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Vse je v
odnosu!
violet.irgl@elektro-ljubljana.si

Drage bralke, dragi bralci, lepo pozdravljeni!

N

aj v uvodu tokratne prazniËne številke glasila, v Ëasu, lepih in dobrih želja, ko nas obišËejo trije “dobri možje”
ostanem pri naših vsakdanjih odnosih. “Vsakega posameznika je treba videti kot izjemo in ga na takšen naËin obravnavati,” poudarjata avtorja Buckingham in Coffman v svojem delu
namenjenem vodjem. Verjamem, da se strinjate z mano, da to
nujno zahteva vsestransko zrele, odgovorne in sposobne vodje, ki
so znali najprej pri sebi “izËistiti” prave vrednote in prepriËanja.
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Medosebni odnosi so v bistvu naš naËin, na katerega smo
povezani z drugo osebo in se kaže v naËinu ravnanja s kom oziroma vedenju do koga. Medosebni odnosi so spodbuda ali pa zavora
vsega, kar v življenju poËnemo. So izvor naše sreËe ali trpkih razoËaranj, ko skopni veselje iz našega življenja. Trdno sem prepriËana, da v minljivosti vsega otipljivega so prav medËloveški odnosi tisti, ki ostanejo in si resniËno zaslužijo vso našo pozornost
in energijo. »e se vrnemo v poslovni svet hitro ugotovimo, da so
prav podjetja, kjer je zavedanje izjemnosti vsakega zaposlenega
visoko in je kljuËni del poslovne kulture, tista, ki jih prepoznavamo kot uspešna, prijazna, rastoËa in perspektivna. Verjamem, da
se strinjate z mano, da si kolektiv Elektra Ljubljana zasluži, da je
v družbi najboljših.
Tokratna vsebina glasila, je skoraj v celoti namenjena pregledu poslovnega leta 2007 in njegovemu ovrednotenju skozi posamezne pomembne dogodke in projekte. V rubriki Tema meseca
se predstavljajo posamezne OE, prviË po reorganizaciji 1.1. 2007.
Zahvaljujem se vsem, ki na razliËne naËine, iz meseca v
mesec, redno sodelujete z uredništvom. Vaš prispevek je pomemben in dragocen. Vse priznanje tudi prav vsem Ëlanom
»asopisnega sveta Elektro novic. Vsem skupaj, vam in ljudem,
ki jih imate radi želim, v letu, ki prihaja, predvsem notranjega
miru, zdravja, ustvarjalnosti in osebne sreËe.
“Najpomembnejše stvari na svetu ne nosijo oznake s ceno, saj
jih za nobeno ceno ni mogoËe kupiti niti prodati.” Suze Orman
Dober tok tudi v letu 2008!
mag. Violeta Irgl,
urednica
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Izteka se dobro
in uspešno
leto za kolektiv
Elektra Ljubljana

Predsednik
NS kolektivu
Elektra
Ljubljana
Spoštovani!

V

iztekajoËem se letu je uprava ob podpori celotnega kolektiva in lastnikov zelo uspešno konËala vrsto kljuËnih projektov, ki umešËajo organizacijsko konsolidirano družbo kot pomembnega in prodornega akterja na trgu
elektrodistribucije. Pred našo družbo zato ni niË manj izzivov, s
katerimi verjamem, da se boste spoprijeli z vsemi moËmi. PrepriËan sem, da vam bodo dozdajšnji uspehi dajali še dodatno
vzpodbudo, kar bo ob razumevanju sodelavcev, zdravju in ob
zadovoljstvu v osebnem življenju še bolj utrdilo pripadnost kolektivu Elektra Ljubljana, d. d. Te iskrene želje sprejmite tudi kot
osebno vošËilo v mojem imenu in v imenu nadzornega sveta za
prihajajoËe božiËne in novoletne praznike.
mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

Spoštovane sodelavke in sodelavci,

dr. Marjan Rihar,
predsednik Nadzornega sveta
Elektro Ljubljana

ž

e zdaj lahko reËem, da je bilo leto 2007, ki ga kot kolektiv
Elektra Ljubljana skupaj konËujemo, dobro in uspešno. Uspeli
smo se notranje preoblikovati in hkrati ohraniti našo aktivno
in vodilno vlogo v celotnem elektroenergetskem sistemu. Ker v nadaljevanju sledijo predstavitve, ki so jih pripravili vsi izvršni direktorji posameznih organizacijskih enot, naj bom tokrat kratek. Vsem
skupaj se iskreno zahvaljujem za vaš prispevek. V resniËno veselje
mi je voditi kolektiv, ki ima tako veliko sposobnih posameznikov,
ki se med seboj v svojem znanju in sposobnostih odliËno dopolnjujemo. Leto 2008 bo zahtevalo prav takšno in še boljše sodelovanje. Veliko je projektov, ki bodo potrebovali osebno zavzetost prav
vsakega zaposlenega.
Ob prihodu novega leta 2008 vam in vašim najbližjim želim
vesele in lepe praznike ter še eno dobro in uspešno leto, ki se ga
bomo vsi skupaj z veseljem spominjali.
SreËno!
mag. Mirko MarinËiË,
predsednik uprave
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»lani NS: Mitja Fabjan, Miha Klun, Jurij Ævan, Marjan Rihar, Radovan TesliË, Marija Bezovπek.
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OE Storitve za
uporabnike
“danes in jutri”
Novoletna številka Elektro novic je tradicionalno namenjena prijetni predstavitvi posameznih organizacijskih
enot, kar nam omogoËa, da vam na kratko predstavimo svoje poslanstvo v podjetju, dosežene cilje in naËrte za naprej.
Leto 2007 bo v zgodovini Elektra Ljubljane, d. d., gotovo
ostalo zapisano kot prelomno leto.

P

rviË po 110 letih elektrika za gospodinjskega odjemalca postaja
tržno blago. Sprememba je korenita, saj je elektriËna energija najuporabnejša oblika energije in ta lastnost jo dandanes
umešËa med nujnosti za življenje preprostega Ëloveka. Leto, ki se poËasi konËuje, je bilo zakljuËno leto šestletnih sprememb v organizaciji
energetskega sektorja v Sloveniji in odnosih med udeleženci na trgu z
elektriËno energijo. Doživeli in kot aktivni soudeleženci smo preživeli
prehod na popolno liberalizacijo trga z elektriËno energijo. To seveda
ne pomeni samo prostega oblikovanja konËnih prodajnih cen, ampak
prilagajanje zahtevnim miselnim spoznanjem glede redefiniranja odnosa do naših odjemalcev. V želji po dolgoroËnem doseganju višje
dodane vrednosti naših storitev in zadovoljstvu odjemalcev smo se
morali že na zaËetku leta prilagoditi procesno-organizacijskim spremembam, katerim je sledila kadrovska prenova menedžmenta in to
dejansko na vseh ravneh. Le tako so se lahko zagotovili kadrovski
resursi za generalne spremembe, ki so se v veËini konËale s 1. julijem
in ki nam postavljajo nove meje in razvojne možnosti podjetja za
naprej.
Skladno z novo organizacijsko shemo podjetja je bila s 1. januarjem 2007 ustanovljena organizacijska enota Storitve za uporabnike
(kratko OE SU). OE SU spremlja energijski tok Ëez distribucijsko omrežje od prenosnega omrežja in malih proizvajalcev do konËnih odjemalcev elektriËne energije, in sicer prek merjenja elektriËne energije, obraËuna elektriËne energije, omrežnine in dodatnih storitev; hkrati enota
predstavlja primarni komunikacijski kanal za vse uporabnike omrežja
in kupce/naroËnike storitev, ki so prikljuËeni na naše distribucijsko
omrežje. Pri vsem tem zagotavljamo nediskriminatorno obravnavo
vseh uporabnikov omrežja, vkljuËno tistih, ki imajo sklenjeno pogodbo
o nakupu in prodaji oziroma oskrbi z elektriËno energijo s tujim dobaviteljem. V pravnoformalnem smislu OE SU izvaja storitve za in v
imenu GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in storitve
za domaËega dobavitelja elektriËne energije ter vse druge dobavitelje
elektriËne energije na podroËju distribucijskega omrežja, skladno z veljavnimi predpisi. V prvem polletju smo vršili še naloge GJS Dobava

igor.podbelsek@elektro-ljubljana.si

tarifnim odjemalcem, ki so se po 1. juliju prenesle v veËini na dobavitelja elektriËne energije in delno na naloge v imenu GJS SODO.

Prioritetni cilji OE Storitve za
uporabnike v letu 2007 so bili:
• Uvajanje k stranki orientiranega odnosa vseh zaposlenih v podjetju. Izboljševanje dvosmerne komunikacije z vsemi uporabniki
omrežja in kupci elektriËne energije in storitev na vseh ravneh,
in sicer prek informacijskih in zalednih pisarn, klicnega centra in
neposrednega stika pri stranki.
• Postopno uvajanje prijemov uËinkovitega in visokoprofesionalnega
upravljanja odnosov s strankami pri vseh zaposlenih v podjetju.
• Optimizacija poslovnih procesov, izboljševanje kakovosti lastnega
osebja in aplikativnih podpornih IT-orodij.
• Prilagoditev klicnega centra za uËinkovito nudenje informacij o
obratovalnem stanju mreže na terenu za uporabnike omrežja in
povratno o defektih na NN-omrežju za DCV.
• Optimizacija procesa obraËuna omrežnine z združevanjem fakturiranja omrežnine in elektriËne energije pri vseh dobaviteljih elektriËne energije na našem distribucijskem obmoËju.
• Prilagoditev sistema obraËuna elektriËne energije in omrežnine ter
zaraËunavanja, prilagoditev pogojem popolnega odprtja trga, potrebam dobaviteljev elektriËne energije in storitev ter nudenju dodatnih storitev za uporabnike omrežja in kupce elektriËne energije.
• Razširitev elektronskega poslovanja na vse uporabnike omrežja in
odjemalce elektriËne energije v smislu širšega, prijaznejšega, dostopnejšega in stroškovno uËinkovitejšega nudenja nabora storitev
pri isti zasedenosti strokovnega osebja.
• Optimizacija sistema merjenja elektriËne energije z uvajanjem sodobnih tehnoloških rešitev pri posameznih skupinah odjemalcev.
• Ustrezno, uËinkovito in tehnološko obvladovanje stalnih in kritiËnih neplaËnikov elektriËne energije tudi z daljinskim upravljanjem odjema.
• Vzpostavitev stalnega dnevnega spremljanja Ëetrturne dinamike
odjema reprezentativnega vzorca gospodinjskih odjemalcev.
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• Kakovostno obvladovanje komercialnih izgub v smislu stalnega
zmanjševanja deleža le-teh.
• Prilagoditev poslovanja prehodu (tarifnih) gospodinjskih odjemalcev na trg s 1. julijem 2007.
• Zagotovitev stroškovno uËinkovitega obvladovanja procesov dostopa do distribucijskega omrežja in zamenjav dobaviteljev v pogojih popolnega odprtja trga z elektriËno energijo.
Zasledovanje in doseganje ciljev po službah in oddelkih OE sami
ocenjujemo kot zelo uspešno.

Sluæba za merjenje elektriËne energije
Pri tem je imela Služba za merjenje elektriËne energije pomemben delež, saj je morala biti ves Ëas pripravljena na tehnološki izziv,
ki ga je prinašalo šestletno odpiranje trga. Zagotovljena je platforma
za sodobne merilne sisteme, ki resniËno omogoËajo, da trg ni le mrtva
Ërtka na papirju, kajti brez podatka iz merilnega mesta v realnem Ëasu
ni mogoËe ponujati vseh storitev, ki jih že in v prihodnje vedno bolj
želi ali zahteva sodobni odjemalec. Vse to se je odrazilo v uspešnem
prilagajanju novonastalim razmeram prek kazalnikov poslovanja, ki
izhajajo iz osnov procesnega pristopa k delu, vidnega skozi navodila
za prevzeme in priklope, nadzor merilnih mest in vzdrževanja merilnokrmilnih naprav ter množice operativnih navodil in drugih predpisov. Posebej bi omenili implementacijo paketa “Spremljaj svojo porabo”, namenjen oskrbi gospodinjskih odjemalcev, ki jim na sodoben
naËin prek spletnih strani omogoËa uËinkovito, udobno spremljanje
porabe elektriËne energije doma iz naslanjaËa. Pri tem pa odjemalcu
na najbolj neposreden naËin svetuje, kje se da prihraniti in za koliko
ima manjši strošek, Ëe vkljuËi energetsko manj potratne naprave in ne
PrazniËna Ljubljana æari v luËkah.
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nazadnje, kolikšen je dejanski meseËni raËun za porabljeno elektriko.
Ugodnosti takega paketa bodo kmalu deležni tudi odjemalci poslovnega odjema, saj bo ta na voljo do zaËetka novega leta. V ta kontekst
sodi tudi zakljuËek projekta ugotavljanja obremenilnih krivulj pri
gospodinjskih odjemalcih na podlagi statistiËnega vzorËenja. Analiza
pridobljenih krivulj bo podlaga za “praviËnejše” tarifiranje in s tem
kreiranje ustreznega cenovnega odnosa do gospodarsko pomembne
dobrine, kot je elektriËna energija. Veliko sodelavcev podjetja se je s
tem projektom seznanilo prek vkljuËenosti v fiziËno montažo sodobnih merilnih naprav. Sodoben sistem merjenja elektriËne energije vse
bolj sestavljajo sodobni elektronski števci, komunikatorji, koncentratorji, podatkovni strežniki in preostala oprema, ki jo lahko obvladujemo le s stalnim izobraževanjem visokokvalificiranega osebja.
V letu 2007 so stekle vse pripravljalne aktivnosti za projekt
“Smart metering” (daljinski zajem merilnih podatkov na podroËju
mesta Ljubljane), ki predstavlja zahteven evolucijski preskok v tehniËnem in tudi v organizacijskokadrovskem smislu. Cilj projekta je
namreË daljinsko zajeti podatke o energentih (elektrika, voda, plin) pri
veË kot 125.000 odjemalcih in jim povratno neposredno omogoËiti
tekoËe informacije o njihovi porabi. Z rešitvijo bomo lahko uËinkovito usmerjali politiko racionalne rabe in s tem zmanjševali negativne
vplive prekomerne rabe primarnih virov energije na okolje. Pri tem
raËunamo tudi na finanËno pomoË iz kohezijskih skladov EU. To je
le del naših najpomembnejših aktivnosti, ki pa že prehajajo v leto
2008, kjer nas Ëaka realizacija projekta na napajalnem podroËju RTP
Žiri, kjer bomo na merilna mesta pri odjemalcih namestili prek šest
tisoË sodobnih števcev z namenom popolnoma daljinskega spremljanja porabe vseh energentov. Slednji projekt bo naša “mala” praktiËna
preizkušnja za projekt “Ljubljana”.
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Služba za uporabnike
Služba za uporabnike je bila v letu 2007 tesno vpletena pri
procesu odpiranja trga z elektriËno energijo. Vse spremembe, ki so
nastale z odpiranjem trga, je bilo treba implementirati v sistem in
ga prilagoditi novim razmeram. Delo je potekalo timsko, in sicer v
sodelovanju s preostalimi službami in z oddelki v okviru OE SU in s
preostalimi OE. Projekt prilagoditve poslovanja v novih razmerah je
bil dobro izveden; pohvala velja vsem sodelujoËim.
V senci odpiranja trga z elektriËno energijo smo se intenzivno
ukvarjali z optimizacijo nekaterih procesnih sistemov. V zakljuËni
fazi je projekt poenotenja poslovanja Informacijskih pisarn. Pripravili smo operativna navodila za delo procesov, ki jih obvladujemo v
okviru Službe za uporabnike. Za uslužbence, ki so morali izpopolniti
znanje ali se nauËiti novih postopkov pri delu z odjemalci, smo organizirali uËenje v Informacijski pisarni na sedežu podjetja.
»as, ki ga živimo, ne dopušËa poËivanja na lovorikah, nasprotno, narekuje sisteme, ki so zmožni hitrega prilagajanja. V letu 2008
želimo uvesti CRM-sistem oziroma sistem za upravljanje odnosov s
strankami, ki nam bo omogoËal kakovostno spremljanje aktivnosti,
ki jih opravljamo za naše odjemalce. Uvedba sistema brezpapirnega
poslovanja, ki jo naËrtujemo, bo poveËala našo odzivnost. ObstojeËi
klicni center naËrtujemo nadgraditi s funkcionalnostjo spremljanja in
odprave napak na NN-omrežju in hkrati nuditi njegovo obratovanje
v uporabnikom storitev bolj želenem Ëasu.
Vsi sistemi, ki jih nameravamo uvesti pri poslovanju, so pomoË
sodelavcem pri delu. V Službi za uporabnike se zavedamo, da so za
dosego cilja, nudenje za uporabnika prijaznega servisa, najpomembnejši vir zadovoljni zaposleni. In zato še enkrat najlepša hvala vsem
sodelujoËim.

Oddelek za obraËun
Oddelek za obraËun je leto 2007 posebej zaznamovalo z aktivnostmi, med katerimi so bile najpomembnejše: prilagoditev poslovanja na novo valuto, uvedba trošarine na porabljeno elektriËno
energijo s 1. 3. 2007 in vse aktivnosti, povezane z odpiranjem trga z
elektriËno energijo, posebej za gospodinjstva. Le-te so zajemale predvsem vzpostavitev sistema pogodb o oskrbi z elektriËno energijo v
IIS, uveljavitev nove oblike raËuna za gospodinjske odjemalce, prilagoditev sistema tako, da se na raËunu zaraËuna samo cena paketa
po posamezni postavki, vzpostavitev zaraËunavanja dodatnih storitev
na raËunu za elektriËno energijo za gospodinjske odjemalce. V letu so
tekle priprave IIS na možnost zaraËunavanja omrežnine na raËunu za
elektriËno energijo za tuje dobavitelje in prilagoditev sistema izterjave
novim zahtevam s strani zakonodaje ter pogojem odprtega trga. Za
gospodinjske odjemalce bo sistem po novem predvidoma zaživel še
v letošnjem letu, za poslovne odjemalce pa v letu 2008. Zastavljene
so vse aktivnosti za implementacijo projektne naloge Elektronsko posredovanje podatkov o raËunih in plaËilih. Projekt elektronski raËun
je v sklepni fazi. Izvedene so bile prilagoditve sistema na letnem ob-

raËunu za možnost avtomatskega meseËnega izvajanja obraËuna pod
dogovorjenimi pogoji (“batch obdelave”). Na podroËju sistema kakovosti je pripravljeno novo navodilo za roËno odËitavanje, navodilo za
izterjavo gospodinjskih odjemalcev je v fazi zakljuËnega usklajevanja,
navodili za izterjavo poslovnih odjemalcev in obraËun sta v pripravi. Intenzivno vodimo projekt vzpostavitve “Elektromatov” oziroma
plaËilnih terminalov v poslovanje podjetja. Skladno z zastavljenimi
naËrti teËe pilotni projekt izdelave skupnega raËuna s Komunalo Novo
mesto, ki bo kupcem elektriËne energije in vode na širšem novomeškem podroËju dolgoroËno zniževal stroške za plaËevanje raËunov.
KljuËni naËrti Oddelka za obraËun v letu 2008 so predvsem v
aktivnem sodelovanju pri prenovi informacijskega sistema, skladno s
strategijo podjetja in s prednostnim poudarkom na prenovi sistema obraËuna elektriËne energije, pa tudi dokonËanje implementacije sistema
za zaraËunavanje omrežnine na skupnem raËunu za tuje dobavitelje.
Želimo realizirati zahteve in želje uporabnikov naših storitev, kot so
zaraËunavanje drugih komunalnih storitev, skupen raËunu za veË merilnih mest, kar je seveda neposredno pogojeno s prenovo informacijskega
sistema. Hkrati pa smo in bomo ves Ëas vpeti v prilagajanje sistema obraËuna in procesa izterjave novih zahtevah nacionalnih predpisov.

Plansko-analitski oddelek
V letu 2007 so se redefinirale tudi naloge Plansko-analitskega oddelka, ki je primarno zadolžen v podporni funkciji odloËanja
za planiranje in analiziranje nakupa in prodaje elektriËne energije,
omrežnine in vseh del, ki jih izvajamo za in v imenu GJS SODO ter
dobavitelje elektriËne energije. Oddelek pripravlja redna poroËila za
zunanje in notranje uporabnike, ki jih doloËajo predpisi in pooblašËene institucije. Po 1. 7. 2007 se je poroËanje dodatno prilagodilo
zakonskim in pogodbenim zahtevam novoustanovljenega podjetja
SODO, d. o. o. Pomemben del nalog je hkrati tudi planiranje del in
meseËno spremljanje izvajanja plana del, ki ga poleg zaposlenih v OE
SU izvajajo tudi zaposleni v OE SDO. Oddelek kvartalno pripravlja in
izdaja Bilten s podatki o pretokih elektriËne energije in uporabnikih
omrežja, v katerem so poleg informacij o nakupu in prodaji elektriËne energije, omrežnine, izvedenih del in kazalnikov s procesnih
podroËij OE. V letu 2008 naËrtujemo aktivno sodelovanje pri oblikovanju predpisanih obrazcev in statistiËnih metod za poroËanje in
sodelovanje pri posodobitvah programskega orodja za preprostejše in
kakovostnejše delo na podroËju analiz.
Množica novih in že zastavljenih ciljev ter naËrtov za prihodnost nas navdaja z dodatno pozitivno energijo, ki jo še dopolnjujejo
pozitivni odzivi predvsem zunanjega okolja. Zavedamo se, da je
naše uspešno poslovanje odvisno od zadovoljnih uporabnikov storitev podjetja, kar pa lahko dosežemo le z zadovoljnimi sodelavci.
Vsem sodelavcem na našem procesnem podroËju se najlepše zahvaljujemo za uspešno leto, ki je za nami. V prihajajoËem letu pa vsem
sodelavcem, njihovim družinam in ne nazadnje vsem uporabnikom
storitev Elektra Ljubljana želimo veliko veselja in zdravja.
mag. Igor Podbelšek
z najožjimi sodelavci

november-december2007 | Dober tok. • 7

OE V LETU 2007

OE V LETU 2007

OE Obratovanje
in razvoj
Leto, ki se izteka, zaokroža obdobje, ki je zaznamovalo posameznike. Edina stalnica so spremembe in prav
je tako, brez sprememb ni napredka.

V

letu 2007 je iz preseka nekdanjih enot Distribucije, Upravljanja distribucijskega omrežja in seveda Inženiringa nastala nova enota Obratovanje in razvoj distribucijskega
omrežja (ORDO). Prek sedmih služb in njihovih vodij so naše naloge obvladovati naslednja podroËja:
• izdelava dokumentacije in umešËanje VN-objektov v prostor
- vodja službe mag. Karol Grabner;
• izgradnja strateških objektov, koordinacija plana investicij celotnega podjetja - vodja službe Janez Skok;
• zašËitni sistemi, meritve in kakovost energije - vodja službe
Vladimir LenardiË;
• razvoj srednjenapetostnega (SN-) in VN-omrežja celotnega
podjetja, prikljuËevanja odjemalcev na SN - vodja službe Rajko Hribar;
• koordinacija vzdrževanja, razvoja in sistemov - vodja službe
Matjaž Keršnik;
• obratovanje 110 kV omrežij, razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) 110 kV/x - vodja službe Tomaž Pungartnik;
• vodenje sistema energetskih naprav in daljinski center vodenja (DCV) - vodja službe Martin Drgan.

koncepta šËitenja prostozraËnih SN-vodov in za naše odjemalce neposredno opazne koristi.
Elektro Ljubljana je v treh desetletjih uredil prehod na 20 kV
na veËini preskrbovalnih obmoËjih, kjer je obstajalo 10 kV
omrežje, razen dela SN-omrežja v DE Trbovlje, ki je še v fazi predelave. Preostalo je še najzahtevnejše obmoËje mesta Ljubljane,
ki je s prepredenim 10 kV kabelskim omrežjem in obËutljivimi
odjemalci ostal otok. Tudi ta otok je treba povezati s celino, torej
z okolico Ljubljane, ki ima že vrsto let 20 kV omrežje, ne nazadnje tudi zaradi možnosti osnovnega in rezervnega napajanja
povezanih obmoËij.
Aktualne prognoze napovedujejo izreden porast porabe
elektriËne energije v mestu Ljubljana zlasti v obdobju 2005-2015,
povpreËno 4 % letno. Ogromen porast porabe narekuje izredno
dinamiËen razvoj mesta v središËu in na mestnem obrobju. V
obdobju naslednjih 10 let naËrtujemo, glede na predviden odjem,
zgraditi 6 novih RTP: Litostroj, Potniški promet, TobaËna, Toplarna, StanežiËe in Trnovo, obenem pa še dograditi transformacijo v
obstojeËih RTP: Polje, ViË, Center in Bežigrad. V obmoËja okrog
navedenih RTP, ki so namešËena v središËe odjema, se po zbranih
podatkih v študiji nakazuje skokovito umešËanje stanovanjskih
sosesk, trgovskih središË, družbenih stavb, prometne infrastrukture, industrije in podobno, ki ga ni veË mogoËe in smiselno napajati po 10 kV omrežju, kajti le-to povzroËa prezasedenost kabelskih kanalizacij (prostora) in prevelike energetske izgube.

