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Elektro novice že
sedmo leto beležijo
utrip Elektra Ljubljana
Drage bralke in bralci, lepo pozdravljeni,
prva številka internega glasila Elektro novice je izšla januarja 2001 in je
imela skupaj dvanajst strani. Ob vstopu v sedmo leto izhajanja internega glasila
Elektra Ljubljana lahko v uredništvu s ponosom pogledamo nazaj. Še posebno
nam to dopušËajo rezultati lani izvedene ankete o branosti glasila, ki smo jo
izvedli v želji, da bi bilo glasilo še bolj po vaši meri.

V

eËina (97,8 odstotka) anketirancev je
odgovorila, da prebira Elektro novice. Od teh jih 71,8 odstotka prebira
redno, 28,2 odstotka pa obËasno. VeËina anketirancev (91,1 odstotka) meni, da Elektro
Ljubljana potrebuje interno glasilo. Petina
anketirancev je pripravljena na redno ali obËasno sodelovanje pri oblikovanju vsebine
glasila. Anketiranci so tudi ocenjevali interno
glasilo. PovpreËna ocena glasila je bila 3,8.
Tudi ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem številnim avtorjem besedil, fotografij in drugih prispevkov, ki ste
v preteklih šestih letih dodali svoj prispevek
in peËat k vsebini in obliki glasila in vam
ni vseeno. Vabimo vas k sodelovanju tudi v
naprej. Želimo si, da bi bilo glasilo še bolj
pestro in aktualno. In predvsem NAŠE! Interno glasilo ni samo vir informacij zaposlenim, upokojencem in štipendistom, ampak tudi ogledalo tistega, kar se v podjetju
dogaja in kar Elektro Ljubljana je.
Naj za vas na kratko izpostavimo še
štiri aktualne teme, ki so predstavljene v tokratni vsebini Elektro novic:
S 1. januarjem je bila uvedena nova organizacijska shema Elektra Ljubljana, ki
med ostalim zasleduje cilje: vzpostaviti veËjo uËinkovitost, zadržati enako ali
veËjo vrednost za odjemalce, vzpostaviti
možnost širitve dejavnosti in zagotoviti
enotno organizacijsko kulturo.
• Planirani obseg Plana investicij za leto
2007 znaša 39 milijonov evrov in je na
nivoju realizacije leta 2006. Plan investi-

cij za leto 2007 je sestavljen na podlagi
potreb družbe in usmerjen v zagotavljanje stalne, zanesljive in kakovostne dobave elektriËne energije vsem odjemalcem na podroËju Elektra Ljubljana.
• Podjetje je že v lanskem letu zaËelo s pripravami na prilagoditev poslovanja z gospodinjskimi odjemalci po 1. juliju 2007.
Projekt je razdeljen v tri tematske sklope:
pregled praks, izkušenj in trendov pri poslovanju oskrbovalnih podjetij z gospodinjskimi odjemalci na razvitih trgih EU, analiza obstojeËega stanja in tretji sklop priprave
na odprtje trga za gospodinjske odjemalce.
• Januarja 1898 je Ljubljana zažarela v
elektriËni svetlobi in s tem se je zaËela
drugaËna doba: nova, moderna in svetla.
Takrat je tudi prviË zagorela elektriËna luË
v Ljubljani. 1. januarja so namreË slavnostno pognali stroje Mestne elektrarne
ljubljanske (MEL) in vse mesto osvetlili
z luËjo. V letu 2007 bo Elektro Ljubljana
visoko in Ëastitljivo 110. obletnico, ki jo
obeležujejo trije kljuËni dogodki: zaËetek
elektrifikacije Ljubljane, zaËetek delovanja MEL in trenutek, ko je zasvetila prva
elektriËna luË v prestolnici, zaznamoval s
priložnostnimi dogodki in promocijo.
Vabimo vas k branju in sodelovanju v
želji, da bo letošnja pomlad za vas lepa, sonËna, uspešna in predvsem ustvarjalna.
mag. Violeta Irgl,
urednica
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OdliËni poslovni
rezultati
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
s 1. januarjem je bila uvedena nova organizacijska
shema Elektra Ljubljana, ki med ostalimi zasleduje cilje:
vzpostaviti veËjo uËinkovitost, zadržati enako ali veËjo
vrednost za odjemalce, vzpostaviti možnost širitve dejavnosti in zagotoviti enotno organizacijsko kulturo.

Z

uvedbo nove organizacijske sheme je naloge prevzela nova
direktorska ekipa, ki ji želim veliko poslovnih uspehov ter
dobro medsebojno sodelovanje. Obenem se je upokojila izkušena generacija direktorjev, ki je pravoËasno prenesla znanje na
mlajše zaposlene. Spoštovanim gospodom želim ob tej priliki mirno
tretje življenjsko obdobje in hvala za vse.

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

Delovna skupina za implementacijo mikroorganizacijske sheme pripravlja strokovne podlage za bodoËo dokonËno organizacijo
distribucijskih enot in nadzorništev.

Športne ekipe EL so mirko.marincic@elektro-ljubljana.si
zmagale na letnih in zimskih športnih
igrah, pridobili smo Ëetrti certifikat sistema kakovosti, in sicer ISO
27001 za sistem upravljanja varovanja informacij.

Ob reorganizaciji so pred Elektrom Ljubljana v prihajajoËih
mesecih izzivi številnih sprememb, ki jih želimo v polni meri izkoristiti v dobro podjetja in kolektiva. Veliko dogajanj je tudi pri
razvoju novih produktov in storitev, kjer se po enem letu že kažejo
prvi rezultati inovativnosti v podjetju.

Gospodarski naËrt za leto 2007 pa bo seveda predstavljen v
naši novi valuti €. Vsi se bomo morali sprijazniti z mnogo manjšimi številkami v denarnem toku ter mnogimi novimi izzivi, ki jih
prinaša popolno odprtje trga z elektriËno energijo in ustanovitev
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja (SODO).

Zbrani so podatki o poslovanju v letu 2006, na katere smo
lahko vsi ponosni. Predvsem velja poudariti rekordna investicijska
vlaganja, ki so v letu 2006 dosegla 10.039,2 mio SIT in so presegla
vlaganja v predhodnem letu za 54 %. »estitam vsem sodelavcem
za njihov doprinos, pri tem, spoštovanja vrednem rezultatu. Poleg
gradnje nove RTP Litija in RTP RadeËe se je izvajala rekonstrukcija
na RTP Polje in priËela izgradnja RTP Vrhnika. Intenzivno so dela
potekala tudi na izgradnji novega DVC.
Na distribucijskem omrežju je bilo v letu 2006 v gradnji 491
distribucijskih objektov SN in NN napetostnega nivoja. V letu 2006
smo distribuirali 3.736.961 MWh elektriËne energije, kar je 4,2 %
veË kot leto prej.
V prejšnjem letu smo izdali 7.586 soglasij za prikljuËitev z
naroËeno moËjo 156.342 kW. Ter priklopili 7.357 novih odjemalcev
elektriËne energije.
Poslovno leto 2006 je Elektro Ljubljana zakljuËila z 2.213,8
mio SIT dobiËka, kar je preseglo realiziran dobiËek v letu 2005 za
429,3 mio SIT oz. za 24,1 %.
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mag. Mirko MarinËiË,
predsednik Uprave
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Uvedena nova organizacijska shema
Nova organiziranost Elektra Ljubljana med
ostalim zasleduje cilje:
•
•
•
•

vzpostaviti veËjo uËinkovitost,
zadržati enako ali veËjo vrednost za odjemalce,
vzpostaviti možnost širitve dejavnosti,
zagotoviti enotno organizacijsko kulturo.

• zagotavljanje vzdrževanja, razvoja in graditve distribucijskega
omrežja v tolikšni meri, da je ves Ëas ohranjena njegova nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja,
• izvajanje meritev in analiz na podroËju kakovosti oskrbe z elektriËno energijo.
OBRATOVANJE IN RAZVOJ DO

UPRAVA DRUÆBE
SLUÆBA ZA
VZDRŽEVANJE

STORITVE ZA UPORABNIKE

Skupne strokovne sluæbe

DISPE»ERSKA
SLUÆBA

SLUÆBA ZA
ZA©»ITO,
MERITVE IN
KAKOVOST

SLUÆBA ZA
DOKUMENTACIJO

SLUÆBA ZA
VODENJE
INVESTICIJ

SLUÆBA ZA
RAZVOJ DO

OE obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja

OE Storitve na distribucijskem omrežju:
si

OBRATOVANJE IN RAZVOJ
DISTRIBUCIJSKEGA OMREÆJA

SKUPNE STORITVE

STORITVE NA
DISTRIBUCIJSKEM OMREÆJU

RA»UNOVODSKO FINAN»NE
STORITVE

NAKUP IN PRODAJA
ELEKTRI»NE ENERGIJE

TEHNI»NA PODPORA

Shema organiziranosti

• transport elektriËne energije po distribucijskem omrežju,
• zagotavljanje vzdrževanja, razvoja in graditev distribucijskega
omrežja v tolikšni meri, da je ves Ëas ohranjena njegova nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja,
• trženje storitev svetovanja in izvedbe del s podroËja naËrtovanja, izgradnje, vzdrževanja in optimizacije distribucijskih in porabniških elektroenergetskih omrežij,
• proizvodnja elektriËne energije v malih hidroelektrarnah.
STORITVE NA DO

OE Storitve za uporabnike:
• zagotavljanje dostopa do omrežja upraviËenim odjemalcem in
proizvajalcem elektriËne energije,
• obvezen odkup elektriËne energije od kvalificiranih proizvajalcev,
• merjenje in obraËun elektriËne energije in zaraËunavanje omrežnine,
• izvajanje ukrepov uËinkovite rabe energije,
• upravljanje odnosov z uporabniki omrežja in s kupci elektriËne
energije,
• dobava elektriËne energije tarifnim odjemalcem (do 1. 7. 2007).
STORITVE ZA UPORABNIKE

SLUÆBA ZA
MERITVE
EE

SLUÆBA ZA
ODJEMALCE
EE

ODDELEK ZA
OBRA»UN
IN IZTERJAVO

DISTRIBUCIJSKA ENOTA
KO LM LO NM TR
SLUÆBA ZA DISTRIBUCIJSKO
OPERATIVO

OE Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja:
• vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja,
• usklajevanje delovanja omrežja s prenosnim omrežjem v skladu
s sistemskimi obratovalnimi navodili,
• transport elektriËne energije po distribucijskem omrežju,

SLUÆBA ZA DOKUMENTACIJO
IN INVESTICIJE

OE Storitve na distribucijskem omrežju

OE Nakup in prodaja elektriËne energije:
•
•
•
•

upravljanje energijske bilance,
nakupovanje energije,
trženje produktov elektriËne energije,
prodajanje produktov elektriËne energije.

PLANSKO
ANALITSKI
ODDELEK

OE storitve za uporabnike

SLUÆBA ZA PRIPRAVO DELA

NAKUP IN PRODAJA EE

ODDELEK ZA
PRODUKTNI
MARKETING

ODDELEK ZA
NAKUP EE ZA
TRÆNO BPS

SLUÆBA ZA
PRODAJO OZ.
ODKUP ZA
PODJETJA

ODDELEK ZA
PRODAJO GOSPODINJSTVOM IN
MALIM PODJETJEM

ODDELEK ZA PLAN,
ANALIZE IN
PORO»ANJE ZA
TRÆNO BPS

OE nakup in prodaja elektriËne energije

PodroËje Skupnih strokovnih sluæb bo predstavljeno prihodnjiË.
Delovna skupina za koordinacijo procesa reorganizacije
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Investicijska vlaganja v letu 2007
Planirani obseg Plana investicij za leto 2007, ki znaša 39
milijonov evrov, to je dobrih 9 milijard tolarjev, je na nivoju
iz leta 2006. Plan investicij za leto 2007 v navedeni vrednosti
je sestavljen na podlagi potreb družbe Elektro Ljubljana in
usmerjen v zagotavljanje stalne, zanesljive in kakovostne dobave elektriËne energije vsem odjemalcem na podroËju družbe Elektro Ljubljana.

O

snova za pripravo Plana investicij je bil “NaËrt razvoja omrežja za
desetletno obdobje na podroËju Javnega podjetja Elektro Ljubljana”, h kateremu je bilo izdano soglasje Ministrstva za gospodarstvo, z upoštevanimi novimi dejstvi in nastalimi spremembami v vmesnem
Ëasu ter s predvidenimi razpoložljivimi finanËnimi viri za leto 2007.
Najpomembnejši projekti v letu 2007 bodo zakljuËek del na izgradnji RTP Litija in RTP RadeËe, dokonËanje obnove in dograditve
RTP Polje, izgradnja RTP Vrhnika, priËetek dograditve RTP ViË in RTP
Gotna vas ter priËetek izgradnje RTP Litostroj, izgradnja novega distribucijskega centra vodenja (DCV) Elektra Ljubljana ter izgradnja
rekonstrukcije in obnove objektov srednjenapetostnega (SN) in nizkonapetostnega (NN) nivoja.
PriËetek gradnje RTP Litija je bil v septembru 2005, dokonËan pa
bo v prvi polovici letošnjega leta. ObstojeËa RTP 35/20 kV Litija je dotrajana in nima možnosti predelave obstojeËih naprav zašËite, vodenja
in ostalih pomožnih naprav ter ne ustreza varnosti obratovanja. Tako
je bilo v prvi fazi potrebno zgraditi novo RTP z obstojeËo transformacijo. Izgradnja nove postaje je bila zasnovana tako, da bo ob izgradnji
DV 110 kV TET - BeriËevo lahko prešla na 110 kV transformacijo. Tako
je bilo v prvi fazi zgrajeno novo 20 kV stikališËe z novim komandnim
delom vgradi naprave vodenja, zašËite in pomožne naprave, ki bodo
omogoËale vkljuËitev v DCV Elektro Ljubljana.

Rekonstrukcija stikaliπËa 110 kV
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Z opustitvijo 35 kV napetostnega nivoja je bilo potrebno za napajanje konzuma na obmoËju RadeË priËeti z izgradnjo RTP 110/20
kV RadeËe. RTP RadeËe bo obsegalo 110 kV prostozraËno stikališËe z
dvema energetskima transformatorja 110/20 kV po 31,5 MVA in 20 kV
stikališËem. Dodaten argument k Ëim prejšnjemu priËetku izgradnje te
RTP je tudi opustitev 35 kV napetosti v RTP Laško na podroËju Elekto
Celje, tako da se trenutno podroËje Zidanega Mosta z RadeËami napaja
samo po enem 35 kV dvosistemskem daljnovodu iz RTP Hrastnik. Z
gradnjo smo priËeli v decembru leta 2005. DokonËanje objekta tako kot
RTP Litija planiramo v prvi polovici leta 2007.
V postaji RTP Polje je predviden zaËetek prehoda Ljubljane na
20 kV napetost z vgradnjo tretjega transformatorja 110/20 kV moËi
31,5 MVA in izgradnjo novega 20 kV stikališËa. S tem se omogoËi
prehod napajanja ENP Zalog in papirnice VevËe na 20 kV, kar tudi
omogoËa ukinjanje transformacije 110/35kV v KleËah. Gradbena
dela za prvo etapo rekonstrukcije so bila izvedena že v letu 2005,
vendar pa ni bilo izpeljano javno naroËilo za potrebno opremo. Nadaljevanje rekonstrukcije je tako steklo v drugi polovici leta 2006,
izvedbo glavnine elektromontažnih del in dokonËanje pa planiramo
v letu 2007.
RTP Vrhnika bo zagotavljala napajanje novi industrijski coni in
poveËala zanesljivost in kvaliteto napajanja obstojeËih prejemnikov
na širšem obmoËju Vrhnike, Borovnice in nazaj proti zahodnim predmestjem Ljubljane. Predvidena je izgradnja 110 kV stikališËa z dvema
energetskima transformatorjema 110/20 kV po 31,5 MVA in 20 kV stikališËe. Z gradnjo objekta smo priËeli v oktobru leta 2006, glavnina del
pa bo glede na plan dokonËana do konca leta 2007.
ZaËetek dogradnje RTP ViË planiramo v marcu 2007 in bo
predvidoma dokonËana v letu 2008. V RTP ViË je predvidena druga toËka prehoda Ljubljane na 20 kV napetost z vgradnjo tretjega transformatorja 110/20 kV moËi 31,5 MVA in izgradnjo novega
20 kV stikališËa. Iz RTP ViË bo po predvideni dogradnji izvedeno
tudi napajanje RP Kozarje, ki je že nekaj Ëasa kritiËno zaradi visokih
obremenitev napajalnega voda in zaradi preseganja dopustnih padcev napetosti. Ta rekonstrukcija bo omogoËila tudi zaËetek prehoda
mestnega omrežja na 20 kV napetost in zagotavljanje napajanja 20
kV odjema na zahodnem robu Ljubljane.
PriËetek dogradnje RTP Gotna vas je predviden v drugi polovici
leta 2007 in bo predvidoma dokonËana do konca leta 2008. Dogradnja 110 kV transformatorskega polja s transformatorjem 31,5 MVA je
predvidena za napajanje nemirnega pogona v Revozu. V obstojeËih
daljnovodnih in transformatorskih poljih bo zamenjana dotrajana 110
kV oprema. Planirana je tudi zamenjava dotrajane zašËite in naprave
daljinskega vodenja, kar bo omogoËilo tudi prilagoditev zahtevam vodenja za vkljuËitev v nov DCV Ljubljana.

MESECA

TEMA

reševanje obmejne problematike, objekti, ki se gradijo soËasno z ostalo infrastrukturo, objekti za reševanje napetostnih razmer, obnova ali
rekonstrukcija dotrajanih obstojeËih objektov to so objekti investicijskega vzdrževanja in objekti za poveËanje zanesljivosti napajanja. Pri
izboru objektov je bil poleg naštetih tehniËnih kriterijev upoštevan tudi
kriterij skladnega regionalnega razvoja vseh obmoËij, ki jih pokriva
Elektro Ljubljana.

Energetski transformatorji v RTP Polje

Na obmoËju Ljubljane je predvidena opustitev 35 kV napajanja
obmoËja bivše tovarne Litostroj iz transformacije 110/35 kV v RTP KleËe. Zaradi tega in zaradi razbremenitve RTP Šiška je potrebno zgraditi RTP Litostroj, ki je predvidena na lokaciji med lokacijo tovarne
Litostroj in obvoznico. V RTP-ju sta predvidena 2 transformatorja s
prestavo 110/20 kV, s katerima se razbremeni RTP Šiška, in tretji transformator 110/35 kV, ki bo namenjen za napajanje obstojeËega 35 kV
odjema tovarne Litostroj. Izgradnja je povezana predvsem z rastjo odjema na obmoËju Litostroja glede na osnutek prostorskih planov in
poveËanje odjema LTH. RTP Litostroj bo poleg RTP Polje in RTP ViË
tretja napajalna toËka, ki omogoËa prehod ljubljanskega omrežja na 20
kV obratovalno napetost. Planirana je izvedba 110 kV stikališËa v GIS
izvedbi. Planiran zaËetek izgradnje RTP Litostroj je v proti koncu leta
2007, dokonËanje pa v letu 2009.
S ciljem zagotavljanja kvalitetnejše in zanesljivejše distribucije
elektriËne energije na podroËju družbe Elektro Ljubljana, upravljanja in
nadzora omrežja in naprav, planiranja in razvoja, obravnavanja motenj
pri preskrbi, finanËnega poslovanja in vzpostavitvi informacijskega sistema za porabnikov je Elektro Ljubljana pristopila k izgradnji novega
distribucijskega centra vodenja (DCV). Do sedaj so zgrajeni prostori
za DCV in nabavljena oprema za energetsko napajanje DCV-ja, v letu
2007 pa je planirana montaža tehnološke opreme in zagon le-te. Dobava tehnološke opreme je stekla konec leta 2006 in se bo nadaljevala
v letu 2007, ko planiramo tudi zagon novega DCV-ja.

