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Skupina za izgradnjo Logatec II
Na naslovnici so:
OD LEVE PROTI DESNI
Stojijo: Peter ErhatiË
Rudi Dobrovoljc
Stane Žvokelj
»epijo: Uroš Malovrh
Damjan Cerk
Gregor Komel

Foto: Marko Piko
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Kar nas povezuje ...
Drage bralke in dragi bralci, lepo
pozdravljeni in dobrodošli!
Pred nami je zadnja letošnja
številka Elektro novic. Interno glasilo daje možnost, da ovrednotimo
poslovno leto, ki se izteka, zaËrtamo
smernice za leto 2009, posredujemo
dobre želje in vošËila. Vse to nas povezuje z nevidnimi vezmi, ki ustvarjajo kolektiv Elektra Ljubljana, kjer
vidimo v sliki celotnega mozaika tudi
naš prispevek.

N

aj bom ob tej priložnosti bolj osebna. Pred kratkim sem prejela obvestilo kadrovske službe, da sem
napolnila deset jubilejnih let delovne dobe
v Elektru Ljubljana. V misli so se mi najprej vrnili prav vsi moji sodelavci, ki so
bili z menoj v tem obdobju. Nekateri so bili
zreli, odgovorni, sposobni, ki so sami pri
sebi izËistili prave vrednote in prepriËanja,
drugi niso bili taki. Tudi zaradi sodelavcev
smo takšni, kot smo. Marsikateremu težkemu trenutku, ki smo ga preživeli skupaj, se
zdaj lahko že smejim; naša življenja so se
premaknila naprej.

Z veseljem sem pomislila tudi na
najožje sodelavce, na lepe in tudi težke
trenutke, ko smo se bodrili in si poskušali
biti v oporo. Vezi so ostale, Ëeprav so se
z nekaterimi naše poti že razšle. Drug v
drugem smo pustili sledi. MogoËe je prav
to naša najveËja nagrada. Zavedela sem
se tudi, koliko dela smo naredili skupaj in
koliko nam je vsem skupaj to pomenilo.
Vedno smo na neki naËin poskušali delati ustvarjalno in z veseljem. Prav vsak
izmed teh sodelavcev je bil na neki naËin izjemen. Verjamem, da se strinjate z
menoj; Ëlovek bi se moral pogosteje sprehoditi med spomini in biti samo preprosto
hvaležen. Prav nevidne vezi, s katerimi
smo povezani drug z drugim, medËloveški
odnosi, ki se kažejo v našem naËinu ravnanja s kom oziroma vedenju do njega,
so najveËja spodbuda ali zavora vsega. Izvor zadovoljstva ali nezadovoljstva. Prav
odnosi naredijo tudi kljuËno razliko med
uspešnim in neuspešnim podjetjem.
Toliko na kratko. Še nekaj besed o
tokratni vsebini. Skoraj v celoti je namenjena pregledu poslovnega leta 2008 in
njegovemu ovrednotenju. Tokrat se nam

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

podrobneje predstavlja DE Ljubljana okolica in še posebno Skupina za izgradnjo II iz
Nadzorništva Logatec.
Hvaležna sem vsem, ki na razliËne
naËine iz meseca v mesec redno sodelujete z uredništvom. Vsi vaši prispevki so za
kakovost internega glasila pomembni in
dragoceni. Hvala. Vsa zahvala in vse priznanje tudi vsem Ëlanom Ëasopisnega sveta Elektro novic, ki bedite nad dogajanji in
prispevki vaših OE in DE.

Vsem skupaj, vam in vašim dragim, želim vse lepo in dobro med
prazniki in v letu 2009.
Ti veš in jaz vem: Zemlja ni tvoja,
ni moja, dana nam je na posodo, da
pridemo, se sreËamo in gremo. Brez
vrnitve. (Azteška modrost)

Spoštovani,

Mag. Violeta Irgl, urednica

želimo vam veliko zdravja,
srece in poslovnega uspeha v letu 2009.
Naj vas spremlja pozitivna ENERGIJA.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje
in dobro sodelovanje.
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Ob koncu leta
Spoštovane sodelavke, spoπtovani sodelavci, naši
upokojenci in štipendisti!
Ob pogledu na leto, ki se konËuje, želim najprej toplo
pozdraviti vse sodelavke in sodelavce, ki ste se v letu 2008
na novo zaposlili v naši družbi. Še posebno pa vse tiste, ki
prihajate vsakodnevno v stik z našimi odjemalci. Zavedam
se, da smo ime in resniËna moË Elektra Ljubljana prav vsi
zaposleni v podjetju.

L

etošnje leto so zaznamovali veliki projekti, ki smo jih uspešno
realizirali. Po 16. letih smo prenovili sistemizacijo delovnih
mest, kar je pomenilo zvišanje plaËe pri veË kot dveh tretjinah
zaposlenih in možnost nagrajevanja tistih zaposlenih, ki so nadpovpreËno ocenjeni pri svojem delu.
V mesecu novembru smo v Elektru Ljubljana uvedli nov progresivni sistem obraËunavanja elektriËne energije za gospodinjske
odjemalce. Odziv v javnosti je bil v veËini pozitiven, Ëeprav so nas
spremljale tudi precej burne razprave na to temo.

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

Vsekakor moram posebno pohvaliti tudi aktivno naloæbeno politiko. Vse naËrtovane naloæbe bodo uspešno konËane, na novo bomo
letos prikljuËili na elektriËno omrežje preko 7.000 odjemalcev.

Tudi v leto pred nami zremo z optimizmom, pred nami
so novi projekti in prepriËan sem, da jih bomo uspeli skupaj
uspešno konËati. Vsem vam in vašim najbližjim želim veliko sreËe in zdravja ter predvsem to, da bi si vzeli Ëas za tiste
drobne stvari, ki vas osreËujejo in vam lepšajo vsakdan.
Vaš, Mirko MarinËiË

Predsednik NS kolektivu
Elektra Ljubljana, d.d.
Spoštovani!

T
Dr. Marjan Rihar
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emne napovedi prihodnosti gospodarstva nas zadnje tedne ne pušËajo ravnodušnih. Pojavlja se skrb,
kako ohraniti doseženo. Prodornejši, kar
kolektiv Elektra Ljubljana z bogastvom v
svojih zaposlenih, s kakovostnimi storitvami, z odgovornim odnosom do družbe
in okolja vsekakor je, bomo svetovne težave znali izkoristiti kot nove priložnosti. Naše blago je energija; z njo znamo
ravnati. Ne manjka pa nam tudi osebne

energije, ki bo še toliko veËja ob obËutku,
da smo potrebni in zaželeni. Naj nas ta
obËutek preveva še posebno v teh dneh,
polnih priËakovanj, kaj bo prineslo novo
leto, zato Vam v svojem imenu in imenu
nadzornega sveta želim veselo praznovanje božiËa in novega leta ter sreËe in
zdravja v letu 2009.

Dr. Marjan Rihar, predsednik Nadzornega
sveta Elektro Ljubljana

AKTUALNO

AKTUALNO

Nova SonËna elektrarna
Elektro KoËevje na strehi
skladišËa Elektra Ljubljana
bil ustanovljen leta 2002, in sicer kot dosežek dolgoletnih prizadevanj varovanja
okolja. Podjetje MHE že vrsto let pridobiva
elektriËno energijo iz desetih hidroelektrarn, v zadnjih letih pa se aktivno ukvarja
z gradnjo sonËnih elektrarn, z izkušnjami
na podroËju projektiranja in tudi na podroËju gradnje in vkljuËevanja samih elektrarn
v distribucijsko elektroenergetsko omrežje.

Streha skladiπËa opremljena s streπno kritino Trimo Eco Solar PV.

Nova sonËna elektrarna pomeni
pomemben korak pri uresniËevanju
zaËrtane strategije poveËanja deleža
primarne energije iz obnovljivih virov. Proizvedena elektriËna energija
zadošËa potrebam πestih gospodinjskih odjemalcev.

sledi Elektro Ljubljana z lastno blagovno
znamko Zelena energija, tj. energija, proizvedena iz obnovljivih virov. HËerinsko
podjetje Male hidroelektrarne (MHE), katerega osnovna dejavnost je proizvodnja
elektriËne energije iz obnovljivih virov, je

Letos je bila sprejeta odloËitev za postavitev sonËne elektrarne na strehi skladišËa (delavnice in garaža) na dvorišËu stavbe distribucijske enote KoËevje v KoËevju.
Površina strehe, ki je opremljena s strešno
kritino Trimo Eco Solar PV z integriranimi fotovoltaiËnimi elementi, meri nekaj
veË kot 1.000 m2. Zaradi neoptimalne lege
in tudi oblike objekta je le polovica strehe
prekrita s sonËnimi celicami, kar predstavlja 20,4 kW inštalirane moËi. Predvideva
se letna proizvodnja elektriËne energije 20.500 kWh, tj. kljub majhnemu naklonu

G

eneralni direktor Direktorata za
energijo Igor Šalamun, predsednik uprave Elektra Ljubljana, d. d.,
Mirko MarinËiË in direktorica podjetja Trimo, d. d., Tatjana Fink so na sveËanosti 19.
novembra simboliËno odprli novo SonËno
elektrarno Elektro KoËevje.
Elektro Ljubljana se je kot prvi med
slovenskimi distribucijskimi podjetji posvetil gradnji sonËnih elektrarn; finanËno
in tehniËno je podprl gradnjo prve sonËne elektrarne v Sloveniji, prikljuËene na
distribucijsko omrežje. Nova sonËna elektrarna pomeni nadaljevanje uresniËevanja
zaËrtane strategije poveËanja deleža primarne energije iz obnovljivih virov, ki ji

Elektrarno so slavnostno odprli Igor ©alamun, Tatjana Fink in Mirko MarinËiË.
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strehe in neidealni legi objekta. Omenjena proizvedena elektriËna
energija zadošËa za potrebe πestih gospodinjskih odjemalcev.
V okviru sledenja cilju pridobivanja in promocije obnovljivih virov energije je Elektro Ljubljana lani v sodelovanju s Srednjo šolo tehniških strok Šiška zgradil sonËno elektrarno moËi
25,16 kW, ki služi predvsem za promocijo veËjega izkorišËanja
solarne energije ter za demonstracijske, raziskovalne in za izobraževalne namene. Ker ima omenjena sonËna elektrarna štiri razliËne postavitve fotovoltaiËnih generatorjev, je tudi izvrsten uËni
poligon, ki pomaga pri ozavešËanju mladine o pomembnosti uporabe obnovljivih virov energije in ohranjanja okolja.
Elektro Ljubljana želi tudi v prihodnje poveËevati aktivnosti na podroËju gradnje sonËnih elektrarn, in sicer z upoštevanjem
vseh novih smernic v fotovoltaiki.

Milan Švajger in Violeta Irgl

NOVICA

NOVICA

Prednovoletno sreËanje upokojencev

E

lektro Ljubljana vsako leto ob koncu leta,
povabi na prednovoletno sreËanje svoje
nekdanje sodelavke in sodelavce. V torek, 9. decembra, so se upokojeni sodelavci DE
Ljubljana okolica, Ljubljana mesto in uprave
zbrali na skupnem kosilu v gostišËu Štern na
Ježici. Upokojence sta nagovorila predsednik
uprave Mirko MarinËiË in predsednik društva
upokojencev Jože Bergant. Predsednik uprave
Mirko MarinËiË je na kratko orisal pomembnejše dogodke in poslovanje družbe v iztekajoËem
se letu. Vsem upokojencem je zaželel prijetno
druženje in vesele prihajajoËe praznike. Jože
Bergant se je v imenu vseh upokojencev zahvalil upravi družbe za povabilo in lep odnos
do nekdanjih sodelavcev.
Po kosilu je druženje v prijetnem klepetu
in glasbi tria »rni klobuki iz KoËevja trajalo do
poznih veËernih ur.
Marko Piko
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Upokojeni sodelavci so se ob zvokih glasbe tudi zavrteli.

AKTUALNO

AKTUALNO

SreËo Grkman - prejemnik
priznanja in nagrade za najboljšo
stalno izboljšavo v letu 2007
Cilj procesa stalnih izboljšav v
družbi Elektro Ljubljana je zagotavljanje stalnega izboljševanja storitev
distribucije elektriËne energije, ki
vsebuje: kakovost elektriËne energije,
kakovost storitev dobave in odjema
elektriËne energije, hitro zadovoljitev
potreb odjemalcev po elektriËni energiji in s tem povezanih storitvah.

goËe izdelati pred montažo v delavnici,
s Ëimer je mogoËe priËakovati višjo raven kakovosti izvedbe, tj. zaradi boljših
pogojev dela in krajšega Ëasa montaže
na kraju samem.
Predlagatelj izbrane najboljše stalne
izboljšave v letu 2007 je SreËo Grkman,
inženir energetike, dolgoletni specialist za
kabelske vode srednje in nizke napetosti
ter za nadzemne vode visoke napetosti.

K

omisija za izbor najboljše stalne izboljšave, ki jo je imenovala uprava
družbe Elektra Ljubljana, je presojala sedem pozitivno ocenjenih in nagrajenih
stalnih izboljšav v letu 2007 z upoštevanjem naslednjih vidikov:
• analitiËni pristop in utemeljitev,
• neposredna uporabnost,
• vpliv na stroške poslovanja,
• vpliv na kakovost elektriËne energije,
• vpliv na varnost pri delu in
• sistemska znaËilnost predloga.
Kot najboljši predlog stalne izboljšave v letu 2007 je komisija izbrala predlog
stalne izboljšave 1/2007, namestitev konusov namesto porcelanskih izolatorjev
in izoliranje nizkonapetostnih prikljuËkov
na distribucijskih transformatorjih ter implementacijo te izboljšave, ki je podana v
predlogu stalne izboljšave 5/2007, izvedba SN povezav v stolpni transformatorski
postaji s kabli s konektorskim priklopom
na uvodnem oknu in transformatorju.
Izbrani predlog stalne izboljšave
nudi naslednje prednosti v procesu distribucije elektriËne energije:
• Pomembno poveËanje varnosti pri obratovanju in vzdrževanju distribucijskih
transformatorskih postaj.

»estitamo!

Franc Leskovec

• Ob reviziji transformatorske postaje ni
potrebno izklapljanje le-te; s tem povezan je manjši obseg nedobavljene elektriËne energije odjemalcem.
• Boljši sta tudi merili SAIDI in SAIFI, to
je podatek o trajanju izpadov dobave
elektriËne energije na odjemalca in podatek o številu izpadov na odjemalca,
od teh meril pa bo v prihodnje odvisen
prihodek družbe Elektro Ljubljana.
• Popolnoma izolirana izvedba inštalacij
visoke in nizke napetosti onemogoËa
vpliv majhnih živali na kontinuiteto dobave elektriËne energije.
• Predlog stalne izboljšave temelji na uporabi materiala, ki je na trgu, zato je izvedba takoj izvedljiva in je lahko tipska.
• Kabelske povezave v transformatorski
postaji s konektorskimi prikljuËki je mo-
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13. Elektrin veËer
Trinajsti Elektrin veËer, ki je potekal 19. novembra, je bil sestavljen
iz dveh delov: najprej je predsednik
uprave Elektra Ljubljana Mirko MarinËiË podelil priznanje za najboljšo
stalno izboljšavo Elektra Ljubljana v
letu 2007. V nadaljevanju programa
je Janko Rekar, gospodar Triglavskega doma na Kredarici, v zahvalo
za odliËno sodelovanje ob postavitvi
vetrne elektrarne prejel priložnostno
darilo. V drugem delu veËera, posveËenem glasbenim ustvarjalcem,
je nastopil glasbeni trio Peter Ugrin
Hammond trio.