OC TRZIN

OC SELO IHA

RTP KLE�E

OC ŠI 5/1 ŠKOFOVI ZAVODI

RTP �RNU�E
OC �RNU�E

OC SEVERNI DEL OB DUNAJ. CESTI

OC ŠP 4/1-1

Poleg naštetih je v vsaki izmed služb tudi sistemska naloga
obvladovanja in razvoja kljuËnih tehnoloških procesov podjetja.
Naloge so naštete v zaporedju po delovnem stažu posameznega
vodje službe, ki pa so vsi v prvi vrsti uveljavljeni strokovnjaki
in odliËne osebe, tudi zaradi naših drugih sodelavcev v enoti, ki
skupaj štejemo 80 ljudi.
Naše delo je bilo v tem letu najširšim množicam opazno tam, kjer smo ga predstavili primerno pompozno: odprtje
DCV-ja, odprtje RTP Litija, praktiËno je dokonËana nova RTP
RadeËe, RTP Vrhnika se konËuje. Številne aktivnosti na pripravah dokumentacije in razvoju sistemov niso bile tako vidne,
so pa enako pomembne, predstavljajo razvojno kontinuiteto in
platformo razvoju celotnega gospodarstva.
KonËali smo periodiËne energetske analize celotnega
omrežja in z njimi uravnali smeri investiranja, v RTP Polje in
RTP ViË smo bližje dokonËanja 20 kV transformacijskega vira
itd. Posebej z veseljem omenjam vgradnjo prve Petersenove
dušilke v RTP Grosuplje, ki predstavlja pozitivno spremembo
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OC BS 4/1 RUSKI CAR

RTP Litostroj
OC BS 1/6 BRINJE

OC PSO WTC DUNAJSKA

OC ŠT.DOM LIT.
OC ŠS 2/2-2 _ŠS 2/2-1

RTP ŠIŠKA

OC ŠS 1/5 KOSEZE OC ŠO 1/2 ŠIŠKA VZHODNI DEL
OC ŠO 1/2 ŠIŠKA OSREDNJI DEL

OC TEHNOLOŠKI PARK LITOSTROJ

2010

RTP BE�IGRAD
OC STADION

OC ŠP 2/1 LITOSTROJ JUG
OC BS 1/5 TRIGLAVSKA

OC BS 1/2 BE�IGRAD

OC BI 3/2 S. del

CO BO 2/3 BE�IGRAJSKI DVOR
OC M1 Z. JAMA IN MS 1/3 N.J

RTP POLJE

RP TR�NA

OC PROMET. LOG. TERM.

RTP �ALE

OC PARMOVA CESTA

RTP PCL
RP Likozar jeva

OC PLC 2

OC CO 5/9 ELEKTRO LJ

RP BTC

OC POSL.SKLAD. C. ŠPAR

ENP ZALOG

OC CO 5/4 METELKOVA JUG
OC CO 5/7 NJEGOŠEV KVART
PEDIATRI�NA KLINIKA

OC VI 3/3 BIOTEHNIŠKA F.

NEVROLOŠKA KL.
OC ZALOŠKA CESTA POLJE

OC OBMO�JA TOVARNE ROG

RTP CENTER
OC CR 1/7 KONGRESNI TRG
OC CO 1/27 ŠUMI

RTP Toba�na
OC TOBA�NA TOVARNA

OC VS 3/2-1 VI�

iztok.bartol@elektro-ljubljana.si

OC HRUŠICA-DOBRUNJE

NUK

OC STAN. OBJEKT TR�AŠKA C. 82

TP VEV�E

OC MS 6/3 ZG. HRUŠICA

OC CO 10/1 TRIBUNA

Dobrunje

RP PRIVOZ

OC ASFALTNA BAZA SOSTRO

OC ZADVOR

OC PTC VI�-TR�AŠKA 126

RTP VI�
OC SEVER. OBROBJE J. AC

10 kV
20 kV

OC BARJANJSKA CESTA

OC ILOVICA

OC PE BARJE

EIMV

RP RUDNIK
SUPERNOVA

Projekt REDOS2030

LJUBLJANA2010
Varianta: NOS

RTP PCL 1 + Toba�na
RTP Polje in RTP Vi�3. TR
preh. na 20 kV (Rudnik + Zalog)

NOV TR

Pizg= 0.000 MW

Lavrica

V mestu Ljubljana obratuje 600 km 10 kV kablov, 1.000 neprevezljivih transformatorjev in 800 postrojenj postaj s povpreËno 75 % odpisano vrednostjo, kar je vse pred prehodom na 20 kV
treba zamenjati ali ponovno zgraditi. K problemu s sklepom nadzornega sveta pristopamo s pospešeno investicijsko dinamiko in
z realnim ciljem, da prehod na 20 kV mesta Ljubljana speljemo
do leta 2025.

ELEKTRA LJUBLJANA

DRUÆBENA ODGOVORNOST

RdeËi noski
pogumno v leto
2008

Polno investicijskih ciljev nameravamo realizirati tudi na vseh drugih oskrbovalnih obmoËjih, a vam jih podrobneje predstavim v naslednjih številkah glasila.

Ob iztekajoËem se letu razmišljamo o dogodkih, ki predstavljajo pomnike. Ni lahko objektivno ocenjevati, kaj bo tisto, kar ne bo pozabljeno.
Za organizacijsko enoto ORDO je to realizacija
strateških projektov na 110 kV nivoju in pa renome, ki ga pomagamo ustvarjati naši blagovni
znamki Elektro Ljubljana, d. d. »as bo pokazal
svoje, pomniki ostajajo, nepomembni dogodki pa
konËajo na smetišËu zgodovine.

AN

»eprav se zavedam, da smo še zelo daleË od
toËke kakršnega koli nasiËenja, s poslovnega vidika iztekajoËe se leto ocenjujem kot zelo uspešno. Razvoj, kot ga imamo v nazivu naše enote,
bomo z našo naravnanostjo upraviËili, z ohranjanjem stalnic v ukrepanjih pa bomo obratovali
zanesljivo in tudi za naše okolje varno. HoËemo
biti poroštvo in zgled optimistiËnim korakom tudi
v prihodnosti, imamo vse pogoje, da naše delo
lahko opravimo po svojih najboljših moËeh.
Spoštovani! Še enkrat bi se rad zahvalil
vsem sodelavcem Elektra Ljubljana, d. d., za sodelovanje. V letu, ki prihaja, vam želim veliko
osebne sreËe, zdravja in veselja ter veliko delovnih uspehov. VošËilo je namenjeno tudi vašim
družinam.
Iztok Bartol

Foto: Jana Katarina Krmelj

Brez ljudi ni procesov in za vsemi dogodki
stojijo ljudje. Tega se dobro zavedamo in vse napisano bi bile samo želje na papirju, prazne besede, Ëe ne bi bilo monterjev, projektantov, merilcev,
inženirjev, kalkulantov, raËunovodij, komercialistov, kadrovnikov... Vsi, ki soustvarjamo procese
v Elektru Ljubljana, d. d., smo pomemben Ëlen
v verigi in znano je, da je veriga moËna toliko,
kolikor je moËen njen najšibkejši Ëlen. Z izobraževanjem, bogatimi praktiËnimi izkušnjami in
z medsebojnim vseživljenjskim prenosom znanj
krepimo verigo. Medsebojno sodelovanje prinaša
pozitivne uËinke ne samo v smislu konkurenËnosti, ampak tudi v smislu osebnega zadovoljstva,
ki ga zlasti v božiËno-novoletnem Ëasu radi zaželimo drug drugemu.

R

deËi noski - klovni zdravniki - smo bili v letu 2007 še posebej
pridni. Vsako sredo smo spravljali v smeh otroke na dializnem,
nefrološkem, nevrološkem in na hematoonkološkem oddelku PediatriËne klinike v Ljubljani. Ker nam je s pomoËjo posameznikov in podjetij
uspelo zbrati dovolj sredstev, smo odprli tudi redni tedenski program v
mariborskem Univerzitetnem kliniËnem centru; ta je namreË prej potekal
le vsak drugi torek. V mesecu septembru smo izpeljali prvo turnejo po slovenskih bolnišnicah z otroškimi oddelki, ki je bila zelo odmevna. Izkazalo
se je, da je projekt RdeËi noski prepotreben, Ëe ne celo nujen tudi v drugih
bolnišnicah v Sloveniji.
Zato bomo v letu 2008 najprej naredili avdicijo za nove klovne
zdravnike in klovnese zdravnice, saj se nadejamo, da bomo še odpirali
nove redne programe obiskovanja v bolnišnicah in da bodo novi RdeËi noski še kako dobrodošli. Spomladi ponovno naËrtujemo turnejo po bolnišnicah z otroškimi oddelki. Naši naËrti pa ne bi bili tako pogumni, Ëe ne bi
prejemali pomoËi veliko podjetij, med drugim tudi Elektra Ljubljana, d. d.,
ki nas že veË let podpira z meseËnimi donacijami. Naj se ob tej
priložnosti lepo zahvalimo za podporo našemu
programu in Vam ob novem letu RdeËi noski
zaželimo veliko uspehov, zdravja in seveda
veliko smeha in dobre volje v družinskem in
poslovnem okolju. Eno smešno
novo leto!
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Storitve na distribucijskem omrežju

S

1. januarjem 2007 je bila v okviru
reorganizacije podjetja organizirana
tudi organizacijska enota OE Storitve na distribucijskem omrežju (OE SDO) za
namen izvajanja storitev na distribucijskem
omrežju gospodarske družbe, ki obsega:
• Odgovornost za tekoËe in investicijsko
vzdrževanje distribucijskega omrežja
SN, TP SN/NN in NNO.
• Odgovornost za razvoj in vodenje investicij s pripravo vse pripadajoËe dokumentacije.
• Odgovornost za izvajanje gradenj na SN
in NN distribucijskem omrežju.
• Organizacijo stalne službe, ki odpravlja
poškodbe in okvare na distribucijskem
omrežju in prikljuËkih tarifnih odjemalcev.
• Odgovornost za izvajanje oskrbe odjemalcev - uporabnikov distribucijskega
omrežja.
• Odgovornost za izvajanje storitev na
trgu .
• Odgovornost za izvajanje storitev vzdrževanja Malih hidroelektrarn Elektro
Ljubljana.

Izvajanje posameznih dejavnosti
lokacijsko poteka na sedežu OE SDO v
Ljubljani in na petih distribucijskih enotah (DE):
• DE Ljubljana mesto,
• DE Ljubljana okolica,
• DE Novo mesto,
• DE Trbovlje,
• DE KoËevje.
OE SDO je na vsaki DE organizacijsko razvejan na Službo za dokumentacijo
in investicije, Službo za izgradnjo in Službo
za distribucijsko operativo ter na Službo za
uporabnike na DE Ljubljana mesto oziroma
Oddelke za uporabnike (na ostalih DE) in
Oddelke za splošne zadeve. Na sedežu OE je
organizacijsko Služba za pripravo dela deljena na tri oddelke, tj. Oddelek za plan in analize, Oddelek komerciale in Oddelek za MHE.

Odgovornosti OE SDO
OE SDO je odgovoren za izvajanje
distribucije elektriËne energije, vzdrževanje in razvoj omrežja za distribucijo
elektriËne energije, zagotavljanje dolgoroËne zmogljivosti omrežja, zanesljivosti
oskrbe z elektriËno energijo, nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov
omrežja, izvajanje storitve svetovanja,
projektiranja in izvedbe del s podroËja
izgradnje, vzdrževanja in optimizacije
distribucijskih elektroenergetskih omrežij za lastne potrebe in za potrebe zunanjih naroËnikov.
Prvenstvena naloga dejavnosti izgradnja je izvajanje investicij v distribucijsko omrežje za lastne potrebe podjetja,
zaradi racionalne izrabe svojih kapacitet
pa dejavnost izvaja tudi storitve za zunanje
naroËnike. Skladno s temeljnimi usmeritvami podjetja, v smislu racionalizacije poslovanja, se zgolj viške delovne sile preusmeri
v izvajanje tržnih dejavnosti.

milan.svajger@elektro-ljubljana.si
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Do konca leta bomo težko dosegli
100 % izpolnitev planov na podroËju red-

nega vzdrževanja naprav in omrežja, na
podroËju investicij pa se predvideva doseganje plana inesticij po posameznih DE od
100 % do 140 %.
Ohranjanje deleža na trgu, doseganje
konkurenËnosti in odzivnosti dosegamo z izboljšanjem organizacije dela delovnih skupin,
s kakovostnejšim operativnim naËrtovanjem
dela in z intenzivnejšo uporabo ustrezne
programske podpore za izdelavo kalkulacij,
spremljanja poslovnih partnerjev in povpraševanj ter z analiziranjem rezultatov.
Upoštevamo gospodarno nabavo blaga in naroËanje storitev ob upoštevanju
pravil o javnem naroËanju ter dogovorno
nabavo na podroËju izgradnje.
V sodelovanju z OE SU razvijamo višji
nivo dela Informacijskih pisarn v kontekstu
zviševanja kakovosti komunikacije do odjemalcev.
Aktivno se izvajajo dela na prehodu
z 10 kV in 35 kV na 20 kV napetostni na
podroËju DE Trbovelj. Na podroËju DE Ljubljana mesto pa se je priËelo z zamenjavami
transformatorjev SN/NN v TP v sklopu priprav prehoda na 20 kV napetostni nivo na
DE . Poleg same zamenjave transformatorja, se v transformatorskih postajah izvajajo
tudi vsa ostala dela, ki jih je smiselno izvajati soËasno z menjavo transformatorja (npr.
zamenjava SN in NN povezav, sanacija oljne jame, beljenje prostora, ipd.). Že izdelani
idejni projekti za prehod z 10 kV na 20 kV
napetostni nivo nakazujejo izrazito poveËan
obseg del na tem podroËju za prihodnje obdobje in bo v prihodnje za izvedbe potrebno
zagotoviti tudi kadrovske resurse.
V plan investicij je uvršËeno vedno
veË objektov, ki so terminsko vezani na aktivnosti ostalih investitorjev na doloËenem
obmoËju. V fazi priprave plana investicij je
zato zelo težko napovedati natanËen termin
gradnje objektov in s tem povezano porabo
sredstev. »e so v prejšnjih letih soinvestitorji

OE V LETU 2007

OE V LETU 2007

zamujali s svojimi aktivnostmi, nasprotno v letošnjem letu celo prehitevajo v
naprej doloËene terminske plane.
OE Storitve na distribucijskem
omrežju se je v prvi polovici leta 2007
financirala iz dela omrežnine, v drugi
polovici leta pa iz dela prihodka od izvajanja storitev za nacionalnega SODO.
Del prihodkov OE ustvarja z izvajanjem
lastnih investicij podjetja ter storitev za
tujega naroËnika.

Zaposleni v OE
Zaradi stalnega poveËevanja obsega
naprav, ki jih je potrebno vzdrževati smo
tekom celega leta zaposlovali dodatni kader, predvsem elektromonterje za dela na
omrežju, v skladu s sklepom Nadzornega
sveta Elektra Ljubljana Tako je trenutno v
OE SDO zaposlenih 698 delavcev. Od tega
je na DE zaposlenih 681 delavcev, na sedežu SDO pa 17 delavcev.
Z izobraževanjem in usposabljanjem delavcev prispevamo k uËinkovitejšemu in kvalitetnejšemu delu,
izboljšujemo motivacijo in skrbimo za
osebnostno rast zaposlenih. Pri izobraževanju zaposlenih mora biti tudi v
letu 2008 poudarek na podroËju elektrotehnike. Ravno tako bo potrebno zagotoviti štipendiranje elektrotehniških
poklicev.
Skladno s prizadevanji za poveËavo deleža izvedbe prikljuËkov v lastni
režiji se že kažejo rezultati, saj je že opaziti porast izvedbe prikljuËkov na posameznih podroËjih. PovpreËno se v lastni
režiji že izdela veË kot 50 % prikljuËkov.
Z reorganizacijo se je najbolj okrepil Oddelek za dokumentacijo na DE LO
in LM, saj so se oddelku pridružili projektanti iz nekdanje OE INŽ, vendar kljub
temu izdelava projektne in tehniËne dokumentacije za lastne objekte ne dohaja
vseh potreb po novih objektih, kjer se
poleg dolgotrajnih postopkov in težav s
pridobivanjem služnosti sooËamo tudi z
zahtevami doloËenih investitorjev, ki zahtevajo takojšnje aktivnosti za izdelavo
projektne dokumentacije.

ZaËeli smo tudi z aktivnostmi na
podroËju obnovljivih virov elektriËne
energije, kjer smo skupaj z Oddelkom za
MHE in s hËerinsko družbo Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana postavili
prvo sonËno elektrarno moËi 25 kW na
strehi Srednje šole tehniških strok v Šiški. Postavitev je dosegla izreden odziv
v javnosti, saj je to edinstven primer sodelovanja med gospodarstvom in šolsko
dejavnostjo.

Z obrobo mestna hiπa pridobi na lepoti.

Havarije
Havarije so zaznamovale dogajanje v dneh od 19. 3 do 21. 3. 2007 predvsem na podroËju DE Ljubljana okolica
in Trbovlje. Zaradi težkega snega je bilo
prizadeto nadzemno elektriËno omrežje.
Zaradi pretrganih vodnikov, porušenih
drogov in podrtih dreves so bili izpadi
elektriËnega omrežja praktiËno na celotnem obmoËju DE Trbovlje.

Cilji v letu 2008
KljuËni cilji OE SDO so:
• zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe odjemalcev z elektriËno
energijo,
• zagotavljanje zadostne zmogljivosti omrežja za prikljuËevanje novih
uporabnikov,
• zagotavljanje ustrezne kakovosti
elektriËne energije vsem uporabnikom,
• nudenje storitev ob iskanju novih
poslovnih priložnosti,
• doseganje Ëim višjega zadovoljstva
odjemalcev in zaposlenih.
V naslednjem obdobju bomo vse
aktivnosti usmerili v izpolnjevanje naše
osnovne naloge, ki je zanesljiva, stroškovno uËinkovita in kakovostna oskrba
odjemalcev z elektriËno energijo ter kakovostno vzdrževanje omrežja.
Vsem sodelavkam in sodelavcem,
upokojencem in štipendistom ter vašim
družinam želim lepe praznike ter zdravo, sreËno in uspešno novo leto 2008.
Milan Švajger
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Foto: Borut »esnik

Novoletno sreËanje upokojencev
DE KoËevje

SreËanja upokojencev se je udeleæilo dve tretjini nekdanjuh sodelavk in sodelalavcev.

Na podlagi odloËitve uprave, da
se novoletno sreËanje upokojencev
Elektra Ljubljana, d. d., za zunanje
enote organizira na lokacijah posameznih DE, je bilo sreËanje upokojencev DE KoËevje organizirano in izvedeno 6. 12. 2007 v hotelu Valentin
v KoËevju.

O

d skupno 45 upokojencev se je
sreËanja udeležilo dve tretjini nekdanjih sodelavk in sodelavcev, ki
so v veliki veËini pozdravili odloËitev, da
je sreËanje spet v KoËevju, domaËem kraju
sedeža enote, od koder je tudi velika veËina sodelavcev odšla v zasluženi pokoj.
Novoletnega snidenja se je udeležila tudi
veËina zdajšnjega kolegija DE, ki so s svojimi nekdanjimi sodelavci obujali spomine
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na njihovo aktivno obdobje in nasprotno
ter jih seznanili z zdajšnjim naËinom dela,
organiziranostjo in s prizadevanji za nadaljevanje njihovega dela še naprej.
Najprej je vse navzoËe toplo pozdravil
direktor DE KoËevje Milan Mlakar in jim
zaželel prijetno poËutje in veselo druženje
ter izmenjavo bogatih izkušenj iz preteklosti ter seveda predvsem zdravja in dobre
volje tudi v naslednjem letu. V imenu uprave družbe pa je prisotne prisrËno pozdravil in jim zaželel vse lepo ter jih seznanil s
cilji in prizadevanji družbe pri poslovanju
in doseženih rezultatih, izvršni direktor OE
Skupne storitve in namestnik predsednika
uprave Vincenc Janša, kar so prisotni pozdravili z navdušenjem, saj je pred nekaj
leti tudi sam vodil našo enoto.

Kot preseneËenje veËera pa smo bili
deležni “Miklavževega darila” z nastopom
tamburaške skupine Dupljak, ki je spet
navdušila s svojimi skladbami in tudi priredbami, ob katerih so se nekateri tudi veselo zavrteli.
V razgovorih z nekdanjimi sodelavci
je pogovor nanesel tudi na temo o pokojninah, pri Ëemer je bila zanimiva misel enega
izmed udeležencev, da je pokojnina tako
visoka, kot si z njo zadovoljen.
Druženje ob dobri hrani, prijetni kapljici, predvsem pa ob dobrem vzdušju je
potekalo do veËernih ur, ko so si tudi najbolj vztrajni zaželeli dobrodošlico na naslednjem sreËanju.
Branko Volf

ELEKTRA LJUBLJANA

DRUŽBENA ODGOVORNOST

DokonËana medijska uËilnica za
dijake šole Zavoda za gluhe in
naglušne
V lepem jesenskem dopoldnevu smo 28. novembra 2007
pripravili kratko slovesnost ob zakljuËku del v medijski uËilnici srednje šole Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

P

renova medijske uËilnice se je zaËela v šolskem letu
2005/2006 in postopoma vseskozi poteka. Na omenjeni
slovesnosti smo se želeli zahvaliti donatorjem in pokroviteljem, ki so svoja sredstva nakazali v obdobju zadnjih dveh
let. S tem smo želeli izraziti veliko spoštovanje in hvaležnost
za razumevanje in podporo pri delu z dijaki našega zavoda, saj
tako dobro opremljene uËilnice brez donatorskih in pokroviteljskih sredstev ne bi mogli imeti.
Tudi podjetje Elektro Ljubljana, d. d., se je odloËilo, da
pokroviteljsko podpre naš zavod, ki v okviru izobraževalnega
procesa izdeluje grafiËne izdelke. Tako smo za leti 2006 in 2007
pripravili novoletno serijo, ki je vkljuËevala izdelavo poslovnih koledarjev (namizni, stenski, žepni) in novoletnih vošËilnic.
Koledarje in vošËilnice so v okviru izobraževalnega procesa izdelali dijaki našega zavoda. Podjetje Elektro Ljubljana, d. d., pa
je finanËno serijo v celoti podprlo. Ob koncu je bil del sredstev

vložen v opremo medijske uËilnice. V tovrstnem sodelovanju
vidi podjetje možnost pomoËi Zavodu za gluhe in naglušne
Ljubljana, hkrati pa je to pozitivna promocija Elektra Ljubljana
kot družbeno odgovornega podjetja.
Slovesnosti so se udeležili predstavnik podjetja Elektra Ljubljana, Marko Piko, predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije, opraviËila pa se je predstavnica podjetja Philp Morris.
UËitelji in dijaki so nam prikazali delo v medijski uËilnici, uporabo
opreme in tudi konËne izdelke. Na hitro smo lahko spoznali celoten proces: od snemanja, prevajanja v znakovni jezik, obdelave na
raËunalniku do montaže v studiu.
Medijska uËilnica je prikaz uspešnega sodelovanja med razliËnimi programi na zavodu, saj so pri tem projektu sodelovali uËitelji
grafiËarstva, lesarstva, strojništva, tekstilstva in drugi delavci zavoda.
Veliko ljudi je dodalo kamenËek v mozaik videnega. Hvala vsem.
Da bi nam v prihodnje ne zmanjkalo idej in energije za takšno
delo, donatorjem pa ne dobre volje za takšno povezovanje.
Bernarda Kokalj,
ravnateljica srednje πole Zavoda za gluhe in nagluπne Ljubljana

Foto: Lea Humek - ZGNL

Na slovesni otvoritvi medijske uËilnice so pokroviteljem podelili priznanja.
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OE Nakup in prodaja
elektriËne energije
Trg je odprt tudi za gospodinjske
odjemalce.

L

eto 2007 sta zaznamovala odpiranje
trga tudi za gospodinjstva in pravna loËitev Sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja. Ta dogodka sta
narekovala veliko aktivnosti v okviru projektne skupine za reorganizacijo podjetja in
v okviru projektne skupine za prilagoditev
poslovanja z gospodinjskimi odjemalci po
1. 7. 2007.