NaËrtujemo, da bo fiziËni obseg teh investicij v letu 2007 obsegal
izgradnjo:
• 144 transformatorskih postaj SN/NN predvidene instalirane moËi
48120 kVA,
• 146 km prikljuËnih ter osnovnih oz. povezovalnih vodov SN v prostozraËni in podzemni kabelski tehniki,
• 160 km NN razvodov prav tako v prostozraËni in zemeljski kabelski
izvedbi,
• 67 km obnov, rekonstrukcij in revitalizacij obstojeËih SN vodov.
V tem planiranem obsegu predstavljajo 76 % vlaganj novogradnje in 24 % rekonstrukcije ter obnove obstojeËih objektov.
V tem delu plana se pojavlja nekaj zahtevnih in pomembnih investicij. Poleg SN vkljuËitev obstojeËih vodov v nove RTP Polje, RTP
Litija in RTP RadeËe, sta tu še 2 x 10(20) kV kablovod za napajanje tehnološkega parka Ljubljana (TPL) Brdo iz RTP ViË in 2 x 20 kV kablovod
za napajanje poslovne cone (PC) Komenda iz RTP Kamnik.
Tudi v letu 2007 predvidevamo težave zaradi poveËane investicijske izgradnje poslovnih in stanovanjskih objektov ter izgradnje obrtnih
in industrijskih con, ker so le-te zaradi neurejenih prostorskih naËrtov
zelo nepredvidljive. Tako z razpoložljivimi finanËnimi sredstvi težko
sledimo poveËanim zahtevam po novih prikljuËitvah tako s strani investitorjev kot tudi s strani lokalnih skupnosti na posameznih obmoËjih
kljub pripravljenosti nekaterih investitorjev za sovlaganje v elektroenergetsko infrastrukturo.
Janez Skok

Z izgradnjo novega DCV-ja je povezana tudi prilagoditev konËnih
postaj RTP 110/x kV na DCV. Starejši obstojeËi elektrodistribucijski objekti kot so RTP-ji in RP-ji imajo vgrajene naprave za zašËito, ki še niso
zastarele, tehniËno pa še niso prilagojeni novemu DCV-ju. V letu 2005
je bila dokonËana prva faza montaže opreme za prilagoditev konËnih
postaj v osmih RTP-jih. VkljuËevanje v sistem daljinskega vodenja novega DCV-ja je planiran v letu 2007 oz. po zagonu novega DCV-ja.
Objekti SN in NN so bili uvršËeni v Plan investicij po razliËnih
kriterijih. Ti kriteriji so bili: nadaljevanje investicij zaËetih v letu 2005,
objekti prehoda na 20 kV napetost, objekti na podlagi pogodbenih
obveznosti in izdanih soglasij, objekti, ki se sofinancirajo, objekti za

Rekonstrukcija zaπËite v 20 kV celicah
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NOVICA

NOVICA

Ustanovitev samostojne
gospodarske družbe za
izvajanje GJS SODO
Vlada Republike Slovenije je 15. marca na predlog ministrstva za gospodarstvo sprejela akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Sodo, sistemski operater distribucijskega omrežja z elektriËno energijo, d.o.o. Ta nacionalni sistemski operater distribucijskega omrežja bo na podlagi koncesije upravljal
omrežje elektriËne energije sedanjih petih elektrodistribucijskih podjetij.

V

nadaljevanju bodo distribucijska
podjetja priËela s pogajanji o vsebini pogodbe za najem infrastrukture
in izvajanje storitev ter sklenitev pogodbe
z novoustanovljeno gospodarsko družbo
SODO. V tej gospodarski družbi je RS edini
družbenik s 100-odstotnim poslovnim deležem. Po ustanovitvi bo RS kot koncedent

novoustanovljenemu podjetju brez javnega
razpisa podelila koncesijo za opravljanje
te dejavnosti. Torej bo družba prevzela vse
odgovornosti in obveznosti ter pravice v
zvezi z izvajanjem GJS SODO, doloËene s
slovensko energetsko zakonodajo.
Dosedanja elektrodistribucijska podjetja v RS bodo ostala gospodarske družbe
s pravno statusno obliko delniška družba
(d. d.), vendar ne bodo veË opravljala gospodarske javne službe distribucije elektriËne energije. Predvideva se, da bodo

na skupšËinah omenjenih podjetij sprejeti sklepi o tem, da bodo izgubila status
javnih podjetij. Tako elektrodistribucijska
podjetja v prihodnosti ne bodo stopala v
pravna oziroma poslovna razmerja z odjemalci elektriËne energije glede uporabe
elektrodistribucijskih omrežij, zagotavljanja kakovostne oskrbe elektrodistribucijskega omrežja, temveË bo to opravljal nov
gospodarski subjekt - SODO.
Violeta Irgl

NOVICA

NOVICA

Trošarina na S
porabljeno
elektriËno
energijo

1. marcem 2007 je bila uvedena trošarina na porabljeno elektriËno energijo. Ker smo zavezanci za plaËilo
trošarine dobavitelji, ki dobavljamo elektriËno energijo konËnim odjemalcem, se trošarina obraËunava na raËunih za elektriËno
energijo. Trošarina se obraËunava glede na
porabo v MWh in se šteje v osnovo za obraËun davka na dodano vrednost (DDV).
Cene trošarine znašajo za gospodinjstva 1
EUR/MWh oz. 0,001 EUR/kWh in za poslovno rabo 0,5 EUR/MWh. Pri letnem obraËunu se trošarina obraËunava na podlagi
predvidene meseËne dobave, enkrat na leto
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pa se ne podlagi dejansko dobavljenih koliËin naredi tudi poraËun trošarine.
Primer: uvedba trošarine vpliva na
podražitev konËne cene oskrbe z elektriËno energijo za povpreËno gospodinjstvo v
višini 1,05 % s prikljuËno moËjo 7kW in
povpreËno porabo 280 kWh na mesec po
enotni tarifi. Uvedba trošarine za povpreËnega poslovnega odjemalca pa pomeni
dvig konËne cene oskrbe z elektriËno energijo v višini 0,63 %.
Violeta Irgl

AKTUALNO

AKTUALNO

Intenzivne priprave na
popolno odprtje trga
V podjetju smo že v lanskem letu
zaËeli s pripravami na prilagoditev
poslovanja z gospodinjskimi odjemalci po 1. juliju 2007. Ker to predstavlja zahteven in obsežen projekt,
smo ga razdelili v tri tematske sklope.
Prvi sklop je bil pregled praks, izkušenj in trendov pri poslovanju oskrbovalnih podjetij z gospodinjskimi
odjemalci na razvitih trgih EU, drugi
sklop je analiza obstojeËega stanja in
tretji sklop priprave na odprtje trga
za gospodinjske odjemalce.

V

okviru prvega sklopa smo izdelali
ustrezne analize razvitih trgov v
EU, katerih povzetek predstavljamo
v nadaljevanju.

Povzetek pregleda praks,
izkušenj in trendov pri
poslovanju oskrbovalnih
podjetij z gospodinjskimi
odjemalci na razvitih trgih EU
KljuËne dejavnike, ki vplivajo na poslovanje oskrbovalnih podjetij, delimo na
zunanje in notranje. Zunanji dejavniki se
nanašajo na EU uredbe in nacionalno zakonodajo, organsko rast trga, moË konkurenËnosti trga in znaËilnosti energetskega
trga. Notranji dejavniki pa se nanašajo na
prilagoditev internih procesov. KljuËni interni procesi so segmentacija in doloËanje
marže, razvoj produktov, cenovna politika,
prilagajanje scenarijem razvoja trga, izbor tržnih poti in upravljanje z blagovnimi
znamkami in komunikacijski naËrt.
Oskrbovalno podjetje se mora odloËiti, ali bo na trgu cenovni vodja, cenjeni dobavitelj z odliËnim servisom za odjemalce
in novimi storitvami ali pa bo nekje vmes
in neprepoznavno oziroma nerazlikovalno od drugih dobaviteljev v smislu cene
in storitev. Vsaka od treh strategij zahteva

primerno organizacijo klicnega centra in
podpornih služb z namenom optimizacije
stroškov oz. zadovoljitve potreb in priËakovanj kupcev za dosego dobiËkonosnega
poslovanja. Temu primerno morajo biti tudi
prilagojeni kazalniki uspešnosti v klicnem
centru. Oskrbovalna podjetja se vse bolj zavedajo, da priËakovanja odjemalcev glede
kvalitete storitev rastejo in da so primerjani ne samo s konkurenco, temveË tudi z
drugimi panogami in njihovimi najboljšimi
praksami. Razvitost trga je kljuËni dejavnik
pri postavitvi strateških usmeritev.
Pri pregledu najboljših praks oskrbovalnih podjetij je bilo ugotovljeno, da je za
uËinkovito in dobiËkonosno poslovanje potrebna tesna povezanost med procesi merjenja, obraËuna, plaËil in storitvenega ali
klicnega centra. KonkurenËni pritiski na
trgu so postopno izenaËili stroške posameznih procesov, veËja podjetja pa imajo zaradi
ekonomije obsega prednost zaradi manjših

operativnih stroškov/odjemalca. Na podroËju merjenja so se uveljavili segmentacija
odjemalcev glede na pogostost merjenja,
tarife z obveznostjo javljanja števcev s strani odjemalcev, veËkratno merjenje ob enem
obisku za elektriko, plin in vodo z uskladitvijo obraËunskih ciklov, odËitki preko interneta in glasovnega odzivnika in nenazadnje
AMR (avtomatizirano daljinsko merjenje), ki
je bodoËnost merjenja in novih odnosov z
gospodinjskimi odjemalci. Na podroËju obraËuna se poudarja potrebo po jasnosti raËuna, zahteve po internetnem poslovanju za
poveËanje udobnosti odjemalca in znižanje
stroškov dobaviteljev, urejanje spremembe
naslova na enem mestu, storitve konsolidiranega raËuna. Tudi pri plaËilih je nujno poveËati udobnost za odjemalca in znižati stroške
za dobavitelja. To prinaša plaËevanje preko
trajnikov in interneta. Oskrbovalna podjetja
izkorišËajo vsak stik z odjemalcem za njihovo usmerjanje plaËilnih navad. Dobavitelji
uvajajo kazni za zamude plaËil, popuste za
predplaËila, popuste in sheme lojalnosti za
plaËevanje preko interneta.
V dereguliranem okolju se znatno poveËa število klicev odjemalcev, dobavitelji pa
morajo ohraniti visok nivo storitev in zadovoljstvo odjemalcev. Podjetja veliko vlagajo v
izobraževanje in motiviranje agentov klicne-

CikaË SreËko: Skozi pajËevino
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AKTUALNO
UREDNICE

AKTUALNO
BESEDA

na loËitev podatkov za prepreËitev nedovoljenega dostopa do obËutljivih podatkov,
enakost procesov izmenjave informacij v
smislu kakovosti in hitrosti do vseh tržnih
igralcev in dokazil o izmenjanih podatkih.
Ekonomsko optimalna rešitev daje model
dveh klientov, ki zadovoljuje vse zakonske
zahteve z optimalnim vložkom. Drug del
zahtev se nanaša tudi na loËitev CRM (sistemov za obvladovanje strank). V praksi se
kaže kot loËitev CRM sistemov za potrebe
dobavitelja in za potrebe distributerja. PoslediËno to vodi tudi v loËitev klicnih centrov. Pri tem je potrebno poudariti, da je
klicni center dobavitelja bistveno bolj kompleksen, zato so se distribucijska podjetja
povezala pri organizaciji skupnega klicnega
centra za potrebe distribucije. Obstaja pa tu
tudi možnost organizacije skupnega klicnega centra v okviru ustanovitve novega neodvisnega podjetja.

Intenzivne priprave v
nadaljevanju

CikaË SreËko: ŽareËa krogla

ga centra, investirajo v tehnologijo glasovnih
odzivnikov in usmerjajo odjemalce v poslovanje preko internetnih strani, ki so prijazne
in prilagojene potrebam odjemalcev.
Zelo pomembna za dobiËkonosno poslovanje je segmentacija odjemalcev. Na
vedenjske vzorce odjemalcev vpliva homogenost in neotipljivost produkta elektriËne
energije, demografija (starost, spol, status),
nagnjenost k zamenjavi dobavitelja in okoljska zavest. LoËimo vedenjsko segmentacijo,
ki je izvedena na podlagi potreb posameznika, na podlagi njegovega življenjskega sloga oz. položaja v življenjskem ciklu. Druga
možnost segmentacije je statistiËna na podlagi sociodemografskih in geodemografskih
podatkov. Tretja možnost segmentacije pa
je procesna in vkljuËuje analizo podatkov,
navad in vzrokov pri stikih odjemalca z dobaviteljem. V praksi se je pri oskrbovalnih
podjetjih najbolj uveljavila procesna segmentacija. Na tej osnovi so tudi analizirali
profile odjemalcev, ki so najbolj zanimivi za
nove ponudnike na trgu ter profile odjemalcev, ki so primerni za razvoj pri obstojeËem
dobavitelju v smislu ponudbe novih produktov in projektov.
KonkurenËnost trga je postopno znižala prodajne marže dobaviteljev in jih pri-
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silila k razmišljanju in uvedbi novih storitev
in produktov. Dobavitelji so poleg elektriËne
energije in plina ponudili še okolju prijazne
produkte, povezane z obnovljivimi viri in
uËinkovito rabo energije, programe zvestobe, “socialne” bonuse za upokojene in socialno ogrožene skupine, storitve na domu in
TK storitve. Za najbolj uspešne so se izkazale
storitve na domu, povezane z zavarovanjem,
montažo in vzdrževanjem opreme vodovodnih in elektriËnih inštalacij.
Dobavitelji se poslužujejo veË prodajnih poti. Na nekaterih trgih se je uveljavila direktna (osebna) prodaja, ki je zelo
pomembna pri starejši populaciji in pri prodaji dodatnih storitev. Nekateri dobavitelji
so organizirali lastne prodajne centre, drugi
pa so se posluževali partnerstev z drugimi
tržnimi neenergetskimi podjetji. Prav tako je
pomembna usmerjena komunikacija preko
direktne pošte, Ëasopisov in drugih medijev,
kot sta telefon in internet. Vsaka od prodajnih poti ima svoje prednosti in slabosti, zato
morajo biti za uspešno in dobiËkonosno poslovanje skrbno naËrtovane.
Zelo velik izziv za oskrbovalna podjetja prinaša tudi zahteva po informacijski
loËitvi dejavnosti distribucije in prodaje
elektriËne energije. Te zahteve se nanašajo

Kot smo že omenili, predstavlja drugi
sklop priprav na popolno odprtje trga analiza
obstojeËega stanja. Zaradi širokega obsega po
razliËnih podroËjih se je projektni skupini pridružilo veË novih Ëlanov. Ti s svojim znanjem
in z izkušnjami prispevajo h kakovosti analize
obstojeËega stanja, kajti analiza samega sebe
je eden izmed kljuËnih gradnikov kakovostnega poslovnega naËrta. Delo projektne skupine, ki je v zakljuËni fazi, bo predstavljeno v
naslednji številki Elektro Novic.
Intenzivne priprave na odprtje trga za
gospodinjske odjemalce v okviru tretjega
sklopa potekajo v okviru ožje delovne skupine, ki pripravlja konËne dokumente, kot so
pogodba, splošni pogoji dobave, informiranje, obraËun in ponudba dodatnih storitev.
Eden izmed zadanih ciljev delovne skupine
je priprava informativne brošure, v kateri
bodo na enem mestu zbrane vse pomembne
informacije za odjemalca. O zakljuËku dela
in rezultatih vas bomo zagotovo obvestili v
eni izmed prihodnjih številk.
Projektna skupina za
prilagoditev poslovanja
z gospodinjskimi odjemalci
po 1. juliju 2007

UREDNICE
ZANIMIVOSTI

BESEDA
ZANIMIVOSTI

Naj bo luË 110 let elektrifikacije Ljubljane

T

akrat je bila elektriËna energija v rabi predvsem za
javno razsvetljavo ulic in trgov: 794 žarnic in 48 obloËnic. Z elektriËno napeljavo so opremili tudi vrsto
javnih zgradb. Zasebnih odjemalcev elektrike je bilo v zaËetku še malo in ljudje so se nekako bali te novosti. Zato je
bila poraba elektriËne energije za razsvetljavo privatnih hiš
precej let zelo majhna. Glede na to je imela MEL konec tega
leta le 149 odjemalcev s 6358 žarnicami, z 89 obloËnicami,
12 motorji in s 3 aparati, kot je v svoji knjigi Sto let Mestne
elektrarne Ljubljanske zapisal Tadej Brate.
MEL, ki je bila leta 1988 razglašena za tehniški spomenik, je eden najlepših ohranjenih industrijskih objektov
na Slovenskem, postavljen v obdobju Ju-

gend stila, zgrajen v takrat znaËilnem slogu opeËnatih industrijskih objektov z neometano fasado. Leta 1997 je bila MEL
obnovljena, kar je zagotovilo, da se stara zgradba ni zrušila
in ostaja nema priËa preteklih Ëasov. Trenutno v MEL sobivajo “elektriËna energija” in ustvarjalci umetnosti.
V letu 2007 do vkljuËno samega prelomnega trenutka
- 1. januarja 2008, bo Elektro Ljubljana visoko in Ëastitljivo 110. obletnico, ki jo obeležujejo trije kljuËni dogodki:
zaËetek elektrifikacije Ljubljane, zaËetek delovanja MEL in
trenutek, ko je zasvetila prva luË v prestolnici, zaznamoval s
priložnostnimi dogodki in promocijo. V ta namen je Uprava
Elektra Ljubljana imenovala tudi projektno skupino.
Violeta Irgl

Mestna elektrarna ljubljanska

1. januarja 1898 je Ljubljana zažarela v elektriËni svetlobi in s tem se je zaËela drugaËna doba:
nova, moderna in svetla. Takrat je tudi prviË zagorela
elektriËna luË v Ljubljani. 1. januarja so namreË slavnostno pognali stroje Mestne elektrarne ljubljanske
(MEL) in vse mesto osvetlili z luËjo.
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Informacijske
pisarne - še
korak bližje
uporabniku
Ni nakljuËje, da je Elektro Ljubljana, d. d., ob zadnji
reorganizaciji ustanovil organizacijsko enoto Storitve za
uporabnike (OE SU). Odnos do uporabnika oz. strank (izraz je zakoreninjen v internem izrazoslovju podjetja) je že
nekaj Ëasa v ospredju.

