke in želje za dobro zdravje
in umirjen korak proti stoletnici.
Vsem slavljenkam in slavljencem iskrene Ëestitke in še veliko
zdravih, sreËnih, zadovoljnih let!
Jožica Krašovec
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Franc Oblak - pogumno naprej!
Kratek življenjepis:
Franc Oblak se je rodil 4. decembra
1911 v »rnuËah pri Ljubljani kot sin delavskih staršev.
Osnovno šolo je zakljuËil v »rnuËah
(6 razredov), štiri razrede mešËanske šole
pa v Ljubljani. Izobraževanje je zakljuËil na
elektrotehniškem odseku takratne Državne
tehniške srednje šole v Ljubljani, kjer je v
juniju leta 1931 opravil diplomski izpit.
Po konËanem šolanju je bil brezposelen
do septembra 1932, ko je odšel služit v vojsko vse do maja 1933 leta. Zaposlil se je leta
1935, ko je nastopil službo pri takratni Banski
upravi v Ljubljani, kjer je ostal do leta 1941.
V bivši Jugoslaviji (Kraljevina Jugoslavija) se politiËno ni udejstvoval, ravno
tako ni bil Ëlan nobene organizacije, razen
“Udruženja diplomiranih tehnikov”.
Franc in Pavla Oblak

V ponedeljek, 4. decembra, je
Ëastitljivi 95. rojstni dan slavil naš
upokojeni sodelavec Franc Oblak. Še
posebno smo bili veseli, da si je v tem
dnevu vzel Ëas in ga skupaj z ženo
Pavlo proslavil s sodelavci Elektra
Ljubljana in z upokojenimi sodelavci.

K

ot je v nagovoru poudaril Boštjan
Žumer, pomoËnik izvršnega direktorja za DE Ljubljana okolica, je bilo
to sreËanje priložnost, da smo si ob druženju izmenjali spomine in obnovili stare
prijateljske vezi. SreËanja se je udeležil tudi
predsednik uprave mag. Mirko MarinËiË in
dolgoletni direktor Elektra Ljubljana Ludvig Sotošek.
Naj tudi ob tej priložnosti zapišemo
lepe želje: “Spoštovani gospod Franc, tudi
ob tej priložnosti vam v svojem imenu,
v imenu uredništva in v imenu kolektiva
Elektra Ljubljana iskreno Ëestitamo in želimo vse najboljše, predvsem pa dobrega
zdravja! ”
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Delovna kariera v Elektru Ljubljana:
• 1941-1945: Kranjske deželne elektrarne,
obrat TP »rnuËe
• Kot tehniËni uradnik v “transformatorski postaji” »rnuËe je opravljal razliËna
tehniËna dela − projektiranje daljnovodov, krajevnih omrežij, gradnje transformatorskih postaj itd.
SreËanje je potekalo v prijetnem vzdušju

• 1945-1950: Državne elektrarne Slovenije oziroma Podjetje za razdeljevanje
elektriËne energije - Uprava za ljubljansko okrožje, Ljubljana. Obrat »rnuËe;
obratovodja.
• 1951-1952: Elektro Ljubljana, direkcija,
Ljubljana; obratovodja − pogonski tehnik.
• 1953−1973: Elektro Ljubljana okolica,
uprava, Ljubljana; pogonski tehnik pogonski inženir - v.d. tehniËni vodja šef obratovalne službe - šef obratovanja
− vodja službe obratovanja
V decembru 1973 se je upokojil.
Med 2. svetovno vojno se je pridružil NOB-ju, kjer je od leta 1941 aktivno
sodeloval pri zbiranju orožja, denarnih
sredstev ipd. V letu 1943 je bil v vlogi
komandanta NZ-ja v takratnem mengeškem okraju. Kot pripadnik NOB-ja je bil
zaprt v gestapovskih zaporih v Kamniku,
od 21. decembra 1944 do januarja 1945,
ko so ga zaradi pomanjkljivih dokazov
izpustili.

Andreja Radovan in Violeta Irgl

JE NEKAJ RESNICE

V VSAKI ©ALI

Moški ali
ženska?