K

ljuËni element poslovanja podjetja
je prav proces njegovega stalnega
razvoja. Ob vodenem in naËrtovanem razvoju pa so še posebej dragocena
individualna in inovativna razmišljanja
zaposlenih. Od leta 2002 Elektro Ljubljana
podeljuje priznanje in denarno nagrado za
najboljšo stalno izboljšavo. Kot najboljši predlog stalne izboljšave v letu 2007 je
komisija izbrala predlog stalne izboljšave
1/2007, namestitev konusov namesto porcelanskih izolatorjev in izoliranje nizkonapetostnih prikljuËkov na distribucijskih
transformatorjih ter implementacijo te izboljšave, ki so podane v predlogu stalne
izboljšave 5/2007, izvedbo SN-povezav v
stolpni transformatorski postaji s kabli s
konektorskim priklopom na uvodnem oknu
in transformatorju. Izbrani predlog stalne
izboljšave nudi nekatere prednosti v procesu distribucije elektriËne energije. Dobitnik
izbrane najboljše stalne izboljšave za leto
2007 je sodelavec Elektra Ljubljana SreËo
Grkman.
Letos mineva 10 let, odkar je bila s
pomoËjo Elektra Ljubljana s skupnimi moËmi postavljena prva profesionalna vetrna
elektrarna na Kredarici, ki je zaorala ledino
vsem poznejšim vetrnicam, tudi na drugih
planinskih postojankah. Izdelan je bil steber, prilagojen težkim vremenskim razmeram (2515 m nadmorske višine), in vgrajen
vetrni generator moËi 2.500 W. V zadnjih
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letih se je energetska oskrba razvijala in
dosegla današnjo raven, ko je vgrajeno
skupno 6.000 W vetrnih elektrarn, 7.000 W
sonËnih elektrarn in 14 kolektorjev za toplo
vodo, za rezervo pa služi dizelski agregat z
moËjo 25.000 W. Trenutne potrebe po energiji presegajo sposobnosti inπtaliranih obnovljivih virov, zato bo treba sistem nadgraditi z gradnjo dodatne vetrne elektrarne na
Kredarici in dograditvijo sonËne elektrarne.
Obnovljivi viri so gotovo edini upraviËeni
naËin reševanja energetske oskrbe objekta,
ki je v samem osrËju Triglavskega parka.
V nadaljevanju programa je Janko Rekar,
gospodar Triglavskega doma na Kredarici,
v zahvalo za odliËno sodelovanje ob postavitvi vetrne elektrarne prejel priložnostno
darilo, tj. skulpturo Aleksandra Arharja, ki
je poskušal ujeti trenutek na Kredarici.
V drugem delu veËera, posveËenem
glasbenim ustvarjalcem, je nastopil glasbeni trio Peter Ugrin Hammond trio. Nenavadna oblika hammond tria je sklop treh
nadarjenih v džezu; gre za zelo mlade slovenske glasbenike: Petra Ugrina (violina),
Marka »rnËeca (orgle) in Gašperja Peršla
(bobni). Naj izkoristim tudi to priložnost
in glasbene ustvarjalce, za katere boste
gotovo še velikokrat slišali, vsaj na kratko
predstavim: Peter Ugrin je diplomiral na

Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je Ëlan
zelo uspešnega Godalnega kvarteta Fiasco,
s katerim je prejel veliko nagrad. Študij nadaljuje na džezovski šoli v Celovcu. V zadnjem Ëasu veËino svojega dela in igranja
posveti študiju džezovskega improviziranja
na violini. Peter postaja v svoji stroki eden
redkih, ki se želi profesionalno posvetiti
tovrstnemu študiju. Marko »rnËec se džezovsko izobražuje na Univerzi za glasbo v
Gradcu. Pojavlja se na odrih po vsej Sloveniji kot solist, v komornih, bendovskih in
v drugih zasedbah. Sodeluje z zveneËimi
imeni svetovne glasbe, tj.: Michael Phillip
Mossman, Luis Bonilla, Don Menza, Boško
PetroviË, Mario Mavrin, Miljenko Prohaska,
Igor Bezget idr. Gašper Peršl se je izobraževal na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani,
kjer je bil vpisan na džezovski in klasiËni
oddelek. Kot Ëlan benda in solist je igral
v veliko gledaliških predstavah. Sodeloval
je tudi z veliko priznanimi domaËimi in s
tujimi glasbeniki, tj. s popularnimi in z džezovskimi (Olivija, Ulixes, Gal Gjurin, Lenart
KreËiË, Igor Bezget idr.).
MoËen in mogoËen elektroakustiËen
zvok je navdušil poslušalce. V skrbno izbranem programu je trio odliËno izvedel razliËne džezovske, groove, originale,
aranžmaje in standarde. Vse Ëestitke za izjemen nastop.
Violeta Irgl

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Povezovalec Gaπper Jarni pri obrazloæitvi najboljπe stalne izboljπave leta 2007.

Gostitelj veËera Jure »ater se je zahvalil Peter Ugrin Hammond triu.

Mirko MarinËiË pri predaji spominskega darila Janku Rekarju.
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AKTUALNO

Družini prijazno podjetje
Certifikat “Družini prijazno podjetje” za zaposlene pomeni možnost
še boljšega usklajevanja poklicnega
in družinskega življenja in s tem njihovo veËje zadovoljstvo in motiviranost.

V

podjetju Elektro Ljubljana, d. d.,
se zavedamo pomena usklajenosti
poklicnega in družinskega življenja za zaposlene, zato vodstvo podjetja
nudi vso podporo in pomoË pri izvedbi projekta. Oblikovana je bila projektna
skupina, v kateri so sodelovali: Mitja Fabjan, Virna Konrad, Romana Brudar, Pavlina KuniË, Jožica PeËar, Alenka Pretnar,
Aleš Kuhar, Andrej Zimmer, Egon Hoda,
Branko Novak in zunanji sodelavec Aleš
Kranjc Kušlan iz Zavoda Ekvilib. Poleg veË
krajših operativnih sestankov se je celotna skupina sešla v Novem mestu na dveh
celodnevnih delavnicah. Pri tem nas je še
posebej veselilo, da sta nas obiskala predstavnika vodstva podjetja, Vincenc Janša
na prvem in Mitja Brudar na drugem sreËanju. Oba sta potrdila zavedanje vodstva
družbe za zadovoljstvo zaposlenih in zavzetost za to.
»lanom projektne skupine je bil
predstavljen katalog 110-ih razliËnih
ukrepov, ki obsegajo delovni Ëas, organizacijo dela, delovno mesto, politiko
informiranja in komuniciranja, vešËine
vodstva, razvoj kadrov, strukturo plaËila in nagrajevanje dosežkov ter storitve
za družine. Iz celotnega nabora ukrepov
smo izbrali okoli 30 ukrepov. Iz tega nabora so izbrali nabor πtirinajstih ukrepov.
Posamezni ukrepi iz konËnega nabora
ukrepov so oznaËeni s Ërkami A, B ali
H; A pomeni ukrep, ki ima neposreden
vpliv na izboljšanje trenutne situacije.
B pomeni ukrep, ki deluje na podroËju
ozavešËanja vodstva in zaposlenih. H pomeni ukrep, ki ima neposreden vpliv na
implementacijo ukrepov A in B.
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Pet ukrepov je z oznako A. Nanašajo se na podroËja delovnega Ëasa, kar
naj bi staršem med drugim omogoËilo, da
v miru pripeljejo otroka v vrtec ali šolo
ali da lažje poskrbijo za potrebe svojcev
ter hkrati lažje naËrtujejo svoje družinske obveznosti. Šest ukrepov je z oznako B. Nanašajo se na organizacijo dela,
vodenje in kadre. Tako naj bi imenovali
Ëloveka, ki bo kot pooblašËenec (koordinator) za reševanje razliËnih vprašanj s
podroËja dela in družine. Trije ukrepi so
z oznako H. Nanašajo se na naËine komuniciranja z zaposlenimi, vodstvom in
z zunanjo javnostjo ter izvedbo mnenjske
raziskave med zaposlenimi o zadovoljstvu in potrebah zaposlenih na podroËju
dela in družine.

Izbrani ukrepi so bili predstavljeni
predsedniku uprave družbe, ki je potrdil
zavzetost za nadaljnje aktivnosti, ter svetu delavcev in IO sindikata podjetja.
V zaËetku leta 2009 bomo pripravili
vse potrebne aktivnosti za izvedbo predlaganih ukrepov.
Certifikat bo za vse nas pomenil moænost lažjega usklajevanja družinskega in
poklicnega življenja ter s tem naπe veËje
zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih.

Projektna skupina

Od leve proti desni: Virna Konrad, Aleš Kranjc Kušlan, Romana Brudar, Andrej Zimmer, Alenka
Pretnar, Branko Novak, Aleš Kuhar, Mitja Fabjan, Pavlina KuniË in Jožica PeËar.

NOVICA

NOVICA

Seja Ëasopisnega sveta Elektro
novic na Vrhniki

»lani Ëasopisnega sveta Elektro novic pred staro razdelilno postajo Vrhnika.

Interno glasilo Elektra Ljubljana, Elektro novice, izhaja že osmo
leto. Glasilo je namenjeno vsem zaposlenim, upokojencem in štipendistom, vse veË pa je tudi prošenj
zunanjih bralcev, ki želijo prejemati naše glasilo. V vsaki enoti je
za pretok informacij zadolžen tudi
Ëlan Ëasopisnega sveta.

»

lani Ëasopisnega sveta se ob izidu posamezne številke internega
glasila Elektro novic zberemo na
seji, ocenimo zadnjo številko, pregledamo vsebinske predloge za novo, se pogo-

vorimo o tekoËih aktualnih zadevah itd.
Seja je organizirana vsakiË na drugi distribucijski enoti. »lani Ëasopisnega sveta imamo tako tudi priložnost, da bolje
spoznamo delo v posameznih enotah.

kov in dobrih številk glasila. Po konËani
seji smo si pod strokovnim vodstvom Tomislava Kumpa ogledali še staro RP Vrhnika. Naj se tudi na tem mestu zahvalimo
za prijazno gostoljubje.

Peto sejo Ëasopisnega sveta, 6. novembra, je gostila DE Ljubljana okolica.
Seja je bila v Nadzorništvu Vrhnika, kjer
nas je sprejel vodja nadzorništva Tomislav Kump. Uvodno besedo je imel direktor DE Ljubljana okolica Boštjan Žumer,
ki je predstavil DE, podal pa je tudi zelo
pozitivno mnenje o našem internem glasilu, ter zaželel še veliko dobrih prispev-

V uredništvu se skupaj s Ëlani Ëasopisnega sveta trudimo, da z besedili razliËnih tematik naredimo interno glasilo
pestro, raznoliko in zanimivo.

Marko Piko in Violeta Irgl
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OE Storitve za uporabnike
naËrtovanja obremenitev posameznih delov omrežja in nadzora
elektroenergetskih izgub v omrežju. Koncept obvladovanja pretokov elektriËne energije je namreË zasnovan za celotno distribucijsko omrežje, vendar je gradnja naprednega merilnega sistema
dolgotrajen proces zaradi velikega števila merilnih toËk. Zato je
bistveno, da se celovita rešitev izvede na posameznem segmentu, s Ëimer lahko pridobimo konkretno sliko stanja. Tako je bil s
koncem projekta “AMR Žiri” storjen velik korak naprej k celoviti
uporabnosti projekta SOIPE.
Prav ta sinergija mogoËega sodelovanja razliËnih tehniËnih
sistemov nam daje veliko zadovoljstva, saj se spletajo niti še
kako potrebnega širšega sodelovanja s kolegi iz drugih služb
naše družbe.

igor.podbelsek@elektro-ljubljana.si

Leto, ki se poËasi konËuje, ocenjujemo kot zelo
dinamiËno. Za našo organizacijsko enoto je bilo polno razvojnih in projektnih izzivov, ki smo jih v veËini
tudi izpolnili. V nadaljevanju so predstavljene kljuËne
aktivnosti in konËani projekti v tem letu ter naËrti za
prihajajoËe obdobje po naših posameznih službah in oddelkih.

Služba za merjenje elektriËne energije
Letošnji poslovni dogodki pritrjujejo številkam in odstotkom, ki smo si jih mogoËe precej optimistiËno zastavili. Glavne
zakonsko obvezne naloge so konËane (prehod industrijskih odjemalcev s prikljuËno moËjo nad 41 kW na daljinski zajem merilnih
podatkov do konca leta 2008), medtem ko je naš letošnji najveËji
projekt “AMR”, tj. vzpostavitev daljinskega merjenja elektriËne
energije na napajalnem podroËju RTP Žiri, dejansko 100-odstotno realiziran. S sodobno merilno tehnologijo in z daljinskim zajemom merilnih podatkov smo skupaj s sodelavci iz DE opremili
vse odjemalce (6.400) in vse transformatorske postaje (250). S tem
pa je polno zaživel tudi eden naših kljuËnih veËletnih projektov
“SOIPE” oziroma Sistem za obdelavo in izmenjavo podatkov o
energiji, ki bo skupaj z integracijo novih prihodnjih projektov
daljinskega merjenja dajal vedno realnejšo sliko o energijskih
pretokih in kakovosti delovanja našega energetskega omrežja. Ta
sistem prek merilnih naprav, namešËenih v RTP, RP, v TP in na
merilnem mestu pri uporabnikih, omogoËa Ëetrturno spremljanje
pretokov elektriËne energije od visokonapetostnega omrežja do
konËnega odjemalca. S tem smo pridobili orodje, ki nam daje priložnost spremljanja tehniËnih parametrov omrežja, optimalnega
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Naslednji projekt, katerega prvo fazo smo uspešno konËali
v mesecu oktobru, je projekt “OPEDiOM”, tj. projekt razvoja
e-storitve za optimiranje pretokov elektriËne energije v distribucijskem omrežju s prilaganjem odjema in razpršene proizvodnje, katerega izvedbo so nam omogoËila finanËna sredstva iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, pridobljena na razpisu
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Skupaj s
sodelujoËimi partnerji smo si zastavili cilj, ki bo industrijskim
odjemalcem omogoËil doseganje pozitivnih finanËnih uËinkov
iz naslova optimizacije poslovnih procesov nakupa in prodaje
elektriËne energije. Z inovativno e-storitvijo bomo v naslednjem
letu odjemalcem lahko ponudili poveËano varnost in zanesljivost obratovanja, znižanje stroškov odstopanj oddaje in odjema
elektriËne energije od voznih redov, uËinkovitejšo rabo energije
z integracijo razpršene proizvodnje, kar bo hkrati imelo tudi širše družbene pozitivne uËinke.
Kakšen je naš pogled v naslednje leto? Želja je slediti novim izzivom, zapisanim v razvojnih projektih, in zaËeti delo
na projektu “Ljubljana”, ki ponuja celotno množico dodatnih
storitev “multi-utility”, ki so naša nujnost v procesu ustvarjanja dodane vrednosti. »eprav danes že vemo, da je pred vrati
gospodarska recesija, verjamemo, da nam bo uspelo. Lažje bo,
Ëe bomo uspešni na razpisu za sofinanciranje iz EU-sklada, ki
nam bi zagotovil prepotreben del sredstev za gradnjo sodobne
merilne infrastrukture. PriËakovano sorazmerno težko leto 2009
nam po drugi strani ponuja in predstavlja svojevrsten izziv in
motivacijo dokazovanja znotraj družbe in tudi širše, predvsem z
opaznim prispevkom glede uresniËevanja dodatnih zavez kjotskega protokola in uËinkovite rabe energije kot del širših družbenih ciljev. To bomo dosegli z nadaljevanjem gradnje napredne merilne infrastrukture, ki postaja iz dneva v dan vedno bolj
realna potreba in v zavesti naših odjemalcev nekaj veË kot le
“futuristiËna eksotika”.