D

o uporabnikov si želimo vzpostaviti prijazen odnos, ki se
meri z uËinkovitostjo reševanja zahteve uporabnika. Odnos
do uporabnika se kaže na vseh segmentih, od neposrednega stika našega monterja, ki opravlja dela na elektriËnem omrežju,
do direktorja, ki z uporabnikom podpisuje milijonsko pogodbo za
prodajo elektriËne energije. Zavedati se je potrebno, da smo pri
opravljanju naše dejavnosti vedno izpostavljeni ocenjevanju uporabnikov, in tako vsi zaposleni, vede ali nevede, krojimo podobo
Elektra Ljubljana.
Izpostavljenost trgu in sooËanje s konkurenco odnosu do
uporabnika vliva novo dimenzijo, tesno povezano s poslovnim
uspehom podjetja. KljuËno vlogo v smislu konkurenËnosti predstavlja kakovosten in pravilen pristop do uporabnikov. Uporabniku
je potrebno zagotoviti uËinkovit, uporaben in prijazen servis. V prvi
vrsti je to celovito nudenje informacij. Uporabniku je potrebno na
razpolago ponuditi izbiro poti do informacij in sicer osebno v informacijski pisarni, preko svetovnega spleta, telefonsko preko klicnega
centra, preko elektronske pošte ali obiËajne redne pošte. Vse oblike
podajanja informacij morajo biti vsebinsko enakovredne, razlika je
le v naboru, ki jih lahko ponudimo v odvisnosti od oblike podajanja
informacij.
Informacijske pisarne, kot že ime pove, so namenjene neposrednemu, osebnemu informiranju uporabnikov, ne glede na dejstvo, ali je hkrati tudi naš kupec elektriËne energije (uporabniki
so vsi, ki za oskrbo z elektriËno energijo uporabljajo distribucijsko omrežje, s katerim upravlja Elektro Ljubljana, odjemalci pa so
kupci, ki imajo sklenjeno pogodbo o nakupu in dobavi elektriËne
energije z Elektrom Ljubljana).
Informacijska pisarna nudi uporabniku najširši nabor storitev od reklamacij in tolmaËenja raËunov za elektriËno energijo,
seznanjanja uporabnika s postopkom prikljuËitve, sprejemanje in
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Informacijska pisarna na Slovenski 58 v Ljubljani

izdajanje dokumentacije za potrebe prikljuËitve ali odklopa, do svetovanja o racionalni rabi elektriËne energije. Informacijska pisarna
je univerzalna informacijska toËka Elektra Ljubljana, in nima zgolj
krajevne pristojnosti (npr. uporabnik iz Novega mesta lahko vse
informacije in vse postopke opravi tudi v Ljubljani, v kolikor mu
to bolj ustreza).
Trenutno se vzpostavlja vzorËna informacijska pisarna na sedežu Elektra Ljubljana, v prostorih bivše blagajne. Pri tem zelo pomembno vlogo igra prenos znanja na zaposlene, ki bodo opravljali
dela svetovalca v informacijski pisarni. KonËni cilj je vzpostavitev
univerzalnih informacijskih okenc, kjer bo uporabnik lahko oddal
vlogo za projektne pogoje, reklamiral raËun za porabljeno elektriËno energijo, naroËil izvedbo prikljuËka, se posvetoval o racionalni
rabi elektriËne energije in ne nazadnje sklenil pogodbo o nakupu
elektriËne energije ter dobil dodatne informacije o naših storitvah.
Zavedamo se dejstva, da so zelo redki strokovnjaki, ki podrobno
obvladujejo vsa našteta podroËja, in zato je tudi od zaposlenih v
informacijskih pisarnah nerealno priËakovati, da bodo podajali
odgovore, ki zahtevajo pristop strokovnjaka podroËja. Torej bodo
informacijske pisarne opravljale funkcijo sprejemne pisarne (ang.
front office) in hkrati poskrbele za vkljuËitev strokovnjaka iz t.i.
zaledne pisarne, (ang. back office) v primerih, ko bo uporabnik zahteval pojasnila, svetovanje, ki presega obseg znanja zaposlenega v
informacijski pisarni. KljuËna vloga informacijske pisarne v danem
primeru je, da uporabnika ne napoti od vrat do vrat, ampak poskrbi bodisi za sestanek bodisi za pisni odgovor, skratka sledi želji
uporabnika.
V prvi fazi bomo informacijske pisarne vzpostavili na vseh sedežih distribucijskih enot, zatem pa še na izbranih nadzorništvih.
Informacijske pisarne so del zgodbe o prijazni podobi Elektra
Ljubljana. Kot je že na zaËetku zapisano, uËinkovit, uporaben in
prijazen servis za uporabnike udejanjajo vsi zaposleni v Elektru
Ljubljana, s svojimi dnevnimi aktivnostmi. Torej, da bodo informacije avtentiËne in podoba podjetja ustrezna, je nujno potrebno
sodelovanje vseh zaposlenih.
Roman Ponebšek

UREDNICE
NOVICA

BESEDA
NOVICA

Zamenjava dobavitelja
elektriËne energije za
upraviËene odjemalce
po novem
V zaËetku decembra 2006 je prišlo do spremembe zakonodaje, ki doloËa
pravila za zamenjavo dobaviteljev s strani konËnih uporabnikov.

D

oloËila Pravil za delovanje trga z
elektriËno energijo (Ur. list RS, št.
30/01 in 118/03) so namreË nadomestila doloËila Uredbe o naËinu izvajanja
gospodarske javne službe organiziranja trga
z elektriËno energijo (Ur. list RS, št. 52/06).
Pred priËetkom veljave Pravil za delovanje
trga z elektriËno energijo je bilo potrebno
za izvedbo zamenjave dobavitelja za konËnega uporabnika pristojnemu sistemskemu operaterju poleg izpolnjene Zahteve za

dostop do distribucijskega omrežja in kopije podpisane Pogodbe o prodaji elektriËne energije dostaviti tudi Izstopno izjavo
predhodnega (dotedanjega) dobavitelja, s
katero je slednji odobril izstop uporabnika
iz svoje bilanËne skupine/podskupine. Brez
odobritve izstopa dotedanjega dobavitelja tako menjava dobavitelja doslej ni bila
možna. Nemalokrat se je namreË zgodilo,
da dobavitelj ni podal izstopne izjave zaradi neporavnanih preteklih obveznosti s

strani uporabnika, kateremu je dobavljal
elektriËno energijo.
S priËetkom veljave Uredbe o naËinu
izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z elektriËno energijo pa izstopna izjava ni veË potrebna; nadomešËa
jo dokazilo, ki potrjuje, da je bil dotedanji
dobavitelj obvešËen o prekinitvi njegove
pogodbe in hkrati o sklenitvi nove pogodbe o prodaji elektriËne energije uporabnika z novim dobaviteljem. Za zamenjavo
dobavitelja s prvim dnem v mesecu mora
tako poslej novi dobavitelj posredovati
vso potrebno dokumentacijo pristojnemu
sistemskemu operaterju do desetega dne v
predhodnem mesecu. Potrebno pa je omeniti, da je predËasna prekinitev Pogodbe o
prodaji s strani konËnega uporabnika lahko
sankcionirana s strani dotedanjega dobavitelja. Tako je pri podpisovanju pogodbe o
prodaji elektriËne energije z drugim dobaviteljem za obdobje, za katero ima konËni
uporabnik še sklenjeno pogodbo o prodaji
elektriËne energije, potrebno biti še posebej
pazljiv.
Klemen Hrovat

CikaË SreËko: Razsvetljena lepota
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Pregled aktivnosti v
SISTEMIH KAKOVOSTI
v Elektru Ljubljana v
letu 2006
Leto 2006 je bilo zelo pestro
na podroËju Sistemov kakovosti, o
Ëemer priËajo izvedene aktivnosti,
ki so se zgodile.

Sistem ravnanja z okoljem po standardu
ISO 14001:2004. V skladu z novim Poslovnikom kakovosti je bilo zato potrebno dopolniti in izdelati še 18 Organizacijskih predpisov in 15 Navodil.

SISTEM KAKOVOSTI

V

Elektru Ljubljana, d. d., so v integriran Sistem kakovosti vkljuËeni: Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2000, Sistem ravnanja
z okoljem po ISO 14001:2004, Sistem
vodenja varnosti in zdravja pri delu po
OHSAS 18001:1999 in Sistem varovanja
informacij po ISO 27001:2005.
V letu 2006 so bili zato izvedeni programi:
• vzdrževanje Sistema vodenja kakovosti,
• vzdrževanje Sistema ravnanja z okoljem in pridobitev certifikata Sistema
ravnanja z okoljem po ISO 14001:2004,
• vzdrževanje Sistema vodenja varnosti
in zdravja pri delu,
• uvedba in vzdrževanje Sistema varovanja informacij in pridobitev certifikata ISO 27001:2005 z registrsko
oznako I-002.

Aktivnosti na Sistemu
vodenja kakovosti
V letu 2006 je bila dopolnjena in
sprejeta sedma verzija Poslovnika kakovosti, ki je vkljuËevala še Sistem varovanja informacij po standardu ISO
27001:2005. Poleg novega sistema je
Poslovnik kakovosti vkljuËeval tudi novi
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V tem letu so bile za vse štiri sisteme izvedene notranje presoje na 69
delovnih mestih. Presoje so se odvijale
na upravi družbe ter vodilnih in vodstvenih kadrih v vseh organizacijskih
enotah, distribucijskih enotah in njihovih službah.
V mesecu marcu je bil izvršen prvi
del prehodne presoje Sistema ravnanja
z okoljem in predpresoje Sistema upravljanja varovanja informacij. V zaËetku
maja pa je bila izvršena redna presoja
Sistema vodenja kakovost in Sistema
varnosti in zdravja pri delu ter drugi
del prehodne presoje Sistema ravnanja z
okoljem in certifikacijske presoje Sistema upravljanja varovanja informacij s
strani SIQ. SIQ je izdal poroËilo, v katerem so navedena priporoËila za nadaljnji
razvoj vseh Sistemov kakovosti. Izdal pa
je tudi certifikat za vzpostavljen Sistem
upravljanja varovanja informacij. PoroËili sta bili obravnavani na sestanku Odbora za kakovost.
Organizacijska struktura Sistema
vodenja kakovosti je v sestavi: Odbor za
kakovost OE, tim, Služba za kakovost in
notranji ter zunanji presojevalci Sistema
vodenja kakovosti, ki so preko predstavnika vodstva za kakovost povezani z Odborom za kakovost v družbi.

Aktivnosti na Sistemu
ravnanja z okoljem

SkladiπËenje nevarnih tekoËin

Na Sistemu ravnanja z okoljem smo
v letu 2006 izvajali konËni del programa
glede zahtev na izdajo novega standarda
ISO 14001:2004. V ta namen so bili prilagojeni Poslovnik kakovosti in doloËeni
dokumenti Sistema kakovosti, ki pokrivajo podroËje ravnanja z okoljem.
Izvedeni sta bili tudi dve izobraževanji:
• usposabljanje notranjih presojevalk in
presojevalcev, ki so spoznali zahteve
novega standarda Sistema ravnanja z
okoljem in
• delavnica na temo obvladovanje
ravnanja z okoljem in spremljanja
okoljske zakonodaje, ki je bila predstavljena Ëlanom Sveta za ravnanje z
okoljem.
Na predlog Sveta za ravnanje z okoljem
je Odbor za kakovost sprejel devet programov, ki so se izvajali v letu 2006:
• naprave in olje, ki vsebuje PCB,
• odpadki, ki nastajajo pri vzdrževalnih
delih na podroËju nadzorništva,
• prepreËevanje onesnaževanja okolja
in izboljševanje ohranjanja surovin
in naravnih virov,
• skladišËenje impregniranih drogov,
• obvladovanje EMS-a,
• obvladovanje nivoja hrupa,
• obvladovanje ionizirajoËega sevanja,
• ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest,
• odpadki, ki nastanejo pri sanaciji kabelske kanalizacije.

KAKOVOSTI

SISTEM

Organizacijska struktura Sistema
ravnanja z okoljem deluje v sestavi:
Svet, skrbnik, pooblašËenec, timi, služba za ravnanje z okoljem in notranji ter
zunanji presojevalci Sistema ravnanja z
okoljem, ki so preko predstavnika vodstva za kakovost povezani z Odborom za
kakovost v družbi.

Aktivnosti na Sistemu
vodenja varnosti in zdravja
pri delu
Na predlog Sveta za varnost in
zdravje pri delu je Odbor za kakovost
sprejel šest programov, ki jih je podjetje
izvajalo v letu 2006:
Prikaz reπevanja ponesreËenca z droga

• zmanjšanje tveganj pri delu na višini,
• nakup raËunalniških monitorjev,
• prisotnost v cestnem prometu,
• delo v jaških,
• nastanek obloka na EE napravah,
• delo v bližini napetosti.
Organizacijska struktura Sistema
vodenja varnosti in zdravja pri delu je
v sestavi: Svet, skrbnik, pooblašËenec,
timi, služba za varnost in zdravje pri
delu in notranji ter zunanji presojevalci

Sistema vodenja varnosti in zdravja pri
delu, ki so preko predstavnika vodstva
za kakovost povezani z Odborom za kakovost v družbi.

Aktivnosti na Sistemu
varovanja informacij
Že v sredini leta 2005 je posebna
delovna skupina po izdelanem programu
izvajala aktivnosti na uvedbi Sistema
varovanja informacij v podjetju.

V letu 2006 je bil Sistem varovanja
informacij že vkljuËen v organizacijsko
strukturo obstojeËega Sistema kakovosti,
kateremu se je dopolnilo: Svet, skrbnik,
pooblašËenec, tim, Služba za varovanje
informacij in notranji ter zunanji presojevalci Sistema varovanja informacij, ki
so preko predstavnika vodstva za kakovost v povezavi z Odborom za kakovost
v družbi. V juliju je družba pridobila s
strani SIQ-ja tudi certifikat ISO 27001:
2005 pod oznako I-002.
Na predlog Sveta za varovanje informacij je Odbor za kakovost sprejel devet programov, ki jih je podjetje izvajalo
v letu 2006:
• Informatika, d. d. - Maribor, zagotavljanje delovanja in vzdrževanja IIS,
• Vzdrževalec EVI vmesnika,
• Baza merilnih podatkov,
• Realizacija bilanËnih in podbilanËnih
skupin,
• Zbirka podatkov o kupcih (CRM) EVI,
• Zbirka podatkov voznih redov, nabavnih cen in dobaviteljev - Tradebook,
• Zbirka poslovnih podatkov v OLAP
bazi podatkov,
• Vzdrževalec EVI aplikacije,
• Pogodbe o prodaji elektriËne energije.

Polaganje kablovoda v kabelsko kanalizacijo

Jani Škrbec
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Bolj zanesljivo
napajanje mesta
Ljubljana

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Pridobljen novi
posel v sklopu
izgradnje
dolenjskega kraka
avtocestnega križa

E
RTP 110/20/10 kV Polje

Napajanje mesta Ljubljana z elektriËno energijo je od
februarja letos bolj zanesljivo. Elektro-Slovenija (ELES) je
zgradil 110 kV povezavo RTP TE-TOL - RTP Polje - RTP
BeriËevo. S tem so pridobila vsa tri podjetja: Elektro Ljubljana in TE-TOL z dvostransko povezavo svojih objektov
proti RTP KleËe oz. RTP BeriËevo, ELES pa z rezervno povezavo na relaciji RTP BeriËevo - RTP Okroglo. Na zanesljivosti je pridobilo tudi vodenje EES, saj je paralelno
zgrajena tudi optiËna povezava med navedenimi objekti.

P

ri projektu je aktivno sodeloval tudi Elektro Ljubljana. V
sklopu rekonstrukcije RTP Polje je bilo v ta namen zgrajeno 110 kV polje za prikljuËitev kabla v smeri TE-TOL.
Gradbena dela so se zaËela izvajati v novembru 2005, elektromontažna dela pa so se izvajala od novembra 2006 in zakljuËila
z internim tehniËnim pregledom februarja 2007.

lektro Ljubljana se že od vsega zaËetka graditve avtocest aktivno vkljuËuje v ta, za državo izjemno pomemben, infrastrukturni projekt. Kot izvajalec gospodarske javne službe na eni
strani sodelujemo kot sooblikovalec idejnih rešitev, v katere vnašamo razvojno komponento elektroenergetske oskrbe obravnavanega
podroËja, na drugi strani pa naroËnikom nudimo izdelavo projektne
dokumentacije in kvalitetno izvedbo del. V zadnjih nekaj letih smo
se pri velikih slovenskih gradbenih podjetjih uveljavili kot zaupanja
vreden poslovni partner, ki za svojo ceno realizira višjo vrednost kot
konkurenca. Lahko reËemo, da smo uspeli doseËi razlikovanje naših
storitev od storitev konkurenËnih podjetij, kar je prvi pogoj za poveËanje dodane vrednosti brez stroškovnih pritiskov.
Zadnji uspeh na tem podroËju je pridobitev posla za izvedbo
prestavitev in izgradnjo novih 110kV, 20kV in NN elektroenergetskih
vodov ob izgradnji odseka AC Lešnica Kronovo pri Novem mestu. Gre
za posel v vrednosti 580.000 €, ki smo ga sklenili z novomeškim podjetjem CGP. Predviden priËetek del je v prvi polovici letošnjega leta,
zakljuËek pa 2008, ko bo odsek avtoceste tudi predan v uporabo.
Avtocestni križ je tudi poligon za preizkušanje naših sposobnosti izven našega oskrbovalnega podroËja. Dosegli smo že nekaj
uspehov. Trenutno izvajamo obsežna dela pri prestavitvi elektroenergetskih vodov na gorenjskem kraku, v fazi komercialnih razgovorov
pa sta odseka v Vipavski dolini in v Prekmurju.

Nekaj tehniËnih podrobnosti:
• RTP TE-TOL in RTP Polje povezuje 110 kV bakren kabel preseka 1200/95 mm2, prenosne zmogljivosti 150 MVA, v dolžini nekaj veË kot 3 km;
• paralelno poteka direktna kabelska povezava RTP TE-TOL
- RTP BeriËevo preseka 630/95 mm2, prenosne zmogljivosti
100 MW;
• od RTP Polje do RTP BeriËevo je povezava v prostozraËni
izvedbi, dvosistemski DV z vodniki AlFe 240/40 mm2, strelovodna vrv OPGW AyACS 131/25 mm2, izolacija kompozitna, dolžina trase 4,5 km. Med SM6 in SM 7 je trasa pokabljena v dolžini 700 m;
• gradbena in elektromontažna dela na povezavi so bila potekala od septembra do decembra 2006.

mag. Mitja Brudar, Bojan Rode

Jure »ater
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AC A2 Karavanke-Obrežje, pododsek Lešnica-Kronovo
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UREDNICE

ZELENA
BESEDA

Našim zvestim kupcem Zelene
energije smo izroËili diplome
“Dober tok smo obarvali zeleno” je
slogan in vodilo našega produkta Zelena
energija, za katerega se je doslej odloËilo že veË kot 300 naših kupcev. V izkaz
njihovega zaupanja smo vsem kupcem

Zelene energije izroËili diplome, ki predstavljajo našo zahvalo vsem tistim, ki so
se pridružili naši usmeritvi k Ëistemu in

zdravemu okolju v sedanjosti in tudi za
prihodnost.

S

trategija oblikovanja diplome je zasnova na karakteristiki Zelene doline,
ki simbolizira okolje, v katerem se
proizvajajo prijazni in obnovljivi energetski viri, med katere spadajo voda, biomasa,
bioplin, sonËna in vetrna energija, energija
plime in oseke ter geotermalna energija.
Zelena dolina je zašËitni znak blagovne znamke Zelena energija.
Diploma izraža dokazilo ozavešËenosti odjemalca na podroËju izkorišËanja
racionalne rabe elektriËne energije, proizvedene iz obnovljivih virov.
Poleg dokazila o uporabi racionalne
rabe elektriËne energije smo vsem kupcem
Zelene energije podarili tudi varËne žarnice
in nalepke z znakom blagovne znamke, ki
jo lahko nalepimo na vidno mesto.

Do sedaj se je za nakup Zelene energije
odloËilo 330 kupcev, ki so z dodatkom prispevali v sklad Zelene energije. HËerinska družba
MHE Elektro Ljubljana, d. o. o., je zbrana sredstva porabila za ureditev ribjih stez na rekah,
kjer so postavljene male hidroelektrarne.
Veseli nas, da se naši odjemalci odloËajo
za nakup Zelene energije in hkrati pozivamo
vse tiste, ki se zavedajo okoljske problematike, da se odloËijo za nakup Zelene energije,
in tako prispevajo k varovanju in ohranjanju
okolja, v katerem živijo. VeË informacij o Zeleni energiji vam ponujamo preko:
• klicnega centra: 01-430-42-70,
• elektronskega naslova:
zelena.energija@elektro-ljubljana.si,
• spletne strani družbe:
www.elektro-ljubljana.si,
• informacijskih mest družbe,
• hrbtne strani raËuna elektriËne energije.
OE Storitve za uporabnike

NOVICA

NOVICA

V obËini Domžale dokonËani
dve transformatorski postaji
V decembru 2006 smo na podroËju distribucijske enote (DE) Elektra Ljubljana - Ljubljana okolica, v
obËini Domžale, uspešno dokonËali
dve transformatorski postaji tipa TEN
6/24, 20/0,4 kV moËi do 630 kVA.

T

P Lidl Domžale je bila zgrajena za
potrebe novega trgovskega centra
Lidl, druga pa za potrebe izboljša-

nja energetskih razmer v naselju Preserje.
SoËasno z izgradnjo TP v Preserjah je bila
izvedena tudi pokablitev prostozraËnega
20 kV daljnovoda v dolžini 400 m, ki je
potekal preko naselja med stanovanjskim
naseljem.
Andrej Habjan

TP Lidl Domžale
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Družbena odgovornost
in komuniciranje z
javnostmi
Tudi v letu 2006 je Elektro Ljubljana aktivno sledil naËelu družbene
odgovornosti in nadaljeval z vsemi
že zastavljenimi projekti ter iskal
nove priložnosti, da se javno izkaže
kot družbeno odgovorna družba.

E

lektro Ljubljana sledi naËelu družbene odgovornosti na razliËnih
podroËjih svojega delovanja: skrbi
za zaposlene, upokojene delavce in štipendiste; varovanja okolja; denarne in
materialne pomoËi lokalni skupnosti; v
obliki donacij in sponzorstev; pomoËi izobraževalnim ustanovam in projektom;
ustvarjalcem umetnosti; skrbi za kulturno
in tehniËno dedišËino.