Reorganizacija
V letošnjem letu je bila izvedena
tudi reorganizacija podjetja kot posledica pravne loËitve Sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja in odprtja trga z
elektriËno energijo za vse odjemalce. Na
podroËju oskrbe z elektriËno energijo sta
se preoblikovali OE Prodaja upraviËenim
odjemalcem in OE Dobava tarifnim odjemalcem v dve novi organizacijski enoti:
OE Nakup in prodaja EE ter OE Storitve za
uporabnike. OE Nakup in prodaja EE skrbi
za trženje elektriËne energije, upravljanje
energijske bilance portfelja odjemalcev
in malih proizvajalcev v okviru bilanËne
skupine Elektra Ljubljana ter se financira

Pogled z gradu vabi obiskovalca v center.
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iz naslova prodajne marže. OE Storitve
za uporabnike skrbi za obraËun, upravlja
odnose z manjšimi poslovnimi odjemalci
in gospodinjstvi ter na podlagi pogodbe
s Sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja tudi skrbi za storitve merjenja, vodenje evidenc, sklepanje pogodb o
dostopu do omrežja, obraËun omrežnine
ter preostala dela za uporabnike, ki imajo
reguliran znaËaj in se financirajo iz naslova cene za uporabo omrežij. OE Storitve za uporabnike se deloma financira
iz cene za uporabo omrežij, deloma pa iz
naslova prodajne marže. Nova organiziranost nam je omogoËila zadržanje enotnega komunikacijskega kanala za veËino
odjemalcev, enovitost podjetja ter procesni pristop pri poslovanju. To zahteva
tesno sodelovanje obeh navedenih OE pri
vzpostavljanju novih tržnih odnosov z
našimi odjemalci in pravoËasno izmenjavo informacij.
Odprtje trga z elektriËno energijo za
gospodinjske odjemalce in pravna loËitev Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja sta zahtevala pripravo novih pogodbenih
odnosov med dobaviteljem in odjemalcem
na eni strani ter pooblašËenim izvajalcem
Sistemskega operaterja distribucijskega

gregor.bozic@elektro-ljubljana.si
omrežja in odjemalcem na drugi strani. Za
dobavitelja to pomeni sklenitev pogodb o
nakupu in prodaji elektriËne energije z gospodinjskimi odjemalci skupaj s splošnimi in
z dopolnilnimi pogoji oziroma pogoji za dodatne storitve, za izvajalca Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja pa sklenitev
pogodb o dostopu z gospodinjskimi odjemalci na podlagi splošnih dobavnih pogojev, izdanih s strani Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Analogno je bilo treba
loËiti tudi pogodbe o nakupu in prodaji elektriËne energije ter o dostopu do distribucijskega omrežja za poslovne odjemalce. Nove
pogodbe se sklepajo le z novimi odjemalci
oziroma ob spremembah pogodbenih parametrov obstojeËih odjemalcev. Za obstojeËe
odjemalce se obstojeËe dobavne pogodbe
podaljšajo za nedoloËen Ëas, ki vkljuËujejo
tudi dostop do omrežja, razen pri pogodbah
o nakupu in prodaji elektriËne energije s poslovnimi odjemalci za doloËen Ëas, kjer se
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spremenijo v nedoloËen Ëas le pogodbe o
dostopu do distribucijskega omrežja.

Energijska bilanca nakupa
in prodaje
Poslovni izid upravljanja energijske
bilance nakupa in prodaje bilanËne skupine
Elektra Ljubljana je odvisen od gibanja cen
na trgu na debelo, od dinamike sklepanja
pogodb s poslovnimi odjemalci in sklepanja pogodb o nakupu elektriËne energije na
trgu na debelo, od ustreznega obvladovanja
tveganj pri sklepanju nakupnih in prodajnih
pogodb ter po odprtju trga za gospodinjstva
tudi od pogajanj s slovenskimi proizvajalci
elektriËne energije o nakupu in prodaji elektriËne energije za gospodinjstva. Prodajna
cena elektriËne energije za gospodinjske
odjemalce je v zadnjih letih sorazmerno
stabilna, cena elektriËne energije na trgu
na debelo pa je v zadnjih dveh letih moËno
narasla, zato je razkorak med tržno nakupno ceno in prodajno ceno za gospodinjstva
zelo velik. Ker Slovenija zaradi visoke rasti
porabe postaja Ëedalje veËji uvoznik elektriËne energije, saj delež uvoza znaša do 30 %,
nove mednarodne prenosne zmogljivosti in
novi proizvodni viri pa temu ne sledijo v zadostni meri, se sooËa z izzivi zagotavljanja
zanesljivosti oskrbe in zagotavljanja zadostnih finanËnih virov za nove naložbe. To
kljub delni podražitvi elektriËne energije za
gospodinjske odjemalce s 1. 1. 2008 ostaja
izziv tudi v prihodnje. Ker Elektro Ljubljana
od 1. 7. 2007 ni veË javno podjetje, ampak
delniška družba z znanimi lastniki, to pomeni dodaten pritisk na pravoËasne in ustrezne
odloËitve vodstva podjetja ter drugaËne odnose med udeleženci na trgu.

Drugi energetski steber
Zaradi ustanovitve drugega elektroenergetskega stebra okoli Nuklearne elektrarne Krško v okviru državno-zasebnega partnerstva GEN - Istrabenz - Gorenje, je Holding
Slovenske elektrarne izgubil monopolni položaj na trgu na debelo. Ker je strategija GEN-I
usmerjena tudi na trg na drobno, GEN-I postaja resen konkurent distribucijskim podjetjem. To zahteva spremembo strategije Elektra
Ljubljana na podroËju nakupa in prodaje ter
potrebo po vzpostavitvi sistema trženja, ki bo

poleg trženja elektriËne energije vkljuËevalo
tudi druge produkte in storitve, ki jih podjetje
izvaja v okviru posameznih organizacijskih
enot. VeËja konkurenca na trgu prinaša tudi
veËja tveganja oziroma veËjo možnost izgube dobiËka ter pritisk na celotno podjetje
po spremembi organizacijske kulture, zasuk
k tržni miselnosti in usmerjenosti h kupcu
ter po prenovi osnovnih in podpornih procesov s ciljem poveËanja uËinkovitosti ter
ustvarjanja nove vrednosti za odjemalce. Ker
je Elektro Ljubljana tradicionalno in veliko
podjetje, bo to prilagajanje zahtevalo nova
znanja, svoj Ëas in napor vseh zaposlenih
v družbi. Zaradi subvencioniranja gospodinjskih odjemalcev na tem segmentu še ni
priËakovati veËje konkurence, na segmentu
poslovnih odjemalcev pa lahko priËakujemo
zelo veliko konkurenco po izteku dolgoroËnih pogodb o nakupu in prodaji elektriËne
energije konec leta 2009 ter priËakovan upad
tržnega deleža, Ëe podjetje ne bo izvedlo
ustreznih ukrepov na podroËju obvladovanja
svojega portfelja bilanËne skupine skladno s
politiko obvladovanja tveganj in na podroËju
trženja. Ker Elektro Ljubljana ne razpolaga s
svojimi proizvodnimi viri, bo to odvisno tudi
od strategije konkurence, razvoja preglednega terminskega trga na debelo in dostopa do
drugih likvidnih trgov z elektriËno energijo
ob izgradnji novih mednarodnih ali nacionalnih prenosnih zmogljivosti.

Zadnja raziskava zadovoljstva naših
odjemalcev je bila izvedena v letu 2005,
kar predstavlja pomanjkanje informacij o
ustreznosti našega dela. Naslednja raziskava, predvidena v letu 2008, naj bi pokazala
tudi potrebne ukrepe v prihodnosti.

V letu 2007 smo pripravili zahteve
za razpis oziroma dokumentacijo za razvoj
infrastrukturne podpore za obvladovanje
koliËinske agregacije, napoved odjema in
analize portfelja bilanËne skupine Elektra
Ljubljana. V letu 2008 naËrtujemo zagon
aplikacij, s tem pa uËinkovitejše upravljanje
portfelja in lažje obvladovanje tveganj.

Naj bo leto 2008 uspešno za vse deležnike, ki so povezani z Elektrom Ljubljana. Vsem sodelavcem se iskreno zahvaljujem za potrpežljivost, vztrajnost,
sodelovanje in odgovornost pri izvajanju
nalog, ki so bile v letošnjem letu nujne za
izpeljavo reorganizacije, odprtje trga za
gospodinjstva in pravno loËitev Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
»eprav kaže, da bo leto 2008 mirnejše, se
to ne sme zgoditi. Elektro Ljubljana lahko
ostane uspešnen le, Ëe bomo strnili vrste
in s skupnimi moËmi ter z velikimi napori
prebrodili izzive, ki so pred nami. Vsem
sodelavcem, upokojencem in štipendistom
želim veliko zdravja, veselja in topline v
prihajajoËem letu.

V letu 2007 konËujemo prenovo CRMsistema za obvladovanje kupcev, ki omogoËa razširitev poslovanja na gospodinjske
odjemalce. V letu 2008 naËrtujemo z novim
CRM-orodjem konsolidacijo procesov sklepanja pogodb o nakupu in prodaji elektriËne
energije ter pogodb o dostopu do distribucijskega omrežja in nadaljevanje projekta
za vzpostavitev enotnega pogleda na odjemalca v celotnem podjetju, ki bo omogoËil
pregledno in uËinkovito trženje elektriËne
energije in storitev.

Zelena energija Elektra
Ljubljana
V letošnjem letu smo izdali tudi Ëasopis za odjemalce Zelena energija Elektra
Ljubljana, kjer želimo prevzeti aktivnejšo
vlogo pri ohranjanju okolja. Zavedamo se,
da je raba energije v nenehnem porastu, kar
pomeni vrsto negativnih vplivov na okolje.
V Ëasopisu želimo približati uËinkovito rabo
energije in obnovljivih virov ter naše storitve na podroËju oskrbe z elektriËno energijo. V ta namen smo izdali tudi brošure
za gospodinjstva na temo uËinkovita raba
energije. Prav tako smo za gospodinjske odjemalce v sodelovanju z OE Storitve za uporabnike razvili novi storitvi, ki odjemalcem
pomagajo spremljati svojo porabo in porabo
posameznih gospodinjskih aparatov ter poslediËno tudi vplivati na zmanjšanje zneska
raËuna. V prihodnjem letu želimo tržni splet
razširiti tudi z udeležbo na sejmih, vzpostavitvijo sheme lojalnosti kupcev produktov
in storitev skupaj s partnerji ter z energetskimi pregledi.

mag. Gregor BožiË
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OE Skupne storitve v letu 2007
Oddelek za varnost in
zdravje pri delu

vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si

Znotraj organizacijske enote
Skupne storitve delujejo: Kadrovska
služba, Pravna pisarna, Oddelek za
odnose z javnostmi, Služba za kakovost, Oddelek za varnost in zdravje
pri delu, Splošna služba, Notranja
revizija ter Projektna pisarna. V nadaljevanju vam predstavljamo kratko
predstavitev, da se bližje seznanimo z
našim delom, s cilji in z izzivi, ki so
pred nami.

Z

avedamo se, da so Ëloveški viri
kljuËni intelektualni kapital za
našo družbo in prav ti lahko bistveno pripomorejo k poslovni uspešnosti,
uËinkovitosti in k ugledu naše družbe. Za
upravljanje, vodenje in razvijanje Ëloveških virov v družbi je pristojna Kadrovska
služba. Temeljni cilj Kadrovske službe v
letu 2008 je realizacija projekta prenove
sistemizacije delovnih mest in plaËnega
sistema, v katerega sodi tudi sistem nagrajevanja in napredovanja. Poleg premišljene politike zaposlovanja je med temeljnimi podroËji upravljanja s kadri še
skrb za neprestano izobraževanje in razvoj
Ëloveških virov ter spremljanje njihovega
zadovoljstva. »loveški viri prav s svojim
znanjem, sposobnostjo in z motivacijo za
delo dokazujejo, da so predani Ëlani kolektiva in bistveno dodajo k vrednosti pri
doseganju uspešnosti poslovanja družbe
kot celote.
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Oddelek za varnost in zdravje pri delu
organizira pouËevanje in usposabljanje delavcev s podroËja varnosti in zdravja pri delu
ter požarnega varstva ter drugih dodatnih
funkcionalnih usposabljanj delavcev. Skrbimo za pravoËasno pošiljanje zaposlenih na
usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede ter organiziramo cepljenje proti
klopnemu meningoencefalitisu in gripi. Evidentiramo poškodbe pri delu in poskrbimo
za njihovo nadaljnjo prijavo inšpekciji dela.
Skrbimo za dodelitev osebne varovalne opreme in sodelujemo pri nabavi delovne opreme
ter skrbimo za redne predhodne in obdobne
preglede sredstev za delo. V okviru požarne
varnosti skrbimo za redne preglede gasilnih
sredstev in drugih zakonsko doloËenih obveznosti s tega podroËja. S pridobitvijo certifikata OHSAS 18001 je delo v Oddelku VZD
obsežnejše, velik poudarek je predvsem na
sodelovanju z drugimi službami.

Oddelek za odnose z
javnostmi
Poslanstvo odnosov z javnostmi je komunikacijska podpora odloËitvam uprave
družbe z uporabo vseh sodobnih komunikacijskih znanj in orodij. Funkcija odnosov z
javnostmi je z naËrtnimi komunikacijskimi
aktivnostmi, skladno s poslovno strategijo
podjetja, ustvarjati naklonjenost med družbo in njenimi javnostmi ter skrbeti za ime
in ugled družbe. Cilji Oddelka za odnose z
javnostmi: sistematiËno obvešËanje interne
in eksterne javnosti ter proaktivno medijsko
nastopanje. Ohranjanje in poveËanje ugleda
družbe, razvijanje družbene odgovornosti z
donacijami in s pokroviteljstvi. Utrjevanje
korporativne blagovne znamke Elektro Ljubljana na celotnem oskrbovalnem obmoËju. V
letu 2007 je izšlo pet številk internega glasila Elektro novic, organizirana in izvedena
sta bila dva Elektrina veËera, sodelovali smo
pri organizaciji in izvedbi priložnostnih dogodkov: odprtja DCV, odprtja RTP Litija, odkritju kipa dr. Marjanu Plaperju, 110. obletnici

elektrifikacije Ljubljane. Priložnostni dogodki
in samo poslovanje Elektra Ljubljana je bilo
medijsko dobro pokrito. Sodelovali smo tudi
pri izidu prve številke Ëasopisa Zelena energija Elektra Ljubljana. Skladno s kriteriji družbe
so bila dodeljena donacijska in pokroviteljska
sredstva. Elektro Ljubljana že dlje Ëasa med
drugimi projekti podpira Zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana in Društvo za pomoË trpeËim in bolnim RdeËi noski. Med drugimi
projekti v Oddelku za odnose z javnostmi
poteka tudi seznanjanje uËencev in dijakov o
poklicih v elektroenergetiki. KljuËni projekt,
ki ga naËrtujemo za leto 2008, je vzpostavitev funkcije korporativnega komuniciranja v
Elektru Ljubljana. V OE skupne storitve sodelujemo tudi pri procesu trženja, kjer se zbirajo
podatki o trgu, analizira okolje, pripravljajo
akcijski naËrti oglaševanja in spremlja njihovo uËinkovitost. Po odprtju trga z elektriËno
energijo za vse odjemalce pomen tega procesa
samo še narašËa. Intenzivne priprave so potekale tudi v letu 2007, v novem letu 2008 pa
bo napetost samo še rasla. Še pomembnejše
bo postalo informiranje kupcev o varËevanju
V Ljubljanici zablesti Ëaroben odsev.
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z energijo oziroma o uËinkoviti rabi energije ter o vseh prednostih, ki jih prinaša dolgoroËna zvestoba obstojeËemu dobavitelju.
Na tem podroËju bo Elektro Ljubljana, d. d.,
uspešen, Ëe bo stalno spoznaval želje in potrebe odjemalcev in drugih deležnikov ter jih
skušal uresniËiti in zadovoljiti s prilagojenimi,
svežimi in sodobnimi produkti ter storitvami
z energetskega podroËja, seveda na naËin, ki
bo ustreznejši od konkurenËnih rešitev. Tako
se bomo v Elektru Ljubljana, d. d., še naprej
približevali odjemalcem, izpolnjevali priËakovanja in vzpostavljali upravljanje tržnih odnosov na vseh ravneh delovanja ter na vseh
odloËilnih segmentih.

Splošna služba
Splošna služba kot nosilec pomembnega procesa v dejavnosti družbe, to je zavarovanja premoženja družbe, je posebno pozornost posveËala pravoËasnemu in celovitemu
prijavljanju škod, ki so nastale na premoženju družbe oziroma so bile povzroËene kot
posledica njene dejavnosti. Z zadovoljstvom
je spremljala izboljševanje realizacije, ki je
rezultat prizadevnosti vseh zaposlenih, ki se
ukvarjajo s tem podroËjem. V naslednjem
letu bo vso pozornost posvetila pripravam
temeljev in pogojev za sklenitev nove zavarovalne pogodbe. S pridobitvijo novega
certifikata je bila dejavnost Splošne službe
usmerjena tudi k dopolnitvam predpisov,
ki opredeljujejo postopke glede varovanja
informacij. Uspešno obvladovanje pošte pomeni tudi uspešno ravnanje s podatki zaupnega znaËaja.
Sistem arhiviranja terja nujno posodobitev. ZaËetnemu urejanju arhivov nujno sledi prenos arhivov na elektronske medije, kar
bo služba z uvedbo brezpapirnega poslovanja
poskušala realizirati v prihajajoËem letu.

Pravna pisarna
Pravna pisarna se pri svojem delu sreËuje z raznovrstnimi pravnimi vprašanji, pri
Ëemer je poudarek zlasti na spremljanju in
izvajanju veljavne zakonodaje, pripravi in
pregledu razliËnih tipov pogodb, izdelavi zahtevnejših pravnih mnenj in konkretnih aktov
s podroËja statusnih zadev družbe, delovnopravne zakonodaje in notranje organizacije
podjetja, javnih naroËil, stvarnopravnih raz-

merij itd. Po potrebi se udeležujemo tudi sodnih postopkov oziroma za potrebe sodnih postopkov sodelujemo z izbranimi odvetniškimi
pisarnami in drugimi pravnimi svetovalci. Posebej pomembno pri našem delu je Ëim boljše sodelovanje s preostalimi OE v družbi ter
seveda redno izmenjavanje strokovnih mnenj
med samimi sodelavci v Pravni pisarni.

Projektna pisarna
Namen Projektne pisarne je, da deluje
kot informacijsko središËe projekta in skrbi
za dober pretok informacij. Imela naj bi centraliziran pregled in nadzor nad projektnim
ravnanjem podjetja, delegirala naloge skladno
z metodologijo in s standardi ravnanja projektov ter izvajala podporne aktivnosti. Namen
Projektne pisarne je tudi uvedba projektnega
naËina vodenja projektov, ki predstavlja urejen
naËina dela z jasno doloËenimi odgovornostmi in s pristojnostmi dela na projektih. Sistem
ravnanja s projekti naj bi tako prešel v bolj
formalen naËin z uvedbo metodologije, predpisov in postopkov. V svojem bistvu je projektna pisarna strokovni servis, ki je v pomoË
ravnateljem projektov in ni samo pisarniška
podpora in tudi ne projektni policist.
KratkoroËna usmerjenost projektne pisarne je pomoË projektnim vodjem pri ravnanju projektov, in sicer z izdelavo pregleda
preteklih in aktivnih projektov, izdelavo navodil in organizacijskega predpisa ter osnovnih standardov o vodenju projektov, vpeljave
informacijskega sistema za podporo ravnanju
projektov, nudenju pomoËi projektnim vodjem
pri zagonski fazi novih projektov, oblikovanju
sistema poroËanja o projektnem delu.

Služba za kakovost
Služba za kakovost je podpora delovanju integriranega sistema kakovosti, v kar po
eni strani sodi Odbor za kakovost in Odbor za
kakovost OE oziroma DE. Trije sistemi (standardi): ravnanje z okoljem, varnost in zdravje
pri delu in upravljanje varovanja informacij
pa so drugi del integriranosti, in sicer tako, da
ima vsak svet svoj sistem, v okviru katerega
sta imenovana tudi skrbnik in pooblašËenec
sistema. V letu 2007 so bili poudarki delovanja službe usmerjeni na izdelovanje navodil,
ki ponazarjajo procese, in je zato tudi vsebina Navodila oblikovana skozi diagram pro-

cesa (dogodki, aktivnosti, vloge, dokumenti,
informacijska podpora ...), skozi matriko odgovornosti za aktivnost in skozi definiranje
nekaterih procesnih elementov, kot so vhodi/
izhodi iz procesa, kazalniki, tveganja, povezanost s tremi standardi itd. V naslednjem letu
se bo aktivnost prenavljanja poslovnih procesov nadaljevala. Novo vsebinsko podroËje,
ki sta ga potrdila uprava in svet delavcev, pa
bo pridobitev certifikata družinam prijazno
podjetje. Služba bo skušala dvigniti raven
kakovosti in izvedbe ukrepov, izvirajoËih iz
notranjih in zunanjih presoj. VeËji poudarek
bo dan vzpodbujanju sistema stalnih izboljšav. Služba bo tako kot letos sodelovala tudi
v drugih projektih, ki se dotikajo prenavljanja
procesov, ki se izvajajo v podjetju oziroma sistemov, po katerih se zaposleni ravnamo.

Notranja revizija
Notranja revizija je po organizacijski
shemi, ki velja od letošnjega leta, formalno
umešËena v OE Skupne storitve, dejansko pa
deluje kot štabna služba, ki je neposredno odgovorna upravi družbe. Notranja revizija je
poslovodno usmerjena funkcija. Njen namen je
izvajanje podpore pri ocenjevanju tveganj in
ugotavljanje ustreznosti ocene tveganja, ugotavljanje ustreznosti in primernosti delovanja
notranjega kontrolnega sistema, ugotavljanje
skladnosti delovanja podjetja s predpisi in svetovanje vodstvu. V letu 2007 je bilo delovanje
službe usmerjeno v koordinacijo pri izvedbi
ocene tveganja informacijskih sredstev. Ocena
je bila izvedena v okviru standarda za varovanje informacij. Izvedeni so bili prvi notranjerevizijski pregledi, katerih temeljni namen je bil
preveriti notranji kontrolni sistem pri izbranih
poslih. Notranja revizija pa je aktivno sodelovala tudi pri nekaterih projektih, ki potekajo
v podjetju. Za leto 2008 naËrtujemo nadaljnje
izvajanje revizijskih pregledov in sodelovanje
pri izvedbi ocene tveganja na posameznih podroËjih delovanja družbe, ki so preizkušeni v
okviru posameznih standardov kakovosti.
Sodelavkam in sodelavcem OE Skupne storitve se iskreno zahvaljujem za vaš
trud in osebno zavzetost pri delu v letu
2007. Vsem skupaj pa želim lepo, uspešno
in ustvarjalno leto 2008.
Vincenc Janša s sodelavci
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OE RFS ob koncu leta 2007

maca.bozic@elektro-ljubljana.si

Leto 2007 so zaznamovali izjemno pomembni dogodki, ki so neposredno vplivali na delo v podjetju in
naši organizacijski enoti.

U

veljavitev evra, odprtje trga z elektriËno energijo za gospodinjske odjemalce, izloËitev dejavnosti Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja so
tisti mejniki, ki so dali nov peËat na organizacijo podjetja, njegovo poslanstvo in vizijo
ter z njima povezano strategijo.
V OE RaËunovodsko finanËne storitve
vrednostno spremljamo poslovne dogodke
v podjetju in med podjetji skladno z gospodarsko zakonodajo. Vodstvu v njegovih
prizadevanjih za uspešnost podjetja pomagamo sprejemati poslovne odloËitve in
spremljati finanËno stanje podjetja. Informacije o poslovanju družbe posredujemo
razliËnim uporabnikom informacij, tj. vodilnim v podjetju, lastnikom, zaposlenim,
bankam in državnim institucijam.

Leto 2007
V zaËetku leta 2007 smo bili v OE RFS
precej zaposleni z usklajevanjem finanËnega
poslovanja podjetja s spremenjenimi Slovenskimi raËunovodskimi standardi in z davËno
zakonodajo ter z izdelavo zakljuËnega raËuna
in Letnega poroËila družbe za leto 2006. Poslovanje družbe v letu 2006 in Letno poroËilo
je revidirala revizijska hiša KPMG Slovenija,
d. o. o. Letno poroËilo družbe za leto 2006 je
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najprej potrdil nadzorni svet družbe, nato pa
je bilo posredovano v potrditev pristojnemu
ministrstvu in v sprejetje delniški skupšËini.
Velik poudarek smo v zaËetku leta namenili uspešnemu prehodu na evro, in sicer
pri poslovanju prek transakcijskih raËunov
in pri prilagajanju knjigovodskega spremljanja dogodkov v novi valuti, dvojnem oznaËevanju cen in pri uporabi novih evrskih
plaËilnih inštrumentov. Na vseh podroËjih
smo uspešno premagali ovire, tako da nam
evro ni povzroËal težav.
Skladno z novo notranjo organizacijo družbe s 1. januarjem 2007, s predvideno
izloËitvijo dejavnosti Sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja in z dokonËnim odprtjem trga elektriËne energije smo v sodelovanju z drugimi organizacijskimi enotami pripravili Gospodarski naËrt družbe za leto 2007,
ki ga je potrdil tudi nadzorni svet družbe.
Novi notranji organizaciji družbe smo
prilagodili sistem raËunovodskega obraËunavanja ter analiziranja in poroËanja. Pripravljamo pa se že na nove spremembe, ki se
nam obetajo v letu 2008, ko bomo prilagajali
poroËanje zahtevam nacionalnega Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
SODO, d. o. o.
Z ustanovitvijo SODO, d. o. o., so namreË distribucijska podjetja, med njimi Elektro Ljubljana, izgubila status javnih podjetij. Elektro Ljubljana tako od 1. julija 2007
naprej ne opravlja veË gospodarskih javnih
služb, ampak te storitve izvaja za SODO.
Elektro Ljubljana in SODO sta 21. junija
2007 sklenila pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in o izvajanju
storitev za Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z elektriËno energijo, v
kateri so opredeljena razmerja med njima
ter njune pravice in obveznosti. Z aneksi k
osnovni pogodbi vsako leto opredelita obseg storitev, ki jih Elektro Ljubljana izvaja
za SODO in pod kakšnimi pogoji. Vsebina
prvega aneksa k pogodbi za obdobje od 1. 7.
2007 do 31. 12. 2007 je bila po zahtevnih pogajanjih dogovorjena šele v mesecu novembru, kajti pogoji poslovanja so se od sprejetja
regulativnega okvira za obdobje 2006-2008
do danes bistveno spremenili.