OE V LETU 2008

TEMA MESECA

Služba za uporabnike
V zaËetku letošnjega leta smo v službi ustanovili nov “inženirski” oddelek, tj. Oddelek za energetsko svetovanje, ki je
službi dodal še visokostrokoven inženirski pridih. Poleg vodenja projektov in sodelovanja pri številnih drugih medorganizacijskih projektih naj posebej navedem projekta “Trajnostna
energija v šolah” in “Elektro Ljubljana, do okolja prijazno podjetje”. Prvi projekt je namenjen ozavešËanju naših osnovnošolcev, in sicer je poudarek na spodbujanju uËinkovite rabe
elektriËne energije. Projekt se je zaËel v aprilu 2008 in bo trajal
do septembra 2009. V okviru projekta smo izdali knjižico o
elektriki, ki so jo v veËini že prejeli vsi osnovnošolci na našem distribucijskem podroËju. Skupno bomo obiskali 50 šol in
izvedli 100 prireditev, na katerih uËenci spoznavajo osnovne
pojme o elektriki, izmerijo porabo elektriËne energije razliËnih
aparatov in se seznanijo s poklicem elektromonterja. Projekt
je finanËno podprl Norveški sklad, ki predstavlja bogato izkušnjo pri Ërpanju sredstev iz tujine. Poleg tega v sodelovanju
z nevladnimi organizacijami pridobivamo dragocene izkušnje.
Drugi projekt pa ima za osnovni cilj zmanjšanje porabe energije v naših poslovnih objektih. S pomoËjo ozavešËanja vseh

zaposlenih v naslednjem letu naËrtujemo zmanjšanje porabe
energentov v lastnih poslovnih stavbah. Tako bomo lahko vsi
zaposleni uËinkovito prispevali k zmanjševanju obremenjevanja našega okolja.
Osnovno poslanstvo Službe za uporabnike je v zagotavljanju zadovoljnih uporabnikov omrežja, storitev in produktov.
Številne aktivnosti, ki smo jih v letu 2008 izvedli na podroËju
upravljanja odnosov z uporabniki, nam predstavljajo temelj za
nadaljnje delo in razvoj. Posodobili smo klicni center in razširili
njegov delovni Ëas. Prilagodili smo delovni Ëas informacijskih
pisarn na sedežu podjetja in DE. V letu 2009 naËrtujemo nadaljnje prilagajanje delovanja ter poenotenje obsega in kakovosti storitev v informacijskih pisarnah. Prenovili smo spletno
stran podjetja in ponudili nov, širok nabor elektronskih storitev.
Uporabnikom smo omogoËili naroËanje obvestil o naËrtovanih
izklopih prek e-pošte ali prek SMS-sporoËil. Na spletni strani
pa si bodo uporabniki lahko poiskali naslove izklopov ulic in
hišnih številk in ne veË le podatek, da je izklopljen TP.
Oddelek za evidence in pogodbena razmerja je aktivno sooblikoval podroËje obvladovanja spremljanja zamenjave doba-
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vitelja. Uvedba generiranja številke merilnega mesta ob izdaji
soglasja za prikljuËitev je imela za posledico vrsto prilagajanj
in usklajevanj. V intenzivni sklepni pripravi je decentralizacija
izvajanja procesa evidenc uporabnikov in merilnih mest.

Oddelek za obraËun
Oddelek za obraËun je v letu 2008 aktivno sodeloval pri
uvajanju spremenjenega naËina obraËunavanja elektriËne energije za gospodinjske odjemalce, ki smo ga uvedli 1. 11. 2008.
Prav tako smo omogoËili zaraËunavanje normativnih storitev na
raËunih za elektriËno energijo (najem zaËasnih in potopnih omaric, zamenjave varovalk itd.). Na podroËju informacijske podpore smo v letu 2008 uspešno konËali tudi projekt e-raËun (vsem
zainteresiranim odjemalcem lahko trenutno ponudimo paralelno
prejemanje elektronskega in klasiËnega raËuna), vzpostavili smo
t. i. portal, prek katerega lahko odjemalci sami sporoËajo stanje svojega števca. DokonËno smo informacijsko podprli proces
izterjave, tj. gospodinjskih in tudi poslovnih odjemalcev. Dogradila se je informacijska podpora za obvladovanje pogodb.
Trenutno je v fazi programiranja nadgradnja aplikacije za posredovanje podatkov o raËunih in plaËilih. Pripravljena je tudi projektna naloga za zaraËunavanje storitev na raËunih za elektriËno
energijo, ki rešuje nekatera odprta vprašanja pri zaraËunavanju
storitev na raËunih za elektriËno energijo. SreËujemo se z veliko
spremembami, ki se pojavljajo na podroËju zaraËunavanja elementov na raËunih odjemalcev. Letos so se nekatere spremembe
uveljavljale tudi za nazaj. Vse to bi brez dobrih in požrtvovalnih
sodelavcev težko izpeljali.
KljuËni naËrti Oddelka za obraËun v letu 2009 so predvsem
v aktivnem sodelovanju pri prenovi informacijskega sistema,
skladno s strategijo podjetja in s prednostnim poudarkom na
prenovi sistema obraËuna produktov in storitev; 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 raËun za veË merilnih mest, kar je seveda
neposredno pogojeno s prenovo informacijskega sistema. Ocenjujemo, da bomo vnaprej še neprimerno bolj intenzivno vpeti
v intenzivno prilagajanje sistema obraËuna in procesa izterjave potrebam samega podjetja in novim prihajajoËim zahtevam
predpisov.

Plansko-analitski oddelek
Oddelek je v tem letu razvijal svoje aktivnosti kot podporna
funkcija odloËanja na podroËjih obvladovanja energijske bilance
distribucijskega podjetja, naËrtovanja in analiziranja pretokov
elektriËne energije, omrežnine in del, ki se izvajajo v OE SU in
za OE SU. Oddelek pripravlja poroËila za zunanje uporabnike,
ki jih doloËajo predpisi in pooblašËene ustanove ter poroËila za
informiranje in odloËanje notranjih uporabnikov. V letu 2009
naËrtujemo nadaljnje aktivno sodelovanje pri sooblikovanju in
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poenostavljanju predpisanih obrazcev in statistiËnih metod za
poroËanje ter vzpostavitev sodobnih programskih rešitev na podroËju naËrtov in analiz.
Menim, da smo letos skupaj uspešno pripomogli k boljšemu
približevanju podjetja, produktov in storitev našim odjemalcem
in uporabnikom omrežja. Pred nami je v naslednjem letu veliko
naËrtov, zahtevnih projektov in nalog. NaËrtujemo vzpostavitev nudenja novih podatkovnih storitev oskrbovalnim podjetjem z vodo, s toplo vodo in plinom na sklenjenih distribucijskih
podroËjih, nudenje storitve krmiljenja odjema in proizvodnje
industrijskim odjemalcem. Na podroËju upravljanja odnosov
s strankami naËrtujemo poenotenje ravni storitev na primerljivih nadzorništvih in distribucijskih enotah, razširitev nabora
storitev klicnega centra in prilagoditev informacijske podpore
za lažje in kakovostnejše obvladovanje procesov, povezanih z
odjemalci. Dodatno priËakujemo, da bo prihajajoËe leto od nas
zahtevalo posebno pozornost na podroËju obvladovanja in zavarovanja prihodkov podjetja.

Naj vsem sodelavkam in sodelavcem, upokojenkam
in upokojencem ter štipendistkam in štipendistom podjetja in njihovim družinam v prihajajoËem letu zaželim
veliko zdravja, pozitivne energije, osebne sreËe in notranjega miru.
Mag. Igor Podbelšek
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OE Obratovanje in razvoj
distribucijskega omrežja
110 kV nivoju in 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.
V nadaljevanju je vseh sedem vodij služb na kratko predstavilo dosežke aktualnega leta in cilje v prihodnjem letu, in sicer na podroËjih, kot jih obvladujejo. Skupaj smo realizirali 43 mio EUR naložb,
zastavljamo si cilj fantastiËnih 65 mio EUR.
»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!
iztok.bartol@elektro-ljubljana.si

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

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

N

aše delo je bilo v tem letu najširšim množicam opazno tam,
kjer smo ga predstavili primerno pompozno. Številne aktivnosti na pripravah dokumentacije in razvoju sistemov
pa niso bile tako vidne, so pa enako pomembne; predstavljajo razvojno kontinuiteto in platformo razvoju celotnega gospodarstva.
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 ... 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, s 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.
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, uspešna kontinuiteta k dolgoroËnim ciljem na

Služba za dokumentacijo
Sluæbo vodi Karol Grabner in pripravlja dokumentacijo za objekte do 110 kV napetostnega nivoja (RP 20 kV, RTP 110/20 kV,
nadzemne in podzemne vode 110 kV) za nove objekte in dograditve
oziroma razširitve obstojeËih objektov. Pripravlja se veË tipov dokumentacije: projektno, prostorsko dokumentacijo in razliËne študije.
Namen priprave dokumentacije je od umestitve objektov v prostor,
definiranja strokovnih in tehniËnih kriterijev ter zahtev za pripravo
razliËnih tipov in vrst projektne dokumentacije, definiranja zahtev
za izdelavo spremljajoËih študij (npr. vplivi objekta na okolje, EMS
itd.) do glavnega cilja, ki je pridobitev gradbenih dovoljenj.
Hkrati se obravnava 35 strateških objektov, najbolj izpostavljeni pa so naslednji RTP-ji (Litostroj, Potniški center, Mengeš, Bežigrad,
VrtaËa, Toplarna, LoËna, Dobruška vas, Trbovlje itd.) in nadzemni
vodi ter kablovodi (KleËe - Litostroj, Litostroj - Šiška, Polje - ViË,
Grosuplje - Trebnje, Bršljin - Gotna vas, Potoška vas - Trbovlje,
Kamnik - Visoko, »rnomelj - KoËevje, Hudo - KoËevje, dve kabelski
110 kV zanki v mestu Ljubljana med RTP Litostroj in TE-TOL-om).
Cilj naslednjega leta je pridobiti najmanj 5 gradbenih dovoljenj.
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Služba za investicije

Služba za zašËito, meritve in kakovost

Sluæbo vodi Janez Skok in je zadolžena za realizacijo objektov
110 kV napetostnega nivoja naËrta naloæb, kot so: novogradnje, obnove in rekonstrukcije RTP, gradnja 110 kV daljnovodov in kablovodov, gradijo pa tudi osnovne vode 20 kV in 10 kV napetostnega
nivoja ter obsežnejše in zahtevne kabelske kanalizacije. Poleg tega
skrbimo tudi za vse aktivnosti glede priprave, izdelave, spremljanja
in poroËanja o realizaciji vsakoletnega Plana investicij v okviru Gospodarskega naËrta naše družbe.

Sluæbo vodi Vladimir LenardiË s celovitim upravljanjem sistema zašËitnih naprav, sistema za nadzor kakovosti elektriËne
energije in z izvajanjem meritev na elektroenergetskih napravah,
znatno prispeva k varni, zanesljivi in h kakovostni oskrbi uporabnikov z elektriËno energijo. Izjemno pomemben segment angažiranja so uvajanje tehnoloških novosti in inovativnih rešitev, skrb za
uËinkovito rabo investicijskih sredstev, sodelovanje v strokovnih
združenjih in komisijah v RS in EU, nove metode preizkušanja in
meritev pa tudi pridobivanje in posredovanje novih znanj.

V aktualnem letu sta bili najodmevnejši naloæbi zakljuËek
gradnje in slovesno odprtje RTP Vrhnika v oktobru in zaËetek
gradnje RTP Litostroj v septembru. Manj odmevna, a po organizacijski in tehniËni strani bistveno bolj zahtevnejπi pa sta dogradnji
in rekonstrukciji RTP Gotna vas in RTP ViË, ki se bosta konËali v
prihodnjem letu.
Za prihodnje leto se, poleg nadaljevanja že omenjenih naloæb
naËrtuje še zaËetek gradnje 110 kV kablovoda za RTP Litostroj, RTP
Mengeš in zaËetek rekonstrukcije RTP Trebnje. Poseben doprinos in
hkrati izziv bosta predstavljali poveËava transformacije v RTP Centru
in vzpostavitev neobiËajnega naËina obratovanja nove RTP Litija.
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Cilj je kar najbolje izrabiti možnosti, ki nam jih omogoËa sodobna merilna, komunikacijska in informacijska oprema, ter tako
prispevati k dvigu kakovosti dobave energije. Z istim namenom
bomo v prihodnjem letu vgradili kar pet novih Petersenovih dušilk.

Služba za razvoj distribucijskega
omrežja
Sluæbo ki jo vodi Rajko Hribar in skrbi za razvoj celotnega
distribucijskega omrežja, izdaja smernice in mnenja k prostorskim aktom, projektne pogoje, soglasja za prikljuËitev in sklepa
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pogodbe o prikljuËitvi. Poleg neposredne izdelave dokumentov
na VN in SN nivoju skrbi na ravni celotne družbe za pripravo
operativnih navodil za izvajanje teh procesov. V aktualnem letu
smo na ravni GIZ distribucijskih podjetij v proces prikljuËevanja
uporabnikov implementirali nove splošne pogoje za dobavo in
odjem elektriËne energije ter doloËbe Zakona o graditvi objektov. Smo pred zaËetkom uporabe nove informacijske podpore,
imenovane Perpetuum, a je ta vezana na celovito revitalizacijo
informacijskega sistema. V sodelovanju z EIMV smo doloËili naËrt razvoja 110 kV distribucijskega omrežja na obmoËju Elektra
Ljubljana. Elektroenergetske objekte, utemeljene v razvojnih študijah, smo implementirali v NaËrt razvoja omrežja za desetletno
obdobje 2009-2018.
Delo v letu 2009 bodo zaznamovale predvsem analize vkljuËevanja novih RTP-jev in do dokonËanja izgradnje novih virov
spretnost zagotavljanja kakovostne ter nemotene elektroenergetske
oskrbe obstojeËim ter vsem novim uporabnikom distribucijskega
omrežja.

Služba za koordinacijo vzdrževanja in
razvoja
Sluæbo vodi Matjaž Keršnik, ki obvladuje tri kljuËne procese,
ki so trajnostnega znaËaja. Prek Oddelka za tipizacijo pospešuje
izdajo in uporabo tipskih tehniËnih dokumentov, navodil in standardov, skrbi za seznanjanje s stanjem tehnike v podjetju, sodeluje
s skupinami strokovnjakov, združenih v tehniËnih komisijah po posameznih podroËjih tehnike, vodi in usklajuje testne vgradnje in s
pomoËjo pooblašËenih ustanov skrbi za testiranje opreme in naprav. Uspešno sledimo stalnemu cilju zagotovitve vse potrebne tehniËne dokumentacije za izvajanje vseh projektantskih, obratovalnih
in vzdrževalnih del v podjetju ter nudimo podporo izobraževanju
na tehniËnem podroËju.
V Oddelku za sisteme in koordinacijo vzdrževanja SN in NN
se spremlja in razrešuje tehniËne reklamacije ter pripravlja mogoËe
rešitve. Vizija oddelka in službe kot celote je nuditi strokovno podporo teoretiËnemu in praktiËnemu izobraževanju v procesu vzdrževanja, ko bo izobraževanje v podjetju vzpostavljeno.
Oddelek za obratovalno dokumentacijo skrbi za bazo tehniËnih podatkov (BTP), njeno dopolnjevanje in nadgradnjo. Intenzivno sodelujemo in vodimo gradnjo novega prostorsko informacijskega sistema Elektra Ljubljana. V okviru tega projekta razvijamo
orodja za dopolnjevanje BTP in praktiËno uporabo v operativi. V
letu 2009 naËrtujemo tudi dokonËen zajem vseh manjkajoËih podatkov o elementih SN omrežja in razviti orodja za spremljanje
stanja omrežja.

skupnem portalu s ciljem prenosa ugotovitev na podroËje razvoja,
izdelave dokumentacije in vodenja investicij.

Služba za vzdrževanje VN
Vodi jo Tomaž Pungartnik in je odgovorna za zanesljivo in
varno obratovanje naših visokonapetostnih objektov. Skrbi se za
približno 600 km vodov in 50 razklopišË; od tega je kar 25 110/SN
RTP-jev. Uspešno upravljamo tudi MTK sistem.
VN objekti so strateškega pomena, ker oskrbujejo z energijo
celotno SN omrežje in tangirajo hkrati najveËje število odjemalcev.
Z razvojem in izvajanjem diagnostiËnih metod pravoËasno odkrivamo pomanjkljivosti na napravah in tako dvigujemo zanesljivost
obratovanja. Med procesom vzdrževanja si prizadevamo biti prijazni do okolja, delovne postopke pa naËrtujemo tako, da je varnost
delavcev na prvem mestu. Aktivno sodelujemo tudi pri rekonstrukcijah objektov in gradnji novih, saj nas vodi zavedanje, da se takoj
po konËani izgradnji zaËne nekaj desetletij dolg proces vzdrževanja
objekta.
V letu 2009 se nameravamo še za nekaj korakov približati
bolj urejenim lastniškim razmeram. V preteklosti zakonodaja ni bila
tako dosledna in digitalizirana kot dandanes, zato se bomo še leta
spopadali s tem zamujenim, a neizogibnim opravilom.