Elektro Ljubljana v okviru družbene
odgovornosti posveËa veliko pozornost
selektivni materialni in finanËni podpori
humanitarnim, kulturnim, športnim in
družbeno-socialnim dogodkom na celotnem oskrbovalnem podroËju skozi donacije in sponzorstva v skladu s kriteriji
družbe. V letu 2006 je Elektro Ljubljana
med drugimi projekti nadaljeval s finanËno pomoËjo Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana in Društvu za pomoË
trpeËim in bolnim - RdeËi noski, prav
tako pa je kot donator za obdobje petih
let materialno in moralno podprl Fundacijo PomoË v stiski Škofijske Karitas
Ljubljana.

SledeË naËelu družbene odgovornosti in z namenom izgradnje ugleda družbe
je Elektro Ljubljana, v marcu 2005, organiziral in izvedel prvi kulturno-umetniški
Elektrin veËer. Temeljni namen Elektrinih
veËerov je, da v ozkih mejah denarnih in
kadrovskih zmožnosti družbe na eni strani
pomaga pri promociji razliËnim umetniškim ustvarjalcem in na drugi strani gosti
predstavnike razliËnih javnosti na priložnostnih dogodkih. Prireditve so obeležene
tudi v medijih in odprte za širšo javnost.
V letu 2006 se je uspešno izteklo drugo
leto prireditev z izvedbo treh Elektrinih
veËerov.
V letu 2004 je podjetje uvedlo Sistem
ravnanja z okoljem na vseh nivojih poslovanja in prejelo certifikat ISO 14001.
Tudi v letu 2006 so z namenom družbene
odgovornosti do varovanja okolja potekali
naËrtovani programi.
V letu 2004 je bila lansirana blagovna znamka Zelena energija - energija
pridobljena iz okolju prijaznih obnovljivih
energetskih virov, desetih lastnih malih
hidroelektrarn naše hËerinske družbe Male
hidroelektrarne Elektro Ljubljana, d. o. o.
V letu 2006 je družba nadaljevala s pridobivanjem odjemalcev in promocijo blagovne znamke okolju prijazne energije.
Elektro Ljubljana že od same ustanovitve finanËno in moralno podpira
delovanje Društva upokojencev Elektro
Ljubljana in športnega društva. S tem je
družba nadaljevala tudi v letu 2006.
Tudi v letu 2006 je družba nadaljevala s sodelovanjem z razliËnimi izobraževalnimi institucijami, predvsem z osnovnimi šolami na podroËju informiranja in
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izobraževanja o elektrogospodarski stroki
in poklicih v elektrogospodarstvu.

Komuniciranje z javnostmi
V letu 2006 so bile redno izvajane
naËrtovane komunikacijske aktivnosti,
usmerjene v sistematiËno obvešËanje notranje in zunanje javnosti z namenom
ustvarjanja naklonjenosti med družbo in

Z JAVNOSTMI

ODNOSI

njenimi javnostmi in skrbi za ime in ugled družbe v skladu s poslovno strategijo
družbe.
Leto 2006 je bilo tako pri notranji
kot pri zunanji javnosti zaznamovano
predvsem z obeležitvijo 110. obletnice javne elektrifikacije in z
informiranjem o aktivni politiki
investiranja.
V skladu z Zakonom o medijih
in Zakonom o dostopu do informacij javnega znaËaja Elektro Ljubljana
kot javno podjetje skrbi za posredovanje
resniËnih, popolnih in pravoËasnih informacij o vprašanjih iz svojega delovnega
podroËja posameznikom in pravnim osebam. S 1. 11. 2005 je bila v skladu z zakonodajo imenovana tudi uradna oseba za
informacije javnega znaËaja, ki skrbi za
zagotavljanje javnosti in odprtosti poslovanja podjetja.
Elektro Ljubljana se zaveda pomena
dobrih in korektnih odnosov s predstavniki
medijev. Tudi v letu 2006 je ob pomembnih poslovnih dogodkih družba nastopala proaktivno in naËrtno ter usmerjeno k
svojim javnostim. V letu 2006 je ob aktivni investicijski politiki družbe: otvoritev
RP BTC, otvoritev RTP Ribnica, temeljni
kamen RTP Vrhnika poseben poudarek
namenila komunikaciji z lokalnimi mediji
in s tem obvešËanju odjemalcev na celotnem oskrbovalnem podroËju družbe. Kot
v preteklih letih je bila tudi za leto 2006
pripravljena vsebinska analiza medijskega
pojavljanja Elektra Ljubljana, ki kaže na
vzpostavljene ustrezne odnose z mediji, in
tako po obsegu kot vsebini uËinkovito komuniciranje z javnostmi. Leta 2005 je bilo
344 objav, v letu 2006 pa 20 objav veË
- 364 objav. Lani se je tako število objav
z geslom Elektro Ljubljana glede na leto
2005 poveËalo za skoraj 6 %. Leta 2006
se je delež pozitivnih objav glede na leto
2005 povišal za 39,9 odstotnih toËk iz
64,8 % na 85,7 %. V letu 2005 je bilo 223
pozitivnih objav v letu 2006 pa 312.
Odjemalci Elektra Ljubljana imajo
možnost dobiti informacije, posredovati pritožbe in reklamacije preko klicnega centra
podjetja, osebno v informacijskih pisarnah

Tudi v letu 2006 sta bila pripravljena
letno in okoljsko poroËilo za preteklo leto
- kot komunikacijsko orodje z doloËenimi
javnostmi.

družbe, na spletni strani in preko razliËnih
elektronskih naslovov, npr. FAQ ter INFO.
Internetne strani podjetja so bile sprotno ažurirane. Redno so bile objavljene informacije o prekinitvah dobave elektriËne
energije in druge potrebne informacije.
Tudi zaradi nove organiziranosti družbe je
v letu 2007 potrebno pristopiti k vsebinski
in oblikovni prenovi internetnih strani.
Da bi bilo poleg kvalitetne dobave
elektriËne energije tudi sodelovanje z odjemalci ustrezno, le-te družba redno obvešËa o vseh novostih in naËrtih. V letu
2006 je bila med drugim organizirana zelo
dobro obiskana okrogla miza za kljuËne
upraviËene odjemalce “Priložnost in tveganja na trgu elektriËne energije”.

V letu 2006 je izšlo 5 številk internega glasila Elektro novice, ki ga
prejmejo vsi zaposleni in upokojeni
sodelavci in sodelavke ter štipendisti podjetja. VeË kot 80 promocijskih izvodov prejemajo po adremi
razliËne pravne in fiziËne osebe. V
drugi številki je bila glasilu priložena
nagradna anketa. Rezultati ankete so bili
spodbudni. VeËina (97,8 odstotka) anketirancev je odgovorila, da prebira Elektro
novice. Od teh (nominalno 177) jih 71,8
odstotka prebira redno, 28,2 odstotka pa
obËasno. VeËina anketirancev (91,1 odstotka) meni, da Elektro Ljubljana potrebuje interno glasilo. Petina anketirancev
je pripravljena na redno ali obËasno sodelovanje pri oblikovanju vsebine glasila. Anketiranci so tudi ocenjevali interno
glasilo (z ocenami od 1 do 5, pri Ëemer je
ena najnižja ocena, pet pa najvišja). Najvišjo oceno je dobil tisk (4,4), najnižjo
pa aktualnost (3,6). Sicer je bila povpreËna ocena glasila 3,8. Vsem zaposlenim
podjetja, ki imajo dostop do interneta, je
bilo omogoËeno ažurno pregledovanje
dnevnih objav v medijih na temo Elektro
Ljubljana in slovensko elektrogospodarstvo.
mag. Violeta Irgl

Utrinek s praznovanja 110. obletnice elektrifikacije v Ribnici
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KAPACITETE

PO»ITNI©KE

PoËitniške
kapacitete
Elektra Ljubljana
Dejavnost trženja poËitniških objektov glede na vrednost realiziranih prihodkov in nastalih stroškov zagotovo
ni kljuËna dejavnost Službe režijskih dejavnosti, za zaposlene družbe pa je narašËajoËega pomena, kar kaže tudi
trend narašËanja števila noËitev.

v Kranjski gori, za katero smo v preteklem letu beležili dobro 40 %
zasedenost. VeË kot 40 % stopnja zasedenosti je znaËilna tudi za
poËitniške kapacitete v »atežu, v Dolenjskih toplicah in PodËetrtku pa je zasedenost okoli 60 %. V slovenskem primorju, kjer se
poËitniške kapacitete nahajajo v Simonovem zalivu in Portorožu,
so bile stopnje zasedenosti leta 2006 med 40 in 55 %. V hrvaškem
primorju so stopnje izkorišËenosti kapacitet na otoku Krku, Pagu,
Lošinju, v Barbarigi pri Puli, v avtokampu Indija pri Puli in v Selcah pri Crikvenici nekoliko manjše in so bile leta 2006 med 24 in
30 %, kar je seveda razumljivo, saj je pri teh kapacitetah sezonska
komponenta najbolj izrazita. V poletnih mesecih so namreË veËinoma v celoti izkorišËene.
V primerjavi z letom 2005 in s predhodnimi leti je bila veËina poËitniških kapacitet družbe leta 2006 v veËji meri izkorišËena.
Skupno število noËitev je bilo leta 2006 6.352 in je v primerjavi

PoËitniπka hiπa v Selcah

PoËitniπki dom na Gorjancih

V

z letom 2005 naraslo skoraj za 11 %, kar nazorneje prikazuje
Tabela 1.

V Sloveniji so zaposlenim na voljo poËitniške kapacitete v
gorskih krajih, predgorju, v okolici toplic in v slovenskem primorju. Med lokacijami v gorskih krajih je najbolj priljubljena koËa
na Mali planini, ki je imela v zadnjih nekaj letih stabilno stopnjo
zasedenosti, v letu 2006 pa je bila stopnja zasedenosti v povpreËju
35 %. PoËitniške kapacitete na Bledu, v Bohinjski Bistrici, Bovcu,
Kranjski Gori in RibËevem Lazu, ki sodijo med kraje v predgorju,
so imele v obdobju zadnjih treh let, z izjemo apartmaja v »iËarah
v Kranjski Gori, prav tako relativno stabilne stopnje izkorišËenosti. Med uporabniki poËitniških kapacitet je najveË zanimanja za
apartma v RibËevem Lazu v Bohinju-RibËev, ki je bil leta 2006
skoraj 60 % zaseden in hiša s štirimi apartmaji v Savskem naselju
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letu 2006 je družba ustvarila z dejavnostjo trženja poËitniških objektov skoraj 30 milijonov SIT prihodkov, ta
dejavnost pa za družbo ni dobiËkonosna, saj se prihodki
skoraj v celoti namenjajo rednemu vzdrževanju in investicijam v
objekte. Le-teh je skoraj 50, nahajajo pa se na razliËnih lokacijah
tako v Sloveniji kot v tujini.
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Tabela 1: Skupno število noËitev
Za ohranitev trenda narašËanja števila noËitev in stopenj izkorišËenosti poËitniških kapacitet je kljuËno njihovo ustrezno red-

NOVICA

NOVICA

no vzdrževanje in investicije. V letu 2006 je Služba režijskih
dejavnosti poleg rednih vzdrževalnih del zagotovila obnovo
inventarja in veËje investicije na lokacijah, kjer je bilo to
potrebno. Tako je, na primer opremila poËitniške kapacitete s tremi novimi hladilniki, 17 sedežnimi garniturami, z
18 televizijskimi sprejemniki, 10 radijskimi sprejemniki, 12
vzmetnicami in drugim inventarjem. Med veËjimi investicijami so bile v letu 2006: zamenjava vseh oken in balkonskih
vrat hiši v Savskem naselju v Kranjski Gori ter sanacija strehe po neurju in padcu dreves v Portorožu.
V letu 2007 ne priËakujemo veËjih sprememb povpreËnih stopenj izkorišËenosti poËitniških kapacitet, z izjemo
nekaterih lokacij, ki so imele v preteklosti nižje stopnje izkorišËenosti zaradi neustrezne opremljenosti. Tako Služba
režijskih dejavnosti v letu 2007 naËrtuje klimatizacijo poËit-

Nova
transformatorska
postaja TP Mihov
štradon
Zaradi neustreznih napetostnih razmer, velike oddaljenosti obstojeËih objektov od mesta napajanje in poslediËne nezmožnosti priklopa novih odjemalcev na obmoËju
Ižanske ceste, UršiËevega štradona, Mihovega štradona in
Lahove poti je bila v sklopu investicije Elektra Ljubljana v
mesecu decembra 2006 zgrajena in predana v obratovanje
nova transformatorska postaja TP Mihov štradon s prikljuËnimi srednjenapetostnimi in nizkonapetostnimi vodi.

N

ova TP je locirana ob križišËu Lahove poti in Mihovega
štradona. TP je samostojen objekt kompaktne izvedbe iz
ploËevine.

V sklopu gradnje nove transformatorske postaje je bilo zgrajeno še 930 m elektrokabelske kanalizacije, položenih cca. 2800 m
nizkonapetostnimh in srednjenapetostnih vodov.

PoËitniπki objekt na Loπinju

niških kapacitet tako v slovenskem kot hrvaškem primorju,
ki imajo sicer v poletnih mesecih visoko izkorišËenost, v
ostalih mesecih pa so zaradi neustreznega ogrevanja praktiËno povsem neizkorišËene. S to investicijo bo družba svojim
zaposlenim zagotovila ugodnejše bivanje v teh kapacitetah
v poletnem Ëasu, hkrati pa predvideva porast prihodka iz
naslova korišËenja teh kapacitete tudi v ostali mesecih leta.
Z istim namenom bo poleg klimatizacije Služba režijskih
dejavnosti poskrbela za obnovo poËitniških kapacitet v Selcah pri Crikvenici.

Investicija v skupni vrednosti 87 mio SIT je bila s strani Elektra Ljubljana realizirana v petih mesecih. S tem je razbremenjeno
nizkonapetostno omrežje na obravnavanem obmoËju, zmanjšani so
padci napetosti in omogoËeno je prikljuËevanje novih odjemalcev
elektriËne energije.
Boštjan Kamin

Naša družba bo torej tudi v letu 2007 namenila ustrezna sredstva za normalno obratovanje poËitniških kapacitet,
seveda pa bo zadovoljstvo vseh uporabnikov tudi v prihodnje v veliki meri odvisno od vestnosti ravnanja s poËitniškimi kapacitetami in z njihovim inventarjem.

Tomaž BonËa

TP Mihov πtradon

januar-februar2007 | Dober tok. • 21

PRI DELU

VARNOST IN ZDRAVJE

Skrb za
varno delo
S pridobitvijo standarda OHSAS
18001 se stanje na podroËju varnosti in zdravja pri delu poËasi, vendar
zanesljivo izboljšuje. PoveËala se je
predvsem ozavešËenost zaposlenih.
Služba za varnost in zdravje pri delu
pa se vedno veËkrat sreËuje s željo
po pomoËi in sodelovanju z drugimi
službami v podjetju.

P

ouËevanje in usposabljanje delavcev s podroËja varnosti in zdravja
pri delu in požarnega varstva je
potekalo po programu usposabljanja. Program usposabljanja zajema teoretiËno in
praktiËno usposabljanje delavcev. Usposabljanja se je udeležilo 460 delavcev.
Poleg periodiËnega usposabljanja s
podroËja varnosti in zdravja pri delu ter
požarnega varstva je v letu 2006 služba
VZD v sodelovanju zunanjih pooblašËenih
institucij organizirala dodatna funkcionalna usposabljanja za naslednja podroËja
usposabljanja:
• Varno delo z verižno motorno žago 270
delavcev,
• Varno delo z mostnim dvigalom 12 delavcev,
• Varno delo z viliËarjem 10 delavcev,
• Usposabljanje inštruktorjev za reševanje ponesreËencev z višine 11 delavcev,
• Varno delo z nevarnimi snovmi 30 delavcev,
• Obnovitveno usposabljaje pooblašËenih operativnih delavcev s podroËja
varstva pred požarom 30 delavcev,
• Nudenje prve pomoËi 320 delavcev.

Zagotavljanje periodiËnih oz. obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev je
ena od poglavitnih nalog podjetja. Tako smo
v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju
pri delu ter s pravilnikom o preventivnih

PravoËasno nudenje prve
pomoËi lahko reπuje æivljenja

zdravstvenih pregledih delavcev v dispanzerjih za medicino dela v letu 2006 napotili
na zdravstveni pregled 614 delavcev.
Za vse delavce, za katere je bilo ugotovljeno, da imajo doloËene zdravstvene
omejitve v zvezi z delom, skušamo poskrbeti, da se jih prerazporedi na drugo
ustrezno delovno mesto. Splošna ugotovitev je, da se število zdravstvenih omejitev
z leti poveËuje, na kar vpliva tudi vedno
daljša delovna doba.
Na podlagi analize zdravstvenih pregledov, ki potekajo po predvidenem planu,
opažamo negativni trend nižanja pregledanih delavcev, ki izpolnjujejo zdravstvene pogoje za delo, s tem
pa se poveËuje število
pregledanih delavcev,
ki izpolnjujejo zdravstvene pogoje za delo z
omejitvami.
Najbolj pogoste
zdravstvene omejitve v zvezi z delom
so: omejitev dela na
višini in prepoved
dvigovanja težkih
bremen.
Po pogostosti
prevladujejo bolezni Ëutil in živË-

evja, bolezni presnove, gibal, prebavil in
obtoËil. Glede okvare gibal prevladujejo
pregledani delavci z okvaro hrbtenice v
starostni skupini nad 51 let.
Eden od kazalcev stanja varnosti in
zdravja pri delu je tudi število nezgod pri
delu v preteklem letu. Gre za poškodbe delavcev na delovnem mestu kot posledica
mehanskih, fiziËnih, kemiËnih uËinkov ali
posledica nenadnih sprememb fiziološkega stanja delavca v zvezi z opravljanjem
svojega dela. Tako smo v letu 2006 zabeležili 50 nezgod pri delu, od tega sta bili 2
poškodbi brez bolniškega staleža. Podrobnejša analiza posameznih nezgod kaže
na to, da je:
- bilo od skupnega števila 48 evidentiranih poškodb v letu 2006

Uporaba osebnih zaπËitnih
sredstev zmanjπuje moænost poπkodb
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UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

-

-

-

-

-

kar 38 nezgod na delu in 10 nezgod
na poti na delo,
od skupnega števila poškodb na
delu je bilo 39 lažjih in 9 težjih nezgod,
bilo število izgubljenih delovnih
dni zaradi vseh poškodb pri delu l.
2006 skupaj 1129 dni,
bil izvor poškodb pri delu v vseh
primerih mehanski in v dveh elektriËni,
resnost, ki pomeni število izgubljenih dni na poškodbo, je 23,52 delovnih dni,
pogostost, ki pomeni število ponesreËencev na sto zaposlenih, je 4,88
zaposlenih delavcev.

Analize posameznih nezgod kažejo na dejstvo, da prihaja pogosto do
poškodb zaradi nesmotrnega naËina
dela, zaradi neuporabe osebnih varovalnih sredstev ali zaradi neupoštevanja predpisanih varovalnih ukrepov.
Za izvajanje nadzora nad izvajanjem predpisov in ukrepov o varnosti
in zdravju pri delu so neposredno zadolženi delavci, ki so navedeni v 11. in
12. poglavju Izjave o varnosti in oceno
tveganja.
V skladu z 19. Ëlenom ZVZD je
služba VZD opravljala obËasni nadzor
nad izvajanjem ukrepov za varno delu.
Služba za VZD je na podlagi pooblastil
zaostrila nadzor nad izvajanjem zahtevanih varnostnih ukrepih pri gradnji,
rekonstrukciji in vzdrževanju elektroenergetskih objektov in delovnih postopkov. Posebna skrb je bila namenjena izvajanju del in upoštevanju
Varnostnih pravil za delo na elektroenergetskih postrojih in skladnosti izvajanja del z Varstvenimi pravili za
gradbeno-montažna dela.
Pri nadzoru na terenu je bil v
dveh primerih odvzet neustrezen varnostni pas za delo na višini.