Pismo BožiËku
Dragi BožiËek, pišem ti to pismo, da me tudi letos ne boš zgrešil, ko boš
nosil darila za nas, ki te že težko Ëakamo. Pišem ti Ëisto poËasi, da boš lahko
bral, ker vem, da si že star in ne moreš hitro brati.
Najprej ti sporoËam, da ne živimo veË tam, kjer smo živeli, ker smo se
odselili. Naš ata je v Ëasopisu prebral, da se najveË nesreË zgodi 20 km od doma,
pa smo se preselili 30 km vstran, tako da sedaj živimo Ëisto brez skrbi. Novega
naslova ti ne morem poslati, ker so bivši stanovalci vzeli hišno številko s seboj,
da jim ni bilo treba menjati naslova.
Dragi BožiËek, prosim Ëe prineseš:
našemu atu ene rezervne kljuËe za avto, ker si je naš ata zadnjiË zaklenil
kljuËe v avto pa sva bila z mamo celo popoldne zaprta v avtu, preden so naju
rešili iz njega,
• naši mami pa prinesi en paket živcev, ker je ravno zadnjiË rekla, da je
zaradi mene že Ëisto živce zgubila, pa da jih bo imela nekaj spet v rezervi,
• staremu atu pa prinesi eno tisto tableto, ki se ji reËe VIAGRA, ker sem
bral,da potem lažje stoji, Ëe jo vzame. Stari ata pa se že Ëisto puklasto drži, to
bo vesel, ko bo spet lahko ravno stal,
• stara mama je šla zjutraj na pokopališËe, pa je še ni nazaj, zdaj pa ne
vem, ali bo kar tam ostala, ko je že tako v letih, da se ji skoraj ne splaËa hoditi
nazaj domov. Vzemi za vsak sluËaj še nekaj za njo, Ëe se vrne,
• stricu FranËeku tudi ni treba veË nositi daril, ker ga ni veË med nami.
Padel je namreË v “škaf šnopsa”, ko so ga pa hoteli rešiti, se je tako veselo
otepal, da se je utopil. In ko so ga v Ljubljani zažgali, je gorel kar tri dni,
• naši gospe uËiteljici pa prinesi knjigo BONTON, ker je tako brez
olike, da nas v šoli kar naprej nekaj sprašuje. Naš ata pa pravi, da radovednost ni lepa Ëednost, pa si bo lahko to sama preËitala.
•

Dragi BožiËek!
Meni pa prinesi samo en moped, Ëokolade pa ni treba nositi, ker moj ata
vedno pravi, da skromnost nekaj velja.
Lepo te pozdravljam in težko Ëakam

Da bi rešili vprašanje, kakšnega spola je raËunalnik, so sestavili dve
skupini strokovnjakov za raËunalnike.
V prvi so bile ženske, v drugi pa moški.
Odgovor, ali je raËunalnik moškega ali
ženskega spola, je morala vsaka skupina
utemeljiti s štirimi trditvami.
Ženska skupina je ugotovila, da so raËunalniki definitivno moškega spola,

ker:
1. Ëe hoËeπ zbuditi njihovo pozornost,
ga moraš najprej priklopiti,
2. na voljo imajo obilico podatkov, pa
vseeno o življenju nimajo pojma,
3. domnevno naj bi ti pomagali rešiti
problem, vendar so veËino Ëasa problem oni sami,
4. kakor hitro se navežes na enega,
spoznaπ, da bi si, Ëe bi poËakala se
majËkeno dlje, lahko priskrbela boljši
model.

Moški pa so ugotovili nasprotno, namreË, da je raËunalnik zagotovo ženskega spola, ker:
1. nihËe, razen ustvarjalca, ne more razumeti njihove notranje logike,
2. jezik, ki ga uporabljajo za pogovor z
drugimi raËunalniki, je razen njim,
vsem drugim nerazumljiv,
3. tudi najmanjša napakica se shrani v
njihovem dolgotrajnem spominu,
tako, da jo lahko kasneje uporabi,
4. kakor hitro se navežeπ na enega, ugotoviš, da vsaj polovico svojega denarja porabiš za njegove dodatne dele.

Tvoj Janezek
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Med veliko prispelimi pravilnimi rešitvami nagradne križanka je bil izžreban Ivan ObadiË, ki bo prejel praktiËno nagrado. »estitamo.
Prosimo, da geslo rešene križanke, ki jo je ponovno pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico in pošljete do vkljuËno 31. januarja 2007
na naslov: Elektro Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Služba za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Naslov: Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana. Elektro novice prejemajo vsi
zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana d. d. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Uredniπtvo: Andreja
Radovan, Marko Piko. Fotografije: Marko Piko. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Delo tiskarna, d.d. Lektoriranje: Pliberšek izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.
»lani Ëasopisnega sveta internega glasila Elektro novice: Klemen Horvat, Vincenc Janša, Erika Kobe, Uršula Krisper, Alenka
Kušar, Nataša Oblak, Marko Piko, Roman Ponebšek, Irena PotoËnik, Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jani Škrbec, Jolanda
Štukelj, Branko Volf.
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Banka spominov