V OE RFS smo sodelovali pri izvedbi
izloËitve dejavnosti Sistemskega operaterja
in pri pripravi pogodbe s SODO in pripravi izhodišË za aneks k pogodbi. Sodelovali
smo pri projektih Socialni vidiki ob preoblikovanju družb distribucije v Republiki Sloveniji, Vrednotenje normativov vzdrževanja
in poslovanja dejavnosti SODO ter Potrebna omrežnina za uporabo distribucijskega
omrežja elektriËne energije za leti 2007 in
2008. Zaradi statusnih sprememb smo za
potrebe Javne agencije RS za energijo in
Ministrstva za gospodarstvo pripravili zahtevane podatke in izdelali prerez poslovanja na dan 30. junij 2007. S 1. julijem smo
vzpostavili nov sistem poslovanja, v prvi
fazi nov tok finanËnih dokumentov in sistem njihovega evidentiranja v poslovnih
knjigah.
Poslovanje v OE RFS so zaznamovale
tudi spremembe na trgu elektriËne energije.
Sodelovali smo pri oblikovanju novih pogojev poslovanja z gospodinjskimi odjemalci,
ki so skladni z energetsko zakonodajo 1. julija postali upraviËeni odjemalci.
Poslovno sodelovanje z bankami smo
razširili na podroËju transakcijskih raËunov.
Za kupce z loËenim raËunom za elektriËno
energijo je bil uveden nov raËun, kar so kupci
sprejeli v svoje poslovanje brez veËjih težav.
Na podroËju kratkoroËnega zadolževanja smo v letu 2007 nadaljevali šËitenje
teËaja valute, v kateri je bilo posojilo pridobljeno. Iz naslova šËitenja z uporabo inštrumenta forward bodo realizirani prihodki,
ki predstavljajo nominalno znižanje vraËila
glavnic, kot so bile ob najemu.
Aktivno smo pristopili tudi k obvladovanju obrestnih tveganj na podroËju dolgoroËnega zadolževanja. V sodelovanju s
pogodbeno banko je bila razvita strategija
medvalutne zamenjave, ki prinaša historiËne
prihranke v razliki obrestnih mer med evrom
in švicarskim frankom. Z izbrano strategijo
bomo realizirali kar nekaj finanËnih prihodkov. Obe strategiji sta v letošnjem letu, ki ga
je na podroËju obrestnih in teËajnih nihanj
zaznamovala kriza hipotekarnih kreditov
v ZDA, izrednega pomena, saj so obrestne
mere poslediËno narasle.
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Na informacijskem podroËju skupaj z
informatiki vztrajno nadaljujemo gradnjo
integriranega informacijskega sistema, podatkovnega skladišËa in direktorskega informacijskega sistema. S strani Informatike, d. d., je
bilo na podroËju nadgradnje informacijskega
sistema vpeljano projektno vodenje in OE RFS
je pri tem aktivno sodeloval. Pripravljeni in realizirani oziroma v teku so projekti na podroËju terjatev in obveznosti poslovnih partnerjev, plaËilnega prometa, investicij, osnovnih
sredstev, finanËnega spremljanja pogodb idr.
Z namenom pravoËasnega zajemanja
podatkov za meseËne preglede poslovanja
in davËnega obraËuna smo uvedli rokovnik knjigovodskega zakljuËevanja mesecev.
Pri tem sta izrednega pomena pravoËasen
pregled in potrditev prejetih raËunov ter
pravoËasna priprava podatkov o realizaciji
elektriËne energije in omrežnine, kjer pa je
pomembno korektno sodelovanje odgovornih oseb iz vseh organizacijskih enot.

Elektronsko poslovanje
Eden naših prioritetnih ciljev za leto
2008 je vzpostavitev elektronskega poslovanja. NaËrtujemo uvedbo elektronskega poslovanja za prejete in izdane fakture z uporabo

digitalnega podpisa. V naslednji fazi bomo
pristopili k elektronski likvidaciji prejetih
faktur, kar bo omogoËilo hitrejše potrjevanje
faktur in s tem zgodnejše evidentiranje dogodkov v poslovnih knjigah, mogoË pa bo
tudi nadzor aktivnosti v procesu likvidacije.
V zaËetku leta 2008 bo pripravljen tudi
predlog nove sistemizacije, pri kateri OE RFS
ves Ëas aktivno sodeluje.
Na kratko smo želeli seznaniti vse o
najaktualnejših projektih, ki so se in se še
bodo izvajali v prihajajoËem letu. Tudi prihodnje leto bo dinamiËno in ne bo dopušËalo
nikakršnega predaha. Spremembe so nas zajele vse in le skupaj jih bomo uspešno rešili.
Ob koncu letošnjega leta se zahvaljujem v svojem imenu in imenu svojih sodelavcev vsem za kreativno in požrtvovalno
sodelovanje. Želimo vam, da bi si med bližajoËimi prazniki v krogu svojih najbližjih
nabrali dovolj moËi, volje in energije, da
bi s polnim elanom zaËeli novo poslovno
leto. Vsem želimo, da bi bilo prihajajoËe
leto prijazno, da bi bili sreËni in zdravi in
uspešni na vseh podroËjih.
SreËno!
Maca BožiË s sodelavci

Sredi Mestnega trga ponosno stoji
Robov vodnjak.

NOVICA

NOVICA

Novoletna pozornost za vse
upokojence Elektra Ljubljana
Ob praznovanju 110. obletnice elektrifikacije mesta Ljubljana je Elektro Ljubljana, d. d., izdal
spominsko knjigo z naslovom “110 let elektrifikacije
Ljubljane”.

O

b tej priložnosti je podjetje sklenilo izvod te knjige
kot novoletno pozornost podariti tudi vsem upokojencem družbe.
Vse upokojence, ki darilnega paketa niste prejeli na
prednovoletni zabavi, obvešËamo, da ga lahko prevzamete v
distribucijski enoti ali na nadzorništvu, kjer ste se upokojili.
Za informacije se od 7. januarja 2008 naprej obrnite na
zaposlene, kjer so potekale prijave za prednovoletna sreËanja,
in sicer:
Mestna elektrarna ljubljanska - Elektro
Ljubljana.

• za DE KoËevje
Ljubica Vesel
tel. 23-04-614,
• za DE Ljubljana mesto
Jelka Urh
tel. 23-04-425,
• za DE Ljubljana okolica
Nina MušiË
tel. 23-04-118,
• za DE Novo mesto
Jolanda Štukelj
tel. 07 39-31-223,
• za DE Trbovlje
Jožica Zupan
tel. 03 56-27-576,
• za Upravo
Silva Švigelj
tel. 23-04-130.
OE Skupne storitve
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Prednovoletno sreËanje
upokojenih sodelavk in sodelavcev
DE Ljubljana mesto, DE Ljubljana
okolica in uprava

N

avzoËe je v imenu uprave družbe
pozdravil namestnik predsednika
uprave Vincenc Janša. V nagovoru je navedel nekaj podatkov o spremembah v poslovanju družbe, ki so se zgodile
v tem poslovnem letu, o pomembnih investicijah, ki so se odvile v tem letu, seveda pa je vošËil vsem prisotnim v svojem
imenu in imenu vodstva družbe - sreËno,
zadovoljno in uspešno novo leto 2008.
Predvsem pa tudi veliko osebnega zadovoljstva in zdravja.
Za tem je spregovoril predsednik
Društva upokojencev Elektra Ljubljana
Jože Bergant. Predvsem se je v imenu
vseh upokojencev zahvalil za povabilo na
sreËanje in prijetno druženje. V današnjih
Ëasih so takšna sreËanja že prava redkost.
V imenu Ëlanov društva upokojencev se je
zahvalil tudi za vso pomoË, ki jo družba
nudi društvu v takšni ali drugaËni obliki.
SreËno, zadovoljno in polno zdravja je zaželel vsem prisotnim.
V nadaljevanju so zbrane zabavali
Ëlani skupine »rni klobuki iz KoËevja. Ob
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prijetnih melodijah smo se z veseljem zavrteli v ritmu valËka in polke. V veËernih
urah so upokojenci nasmejanih obrazov in
prijaznih vtisov odhajali s prizorišËa. Vsi v
iskrenem upanju, da se v prihodnjem decembru spet snidemo.
Nekaj utrinkov s sreËanja:
Majda HoËevar: “Zares prijetno sreËanje, prijetno je poklepetati s starimi
znanci in prijatelji in obujati spomine na
lepe dni v službi.”
Jožica Dolinar: “Veseli smo, da Elektro še vedno uspe organizirati tako prijetna sreËanja in nas obenem še obdari. Še
tako naprej!”
Zakonca Petek: “Z veseljem prihajava na ta sreËanja in upava, da bo to še
velikokrat mogoËe. Iskrena hvala vodstvu

podjetja, ki se potrudi tudi za nas, upokojence.”
Alojz Marn: “Na tako prijetnih sreËanjih se ne sme manjkati!”
Smrkolj Anica: “PrviË sem na takšnem sreËanju, pa vidim, da bi morala priti
veËkrat.”
Anton Kravcar, najstarejši upokojenec Elektro Ljubljana, d. d.: “Res se z veseljem odzovem na vsa povabila Elektra
Ljubljana in upam, da se bom lahko še
velikokrat.”
SreËno novo leto 2008 tudi vsem
tistim, ki se nam niste mogli pridružiti,
mogoËe pa prihodnji december. Na svidenje vsem!
Alenka Kušar

Foto: Tomo Hutar

V zgodnjih popoldanskih urah,
5. decembra 2007, so se zbrali upokojenci enot Ljubljana mesto, Ljubljana okolica in uprave na prednovoletnem sreËanju v gostilni Štern
na Ježici v Ljubljani. Prostor je bil
dovolj velik, da je sprejel nekaj veË
kot 150 upokojencev, od skupno
vseh 407 s tega podroËja, ki so se
sreËanja udeležili. Pri gostilni je tudi
dovolj veliko parkirišËe, dostop pa je
mogoË tudi z mestnim avtobusom in
vlakom.

Novoletnega sreËanja se je udeleæilo 150 upokojenih sodelavcev.

NOVICA

NOVICA

Usposabljanje delavcev V
- DE Novo mesto

DE Novo mesto smo izvajali
usposabljanje delavcev za varno delo z avtodvigali in avtokošarami. Namen seminarja je bil seznaniti delavce z osnovami zakonodaje
iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in zdravstvenega varstva.
Poleg tega so se seznanili s splošno tematiko o dvigalih in avtokošarah, kot
so: vzdrževanje, varno delo, pregledi
in preizkušanje, ukrepi in normativi za
varno delo, sredstva za prijemanje in
nošenje bremen, ter osebna varovalna
sredstva.
Usposabljanje je bilo sestavljeno iz
dveh delov: teoretiËnega in praktiËnega.
PraktiËno delo se je izvajalo v Nadzorništvu Novo mesto.

Jolanda Štukelj
Tudi pri delu z avto-koπarami je potrebna uporaba zaπËitnih sredstev.

P

rednovoletnega sreËanja upokojenih sodelavk in sodelavcev
Elektra Ljubljana, DE Trbovlje, se je udeležilo nekaj Ëez petdeset upokojenk in upokojencev. Slavnostno sreËanje je bilo
organizirano na posreËen datum, kar na Miklavža, 6. 12. 2007, kar
je že vnaprej ponudilo veliko smeha in dobre volje povabljencev. V
prikupnem GostišËu RaËiË, Gabersko, Trbovlje, je najprej vse navzoËe toplo pozdravil direktor DE Trbovlje, Anton Razpotnik in jim
zaželel prijetno poËutje ter veselo druženje. NavzoËi so bili tudi Ëlani
kolegija DE Trbovlje in pomagali obujati žive, še prežive spomine
napornega dela in izmenjavo bogatih izkušenj iz preteklosti. Prisotne je pozdravil in jim zaželel vse lepo predsednik uprave, Mirko
MarinËiË. Vsem je zaželel tudi mirne in prijazne božiËne praznike.
Ob dobri hrani in pijaËi ter primerni glasbi so naše upokojene sodelavke in sodelavci v prijetnem klepetu preživeli lepo popoldne. Koli-

Ponosni so in Ëutijo, da niso pozabljeni. Z zadovoljnimi obrazi, nasmehom in s prisrËnimi stiski rok so se razšli.
Irena PotoËnik
Upokojene sodelavce je toplo pozdravil Anton Razpotnik.
Foto: Tomo Hutar

SreËanje
upokojencev
Elektra Ljubljana,
DE Trbovlje

ko veselih, sijoËih oËi se je spet videlo po dolgem Ëasu. Bili so sreËni in
zadovoljni, ker jim uprava posveËa toliko pozornosti in jim omogoËa
druženje na domaËem terenu. Za domaËo, dobro voljo je pripomogel
delavec Andrej Potrbin in jim zaigral nekaj domaËih, luštnih, kot so
Na Golici in podobno. Ob koncu sreËanja so povabljenci dobili darila,
katera jim je pripravila družba. Za vse se zahvaljujejo. Upajo, da bodo
takšna sreËanja tudi naslednja leta.
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OE TehniËna podpora
v letu 2007
Služba režijskih
dejavnosti
Tudi v letošnjem letu smo se v Službi
režijskih dejavnosti (v nadaljevanju SRD)
trudili pripraviti objekte in delovna mesta, ki
bodo omogoËila nemoten proces samega dela
in s tem poslediËno boljše opravljanje dela ter
boljπe vzdušje na samem delovnem mestu.
jure.cater@elektro-ljubljana.si

OE TehniËna podpora kot organizacijska enota, po svojem nazivu,
se v Elektru Ljubljana pojavlja šele
eno leto. Službe, katere združuje,
pa so zaposlenim dobro poznane že
dolga leta in pomembno prispevajo
k urejenemu vsakdanu naše družbe.

O

E TehniËna podpora je sestavljena
iz Službe za informacijske storitve,
Službe za telekomunikacijske storitve, Službe režijskih dejavnosti in Službe
nabave. Vse službe so neloËljivo povezane
z glavnimi, elektroenergetskimi, in podpornimi dejavnostmi podjetja.
Vsaka služba se je po svojih najboljših moËeh trudila, da procesi in dejavnosti,
v katere smo vpeti, teËejo kar se da gladko.
VËasih nam kaj tudi spodleti, a nam je to
šola in vzpodbuda za naprej, da še izboljšamo naše storitve. V iztekajoËem se letu smo
dosegli kar nekaj uspehov, na katere smo
upraviËeno ponosni. Še naprej se bomo
trudili biti še boljši! Zahvaljujem se vsem
sodelavcem, ki so s predanim delom pripomogli k uspešnemu letu!

V letu 2007 smo imeli pri doloËenih objektih realizirane naslednje investicije:
• DE LM: prenova sanitarij v I. nadstropju,
obnova parnega stroja, rušitev pomožnega objekta na Kotnikovi in razširitev
parkirišË, preureditev nekdanje pralnice
v skladišËe, ureditev Muzejske ulice.
• Poslovna stavba SL 58: preureditev hodnika glavnega tajništva v I. nadstropju.
• Poslovna stavba SL 56: zamenjava inventarja t.j. pisarniška oprema v OE
RFS, VII. nadstropje.
• Nadzorništvo Metlika: zamenjava garažnih vrat, dobava in montaža klim,
ureditev ogrevanja.
• Nadzorništvo Logatec: zamenjava garažnih vrat, preureditev videonadzornega sistema, dobava in montaža klim.
• Nadzorništvo Cerknica: zamenjava garažnih vrat, dobava in montaža klim,
zamenjava oken in ureditev ogrevanja.

Naj prihajajoËe novo leto 2008 vam
in vašim najbližjim prinese sreËe, zdravja,
zadovoljstva in uspehov!
V nadaljevanju sledijo pregledi aktivnosti posameznih služb.
Jure »ater
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*Opomba: manjka mesec december, Vir: SRD

• Poslovna stavba DE KoËevje: rekonstrukcija objekta, zamenjava pisarniške
opreme.
Preostale pomembnejše investicije v letu
2007:
• Zamenjava garažnih vrat v Nadzorniπtvu Litija, Grosuplje.
• Dobava in montaža klimatskih naprav
Nadzorniπtev Hrastnik, RadeËe, Šentjernej, Novo mesto, Trebnje, Sodražica,
Domžale, Vrhnika, Grosuplje.
• Preureditev videonadzornega sistema v
objektu Mirje.
• Zamenjava oken v Nadzorniπtvu Vrhnika.
• Postavitev dvorišËnih drsnih vrat Nadzorniπtva »rnomelj, na deponiji drogov
v KoËevju.
Eden izmed ciljev SRD-ja je znižanje
stroškov na podroËju vzdrževanja objektov,
avtoparka, mehanizacije in orodja, vendar
s ciljem, da se kakovost opravljene storitve ne zniža. Uspešno smo znižali stroške
vzdrževanja objektov ne glede na to, da
mesec december ni vkljuËen v spodnjem
grafu. Vzrok lahko išËemo pri boljšem razporejanju stroškov na prave vrste dela, izboljšanem nadzoru nad porabo sredstev za
vzdrževanje ter predvsem v dobrem gospo-
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darjenju, za kar se bomo v prihodnjem letu
še naprej trudili.
V letu 2007 smo v Oddelku avtoprometa obnovili vozni park podjetja z naslednjimi vozili in mehanizacijo:
Fiat Panda 4X4
Ford Ranger
Hyundaj Tuscon
MAN 18.330 z dvigalom
Škoda Fabia
Škoda Praktik
Škoda Roomster

VW-Transporter
VW Passat
VW Touran
Prikolica AP 750
Renault Scenic
ViliËar

9 kom.
2 kom.
6 kom.
1 kom.
9 kom.
2 kom.
8 kom.

cija vozil,...) obstojeËega voznega parka
podjetja je prikazano na spodnjem grafu. Iz
grafa je razvidno, da so stroški vzdrževanja
v letu 2007 v primerjavi z letoma 2005 in
2006 v rahlem upadu, Ëeprav niso upoštevani stroški za mesec december.
Do decembra leta 2007 smo opravili
s službenimi vozili cca. 6 mio kilometrov,
kar pomeni strošek vzdrževanja na prevožen kilometer z upoštevanjem celotnega
voznega parka 0,18 €.
SRD poleg Oddelka avtoprometa in
orodja ter Oddelka stavb, trži poËitniške
enote. Pri oddajanju poËitniških enot v
najem je funkcija trženja izjemnega pomena. Sam cilj trženja poËitniških enot
na dolgi rok je pridobiti zveste in zado-

voljne koristnike poËitniških enot. Glede
na to, da smo družbeno odgovorno podjetje, želimo zagotoviti našim delavcem
celostno ponudbo s podroËja prostega
Ëasa. V naslednjem letu bi želeli k staremu programu dodati nekaj novega. Zato
smo se odloËili izvesti anketo, s katero
želimo vkljuËiti zaposlene k oblikovanju
ponudbe. Z rezultati, ki jih bomo pridobili
z anketo bomo lahko oblikovali strategijo
razvoja dejavnosti poËitniških kapacitet.
Želimo ponuditi poËitniške zmogljivosti,
primerne za oddih v vseh letnih Ëasih in
za vsak okus.
K uresniËitvi našega cilja smo že zaËeli z dobavo klimatskih naprav v apartmaje na Hrvaškem. Tako smo omogoËili

9 kom.
2 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
2 kom.

Vzdrževanje (gorivo, servisiranje vozil, popravila, karamboli, gorivo, registra-

Vir: Arhiv SRD, 2006-2007

uporabnost apartmajev tudi v zimskem
Ëasu. V prihajajoËem letu imamo v naËrtu
izdelavo projekta za adaptacijo poËitniške
enote Selce.
V tekoËem letu in sicer v obdobju od
januarja do oktobra, smo zasledili rahli
upad korišËenja poËitniških enot. Presenetljivo je, da se povišanje število noËitev
pojavi, le pri Gorskih krajih, kar je posledica prenove opreme na Mali planini. V
naslednjem letu bomo morali vložiti veË
truda in dati veËji poudarek na sami prodaji aranžmajev.

Tomaž BonËa
*Opomba: manjka mesec december, Vir: SRD
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Služba nabave
Bliža se konec leta in Ëas je, da se pogleda, kaj je storjenega.
V Službi nabave smo se že na zaËetku leta sooËili z novostmi. Veljati je zaËel
novi Zakon o javnem naroËanju na vodnem, energetskem, transportnem podroËju
in podroËju poštnih storitev (ZJNVETPS).
V primerjavi s prejšnjo ureditvijo javnega
naroËanja so bile uvedene številne novosti,
ki so bistveno olajšali delo naroËnikom in
ponudnikom.
V sredini leta je bil vzpostavljen tudi
portal javnih naroËil, kjer se dnevno objavljajo vsa javna naroËila v Sloveniji (www.
enarocanje.si).
Pri delu sodelujemo tudi z drugimi službami v podjetju. Tako smo skupaj
uspešno izvedli številne postopke za oddajo
javnih naroËil. Med veËjimi omenjamo naslednje predmete javnih naroËil: transformatorji za RTP Polje in RTP Gotna vas, SN
kabli, NN kabli, SKS kabli, osebna vozila,
tovorna vozila, osebna varovalna oprema,
primarna in sekundarna oprema za RTP
ViË in RTP Gotna vas, gradbena dela za
vkljuËitev RTP Vrhnika v 110 kV omrežje,
izvajanje gradbenih del za nujna vzdrževalna dela na elektriËnem omrežju Elektra
Ljubljana, vzdrževanje in servisiranje vozil
na obmoËju Elektra Ljubljana ...
Veliko je bilo tudi manjših naroËil. To
je bila predvsem dobava repromateriala, ki
ga potrebujemo za investicije in vzdrževanje obstojeËih naprav in objektov.
NajveËji dosežek je bil uspešno izveden razpis za dobavo SN, NN in SKS kablov
za dvoletno obdobje, ki je bil “težak” približno 6 mio €.
Kaj nas Ëaka naslednje leto? Nove
spremembe, izzivi in veliko dela.
V Službi nabave se bomo še naprej trudili, da bomo vse porabnike v podjetju preskrbeli s potrebnimi koliËinami in kakovostnim blagom ter storitvami ob predvidenem
Ëasu. Težili bomo, da se predvsem za repromaterial sklenejo dolgoroËne pogodbe in da
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se vzpostavi informacijska podpora za naroËanje. Pomembno bo tudi izobraževanje.
Ob zakljuËku leta se želimo zahvaliti
vsem sodelavcem, zaposlenim in zunanjim
partnerjem.
V prihajajoËem letu 2008 pa vam želimo veliko zdravja, sreËe in uspehov.
mag. Polona Rahne

Služba za informacijske
storitve
Služba za informacijske storitve (SIS)
deluje v okviru OE TehniËna podpora.
Organizacijsko se deli na Oddelek vzdrževanje SW (programske opreme) in Oddelek
vzdrževanje HW (strojne opreme).
V Službi za informacijske storitve je
bilo v letu 2007 poleg vodje SIS zaposlenih
12 ljudi.
ZaËetek leta 2007 so zaznamovali v
najveËji meri reorganizacija podjetja in
aktivnosti implementacije nove organizacijske sheme v IIS, izdelava projektnih
nalog skladno z novo pogodbo z Informatiko d. d., priprava specifikacije javnega
naroËila in seveda redno delo na projektih.
Precejšen delež aktivnosti delavcev SIS je
bil namenjen sodelovanju pri vzdrževanju
standarda ISO 27001, to je standard za
varovanje podatkov in informacij. Veliko
aktivnosti smo namenili tudi izvedbi projekta BCP (prenova naËrta neprekinjenega
poslovanja). V SISu smo zelo aktivno sodelovali pri izvajanju številnih projektov,
ki teËejo na podjetju. Omenimo le najpomembnejše:
•
•
•
•
•