Jubilantje
V letošnjih zimskih mesecih, Ëeprav zime ni bilo, so svoje okrogle
jubileje praznovali naši upokojenci

JANUAR 2007
60. rojstni dan
Golnik

1. Tonka ZADNIKAR

Ëlanica DUEL

70. rojstni dan
1. Anton ©KARJA

Mengeπ

2. Pavel JEREB

Ljubljana

Ëlan DUEL

FEBRUAR 2007
60. rojstni dan
1. Martin MIKLI»

Novo mesto

80. rojstni dan
1. Anton REPOVÆ

Novo mesto

Ëlan DUEL

MAREC 2007
60. rojstni dan
1. Joæe VIDIC

Litija

2. Joæefa PETRI»

Komenda

70. rojstni dan
1. Anton LAVRIH

Grosuplje

2. Franc INTIHAR

Ig

3. Ivana MIHEVC

Vrhnika

Ëlanica DUEL

80. rojstni dan
1. Joæe NEBIC

©kofljica

2. Alojz ZRIM©EK

Grosuplje

Iskrene Ëestitke in želje, da bi
bila njihova življenjska pot v bodoËe tlakovana z zdravjem, s sreËo,
mirom in osebnim zadovoljstvom.
Jožica Krašovec

Vesna Oman Rode
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Elektro Ljubljana v množiËnih
medijih v letu 2006
VeË pozitivnih objav

pa 312. To predstavlja skoraj 20,9 % veËje
absolutno število pozitivnih objav.

Press clipping, d. o. o, je za leto
2006 za podjetje Elektro Ljubljana izvedel analizo medijskih objav. Leta 2005
smo zasledili 344 objav, v letu 2006 pa
20 objav veË - 364 objav. Maja je bilo
objavljenih 15 objav, decembra pa 7.
To sta meseca z najmanjšim številom
objav v letu 2006. Število objav je bilo
najvišje poleti, avgusta (49) in junija
(46). Lani se je tako število objav z
geslom Elektro Ljubljana glede na leto
2004 poveËalo za skoraj 6 %.
Graf 1: Vrednostna struktura publicitete
Leta 2006 se je delež pozitivnih objav
nena Ë
4,4%

na Ë
1,1%
nena Ë
8,8%

na Ë
54,7%

nena Ë
31,0%

pozitivno 85,7 %
nevtralno 8,8 %
negativno 5,5 %

N=364

glede na leto 2005 povišal za 39,9 odstotnih toËk iz 64,8 % na 85,7 %. V letu 2005
je bilo 223 pozitivnih objav, v letu 2006

Jedro pozitivnih objav v 2006 tvorijo
tematike: poslovni rezultati (33), investicije v
omrežje (21), investicije v omrežje v Ljubljani
in okolici (18), Mirko MarinËiË - novi predsednik uprave Elektra Ljubljana (16), lastniška struktura (12), razpis za predsednika
uprave (11) ter nova RTP v Ribnici (11). Druge
tematike so dosegle manjše število objav.
Znatno pa se je zmanjšalo število negativnih konotacij. Delež negativnih objav
se je glede na leto 2005 zmanjšal za 0,3 odstotnih toËk iz 5,8 % na 5,5 %. Absolutno
število negativnih objav (20) je sicer enako
kot v letu 2005. Osrednji negativni tematiki
v letu 2006 so: odjemalci - pritožbe (10)
ter priklop na omrežje (5). Ostale negativne
tematike so imele le po eno objavo.
V obravnavanem obdobju se je najveËkrat pojavil predsednik uprave Mirko
MarinËiË (70 objav), nekdanji predsednik
uprave in sedanji svetovalec uprave (13 objav), in drugi, ki so se pojavili v manjšem
številu objav.
Leto 2006 je bilo uspešno. Elektro
Ljubljana se ukvarja s svojim poslanstvom,

KLJU»NE OSEBE

št. objav

Mirko MarinËiË
Vincenc Janša
Marjan Rihar
Matjaž Osvald
Marija Bezovšek
Janez Skok
Gregor BožiË
Violeta Irgl
Jure »ater
Iztok Bartol
Roman Jesenko
Martin Dergan
Benjamin Piškur
Matjaž GlaviË
Boris Sterle
Anton Razpotnik
Mirko Koren
Janez Hostnik
Andrej MarinËek
Marko Piko
Miran Novak

70
13
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

predvsem pa intenzivno investira in posodablja svoje omrežje. Negativne objave kažejo na težave, ki nastajajo pri konkretnih
odjemalcih. Verjamemo, da bo v prihodnjem letu teh težav manj.
Janez Kne

Graf 2: »asovni razvoj publicitete in vrednostna struktura.
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Okvare zaradi
moËnega vetra 18.
in 19. januarja na
podroËju DE KoËevje
MoËan veter je v noËi s Ëetrtka,
18. 1. 2007, na petek, 19. 1. 2007, na
podroËju DE KoËevje, povzroËil šest
okvar na štirih 20 kV daljnovodih.
Tako sta na DV Mlaka in DV Poljanska
dolina nastali po dve okvari, po ena
pa na DV KoËevska Reka in DV Prevole. Okvare so nastale kot posledica
padca drevja na vodnike, kar je povzroËilo pretrganje vodnikov in zlom
drogov. Zamenjati je bilo potrebno
sedem nosilnih drogov, poškodovane
konzole na 19 distancah in seveda

predhodno odstraniti padlo drevje.
Za odpravo napak je bila angažirana
skupina nadzorništva KoËevje in deloma nadzorništvi Dobrepolje in Ribnica ter obe skupini za izgradnjo.

V

Ëasu od 2.35 do 9.07 ure je bilo tako
brez napetosti okoli 254 km daljnovodov z instalirano moËjo 20 MVA
in 142 distribucijskih transformatorskih
postaj. VeËina odjemalcev ni bila motena
veË kot uro in pol, razen nekaj odjemalcev
iz dveh manjših TP, ki so bili brez elektri-

Ënega toka okoli šest ur. NajveËji problem
je nastal na DV Podlesje, ki sicer napaja
TV pretvornik. Tam so bile okvare takšne
narave, da smo jih sanirali šele v soboto,
do takrat pa smo si pomagali z agregatom.
Lokacija okvar, kot tudi kasnejša popravila,
so potekala hitro in usklajeno, tako da so
odjemalci dobili elektriËni tok v najkrajšem
možnem Ëasu.
Milan Mlakar

NOVICA

NOVICA

Mag. Gregor BožiË, mag. Mirko
MarinËiË, dr. Jože Zagožen, dr.
Milan Medved (z leve proti desni)

Podpis pogodbe o nakupu in prodaji
elektriËne energije za gospodinjske odjemalce
Dne 5. 2. 2007 sta bili s HSE podpisani pogodba o nakupu in prodaji elektriËne energije za gospodinjske odjemalce ter pogodba o nakupu in prodaji elektriËne energije za
pokrivanje izgub v omrežju za leto 2007. Zaradi velike rasti
cen na trgu na debelo in regulacije cen na segmentu gospodinjskih odjemalcev ter viru za pokrivanje izgub, je potekalo
med HSE in distribucijskimi podjetji daljše pogajanje.

S

klenjeni pogodbi bosta pomenili težje pogoje poslovanja v kolikor ne bo prišlo do ustreznega dviga cen na segmentu gospodinjskih odjemalcev oz. dviga priznanega vira za pokrivanje
izgub v omrežju. Zaradi nestabilnosti cen na trgu na debelo in regulacije cen prav tako obstaja velika negotovost pri poslovanju v letu
2008.
mag. Gregor BožiË
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Mitja Brudar: “Uživam v družbi
ljudi, ki razmišljajo, so vztrajni in
sposobni dajati veË, kot jemati!”
dela na krški enoti Elektro Celje, sedaj pa teËe deveto leto mojega službovanja na novomeški enoti Elektro Ljubljana. Delam kot
vodja Službe za izgradnjo, med moje naloge pa v prvi vrsti sodi
skrb za izvajanje investicij za lastno podjetje in prodajo naših
storitev naroËnikom na trgu.

Od kod ljubezen do elektroenergetike?
Težko bi rekel, da sem se “na prvo žogo” odloËil za elektroenergetiko. Kot gimnazijec sem tehtal med tehniko, predvsem
strojništvom in elektrotehniko na eni in ekonomijo na drugi strani. V tistem Ëasu so bile velike potrebe po inženirjih elektroenergetike, kar je tudi botrovalo moji odloËitvi za elektropodroËje.
Skoraj desetletje po koncu študija elektrotehnike sem zbral pogum
in energijo in se lotil magistrskega študija na Ekonomski fakulteti
v Ljubljani ter ga lani junija zakljuËil. Sedaj Ëutim, da sem pripravljen na nove izzive, ki mi jih bo pripeljala prihodnost.
Na delovnem mestu

Kako bi se lahko na kratko predstavil?
Moje ime je Mitja Brudar, prihajam iz Novega mesta, kjer
sem se leta 1970 tudi rodil. Po narodnosti sem Slovenec, po prepriËanju pa Dolenjec, NovomešËan. Dejstvo, da med študijem
elektrotehnike na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko niti en
vikend nisem ostal v Ljubljani, govori samo zase. Imam krasno
družino, ženo Jerco in hËeri Ano in Evo. Rad se pošalim, da imam
tri punce na grbi, resnica pa je verjetno ravno obratna. Z njimi
uživam življenje.

V Ëem misliš, da si še posebno “v lastni koži” in kaj rad delaš?
Kaj rad delam? Zase menim, da imam dober obËutek za ljudi in znam hitro oceniti situacijo, v kateri se znajdem. Ni me
strah pritiska, vËasih sem takrat celo najboljši. Rad imam delo,

Kako je potekala tvoja pot pridobivanja znanja?
Na kratko o mojih šolah: Gimnazija Novo mesto, potem Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani, po desetletnem premoru pa
še Ekonomska fakulteta v Ljubljani. V šole sem rad hodil. Razlog
je verjetno v tem, da mi je na vseh šlo zelo dobro. Nisem Ëisto
prepriËan, da se je moja šolska kariera konËala. Sem pa tja me že
srbijo prsti...

Tvoja delovna kariera?
Delovna pot se je leta 1995 priËela s pripravništvom v Iskri
kondenzatorji v SemiËu, sledili sta dobri dve leti projektantskega
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Družina

DELAVCEV

SVET

NOVICA

NOVICA

Sodelovanje na
dnevu odprtih
vrat srednjih
tehniških šol
Moštvo jadralcev

pri katerem je za doseganje rezultatov potreben velik vložek
miselnega napora, hkrati pa cilj ni nujno jasno viden že
od samega zaËetka. Sam sebe ocenjujem kot izrazito v cilje
usmerjenega Ëloveka, v našem podjetju pa vËasih Ëutim pomanjkanje takega razmišljanja. Pogosto opažam usmeritev v
strogo spoštovanje samega procesa namesto v rezultate, do
katerih naj bi slednji pripeljal. Tu si želim sprememb, saj sem
prepriËan, da bo odgovornost jasnejša, s tem pa delo lažje.

Kako poskrbiš za telo, duha in dušo?
PoËasi (upam, da res poËasi...) prihajam v leta, ko je
nujno potrebno za zdravje poskrbeti, ker se le-to z leti ne
izboljšuje samo od sebe. Naj se sliši še tako klišejsko, ampak
recept za to je gibanje v naravi, zdrava (beri: manj nezdrava)
prehrana in mir v duši. Pri meni to pomeni hojo v hribe,
najraje na domaËe Gorjance, po možnosti v prijetni družbi
družine ali prijatelja, obËasno tudi v gore, v veËernih urah
strokovna, poljudna knjiga ali Ëasopis, glede hrane pa kakšna
dolenjska domaËa dobrota manj na krožniku. Že tretje leto
zapored kupujem teleskop, saj me astronomija zelo veseli, a
nekako druge stvari dobijo prioriteto. Redno sem obiskoval
dirke motociklistiËnega svetovnega prvenstva, dokler jih je
gostil Grobnik, ogledal sem si tudi nekaj dirk formule 1. »e
se vse prav sešteje, bo letos zopet “v živo” dišalo po bencinu. Z veseljem se udeležim tudi tradicionalne jesenske regate
novomeških jadralcev, kjer se z ekipo prijateljev bojujemo z
vetrom in ostalimi barkami.

Dan po slovenskem kulturnem prazniku, ko so se nekatere delovne organizacije odloËile za kolektivni dopust,
so srednje šole in fakultete izkoristile za dan odprtih vrat.
UËencem in dijakom so predstavili svoje izobraževalne
programe, pogoje vpisa in možnosti nadaljevanja šolanja.
Da bi jim Ëim bolj nazorno predstavili poklice, potrebe po
zaposlitvi in možnosti štipendiranja, so k predstavitvi povabili tudi predstavnike nekaterih podjetij, ki imajo potrebe po tovrstnih poklicih.

S

rednja šola tehniËnih strok Šiška je na ljubljanskem obmoËju
edina šola, ki ima v svojem izobraževalnem programu triletno
poklicno izobraževanje za elektrikarja energetika. Dijaki po
konËanem šolanju in opravljenem zakljuËnem izpitu lahko šolanje
nadaljujejo še dve leti na srednji stopnji in pridobijo naziv elektrotehnik energetik, lahko pa se po konËanem šolanju že zaposlijo.
Dijaki, ki uspešno zakljuËijo šolanje na triletnem poklicnem izobraževanju, ustrezajo tudi potrebam naše družbe, kjer bi se lahko zaposlili kot elektromonterji. Da bi dijakom približali delo elektromonterjev in jih seznanili s potrebami in z možnostmi štipendiranja ter
morebitne zaposlitve po zakljuËku šolanja, je na dnevu odprtih vrat
sodeloval tudi Elektro Ljubljana. S kratko predstavitvijo in s pojasnjevanjem zgoraj navedenih možnosti je zainteresirane dijake in njihove
starše seznanil Marko Piko iz Oddelka za odnose z javnostmi.
Marko Piko

Za konec bi rad povedal, da uživam v družbi ljudi, ki
razmišljajo, so vztrajni in sposobni dajati veË, kot jemati.
Upam, da tudi sam spadam mednje.
Mitja Brudar in Violeta Irgl
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Obisk šolskega centra Sokolnice za
delo pod napetostjo (DPN)
Kakovost elektriËne energije zajema tudi stalnost dobave
elektriËne energije oziroma zanesljivost. Osnovni znaËilnosti
stalnosti dobave sta pogostost
izpadov napajanja odjemalcev in
trajanje teh prekinitev napajanja.
Pri tem uporabljamo za enoten
prikaz stanja na tem podroËju v
EU uveljavljena kazalca zanesljivost na sistemskem nivoju SAIDI
in SAIFI.

P

oznano je, da je okrog 70 do 80 %
dolgotrajnih dogodkov in s tem
vsaj delnih izpadov napajanja odjemalcev prav zaradi izvajanja preventivnih vzdrževalnih posegov. Na osnovi
tega lahko ugotavljamo, da je na tem
segmentu še najveËja rezerva pri vplivu
na izboljšanje zanesljivosti napajanja
odjemalcev.
S tem namenom in skladno s sklepom DS GIZ SODO, smo si predstavniki distribucijskih podjetij in ICES šole
(direktor g. Miroslav Prešeren) ogledali
delovanje šolskega centra “Integrovana sredni škola”, v kraju Sokolnice na
»eškem.

• kabelske tehnologije,
• izolirani vodi NN in SN in
• delo pod napetostjo.
Šola ima svoj internat za redne slušatelje in 18 dvoposteljnih sob s polno
oskrbo za udeležence strokovnih usposabljanj in specializacije.
Za izvajanje dela pod napetostjo
imajo izdelane poligone za delo pod napetostjo na NN in SN nivoju. Za ustrezno
varovanje pred elektriËnim udarom imajo zagotovljeno visoko stopnjo varnosti z
vgrajenimi visokoobËutljivimi zašËitnimi
napravami.
Za delo pod napetostjo ima šola pridobljene potrebne EU certifikate in s tem
je priznana za izobraževanje za delavce
v EU. Šolanje vodi inštruktor.
Na leto gre skozi ta program okrog
1000 delavcev, zaposlenih v distribucij-

skih podjetjih na »eškem, Poljskem, Slovaškem in v drugih državah. Šolanje je
možno v vseh jezikih.
Izvaja se 48 razliËnih scenarijev za
DPN.
Šolanje traja 5 dni. Prvi dan je teoretiËen, ostali štiri dni pa se izvaja praktiËno delo na poligonu.
Šolanje se izvaja na dva naËina:
• šolanje za DPN na NN nivoju in
• šolanje za DPN na SN nivoju

Šolanje za DPN na NN nivoju
Izobraževanje za DPN na NN nivoju
ponavadi traja en teden. En delavec lahko obvladuje od 35 do 40 razliËnih postopkov. Za izuËitev 40 postopkov je potrebno šolanje podaljšati dnevno na 12
ur. Obvladovanje od 10 do 12 postopkov
za DPN je popolnoma ekonomsko upraviËeno.

Sprejela sta nas g. Oldrich Životsky,
ravnatelj šole, in ga. Eva Darenova, zastopnica ravnatelja (pomoËnica).
Center posluje kot srednja šola. Štiriletni program izobraževanja z maturo
za poklice: mehanik - elektronik, mehanik - energetik, elektronski sistemi. Triletni program izobraževanja za poklice:
elektrikar - energetik, elektrikar - elektronik, avtoelektrikar, mehanik elektronskih sistemov in prodajalec elektrotehniËne smeri. Poleg tega pa imajo tudi
šolske programe, ki so za nas zanimivi,
in sicer:
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©olanje za delo pod napetostjo na NN nivoju

Monterji pridobijo certifikat, ki velja tri leta, ko morajo ponovno opraviti
izobraževanje.
Delo pod napetostjo je praviloma
varnejše, saj je zagotovljen visok nivo
varnosti. »as trajanja dela je Ëasovno
enako dolg ali krajši kot delo breznapetostnem stanju. Ekonomski uËinki so
pozitivni, saj ni treba izvajati odklopov
naprav, obvešËati odjemalcev o odklopih, zagotovljena je dobava elektriËne
energije, zmanjšano je število planiranih
prekinitev. Po zagotovilih predstavnikov
šole se tovrstno delo izvaja v vse veËjem
obsegu.

©olanje za delo pod napetostjo na SN nivoju

Orodje in zašËitna oprema za DPN
sta testirana na 10 kV, kasneje se vrši
samo vizualni pregled pred uporabo. Na
NN skoraj ni posega, ki ga ne bi bilo mogoËe izvesti pod napetostjo. Pri delu se
obiËajno uporablja gumijaste zaslone,
Ëelado z zašËito pred elektriËnim oblokom, izolirano orodje, izolirane lestve,
gumijaste podloge in druge pripomoËke,
odvisno od vrste dela. ObiËajno ekipo
sestavljata dva delavca, ki sta usposobljena za DPN. Praviloma delavci lahko
opravljajo dela tudi v breznapetostnem
stanju.
Po uspešno opravljenem izobraževanju izda šola certifikat o usposobljenosti za delo pod napetostjo, ki velja 3
leta in ga je potrebno po izteku ponovno
pridobiti z udeležbo na usposabljanju.
Pri ponovnem izobraževanju se ponovi
že pridobljeno znanje in spoznavanje z
novimi tehnikami/opremo, ki jih sreËujejo delavci pri svojem delu. Ponovno
izobraževanje je naËeloma krajše kot zaËetno, razen v primeru, da se je pojavilo
veliko novosti.

• delo na istem potencialu (povezava
košare na SN nivo).
Za izvajanje del v izolirani košari
je potrebno specialno vozilo z izolirano
roko in s košaro.
Za izvajanje vseh scenarijev je predvideno devet tednov šolanja.
Orodje in pripomoËki za DPN morajo biti testirani s certifikatom proizvajalca. V Ëasu uporabe se periodiËno
opravljajo napetostni preizkusi. Vsako
podjetje ima odgovorno osebo, ki skrbi
za kontrolo orodja in opreme.
Velikost skupine je min. 3 do normalno 5 delavcev. Eden od delavcev je
vedno na tleh, je odgovoren za varnost
in je vodja ekipe, dva sta v košari ter dva
s za tehniËni suport. V skupini se ponavadi uporablja sistem kroženja (vedno je
drugi vodja). V sluËaju ekipe treh je eden
vodja in dva v košari. Kot najboljša se je
pokazala praksa, da se ekipa petih delavcev menja v vlogah.

Šolanje za DPN na SN nivoju

Ugotovitve

Izobraževanje za DPN na SN nivoju
ponavadi traja do pet tednov, saj je zahtevnost del veliko veËja kot pri delih na NN.

Monterji, ki izvajajo DPN na NN nivoju, opravljajo delo na oba naËina, pod napetostjo ali pa v breznapetostnem stanju.