DispeËerska služba
Sluæbo vodi Martin Drgan, namestnik izvršnega direktorja OE
ORDO in vodi razdeljevanja elektriËne energije, kar pomeni izvajanje nadzora nad obratovalnim stanjem distribucijskega omrežja
in ukrepanje ob naËrtnih in nenaËrtnih dogodkih v omrežju. Poleg
tega skrbi za Ëim bolj nemoteno dobavo elektriËne energije odjemalcem in za izvajanje optimizacije obratovalnih stanj. Skrbi tudi
za vzdrževanje strojne, programske in telekomunikacijske opreme
v RTP, RP, DCV in CV-jih.
Oddelek za vodenje distribucijskega elektroenergetskega
omrežja nadzira omrežje, poroËa notranjim in zunanjim uporabnikom, obdeluje podatke, odobrava posege na omrežju, pripravlja najzahtevnejše izklope in manipulacije. Oddelek vzdrževanja
sistemov vodenja vzdržuje naprave brezprekinitvenega napajanja
in naprave daljinskega vodenja po posameznih RTP/RP. Oddelek
za vzdrževanje DCV pa vzdržuje strojno opremo in tudi procesne
baze podatkov.
Zaradi hitrega napredovanja tehnologij velja omeniti, da bo
sistem PSI v naslednjem letu že prviË posodobljen, s Ëimer bomo
pridobili nove funkcionalnosti, z naËrtovanimi posodobitvami v
RTP-jih pa bomo moËno dvignili tudi zanesljivost.

Na ravni same službe skrbimo za vse aktivnosti glede priprave, izdelave, spremljanja ter poroËanja o realizaciji vsakoletnega Plana vzdrževanja DEEO v okviru Gospodarskega naËrta naše
družbe. Bedimo tudi nad sistemom reklamacij, ki se stekajo na
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OE Storitve na distribucijskem
omrežju
delke 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.

milan.svajger@elektro-ljubljana.si

Od 1. januarja 2007 v okviru reorganizacije podjetja
posluje 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 omrežij SN, TP SN/NN in NNO.
• Odgovornost za razvoj in vodenje naložb 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 odjemalcev.
• Odgovornost za izvajanje oskrbe odjemalcev uporabnikov distribucijskega omrežja.
• Odgovornost za izvajanje storitev na trgu.
• Odgovornost za izvajanje storitev vzdrževanja Malih hidroelektrarn Elektra 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 vsakem 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 preostalih DE) in Od-
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OE SDO je odgovoren za izvajanje distribucije elektriËne energije, vzdrževanje in za 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 gradnja je izvajanje naložb 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 samo presežke delovne sile preusmeri v
izvajanje tržnih dejavnosti.
Do konca leta bomo dosegli izpolnitev naËrtov na podroËju
rednega vzdrževanja naprav in omrežja, na podroËju naložb pa se
tudi predvideva 100-odstotno doseganje naËrta naložb po posameznih DE.
Ohranjanje deleža na trgu, konkurenËnosti in odzivnost 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 izidov.
Upoštevamo gospodarno nabavo blaga in naroËanje storitev
ob upoštevanju pravil o javnem naroËanju ter dogovorno nabavo
na podroËju gradnje.
V sodelovanju z OE SU smo konËali reorganizacijo dela informacijskih pisarn v kontekstu zviševanja kakovosti komunikacije
do odjemalcev.
Aktivno se izvajajo dela na prehodu z 10 kV in s 35 kV na
20 kV napetostno raven na obmoËju DE Trbovlje. Na obmoËju DE
Ljubljana mesto pa smo izvajali zamenjave transformatorjev SN/
NN v TP v sklopu prehoda na 20 kV napetostno raven na DE. Poleg
zamenjave transformatorja se v transformatorskih postajah izvajajo
tudi vsa druga 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 napetostno raven nakazujejo izrazito poveËan ob-
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seg del na tem podroËju za prihodnje obdobje, za kar imamo tudi
že zagotovljene kadrovske resurse.
V naËrt naložb je uvršËeno vedno veË objektov, ki so terminsko vezani na aktivnosti preostalih vlagateljev na doloËenem
obmoËju. V fazi priprave naËrta naložb je zato zelo težko napovedati natanËen termin gradnje objektov in s tem povezano porabo
sredstev. »e so v prejšnjih letih soinvestitorji zamujali s svojimi
aktivnostmi, nasprotno letos celo prehitevajo v naprej doloËene
terminske naËrte.
OE Storitve na distribucijskem omrežju se je financirala iz
dela prihodka od izvajanja storitev za SODO. Del prihodkov pa OE
ustvarja z izvajanjem lastnih naložb podjetja in storitev za tujega
naroËnika.
Zaradi stalnega poveËevanja obsega naprav, ki jih je treba
vzdrževati, smo v celotnem letu zaposlovali dodatni kader, predvsem elektromonterje za dela na omrežju, skladno s sklepom Nadzornega sveta EL. Tako je trenutno v OE SDO zaposlenih 736 delavcev. Od tega je na DE zaposlenih 720 delavcev, na sedežu SDO
pa 16 delavcev.
Z izobraževanjem in usposabljanjem delavcev prispevamo k
uËinkovitejšemu in h kakovostnejšemu delu, izboljšujemo motivacijo in skrbimo za osebnostno rast zaposlenih. Pri izobraževanju
zaposlenih mora biti tudi v letu 2009 poudarek na podroËju elektrotehnike. Ravno tako bo treba zagotoviti štipendiranje elektrotehniških poklicev.
Skladno s prizadevanji za poveËavo deleža izvedbe prikljuËkov v lastni režiji se že kažejo dosežki, saj je že opaziti porast izvedbe prikljuËkov na posameznih podroËjih. PovpreËno se v lastni
režiji že izdela blizu 60 % prikljuËkov.
Z reorganizacijo se je najbolj okrepil Oddelek za dokumentacijo na DE LO in LM, vendar kljub temu izdelava projektne in
tehniËne dokumentacije za lastne objekte ne sledi vsem potrebam
po novih objektih, kjer se poleg dolgotrajnih postopkov in težav s
pridobivanjem služnosti sreËujemo tudi z zahtevami doloËenih investitorjev, ki zahtevajo takojšnje aktivnosti za izdelavo projektne
dokumentacije.
ZaËeli smo tudi aktivnosti na podroËju obnovljivih virov elektriËne energije, kjer smo skupaj z Oddelkom za MHE in hËerinsko
družbo Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana, d. o. o., postavili otoËno sonËno elektrarno v PrimËi vasi in sonËno elektrarno moËi 20,4
kW na strehi skladišËa DE KoËevje v KoËevju, kjer smo izkoristili
naËrtovano menjavo obstojeËe salonitne kritine z novo kritino, in
sicer z že vgrajenimi sonËnimi moduli.
Poškodbe so zaznamovale dogajanje v dneh od 13. 7 do 16.
7. 2008 predvsem na obmoËju DE Ljubljana okolica. Okvare so bile
posledica izredno hudega neurja, ki se je razbesnelo na predgorju

Kamniško-Savinjskih Alp. Najbolj so bile prizadete vasi v Tuhinjski
dolini in dolini potoka Drete. Še posebej hudo razdejanje pa je vihar
povzroËil v vaseh na poboËju »rnivca. Nevihta je bila razmeroma
kratkotrajna, zato pa toliko silovitejša. Orkanski veter je popolnoma opustošil gozdove in hiše, na posameznih obmoËjih pa so bili
porušeni celotni odseki srednjenapetostnih daljnovodov, medtem
ko je bilo nizkonapetostno omrežje v posameznih vaseh popolnoma porušeno.

Leto 2009
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,
• nadaljevanje aktivnosti na uvajanju proizvodnje elektriËne
energije iz obnovljivih virov,
• 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 v
kakovostno vzdrževanje omrežja.

Vsem sodelavkam in sodelavcem, upokojencem in
štipendistom ter vašim družinam želim lepe praznike ter
zdravo, sreËno in uspešno novo leto 2009.
Milan Švajger
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Poslovanje OE Nakup in prodaja
elektriËne energije v letu 2008
nje tržnim razmeram bo mogoËe, ko bodo
doloËene jasne odgovornosti in vloge vseh
zaposlenih in drugih deležnikov, ki bodo
nosilci aktivnosti na podroËju trženja, ter
zagotovljeno enotno razumevanje navedenih doloËb v vseh procesih in aktivnostih,
ki so povezani s trženjem. V ta namen bo
treba dograditi sistem notranjih kontrol
v procese, tj. skladno z odgovornostmi in
vlogami zaposlenih, ki bodo zagotovile metriko in izvajanje kljuËnih aktivnosti, povezanih s trženjem ali z drugimi povezanimi
procesi. Treba bo zagotoviti komunikacijo,
izobraževanje, prenos znanja, spremljanje
izvajanja, dograditve in optimiranja.

Od leve proti desni: Jože Mestnik, Polona Osovnikar, Robert Janeš, Milan Lampret in Gregor BožiË.

Poslanstvo OE Nakup in prodaja
EE se odvija v okviru treh procesnih
podroËij: trženje elektriËne energije
in storitev, upravljanje z energijo in
upravljanje odnosov s strankami. V
okviru trženja elektriËne energije in
storitev je glavni poudarek na trženju produktov elektriËne energije, s
katerimi podjetje Elektro Ljubljana
ustvarja 70 % celotnih prihodkov
podjetja. V okviru upravljanja z energijo je glavni poudarek na upravljanju energijske bilance in nakupovanju elektriËne energije, v okviru
upravljanja odnosov s strankami pa
prodajanje produktov EE.

V

okviru procesnega podroËja trženje
elektriËne energije in storitev se je
ustanovila projektna skupina, ki jo
vodi predsednik uprave z namenom vzpostavitve sistema trženja, da se predvidijo
operativne aktivnosti za ohranjanje in rast
tržnega deleža ter poenoti razumevanje
vlog vseh deležnikov v procesih, poveza-
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nih z ustvarjanjem prihodkov in dobiËka
podjetja skladno s poslanstvom, z vizijo, s
strateškimi usmeritvami in z vrednotami
družbe. S tem bo mogoËe poenotiti kulturo
podjetja na podroËju stika s stranko in trženja, kakovostno naËrtovati, izvajati, spremljati in optimizirati aktivnosti, ki so povezane s prodajo, z rastjo, ohranjanjem tržnega
deleža in s poveËanjem zaupanja med deležniki znotraj podjetja ter zunanjim okoljem;
dograditi elemente naËrtovanja, izvajanja,
spremljanja in optimizacije aktivnosti povezanih s prodajo, poveËevanjem zaupanja
in rasti ali ohranjanja tržnega deleža. OE
NPEE sodeluje skladno z dozdajšnjim odzivanjem na spremembe v okolju v procesih
deregulacije trga in strateškimi usmeritvami
podjetja z namenom vzpostavitve enotnega
procesa trženja v podjetju, opredelitvijo priložnosti za trženje skladno s poslanstvom, z
vizijo, s strateškimi usmeritvami in z vrednotami podjetja ter s kakovostno umestitvijo aktivnosti trženja v procese podjetja z
upoštevanjem mogoËih sinergij. PoveËanje
sposobnosti podjetja za sprotno prilagaja-

V okviru procesnega podroËja upravljanje z energijo smo v letu 2008 zaËeli
vzpostavitev informacijskega sistema z
razvojem in nakupom programske opreme
za celovit in integriran naËin obvladovanja
nakupa in prodaje elektriËne energije, ki
vkljuËuje obvladovanje koliËinske agregacije, napoved odjema elektriËne energije, napoved cen elektriËne energije, analizo portfelja bilanËne podskupine Elektra Ljubljana
in obvladovanje tveganj. Z izvedbo projekta
želimo pridobiti orodja za obvladovanje koliËinske agregacije Ëlanov BPS, ki bo omogoËalo uËinkovito pripravo podatkov, orodja
za dolgoroËno in kratkoroËno napoved koliËinske realizacije EE-Ëlanov BPS ter orodja
za napoved cen EE. V okviru projekta je cilj
vzpostaviti orodja za ugotavljanje vrednosti
portfelja posameznih Ëlanov, portfelja BPS
kot celote in ugotavljanje izpostavljenosti
tveganjem, povezavo sistemov za obvladovanje trga na debelo in trga na drobno ter
obvladovanje osnovnih informacij s trga na
debelo. S tem bomo pridobili celovit pregled
nad celotnim poslovnim procesom nakupa
EE in poslovnim procesom prodaje EE, ki bo
v pomoË pri strateških odloËitvah. Izvedba
projekta je nujna za ustrezno obvladovanje
tveganj na trgu z elektriËno energijo, zadržanje vodilne vloge na trgu z EE, zagotav-
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ljanje dobiËkonosnosti poslovanja, ustrezne
analize odjemalcev in za razvoj novih tarif.
Pozitivni uËinki vpeljave informacijskega
sistema bodo na krajšem Ëasu pridobivanja
in pregledovanja podatkov ter zmanjšanju
operativnih tveganj zaradi uporabe napaËnih
podatkov, boljši dolgoroËni in kratkoroËni
napovedi BPS Elektra Ljubljana in s tem nižje
oportunitetne izgube. Zaradi razvoja trga in
izboljšanja obvladovanja tveganj je napovedovanje cen z intervali zaupanja nujno, saj le
tako lahko zmanjšamo cenovna tveganja in z
njimi povezane stroške. Na podroËju analize
portfelja in obvladovanja tveganj priËakujemo izboljšave pri vrednotenjih kupcev oziroma delov portfelja in izboljšave pri povezavi
nakupa in prodaje. FinanËno bo vplivalo
na poveËanje konkurenËnosti zaradi natanËnejšega vrednotenja posameznih pogodb,
hitrejše izdelave ponudb kupcem z manjšo
verjetnostjo operativnih napak. Z vzpostavitvijo orodja za obvladovanje tveganj se bo
izboljšala priprava politike nakupa in prodaje EE ter s tem varnost poslovanja podjetja. Pri pripravi naËrtov, analiz in poroËil
pa lahko priËakujemo izdelke hitreje z manj
napakami, ki bodo vodstvu še bolj v pomoË
pri sprejemanju poslovnih odloËitev. Spletni
portal bo dvignil raven storitev za odjemalce,
razbremenil prodajne in analitske službe in
izboljšal izvajanje pogodb. Predviden konec
projekta je v letu 2009.

V okviru procesnega podroËja
upravljanja odnosov s strankami smo v
poslovnem procesu prodajanje produktov EE v letu 2008 uspešno konËali prenovo informacijskega CRM-sistema EVI
JET za upravljanje kupcev, ki je z novo
platformo na sistemu DB 2 uspešno integriran na IIS. To daje nadaljnje možnosti za vpeljavo takšnega sistema v celoten
življenjski cikel odjemalca. V okviru CRM
EVI JET obvladujemo procese poslovnega
procesa prodajanje produktov EE, tj.: obvladovanje povpraševanj po produktih EE,
obvladovanje sklepanja prodajnih pogodb
in obvladovanje izvajanja prodajnih pogodb.
Ker je poslovni proces prodajanje produktov EE del procesnega podroËja Upravljanje odnosov s strankami, ki vkljuËuje:
• prikljuËevanje uporabnikov omrežja in
vodenje baz podatkov;
• prodajanje inženiring storitev;
• prodajanje produktov EE;
• obvladovanje pritožb in reklamacij;
le del širšega procesnega podroËja Upravljanja odnosov s strankami, je projekt širšega uvajanja CRM EVI JET v podjetju
treba opredeliti kot strateško usmeritev,
posebno ob upoštevanju, da s prodajo
produktov EE ustvarimo 70 % celotnih
prihodkov podjetja.