Projekt reorganizacije podjetja,
uvedba €,
projekt izvedbe penetracijskega testa,
πtudija FRI - GIZ,
prenova naËrta neprekinjenega poslovanja,
• ocena tveganja informacijskih sredstev,
• certifikacijska presoja po vpeljanih standardih vodenja kakovosti,
• zagotavljanje brezprekinitvenega napajanja na lokacijah S56, 58, Kotnikova in
Slomškova,

• projekt helpdesk in izdelava aplikacije
za beleženje napak in opravil.
Da bi izboljšali kvaliteto podpore
uporabnikom smo v letu 2007 intezivno
pristopili k pripravi na uvedbo prvega nivoja uporabniške pomoËi. S 01.01.2008 bo
aplikacija stekla v produkcijo. Vsi uporabniki informacijske podpore bodo lahko zaprosili za pomoË preko ene vstopne toËke.
Klice bomo sprejemali in beležili v SIS-u.
Operater bo sprejemal telefonske klice
na telefonski številki 01/230 4246. Sprva
se bodo intervencije izkljuËno prijavljale
preko telefona, kasneje pa naj bi se velika veËina opravil beležila preko spletnega
vmesnika, ki je tudi že v pripravi in skorajda pripravljen na zagon. Preko spleta bodo
uporabniki sami lahko podajali zahteve za
odpravo težav na informacijski podpori.
Franci Vršnik

NOVICA

NOVICA

Dedek Mraz P
bo obdaril
otroke
sodelavcev
na DE
Trbovlje

redsednica sindikata Elektra Ljubljana, d. d., DE Trbovlje organizira 18. decembra 2007 v Domu
Svobode prireditev za Dedka Mraza
otrokom naših zaposlenih. Na prireditvi
bo organizirana lutkovna igrica, katero
bodo izvedle vzgojiteljice Vrtca Center
Zagorje. Po igrici jih bo obiskal Dedek
Mraz in jim podelil darila. Nato sledi še
mala pojedina. Seveda bodo otroci obvešËeni, da Dedek Mraz obišËe le pridne
in dobre otroke. Vsi skupaj se že veselimo veselja in radosti, ki bo obšlo nadobudne otroke. MogoËe je med njimi
tudi kaj bodoËih elektrikarjev. Naj se jim
želje izpolnijo in naj jim prinese Dedek
Mraz predvsem veliko smeha. Veselimo
se že sijoËih, radostnih oËi.
Irena PotoËnik

Informacijska pisarna v Ribnici

V

DE KoËevje smo pred dvema mesecema v centru Ribnice
na ŠkrabËevem trgu 18, odprli Informacijsko pisarno za
naše uporabnike s podroËja Nadzorništev Ribnica in Dobrepolje. V pisarno smo razporedili našo sodelavko domaËinko
Angelco Oražem, ki glede na to, da tudi osebno pozna veËino
sokrajanov, njihove potrebe in želje, lahko hitro in uËinkovito rešuje njihove potrebe. ZaËetki so bili sicer negotovi, v dozdajšnjem
Ëasu delovanja pisarne pa se je izkazalo, da je bilo odprtje pisarne
nujno potrebno, kar nam dokazuje število obiskov vsak dan. Z
odprtjem navedene pisarne smo našim uporabnikom tako približali naše storitve in zagotovili pridobitev celovitih informacij v
zvezi s:

• števËna stanja z namenom kontrolnega obraËuna porabe elektriËne energije.
Primerna komunikacija z uporabniki ob kulturnem dialogu
in sodelovanju s strokovnimi sodelavci DE zagotavlja reševanje še
tako zapletenih problemov naših uporabnikov v obojestransko zadovoljstvo kot uËinkovit in prijazen servis.
Informacije so strankam na voljo vsak delovni dan od 7.30 do
14.30 oziroma na telefonski πtevilki 01 836-22-14.
Branko Volf

Informacijska pisarna pa sprejema tudi:
• vloge za izdajo elektroenergetskih soglasij,
• naroËila za izdelavo prikljuËkov,
• naroËila priklopov in odklopov,
• obvestila o okvarah na omrežju, prikljuËkih in merilnih napravah,

Foto: Bojan Pintar

• postopkom priklopa novih odjemalcev na elektroenergetsko
omrežje,
• sklepanjem pogodb o oskrbi elektriËne energije in dostopu do
distribucijskega omrežja,
• obraËunom elektriËne energije.
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SISTEM KAKOVOSTI

Dvigovanje kakovosti v podjetju
Služba za kakovost je v letošnjem letu opravljala svoje glavno
poslanstvo skozi izvajanje podpore
delovanju prvega dela integriranega sistema kakovosti, v kar sodita
Odbor za kakovost in Odbor za kakovost OE oziroma DE.

• diagram procesa (dogodki, aktivnosti, vloge, dokumenti, informacijska
podpora,.. ) in matrika odgovornosti
za aktivnosti in
• nekatere manjše procesne elemente,
kot so: vhodi/izhodi iz procesa, kazalniki, tveganja, povezanost s tremi
standardi itd.
V naslednjem letu se bo projekt
prenavljanja poslovnih procesov nadaljeval, bo pa glede na obseg dokumentacije to od nas zahtevalo še veliko aktivnosti. Smo podjetje, ki oskrbuje 300.000
fiziËnih in pravnih oseb. Naše izvajanje
storitev do teh strank mora biti definirano na jasen naËin, odnos naših zaposlenih do obËanov profesionalen. Zato
morajo biti vsi tovrstni procesi jasni,
hkrati pa tudi ves Ëas izboljševani.

janez.drnovsek@elektro-ljubljana.si

T

rije sistemi (standardi): ravnanje
z okoljem, varnost in zdravje pri
delu in upravljanje varovanja informacij pa so drugi del integriranosti,
ki ga je Služba za kakovost ravno tako
podpirala, in sicer skozi sodelovanje s
svetom vsakega sistema, v okviru tega
pa s skrbnikom oziroma pooblašËencem.
V letu 2007 so bili poudarki delovanja službe usmerjeni v prenavljanje
obvladovane dokumentacije, kar konkretno pomeni v izdelovanje Navodil,
ki ponazarjajo procese, s Ëimer imamo v
teh dokumentih zdaj zaobjeta procesna
elementa, kot sta:
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Nekaj drugih manjših stvari za naslednje leto lahko strnem v naslednjih
nekaj stavkov. Novo vsebinsko podroËje,
ki sta ga potrdila uprava in svet delavcev, bo pridobitev certifikata družinam
prijazno podjetje, ki ga bomo v Službi
zaËeli izvajati kmalu v zaËetku leta, odvisno tudi od sprožitve aktivnosti na
Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, ki je vzpodbujevalec urejanja
tovrstnega podroËja v podjetjih.
Služba bo skušala dvigniti raven
kakovosti in izvedbe ukrepov, izvirajoËih iz notranjih in zunanjih presoj. VeËji
poudarek bo dan vzpodbujanju sistema
stalnih izboljšav.
Služba bo tako kot letos sodelovala tudi v drugih projektih, ki se dotikajo
prenavljanja procesov oziroma sistemov,
po katerih se zaposleni ravnamo. Podjetje
potrebuje sisteme, zapisane in s tem definirane naËine dela, ki mu bodo omogoËali,
da se bodo v podjetju lahko kakovostno izvajali vsi procesi, pa naj si bodo to upravljavski (npr. planiranje), osnovni (npr. trženje), ali pa podporni (npr. kadrovski).

Podjetje potrebuje sistem uravnoteženega sistema kazalnikov. V letu 2007
smo kazalnikom zaËeli namenjati veËjo pozornost, cilj je, da bomo trenutno veljavne
obvladovali, to pomeni znali oceniti in iz
ocen tudi izvajati ukrepe, kjer bodo rezultati to zahtevali. Ko bo sistem zaËenjal dobivati svoj konËni okvir, bo to lahko tudi
zaËetek razmišljanja o pridobivanju certifikata Poslovne odliËnosti.
Sistem poslovne odliËnosti zahteva
od nas tudi merjenje zadovoljstva zaposlenih. Je pa merjenje zadovoljstva velike vrednosti, saj nam pomaga registrirati
stanje v podjetju na posameznih podroËjih
oziroma Ëe hoËete v posameznih procesih.
Zato je merjenje dober pokazatelj našega
dela, zato se zavzemamo, da bi s to aktivnostjo tudi zaËeli, saj izvedba ne zahteva
velikega napora.
Zadovoljni zaposleni so tudi odraz
urejenih, jasnih sistemov in razmerij v
podjetju. V to bo usmerjala svoje aktivnosti
tudi Služba za kakovost, pa naj si bo neposredno prek projektov, ki so matiËno naši,
ali pa prek sodelovanja v drugih projektih,
kjer bomo skušali dodati svoje, tisto kar
lahko. Vsa ta paleta aktivnosti je obremenitev za službo, vËasih povzroËi tudi kolaps
sistema organizacije del in nalog, zato tudi
pozivamo k razumevanju. Upamo, da se bo
vnaprej služba razvila v kvalitetnega partnerja ostalim službam v podjetju, saj lahko
le skupaj dosežemo naše skupne cilje.
Naj vam na koncu izreËemo še vošËilo. Vse zgoraj povedano so naše želje ob
vstopu v novo leto, nas, kot sodelavcev,
ki smo vsi skupaj en velik tim. VošËilo na
osebni ravni pa naj bo usmerjeno skozi
našo željo po Ëim kakovostnejπih odnosih
v skupnosti, v kateri živite svoje osebno
življenje in naj se vam v njem izpolnijo
vse vaše osebne želje. SreËno.
Janez Drnovšek

PODJETJA

SINDIKAT

Ob koncu
leta
Spoštovane sodelavke in sodelavci!

K

o pogledam skozi okno in se zazrem
na novo zasnežene vrhove gora, kar
ne morem verjeti, da se izteka staro
in da vstopamo v novo leto 2008. »e se
ozrem nazaj in ocenim delo sindikata podjetja, lahko reËem, da je bilo letošnje leto
uspešno in da ni bilo veËjih pretresov na
podroËju zagotavljanja ekonomsko-socialnega položaja zaposlenih.
Pav nasprotno. Nova organiziranost,
na katero je sindikat kot socialni partner
skupaj s svetom delavcev dal soglasje, zagotavlja ohranjanje delovnih mest in števila zaposlenih, obenem pa že kaže boljše
uËinke poslovanja.
KonËuje se program nove sistemizacije delovnih mest, v katerem imamo zagotovilo, da nihËe izmed zaposlenih na enakih
ali podobnih delovnih mestih ne bo imel
nominalno nižje plaËe. Nov plaËni model
bo omogoËal horizontalno in vertikalno
napredovanje delavcev na delovnih mestih,
ugotavljanje delavËeve osebne delovne

uspešnosti in s tem povezano nagrajevanje
ter ugotavljanje uspešnosti na ravni dosežkov poslovanja družbe. Tako bosta omogoËena veËja motiviranost zaposlenih in nagrajevanje za uspešno opravljeno delo.
Letošnje leto je bilo leto aneksov in
dogovorov, s katerimi smo si uspeli zagotoviti: višja nadomestila za prehrano, nagrado za doseženih 40 let delovne dobe in
višjo solidarnostno pomoË ob smrti družinskih Ëlanov.
Prav tako smo bili uspešni v pogajanju za regres za dopust in nagradi ob koncu leta, ki sta odraz tudi boljših poslovnih
izidov in priznanja uprave za opravljeno
delo.
Na podroËju sindikalnih uspehov na
višji ravni organiziranja SDE, pa bi poudaril Aneks št. 3, s katerim smo zagotovili, da
se uskladitveni znesek iz let 2004 in 2005 v
celoti vkljuËi v osnovno plaËo. Leto in pol
prizadevanj in pogajanj z vlado je obrodilo sadove in danes se lahko pohvalimo, da
se kolektivna pogodba dejavnosti izvaja v
celoti.
Kaj lahko priËakujemo v letu, ki prihaja? V priËakovanju novega zakona o
udeležbi delavcev pri dobiËku se bomo
dogovorili o kriterijih za participacijo zaposlenih. Pri dvigu plaË na podlagi rasti
življenjskih stroškov bomo zahtevali mak-

jurij.zvan@elektro-ljubljana.si
simalni odstotek usklajevanja. Na podlagi
sprejete sistemizacije bomo uskladili podjetniško kolektivno pogodbo in pripravili
Ëistopis PKP. Ker vsake spremembe prinašajo tudi doloËena odstopanja in mogoËe
krivice nekaterim posameznikom, priËakujemo v fazi izdajanja novih odloËb o zaposlitvi tudi doloËeno število pritožb. Zato
bomo za vse Ëlane sindikata zagotovili pravno varstvo, saj je ekonomska in socialna
varnost zaposlenih ena o temeljih nalog
našega sindikata.
V priËakovanju božiËnih in novoletnih praznikov želim vam in vašim najdražjim sreËno in uspešno v letu 2008.
Jurij Žvan,
predsednik sindikata
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DELAVCEV

SVET

Predsednik sveta
delavcev ob koncu leta
sko implementirana v prvih mesecih prihodnjega leta.

mitja.fabjan@elektro-ljubljana.si

Spoštovane sodelavke in sodelavci!

T

udi ob koncu tega leta lahko Ëlani sveta
delavcev z zadovoljstvom analiziramo
opravljeno delo, seveda pa se jasno zavedamo, da je vsako delo mogoËe opraviti še
bolje, doseËi še boljše rezultate. Kakor koli
že, v svetu delavcev smo se v letu 2007 trudili ustvarjati dobre razmere za delo, najpomembnejša aktivnost, ki jo je treba še posebej
poudariti, pa je sodelovanje pri projektu nove
sistemizacije in plaËnega sistema v družbi.
»lani sveta delavcev smo skupaj z IO
sindikata vzeli pod drobnogled delo projektne skupine, na zaËetku projekta postavili
konkretne zahteve in nanje dobili pisna zagotovila uprave. Ustvarili smo dialog in izmenjavo mnenj, s konkretnimi predlogi aktivno
sodelovali pri delu projektne skupine. Prav v
mesecu novembru, ko je bilo to mogoËe, smo
se lotili konkretnih preraËunov posameznih
delovnih mest po predvidenem spremenjenem sistemu in dozdajšnji rezultati kažejo, da
bo projekt prenove uspešen in zadovoljiv za
veËino zaposlenih in da bodo upoštevana vsa
izhodišËa, ki smo si jih zastavili na zaËetku
projekta.
Vesel sem, da lahko ob nekajletnem napovedovanju prenove delovnih mest konËno
ugotavljamo, da je sistemizacija v zadnji fazi
prenove in da bo, tako trenutno kaže, dejan-

28 • elektronovice | november-december2007

Sicer pa stanje v energetiki ni ravno rožnato za nas, zaposlene. Ne glede na to, da so
cene elektrike v primerjavi z drugimi dobrinami nizke, smo ravno zaposleni v distribuciji
tisti, ki smo deležni neupraviËenih kritik ob
podražitvah; verjetno bo tudi ob tokratni tako.
Zaposleni v distribuciji smo krivi za podražitve, iz tega pa, po mnenju javnosti, druge koristi, kot izplaËilo božiËnice in drugih bonitet
zaposlenih, tako ali tako ne bo. Res škoda, da
tako malo ljudi ve, kako veliko in uspešno smo
delali v naši družbi letos, kako uspešno smo
realizirali naËrt investicij, ki je bil za mnoge že
lansko leto kot neizvedljiva naloga.

Zakaj vam to pišem?
Samo zato, ker smo lahko ponosni in
brez slabe vesti glede izplaËane uspešnosti ob
koncu leta, enako velja za božiËnico. Vsak izmed nas se mora zavedati, da pogajanja za
tovrstne nagrade, ki so vsako lato napornejša
in zahtevnejša, brez navedenih rezultatov ne
bi bila uspešna in da niti uprava, še manj pa
lastniki družbe nanje ne bi pristajali brez dobrih rezultatov. Preprosto povedano, vse kar
smo dobili, smo tudi pošteno zaslužili in se za
to dogovorili.
Naj konËam tole pisanje z dobrimi željami tudi za prihodnje leto; svet delavcev bo
tudi v naslednjem letu skupaj s sindikatom
postoril vse potrebno za dobre pogoje dela ob
ustreznem plaËilu, na nas vseh pa je, da se
za dosego teh ciljev skupaj potrudimo in ob
koncu naslednjega leta z zadovoljstvom pogledamo na dosežene rezultate.
Lepo praznovanje želim vam in vašim
družinam, da bi nam vsem skupaj zdravje
dobro služilo, enako seveda velja tudi za vse
upokojene sodelavke in sodelavce.
Mitja Fabjan,
predsednik sveta delavcev

ELEKTRA LJUBLJANA

DRUÆBENA ODGOVORNOST

Priznanje “Bronasti sponzor SZF”
Elektru Ljubljana

S

lovenska znanstvena fundacija (SZF) vsako leto doloËi
v mesecu decembru dan, ki ga nameni promociji ljudi
in organizacij, ki so med poslovnim letom sodelovale
z ustanovo. Sodelovanje je lahko donatorsko, sponzorsko ali
partnersko. Promocija je po mnenju SZF smiselna in potrebna,
saj se tako ustanova javno zahvali vsem podpornikom, in jih
obenem s podelitvijo listin ohrabri za nadaljnje sodelovanje. To
je za SZF izrednega pomena, saj je ustanova zasebnega prava
in kot taka ni neposreden uporabnik proraËunskih sredstev. Še
veË, SZF v sodelovanju z donatorji, s sponzorji in partnerji zagotavlja glede na svoj namen “veË znanosti na Slovenskem”.
Med sponzorji 2007 je tudi Elektro Ljubljana, d. d.; sponzoriral
je skupaj z drugimi 6. Noordungov forum, ki je poleti 2007
obravnaval usmerjanje mladih k univerzitetnemu študiju, ter v
zaËetku jeseni 13. slovenski festival znanosti, še zlasti v delu,
ki je bil namenjen promociji slovensko-ameriškega sodelovanja
v astronavtiki. V ta namen so na festivalu znanosti nastopili
ameriški znanstveniki, specialisti za vesoljsko fiziko z bostonske univerze (med njimi vrhunski znanstvenik - strokovnjak
- na podroËju elektronike, prof. dr. Anton MavretiË) ter iz Jet
Propulsion Laboratoryja v Pasadeni (prof. dr. Dušan PetraË),

specialist za fiziko nizkih temperatur. Elektro Ljubljana, d. d.
je za svojo podporo SZF prejel 12. decembra 2007 priznanje
“Bronasti sponzor SZF”.
Violeta Irgl

Nagrajenci vprašalnika o korišËenju
bivalnih avtomobilov in mobilnih hišic

V

sredo, 12. decembra, je v prostorih Službe za režijske dejavnosti potekalo žrebanje nagrajencev nagradnega vprašalnika o korišËenju bivalnih avtomobilov in mobilnih hišic.
1. nagrado (tri noËitve v garsonjeri v Simonovem zalivu) prejme
Uroš Malovrh, Polhov Gradec.
2. nagrado (dve noËitvi v »atežkih Toplicah) prejme Matjaž FilipiË,
Horjul.
3. nagrado (ena noËitev v Bovcu) prejme Romana Pristovnik, Stahovica.
Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in iskreno Ëestitamo
sreËnim izžrebancem.
Biljana KneževiÊ
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Dodatna storitev Elektra Ljubljana
za gospodinjske odjemalce
S polnim odprtjem trga z elektriËno energijo smo našim gospodinjskih odjemalcem ponudili dodatno storitev “Spremljaj svojo
porabo”. Namenjena je vsem odjemalcem, ki želijo aktivno spremljati svojo porabo elektriËne energije
in prek spoznavanja lastnega odjema prispevati tudi majhen delež
k zniževanju lokalne obremenitve
omrežja in porabe elektriËne energije v Sloveniji.

Z

uporabo storitve ima uporabnik
stalen 24-urni dostop do podatkov Ëetrturne dinamike odjema
elektriËne energije in usklajen meseËni raËun elektriËne energije z realnimi
števËnimi vrednostmi, odbranimi vsak
1. dan v mesecu toËno ob 0.00 uri. S
spremljanjem in poznavanjem odjema
lahko uporabnik storitve ukrepa in primerja “elektriËne” uËinke uporabe razliËnih konËnih porabnikov v stanovanju,

Shematski prikaz sistema.
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Osnovno okno aplikacije.

s Ëimer lahko vpliva na spremembo rabe
energije v svojem gospodinjstvu itd.
Ocenjujemo, da so dandanes bistvene
energijske rezerve pri naših navadah in
razvadah, kot so stalno vkljuËene luËi

v praznem prostoru, vkljuËeni razliËni
aparati, ko jih ne potrebujemo, itd. Z
uporabo te storitve pa lahko zaznamo
nepotrebno porabo in poslediËno ukrepamo z racionalnejšim obnašanjem.
NaroËilo
storitve
“Spremljaj svojo porabo”
je danes mogoËe v kateri
koli Informacijski pisarni,
pisno ali prek klicnega
centra. NaroËniku v nekaj dneh, iz lokalno pristojnega nadzorništva, na
njegovem merilnem mestu
obstojeËi števec elektriËne
energije zamenjamo s sodobnim, ki ugotavlja Ëetrturno dinamiko odjema
elektriËne energije. Merilni podatki se iz novega
števca elektriËne energije dnevno zajemajo prek
GSM-/GPRS-komunikacije v našem merilnem
centru. Za spremljanje
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merilnih podatkov prek interneta odjemalcu takoj po zamenjavi števca iz
merilnega centra zagotovimo uporabniške pravice za uporabo spletne aplikacije. V gospodinjstvu je potreben
le osebni raËunalnik, ki je povezan v
spletno omrežje oziroma internet. MeseËni strošek uporabe storitve je 9,40
EUR z DDV, ki jo zaraËunamo na raËunu za elektriËno energijo.
Spletna aplikacija je prilagojena
gospodinjskemu odjemalcu, ki je vešË
osnovne uporabe raËunalnika in je
povsem preprosta za uporabo. Vstop
v aplikacijo je mogoË prek spletnega
omrežja na naslovu “http://mer.elektro-ljubljana.si/gospodinjstva” z uporabo vseh standardnih spletnih brskalnikov. Uporabniške pravice uporabnik
storitve prejme po elektronski pošti.

Prikaz stroškov v EUR in Ëetrturne dinamike prevzete energije v kWh za izbrani dan.

Uporabniška aplikacija zagotavlja
prikaz energije v poljubnih intervalih
za obdobje naroËene storitve oziroma
najveË zadnjih 400 dni. Vsak dan so
dostopni sveži merilni podatki za pretekli dan do 24. ure, vse dni v tednu.
Na voljo so poljubni prikazi porabljene
elektrËne energije in kontrolni izraËuni
zneska za porabljeno elektriËno energijo po veljavnem ceniku in tarifnem
pravilniku. MeseËni informativni izraËun je enak znesku na raËunu.
Storitev “Spremljaj svojo porabo” je zanimiva in priporoËljiva za vse
uporabnike, ki želijo aktivno spremljati svojo porabo, izvajati analize,
skratka imeti svoj odjem in raËune za
elektriËno energijo pod kontrolo.
Sorodno storitev SPLET.EN podatkovni paket, bomo ponudili takoj
po novem letu, tudi malim poslovnim
odjemalcem. Podatkovni paket SPLET
za industrijske odjemalce, ki omogoËa
raznolike analize Ëetrturnih pretokov
delovne in jalove energije, napovedovanje odjema itd., pa bo v kratkem
praznoval že peto obletnico.

Prikaz stroškov v EUR in prevzete energije v kWh za posamezen teden.

Igor Volf
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VkljuËitve 20 kV kabelskih izvodov
v RTP 110/20 kV RadeËe
V distribucijski enoti Trbovlje smo v zadnjih mesecih
intenzivno izvajali vsa potrebna dela za izvedbo prehoda RadeË na 20 kV napetost. Izdelan je bil elaborat izvedbe prehoda, v katerem so podrobno opisani posamezni
koraki, zgrajen je bil dvosistemski 20 kV DV Naselje za
Savo-Škofja Riža (zaradi zahtevnega vzpona pomeni izreden gradbeni podvig), hkrati pa smo uspešno uvlekli nove
kabelske izvode v RTP RadeËe. V ta namen je bila zgrajena
kabelska kanalizacija do TP Papirnica, TP Njivice in TP
Muflon. Za vkljuËitev na DV Laško in Hrastnik smo uporabili obstojeËo kabelsko kanalizacijo.

Z

aradi obsežnosti del smo vleko kablov razdelili na posamezne etape in predhodno naredili natanËen izraËun porabe,
ki nam je omogoËil zanemarljive ostanke kabla, kar je po-

Uvleka kablov v RTP 110/20 kV RadeËe.

RTP 110/20 kV RadeËe.
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Zgledno oznaËeno in razporejeno.