Obstajajo tri metode DPN na SN nivoju:
• delo z izolirno palico,
• delo z izolirnimi rokavicami in

Monterji, ki izvajajo dela na SN nivoju, vedno opravljajo le dela pod napetostjo.

Omejitev za izvajanje DPN skoraj ni. Obstaja le vprašanje ekonomske
upraviËenosti DPN. Eno izmed zelo razširjenih del pod napetostjo je, na primer
menjava izolatorjev. Obstaja okrog 10
do 12 vrst del, ki so ekonomsko upraviËena.
Pri DPN se ne zaznavajo nobene delovne nesreËe. V petletnem obdobju izvajanja DPN na »eškem ni bilo nobene
delovne nesreËe.
Na celotnem podroËju »eške, imajo
za DPN na SN nivoju trenutno usposobljenih 11 skupin.
EU direktiva (norma), EN 50110,
doloËa predpise za varstvo pri delu. Na
osnovi te norme je potrebno pripraviti
predpise na nacionalnem nivoju. Pri tem
je potrebna uskladitev vseh interesentov
na tem nivoju.
Predlagam, da se razmišljanja v
smeri izvajanja del pod napetostjo nadaljujejo in v nekaj letih privedejo do
realizacije. Izkušnje iz 30 evropskih držav kažejo, da je za zagotavljanje zahtev
uporabnikov nujno priËeti s postopnim
izvajanjem del pod napetostjo.

Milan Švajger
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Energetski transformatorji in
njihova življenjska doba (1)
Energetski transformator je v razdelilnih transformatorskih postajah naprava z najdaljšo življenjsko dobo, ki
obiËajno znaša 40 let. Hkrati je tudi najdražji posamezen
element RTP, zato je vplivanje na življenjsko dobo pomemben ekonomski dejavnik.

Zakaj se transformator stara?

T

ransformator je sestavljen iz aktivnega dela (slika 1), ki ga
sestavlja magnetno jedro, okoli katerega so navita bakrena
navitja. Ostali sestavni deli so še kotel, v katerega se aktivni
del postavi in se ga nato zapolni z izolacijskim sredstvom, ki je
obiËajno mineralno olje. Na pokrovu kotla so namešËeni še skozniki, skozi katere so izvedeni elektriËni prikljuËki, ob straneh pa so
namešËeni radiatorji, skozi katere teËe olje in s tem v okolje oddaja
toploto, ki jo prejme od aktivnega dela.

impregnira in s tem je dosežena potrebna izolacijska trdnost med
posameznimi ovoji oz. navitji.
Transformator torej vsebuje anorganske (železo, baker) in
organske (papir, izolacijsko mineralno olje) materiale. Organski
materiali so za razliko od anorganskih podvrženi procesu staranja.
Staranje papirja je proces, zaradi katerega se ta natezna napetost
papirja zmanjšuje. Življenjska doba se transformatorju izteËe takrat, ko se papir razgradi do te mere, da se priËne lušËiti z žice
(slika 2) in s tem povzroËi medovojni elektriËni stik. Ker navitja
predstavljajo pretežni del v ceni transformatorja, je transformator
ob tem dogodku primeren le še za reciklažo.

Slika 2: Ostarela izolacija

Vpliv na staranje transformatorja
Izolacijski papir v transformatorjih je sestavljen iz rastlinskih
celuloznih vlaken. S staranjem se zaradi razgradnje polimernih
molekul celuloznih vlaken papirja bistveno zniža natezna trdnost
papirne izolacije, ki je pomembna za ustrezno mehansko trdnost
navitij. Hitrost staranja, ki ga obiËajno izražamo kot zniževanje
stopnje polimerizacije celulozne papirne izolacije DP, je pogojena
v najveËji meri od delovne temperature olja in navitij. Polimerna
molekula celuloznega vlakna je sestavljena iz Ëlenov podobno kot
veriga (slika 3). Pri novi izolaciji je število Ëlenov v taki molekuli
okoli 1000 (DP=1000).

Slika 1: Aktivni del transformatorja
Slika 3: Polimerna molekula celuloznega vlakna

Za razliko od drugih strojev, ki se starajo predvsem zaradi
trenja vrtljivih delov lahko ugotovimo, da se v transformatorju sestavni deli ne gibljejo. Zakaj se potemtakem transformator stara?
Znano je, da lahko transformator opravlja svojo vlogo le, Ëe je žica,
iz katere je navito navitje, izolirana. V manjših transformatorjih
vlogo izolacije opravlja kar lak, s katerim je žica prevleËena, v veËjih transformatorjih pa to vlogo opravlja papir, ki je ovit okoli žice.
Ko v tovarni kotel zalijejo z izolacijskim oljem, se papir z oljem
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Pri procesu staranja vlaga, ki je v papirju, ob zadostni temperaturi povzroËi pretrganje verige na mestu, kjer je le-ta povezana z
atomi kisika. Ko je v povpreËni verigi le še cca. 200 Ëlenov (DP=200), je papir tako oslabel, da ob prisotnih dinamiËnih mehanskih
obremenitvah, ki so posledice kratkih stikov ali nenadnih spremembah bremen, nima veË zadostne mehanske trdnosti in se je njego-
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va življenjska doba iztekla. Na hitrost staranja papirja pa bistveno
vplivata temperatura in vlaga papirne izolacije (slika 4).

Medtem ko na temperaturo navitja lahko vplivamo (uravnavanje bremena, optimiranje hladilnega sistema), se vsebnost vlage
v papirju z leti le poveËuje. Da pa je proces še bolj zapleten, veËji
del vlage v transformatorju nastaja kot razkrojni produkt staranja
izolacije (pri trganju verige se prosti atomi vežejo v molekule vode).
Kakšen vpliv ima temperatura, ponazori dejstvo, da vsako poveËanje temperature za 6 ºC razpolovi življenjsko dobo. ZakljuËimo torej
lahko, da s pametnim upravljanjem z energetskimi transformatorji
lahko bistveno pripomoremo k daljši življenjski dobi.
O naËinih ugotavljanja stanja energetskih transformatorjev v
obratovanju oziroma o monitoringu in diagnostiki pa morda v eni
od prihodnjih številk našega glasila.

Slika 4: Življenjska dobe papirne izolacije v odvisnosti od temperature in
vlažnosti

Tomaž Pungartnik
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PriËetek izgradnje
povezovalnega kablovoda
V decembru 2006 smo priËeli z izgradnjo povezovalnega 20 kV kablovoda
RTP Grosuplje - TP Grosuplje kolodvor,
z namenom zagotovitve elektroenergetskih povezav v skupni dolžini 1420 m
in s 17 pripadajoËimi kabelskimi jaški in
tudi cevmi za optiËno povezavo.

N

a trasi kabelske kanalizacije se izvajata tudi dva podboja, in sicer
pod železniško progo z železno
cevjo Φ 620 mm v dolžini 80 m in globini
3 m, drugi pa pod cesto v naselju v dolžini
40 m in globini 2,5 m.
Podboj ni predstavljal veËjih težav,
pojavljale so se le tehniËne okvare stroja,
kar je poveËalo Ëas izvedbe drugega podboja in s tem povzroËilo malce nejevolje pri
okoliških prebivalcih zaradi hrupa.
Andrej Habjan

20 kV KB RTP Grosuplje - TP Grosuplje kolodvor
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Novi standardi za nadzemne
elektriËne vode v slovenšËini
SIST EN 50341-1 in SIST EN 50423-1
Z izdajo Pravilnika o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov Ur.
list RS št. 101/11. 11. 2005 s priËetkom uporabe od 1. januarja 2006 je
prenehala veljavnost pravilnikov:

P

ravilnik o tehniËnih normativih za
gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Ur. list SFRJ, št.: 51/73,
11/80, 36/86, 65/88) in Pravilnik o tehniËnih
normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od
1 kV do 400 kV (Ur.list SFRJ, št. 65/88). Ta
bo nehal veljati ob koncu letošnjega leta,
zato je sprejem ustrezne evropske in slovenske standardizacije ter pozneje pravilnika na tem podroËju nujno potreben.
Namesto razveljavljenih pravilnikov bo
oblikovan in sprejet nov pravilnik o navedeni tematiki. Novi pravilnik ne bo obsežen,
ker bo le uveljavil standarde, ki so v sprejemanju oziroma so nekateri že sprejeti:

SIST EN 50341-1 Nadzemni elektriËni vodi za napetosti nad 45 kV, Splošne
zahteve - skupna doloËila
SIST EN 50341-3 Nadzemni elektriËni vodi za napetosti nad 45 kV, Nacionalna normativna doloËila
Prevod in izdelavo navedenih dokumentov je finanËno podprl ELES.
SIST EN 50 423 - 1 ElektriËni nadzemni vodi za izmeniËne napetosti nad
1 kV in do vkljuËno 45 kV - 1. del, Splošne
zahteve - skupna doloËila.
SIST EN 50 423 - 3 ElektriËni nadzemni vodi za izmeniËne napetosti nad
1 kV in do vkljuËno 45 kV 3. del, Nacionalna normativna doloËila (NNA) za Slovenijo
(na podlagi SIST 50423-1: 2005).
Zadnja dva dokumenta nista samostojna, vsebujeta le posebnosti za nadzemne vode do vkljuËno 45 kV in je zato potrebno brati tudi prva dva standarda.
Oba evropska standarda sta bila kot
slovenska standarda SIST EN že privzeta
po metodi ponatisa, torej brez prevoda, prvi
leta 2002 in drugi leta 2005.

Anton Štimec: Škorci na jamboru
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Oba standarda, EN 50341 in EN 50423, sta bila sestavljena tako, da so v njunih prvih delih zapisane splošne zahteve in
skupna doloËila, ki enotno veljajo za celotno Evropsko unijo. Nato pa je vsaki posamezni državi omogoËeno, da pripiše lasten
tretji del - nacionalna normativna doloËila
- NNA (National Normative Aspect), v katerem navede geoklimatske, tehniËne in zakonodajne posebnosti gradnje nadzemnih
vodov. Tretji del obeh standardov je torej
zbirka doloËil vseh evropskih držav. Za
vsako posamezno državo je normativen le
njen lastni del, deli drugih držav pa so zgolj
informativni.

Anton Štimec: SonËni vzhod

Tako je slovenski tehniËni odbor za nadzemne vode SIST/TC NAV odloËil in pripravil
prevod teh dokumentov v slovenšËino.
SIST EN 50341-1 Je prvi in temeljni standard za nadzemne vode z nazivom
Nadzemni elektriËni za izmeniËno napetost
nad 45 kV - 1. del: Splošne zahteve - Skupna doloËila. Standard SIST EN 50341-1 je
obsežen standard, ki na 209 straneh obravnava vse pomembne dele za gradnjo nadzemnega voda.
Bistvena poglavja so:
• osnove projektiranja nadzemnega voda,
• vplivi na nadzemne vode, elektriËne zahteve,
• ozemljitveni sistemi, podpore, temelji,
• vodniki in zašËitni vodniki, ki so lahko
telekomunikacijski tokokrogi izolatorji,
• oprema in pribor za nadzemne vode,
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• zagotavljanje kakovosti,
• pregledi in prevzemi.
V obsežnih informativnih dodatkih (A,
B, C, D, F, H, M, N, P, Q IN R) so na skoraj
stotih straneh podani podrobni tehniËni opisi
in podatki o uskladitvah nosilnosti, ekstremnih hitrostih vetra in obtežbah žleda, posebnih
silah, navedene so posebnosti glede elektriËnih
in ozemljitvenih zahtev, znaËilnih vrednosti za
geometriËne parametre zemljin in hribin, o linijskih zašËitnih vodnikih, preizkusih izolatorjev in izolatorskih verig in opremi ter priboru
za nadzemne vode. V normativnih dodatkih
(E, G, J in K) pa so podane dodatne zahteve za
ozemljitvene sisteme in koordinacijo izolacije
ter jeklene drogove in paliËne stebre.
Naslednji korak do pridobitve celovitega sklopa standardov, na katerem bo temeljil tudi pravilnik za gradnjo nadzemnih
vodov pri nas, sta jezikovni pregled slovenskega prevoda drugega splošnega evropskega standarda za nadzemne vode do 45 kV
(SIST EN 50423-1) in dokonËna izdelava
obeh tretjih delov s slovenskimi posebnostmi, ki ju je treba prevesti v anglešËino ter
po Cenelecovi proceduri uskladiti z ostalimi
Ëlanicami EU. Ker so vsi dokumenti že izdelani in so v fazi finalne obdelave, lahko
priËakujemo, da bo delo konËano še v letošnjem letu.
DolgoroËni namen evropske standardizacije za gradnjo nadzemnih vodov je
harmonizacija vseh štirih standardov v en
sam evropski standard za nadzemne vode,
v katerem bodo zbrane zahteve iz standardov za nadzemne vode nad 45 kV - EN
50341-1 in EN 50341-3 ter do 45 kV - EN
50423-1 in EN423-3.
Samo v ilustracijo navajam nepopolni
seznam standardov, ki so sestavni del zgornjih standardov:
SIST EN 573-3: Aluminij in aluminijeve
zlitine - KemiËna sestava in oblika gnetenih izdelkov;
3.del: KemiËna sestava
SIST EN 573-4: Aluminij in aluminijeve
zlitine - KemiËna sestava in oblika gnetenih izdelkov;
4.del: Oblike izdelkov
SIST EN 1562: Livarstvo - Temprana litina

SIST EN 1563: Livarstvo - (Sina) litina s
kroglastim grafitom
SIST EN 1706: Aluminij in aluminijeve
zlitine - Ulitki - KemiËna sestava in mehanske lastnosti
SIST EN 1982: Baker in bakrove zlitine bloki za pretaljevanje in ulitki
SIST EN 10025: VroËe valjani izdelki iz nelegiranih konstrukcijskih jekel - TehniËni
dobavni pogoji (vkljuËujejo dopolnilo Al)
SIST EN 12843: Predizdelani betonski drogovi in stebri (2004)
SIST EN 14229: Leseni drogovi za nadzemne vode, zahteve (še ni prevzet!)
SIST EN 60383-1: Izolatorji za nadzemne vode za nazivne napetosti nad 1 kV
- 1.del: KeramiËni ali stekleni izolatorji
za izmeniËne sisteme - Definicije, preizkuševalne metode in prevzemna merila
(IEC 60383-1)
SIST EN 60865-1: KratkostiËni toki - IzraËunavanje vplivov - 1.del: Definicije in
metode izraËunavanja
SIST EN 61284: Nadzemni vodi - Zahteve
in preskušanje fitingov (IEC 61284)
SIST EN 50341-1: Nadzemni elektriËni vodi
za izmeniËne napetosti nad 45 kV, 1. del:
Splošne zahteve - skupne doloËbe (2002)
SIST EN 50341-2: Nadzemni elektriËni
vodi za izmeniËne napetosti nad 45 kV,
2. del: Spisek Nacionalnih normativnih
doloËil (NNA) (2002)
SIST EN 50341-3: Nadzemni elektriËni vodi
za izmeniËne napetosti nad 45 kV, 3.del:

Nacionalna normativna doloËila (2002)
SIST EN 50397-1: OplašËeni vodniki za
nadzemne vode in potrebni pribor za
nazivne izmeniËne napetosti nad 1 kV
do vkljuËno 36 kV - 1.del: OplašËeni
vodniki (200x - še v delu pri CENELEC)
IEC 61952: Izolatorji za nadzemne vode z
nazivno napetostjo nad 1 000 V. Sestavljeni (kompozitni) nosilni izolatorji za
omrežja izmeniËne napetosti
SIST EN 50182: Vodniki za nadzemne
vode - Pletene vrvi iz koncentriËno ležeËe okrogle žice, leto 2002
SIST EN 50183: Vodniki za nadzemne vode
- Žice iz zlitine Al-Mg-Si, leto 2000
SIST EN 50189: Vodniki za nadzemne vode
- pocinkane jeklene žice za pramenaste
vodnike
SIST EN 60889: Trdo vleËena aluminijasta
žica za nadzemne vode, leto 2002
SIST EN 61232: Z aluminijem oplašËene
jeklene žice, leto 1996
SIST EN 61854:
Nadzemni vodi - Zahteve in preskušanje razstojnikov (IEC
61854)
SIST EN 61897:
Nadzemni vodi - Zahteve in preskušanje dušilnikov vibracij
zaradi vetra.
Zgoraj navedene standarde se dobi v
naši standardoteki Službe za tipizacijo.
Boris Sterle

Anton Štimec: Na sredini je najbolj varno
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Na pomoË, natoËil
sem napaËno gorivo!
“ToËilna” pomota - ko nekdo
v svoj avto natoËi napaËno gorivo,
na primer v dizelski avto bencin ali
obratno - se na prvi pogled zdi smešen, Ëe že ne kar nemogoË spodrsljaj.
Kljub temu je takšna napaka kar pogosta in pripeti se lahko vsakomur.
Po podatkih AMZS so lani mehaniki
službe za pomoË na cesti pomagali
1224 voznikom, ki so imeli težave
z napaËnim gorivom; primerov, ko
vozniki urejajo težave mimo AMZS,
pa je zagotovo še veË.

Zakaj v avto toËimo napaËno gorivo?

E

den od razlogov je zagotovo dejstvo,
da je na cestah vse veË dizelskih avtomobilov in marsikateri voznik, ki je
prej celo življenje vozil (in polnil z bencinom) bencinsko gnan avto, po zamenjavi
avtomobila z dizelskim vËasih preprosto pozabi, da mora toËiti drugo gorivo. Veliko teh
pomot nastane tudi pri vožnji tujega - prijateljevega, družinskega, službenega - avtomobila, ki je opremljen z drugaËnim motorjem kot lastni avto; ko se nam mudi, ali smo
raztreseni, vËasih preprosto nismo pozorni
pri izbiri prave toËilne pištole. »e imamo sreËo, se napake zavemo, še preden pritisnemo
“petelina”, najveËkrat pa je že prepozno. Pri
tem nas lahko dodatno zmede tudi sodobna
oprema toËilnih postaj na bencinskih ser-
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visih; na novejših bencinskih servisih so te
toËilne postaje namreË enotne in ob eni postaji lahko natoËimo vse vrste goriva. Dodatno zmedo zagotovo ustvarjajo tudi razliËno
velike odprtine posod za gorivo, kar izvira
še iz Ëasov uvedbe neosvinËenega bencina
v osemdesetih letih. Da bi prepreËili toËenje
osvinËenega bencina v avtomobile s katalizatorji, so na bencinskih Ërpalkah toËilne postaje z neosvinËenim bencinom dobile ožje
cevi toËilnih pištol, avtomobili s katalizatorji
pa ožje odprtine posod za gorivo. Odprtine
posod za gorivo pri dizelskih avtomobilih so
ostale nekaj širše in vanje lahko potisnemo
tako pištole za dizelsko kot tudi nekaj ožje
pištole za neosvinËeno bencinsko gorivo do pomote tako res ni veË daleË.

Na bencinskih Ërpalkah so razliËne
toËilne pištole sicer barvno
loËene; zelena barva je namenjena
bencinskemu neosvinËenemu bencinu
in

Ërna dizelskemu gorivu,
res pa je tudi, da nepozoren voznik
hitro spregleda barvne tablice z napisi in
pograbi napaËno pištolo, še zlasti zaradi
enakih reklamnih tablic na pištolah.
Pred toËenjem goriva zato ni odveË, Ëe
se pri sebi še enkrat spomnite, kakšen avto
vozite (obiËajno je vrsta goriva oznaËena tudi

na pokrovËkih posode za gorivo) in kakšno
pištolo boste pograbili (na vsaki je oznaËena vrsta goriva). VeË možnosti je, da boste
pomotoma natoËili bencin v dizelsko gnan
avto; v odprtino posode za dizelsko gorivo
gre namreË brez težav tudi ožja cev bencinske pištole, medtem ko v odprtino bencinske
posode za gorivo (Ëe ima avto katalizator) le
težko spravimo nekaj širšo dizelsko pištolo.