Za kljuËne kupce smo v letu 2008
razvili tudi nove produkte EE, ki jim
omogoËajo veËje možnosti pri obvladovanju tveganj v procesu strateškega naËrtovanja kljuËnih virov. S prodajnimi akcijami v letu 2009 želimo zadržati tržni delež,
ki nam bo omogoËal donosno poslovanje
in uËinkovito upravljanje s tveganji.
Na segmentu gospodinjskih odjemalcev smo zaradi poslovne politike
veËinskega lastnika in netržnega oblikovanja cen razvili nov progresiven naËin
obraËunavanja elektriËne energije, s katerim želimo zmanjšati porabo elektriËne
energije in izgubo na segmentu gospodinjskih odjemalcev. Tak sistem obraËunavanja je prehodnega znaËaja do oblikovanja tržnih cen. V letu 2009 si bomo
prizadevali zmanjšati izgubo pri prodaji gospodinjskim odjemalcem; aktivno
bomo sodelovali z ustreznimi organi pri
pripravi ustrezne socialne sheme za ranljive odjemalce, ki bi bila loËena od tržnih
mehanizmov delovanja trga.

Vsem deležnikom Elektra Ljubljana želimo zdravo, uspešno in sreËno leto 2009.
Mag. Gregor BožiË s sodelavci
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OE Skupne storitve v letu 2008
Želimo zagotoviti Ëim bolj uËinkovit in kakovosten prenos znanja
in izkušenj med zaposlenimi, zato imamo v letu 2009 cilj, da ob
podpori vodstva izpeljemo projekt prenosa znanja med zaposlenimi
oziroma management znanja.

Oddelek za varnost in zdravje pri delu
Tako kot vsa pretekla leta smo tudi v letu 2008 skrbeli za tekoËo periodiko usposabljanj s podroËja varnosti in zdravja pri delu
ter drugih funkcionalnih znanj, predvsem za terenske delavce, pregledov delovne in varovalne opreme ter zdravniških pregledov.

vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si

Tudi v letu, ki se izteka, smo znotraj naše OE z razliËnimi dejavnostmi uspešno podprli temeljno storitev podjetja, tj. distribucijo elektriËne energije in druge storitve
Elektra Ljubljana, d. d.

N

aložba v razvoj kadrov je naložba v prihodnost, Ëemur tudi
sledimo. Temeljni cilj kadrovske službe v letu 2009 je vzpostavitev kakovostnega in uËinkovitega sistema razvoja kadrov. Po projektu prenove sistemizacije delovnih mest in plaËnega
sistema, v katerega sodi tudi sistem nagrajevanja in napredovanja,
bomo v letu 2009 v naši družbi uvedli tudi letne razgovore. Pomen
le-teh za zaposlene in podjetje, korake izvedbe in druge koristne informacije boste lahko našli v prispevku, ki je objavljen med tokratno vsebino. Spodbujali bomo štipendiranje deficitarnih poklicev,
predvsem elektrikar energetik, na podroËjih, kjer je težje pridobiti
tak kader na trgu delovne sile.
V okviru certifikata “Družini prijazno podjetje” se bomo
usmerili v vrednote do družine prijaznega podjetja ter ugotavljali,
kako so zaposleni zadovoljni z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja.
Z izobraževanjem in usposabljanjem delavcev bomo prispevali k uËinkovitejšemu in h kakovostnejšemu delu, izboljšali motivacijo in skrbeli za osebnostno rast zaposlenih. Pri izobraževanju
zaposlenih bo tudi v letu 2009 poudarek na podroËju elektrotehnike, varstva pri delu, raËunalništva, poslovnih znanj in poslovne anglešËine, družba pa bo spodbujala zaposlene k doseganju ustrezne
izobrazbe na delovnem mestu, ki ga zasedajo. Vlaganje v znanje in
razvoj vseh zaposlenih omogoËa, da so naši sodelavci med najboljšimi na svojih podroËjih dela in da se tako lažje spopadajo z izzivi.
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V letu 2008 smo zaËeli nenapovedane kontrole preverjanja
alkohola v izdihanem zraku, kar bomo nedvomno nadaljevali tudi
v prihodnjem letu. Poleg preverjanja alkohola v izdihanem zraku
opravljamo tudi pregled upoštevanja varnostnih pravil pri gradbenomontažnih delih ter delih na elektroenegetskih postrojih in pregled uporabe osebne varovalne opreme.
Do današnjega dne se je pri delu poškodovalo 53 delavcev,
med njimi so bile 3 hujše nezgode z elektriËnim tokom, prav zadnja
pa se je konËala s smrtnim izidom. Žal je bil prav za vse nezgode
vzrok neupoštevanje varnostnih predpisov za dela na elektroenergetskih postrojih. KljuËni projekt za leto 2009 bo torej nedvomno
poostren nadzor nad izvajanjem del na terenu, v upanju, da se v
prihodnje ne bi veË pojavljale podobne nezgode. V letu 2009 vam
želimo varno delo in Ëim manj delovnih nezgod.

Oddelek za odnose z javnostmi
Temeljno poslanstvo odnosov z javnostmi je naËrtno komuniciranje z notranjo in zunanjo javnostjo, ohranjanje in poveËanje
ugleda družbe, utrjevanje korporativne in drugih blagovnih znamk
Elektra Ljubljana ter pozicioniranje družbe kot zaupanja vrednega
dolgoroËnega partnerja na celotnem oskrbovalnem obmoËju. Naj
za to priložnost nanizamo le nekatere naše redne aktivnosti in projekte. V letu 2008 je izšlo pet številk internega glasila Elektro novice, ki zapisuje vsa aktualna dogajanja družbe. »asopisni svet internega glasila se je sreËeval na rednih sejah, letos na posameznih DE.
Organizirana in izvedena sta bila 12. in 13. Elektrin veËer. V oddelku
smo organizirali in sodelovali pri organizaciji naslednjih dogodkov:
položitev temeljnega kamna za nov RTP Litostroj, odprtje novega
RTP RadeËe, odprtje novega RTP Vrhnika, dan kolektiva Elektro
Ljubljana, odprtje sonËne elektrarne v PrimËi vasi, razstava fotografij v prostorih uprave družbe, odprtje sonËne elektrarne KoËevje.
Priložnostni dogodki in samo poslovanje Elektra Ljubljana so bili
medijsko dobro pokriti. Ob rednem proaktivnem sodelovanju z mediji so bile organizirane in izvedene tudi tri novinarske konference
na teme: Obnovljivi viri in uËinkovita raba energije, Problematika
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oskrbe slovenske prestolnice in njene okolice z elektriËno energijo,
Sodelovanje Elektra Ljubljana pri projektu Trajnostna energija v
šolah. S promocijskim gradivom družbe smo sodelovali na razliËnih
dogodkih, kot so: En.konferenca 2008, sejem Dom 2008, predstavitev na Dnevu energetikov v Portorožu itd. Sodelovali smo pri
pripravi in izidu letnega poroËila Elektra Ljubljana za leto 2007 in
vsebinski prenovi internetnih strani družbe.
Tudi v letu 2008 smo nadaljevali sodelovanje z OŠ na podroËju predstavitve poklicev v elektrogospodarstvu in organizacijo
ogledov elektroenergetskih objektov. Bili smo aktivni pri Ëlanstvu v
»asopisnem svetu Naš stik in predstavitvah dogodkov Elektra Ljubljana med vsebino glasila slovenskega elektrogospodarstva. V letu
2008 aktivno sodelujemo pri izvedbi projekta Trajnostna energija
v osnovnih šolah. Skladno s kriteriji družbe so bila dodeljena donacijska in sponzorska sredstva; poskrbljeno je bilo za primerno
promocijo družbe. Na podroËju trženja je bilo v letu 2008 najveË
sredstev porabljenih za pripravo novih brošur in drugih tiskovin.
Informacijske pisarne, sejemske police in zaposlene smo bogato
založili z lepo oblikovanimi zloženkami na teme obnovljivih virov, uËinkovite rabe energije, stroških uporabe elektroenergetskih
omrežij, dodatnih storitev, prikljuËevanju uporabnikov na omrežje
in prikljuËkih ter telekomunikacijah. PrviË smo se predstavili tudi
na množiËno obiskanem sejmu Dom na Gospodarskem razstavišËu z zanimivim in s pestrim programom prikaza porabe elektriËne
energije v gospodinjstvih s pomoËjo elektriËnih aparatov, ki so nam
jih prijazno posodili v podjetju Gorenje, ter z nagradnimi igrami,
anketami in z atraktivnim videospotom, pri tem pa porabili 17 %
razpoložljivih sredstev. Oglaševanja v tiskanih in elektronskih medijih (Delo, Dnevnik, Žurnal, Dobro jutro, Nedeljski dnevnik, Obrtnik, Ekipa ...) je bilo skupaj za 26 %. Pozornost mimoidoËih pešcev
in voznikov smo na skrbno izbranih lokacijah iskali z oglaševanjem
na panojih, namešËenih na energetskih objektih, in za to namenili
8 % sredstev. Izmerili smo tudi zadovoljstvo odjemalcev elektriËne energije in ugotovili, da izpolnjujemo priËakovanja veËine, saj
jih je 58,1 % zadovoljnih, 11 % pa celo zelo zadovoljnih z našimi
storitvami. V novo leto 2009 vstopamo s postavljenimi temelji za
pripravo sistema trženja v Elektru Ljubljana, ki ga zaËenjamo z
zunanjim izvajalcem, izbranim na razpisu.

Splošna služba
V letu 2008 je Splošna služba v sodelovanju s predstavniki
preostalih OE posebno pozornost posvetila pripravi temeljev in pogojev ter splošnega dela razpisa za izvedbo velikega naroËila za
sklenitev pogodbe o zavarovalnih storitvah. Postopek je v sklepni
fazi pridobitve ponudb in sklenitve pogodbe, saj obstojeËa pogodba
preneha veljati konec leta 2008. Z razpisnimi pogoji, pripravljenimi
na podlagi analize obstojeËega stanja, bo poskušala doseËi še boljši
dosežek, kot ga je dosegla v predhodnem zavarovalnem obdobju, ki
je bilo sicer zelo uspešno.
Posebno pozornost je posveËala tudi izvajanju uspešne politike varovanja informacij s sodelovanjem v svetu za varovanje
informacij in sprotnemu prilagajanju internih aktov doloËilom

ustreznega standarda. Tudi v iztekajoËem se letu je splošna služba
veliko dela namenila dogovarjanju in pripravi temeljev za uspešno
nadaljnje izvajanje postopka celovite ureditve hrambe dokumentov
na ravni podjetja. Z imenovanjem tima za izvedbo projekta brezpapirnega poslovanja in ureditve arhivov pa bo prispevala tudi k
uspešni izvedbi projektne naloge.

Pravna pisarna
Pravna pisarna je ena izmed sedmih služb, ki delujejo v okviru
organizacijske enote Skupne storitve. Sestavlja jo manjša skupina
pravnikov, ki s timskim delom nudi vsestransko pravno podporo
in pomoË drugim organizacijskim enotam. Njeno delo zajema pravne storitve na energetskem in splošnem podroËju. Prvo zajema
razvoj in vzdrževanje energetske infrastrukture ter s tem povezane postopke in pogodbene odnose ter celoten proces od dostopa
do distribucijskega omrežja pa tudi do prodaje elektriËne energije.
Delo s splošnega podroËja pa obsega delovno, statusno in pogodbeno pravo ter tematiko s podroËja specialne zakonodaje, kot so:
informacije javnega znaËaja, varstvo konkurence in porabništvo,
upravni postopki in postopki urejanja zemljiškoknjižnih zadev,
stanovanjsko in stvarno pravo ter druga. V obeh primerih Pravna
pisarna samostojno rešuje nastalo pravno problematiko, pripravlja
potrebno dokumentacijo, vodi pravne postopke in opravlja osebno
ali pisno korespondenco s strankami ali nudi samo pravno svetovanje posameznim organizacijskim enotam s poznavanjem celovite energetske zakonodaje ter s široko množico pravnega znanja
s splošnega podroËja. Poleg že navedenih nalog skrbi tudi za pripravo in sopripravo internih aktov družbe, spremljanje tekoËe zakonodaje ter za ažurno obvešËanje zaposlenih o le-tej, sodeluje pa
tudi v projektnih timih družbe.

Služba za kakovost v letu 2008
Številna podjetja so spoznala, da je urejenost poslovanja najlažje doseËi na standardiziran naËin, zato svoje poslovanje organizirajo skladno s sprejetimi in z uveljavljenimi standardi. Elektro
Ljubljana, d. d., se zaveda pomena in prednosti urejenosti poslovanja po naËelih dobre prakse. Tako imamo kar štiri širša poslovna
podroËja urejena na standardiziran naËin, tj. po standardih iz skupine ISO: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 in ISO 27001.
Sistem kakovosti Elektra Ljubljana deluje prek odborov za kakovost na ravni družbe, OE in DE; za sistem ravnanja z okoljem,
varstvo in zdravje pri delu ter varovanje informacij so ustanovljeni
sveti in imenovani pooblašËenci. Veljavni obvladani dokumenti so
na K:disku. Posamezni standardi se povezujejo v integriran sistem
kakovosti.
V zaËetku leta 2008 je Služba za kakovost aktivno sodelovala pri projektu sistemizacija in plaËni sistem, s katerim je celovito
urejeno podroËje plaËnega sistema v podjetju. V koordinaciji Službe
za kakovost so se izvajali popisi procesov, ki potekajo v podjetju.
V Ëasu od 4. 6. do 6. 6. 2008 je potekala redna zunanja presoja,
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s Ëimer se je preverjala ustreznost izvajanja, vzdrževanja in razvijanja sistemov kakovosti. Bistvena ugotovitev zunanje presoje je
bila, da ima družba Elektro Ljubljana, d. d., vzpostavljen ustrezen
sistem kakovosti po zahtevah standardov. Skladno z ugotovitvami
zunanje presoje, da je treba celovito urediti arhive in dokumente,
pa je bil že pripravljen predlog za projektni svet in izvedene prve
aktivnosti za odpravo neskladja. Vsa prejeta priporoËila predstavljajo za nas priložnost za izboljševanje uËinkovitosti integriranega
sistema vodenja kakovosti. Operativno delo Službe za kakovost je
bilo v zadnjem obdobju usmerjeno v preureditev sistema kakovosti.
Vzpostavljen sistem vodenja kakovosti smo predstavili tudi na treh
konferencah.
Naš nadaljnji razvoj sistemov kakovosti je usmerjen v uspešen
integriran sistem kakovosti, ustrezno programsko rešitev obvladane
dokumentacije, ureditev sistema vodenja kakovosti po novem ISO
9001 : 2008 ter v pridobitev certifikata družini prijazno podjetje,
s Ëimer bo skrb za zaposlene, odjemalce, okolje in podjetje samo
ustrezno potrjena.
Vsekakor pa je temelj za uspešno delovanje sistemov kakovosti to, da jih vodstvo in zaposleni sprejmejo kot pomemben
sestavni del svojega delovnega procesa, ki procesa ne obremenju-
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je, ampak ga poenostavlja ter ga dela še uspešnejšega in transparentnejšega.

PoroËilo o delu notranje revizije
V letu 2008 je bilo delovanje Notranje revizije usmerjeno v
nadaljnji razvoj te dejavnosti v podjetju. V pripravi je nov pravilnik o delu notranje revizije. Izdelani so bili vprašalniki za nekatera
poslovna podroËja in vzpostavljena osnova za izdelavo priroËnika
o delu notranje revizije podjetja. Pri izvedenih notranjerevizijskih
pregledih pa je bilo delo usmerjeno predvsem v usklajenost pooblastil in posameznih dokumentov. Poleg revizijskih pregledov naËrtujemo v letu 2009 nadaljnji razvoj dokumentov za spremljanje
revizijskih pregledov, nadaljnje oblikovanje vprašalnikov, uvajanje
sodobnih komunikacijskih orodij pri pripravi in izvedbi notranjerevizijskih pregledov, koordinacijo pri analizi tveganja posameznih
podroËij v okviru posameznih standardov ISO ter svetovanje.