AKTUALNO

AKTUALNO

membno za racionalnost poslovanja in izvode s Ëim manj spojkami,
kar pomeni zanesljivost obratovanja.
Posamezni izvodi iz RTP 110/20 kV RadeËe so naslednji:
KB Muflon
XHE 49-A

1 x 150 mm2 12/20 kV

(3 x 336 m),

KB Muflon (rezerva)
XHE 49-A
1 x 150 mm2 12/20 kV

(3 x 110 m),

KB Njivice
XHE 49-A

1 x 150 mm2 12/20 kV

(3 x 420 m),

KB RadeËe
XHE 49-A

1 x 150 mm2 12/20 kV

(3 x 400 m),

KB Laško
XHE 49-A

1 x 150 mm2 12/20 kV

(3 x 1.430 m),

KB Sopota
XHE 49-A

1 x 150 mm2 12/20 kV

(3 x 1.245 m),

KB Hrastnik
XHE 49 Cu

1 x 240 mm2 12/20 kV

(3 x 400 m),

KB ENP Zidani most
XHE 49 Cu
1 x 240 mm2 12/20 kV

(3 x 400 m),

KB Papirnica
XHE 49 Cu

1 x 240 mm2 12/20 kV

(3 x 1.840 m),

KB Kora
XHE 49 Cu

1 x 240 mm2 12/20 kV

(3 x 1.875 m).

IzraËun pokaže, da nam je uspelo položiti 20.223 metrov kablov, katerih trasa veËinoma poteka po zelo prometni in nepregledni cesti RadeËe-Jagnjenica, zato so bili potrebni izredna previdnost
pri delu in ustrezne oznaËbe cestišËa za omejitev prometa.

Zavarovanje jaškov.

Za dokonËanje del smo vezani na izgradnjo novih TP Papirnica in TP Kora. Zgrajeni naj bi bili v zaËetku leta 2008. Takrat bo
treba potegniti še 3 x 840 m in 3 x 875 m kabla, da bomo uspešno
konËali zanko, ki bo potekala od RTP RadeËe do TP Kora, od TP
Kora do TP Papirnica in nazaj do RTP RadeËe.
Za korektno in kakovostno opravljeno delo pri vkljuËevanju
kabelskih izvodov, ki ga niso ustavile niti slabe vremenske razmere,
bi se zahvalil vsem sodelavcem v skupini za izgradnjo Trbovlje, Zagorje in RadeËe ter ekipi za kablovode Ljubljana mesto.

Omejitev prometa.

Zoran Artnak
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Elektro Ljubljana je
zaznamoval 110 let
elektrifikacije Ljubljane

Jani Möderdorfer

Elektro Ljubljana je 20. novembra v Mestni elektrarni ljubljanski slavnostno zaznamoval 110.
obletnico zaËetka elektrifikacije
Ljubljane in s tem svoje dejavnosti
na podroËju slovenske prestolnice.

L

jubljana je zažarela v elektriËni
svetlobi 1. januarja 1898. To je
pomenilo povsem drugaËno dobo
za takratno prestolnico dežele Kranjske:
novo, moderno in svetlo. Mestna elektrarna ljubljanska (MEL), ki je zaËela
obratovati toËno ob polnoËi, je slovensko prestolnico osvetlila z elektriËno lu-

34 • elektronovice | november-december2007

Ëjo. Takrat je v Ljubljani tudi prviË zagorela elektriËna žarnica.
»eprav MEL že dolgo Ëasa ne obratuje veË, družba Elektro Ljubljana v
okviru svoje distribucijske enote (DE)
Ljubljana mesto uspešno opravlja svoje
temeljno poslanstvo in dejavnost: distribucijo elektriËne energije v slovenski
prestolnici; pri tem skrbi za nenehni razvoj in vlaganja v elektrodistribucijsko
omrežje. DE Ljubljana mesto s površino
145 kvadratnih kilometrov tako danes
oskrbuje z elektriËno energijo prek 124.000 odjemalcev. Njeno omrežje obsega

32 kilometrov visokonapetostnih vodov,
792 kilometrov srednjenapetostnih vodov, 1.635 nizkonapetostnih vodov, 6
razdelilnih transformatorskih postaj in
1.044 transformatorskih postaj.
Leta 1997, ob 100. obletnici elektrifikacije, je Elektro Ljubljana stavbo
MEL, ki je bila leta 1988 razglašena za
tehniški spomenik (eden najlepše ohranjenih industrijskih objektov v Evropi,
postavljen v obdobju jugend stila, zgrajen v takrat znaËilnem slogu opeËnatih
industrijskih objektov z neometano fasado), v okviru naËela svoje družbene

AKTUALNO

AKTUALNO

odgovornosti do kulturne in tehniške
dedišËine temeljito obnovil. Trenutno
v MEL sobivajo “ustvarjalci elektrike in
umetnosti”. Poleg spomeniško zašËitenih transformatorskih postaj Tržaška
74, Trnovski pristan in Klavnica Poljanska je Elektro Ljubljana v letu 2007
obnovil dve napravi, ki jih povezujemo
z zgodovino delovanja MEL. Obe napravi, lokomobilo in motor generator, si

Mirko MarinËiË

Igor Šalamun

bo po 20. novembru letos mogoËe ogledati pred stavbo MEL na Slomškovi 18,
v Ljubljani.

rinËiËa udeležili tudi drugi predstavniki
gospodarstva in lokalne uprave.

Slavnostnega dogodka so se poleg
župana Mestne obËine Ljubljana (MOL)
Zorana JankoviËa, podžupana Janija
Möderdorferja, direktorja Direktorata za
energijo Igorja Šalamuna in predsednika uprave Elektra Ljubljana Mirka Ma-

Violeta Irgl

Kristina Oberzan

Plesna skupina “En knap”
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Foto: Urπka Baljkovec

Energija za umetnost!

Bunker-jevci smo vedno veseli.

Mestna elektrarna ljubljanska že
110 let daje moËan peËat mestu, prviË je
osvetlila Ljubljano z elektriËno luËjo, mesto pa je zaznamovala tudi stavba sama,
saj je opeËnata elektrarna impresiven
arhitekturni dosežek. S svojo znamenito
opeËnato fasado in z visokim dimnikom
oznaËuje krajino Tabora in Ljubljane in
s svojo v muzej transformirano notranjostjo zaznamuje preteklost tehnološkega napredka in vsakdanjosti Ëloveških
življenj, zato je tudi arhitekturni, tehniški in zgodovinski spomenik.

V

zgodovino pa je Mestna elektrarna
ljubljanska vpisala še en zgodovinski
mejnik; postala je eden prvih in vzorËnih primerov sodelovanja med kulturo, gospodarstvom, dedišËino in javnim sektorjem.
V Sloveniji je to eden redkih primerov sodelovanja javnega in zasebnega partnerstva, ki
podpira umetnost in kulturo. Sloveniji je tudi
predstavila model v tujini že dolgo uveljavljene prakse spreminjanja atraktivnih industrijskih objektov v kulturne centre. VzorËen
primer tega je Tate Modern v Londonu, ki
je najbolj obiskan muzej sodobne umetnosti na svetu, nastal pa je v stavbi nekdanje
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elektrarne ob reki Temzi. V dolgoroËnejših
vizijah kulturnega razvoja mesta Ljubljane je
tudi naËrt vpeti elektrarno v širšo kulturno
Ëetrt, ki bi se raztezala od Metelkove, mimo
Etnografskega muzeja, elektrarne, kinoteke,
Tovarne Rog, vse do Ljubljanice.
TeËe že Ëetrto leto, odkar Mestno elektrarno ljubljansko redno naseljuje kultura.
Prostor je namenjen predvsem uprizoritveni
umetnosti; sodobnemu plesu in gledališËu,
Utrinek iz predstave modernega plesa.

obËasno pa se na odru zgodi tudi kakšen
koncert, razstava, konferenca,... Dvorana
deluje kot vadbišËe, kjer umetniki ustvarjajo
predstave, vadijo in raziskujejo, kot predstavitveni prostor razliËnih domaËih in tujih
predstav. V njej pa poteka tudi izobraževalni program najširše množice (vse od plesnih
tehnik, kulturnega menedžmenta, tehniËne
delavnice, predavanja, okrogle mize, debate,
delovna sreËanja, ...).
V preteklih treh letih se je v Mestni
elektrarni ljubljanski zvrstilo kar 337 prireditev, 42 premier, 35 izobraževalnih delavnic. Elektrarna je gostila še številne festivale
(Mladi levi, Exodos, Ex Ponto, Mesto žensk,
Trans Dance Europe, FiËkarija, Filmski festival 600'', Art Teasers, Gibanica, Festival
Ljubljana, RxTx-festival sodobne elektronske
glasbe, Kontinentalni zajtrk, Festival pomladi, ...); predstave je pripravljalo 83 umetnikov
ali skupin, gostili smo tudi tiskovne konference, snemanja dokumentarnih in igranih
filmov in spotov, Elektrine veËere, razliËne
kulturne dogodke Elektra Ljubljana.
V treh letih smo imeli veË kot 55 tisoË
obiskovalcev, ki vedno bolj postajajo naše
zvesto obËinstvo in se v Mestno elektrarno
ljubljansko vedno znova vraËajo in s tem
osmišljajo stavbo, ki tako ni le spomenik preteklih Ëasov, ampak živ in energiËen organizem, ki v Ljubljani s kreativnimi presežki
soustvarja živahen mestni utrip.
Bunker,
Zavod za organizacijo
in izvedb kulturnih prireditev

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Pogovor z udeleženko izleta z EL
BUS-om gospo Ivanko Setnikar
V soboto, 17. novembra 2007, je
družba Elektro Ljubljana, d. d., organizirala poseben izlet z EL BUSom Martinov izlet na Dolenjsko. Izleta so
se lahko udeležiti vsi odjemalci (razen
zaposlenih na Elektru Ljubljana), ki
so se pravoËasno prijavili.

P

raktiËno v hipu sta bila napolnjena
dva avtobusa, prijav je bilo še veliko
veË, vendar zaradi omejitev v gostinskih objektih organizacija še veË avtobusov
ni bila mogoËa. Vodstvo družbe je bilo preseneËeno in poËašËeno nad odzivom. Imela
sem priložnost spoznati eno izmed udeleženk, gospo Ivanko Setnikar. Živiva namreË v sosešËini (Moste v Ljubljani). Ker je
gospa vesele narave in rada poklepeta, sva
se dogovorili za kratek pogovor.

Kako ste izvedeli za izlet in kako to,
da ste se odloËili, da se EL BUS-u pridružite?
“ZveËer, ko imam Ëas, ali pa ob koncu
tedna, Ëe so dnevni bolj zasedeni z opravki, si vedno ogledam vse reklame, ki jih
vestno prinaša poštar. »e je kaj posebno
zanimivega ali ugodnega, se odloËim za
sodelovanje. Tako sem z veseljem prebrala
Ëasopis Zelena energija Elektra Ljubljana in
ob pogledu na ponudbo so mi zažarele oËi.
Prijavnico sem takoj izpolnila. Zelo rada se
družim, poklepetam, vidim kaj novega ali
zanimivega. Sem vdova že veË kot deset
let; najprej mi je umrl sin, Ëez nekaj let pa
še mož, tako da si Ëas zase in za družabnost
prav lahko najdem. Po izletu je bilo veliko
povpraševanje, tako da pravzaprav nisem
prišla v prvi krog, vendar verjetno niso vsi
vplaËali akontacije ali odstopili iz drugih
razlogov, pa sem pozneje dobila položnico
za poloviËni prispevek in vse uredila. Ob
tem moram omeniti prijaznost gospe Zdenke Krampušek, ki je vse potrebno uredila
in tudi na izletu poskrbela, da smo se lepo
imeli in bili vsi zadovoljni.”

Kaj vam je bilo še posebej všeË, kaj se
vam je vtisnilo v spomin?
“Pravzaprav mi je bilo vse zelo všeË.
Ogled samostana StiËna, zanimiva vodna
elektrarna v Zagradcu, dobrodošlice (šilce
domaËega). Zelo dobro kosilo v Vili OtoËec,
okusna martinova veËerja v Gostilni Dular
pri Brestanici, degustacija vin. »udovito
vzdušje, prijetni gostitelji, zlasti naj omenim direktorja gospoda Gregorja BožiËa,
ples. Tudi vodiË na avtobusu je bil izreden.
Zabaven, ljubezniv. V Ljubljano smo se ob
sneženju vrnili ob polnoËi. »e ne bi bilo
takšnega zimskega vremena, bi se menda
vrnili šele proti jutru, tako zabavno je bilo
na martinovanju.
Posredujem tudi mnenje moje sosede
na avtobusu. Gospa Milena Kotnik iz Fužin, spoznali sva se na avtobusu, ker je tudi
ona prišla sama, je bila tudi nadvse zadovoljna z izletom in Ëe bo le mogoËe, se bo
izletnikom ponovno pridružila.”

Se nam torej nameravate še kdaj pridružiti?
“Vsekakor, Ëe bo le možnost in Ëe bo
Bog dal zdravja. »ez nekaj dni bom dopolnila 75 let (pogovor na njenem domu sva
imeli ob koncu meseca novembra), vendar
sem Ëila in zdrava. Upam, da bo tako tudi
še nekaj let. Gospod BožiË pa je tudi obljubil, da bo v spomladanskem Ëasu spet nov
izlet. Vsekakor bom prijavnico izpolnila.
Veselim se že izida nove številke Ëasopisa
Zelena energija. Gospod BožiË je obljubil
štiri številke letno.”

Nam lahko zaupate še kakšno mnenje,
vtis o podjetju Elektru Ljubljana na
splošno?
“IzreËi moram vse pohvale. Elektrika je dejansko osnova vsega, brez nje ne
morem speËi dobrega peciva, ki je na mizi,
niti telefonirati prijateljici, ko želim poklepetati. Kadar zmanjka elektrike, kar pa je
zelo poredko, in prižgem sveËko, je res ro-

Ivanka Setnikar

mantiËno, ni pa praktiËno. Organizator me
je navdušil tudi za odloËitev biti odjemalka
Zelene energije. Pristopno izjavo sem že
oddala. Tudi pri varovanju okolja se zaËne
z majhnimi koraki. VeË kot nas bo, veËji
bo uËinek. Sicer sem izredno zadovoljna
tudi z gospodom, ki pride na vrata in želi
odËitati stanje števca, dobrodušen sivolasi
gospod z lepi oËmi. Vedno nas predhodno
obvesti z obvestilom o svojem prihodu. Prijazno pozvoni, se pogovori in opravi svoje
delo. Zelo vljudno in zelo korektno. Tudi
cena energije ni pretirana, Ëe jo primerjam
z drugimi potrebami, npr. telefonom, televizijo ali cenami v trgovinah, je kar zmerna.”

Bi še kaj dodali za konec, sporoËilo
bralkam in bralcem ...
“Vsekakor velika hvala! Veselim se
že naslednjega sreËanja. Vodstvu podjetja
želim sreËe in uspeha pri delu v podjetju in
tudi v osebnem življenju.
Na kratko bi rekla: “na svidenje in
sreËno 2008.”
Ivanka Setnikar in Alenka Kušar
Foto: Alenka Kušar
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Igor »uËnik: “V življenju mi veliko
pomenita prijateljstvo in zaupanje!”
uspešno konËal Višjo strokovno šolo in postal inženir elektroenergetike.”

Prosim, opišite nam na kratko vaše zdajšnje delovno mesto
in delovne naloge.
“Trenutno sem zaposlen kot vodja Oddelka za dokumentacijo
in projektiranje na DE Elektro Ljubljana okolica, kjer skrbim za
delo 17 projektantov. Moje delo je sodelovanje pri pripravi naËrtov
investicij, predvsem pa skrbim, da v našem oddelku pripravimo vso
potrebno dokumentacijo za izgradnjo objektov, ki so v naËrtu za
tekoËe leto.”

Letos ste bili izvoljeni za novega predsednika ŠD EL; kaj vam
pomeni delo v ŠD, šport, druženje?
“V prvi vrsti bi se rad zahvalil vsem, ki so me pri moji odloËitvi podpirali, pa tudi tistim, ki so mi izkazali zaupanje z izvolitvijo
in ne nazadnje vsem, ki mi bodo na moji poti pomagali, da skupaj
izpolnimo cilje in naloge našega društva. Zavedati se moramo, da
to društvo ni le predsednik ali posameznik, ampak smo društvo vsi

Na delovnem mestu.

Kdaj in kje ste se rodili?
“Rojen sem bil 14. avgusta 1970 v Ljubljani, kjer sem preživel svojo zgodnjo mladost. Pri 10 letih smo se preselili v Ihan pri
Domžalah. Tam sem hitro našel svoj krog prijateljev, s katerimi
smo skupaj odrašËali ob raznovrstnih dogodivšËinah in tudi ob
športu.”

Vaša izobrazba ter kje in kdaj se je zaËela vaša delovna kariera?
“Osnovno šolo sem ves Ëas obiskoval v Ljubljani, saj sta bila
tam zaposlena tudi moja starša. Šolanje sem nato nadaljeval na
Srednji elektrotehniški šoli v Ljubljani, kjer sem že v okviru redne
prakse opravljal dela v podjetju Elektro Ljubljana, kjer sem imel
tudi štipendijo.”

Kdaj ste se zaposlili v Elektru Ljubljana in na katerem delovnem mestu?
“Po konËani srednji šoli in odsluženem vojaškem roku sem
se leta 1991 zaposlil na DE Elektro Ljubljana mesto kot pripravnik v Oddelku za meritve, pozneje pa v Oddelku za zašËito. Po
konËanem pripravništvu sem nadaljeval delo v tem oddelku, leta
1992 pa sem zasedel mesto projektanta na DE Elektro Ljubljana okolica. Leta 1996 sem opravil strokovni izpit, leta 2000 pa
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V toplih dneh radi zajahamo jeklenega konjiËka.
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Ivanka Slovša,
upokojenka
V Ëetrtek, 29. novembra 2007, nas je gospa Ivanka
Slovša povabila na prigrizek v prostore Službe za uporabnike v pritliËju poslovne stavbe DE Ljubljana mesto z
namenom, da se poslovimo od dolgoletne sodelavke, saj
s koncem meseca decembra odhaja v zaslužen pokoj.

I

vanka Slovša je bila vestna sodelavka; zadnja leta je delala
kot evidentiËarka in bila v skupini za uporabnike “deklica za
vse”. Sodelavci so jo cenili, resniËno pravo ceno pa dejansko
vsak dobi šele takrat, ko odide.
Ivanka je napolnila 38 let delovne dobe, od tega dobrih 18
let pri Elektru, ves Ëas v enoti Ljubljana mesto. V imenu sodelavcev se ji je za dolgoletno delo zahvalil direktor enote, Roman
Prosti Ëas posvetim svoji družini.

Ëlani. Ni pomembno, ali je nekdo aktiven športnik, rekreativec ali le
obËasni sprehajalec. Pomembno je, da se ob razliËnih priložnostih
družimo in tako krepimo prijateljske vezi, katere nam pomagajo
tudi pri našem vsakdanjem delu. Šport in rekreacija sta idealni priložnosti za druženje, poleg tega pa z njim krepimo zdravje in s tem
prispevamo k boljšemu poËutju. Zame osebno ima šport velik pomen, saj se z njim ukvarjam že od majhnih nog, za kar je v veliki
meri zaslužen moj oËe, ki je tudi velik športni navdušenec.”

S Ëim se še ukvarjate v prostem Ëasu?
“Veliko Ëasa posvetim svoji družini - Greti, Ažbetu in Živi,
kjer vsakiË znova ugotavljam, kako hitro Ëas beži. Poleg tega pa
sem aktiven v domaËem SmuËarskem klubu Ihan, kjer vzgajamo
mladi rod smuËarskih tekaËev in biatloncev. S ponosom lahko povem, da iz našega kluba prihajata dva trenutno najboljša Ëlana
Slovenske biatlonske reprezentance: Klemen Bauer in Peter Dokl.
V toplejših mesecih pa vsak prosti trenutek izkoristim za vožnjo
z motorjem, kjer s prijatelji obišËemo motozbor ali pa naredimo
kakšno motoristiËno turo.”

Katerim vrednotam sledite v življenju?

Slovo od sodelavcev ni bilo lahko.

Jesenko, in ji izroËil spominsko uro. Vodja Službe za uporabnike,
Benjamin Piškur, ji je poleg izreËenih iskrenih vošËil izroËil tudi
darilo, ki smo ga izbrali sodelavke in sodelavci.

“Verjetno se da to razbrati že iz predhodno zapisanega, ampak
v življenju mi veliko pomenita prijateljstvo in zaupanje. Biti pošten
vedno in do vsakogar, delaven in pripravljen pomagati so ene najpomembnejših vrednot, katerih se držim. Zavedam se, da je le to
kljuË do zadovoljstva in uspeha v življenju.”

Ivanka ima tri odrasle otroke ter šest vnukinj in vnukov.
Vsi otroci so si uredili prijeten dom. Doma ima tudi nekaj zemlje
in živine, tako da ji dela ne bo zmanjkalo. Kljub temu ji želimo,
da bi nekaj Ëasa našla tudi za sodelovanje v društvu upokojencev Elektra Ljubljana, Ëe ne drugaËe, vsaj kot udeleženka izletov
in potepov, ki jih organizirajo.

Igor »uËnik

Alenka Kušar
Foto: Miha Štajdohar
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Elektro Ljubljana
varuje tehniško
dedišËino

Mestna elektrarna ljubljanska je eden najlepše ohranjenih spomenikov industrijske arhitekture
iz konca 19. stoletja pri nas. Pred desetimi leti, ob
100. obletnici, je naše podjetje v elektrarno vložilo
znatna sredstva in prepreËilo nadaljnje propadanje
objekta.

O

bnovilo je proËelje fasade, dimnik, opravila so se
gradbena dela v notranjosti objekta in obnova naprav v preddverju elektrarne, ki predstavljajo primarni del tehnološkega procesa proizvodnje elektrike, torej
peËi s kotli za pripravo pare, rezervoarji tehnološke vode,
naprave za mehansko in kemiËno pripravo vode, merilni instrumenti na kotlih, parna Ërpalka, reostat in ventilator za
upih dimnih plinov.

Obnovljeni so bili tudi panoji, iz katerih je razviden razvoj
Mestne elektrarne ljubljanske in elektrifikacije prestolnice, vsi
obnovljeni eksponati pa so oznaËeni s tablicami v barvi medenine, tako da so obiskovalci seznanjeni z namenom naprave
in osnovni tehniËnimi podatki. Tablice so bile izdelane na novi
gravirni napravi na DE Ljubljana mesto.
Lepo je bil obnovljen primarni del proizvodnje elektrike
do priprave pare, od tu naprej pa se je ustavilo.
Nobeden izmed štirih tandemskih parnih strojev, ki so
bili nekoË namešËeni v sekundarnem delu elektrarne oziroma
v glavni strojnici le-te, se žal ni ohranil. Trije so bili razrezani
za staro železo, enega pa na sreËo hrani elektrostrojni oddelek
Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri. Enako usodo so doletele
preostale mehansko elektriËne naprave, namešËene v strojnici
in kleti elektrarne. Edini ohranjen elektriËni del je generator
Siemens & Schuckert iz leta 1930, kateremu pa so demontirali parno turbino, izdelano v tovarni Škoda, in jo postavili na
Verovškovo ulico. Tako v sklopu muzeja ni bilo mogoËe predstaviti sekundarnega dela proizvodnje elektriËne energije in s
tem tudi obiskovalcem podati celotne slike.
Ob 110-letnici Mestne elektrarne ljubljanske si je naše
podjetje zadalo cilj, da ob tem jubileju ponovno naredimo veËji premik pri ohranjanju tehniške dedišËine našega podjetja
in obnovi prehod Slomškova ulica - dvorišËe ELM, Kotnikova
ulica. Ulica je med elektrarno in pomožnimi prostori elektrarne,
poimenovali pa smo jo Muzejska ulica.
Dela smo izvajali na podlagi normativov in kriterijev za
restavratorska dela na spomeniško zašËitenih objektih in seveda skladno s pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne
dedišËine Slovenije.

Obnovljene naprave primarnega procesa - priprava pare za proizvodnjo elektriËne energije.

MehËalci vode pred parnimi kotli.
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Merilni instrumenti na kotlih.

Parna Ërpalka.
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trarne in pomožnih prostorov kažejo posamezne oblike detajlov, znaËilne prav za naše kraje. Oboki nad okni in vrati
niso tipiËno angleško polkrožni, ampak le rahlo usloËeni.
Prav s temi smo imeli pri rekonstrukciji najveËje težave, saj
so v 60. letih na polovici oken oboke zamenjale armirane
betonske preklade in izniËile videz fasade. Preklade je bilo
treba izdolbsti, ohraniti statiko in s pomoËjo polkrožne šablone izdelati obok iz starih opeËnih zidakov. Pravo znanost
smo odkrivali pri izdelavi oken in vrat, kjer smo želeli doseËi enak videz kot na fasadi elektrarne. Za izvedbo enakih
zrcalnih fasad je moral izvajalec skonstruirati zahteven naËrt za izdelavo vrat in oken s kasetnimi okni, izdelanimi iz
T-profilov.

Muzejska ulica s steklenim nadkritjem, ki se lepo ujema s staro arhitekturo
stavbe.