Kako ravnati ob pomoti?
»e v avto natoËimo napaËno gorivo najveËkrat je to bencin v avtu z dizelskim
motorjem - sporoËimo referentom avtoprometa, kateri avto odvleËejo k serviserju
oziroma mehaniku, seveda brez zaganjanja
motorja oziroma vožnje. V tem primeru
škoda ne bo velika in edini strošek bo plaËilo dela mehanika, da nam bo ta izËrpal
napaËno gorivo. Mehaniki gorivo iz posode
izËrpajo iz cevi pri filtru za gorivo, zato boste to le težko opravili sami. Da bi to lahko
storili s tanko cevko kar skozi odprtino posode za gorivo, pozabite; odprtina na boku
avtomobila in posoda za gorivo (ki je obiËajno v zadnjem delu avta, recimo pod zadnjo klopjo) sta povezani z zavito cevjo, v
kateri so tudi filtrirne mrežice, in nemogoËe
je potisniti cev dovolj globoko v posodo za
gorivo (v njej so tudi posebni prekati).
Dolgotrajnejše in predvsem dražje bo
odpravljanje napake, Ëe smo se z napaËnim
gorivom v avtu že peljali. Obseg del in škode je odvisen od razmerja med pravim in
napaËnim gorivom, pa tudi od prevoženih
kilometrov. V boljšem primeru bo moral
mehanik poleg izËrpanja goriva oËistiti še
vse cevi in filtre, v slabšem primeru pa bo
moral precej stvari zamenjati - zaradi jam-
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stvenih razlogov tudi Ërpalko za gorivo. Pri
tem velja omeniti, da so takšni postopki
(in nastala škoda) tudi posledica sodobne
tehnologije dizelskih motorjev. VËasih je
bilo celo priporoËljivo v dizelske avtomobile natoËiti tudi manjšo koliËino bencina
(predvsem pozimi), danes pa je drugaËe. Zaradi strogih okoljevarstvenih predpisov in
meril mora imeti sodobno dizelsko gorivo
natanËno doloËeno viskoznost in mazalno
lastnost, ki ju delež bencina hitro spremeni - od tod tudi nastale težave pri Ërpalki
za gorivo. Dodatno težavo predstavljajo
tudi nekatere snovi v bencinu, ki nažirajo
tesnila v motorju. Zaradi vsega tega lah-

ko motor v skrajnem primeru z napaËnim
gorivom tudi uniËimo, kar seveda požene
nastale stroške v vrtoglave višine.
Pri bencinskih motorjih (in dotoËenem
dizelskem gorivu) se kvarijo druge stvari;
ker zgorevanje dizelskega goriva poteka pri
višjih temperaturah, dizelsko gorivo v bencinskem motorju ne zgoreva. Motor tako
deluje opazno slabotneje, nezgoreno dizelsko gorivo pa se nabira v katalizatorju; ta
se zaËne segrevati ali celo goreti. Škoda:
najmanj nov katalizator.

zaganjajte motorja, ampak avto
odvlecite k mehaniku. »e ste z avtom
že na vožnji, takoj (varno) ustavite in
ugasnite motor.
»e je avto še pod jamstvom, ga odvlecite h pooblašËenemu serviserju, ki bo preveril jamstvene pogoje; nekateri izdelovalci
namreË zahtevajo menjavo filtrov, tesnil ali
celo Ërpalke - tudi Ëe motorja nismo zagnali. Pri tem vse stroške seveda krije voznik,
saj gre za grobo vozniško površnost oziroma slabo ravnanje.

Najpomembnejši nasvet pri toËilni
pomoti je torej ta: nikakor ne

Matej Hudi

Usposabljanje za prvo pomoË
V januarju 2007 smo na DE Trbovlje nadaljevali akcijo usposabljanja delavcev za prvo pomoË. Tokrat so se
udeležili usposabljanja delavci v treh skupinah. Predavanja so potekala na Gimnazijski c. 25, v Trbovljah.

P

redavanje je bilo izvedeno na iniciativo službe za varstvo
pri delu Elektra Ljubljana. Ponovno ga je izvedla strokovno
usposobljena medicinska delavka Zdenka Deželak. Delavci
so bili navdušeni nad njenim izvajanjem usposabljanja. Povedali
so, da je njeno predavanje enostavno in dojemljivo vsakemu. Zanimalo pa jih je predvsem praktiËno izvajanje pomoËi.
Tako so spoznali, kaj je cilj prve pomoËi, nauËili so se prepoznati stanja in situacije, v katerih je Ëloveško življenje ogroženo, spoznali so pravilne ukrepe in pravilno razmišljanje v primeru nudenja
prve pomoËi. Seznanjeni so bili, da je usoda poškodovanca ali nenadno obolelega pogosto odvisna od ljudi, ki se ob nesreËi sluËajno
znajdejo ob njem. Spoznali so, da se je potrebno zavedati, da vsak
laik lahko po svojih zmožnostih in sposobnostih pomaga, da prav
vsak od nas lahko pomaga, Ëe obvlada osnove prve pomoËi .
Predvsem se je potrebno zavedati, da je to moralna dolžnost
Ëlovekove solidarnosti.
Po opravljenem teËaju prve pomoËi, Ëe je potrebno, s pridobljenim znanjem pomagamo po svojih zmožnostih in s pridobljenim znanjem, da pripomoremo k hitrejšemu okrevanju oziroma poskrbimo
za Ëim hitrejšo nudenje prve pomoËi. PriporoËa se tudi, da se delavci
vsaj 1x udeležijo obnovitvenega teËaja, saj nesreËa ne poËiva, in že
jutri smo lahko v situaciji, ko bomo sami potrebovali pomoË. Na teËaju so se delavci seznanili s cilji prve pomoËi: kdo naj pomaga in kdaj
v primeru nesreËe, bolezni in poškodb. Nuditi je potrebno pravilno
oskrbo v primeru poškodbe, Ëe je potrebno tudi imobilizacijo.

Seznanjeni so bili s postopki pri hudih krvavitvah in ranah ter s
pravilnimi položaji poškodovanih oz. obolelih.KljuËna misel in želja
vseh je, da v primeru pomoËi soËloveku ne bi nihËe od prisotnih odklonil pomoËi in bi jo nudil po svojem znanju. Zavedati se moramo,
da moramo ravnati tako, da lajšamo boleËine in trpljenje in vËasih
celo rešujemo življenje. Delavci so bili opozorjeni tudi, da morajo najprej poskrbeti za lastno varnost, da ne bi s svojim ravnanjem ogrožali
sebe, še manj pa druge. Povedano je bilo, da je vsekakor pomembno
teoretiËno usposabljanje, še bolj pa tudi praktiËno izvajanje nudenja
prve pomoËi. Delavci so bili tudi opozorjeni, da naj nudenje prve
pomoËi 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: ali sodelavcu, ali družinskemu
Ëlanu.Predavanje je bilo pouËno, zanimivo, udeleženci so veliko spraševali. Navdušenje se je stopnjevalo pri oživljanju “Jožeta”.
NavzoËi se zahvaljujejo družbi za možnost, da so se lahko
udeležili takšnega strokovnega predavanja, saj nikoli ne vemo, kdaj
naj bo prav prišlo.
Irena PotoËnik
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Prenovljeni poslovni prostori
nadzorništva Vrhnika - odslej še
bolj prijazno poslovanje z odjemalci
Elektro Ljubljana je v decembru preteklega leta zakljuËil prenovo
prostorov, namenjenih poslovanju na
nadzorništvu Vrhnika, s Ëimer je zagotovljen še boljši servis za odjemalce
na tem obmoËju.

P
Sprejemna pisarna

Tomislav Kump, Jure »ater, Vincenc Janπa,
Boπtjan Æumer (z leve proti desni)

o tem, ko je Elektro Ljubljana pristopil k izgradnji nove razdelilne transformatorske postaje (RTP) 110/20
kV Vrhnika, ki bo vir elektriËne energije
odjemalcem na obmoËju obËin Borovnica,
Horjul, Vrhnika in na delu obËine Brezovica, družba v skladu z aktivno investicijsko
politiko nadaljuje aktivnosti, ki z vidika
nadaljnjega razvoja elektrogospodarstva
na tem obmoËju pomeni dobrodošlo pridobitev tako za njene sedanje kot za nove
odjemalce elektriËne energije.
Prenova prostorov na Ljubljanski
cesti na Vrhniki je presegla vrednost sto
tisoË evrov, z njo pa želi družba zagotoviti še bolj kakovostno ponudbo svojih
storitev. Zaradi zastarelosti in nefunkcio-

nalnosti so bili obnovljeni prostori, ki so
namenjeni kakovostnemu delu zaposlenih
in poslovanju s strankami: vhodni prostori, sprejemna pisarna, sejna soba, Ëajna
kuhinja idr. Vzporedno so potekala tudi
ostala obrtniška dela. Pri zagotavljanju
dostopnosti storitev je družba posebno
pozornost namenila invalidom, kar je dosegla z izgradnjo klanËine za invalide.
Nove podobe prostorov se lahko razveselijo tudi vsi ostali uporabniki, ki jim prostori služijo v Ëasu državnih in lokalnih
volitev.
O pomenu investicije, tako za zaposlene, kot za lokalno skupnost, je na otvoritvi prenovljenih prostorov spregovoril
Boštjan Žumer, direktor distribucijske enote Ljubljana okolica, in se ob tej priložnosti zahvalil vsem sodelujoËim za uspešno
opravljeno delo.

Andreja Radovan

NOVICA

NOVICA

Izgradnja nove
transformatorske
postaje Brezje N

Z izgradnjo nove TP v vasi Brezje nad Kamnikom
smo razbremenili obstojeËo TP Brezje na železnem
jamboru, ki je bila v zadnjem Ëasu ob konicah zelo
preobremenjena.

ova TP je ploËevinasta TEN 2/24, 20/0,4 kV moËi do
250 kVA, h kateri je bil zgrajen tudi prikljuËni 20 kV
kablovod v dolžini 300 m in izvedena obnova NN
omrežja z zemeljskimi kabli v skupni dolžini 1550 m.
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Slovesna podelitev diplom
V petek, 26. januarja 2007, je
bila v Koloseju v Ljubljani slavnostna
podelitev diplom ICESA - Izobraževalnega centra energetskega sistema,
Višja strokovna šola Ljubljana.

D

iplomantov je bilo veliko, kar 100
iz Maribora in Ljubljane. Med udeleženci so bili diplomanti izobraževalnega programa Elektronika, ki so si
pridobili višjo strokovno izobrazbo inženir
elektronike, in seveda diplomanti programa
Elektroenergetike, ki so pridobili naziv inženir elektroenergetike.
Tokratna podelitev je bila za ICES zelo
pomembna, saj je jeseni leta 2006 minilo
10 let od zaËetka delovanja te šole in kot
pravi ravnatelj šole Dominik Božjak: “PONOSNI SMO NA ŠTEVILO DIPLOMANTOV,
saj bomo tokrat podelili diplomo z zaporedno številko 726.”
Na prireditvi je bilo zelo prisrËno in
navzoËim je bilo toplo pri srcu. Kar nekaj
ganljivih pogledov je padlo, saj so bili na
podelitvi navzoËi tudi Ëlani družin: žene,
sestre, hËerke in še kdo. Fotoaparati so bliskali, da je bilo joj, saj je bilo potrebno dogodek tudi slikovno ovekoveËiti.
Diplomantom Elektro Ljubljana je podeljeval diplome izvršni direktor OE Skupne storitve Vincenc Janša. Povedal je, da

Diplomanti DE Trbovlje (z leve proti desni): Vojko Pavšek, Franc Juvan in Janez Železnik

je vodstvo naše družbe zelo ponosno na
tolikšno število diplomantov. Zavedamo
se, da so se sodelavci trudili, uËili, delali in pridobili višjo strokovno izobrazbo.
Sami so spoznali, da je v znanju moË in da
znanja ni nikoli dovolj. Trudili se bodo, da
bodo pridobljeno znanje Ëim bolj porabili
pri tekoËem delu.
Ne glede na to, kaj smatramo za
uspeh v življenju, je najvažnejši naš odnos
do okolja in naši sodelavci so zavzeli pozitivni odnos do študija in uspešno konËali višji študij za pridobitev naziva inženir
elektroenergetike.

V DE Trbovlje smo pridobili tri nove
inženirje elektroenergetike :
Vojko Pavšek, Franc Juvan in Janez
Železnik.
BlesteËa in neugasljiva je modrost. Z
lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo.
Najti tistim, ki jo išËejo.

Vse Ëestitke!
Irena PotoËnik

Gradbena jama za TP Brezje

Ravno izvedba NN omrežja pa je povzroËila poveËanje investicije za 100 %, ker je zahtevnost terena zelo velika, kategorizacija
zemljišËa pa je v veËini V. in VI. kategorija, kar je izvajalec gradbenih del dokazal z geološkim poroËilom pooblašËenega podjetja.
Projektno predvidena kategorizacija zemljišËa je bila v veËini IV.
kategorija.
Andrej Habjan
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Izbrali smo naj fotografijo leta 2006
Na nateËaj smo prejeli fotografije
štirih sodelavcev: Cilke Trobec, Antona Štimca, SreËka CikaËa in Tomislava
Kumpa.

V

zadnjem tednu februarja smo v Oddelku za odnose z javnostmi izvedli
izbor najboljše fotografije leta 2006.
Fotografije je ocenjevalo sedem, po starosti,
spolu in izobrazbi, razliËnih ocenjevalcev, ki
se tudi sami ljubiteljsko ukvarjamo s fotografiranjem. Izbrane fotografije so bile posredovane v oceno tudi strokovnjaku, fotografu
Robiju Kokolju iz Novega mesta. Naj na tem
mestu omenimo, da bo fotografija Robija Kokolja krasila predstavitveni pano v Bruseljski
slovenski hiši, ki bo predstavljala Slovenijo v
Ëasu predsedovanja Evropski uniji.
Vse prejete fotografije so dovolj izrazne in lepe, tako da je bilo delo ocenjevalcev
težko, ocene pa so si bile dokaj enotne. V
uredništvu smo se odloËili, da vsem štirim
avtorjem fotografij podarimo simboliËne nagrade, avtor najbolje ocenjene fotografije pa
bo prejel knjižno nagrado.

CikaË SreËko: Ujemi (zmagovalna fotografija)

Zmagovalne tri fotografije:

• tretje mesto je zasedla fotografija z naslovom “Sosed” avtorja Antona Štimca,
• drugo mesto fotografija istega avtorja z
naslovom “SonËni zahod”,
• naj fotografija leta 2006 pa je fotografija
z naslovom “Ujemi” avtorja SreËka CikaËa.
Vsem avtorjem fotografij, ki ste se udeležili nateËaja, iskreno Ëestitamo in želimo še
veliko lepih in dobrih posnetkov.
NateËaj nadaljujemo tudi v letu 2007 in
glede na to, da je v Elektro Ljubljani kar nekaj
sodelavcev, ki se tudi ljubiteljsko ukvarjate s
fotografijo, z veseljem priËakujemo vaše posnetke. Druga letošnja številka Elektro novic
bo izšla predvidoma v mesecu maju.
Vabljeni k sodelovanju.
Uredništvo
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Anton Štimec: SonËni zahod (drugo mesto)

NOVICA

NOVICA

Usposabljanje
delavcev za
prvo pomoË
v DE Novo
mesto
V mesecu decembru 2006 in januarju
2007 smo v DE Novo mesto za vse zaposlene
izvedli usposabljanje za prvo pomoË.

Anton Štimec: Sosed (tretje mesto)

Razstava “Naj
fotografija leta 2006”

U

deleženci teËaja smo se seznanili s prepoznavanjem situacij, v katerih je ogroženo
Ëloveško življenje. S strani predavateljice
so nam bili prikazani pravilni ukrepi prve pomoËi,
predvsem to, kako moramo razmišljati in pristopiti
k nudenju nujne pomoËi.
TeËajniki smo bili zelo zadovoljni z organizacijo in s podajanjem tematike prve pomoËi in upamo,
da bomo v bodoËe deležni še veË takšnih ali podobnih izobraževanj.
Jolanda Štukelj

V

se fotografije, ki so bile objavljene v okviru nateËaja
“Naj fotografija 2006”, so razstavljene v prostorih uprave
Elektra Ljubljana, d. d., Slovenska 58. Vabljeni k ogledu.
Uredništvo
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Razpis za študij
ob delu
Izobraževanje zaposlenih je kljuËni dejavnik pri pridobivanju konkurenËnih prednosti, zato v Elektru Ljubljana veliko vlagamo v izboljšanje znanja zaposlenih, s tem
poveËujemo fleksibilnost oziroma mobilnost in vplivamo
na pripadnost zaposlenih v naši družbi.

I

zobraževanje in usposabljanje bosta vodila do fleksibilne kadrovske strukture in do profesionalnih znanj, ki so potrebna za
širjenje dejavnosti in za zadovoljevanje vseh potreb trga. Skrb
za razvoj Ëloveških potencialov bo ena prioritetnih nalog dolgoroËne strategije razvoja kadrov. Izobraženi in visoko motivirani zaposleni so najpomembnejši element uresniËevanja strateških usmeritev razvoja družbe.

RAZPIS
Elektro Ljubljana, d. d., v šolskem letu 2007/08 razpisuje študij ob delu.
Na razpis se lahko prijavijo zaposleni družbe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoloËen Ëas in se izobražujejo za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe.

2. delavci, ki se izobražujejo na podroËju elektrotehnike
elektrikar en. (poklicna izobrazba),
elektrotehnik en. ali delovodja v el. (srednja izobrazba),
inž. el. (višja strokovna izobrazba),
dipl. inž. el. (visoka strokovna izobrazba),
univ. dipl. inž. el. (univerzitetna izobrazba),
mag. el. (magistrska izobrazba).

3. delavci, ki se izobražujejo na podroËju ekonomije
V skladu s potrebami posamezne Organizacijske enote oz. po
predlogu izvršnega direktorja OE.
V primeru velikega števila prošenj bodo imeli prednost pri
odobritvi študija ob delu zaposleni, ki so kandidirali na razpisu
za študij ob delu v letu 2006/07 in se bodo izkazali s potrdilom o
uspešno zakljuËenem letniku. Zaposlenim, ki bodo z družbo sklenili
pogodbo o izobraževanju, bo družba omogoËila korišËenje študijskega dopusta in poravnala stroške študija (šolnina) po uspešno
zakljuËenem 1. letniku študija.
Pisne prošnje z dokazili priËakujemo do 15. aprila 2007 v kadrovsko službo - Oddelek za izobraževanje (Slovenska 58, Ljubljana). Iz dokazil za povrnitev stroškov študija mora biti razvidna
izbrana šola oz. fakulteta, smer, pridobljena izobrazba po zakljuËku
izobraževanja, stroški izobraževanja, in kateri letnik obiskujete oziroma ste zakljuËili. Zaposleni bodo o odobritvi pisno obvešËeni.
Barbara Forte

Merila za izbor:

1. delavci, ki ne izpolnjujejo pogojev delovnega mesta
Izbran študij (nivo in smer) mora biti v skladu z zahtevami delovnega mesta.
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CikaË SreËko: Reπevanje muca Maksa
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Karol
Juvan

je bil leta 1973 imenovan na vodilno mesto “vodja službe obratovanja” na enoti
Ljubljana okolica. Opravil je strokovni izpit iz elektrotehniške stroke pri Gospodarski zbornici Slovenije in izpit pri Republiškem komiteju za energetiko za tehniËni
vodja energetskega objekta. S 17. julijem
1978 je bil imenovan za vršilca dolžnosti del oziroma nalog s posebnimi pooblastili in odgovornostmi individualnega
poslovodnega organa TO. Od 12. decembra 1979 dalje je bil izbran na delo oz.
opravljanje nalog s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi “vodenje obratovalne
službe” .
Od 1. januar 1991 je bil imenovan
za vršilca dolžnosti tehniËnega direktorja javnega podjetja. 25. 1997 je postal

svetovalec glavnega direktorja. Karol
Juvan je bil, 15. 3. 1999, razporejen na
opravljanje nalog tehniËnega direktorja
z obveznostjo nadomešËanja direktorja
družbe v vseh zadevah in z vsemi pooblastili. Od 1. 5. 2001 je bil svetovalec
uprave za podroËje strategije.
Karol Juvan je bil ves Ëas v ožjem
krogu vodilnih delavcev Elektra Ljubljana in Ëlan strokovnih delovnih teles za
pripravo nove organizacije. Bil je tudi
vodja delovne skupine za koordinacijo
procesa reorganizacije Elektra Ljubljana,
d. d.

Nevenka IvanËiË in Violeta Irgl

19. decembra je v krogu sodelavcev kolegija predsednika uprave
v prijetnem vzdušju druženja ob kosilu potekalo slovo od aktivne delovne poti sodelavca Karola Juvana.