Vsem se zahvaljujemo za dobro in korektno sodelovanje v letu, ki se izteka. Vam in vašim najbližjim pa želimo
prijazne in lepe praznike ter uspešno novo leto 2009!
Vincenc Janša s sodelavkami in sodelavci

NOVICA

NOVICA

Gradnja nove razdelilne
transformatorske postaje
RTP 110/20-35 kV Litostroj
Nova razdelilna transformatorska postaja RTP 110/20-35 kV Litostroj bo razbremenila postajo RTP
Šiška, omogoËila vkljuËitev novih
porabnikov in izboljšala elektroenergetsko napajanje severnega obmoËja
Ljubljane. Postaja bo daljinsko vodena in nadzorovana brez stalne posadke. Posluževana bo iz distribucijskega
centra vodenja (DCV) Ljubljana.

1

10 kV stikališËe bo v 110 kV oklopljeni (GIS) izvedbi z izolacijo SF 6, izvedeno z dvojnimi zbiralkami, s tremi
transformatorskimi polji, štirimi izvodnimi
polji (2-krat kablovodno, 2-krat daljnovodno), z merilnim in zveznim poljem.
V prostoru 20 kV stikališËa bo namešËenih 38 zraËno izoliranih 20 kV celic z
enosistemskimi zbiralkami, razdeljenimi na
4 sektorje, ki bodo povezani z 20 kV kabli.

Enopolna shema je oblikovana tako, da ob
izpadu enega transformatorja omogoËa, da
breme prevzame drugi.
Za potrebe napajanja tovarne Litostroj bodo vgrajene 3 35 kV celice (1-krat
transformatorska, 2-krat izvodna).
Na objektu je predvidena vgradnja
dveh energetskih transformatorjev 110/20
kV moËi 31,5 MVA ter en transformator
110/35 kV moËi 31,5 MVA.
Gradnja objekta se je zaËela septembra 2008, konec gradbenih del pa je predviden za avgust 2009. Izvajalec gradbenih
del je podjetje Marc, d. o. o., AjdovšËina.
Posebno težavo pri izvajanju del
predstavlja bližina obstojeËega 35 kV dvosistemskega daljnovoda KleËe-Litostroj.
Zaradi tega so že bili izvedeni nekateri

varnostni ukrepi (namestitev izolacijskega
materiala na vodnike, namestitev opozorilne vrvice, ki oznaËuje dovoljeno višino
gibanja gradbene mehanizacije). Prav tako
potekajo stalna usklajevanja s tovarno Litostroj glede obËasnih izklopov 35 kV daljnovoda s ciljem zagotoviti varno delo na
gradbišËu.
Avgusta 2008 je bila podpisana pogodba za dobavo in montažo 110 kV opreme (GIS) proizvajalca Siemens. Rok dobave
opreme vkljuËno z montažo na objektu je
november 2009. Poleg tega teËejo postopki
za izbore dobaviteljev 20 kV opreme, opreme
lastne rabe ter vodenja, zašËite in meritev.
Predvideno je, da bo nova RTP 110/
20-35 kV Litostroj pripravljena za priklop
na napetost leta 2010.
Damijan Gerbec

Izgradnja RTP Litostroj lepo napreduje.
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OE RFS ob vstopu v leto 2009
merami na trgu ustrezno šËiti in vodi
aktivno politiko upravljanja s tveganji.
Na finanËnem podroËju smo se že v letu
2007 zaËeli šËititi pred nihanji deviznih
razmerij z izvedenimi finanËnimi instrumenti, hkrati pa tudi aktivno sodelujemo
pri upravljanju s poslovnimi tveganji, s
katerimi se sreËujejo posamezne dejavnosti v podjetju.

maca.bozic@elektro-ljubljana.si

Leto 2008 še dolgo ne bo šlo
kar tako v pozabo, Ëe ne drugaËe,
pa vsaj zaradi finanËne krize, ki se
je iz Amerike prenesla tudi k nam
v Evropo. Kot kaže, se upoËasnitvi
kreditne in gospodarske rasti zaradi vpetosti v globalne smernice žal
ne bomo mogli izogniti.

P

osledice krize se trenutno kažejo
predvsem skozi finanËni del izkazov poslovanja, realna slika pa
se bo pokazala z razkritjem poslovanja
v prihodnjih obdobjih. Zaradi težav banËnega sektorja so postali finanËni viri
podjetjem precej teže dostopni in izrazito dražji, tako da so zdaj v prednosti predvsem podjetja, ki se financirajo
pretežno z lastnimi viri oziroma imajo
še notranje rezerve. Po drugi strani pa
v podjetjih ugotavljajo, kakšen vpliv bo
imelo pešanje svetovnih gospodarstev
na njihovo prodajo. Torej, Ëe pogledamo na krizo s pozitivne strani, le-ta
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lahko za podjetje predstavlja tudi novo
priložnost, tj. priložnost, da pogleda
vsak pri sebi, kaj lahko naredi drugaËe
in bolje.
FinanËna in gospodarska kriza sta
podjetja prisilili v previdnejšo plaËilno
politiko. V pogojih finanËne krize se zdaj
sprašujemo, ali bo recesija še poslabšala
plaËilne navade. V Elektru Ljubljana se
že dlje Ëasa aktivno spopadamo s plaËilno nedisciplino, ki je zelo resna težava
slovenskega gospodarstva in pomeni eno
kljuËnih ovir za hitrejši razvoj podjetij.
Sprememba obiËajnih plaËilnih navad se
kaže v obliki zamujenih plaËil ali pa v
obliki podaljšanih rokov pri plaËilih. V
kriznih razmerah so kupci v precej moËnejšem položaju glede doloËanja roka
plaËila, kajti danes izgubiti strateškega
kupca je lahko velika napaka.
Za podjetje je tako izredno pomembno, da se pred spremenljivimi raz-

O upravljanju s tveganji in poslovanju družbe na splošno obsežno poroËamo vsako leto tudi v letnem poroËilu
družbe. Letno poroËilo Elektra Ljubljana
za leto 2007 je uspešno revidirala revizijska hiša KPMG; potrjeno je bilo na
nadzornem svetu družbe ter posredovano v potrditev pristojnemu ministrstvu in na delniško skupšËino. Hkrati z
letnim poroËilom je bil pripravljen tudi
Gospodarski naËrt družbe za leto 2008,
ki je bil prav tako potrjen na nadzornem
svetu.
Eden pomembnejših ciljev, ki si ga
je zastavila družba za leto 2008, je bil
tudi uvedba nove sistemizacije delovnih
mest in plaËnega sistema v družbi, ki je
stopil v veljavo 1. maja 2008. Skladno
s sprejetim Aktom o sistemizaciji je bila
dopolnjena tudi Podjetniška kolektivna pogodba. V OE RFS smo pri tem ves
Ëas aktivno sodelovali in vse spremembe
uspešno implementirali v proces obraËuna plaË.
Z OE Nakup in prodaja elektriËne
energije smo sodelovali pri pripravi potrebnih podatkov v postopku ugotavljanja kršitve Zakona o prepreËevanju
in omejevanju konkurence, ki ga je po
podražitvah elektriËne energije elektrodistribucijskih podjetij uvedel Urad za
varstvo konkurence zoper Elektro Ljubljana, in pri pripravi novega progresivnega naËina obraËunavanja elektriËne
energije za gospodinjske odjemalce, ki je
bil uveljavljen 1. novembra 2008.
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Z letom 2008 se konËuje tudi regulativno obdobje 2006-2008, tako da
so že sredi leta 2008 potekale intenzivne
priprave na novo regulativno obdobje
2009-2011. Aktivno smo sodelovali pri
pripravi Akta o metodologiji za doloËitev
omrežnine in kriterijih za ugotavljanje
upraviËenih stroškov za elektroenergetska omrežja ter o metodologiji za obraËunavanje omrežnine za novo regulativno obdobje.
Glede na to, da se triletna zavarovalna pogodba za zavarovanje premoženja družbe izteka, smo sodelovali pri
pripravi strokovnih podlag za sklenitev
nove zavarovalne pogodbe. Kakovostna
priprava izhodišË je zaradi obsega in posebnosti zavarovanega premoženja klju-

Ënega pomena za sklenitev kakovostnega
zavarovanja.
V našem OE je bilo letošnje leto polno tudi sicer zelo “sladkih” preseneËenj,
ki pa so nam na drugi strani povzroËila
rahle kadrovske težave. Poskrbeli smo za
poveËanje števila malih SlovenËkov. Z
iznajdljivostjo in okrepitvami iz drugih
OE smo jih uspešno premagali, tako da
polni energije nadaljujemo delo po zaËrtani poti.

predvsem prijaznih družinskih odnosov in veliko pozitivne energije.
SreËno vsem!
Maca BožiË s sodelavci

V letu 2009 so naše želje na
poslovnem podroËju usmerjene
predvsem v uspešno in tvorno sodelovanje s sodelavci v podjetju in s
poslovnimi partnerji zunaj podjetja. Sicer pa si ob koncu leta želimo
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OE TehniËna podpora

definirajo tehniËni razpisni pogoji, nad katerimi bedi tipizacija. Na velikost zalog v
skladišËih moËno vplivata kakovostno naËrtovanje in izvajanje del. Vsi skupaj pa si
moramo prizadevati za znižanje stroškov.
Leto 2008 so v Službi za informacijske storitve zaznamovali predvsem projekt
prehoda s starega PIS (Academa) na nov
PIS (SDMS) ter razvoj in implementacija
nove aplikacijske podpore za dokumentariste. Na podlagi analize potreb po delu z
orodjem AutoCad so bile izpeljane aktivnosti nadgradnje in nakupa novih licenc za
projektante in dokumentariste. Izvršene so
aktivnosti v smislu informacijske podpore
zaradi naËrtovane nove sistemizacije delovnih mest in spremembe plaËnega sistema.

jure.cater@elektro-ljubljana.si

Leto, ki se izteka, se tudi letos
ni izneverilo tradiciji in je pred nas
postavilo veliko nalog in neznank, ki
smo jih sprejeli kot izziv.

K

ot glavni nalogi v Službi nabave bi
lahko poudarili dve: skladišËno poslovanje in zagotovitev pogodb za
dobavo materiala za daljše obdobje.
Zmanjšanje zalog materiala in hkrati zagotavljanje zadostnih zalog za okvare
je naloga, katere smo se lotili že preteklo
leto. V zalogah so vezana velika finanËna
sredstva, ki so mrtvi kapital; podjetju ne
prinašajo koristi. Zmanjšati zaloge pomeni sprostitev dela vezanih sredstev, katera
lahko porabimo koristneje.
Za vsa skladišËa smo doloËili optimalne koliËine materiala (min. zaloge). Ker
nam informacijska podpora ne omogoËa
neposrednega pregleda stanja zalog v skladišËih, smo odpirali nove številke skladišË,
skladišËa za okvare. Projekt še zdaleË ni
konËan. Praksa bo pokazala, kaj je res optimalno. S skupnimi moËmi vseh vpletenih
v naroËanje, nabavo in v porabo materiala
lahko uspemo.
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Centralno skladišËe v »rnuËah zaradi
prostorske stiske in zastarelega skladišËnega poslovanja ne more zadostno izpolniti
svojih nalog. V izdelavi je študija, ki nam
bo podala smernice za naprej. V prihodnjem obdobju si obetamo boljše pogoje za
delo.
Nabava materiala po tržnih naËelih
skladno z novim navodilom za naroËanje je
stekla veliko preprosteje kot v preteklih letih. Zaradi nepredvidljivih gibanj cen strateških materialov na svetovnih trgih smo
letos z dobavitelji kablov sklenili pogodbe
za meseËno spremenljive cene. To se nam
je v zadnjem obdobju obrestovalo, cene kablov so se nižale.
Kako naprej? Leto se hitro obrne. Pripraviti moramo nove razpise za nabavo
materiala. Bedeti moramo nad zalogami
materiala. Z dobavitelji moramo vzpostaviti partnerski odnos in zaupanje. Odgovorno
je treba ravnati pri izbiri najugodnejšega
dobavitelja ustreznega materiala.
Zavedati se moramo, da je v zgodbi
naroËanja in skladišËenja Služba nabave
le izvajalec. Izbiro ustreznih materialov

Uspešno so konËani projekti vzpostavitve virtualizacije strežniškega okolja,
migracija strežniškega okolja Exchange
2007 in migracija novega spletnega intranetnega portala MOSS 2007. V teku je projekt konsolidacija baz MS SQL, prav tako
se izvaja projekt selektivnega prehoda na
Office 2007. V sodelovanju z Microsoftom
se izvaja projekt ILM, ki vkljuËuje vseh pet
elektrodistribucij.
Prav tako moramo omeniti uspešno sklenjen projekt spletne aplikacije PoËitniške kapacitete, ki smo ga realizirali z
zglednim sodelovanjem Službe režijskih
dejavnosti. V OE ORDO je omogoËeno
branje digitalnih skeniranih dokumentov
(naËrtov) za potrebe projektantov. Konec
junija 2008 smo prevzeli tehniËno in informacijsko vzdrževanje vpeljanega sistema
CRM EVI JET.
V okviru vseh petih elektrodistribucij
poteka tudi prenova IIS, kjer sodelujemo
pri uresniËevanju Akcijskega naËrta prenove IIS. Transparentno vršimo koordinacijo rednega razvoja obstojeËega IIS glede
na zakonodajne oziroma uporabniške zahteve. Precejšen delež aktivnosti delavcev
SIS je bil namenjen zagotavljanju zahtev
standardov ISO 27001 in ISO 9001, kjer sta
bila izvedena projekt ažuriranja naËrta neprekinjenega poslovanja in projekt izvedbe
penetracijskega testa. SIS aktivno sodeluje
tudi v skupini SIST TC IDO 172, kjer smo
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Z namenom zagotavljanja nemotenega dela in obratovalne pripravljenosti
družbe je naša služba letos letu opravljala
redne naloge vzdrževanja voznega parka. Z
namenom zagotavljanja usklajenosti voznega parka s potrebami uporabnikov smo
vozni park posodobili, kar prikazujemo v
Tabeli 1.

Tabela 1: Nova vozila
Tip vozila

letos strokovno podprli Open Document
Format (ISO/IEC 26300/Office Open XML
(ISO/IEC 29500) Translation.
V naslednjem letu nas Ëaka selitev v
nove sistemske prostore na Slomškovi ulici, ki bodo zadostili vsem potrebam in zahtevam standarda ISO 27001. Prav tako bo
sledilo intenzivno sodelovanje pri projektu
prenove IIS. Poudarek bo tudi na razvoju
internih aplikacij v sodobnih tehnologijah,
ki prinašajo veliko dodano vrednost zaposlenim. Nadaljevala se bo nadgradnja prostorskega informacijskega sistema v smislu
zajema kakovostnih podatkov v elektronski
obliki.
Služba režijskih dejavnosti je, podobno kot vsa dozdajšnja leta, opravljala
naloge na podroËju naložb in vzdrževanja
poslovnih in obratnih stavb ter poËitniških kapacitet, zagotavljala nemoteno delo
in veliko obratovalno pripravljenost naše
družbe z vidika razpoložljivosti in ustreznosti avtoparka, mehanizacije in orodja.
Na podroËju poslovnih in obratnih stavb smo z namenom zagotavljanja
ustreznega vzdrževanja uspešno izvedli kar
nekaj projektov. Tako smo pridobili uporabno dovoljenje za objekt 3, zamenjali osebna dvigala v poslovni stavbi DE Ljubljana

mesto in poslovni stavbi na Slovenski cesti
58, zgradili parkirna mesta pred poslovno
stavbo DE Novo mesto, dokonËali centralno ogrevanje in hlajenje v poslovni stavbi DE KoËevje, konËali gradnjo sistemske
sobe na Slomškovi ulici in uredili hlajenje
TK-prostora v 5. nadstropju na Slovenski
cesti 56. V teku sta dva velika projekta, tj.
obnova Nadzorništva Domžale in gradnja
DRC-centra v »rnomlju.
Moramo pa posebej izpostaviti problematiko nepremiËnin, ki ni urejena. Zaradi tega naša služba in pravna pisarna
porabita veliko Ëasa za stvari, ki bi morale
biti rešene že pred Ëasom.
Naša služba je letos veËji poudarek namenila zagotavljanju kakovostnega
prebivanja v poËitniških kapacitetah naše
družbe, kar se izraža v velikem številu noËitev. Z namenom zagotavljanja veËje preglednosti smo izdelali novo spletno stran
za poËitniške kapacitete. PoËitniške kapacitete na Primorskem so v polni meri zasedene samo v poletnih mesecih. Tudi v
prihodnjem letu se bomo še naprej trudili,
da bo število zadovoljnih uporabnikov naših poËitniških kapacitet vse veËje. Ta cilj
nameravamo doseËi z racionalno porabo
sredstev, namenjenih za obnovo in vzdrževanje objektov.