G

ospod Andrej − star 92 let: ponosen, pokonËen, ki je bil vsako jutro, ob 8. uri, popolnoma urejen
in obleËen, Ëeprav skoraj povsem slep, se
je danes vselil v naš dom starih. Po dolgem potrpežljivem Ëakanju v avli doma
je v mojem spremstvu stopil do sobe, ki
so jo zanj pripravili. Do dvigala si je pomagal s palico. Spotoma sem mu zaËela
opisovati njegovo novo sobo. “VšeË mi
je,” je rekel z navdušenjem devetletnega
fantka, ki so mu pravkar pokazali ljubkega kužka. Rekla sem: “Ampak gospod
Andrej, saj sploh še niste videli sobe, poËakajte malo.”
“To nima nobene zveze s tem,” je
odgovoril. “SreËa je nekaj, o Ëemer se
odloËite v naprej. Ali mi bo soba všeË,
ni odvisno od tega, kako je razporejeno

pohištvo, temveË od tega, kako jaz razporedim svoje misli. Sem se že odloËil, da
mi je všeË. Takšne odloËitve sprejemam
vsako novo jutro, ko se zbudim. Tako
imam na izbiro: lahko ostanem cel dan
v postelji, se smilim sebi in preštevam
dele telesa, s katerimi imam težave, ali
pa vstanem v nov dan sreËen, ker mi doloËeni deli telesa še služijo. Vsak dan je
darilo Boga in dokler so moje oËi odprte,
bom mislil na nov dan in na vse sreËne
spomine, ki sem jih shranil prav za to obdobje mojega življenja. Starost je namreË
kot banËni raËun: z njega lahko dvigujete
samo tisto, kar ste na njega polagali. Moj
nasvet je, da vlagate veliko dobrega in
lepega v banko spominov.”

Neprehojena pot

Lepa misel
“Sleherni Ëlovek, ki ga
imaš rad, preneha biti navaden
Ëlovek. Neka privlaËnost veje iz
njega. Zaradi njega postaneš tudi ti
nekoliko drugaËen, lahko mu reËeš: “Meni na ljubo ti ni treba
biti brez napak in popoln,
saj te vendar imam
rad.”

Neznani avtor
Vir: internet

Lepo
življenje ali
lepi Ëasi?
“Marsikatero življenje lahko imamo
za lepo in tudi doživljamo kot lepo, Ëeprav
lahko vsebuje sorazmerno piËlo mero tega,
Ëemur obiËajno pravimo zabava in uživanje. Med tistimi, ki strokovno obravnavajo
to vprašanje, jih bo le malo zanikalo, da
so kar nekaj “lepega življenja” doživljali
ljudje, kot Abraham Lincon, Ghandi, Lous
Pasteur, Albert Schweitzer; Dorothea Dix,
Dietrich Bonhoffer, papež Janez XXIII,
Martin Buber in Martin Luther King. Komaj kdo pa bi dejal, da je bilo v življenju
teh ljudi veliko zabave. Tako kvarno mešanje pojma lepega življenja z lepimi Ëasi
le zastira in izkrivlja to vprašanje”.
Vir: G. Marian Kinget, On being Human

Dve poti sta se razhajali v rumenem gozdu
in žal mi je bilo, da nisem mogel prehoditi obeh.
Popotnik le ene poti sem dolgo stal
in zrl v daljavo, kakor daleË je neslo oko
do tam, kje je zavila v podrast.
Potem sem zakoraËil po drugi, prav tako pravi in lepi,
ki pa je morda ponujala veË,
ker je bila travnata in je vabila, naj hodim po njej.
Sicer pa so ju popotniki izhodili kar približno enako.
Tisto jutro sta obe ležali enaki
v listju, ki ga koraki še niso poteptali.
Ah, prvo sem prihranil za kak drug dan!
»eprav sem vedel, kako pot se k poti vije,
sem dvomil, ali se bom še kdaj vrnil.
VzdihujoË bom o tem pripovedoval
nekje Ëez mnogo, mnogo let:
dve poti sta se v gozdu razšli in jaz,
jaz sem izbral manj izhojeno,
in to je bilo tako pomembno.

Robert Frost
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