K

arol Juvan je diplomiral na ljubljanski elektrotehniški fakulteti,
26. novembra 1968. Bil je štipendist podjetja in je že v Ëasu študija prihajal na prakso v podjetje, od leta 1964
dalje. Zaposlil se je 1. oktobra 1968 kot
elektrotehnik pripravnik, s 1. januarjem
1969 pa je postal inženir pripravnik.
Leta 1970 je bil prerazporejen na delovno mesto referent razvoja. Karol Juvan

Po deželi V
Desetega
brata

soboto, 4. marca, so se Ëlani
Društva upokojencev Elektro
Ljubljana udeležili tradicionalnega pohoda “Po JurËiËevi poti” iz Višnje Gore do Muljave. Pot pelje iz Višnje
Gore, kjer je JurËiË nekaj Ëasa obiskoval
osnovno šolo, do planote Polževo, od
koder sledi krajši vzpon do najvišje toËke pohoda, 630 m visok vrh s cerkvijo

sv. Duha. Od tu naprej se pot spušËa proti Malim Vrhem, Rojam in dolini Kravjek
do Muljave, kjer stoji JurËiËeva rojstna
hiša. Tu je priložnost za krajši postanek
in okrepËilo. V JurËiËevi hiši je na ogled
spominski muzej.

Zvonka Osredkar
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SreËanje ob 50.
obletnici

KADROVANJE

KADROVANJE

KADROVANJE v zaËetku leta 2007
V prvih mesecih leta 2007 smo zaposlili sodelavce:
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA
ENOTA

Šestnajstega novembra 2006 je bilo v gostilni Pri
striËku sreËanje generacije nekdanjih vajencev Elektro
Ljubljana - mesto.

TOMO NAGODE

KV elektromonter

Storitve na DO,
DE Ljubljana okolica

NINA MU©I»

dipl. ekonomistka

Skupne storitve

S

URO© BAN

geodetski tehnik

Storitve na DO,
DE Ljubljana mesto

BOJAN BEVK

voznik tovornega
vozila

Storitve na DO,
DE Ljubljana okolica

eptembra 1956. leta je takratno podjetje Elektro Ljubljana
- mesto sprejelo v uk dvanajst vajencev za poklic elektromonter in elektroinstalater. Iz te skupine nam je znanih
osem takratnih vajencev, z znanim bivalnim naslovom, usoda in
naslov ostalih štirih nam ni znana.

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:

Joæe Gorenc, Lojze LavriË, Janez Obπtetar, Marjan Perhaj, Joæe Pikovnik,
Joæe Zajc (od leve proti desni)

Po 50 letih smo se sreËanja udeležili: Jože Zajec, Marjan Perhaj, Lojze LavriË, Jože Pikovnik, Janez Obštetar in Jože Gorenc.
Peter Hrovat in Jože Orehek se sreËanja nista uspela udeležiti.
Šest nas je upokojencev Elektra Ljubljana, dva pa sta svojo
aktivno dobo zakljuËila izven elektrogospodarstva. Generacija je
bila uspešna, saj se nihËe ni upokojil kot elektromonter, paË pa je
vsak svoje znanje dopolnil in nadgradil z delovodsko ali tehniËno
srednjo šolo in dva celo s fakulteto.
Med kosilom smo se kot obiËajno pogovarjali o zdravju,
družinskih in bivalnih razmerah, predvsem pa o naËinu preživljanja tretjega življenjskega obdobja. Obujali smo spomine na posamezna obdobja aktivnega življenja, rasti tehnološkega napredka,
naËina organiziranja dela in oblike organiziranosti podjetja.
Vsem nam je še zelo živ spomin na zaËetek naše poklicne
poti. Prišli smo iz raznih bolj ali manj oddaljenih krajev Slovenije
in se naenkrat znašli v novem okolju. Za mlade fante s podeželja
sta bila življenje in delo v mestu velika sprememba.
Primerjali smo tudi razvoj Ljubljane in ugotovili, da se je
mesto v tem Ëasu izredno poveËalo in bistveno spremenilo svojo
podobo. Pri pregledu fotografij izpred 50 let pa smo opazili, da se
je spremenila tudi naša osebna podoba.
Nazdravili smo prihajajoËemu novemu letu 2007 in si zaželeli zdravja in ponovnega snidenja. SreËo in veliko uspehov
želimo zaposlenim v Elektru Ljubljana, še posebej pa uredništvu
Elektro novic, ki nas redno in temeljito obvešËa.
Jože Gorenc
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IME IN PRIIMEK

VZROK
PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA
ENOTA

VINKO URBAS

upokojitev

SSS, Služba za varnost
in zdravje pri delu

JANEZ JAMNIK

upokojitev

DEE, DE Ljubljana
mesto

PETER ZATLER

upokojitev

SSS, Kabinet

KAROL JUVAN

upokojitev

SSS, Kabinet

JANEZ HOSTNIK

upokojitev

SSS, Kabinet

MARKO ANDREJA©

prenehanje

INŽ, DE Trbovlje

BO©TJAN BREZNIK

prenehanje

Storitve na DO, DE
Ljubljana mesto

FRANC RUS

upokojitev

Storitve na DO, DE
KoËevje

ANDREJA LAVRI»

prenehanje

Storitve na DO, DE
Ljubljana mesto

Umrli so upokojenci Franc Pohlin, Ferdinand AmbrožiË in Vinko Vrhovnik.
Nevenka IvanËiË

Anton Štimec:
Pevski zbor

SVETA ©PORTA

NOVICE IZ

Elektro Ljubljana ponovno zmagal
na ZIMSKIH IGRAH EDS
V prelepem sonËnem dnevu in dobri organizaciji so tekmovalci petih distribucijskih podjetij pomerili svoje spretnosti
v veleslalomu in v smuËarskih tekih.

P

o uradni otvoritvi tekem na smuËišËu “Macesnovc” v RateËah je
na dobro pripravljeni veleslalomski progi najprej zapeljala ženska in nato še moška ekipa. Rezultati so kazali, da bo hud boj za
najvišja mesta v slalomski uvrstitvi. Tekmovalke Elektro Gorenjske so
zmagovale v vseh starostnih razredih in razlika v toËkah je bila 30 toËk.
Razlika skoraj 30 toËk v moškem veleslalomu je nakazala, da skupno
zmago lahko rešijo tekaËi na smuËeh.
Ob 13. uri je bil zaËetek smuËarskih tekov na dobro pripravljeni
progi in v še lepšem vremenu. Napetost je rasla, ko so tekmovalke urezale prve korake v belo smuËino. Vsaka ekipa je spremljala svoje tekmovalke, jih vzpodbujala, obenem pa se veselila vsakega dobrega rezultata.
Zmagi, tako ženske kot moške ekipe, je v konËni uvrstitvi prinesel
Elektro Ljubljana, ki se je zavihtel na prvo mesto s 60. toËkami prednosti pred drugouvršËeno ekipo Elektro Gorenjska.
Z generalno uvrstitvijo Elektra Ljubljana na prvo mesto mu le-to
daje veliko možnost, da dobi v trajno last prehodni pokal po lanskoletni

zmagi na Cerknem, letošnji v Kranjski Gori in morebitni zmagi v prihodnjem letu.
Pohvaliti moramo vse tekmovalke in tekmovalce za njihov športi
uspeh, požrtvovalnost, da so sodelovali na tako dobro organiziranih
tekmah. Posebno moramo pohvaliti tekmovalke in tekmovalce, ki so
dobili najveË toËk, še posebno v smuËarskih tekih.
• V veleslalomu: Nataša Oblak, Mojca Lampe, Nina MušiË, Marjana
Hribar, Tone Avsec, Rado MiheliË, Jaka Pavlin, Edi Sili in Matjaž
FilipiË.
• V smuËarskih tekih: Mojca HoËevar, Tonka Zadnikar, Mojca Lampe,
Nina MušiË, Ludvig Sotošek, Toni Lekše, Bogdan Jakovec in Gorazd
Berginc.
Zahvala gre tudi trem sodelavcem, Marjani Hribar, Toniju Lekšetu
in Jaki Pavlinu, ki so v najveËji meri pripomogli k dobrim uvrstitvam
tekmovalcev Elektro Ljubljana.
Rezultate posameznih tekmovalcev kot tudi slike si lahko pogledate na internetni strani.
http://www.sd-elektro-ljubljana.eu/default.aspx
SreËo Grkman,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana

Zadovoljni tekmovalci Elektra Ljubljana
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UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

Sedmi zbor
Društva
upokojencev
Elektro Ljubljana
Sedmi Zbor Društva upokojencev je otvoril predsednik
Jože Bergant. Vse prisotne je toplo pozdravil. Zahvalil se je
vsem gostom, ki so se odzvali vabilu, še posebno pa smo bili
veseli predsednika uprave Elektra Ljubljana, mag. Mirka
MarinËiËa. Pozdravil je vse prisotne in povedal, da Elektro
Ljubljana vzorno skrbi in bo tudi v bodoËe optimalno skrbel
za svoje upokojence. Pohvalil je aktivno delo Društva in
nam zagotovil ustrezno finanËno podporo tudi v bodoËe.

V

naši sredini smo toplo pozdravili tudi zunanje goste, ki so
se odzvali našemu vabilu: Janeza PotoËnika in Majdo RoksandiË iz Društva upokojencev Elektro Gorenjska. Prav posebno smo v naši sredini toplo pozdravili našega najstarejšega Ëlana
Franca Oblaka.
Predsednik Jože Bergant je podal poroËilo o aktivnostih Društva v letu 2006. Povedal je, da smo uspešno izpeljali vse zadane
aktivnosti: bili smo na pohodu po JurËiËevi poti, sprehodili smo se
od Izole do Pirana, po kamniški okolici, na pohodu okrog Ljubljane,
na Krnu, na Kriški gori, na pogodu od Litije do »ateža ter na izletih:
v Metliki, v Idriji in v Cerknem, v Kropi in v Dražgošah, v Celju, v
Ogleju in v Doberdobu, kjer nas je bilo kar za tri avtobuse in v Veliki Nedelji na martinovanju. NajveËja nagrada je, ko vidimo, kako
zadovoljni zapušËamo avtobuse in kako radi se sreËujemo. Tudi za
leto 2007 smo si zadali obširen program, ki pa bo zahteval nekoliko
veË denarja. Zato se je tudi Ëlanarina dvignila in sicer na 10 evrov,
vendar smatramo, da to ne bo pokvarilo naših odnosov.
Sprejeli smo finanËno poroËilo in poroËilo Nadzornega odbora za leto 2006 in plan aktivnosti ter finanËno ovrednotenje plana
DUEL za leto 2007, ki so ga podali: blagajnik DUEL Zdenka Kotnik,
predsednik NO DUEL Peter Bernik in predsednik DUEL Jože Bergant,
ki je povedal, da smo bili v letu 2006 zelo aktivni, zasluge za to
gredo tudi našim donatorjem, tj. JP Elektro Ljubljana. Predsednik
je pohvalil vzorno sodelovanje z JP Elektro Ljubljana in se zahvalil
Upravi podjetja, za vso njihovo pomoË, saj kljub obilici dela vedno
najdejo Ëas tudi za nas in nam prisluhnejo. Zahvaljujemo se za finanËna sredstva, katera mi še oplemenitimo s samoplaËnino na naših
sreËanjih, tj. izletih in pohodih; za objave naših prispevkov v Elektro
novicah ter za vsakoletno silvestrovanje, ki ga organizira Elektro
Ljubljana za vse upokojence. V leto 2007 stopamo s 315 Ëlani, kar
pove, da smo uspešni, saj je naše vrste zapustilo malo Ëlanov.

Joæe Bergant

»eprav je naš upokojenski pozdrav še vedno “nimam Ëasa!”,
to ne velja za nas. Vedno najdemo Ëas za seje UO in NO Društva,
spremljamo naše Ëlane na izletih in pohodih, obiskujemo naše upokojence na domu, jim Ëestitamo ob jubilejih in se udeležujemo
športnih sreËanj. Skratka, delo naših Ëlanov UO in NO je korektno
in požrtvovalno, žrtvujejo veliko svojega prostega Ëasa in energije,
da so zastavljene aktivnosti tudi realizirane v dobrobit številnim
Ëlanom Društva. Zahvalil se je vsem za medsebojno pomoË in sodelovanje.
Ker smo izËrpali uradni del Zbora DUEL, je predsednik Društva
upokojencev Elektro Ljubljana Jože Bergant vse prisotne povabil, da
nadaljujemo naše sreËanje z neuradnim druženjem.
Justi Kuder

Kam in kdaj?

Trobec Cilka:
Razsvetlitev teme

44 • elektronovice | januar-februar2007

NOVICA
UPOKOJENCEV

NOVICA
DRU©TVO

Ure praznikov
brez sob.,ned.

Število delovnih
dni

Delovne ure

5 dnevni teden

Skupno št. ur

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

248

1984

261

2088

Mesec
SKUPAJ

Število
praznikov

Število sobot

JANUAR

Število dni

1.

Zap. št.

Število nedelj

NaËrt delovnega Ëasa
za leto 2007

1

8

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)

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)
8. in 9. april - VELIKA NO» (nedelja in ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (petek)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (torek in sreda)
27. maj - 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)

Program aktivnosti za prvo polletje
JUNIJ

APRIL
10. 4. 2007

Mežica

izlet

Prijave:
26. in 27. marec 2007

24. 4. 2007

Pliskovica

pohod

Prijave:
11. in 12. april 2007

MAJ
5. 5. 2007

“OB ŽICI”
Ljubljana

pohod

Dobimo se ob 8.
uri pri “CviËku” v
Kosezah

8. 5. 2007

Ptuj

izlet

Prijave: 25. in 26.
april 2007

29. 5. 2007

Savinjska doizlet lina, gora Oljka pohod
- Šempeter

Prijave:14. in 15.
maj 2007

12. 6. 2007

Bolnica Franja, Cerkno

izlet - pohod

Prijave: 4. in 5.
junij 2007

28. 6. 2007

SreËanje
upokojencev
Slovenije

izlet

Prijave:18. in 19.
junij 2007

Za pohode oz. izlete se lahko prijavite na dan prijav do 11. ure
na telefonsko št. 01 519 80 36 (Zvonka Osredkar) do zasedbe avtobusa. Udeležba na pohodih - izletih je na lastno odgovornost, predvsem na pohodih pa priporoËamo primerno obutev in opremo.
Odhodi na izlete oz. pohode so ob 7. uri s parkirišËa Tivoli.

Upravni odbor
Društva upokojencev Elektro Ljubljana
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

SESTAVIL
TONI

Hrup,
trušË

Predpona
pri tujkah
(pravilen)

Geometrijski lik

Grška Ërka

Evropska
unija

Okrajπava
za Lumen

Angleπki
filmski
reæiser
(Carol)

Organ voha

Hrvaπki
petrol

Veznik

Kemijski
simbol za
Radij

Desni
pritok
Volge

Kazalni
zaimek

Nemški
avto
Madžarski
knez

RdeËi kriæ

JajËik
(latinsko)
Del skladbe
Grπka Ërka

Spremenljivi upor

Hrvaški
polotok
Ustna
harmonika

»asovno
obdobje
Alternativ.
veda
Naslov

Oblika
imena
Rozalija
Naziv za
Hercegovca

LuËaj
Okrajπava
za Mount

Latinski
predlog
Otok v
Jadranu

Janez Skok

Mehek Ërn
risarski
material

Nezavedno
po Freudu

Apetit, tek

Mesto v
Italiji
Rastline na
vodi

Rimski
cesar,
razdejal
Jeruzalem

Iridij
Avstrijski
režiser

Snop slame
Ægana
pijaËa

Oblika
imena
Aleksander

RdeËi kriæ

Katran

Sol seËne
kisline

Glasbeni
video
»rta pri
notah
Zaimek v
vez. rabi
Zmikavt,
lopov

Srbski
pesnik
Vojislav

DomaËa
æival
Kemijski
element
Konec pri
πahu
Pomladni
mesec
Pripadnik
sekte golih,
nagih
Kazalni
zaimek

novice

Organi vida

Divji
Ëlovek v
Himalaji

Med velikim številom
pravilnih rešitev nagradne
križanke je bil izžreban
Jože Mesar, ki bo prejel
praktiËno nagrado. »estitamo.
Prosimo, da geslo rešene
križanke, ki jo je pripravil
Toni Štimec, zapišete na
dopisnico in pošljete do
vkljuËno 30. aprila 2007 na
naslov: Elektro Ljubljana, d.
d., Uredništvo Elektro novic,
Služba za odnose z javnostmi,
Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana.

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. Urejanje in izbor fotografij: 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 Hrovat, 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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ZA DUŠO

ZA DUŠO

Brezpogojna
ljubezen in osebna rast
NiËesar ni, kar bi lahko bolj širilo Ëlovekovo dušo, udejanjilo Ëloveški potencial
za rast ali kar bi Ëloveku omogoËilo, da bi
v veËji meri obvladoval svoje življenje, kakor
ljubezen, ki je brez pogojev.

T

ako dolgo smo si s trudom prizadevali v utvari, da
opomini, kritike in kazni spodbujajo Ëloveka k rasti. Z racionalizacijo smo opraviËevali svoje številne razdiralne metode, s katerimi smo se po skušali znebiti
svoje nesreËnosti in nepopolnosti.
Nedavne raziskave so na primer odkrile: da je 80
odstotkov jetnikov v ameriških zaporih v otroštvu doživljalo, da so z njimi brutalno ravnali. Šele pred kratkim
so pri prouËevanju vedenja ljudi prišli do spoznanja in
nam dokazali, da je samo brezpogojna ljubezen zemlja, v kateri lahko raste seme Ëloveške osebnosti.
Seveda je svobodna volja dejavna v vsakem
Ëloveškem življenju. Vsakdo mora reËi svoj 'da'
rasti in integriteti. Toda obstajajo doloËeni
predpogoji; eden izmed teh je, da me mora
nekdo krepiti, zato da zaupam vase in da
sem jaz res jaz sam. To lahko stori le
nekdo, ki me brezpogojno ljubi.

Lepa misel
“Ko se boste ozrli nazaj
na svoje življenje, boste ugotovili, da ste resniËno živeli v tistih
trenutkih, v katerih ste ravnali v
duhu ljubezni.”

Ko razmišljamo o pogojni ljubezni, takoj
pomislimo na manipulantske starše, ki privošËijo
ljubezen in potrditev svojim otrokom samo tedaj,
ko ti izpolnjujejo pogoje: ko otroci dobijo dobre ocene, upoštevajo pravila obnašanja, so v ponos svojim
staršem in tako naprej. Mislimo na zakonske može in
žene, ki podobno ravnajo drug z drugim. Ljudje se igrajo igrice. Objemi in poljubi, ko je hiša Ëista, v zameno
za toËnost ali za posebno kosilo. Vzvodna tehtnica vedno kaže pogojno ljubezen; to je izmenjava, medsebojno
barantanje, in ne prostovoljen dar. Pogosto spregledamo
bolj pretanjeno obliko pogojne ljubezni, pogojevanje, o
katerem piše psiholog B. E. Skinner. Tistim, s katerimi
želimo manipulirati, dajemo primerne nagrade, zato ker
so, kar želimo, da bi bili. DoloËimo jim identiteto po
svoji meri. StlaËimo jih samo v ozek kotiËek življenja
in jim dovolimo, da so le tisto, kar smo mi sklenili, da naj bi bili. Brezpogojna ljubezen osvobaja.
Ljubljenega sprošËa, da je lahko neponarejen
in pristen. Pogojevanje dopušËa ljubljenemu
Ëloveku le možnost, da se prilagodi.

H. Drummond

Vir: J. Powell, Ljubezen ne
pozna pogojev

Ljubljen ali
uporabljan
“Brezpogojne ljubezen se ujema z enim izmed najglobljih hrepenenj ne samo otroka, temveË vsakega Ëloveškega bitja. Po drugi strani obËutek, da je nekdo ljubljen, ker to zasluži, ker je tega vreden,
vedno pušËa dvom; morda nisem ustregel Ëloveku, za katerega si
želim, da bi me ljubil, morda je to, morda ono - vedno je tu strah,
da bo ljubezen ugasnila. Nadalje “zaslužena” ljubezen lahko pusti grenak priokus, da Ëlovek ni ljubljen zaradi sebe samega,
da je ljubljen samo zato, ker ugaja; da pravzaprav sploh ni
ljubljen, temveË le uporabljen.”

Vir: E. Fromm, The Art of Loving
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