Število vozil

Osebno vozilo

26

Tovorno vozilo

2

Lahka tovorna vozila

2

Priklopno vozilo

4

Kombi

5

ViliËar

2

Skupaj

41

V Službi za TK-storitve smo v letu
2008 v IIS prek IP-omrežja vkljuËili še Nadzorništvo Zagradec, tako da zdaj poslovni
informacijski sistem deluje na lastnih zvezah in ne najema veË povezave pri Telekomu. Za potrebe NaËrta neprekinjenega
poslovanja je bila vzpostavljena popolna
redundanca (povezav in opreme) med primarno in rezervno lokacijo. Na IP-omrežju
je postavljen sistem za spremljanje in nadzor prometnih tokov. Nov RTP Vrhnika je
vkljuËen v radijske zveze in v SDH-omrežje. Posodobljen je nadzorni sistem napajalnih sistemov za potrebe TK. Prenovljena je
fiksna telefonija za DE Trbovlje v sodobni
tehniki IP, tako da z IP-telefonijo nista pokrita le DE Novo Mesto in Ljubljana (Uprava in DE Ljubljana mesto).

V prihajajoËem letu želimo vsem
zaposlenim in njihovim domaËim veliko sreËe, zdravja in uspehov pri doseganju svojih ciljev.

Jure »ater z najožjimi sodelavci
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Sindikat v letu 2008

dlo in so zato ostali brez nujno potrebnega
kadra. Trdili smo - in na tem stališËu trdno
ostajamo tudi zdaj -, da je naše znanje in
stanje naprav na ravni katere koli primerljive države v EU in da zato ne potrebujemo
nobenih strateških partnerjev. »e država
potrebuje denar, je to treba ljudem iskreno
povedati in najti drugaËen vir financiranja,
prodajati tako zelo pomembno infrastrukturo, kot je energetika, pa je nepotrebna in
nevarna avantura za celotno gospodarstvo,
državo.
SDE bo tudi v prihodnje aktiven soigralec na podroËju slovenske energetike;
prepriËan sem, da bomo lahko tudi v prihodnje znali argumentirati našo zelo pomembno vlogo v slovenskem prostoru. Toliko o pogledu SDE na trenutno situacijo.

Kaj pa poËnemo v sindikatu podjetja?
mitja.fabjan@elektro-ljubljana.si

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Vesel sem, da vas letos
lahko ob koncu leta nagovorim kot
predsednik najveËjega distribucijskega sindikata, tj. tistega sindikata, ki
je v zgodovini razvoja sindikalnih
aktivnosti v Slovenski energetiki prispeval zelo veliko. Seveda je ob tako
velikem Ëlanstvu k temu najveË pripomogel moj predhodnik, kolega Jurij
Žvan, ki je sredi letošnjega leta prestopil na stran tistih, ki lahko živijo
nekoliko mirnejše življenje. Sem namenoma napisal lahko, ker zanj vem,
da žal ne sodi v to kategorijo.

D

a pa bi tudi preostali lahko sreËno
popeljali naše kariere v isto smer,
moramo postoriti še veliko in na
sindikat je spet padlo veliko breme odgovornosti. Ob zamenjavi vlade se moramo
spet ukvarjati z reËmi, ki nam jemljejo veliko energije, Ëasa, ampak saj v tem je tudi
Ëar vsega, kajne?
Sindikat podjetja Elektro Ljubljana
je, kot vsi dobro veste, trdno pozicioniran v okviru delovanja Sindikata delavcev
energetike (SDE), kjer se s skupnimi mo-
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Ëmi borimo za boljši jutri vseh zaposlenih
v tej panogi. Naj vam ob tem povem, da
sem imel pred kratkim kot Ëlan predsedstva
SDE in skozi vodilno vlogo v RETUNS-EE
(Regionalna energetska mreža JV Evrope)
priložnost sodelovati na mednarodni okrogli mizi, kjer smo bili prisotni iz razliËnih
sektorjev energetike iz dejansko vseh držav
JV Evrope. Z velikim zadovoljstvom sem
pojasnjeval našo odliËno organiziranost in
moË sindikata energetike v Sloveniji. Dejansko nikjer drugje v EU niso uspeli ohraniti takšne enotnosti in prav zato nikjer
niso uspeli zadržati procesov brezglave privatizacije zadnjega desetletja in pol, tako
kot je v Sloveniji uspelo nam. Verjetno je
prav, da na tem mestu ponovno povemo,
da so se naše Ërnoglede napovedi glede privatizacije tako pomembnega sektorja, kot
je energetika, izkazale za veË kot umestne.
Države, ki so brez potrebnih finanËnih potreb hitele s privatizacijo, se zdaj lotevajo
ponovnih odkupov teh podjetij. Razlika je
v tem, da so v tem prehodnem obdobju v
teh podjetjih izgubili ogromno delovnih
mest, osiromašili stanje na napravah in
preostali energetski infrastrukturi ter dosegli, da je veliko domaËih podjetij, ki so prej
sodelovala s to panogo, v tem Ëasu propa-

Verjemite mi, da si pred prevzemom
te odgovorne in zahtevne funkcije nisem
predstavljal, da je lahko tudi v precej urejenem podjetju, kot je Elektro Ljubljana,
toliko dnevnih aktivnosti, toliko težav posameznikov, toliko stikov. Naši Ëlani imajo
upraviËeno visoke zahteve in prav je tako.
»e veljamo v slovenskem prostoru za najveËje distribucijsko podjetje, Ëe imamo vsako
leto najveËji porast naložb, Ëe imamo zaradi specifiËne lege med svojimi odjemalci
najpomembnejša izvozna podjetja, Ëe napajamo prestolnico države, potem je prav,
da imajo tudi delavci tako dobrega podjetja
drugaËne pogoje za delo, drugaËen naËin
nagrajevanja, veËja priËakovanja.
LogiËno je, da imamo poleg Ëlanov
tudi v vodstvu sindikata upraviËene zahteve po boljših plaËah in da obstojeËe stanje
ni naš cilj in da bomo naredili vse, da se
do drugaËnih ciljev pride v najkrajšem mogoËem Ëasu. Najbolje bo, Ëe to dosežemo s
pripravljenostjo vodstva družbe, saj bo pot
do tja lažja, hitrejša in prav gotovo v teh
Ëasih ni vodje, ki se ne zaveda, kako pomembno je za dosego dobrih izidov poslovanja prav zadovoljstvo zaposlenih. Letos
smo uvedli nov plaËni sistem in sistemizacijo, ki je podlaga tem velikim spremembam. Kako zelo veliko truda smo vložili v
to, je lahko jasno vsakomur, ki v medijih
spremlja težave v tistih sredinah, ki so se
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tudi lotili podobnih sprememb, mogoËe na
nekoliko manj odgovoren, poglobljen naËin. Lahko brez sramu reËemo, da smo imeli sorazmerno malo težav in da je veËina
zaposlenih dobro sprejela spremembe. Nekatere pomanjkljivosti novega sistema smo
zaznali že ob samem sprejemanju, nekatere
so prišle na dan pozneje in vseh teh pomanjkljivosti se želimo lotiti na odgovoren
in urejen naËin, ki bo sprejemljiv za obe
strani.
Proces reševanja pritožb poteka, nekatere skupine prizadetih smo že rešili,
prav v decembrskih dneh konËujemo reševanje novih skupin pritožb; ne glede na
to, da se zadeve mogoËe za oškodovane
premikajo prepoËasi, menim, da gredo zadeve v pravo smer in da bomo na koncu
zadovoljni vsi vpleteni: delavci, sindikat
in podjetje. Pomembnejše spremembe zahtevamo na podroËju ocenjevanja osebne
uspešnosti, kjer se mora tokrat zagotoviti
objektivno oceno z namenom sprememb
na boljše. Ocenjevanje, kateremu smo bili
priËa ob uvedbi novega sistema, o tem
smo si edini pravzaprav vsi udeleženci, ni
bilo vredno imena in ni prineslo želenih

izidov. Zaradi tega se bodo na tem podroËju zgodile spremembe; pripravljenost je;
prepriËan sem, da nam bo z dobro voljo
vseh to tudi uspelo.
Na koncu želim nekaj besed nameniti
tudi vsem tistim, ki še niste Ëlani sindikata,
ste mogoËe kdaj v preteklosti bili in mogoËe niste nikoli poglobljeno razmišljali,
kaj bi Ëlanstvo za vas pomenilo. Gotovo je
odloËitev vsakega posameznika, ali se bo
vËlanil ali ne. Tu ne gre za vprašanje Ëlanarine, ki vam jo vsak mesec odtegnejo od
plaËe, tu gre za veliko veË. Gre za vprašanje
morale, podpore, gre za vprašanje Ëiste vesti do tistih, ki tudi vam s svojim Ëlanstvom
omogoËajo, da sindikat lahko uspešno izvaja aktivnosti s podroËja socialne varnosti, da se v okviru SDE bori za VSE delavce
v podjetju, da z moËno centralo ZSSS lažje
dosežemo naše nacionalne cilje. »e povem
brez velikih besed - samo moËen in številËen sindikat je lahko uspešen in le v tem
primeru lahko dosežemo vse tisto, kar si v
prihodnje želimo. In Ëe za dosego cilja ne
prispevamo niË, Ëe le uživamo sadove, ki
nam jih pridelajo drugi, je mogoËe z nami
nekaj narobe.

Ne pozivam vas, le vljudno naprošam, da o napisanem razmislite; Ëe ste ta
moj skromni prispevek prebrali, potem ste
že na pol poti, tematika vas zanima in se
zavedate vseh dejanj, ki jih storil sindikat
tudi za vas do tega trenutka. Vabim vse,
da se v Ëim veËjem številu pridružite vsem
dozdajšnjim Ëlanom in tudi vi tako prispevate Ëlana veË v zmagovalno armado. »e
potrebujete dodatne informacije, pojasnila
glede delovanja sindikata, sem vam seveda na voljo, tako kot smo stalno dosegljivi
vsem našim Ëlanom, ki se zavedajo, kakšna
je moË sindikata v Ëasih, ki so že pred vrati.
VeË nas je, lažje bo za vse!

Vsem želim prijetna praznovanja, veliko zdravih dni v prihodnjem
letu, z moje strani pa le še iskrena
obljuba, da bomo v Sindikatu podjetja
Elektro Ljubljana storili vse, da nam
bo v novem letu še boljše. SreËno!

Mitja Fabjan s sodelavci IO
sindikata podjetja
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Svet delavcev Elektro
Ljubljana, d. d., v letu 2008
socialna varnost zaposlenih in raven pravic, ki izhajajo iz Zakona o
sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe. Na naše povabilo sta
se ene izmed sej udeležili predstavnici kadrovske službe. Predstavili sta vlogo in pomen letnih razgovorov za zaposlene in podjetje.
Predstavniki sveta delavcev smo sodelovali pri uvedbi nove sistemizacije in plaËnega sistema. Skupaj s predstavniki sindikata podjetja smo rešitve iskali na skupnih sestankih z vodstvom podjetja.
»lani sveta delavcev smo aktivno sodelovali pri projektu
“Družini prijazno podjetje”. Bistven namen projekta je še boljše
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter s tem skrb za
zadovoljstvo zaposlenih. Ob podpori zunanjega sodelavca in aktivnemu delu Ëlanov projektne skupine je bil iz predlaganega nabora
110 ukrepov izdelan konËni nabor štirinajstih ukrepov. Ti ukrepi se
nanašajo na delovni Ëas, organizacijo dela, informiranje zaposlenih
in na razvoj kadrov podjetja.
virna.konrad @elektro-ljubljana.si

Svet delavcev Elektro Ljubljana, d. d., je osrednji
organ, preko katerega sodelujejo naši zaposleni pri upravljanju podjetja in soodloËanju. Sestavlja ga trinajst izvoljenih predstavnikov zaposlenih. Osrednji dokument, s
katerim so opredeljeni temelji sodelovanja zaposlenih, je
Dogovor, sklenjen med upravo družbe in zaposlenimi.

D

ogovor ureja naËine in postopke za uresniËevanje pravic
zaposlenih, med katerimi so pravica do dajanja pobud,
mnenj in predlogov, pravica do obvešËenosti o spremembah
na delovnem podroËju, plaËah, ... Svet delavcev je pristojen zlasti
za spremljanje izvajanja predpisov, kolektivnih pogodb, statuta in
splošnih aktov družbe, zavarovanje pravic delavcev ...
»lani sveta delavcev se sreËujemo na rednih sejah, na katerih
obravnavmo aktualne teme o podjetju in zaposlenih. Zapisniki so
na oglasnih deskah enot na vpogled vsem zaposlenim. Svet delavcev ima svojega predstavnika v Svetu za varnost in zdravje pri delu
ter nadzornem svetu, sodeluje pa tudi pri nekaterih projektih, ki
potekajo v podjetju. Predstavniki sveta delavcev se glede reševanja
aktualnih vprašanj sreËujemo z upravo družbe, ki nudi vso podporo
delovanju sveta.
Svet delavcev se je v letu 2008 sešel na osmih sejah. Na njih
so bila obravnavana aktualna vprašanja s podroËja sistemizacije
in plaËnega sistema ter predpisov, vezanih na spremembo sistemizacije. Bistven poudarek pri tem je bil, da se zagotovita Ëim veËja
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Letos je bilo tudi nekaj kadrovskih sprememb. Upokojil se je
Jure Žvan, ki je s svojim delom vseskozi zavzeto skrbel za izvajanje
pravic zaposlenih. Mitja Fabjan, uspešen in aktiven predsednik sveta
delavcev, je prevzel druge naloge, zato so bile skladno s poslovnikom sveta delavcev izvedene nadomestne volitve. Tako od letošnjega avgusta Svet delavcev Elektro Ljubljana vodi Virna Konrad.
V letu 2009 naËrtujemo tematsko obarvane seje Sveta delavcev. Na eno izmed sej bomo povabili predstavnike Združenja
Ëlanov sveta delavcev. Predstavili nam bodo novosti na podroËju
zakonodaje in drugih predpisov, ki urejajo podroËje soupravljanja
zaposlenih. Pripravili bomo seznam aktivnosti za izvedbo ukrepov
pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, sodelovali pri
izdelavi priroËnika za zaposlene, se predstavljali v internem Ëasopisu, predvsem pa poskušali pri soupravljanju podjetja na Ëim boljši
naËin zastopati vse zaposlene v podjetju.
Ob koncu se vsem zaposlenim in vodstvu družbe zahvaljujemo za izkazano zaupanje ter tvorno in aktivno sodelovanje pri
razreševanju posameznih odprtih vprašanj. Tudi v letu 2009 vabimo vse zaposlene, da s svojimi vprašanji, predlogi, mnenji, aktivno
sodelujete pri soupravljanju podjetja.

Vsem sodelavcem, vodstvu družbe in vašim domaËim
želimo mirne in prijetne praznike ter sreËno leto 2009.
Virna Konrad s Ëlani Sveta delavcev Elektro Ljubljana
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Distribucijska
enota Ljubljana
okolica

Žiri na obmoËju Notranjske ter Grosuplje, Zagradec in Litija na obmoËju Dolenjske.

Kdo smo?