Dotrajano streho, ki je ogrožala varnost ljudi in premoženja, smo obnovili z novo leseno konstrukcijo, kot kritino pa smo
uporabili bobrovec, seveda v klasiËni naravni opeËni barvi.

Obnova fasade z oboki nad kasetnimi okni in vrati je bila za izvajalca del trd oreh.

Ulico smo pokrili s steklenim nadstreškom, katerega smo
montirali med proËeljem elektrarne in pomožnimi prostori.
Nevpadljiva transparentna konstrukcija, narejena iz jeklenih
I-profilov in kaljenega stekla, predstavlja iz arhitekturnega vidika dobro rešitev oziroma kompromis za umestitev v staro
industrijsko arhitekturo 19. stoletja.
NajveË truda pri iskanju rešitev in izvedbi smo posvetili
obnovi fasade pomožnih prostorov. Ohranili smo obstojeË
videz objekta, tako da smo vse poškodovane dele fasade sanirali s starimi opeËnimi zidaki. Fasada je ostala neometana
in ustrezno fugirana po starih delovnih postopkih. Industrijska arhitektura tistega Ëasa je bila v Evropi pod nenavadno
moËnim vplivom Anglije, vendar se prav na proËelju elek-

Tlak ulice smo uredili s poroznimi granitnimi plošËami.
Srce Muzejske ulice predstavljata obnovljena stroja lokomobila, prirejena v elektroenergetski obrat, in motor generator.
Eksponata nista neposredno povezana s samo Mestno elektrarno, saj v njej nikoli nista obratovala, sta pa povezana oziroma
podobna strojem, ki so v elektrarni nekoË bili.
Lokomobila - narejena v tovarni Lanz iz Mannheima - je
bila izdelana leta 1926 in je eden najmodernejših parnih strojev tistega Ëasa. NamešËena je bila v tovarni Hoja, ki je bila soseda MEL, in se je ukvarjala z obdelavo lesa. Parni stroj je prek
transmisije poganjal mizarske stroje lesnega podjetja.

november-december2007 | Dober tok. • 41

ELEKTRA LJUBLJANA

DRUÆBENA ODGOVORNOST

Motor generator - narejen v tovarni Siemens & Schuckert se je kot mehanski pretvornik izmeniËne napetosti v enosmerno
uporabljal v filmski industriji. Enosmerni tok so uporabljali za
napajanje obloËnic, ki so delovale na principu obloËnega plamena med dvema oglenima palicama.
Napravo smo pred štirimi leti izvlekli iz kleti cerkve svetega Jožefa v Ljubljani, danes pa jo na Muzejski ulici obnovljeno predstavljamo kot mehanski vezni Ëlen med enosmernim
in izmeniËnim sistemom, ki je po uvedbi izmeniËnega sistema
leta 1925 za Ljubljano predstavljal pomembno pridobitev. Ko
je bilo izmeniËnega toka dovolj, primanjkovalo pa je enosmernega za napajanje tramvajskih prog in odjema na enosmernih
tokokrogih, je imel mehanski pretvornik pomembno vlogo.
Oba eksponata vam bomo z opisanim postopkom restavriranja predstavili v naslednjih številkah.
Obnovljena lokomobila.

Dela na ulici pa seveda še niso konËana. V letu 2008 imamo v naËrtu konËati gradbena dela v notranjosti pomožnih objektov in urediti muzejski prostor, kamor nameravamo prese-

Pred 110 leti so prestolnico osvetljevale obloËnice - replika svetilk bo v prihodnosti osvetljevala tudi Muzejsko ulico.

Obnovljeni motor generator.

V sedemdesetih letih je lastnik objektov Hoja postalo naše
podjetje in do leta 2007 skrbelo, da stroj ni pristal kot surovina
vrednih barvnih kovin in starega železa. Glede na to, da v elektrarni nimamo ohranjenega nobenega stroja, s katerim bi ponazorili pretvorbo termiËne energije (pare) v mehansko delo in
to v elektriËno energijo, smo zaËeli razmišljati o naËinu umestitve lokomobile. Na stroj smo namestili elektriËni generator
in ga prek jermenice povezali z vztrajnikom lokomobile. Tako
smo dobili parni stroj, prirejen v elektroenergetski obrat, podoben prvi poskusni elektrarni v Ljubljani, ki je stala nasproti
narodne galerije v Trubarjevem parku. Postavilo jo je podjetje
Siemens & Halske z Dunaja leta 1896 kot promocijski projekt, s
katerim bi se izkazali kot najbolj ustrezni in strokovni za gradnjo MEL, kar so tudi dosegli.
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liti lepo zbirko števcev elektriËne energije in druge eksponate.
Drugi del nameravamo uporabiti kot tehniËni prostor, katerega
bomo uporabljali za prouËevanje naprav, vgrajenih v omrežje,
in za izobraževanje kadrov.
V Muzejski ulici moramo izvesti še razsvetljavo. Zavzemamo se za svetilke, ki bi oblikovno predstavljale repliko tipiËne ljubljanske obloËnice kot simbol prve razsvetljave trgov
in križišË.

Vljudno vabljeni na ogled Mestne elektrarne ljubljanske
- Elektro Ljubljana in Muzejske ulice.

Uroš Jerina in Tomaž BonËa

Nove zaposlitve na
DE Ljubljana mesto Robert Frkal
Skladno s sklepom Nadzornega
sveta Elektra Ljubljana, d. d., iz meseca
marca 2007, smo v družbi zaradi zagotovitve nemotenega poslovanja zaposlili
veË novih sodelavcev, zlasti elektromonterjev in projektantov. V družbi je tako
trenutno zaposlenih 1.013 delavcev (1.
januarja 2007 jih je bilo 979), od tega
166 v enoti Ljubljana mesto (v zaËetku
poslovnega leta jih je bilo 154).

N

a distribucijski enoti smo na
osnovi zgoraj navedenega zaposlili štiri kvalificirane elektromonterje, dva samostojna elektromonterja in dva tehnika za dokumentacijo. Od
teh je bilo pet delavcev razporejenih v
Službo za distribucijsko operativo, eden
v Službo za izgradnjo distribucijskega
omrežja, dva pa v Službo za dokumentacijo in investicije. V mesecu januarju
iz tega naslova predvidevamo zaposlitev še dveh delavcev: elektromonterja v
Službi za uporabnike in tehnika za dokumentacijo v Službi za dokumentacijo
in investicije. Zaposlitve so bile in bodo
nujne zaradi poveËanega obsega del na
segmentu del vzdrževanja distribucijskega omrežja in izdelavi projektne dokumentacije za lastne in za tuje investicije.
Z enim izmed novih sodelavcev sem
opravila krajši intervju. Sodelavec Robert
Frkal, samostojni elektromonter, po poklicu elektriËar elektronik, z nekaj veË kot
dvajset let delovnih izkušenj. Razporejen je
na dela v Nadzorništvo ViË pod vodstvom
delovodje Janeza Brinovca in pomoËnika
delovodje Mirana Škerjanca.

Naj na zaËetku poveva bralkam in bralcem Elektro novic, zakaj ste se odloËili
za menjavo delodajalca, zakaj ste iz-

brali prav Elektro Ljubljana in mogoËe
še nekaj o vaših dozdajšnjih izkušnjah,
kje ste bili zaposleni teh dvajset let?
“Prvih šest let sem si delovne izkušnje pridobival pri Železniškem gradbenem
podjetju v Ljubljani, zadnjih štirinajst let pa
sem bil zaposlen v podjetju Elektroservisi,
ki ga bralci novic kar dobro poznajo, saj je
bil do leta 1991 sestavni del delovne organizacije Elektra Ljubljana. Delo je bilo terensko, po vsej Slovenji. To pomeni, da sem
zjutraj odšel v službo in se vraËal pozno
popoldne, pravzaprav zveËer. Za družino
in prijatelje ni bilo nobenega popoldneva.
Nato sem izvedel za razpis v vašem podjetju in poslal prošnjo. O Elektru Ljubljana
sem slišal marsikaj dobrega, pritegnil me je
zlasti delovni Ëas, pa tudi možnost, da ti še
vedno ostane nekaj popoldneva zase. Zdaj
sem tukaj in to me zelo veseli. Delo tukaj je
podobno kot v prejšnjem podjetju, tako da
sem se kar hitro navadil.”

Pri nas ste zaposleni tri mesece. Kakšni so vaši vtisi? Kako ste zadovoljni z
delovnim pogoji, s sodelovanjem sodelavcev, nadrejenih?
“Vtisi so pozitivni, sodelavci prijazni,
pomagajo mi z nasveti. Mislim, da so me
v skupini kar v redu sprejeli. Zelo pa sem
zadovoljen z delovnimi pogoji, varnostnimi pogoji in seveda z delovnim Ëasom. Ne
zgodi se tako pogosto, da je treba podaljšati delovni Ëas ali delati ob koncih tedna,
vsaj ne v naši delovni skupini. Sodelovanje
z nadrejenimi pa je tudi zelo korektno in
vzpodbudno.”

Imate kakšen predlog za izboljšavo,
ste morda opazili, kaj bi lahko izvajali
boljše, na drug naËin?
“Glede na to, da sem v podjetju šele
tri mesece, je res to, da predlogov za izbolj-
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Alenka
Kušar
Foto:
Alenka
Kuπar

SPOZNAJMO SE

SPOZNAJMO SE

Robert Frkal

šave še ni, verjetno pa bo s Ëasom tudi na
tem podroËju kakšna sprememba.”

Kaj morda pogrešate v našem delovnem okolju?
“Delovno okolje se mi za zdaj zdi prijetno, saj po toliko letih dela po Sloveniji
prav prija, ko delam na podroËju ViËa, kjer
sem dolgo vrsto let tudi živel. Ob tem obËutim neko posebno domaËnost in še bolj z
veseljem prihajam na delo.”

Se vam zdi, da ste se pravilno odloËili
pri menjavi službe?
“Ja, se mi zdi, da sem se kar pravilno
odloËil!”

Nam lahko poveste še kaj o sebi, družini, o vaših konjiËkih?
“V prostem Ëasu sem rad z ženo in
enajstletno hËerko, hodim v hribe, rekreativno igram nogomet in badminton, kolesarim, fotografiram. Ni pa mi tuje tudi
poležavanje na kavËu in gledanje televizije
(predvsem ob slabem vremenu).”

Kaj vam najveË pomeni v življenju?
“V življenju mi veliko pomeni veË
stvari, npr. zdravje, družina, prijatelji, saj
pravzaprav vse lepe in manj lepe stvari dajejo življenju smisel.”

Še kakšno sporoËilo za naše bralke in
bralce ...
“Ker smo ravno ob koncu koledarskega leta, vam vsem vošËim lepe praznike
in vse dobro v novem letu 2008. Naj vam
bo lepo in naj vam nikoli ne zmanjka dela,
takšnega ali drugaËnega. SreËno!”

Robert Frkal in Alenka Kušar
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Martinovanje
z odjemalci
Elektra Ljubljana

Veselo razpoloæenje se je priËelo æe na avtobusu.

Na prijetno hladno soboto, 17. novembra, je bil organiziran prvi izlet za odjemalce Elektra Ljubljana. Vabilo na
martinovanje je bilo objavljeno v prvi številki novega glasila
Zelena energija Elektra Ljubljana. Odziv na povabilo je bil
nepriËakovano velik, tako da je bila izbira 100 udeležencev
narejena po vrstnem redu prispelih prijav.

Z

borno mesto udeležencev martinovanja je bilo na parkirišËu pri
Dolgem mostu na ViËu v Ljubljani. Udeležence izleta je pred odhodom na pot v obeh avtobusih pozdravil izvršni direktor Organizacijske enote Nakup in prodaja elektriËne energije Gregor BožiË.
Odpeljali smo se proti Dolenjski; prvi postanek pa je bil v StiËni,
kjer smo si pod strokovnim vodstvom krajevnih vodiËev ogledali samostan. Pot do samostana StiËne je minila hitro, ob seznanjanju na avtobusu, od kod je kdo in kakšno sreËo je imel, ker se je prijavil med prvimi.
V samostanu StiËna so nas prevzeli Ëudovite freske, kipi, vodnjak, samostanska jedilnica, pokopališËe, zgodbe o veËkratni izgradnji,
ptiËku, anekdote in druge zanimive pripovedi iz zgodovine samostana. Prek lepo urejenega notranjega parka smo se skozi Križni hodnik
odpravili še na ogled stiške bazilike. VeËina se nas je pred odhodom
okrepËala v toËilnici in trgovini s samostanskimi izdelki, nekateri smo
si kak sirËek ali klobaso tudi kupili za domov.
Pot smo nadaljevali proti Zagradcu ob reki Krki, kjer smo si pod
strokovnim vodstvom Ivana Hribarja ogledali Malo hidroelektrarno
Zagradec. Naletavati so zaËele prve snežinke, v dobro voljo pa nas je
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Ivan Hribar je udeleæence izleta seznanil z delovanjem male elektrarne v Zagradcu.

spravila prisrËna dobrodošlica Elektra Ljubljana z aperitivËkom, ki je
pognal kri po žilah in pregnal mraz.
Udeleženci izleta smo iz razlage Ivana Hribarja izvedeli informacije o tehniËnih in zgodovinskih karakteristikah elektrarne. Predstavljeni so bili tudi naËrti za prihodnost elektrarne Zagradec. V prihodnjem letu je predvidena obnova. Ivan Hribar je poudaril, da je
pridobivanje elektriËne energije iz obnovljivih virov v okviru Elektra
Ljubljana ena izmed precej pomembnih dejavnosti. Po ogledu elektrarne so dobili vsi udeleženci majhno preseneËenje Elektra Ljubljana,
ki je vsakemu izletniku podaril darilno vreËko s promocijskim gradivom, varËno sijalko in prenapetostno zašËito.
Vzdušje je bilo vedno bolj sprošËeno. Za skupinsko fotografijo
smo se stisnili med snežinkami na dvorišËu Vile OtoËec, kjer so nam
postregli z martinovim kosilom, s pravimi dobrotami kmeËkega kosila,
ki je obiËajno za martinovo. Takrat smo tudi prviË skupaj zapeli in peti
ta dan nismo veË prenehali.
Naslednji postanek na našem izletu je bil v Novem mestu. S parkirišËa pod škofijskim Kapitljem smo se peš odpravili v Dolenjski muzej,
kjer smo si pod vodstvom kustosinj ogledali zgodovinski razvoj Novega
mesta, katerega zaËetki segajo že v daljno železno dobo. Sprehod med
razstavljenimi izkopanimi predmeti železne dobe, lonËenimi izdelki iz
rimskih Ëasov pa vse do novejše zgodovine narodnoosvobodilnega boja
je bil za udeležence izleta zelo zanimiv. Težko smo se loËili od preteklosti
in se odpeljali v veselo prihodnost, v neokrnjeno naravo med vinske
griËe vasi Kostanjek nad Krškim, na izletniško kmetijo Dular.
Prijazen sprejem domaËinov na turistiËno-izletniški kmetiji Dular je še pripomogel k dobremu razpoloženju. Ob zvokih harmonike
mlade glasbenice smo peli in plesali, pri tem pa Ëisto pozabili na niË
kaj prijetno, hladno in sneženo vreme. Ob bogati martinovi veËerji in
vrhunskem domaËem vinu smo z udeleženci izleta pokramljali.
Po dobrem martinovem kosilu se prileže kozarËek rujnega vinca.
PrivošËili smo si ga v vinski kleti Dularjevih, ob sodih, kjer smo bili
deležni prave vinarske degustacije. OdliËna kakovost vin, bilo jih je
kar nekaj vrst, je udeležence še dodatno poživila, jim razvezala jezike
in jih sprostila. Petje ob sodih je bilo vedno bolj ubrano, sklepala so se
nova poznanstva in prijateljstva.
Kar težko se je bilo posloviti, a ura je neusmiljena in teËe, pa niË
ne reËe. Pred odhodom smo udeležence izleta zaprosili, naj svoje vtise
vpišejo v knjigo vtisov.
Pot do Ljubljane je ob petju in prijetnem klepetu minila zelo hitro. Zadovoljni organizatorji, dobra volja in veseli obrazi udeležencev
izleta so bili pokazatelj dobro izpeljanega naËrta sodelovanja z odjemalci na malo drugaËen naËin. VeËina udeležencev se je poslovila z
besedami: “In kdaj se spet vidimo?”
Marko Piko
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Naj fotografija 2007

Dušan JanËar: Kaj dogaja?

Anton Štimec: RdeËa jesen

T

okrat smo v uredništvo prejeli fotografije treh avtorjev: Dušana JanËarja, Antona Štimca in Tomislava Kumpa. Fotografije v toplih jesenskih barvah naj vam v teh
sivih dneh privabijo toplino v srca. Avtorjem
fotografij se zahvaljujemo. V naslednji številki
bomo objavili izbor Naj fotografije leta 2007.
Hkrati pa vas že sedaj vabimo, da s svojimi
fotografijami sodelujete tudi v našem nateËaju
za izbor “Naj fotografija leta 2008”.
Ujeti trenutek razkriva med drugim tudi
poËutje tistega, ki stoji za objektivom, njegove
želje, upanja in hotenja. Naj vam fotografiranje prinaša veliko veselja še v naprej.
Tomislav Kump: Zaton

Uredništvo
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TuristiËni pogled na
distribucijo Barcelone
Mlajša hËerka Simona se je konec septembra udeležila evropskega
zdravstvenega kongresa (ECCO) v
Barceloni. Ni lepšega in primernejšega, kot da oËe spremlja svojo hËer
in vse bo najboljše potekalo. Vendar
mora oËe plaËati potne stroške sam,
kar pa je za dobrobit svojih otrok za
oËeta samoumevno. OdloËitev je hitra
in že smo na ljubljanskem letališËu
Jožeta PuËnika - zelo lep pogled na
živahen utrip na letališËu.

N

a našem poletu dajejo utrip slovenski srednješolci, ki odhajajo na maturantski izlet v Španijo. Sprejme

nas barcelonsko letališËe in že smo v Španiji. Barcelona je lepo mesto in prestolnica
pokrajine Katalonije. Je vsa prenovljena in
takoj se to pozna na novi infrastrukturi,
ki je bila zgrajena med olimpijskimi igrami. Barcelona kot glavno mesto pokrajine
Katalonije je tudi upravno in gospodarsko
središËe Katalonije; s širšo okolico ima 4
milijone prebivalcev. Po statistiËnih podatkih in na pogled je popolnoma primerljiva
s Slovenijo. PoËutje v tem mestu je prijetno
posebno za turiste. Tuja jezika sta anglešËina in francošËina, katalonšËina kot jezik
pokrajine pa se šele zdaj uveljavlja. Je pa
precej soglasna z italijanšËino, tako da na
neki naËin se je le mogoËe sporazumeti.

Spomenik Krištofa Kolumba, od koder je izplul proti odkritju Amerike.
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»loveški stolp - hrabrost mladih punËk prinaša
konËni uspeh.

Takoj naslednje jutro šele opazim doloËene detajle turistiËnega in Ëloveškega utripa
v Barceloni. Natakarji in kuharji so Kitajci,
spominke prodajajo Indijci in Pakistanci,
fiziËni delavci so JužnomeriËani in AfriËani. Res je precej pisana drušËina, Ëe k temu
dodamo še množico ameriških in evropskih
turistov, pa je popoln globalni konglomerat.
V tem Ëasu so posebno veliki cerkveni prazniki, ki jih Španci zelo cenijo, posveËeni devici Mariji. Španci so poseben narod, zelo
družaben in Ëustven. Uživajo v prireditvah,
tekmah in sploh v javnem življenju. Tudi
sam sem se udeležil teh dogodkov. Posebno
sta me navdušila “graditev in sestavljanje
Ëloveškega stolpa.” Letos so uspeli do osmega nadstropja in res navdušujejo. Nekaj pa
je neverjetno “vrh”, tisti, ki dvigne roke in
razglasi zmago, je otrok, in to deklica, po
moji oceni do 10 let. Ko te deklice plezajo na vrh prek vseh moških korenjakov, so
hrabre in vsi jih bodrijo. Ko pa pridejo dol,
z vrha na trda tla, pa so sramežljive punËke.
Seveda jih vsi gledajo in jim ploskajo.
Tehniki takoj opazimo svoje delovno
podroËje, svoje kolege, ki gradijo elektroomrežje, in pogovor je tukaj. Probleme imamo
približno iste, vstavljanje elektroobjektov v
prostor. Kabelske kanalizacije, kabelske omarice so podobno locirane kot pri nas, je kar
precej podobnosti. Medtem pa trafopostaje
lepo postavljajo v kleteh, v novejšem Ëasu pa

NOVICA

NOVICA

ZakljuËek prijetnega potovanja, ob
nakupih se zavedam kaj pomeni evro,
tudi cenovno se lahko primerjamo in konec je lepe mediteranske Barcelone. Prijeten polet nazaj, lepi razgledi na obalo
Mediterana, pogled na Alpe in že smo v
Ljubljani, kjer je najlepše. Takoj je opaziti
razliko v temperaturi, hladneje je, vendar
tega smo vajeni, tukaj smo doma in tukaj
nam je najlepše.
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Pojasnila:
Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za delavce elektrogospodarstva 40-urni delovni teden.
Letna kvota ur po sistemu 40 urnega delovnega Ëasa je 2096; in
sicer 262 dni x 8 ur je 2096 ur.

Dan elektrogospodarstva
31. 12. 2008 (sreda)

KOLEKTIVNI DOPUST
jih ni

1

8

8

Skupno št. ur

4

5 dnevni
teden

Število sobot

31

Delovne ure

Število nedelj

JANUAR

Število
delovnih dni

Število dni

1.

Število
praznikov

Mesec

Ure praznikov
brez sob.,ned.

NaËrt delovnega Ëasa
za leto 2008
Zap. št.

na strehah poleg preostalih strojnih inštalacij, kot so klima, gasilni aparati, dvigala
in drugo. Za montažo uporabljajo tudi helikopter in vso mogoËo moderno logistiko.
Pozna se tudi zgodovinski razvoj elektroomrežja, saj je mesto staro in posebno ponosni so še na Krištofa Kolumba. Takoj sem
se odloËil in tudi svetovali so mi, da pogledam upravo distribucije Barcelone ENDESA. Lepa upravna stavba - sprejem vratarja - spremstvo do sprejemne dvorane za
informacije in konzultacije. Lepa mogoËna
dvorana okrašena z zgodovinski obeležji,
s kulturno dedišËino Barcelone. Izstopa
nadzorna marmorna plošËa, zaËetek elektrifikacije Barcelone leta 1896, kot pri nas,
v KoËevju. Zelo so ponosni na ta datum
in tradicijo. Dama, ki me je sprejela, mi je
najprej povedala, da uradno govori samo
katalonsko, kar me je presenetilo, seveda
nastaja Evropa pokrajin. No, malo anglešËine in italijanšËine, pa je šlo. Pristopil je še
en resen gospod in pogovor je lažje stekel.
Prosil sem jo za preproste podatke, družbe
ENDESA Katalonske distribucije. Pojasnila
in dala sta mi tarifne podatke in splošne
prospekte njihove družbe. Takoj je opaziti,
da so fiksni stroški višji, cena kilovatne ure
pa se spreminja. Podobno kot pri nas. Kaj
pa graditev objektov in preostalo? Tukaj
pa sledi absolutni STOP, preveË podatkov
o družbi pa NE. Vse, kar lahko veste o naši
družbi, je na spletni strani www.endesaonline.com. Sledi prijazen odgovor, tako
je to v Evropski uniji in Slovenija je tudi
del tega enotnega tehniËnega prostora EU.
Seveda, seveda in tako smo konËali pogovore, vljudna zahvala in vse je tako kot
v poslovni EU. Verjetno se tudi mi lahko
prilagodimo maniram in vljudnostim, ki
veljajo v EU.

PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V
LETU 2008
1. in 2. januar - NOVO LETO (torek in sreda)
8. februar - PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK (petek)
16. in 17. april - VELIKA NO» (nedelja in ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (nedelja)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (Ëetrtek in petek)
4. junij - BINKOŠTI (nedelja)
25. junij - DAN DRŽAVNOSTI (sreda)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (petek)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (petek)
1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (sobota)
25. december - BOŽI» (Ëetrtek)
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI (petek)

Anton AvËin
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DOBRO JE

Miti in dejstva o
nasilju nad ženskami
Pogovarjata se Mit in Dejstvo.
Beseda nanese na nasilje nad ženskami.

MIT
“Nasilje nad ženskami v mojem
okolju ni problem. Tam, kjer živim, so vsi
ljudje izobraženi in imajo urejeno družinsko življenje. Po mojem si nasilni moški ne morejo pomagati. VeËina jih verjetno uživa alkohol ali pa so imeli težko
otroštvo, v katerem so doživljali nasilje.
Pa tega gotovo ni toliko, kot govorijo.
Vsak tretji Ëlovek pa res ni surovež, kriminalec, brezposeln, zasvojenec. Sicer pa
naj se v družini zmenijo sami. Policija se
ne bi smela vmešavati, saj se potem velikokrat izkaže, da je ženska podala lažno
prijavo samo zato, da bi nagajala svojemu partnerju. »e pa je res tako nasilen,
naj ga paË zapusti.”

DEJSTVO
“Nasilje nad ženskami se dogaja v
vseh družbenih slojih. »e si povzroËitelji
nasilja res ne bi mogli pomagati, bi bili
enako nasilni tudi na delovnih mestih ali
v odnosih s prijatelji. Alkohol ni vzrok
za nasilje, je le del problema. Težko otroštvo, ki so ga preživeli povzroËitelji nasilja, ne more biti opraviËilo za povzroËanje nasilja. Tudi uglajeni, izobraženi
in ugledni ljudje s hišo in z dobrim avtom, urejeno družino in veËnim nasmehom na obrazu lahko povzroËajo nasilje.
Nasilje je kaznivo, zato je prav, da ga
obravnava policija. In obiËajno ženska
nasilnega partnerja ne zmore zlahka zapustiti, kljub krutosti zlorab, ker ji strah,
neozavešËenost, versko prepriËanje, visoko vrednotenje podobe “popolne” družine in/ali ekonomska odvisnost to prepreËujejo.”
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Ne krivite sebe
Za povzroËanje nasilja je odgovoren
izkljuËno in samo povzroËitelj nasilja.
Verjetno ste že opazili, da to, kar poËnete, da bi povzroËitelja nasilja pomirili, ne
pomaga, saj ne glede na vaše ravnanje
ta še naprej povzroËa nasilje. VEDENJA
POVZRO»ITELJA NASILJA NE MORETE
SPREMENITI. Edini naËin, da povzroËitelj nasilja spremeni svoje vedenje, je, da
sam spozna, da ima težave in si poišËe
strokovno pomoË. SPREGOVORITE. Ne
sramujte se. PoišËite pomoË osebe, ki ji
zaupate, ali se obrnite na organizacije
in društva, ki nudijo storitve za podporo
ženskam, ki doživljajo nasilje.
Za nasilje ni nikoli kriva žrtev!
Vir: Ustavimo nasilje nad ženskami (zloženka Urada za enake možnosti).

Vsi smo že kdaj na lastni
koži obËutili nevošËljivost, da
smo jo sami kdaj vzpodbujali,
pa težko priznamo. Lažje je razpravljati o ljudeh, ki so nam nevošËljivi in samo išËemo napake
pri njih; zakaj in kako so prišli
na primer do boljšega položaja
v službi ali pa do razliËnih dobrin.

Š

e huje je, ko vidimo zadovoljen parËek in prepoznamo v
njem svojo nekdanjo ljubezen.
Mi pa smo sami od takrat in nekdanjega partnerja krivimo za vse, kar
nam je “naredil”. Stavek “Saj ne bosta dolgo skupaj.” ali pa “Ona ali on
vidi v njej/njem samo denar.” zveni
zelo domaËe. NevošËljivost, tekmovalnost in ljubosumnost so kot bolezen. Zažira se v nas in povzroËa,
da postanemo dejansko zlobni. Kaj
naredimo v tem primeru? NiËesar
drugega kot to, da se sprijaznimo z
okoljem, v katerem živimo, pa tudi
s samim seboj. Vsak, ki drugemu
privošËi najboljše od najboljšega, je
tudi sam tega deležen, ker so tudi
njegove misli bolj pozitivne.
»e nekomu želimo “Naj si zlomi
nogo”, vseeno pazimo, da si je sami
ne. MogoËe se bo to zgodilo takrat,
ko bomo gledali, kakšen avtomobil
ima sodelavec ali pa sosed. NevošËljivost je kot Ëustvo negativno in
poleg tega vzbuja tudi ljubosumnost
in tekmovalnost. V bistvu se tega že
nauËimo kot otroci. Ko hoËe malËek avtomobilËek, ki ga ima sosedov
otrok, je že “ogenj v strehi”. NajveËkrat je posledica pretep in ko starši
posežemo vmes, povzroËimo jok in
negodovanje otrok. Da bi imeli mir,
otroku kupimo še boljši avtomobilËek in tako spodbudimo poleg nevošËljivosti še tekmovalnost. Paziti
moramo tudi, kaj se pogovarjamo
pred otroci o naših sosedih, sodelavcih pa tudi o sorodnikih. Beseda
nanese dobesedno na rek: “Zakaj bi
samo meni crknila krava, Ëe lahko
tudi sosedu”.

VEDETI

DOBRO JE

»e bi nevošËljivost gorela, ne bi
bilo treba drv
(Slovenski pregovor)
“Pozitivno razmišljanje je zato
kljuË vsega našega bivanja. Že samo v
sebi nosi moË in energijo. Z njim bodo
odnosi med ljudmi lepši, že zato bo problemov manj. In Ëe smo mi pozitivni do
drugih ljudi, bodo zelo verjetno tudi oni
do nas. V svetu, kjer bo veliko pozitivne energije, bo veliko manj bolezni in
trpljenja. Ljudje si bodo pomagali in veliko lažje premagovali razliËne težave.
In zakaj bi odlašali, zakaj ne zaËnemo
takoj? Ta trenutek si lahko reËete, zdaj
pa bom pozitivno razmišljal. In Ëe vas
bo Ëez pet minut spet zaneslo v stare
vzorce, se tega zavejte in pospravite negativne misli iz glave. Naj gredo, skupaj

z negativnimi Ëustvi. Kdo pa še potrebuje strah, jezo, nevošËljivost, sovraštvo?
Kar strese nas ob teh izrazih!”
(Odlomek iz knjige dr. Janeza Drnovška, Pozitivna razmišljanja).

Nebesa in pekel
Neki moški je še za Ëas svojega
življenja dobil dovoljenje, da obišËe Nebesa in Pekel. Najprej je šel v Pekel, kjer
je videl veliko družbo ljudi, ki so sedeli
za dolgimi mizami, obloženimi z raznovrstno hrano. Kljub temu pa so bili
ljudje laËni in so jokali. Obiskovalec je
takoj videl, zakaj: njihove žlice in vilice

so bile daljše od njihovih rok, zato niso
mogli prinesti hrane do svojih ust. Nato
je šel še v Nebesa, kjer je videl enak prizor: dolge mize, bogato obložene s hrano
vseh vrst. Tudi tukaj so bile vilice in žlice daljše od njihovih rok in so bili prav
tako nesposobni hraniti sebe. Pa vendar
so bili veseli in dobro nahranjeni. Toda
oni niso poskušali hraniti samega sebe.
Hranili so drug drugega.
Vir: Internet

Jolanda Štukelj

NevošËljivost “uspešno” zastruplja medËloveške odnose.

november-december2007 | Dober tok. • 49

KADROVANJE

KADROVANJE

V preteklih mesecih smo zaposlili sodelavce:
IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

ORGANIZACIJSKA ENOTA

MITJA BREZNIK

Vodja pravne pisarne

SSS, Skupne storitve

MIHA CIMPERMAN

Univ. dipl. inž. el.

SDO, DE Ljubljana mesto

MAJA KOPRIVEC PERJET

Referent za odjemalce

SDO, DE Ljubljana mesto

JOŽEF SATLER

Samostojni KV-delavec

SDO, DE Ljubljana mesto

MARIO UŽAR

Tehnik za dokumentacijo

SDO, DE Ljubljana okolica

MIRAN VALEN»I»

Dipl. inž. elektrotehnike

SDO, DE Ljubljana okolica

KRISTIJAN HRASTAR

KV-elektromonter

SDO, DE Novo mesto

DAMJAN VOVK

KV-elektromonter

SDO, DE Novo mesto

MATEJ ŠTUPAR

Tehnik obratovanja

ORDO, uprava

NEVENKA ZUPAN»I»

Referent za odjemalce

SU, uprava

PETER FAJFAR

Vodja sl. za inform. storitve

SSS, TehniËna podpora

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:
IME IN PRIIMEK

VZROK PRENEHANJA

ORGANIZACIJSKA ENOTA

MATEJ KAPLAN

prenehanje

ORDO, uprava

Umrla sta upokojenca Janez Kužnik in Stane Nosan.
Nevenka IvanËiË

Novoletne želje

Zahvala!

O

Novo leto je neznanec,
prav lepo ga bo spoznati,
mu zaupati, pa vendar
ne preveË priËakovati.
Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,
novega pa ne priganjaj presenetiti se daj.

b izgubi mojih dragih staršev, Pavle in Martina BabiË, se iskreno zahvaljujem sodelavkam, sodelavcem
in nekdanjim sodelavcem za vse izreËene tolažilne
besede in poslana žalna pisma, za udeležbo ob zadnjem slovesu od mame in oËeta, podarjene sveËe, cvetje in za materialno pomoË. Zahvaljujem se sodelavkam za razumevanje
in opravljeno delo, ki ste ga postorile namesto mene.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej najlepša zahvala.

(Svetlana MakaroviË)
Upravni odbor društva upokojencev Elektra Ljubljana želi
vsem svojim Ëlanom, zaposlenim in upokojencem Elektra Ljubljana, da vam božiËni prazniki prinesejo veliko veselja, novo
leto 2008 pa naj bo zdravo, sreËno in polno zadovoljstva.

Jože Bergant,
predsednik
društva upokojencev
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Erika Slapšak z družino

UPOKOJENCEV

DRUŠTVO

SEMI» martinovanje
2007

Po Levstikovi poti
od Litije do »ateža

B

ilo je hladno jutro in obetal se je lep dan. Iz Litije smo se pripeljali do Šmartnega, kjer smo vzeli pohodne palice v roke, pot pod
noge in krenili na 22 km dolg pohod. OdloËili smo se, da bomo
letos “obdelali” južno traso poti, ki se na razpotju nekoliko naprej od
Liberge odcepi od prvotne severne trase, ki jo je opisal Levstik. Južna
trasa je zanimivejša, bolj razgledana - ker smo imeli sreËo z vremenom,
smo v daljavi videli celo Triglav. Je pa ob tej poti nekaj manj zidanic,
vendar vseeno dovolj, da nismo bili žejni niti laËni. Dobro razpoloženi in
ne preveË utrujeni smo prišli v »atež, od koder smo se odpeljali na kosilo
in domov. Na svidenje na 22. pohodu.
Zvonka Osredkar

Sv. Martin je svetnik, ki naredi iz mošta vino. Da je
to res, se vsako letno znova prepriËamo tudi upokojenci
Elektra Ljubljana. Letos smo to pomembno delo opravili v
deželi vina, v osrËju Bele krajine, v SemiËu.

M

edtem ko si je ena skupina ogledovala razstave v Pokrajinskem muzeju v SemiËu, je druga skupina že opravljala
“svoje poslanstvo”, v kleti vinogradnika MalnariËa smo
poizkušali izbrana vina. Da je bil okus vin pristen, je lastnik postregel še z belokranjsko pogaËo in s sirom. Za dobro razpoloženje sta
poleg rujne kapljice poskrbela tudi gospa MalnariË in sin. Seveda
tudi naši pevci niso stali ob strani in hitro je bilo razpoloženje odliËno, tako da je lastnica mislila, da smo vsi en sam pevski zbor.
Po ogledu muzeja oziroma degustaciji sta se obe skupini zbrali v gostilni “Pri Pezdircu”, kjer smo po obilnem kosilu zaplesali,
krstili vino in se veselo družili, dokler nam niso postregli “kisle
juhice”; nato smo se morali poËasi posloviti. Eni so potovali v smeri
Novo mesto, drugi v smeri KoËevje, konËna postaja pa je bila Ljubljana, »rnomaljci pa so bili tako skoraj doma.
Podarjen nam je bil prelep sonËen dan, obogaten s prijateljskim druženjem, kar je v teh Ëasih najveËja vrednota in jo kaže
skrbno negovati ter vedno znova krepiti. Kmalu na svidenje.
Justi Kuder
in Zvonka Osredkar

Jubilantje

FEBRUAR 2008

Naj bo zima, naj bo mraz, naši jubilantje bodo vseeno
praznovali svoje življenjske jubileje:

70. rojstni dan

60. rojstni dan
1. Danijel KLEPEC

JANUAR 2008

1. Peter BERNIK

1. Jože FORTE
Ig

2. Anton PETERNELJ

Gorenja vas

Ljubljana

»lan DUEL

80. rojstni dan

80. rojstni dan
1. Ivan BOŽI»

Dragatuš

Zagorje ob Savi

»lan DU EL
Vsem slavljencem želimo zdravja, sreËe, zadovoljstva in veliko lepih, drobnih trenutkov vsak dan posebej.
Jožica Krašovec
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JE NEKAJ RESNICE

V VSAKI ŠALI

Izjave otrok
KAJ SE PO»NE NA ZMENKU S FANTOM/PUNCO?

KAKO SE ODLO»IŠ, DA SE JE TREBA PORO»ITI?

• “Zmenki so zato, da bi se ljudje zabavali, in to bi morali vsi
izkoristiti, da se bolje spoznajo. Celo fanti znajo povedati kaj
zanimivega, Ëe jih dovolj dolgo poslušaš!”

• “Najprej moraš najti nekoga, ki ima rad iste stvari kot ti. »e
na primer ti rad gledaš nogomet, mora biti to všeË tudi njej,
pa πe Ëips in pivo ti mora prinesti.”

Jasna, 8 let (Od kod ji to? Od mame?)

Marko, 10 let (Popolnoma ima prav.)

• “Na prvem zmenku si pripoveduješ zanimive zgodbice, da si
potem želiš na zmenek tudi drugiË!”

• “O teh stvareh ne odloËaš sam. Bog to odloËi že zdavnaj vnaprej in ti to samo sprejmeš!”

Niko, 8 let (Hmmm...)

Ivana, 10 let (Nekaj je na tem.)

KAJ BI NAREDIL, »E BI ©LO NA PRVEM ZMENKU VSE
NAROBE?
• “Jaz bi šel domov in se delal, da sem mrtev. Potem bi poklical
Ëasopis in jim rekel, naj pripravijo osmrtnico!”
Darko, 9 let (To tudi mene vËasih prime...)

KATERA LETA SO PRAVA ZA POROKO?
• “Najboljše je biti star 23, ker potem poznaš svojega moža že
vsaj 10 let.”
Sandra, 10 let
(»e pri trinajstih se niste imeli resnega, se pazite :)

KDAJ SE LAHKO PRVI» POLJUBIŠ?

• “Ni najboljših let za poroko. Da se poroËiš, moraš biti enostavno velik bedak!”

• “»e je bogat in ima polno denarja.”

Filip, 6 let (Fant ima slabe izkušnje.)

Jelena, 7 let (Ta ima ziher kakšno starejšo blond sestro.)

ALI JE BITI BOLJE PORO»EN ALI NE?
• “Ko se s punco enkrat poljubiš, se moraš z njo poroËiti in
imeti z njo otroke. Tako je to!”

• “Jaz ne vem. Ampak nikdar se ne bi poljubljal s svojo ženo.
NoËem, da postane debela!”

Dejan, 8 let (Da, Dejan, na žalost je res tako.)

Miran, 8 let (Res bister.)
• “Deklice se ne rabimo poroËiti! Ampak fantje rabijo nekoga,
da jim Ëisti!”
Marija, 9 let (Ona že ve.)

IN NAJBOLJŠE ZA KONEC
KAJ MORAŠ NAREDITI, DA JE ZAKON USPEŠEN?
• “Mož mora ženi ves Ëas govoriti, da je lepa, tudi takrat, ko
izgleda kot avtobus!”
Stanko, 10 let (Absolutni zmagovalec, tale Stanko.)

Vir: Internet
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DRUŠTVO

ŠPORTNO

Ob koncu
leta 2007
Pozdravljeni, Ëlanice in Ëlani
Športnega društva Elektro Ljubljana!

L

eto se poËasi konËuje in spet je Ëas,
da pregledamo dosežke preteklega
dela in pripravimo naËrte za prihodnje leto.
Delo v ŠD je potekalo po ustaljenem redu. Pripravili smo 25 dogodkov,
katerih se je udeležilo lepo število naših
Ëlanov. V zimski sezoni so bili to smuËarski teki v RateËah in v Tamarju, udeležba na Bloških tekih, izpeljali smo izbirne tekme v veleslalomu in smuËarskih
tekih. Vrhunec zimske sezone pa je bila
skupna zmaga ekipe Elektra Ljubljana,
katere veËina je Ëlanov ŠD, na zimskih
športnih igrah EDS v Kranjski Gori. V
nadaljevanju je bil izveden še turnosmuËarski izlet na Kredarico in udeležba
na Pokljuškem maratonu. V spomladanskem delu smo se udeležili Teka trojk v
Ljubljani, organizirali turnirja v tenisu
in namiznem tenisu, izpeljali planinski
izlet, se udeležili Maratona treh src v
Radencih in že zaËeli priprave na letne
športne igre EDS v organizaciji podjetja Elektro Ljubljana. Vodstvo podjetja
je organizacijo teh iger zaupalo Športnemu društvu, kar je bilo za nas velika
pohvala in hkrati obveza, da k tej nalogi pristopimo z najveËjo mero odgovornosti. Dosedanje izkušnje iz organizacije πportnih prireditev so prispevale
k odliËni izvedbi iger in splošnemu zadovoljstvu udeležencev teh iger. Ob tej
priložnosti gre iskrena zahvala vsem, ki
so sodelovali pri organizaciji in izvedbi
tekmovanj in celotne prireditve. Pika na
i pa je bila skupna zmaga ekipe Elektra
Ljubljane, za katero so zaslužni prav vsi
tekmovalci te ekipe.
V nadaljevanju sezone je bil izveden kolesarski maraton po nadzorništvih Notranjske, tek ob Cerkniškem

Prvo mesto na letnih igrah EDS je potrditev dobrega dela športnega društva.

jezeru, rafting na Kolpi, organiziran
planinski tabor v Avstriji, izpeljan tradicionalni pohod na Triglav, kolesarski
juriš na VršiË, pohod na Malo planino
in nastop na Ljubljanskem maratonu ter
tekaški konec tedna v Budimpešti.
V mesecu oktobru je bila izpeljana SkupšËina ŠD, kjer je bilo izvoljeno
novo vodstvo. Tako je postal novi predsednik ŠD Igor »uËnik, izvoljen pa je
bil tudi Upravni odbor v sestavi Tomaž
BonËa, Mojca Lampe in Mitja Fabjan.
Prav tako so bili izvoljeni novi predstavniki posameznih podružnic ter preostali organi društva, kot je to zapisano
v statutu. Novo vodstvo je takoj zaËelo z
delom in že pripravilo program dela ŠD
za prihodnje leto. Poudarek je na množiËnih rekreativnih prireditvah, ki naj ne
bi imele tekmovalnega znaËaja, ampak
druženje in rekreacijo. Seveda je tudi
letos organizirana zimska rekreacija v
telovadnicah in dvoranah, katero delno
financira ŠD. Zaželeno je, da se vanjo
vkljuËi Ëim veË Ëlanov, zato se vsi zainteresirani obrnite na svoje predstavnike,
ki vam bodo posredovali vse potrebne
informacije. Prav tako se na njih obrnite s svojimi predlogi in željami, katere
bomo na skupnih sestankih pregledali,
se o njih pogovorili in vam posredovali odgovore. VeË informacij boste dobili

tudi na našem novem spletnem naslovu: www.sd-elektro-ljubljana.eu, kjer se
bomo trudili, da bomo Ëim bolj ažurno
pripravljali prispevke, obvestila in druge
informacije.
Ob koncu tega Ëlanka bi se kot
predsednik društva zahvalil svojim
predhodnikom in vsem, ki so kakor koli
prispevali k uspešnemu delu našega
društva, osebno pa se zahvaljujem vsem
za zaupanje in izvolitev. Posebna zahvala mojim prijateljem, ki so me ob tej
odloËitvi podpirali in mi bodo s svojim
znanjem in Ëasom pomagali voditi naše
društvo.
Ob koncu leta želim vsem veliko
zabave in prijetnih trenutkov, v novem
letu pa veliko zdravja, osebne sreËe in
veliko prostega Ëasa. Izkoristite ga zase,
pa naj bo to rekreacija, šport ali pa nekaj Ëisto drugega, pomembno je le, da
vas sprošËa in polni z energijo.
Še enkrat športni pozdrav in sreËno novo leto 2008!

Igor »uËnik,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana
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UREDNICE
KRIŽANKA

BESEDA
NAGRADNA

Del stavbe
na zemlji

Grška
Gosta
Prvi Ëlovek politiËarka, Samozadodušena
po Bibliji
igralka,
voljevanje
mesna jed
pevka

SESTAVIL
TONI

Nasprotje
pravice

Ostanek
kart po
delitvi

Špansko
žensko ime

Dræava na
bliænjem
vzhodu

Trik,
zvijaËa

Žlezna bula

Elektro
Slovenija
Poliamidno
vlakno
Oznaka
SESTAVIL Umrljivost, Moæganska
Toyotinega
smrtnost
kap
TONI
vozila

SveËano,
Republiπki slavnostno
center
Simbol za
Lantan

Plast
nametanega
snega

DomaËin,
rojak

Odmaknjen
hribovit
svet

Politik
Prodi
Oraæem
Angelca

Grπka
boginja
»asovni
termin

LetaliπËe
pri Trstu
Osebni
zaimek

TavËar
Rado
Okrasek na
kapi

Vdolbina v
steni sobe

Marija
Koπir

Republiπki
center
Umetnost
(latin.)

Lijak

Æenski
pevski glas

Kemijski
simbol za
Nikelj

Veznik

Teæko
kladivo

Nekdanji
italijanski
politik
(Giovanni)

Estonec
Spolni
iztirjenec
Pokrajina v
Arabiji

Neznanka v
matematiki
Taja
Simoniti

SredozemNajviπji
ska, tropska
moπki glas
rastlina

Gora v
Julijcih

Rumenokljuka
ptica

Kemijski
simbol za
Americij

Razsvetljevalec
Jadranski
otok

Privez za
jahte

Kratica za
transformatorsko
postajo

Kemijski
simbol za
Nobelij

Joæica
Tomc

Srπen Uroπ

Madæarsko
vojvodin.
pesnik

Pas pri
kimonu

Grπki otok
Romana
IsteniË
Rado
GlaviË

Kemijski
simbol za
Einsteinij

Priprava za
sejanje

Turnπek
Jernej

Ivan
JurkoviË

Hrvaπki
otoki

Anton
AvËin

Kemijski
simbol za
Radij

VeËje
naselje pri
Ljubljani

Moπki
potomec

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebancu Francu Marnu, ki bo prejel praktiËno nagrado. Prosimo,
da geslo rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico in pošljete vkljuËno do 31. januarja 2008 na naslov: Elektro
Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Oddelek za odnose z javnostmi, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana, d. d. Naslov: Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana. Elektro novice prejemajo vsi
zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana, d. d. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Urejanje in izbor
fotografij: Marko Piko. Oblikovanje: Peter Oman. Tisk: Tiskarna Oman. Lektoriranje: Pliberšek izobraževanje, prevajanje in
lektoriranje, Boštjan Pliberšek, s. p.
»lani Ëasopisnega sveta internega glasila Elektro novice: Janez Drnovπek, Klemen Hrovat, Vincenc Janša, Erika Kobe, Uršula
Krisper, Alenka Kušar, Nataša Oblak, Marko Piko, Roman Ponebšek, Irena PotoËnik, Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jolanda Štukelj, Branko Volf.
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ZA DUŠO

ZA DUŠO

Seznam
Zakonca sta praznovala trideset let poroke.
Nekdo je, kot je v navadi, vprašal ženo:
“Povej nam svojo skrivnost.”
Žena je smeje odgovorila: “Na dan poroke sem sestavila
seznam desetih pomanjkljivosti svojega moža, ki bi jih lahko
vedno spregledala. OdloËila sem se, da bi lahko živela z najmanj tistimi desetimi.” Ko so jo vprašali, katere so tiste
pomanjkljivosti z lista, je žena odgovorila: “Nikoli nisem napisala seznama. Tako vedno, ko moj mož naredi nekaj, kar me moËno razjezi, reËem sama
pri sebi: 'Ima sreËo, da je to na spisku!'”

RibiË
Lepa misel
“Najti moraš nekaj, kar ljubiš
dovolj moËno, da si upaš tvegati, da
preskakuješ ovire in razbijaš zidane
zidove, ki bodo zmeraj stali pred
teboj.”
Georg Lucas

V nekem ribiškem mestu, iz katerega so možje za veË
Ëasa z barkami odhajali na lov, je veljal zelo strog zakon. Prešuštvo je bilo kaznovano s smrtjo. Ženo, ki bi jo med odsotnostjo
moža našli z drugim v prešuštvu, so morali vreËi v morje z vrha
Ëeri, z zvezanimi rokami in nogami.
Zgodilo se je, da je mlada vašËanka prevarala moža, ki je tedaj daleË na širnem morju s prijatelji lovil ribe. OgorËeni vašËani
so se odloËili, da se morajo držati zakona. Zaman je žena prosila
usmiljenja. Zvezali so jo in porinili s Ëeri.
A preden je padla v morje, jo je Ëudežno zaustavila velika in moËna ribiška mreža. Mož jo je prišel
rešit.
Vir: B. Ferrero, Najlepπi
nasmeh
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