V tej številki predstavljamo distribucijsko enoto Ljubljana okolica, ki je v okviru podjetja Elektro Ljubljana v
marsikaterem pogledu najveËja. Od vseh petih DE je najveËja po površini, ima najveË naprav in tudi najveË sodelavcev.

Kje smo?

ObmoËje DE Ljubljana okolica.

Sedež z vodstvom enote in s posameznimi službami je na Slovenski c. 58 v Ljubljani, za obratovanje in vzdrževanje naprav ter
za nemoteno dobavo elektriËne energije odjemalcem pa so sodelavci locirani kar na desetih nadzorništvih, in sicer: »rnuËe, Domžale
in Kamnik na obmoËju Gorenjske, Vrhnika, Logatec, Cerknica in

bostjan.zumer@elektro-ljubljana.si
Direktor DE Ljubljana okolica: mag. Boštjan Žumer.

Za zanesljivo oskrbo odjemalcev, obratovanje, razvoj in za
gradnjo elektriËnega omrežja na tako velikem obmoËju skrbi 257
sodelavcev, od tega nas je 248 v okviru OE Storitve na distribucijskem omrežju. 143 sodelavcev je v Službi za distribucijsko operativo, ki skrbi za vzdrževanje omrežja in naprav, nemoteno oskrbo
in za delo z odjemalci. 62 sodelavcev ima Služba za izgradnjo, ki je
zadolžena za izvajanje lastnih in tujih naložb, sodeluje pri odpravi
okvar, vzdržuje tuje naprave, izvaja pa tudi dela na 110 kV daljnovodih v podjetju. Služba za dokumentacijo in investicije ima 37
sodelavcev, Oddelek za uporabnike pa štiri. V okviru DE deluje tudi
Oddelek za splošne zadeve.

Foto: Brane Sršen

Distribucijska enota Ljubljana okolica kot najveËja enota po
ozemlju in napravah napaja odjemalce z elektriËno energijo v najodroËnejših krajih slovenskega podeželja pa vse do obrobja slovenske prestolnice, tj. Ljubljane.
ObmoËje, ki ga z elektriËno energijo oskrbuje DE Ljubljana
okolica, sega od Kamniških planin na severu pa vse do hrvaške
meje pri Babnem polju na jugu. Obsega kar 2.189 km2 površine, na
kateri je okoli 265.000 prebivalcev, kar predstavlja skoraj polovico
površine Elektra Ljubljana, d. d.

Dela na 110 kV DV »rnuËe-Bežigrad: zamenjava izolatorskih verig.
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Omrežje in naprave
DE Ljubljana okolica razpolaga skoraj s tretjino vseh objektov
elektroenergetskega omrežja vseh distribucijskih enot. Deset nadzorništev upravlja in vzdržuje 1.719 km srednjenapetostnih 20 kV
daljnovodov, 389 km 20 kV kablovodov, 2.108 transformatorskih
postaj in 4.635 km nizkonapetostnega omrežja. Vse skupaj pa poteka prek našega podroËja tudi 105 km 110 kV in 44 km 35 kV
daljnovodov. Napajalne toËke srednjenapetostnega omrežja so razdelilne transformatorske postaje s transformacijo 110/20 kV: RTP
Grosuplje, RTP »rnuËe, RTP Kamnik, RTP Domžale, RTP Litija, RTP
Cerknica, RTP Žiri, RTP Logatec in v letu 2008 odprt RTP Vrhnika.

Živahno naložbeno dogajanje - naša
razvojna smer
Na živahen razvoj, ki je v zadnjih letih izredno velik na
obmoËjih neposredno v okolici Ljubljane ter v krajih ob avtocestah, kažejo tudi podatki o dokumentih, ki jih izdajamo kot
pristojen soglasodajalec za elektroenergetsko infrastrukturo na
obmoËju DE. Skladno z ZGO je bilo v letu 2007 izdanih 1.857
projektnih pogojev in 1.731 soglasij na projektne rešitve, skladno z Energetskim zakonom pa je bilo izdanih 4.200 soglasij za
prikljuËitev in sklenjenih 2.317 pogodb o prikljuËitvi na distribucijsko omrežje.

RTP Vrhnika.

Odjemalci elektriËne energije
Ob zaËetku leta 2008 je bilo na DE Ljubljana okolica 103.077
odjemnih mest elektriËne energije, kar v 10-letni primerjavi pomeni 15-odstotni porast odjemnih mest. Tako je bilo v letu 1998
porabljenih 839.333 MWh elektriËne energije, konec leta 2007 pa
1,221.732 MWh, kar kaže v desetletnem obdobje kar na 46-odstotno rast porabe elektriËne energije. Najstarejši podatki o številu
odjemnih mest so iz leta 1955, ko je bilo na takratni distribucijski
enoti 36.344 odjemnih mest in porabljenih 35.597 MWh elektriËne
energije.
Danes so po odjemu najveËji odjemalci elektriËne energije na
obmoËju DE Ljubljana okolica Karton KoliËevo, Calcit Stahovica,
Lek Mengeš, Titan Kamnik in Predilnica Litija. Sledijo jim Belinka
iz Šentjakoba, Omaplast Grosuplje, Livar IvanËna Gorica, Kovinoplastika Lož in Slovenske železnice z veË energetskonapajalnimi
postajami.

34 • elektronovice | december2008

Omrežje in naprave DE Ljubljana okolica zajemajo kar obmoËja 37 obËin v Sloveniji, v celoti ali delno. VeËina obËin si
prizadeva ustvariti eno ali celo veË obrtnih oziroma poslovnoindustrijskih con in seveda pridobiti vlagatelje za stanovanjsko
gradnjo ter trgovska središËa. Z gradnjo novih stanovanjskih naselij in industrijskih obrtnih con raste tudi odjem elektriËne energije. Zato je glede na številnost obËin težko slediti vsem potrebam
in željam, saj so pogosto industrijsko-obrtne cone postavljene na
energetsko slabše pokrita obmoËja.
Za nemoteno in kakovostno napajanje naših odjemalcev bodo
v naslednjih letih nujne naslednje veËje naložbe: pospešeno se pripravlja dokumentacija za napajanje OIC Želodnik v trasni dolžini
4 km iz RTP Domžale ter 6 km iz RTP Mengeš, OIC Škofljica (9 km
trase iz RTP Grosuplje), OIC Ig (6 km trase iz RP Škofljica), OIC Dol
pri Ljubljani (9 km trase iz RTP Domžale), OIC Komenda (8 km trase
iz RTP Kamnik), IOC Gorenja vas - Poljane, OIC Žiri.
Poleg novogradenj obrtno-industrijskih con se pojavlja tudi
energetska problematika obstojeËih con, v katerih posameznim odjemalcem ne moremo veË zagotavljati poveËav naroËenih moËi in
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se trudimo obnoviti stare 20 kV napajalne vode oziroma pripeljati
nove 20 kV vode: RTP Domžale - Jub (9 km), RTP Kamnik - Calcit
(12 km že izgrajena trasa), OIC Trzin (4 km trase iz RTP »rnuËe), IOC
Grosuplje (3 km trase iz RTP Grosuplja), IOC Žužemberk.
Pomembno bosta k možnostim razvoja ter zanesljivi in h kakovostnejši oskrbi pripomogla tudi naËrtovani novi RTP v Mengšu
in IvanËni Gorici.
Poleg naštetih veËjih in finanËno zahtevnejših naložb sproti
skrbimo za celostno obnovo veË nizkonapetostnih omrežij in gradenj
novih transformatorskih postaj vsako leto, s Ëimer rešujemo neustrezno kakovost elektriËne energije, skladno s pridobljeno projektno
dokumentacijo in dovoljenja, z razpoložljivimi sredstvi in s kadri.

le-te in velik nabor sodelavcev DE LO je pomemben vzrok za veliko fluktuacijo zaposlenih, saj je v zadnjih letih kar nekaj odliËnih
sodelavcev zapustilo vode DE Ljubljana okolica in prevzelo drugo
delo v Ljubljani. Kadrovanje in zaposlovanje zaradi nadomešËanja
sodelavcev je tako kar stalnica v delovnem procesu. Tudi nenehno
krËenje števila razpoložljivih prostorov na Slovenski cesti za sodelavce DE Ljubljana okolica je bilo vzrok za to, da v Domžalah že
nastajajo novi poslovni prostori za sedež enote. Tako bo tudi za nas
leto 2009 verjetno nova prelomnica.

Ker je predstavitev DE Ljubljana okolica ravno v
prazniËni številki našega glasila, naj ob tej priložnosti
vsem zaželim lepe božiËne praznike ter veliko zdravja in
uspehov v letu 2009.

Za konec ...

Mag. Boštjan Žumer

Posebnost DE Ljubljana okolica je tudi, da ima sedež enote
zunaj svojega obmoËja, v poslovni stavbi uprave podjetja. Bližina

Elektrifikacija na obmoËju
Nadzorništev Zagradec in Grosuplje
V zgodnjih tridesetih letih prejšnjega stoletja so takratne Kranjske
deželne elektrarne zaËele elektrifi-

kacijo na Dolenjskem. Takrat je bil
ustanovljen Obrat Grosuplje v sestavu KDE. Elektrifikacija, Ëe temu sploh
lahko tako reËemo, je potekala zelo
poËasi in predvsem v veËjih naseljih,
kjer so si lahko privošËili to “luksuzno” razsvetljavo.

V

TP BleËji vrh leta 1966.

Zagradcu je bila leta 1921 zgrajena
elektrarna; zgradila jo je delniška
družba “Elektrarna Zagradec”, bila
je v lasti petindvajsetih obËanov z obmoËja
med Zagradcem, IvanËno Gorico, Višnjo
Goro in Grosupljem. NajmoËnejši delniËar
je bil Omahen iz Višnje Gore.
Dve Francisovi turbini po 125 KM sta
poganjali dva generatorja po 106 kVA, 5
kV, tako da sta bila generatorja direktno
vezana na daljnovod, kar je povzroËalo pogoste okvare in izpade dobave elektriËne
energije neposredno zaradi neposrednega
delovanja atmosferskih prenapetosti na generatorje. Letna zmogljivost elektrarne je
bila 800.000 kWh.

NajveËja težava družbe je bila prodaja proizvedene elektriËne energije, in sicer
zaradi neredne dobave, predvsem pa zaradi
razmeroma visoke cene.
Družba je zgradila 5 kV daljnovod
mimo IvanËne Gorice, Grosuplja do Škofljice in tudi do Žužemberka in 25 transformatorskih postaj. Kljub vsem prizadevanjem
se prodaja ni izboljšala in družba je zašla
v finanËne težave. Elektrarna Zagradec je
napovedala konkurz in je prešla v sklop
Kranjskih deželnih elektrarn.
Kljub elektrarni v svojem okolju pa
Suha krajina razen veËjih krajev ni imela
elektrike še po 2. svetovni vojni, vendar se
je že delalo na širjenju nizkonapetostnega
omrežja.
V drugi polovici leta 1945 se je KDE
preimenoval v DES, tj. Državne elektrarne
Slovenije. Obrat Grosuplje je deloval v enaki organiziranosti kot do zdaj.
Po letu 1950 so bila ustanovljena štiri
distribucijska podjetja in eden izmed obratov podjetja Elektro Ljubljana je bil tudi
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obrat Grosuplje, ki je bil razdeljen v pet
rajonov, kot so takrat imenovali današnja
nadzorništva, to so bili rajoni Grosuplje,
Sostro, Škofljica (pozneje Ig), IvanËna Gorica in Zagradec.
Leta 1953 pa je bil ustanovljen Elektroenergetski sistem Slovenije s štirinajstimi distributivnimi podjetji; tako je obrat
Grosuplje prešel v sestav podjetja Elektra
Ljubljana okolica.
Po letu 1953 pa se je zaËela pospešena elektrifikacija celotnih vasi na obmoËju
Suhe krajine in tudi rajona IvanËna Gorica.
Daljnovodi iz razdelilne postaje Grosuplje, ki je bila zgrajena leta 1928, in tudi
napajalni 20 kV daljnovod iz RTP »rnuËe
so bili že zgrajeni pred 2. svetovno vojno.
Daljnovod 5 kV iz HE Zagradec pa je
bil predelan na 10 kV. V ta namen je bil
zgrajen prizidek k RP Grosuplje za transformator 20/10 kV. Nizkonapetostno omrežje,
ki je bilo izdelano pred vojno in med vojno,
je bilo slabo, z dolgimi izvodi (po veË km)
in neprimernimi vodniki, kar je povzroËalo
velike obratovalne težave.
V tem Ëasu se že projektno obdelujejo
vse naprave, naj bo novogradnje ali tiste,
ki so se obnavljale. Dela so se strokovno
vodila in nadzorovala, Ëeprav so povsod,
posebno na obmoËjih, kjer še niso imeli
elektrike, pri delih množiËno sodelovali
vašËani s prostovoljnim delom. Kolikšna
pridobitev in zadovoljstvo ljudi je bilo ob
prihodu elektrike v vas, pa naj ponazori
tale dogodek. Ob “odprtju elektrike”, kot so
temu takrat rekli in ko so prviË zasvetile
žarnice, so v neki vasi na sredi vasi razbili
petrolejke. Seveda pa so bili ob prvem izpadu elektrike razoËarani, ker “dobre stare
petrolejke” ni bilo veË.
Zadnja vasica, ki je dobila elektriko
na obmoËju obrata Grosuplje, je BleËji Vrh
pri Polici. To se je zgodilo leta 1963. S tem
bi lahko rekli, da je bila elektrifikacija na
tem obmoËju konËana.
Ravno v tem Ëasu se je zgodila reorganizacija; bile so kar pogoste. Izvršni
svet SRS je namesto 16 distributivnih podjetij oblikoval pet podjetij, in to Elektro
Maribor, Elektro Celje, Elektro Gorenjska,
Elektro Gorica in Elektro Ljubljana s poslovnimi enotami KoËevje, Trbovlje, Novo
mesto, Ljubljana mesto in Ljubljana okolica. Ukinili so se obrati, rajoni so se preime-
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MHE Zagradec.

novali v nadzorništva, ki pa so se združili
v veËje enote; tako je iz rajonov Grosuplje,
Sostro in Ig nastalo Nadzorništvo Grosuplje, iz rajonov IvanËna Gorica in Zagradec
pa Nadzorništvo Zagradec. Obrate je zamenjala nova oblika, imenovana obratovalno
podroËje, obratovodjo pa je zamenjal vodja
obratovalnega podroËja.
V tem Ëasu pa se je pojavila nova
energetska “nadloga”. Veliki gospodinjski
aparati, štedilniki in predvsem pralni stroji
z veliko prikljuËno moËjo so povzroËali velike padce napetosti na nizkonapetostnem
omrežju, kakršno je takrat bilo. Potrebne
so bile dodatne TP, ki so omogoËile priklop teh aparatov, ki si jih je želelo vsako
gospodinjstvo. Obremenitve so se veËale,
padci napetosti so bili marsikje nemogoËi.
Ponovno so se zaËele akcije. Za izboljšanje
napetostnih razmer so bili porabniki elektrike pripravljeni pomagati s finanËnimi
sredstvi in tudi fiziËnim delom pri obnovi
nizkonapetostnih omrežij.
Zaradi poveËanja novogradenj je bilo
treba zagotoviti potreben kader na vseh
ravneh in seveda tudi primerne prostore za
nadzorništva; tako smo zgradili novo stavbo nadzorništva Zagradec.
Zaradi tako hitre rasti porabe se je pojavila težava prenosa energije po razmero-

ma dolgih srednjenapetostnih daljnovodih.
Leta 1978 je bila zgrajena RTP 110/20 kV
Grosuplje in prikljuËena na daljnovod 110
kV BeriËevo-Grosuplje-KoËevje. Vse to je
omogoËilo opustitev RTP 35/20 kV Grosuplje, objekt pa je bil pozneje gradbeno
predelan in še vedno služi za potrebe Nadzorništva Grosuplje.
Vsem tem spremembam pa so sledile tudi spremembe v organizaciji dela na
terenu, kot smo temu rekli. Oblikovale so
se skupine za obratovanje, elektrogradbena
dela in za konzumno službo.
Razvoj industrije in obrti je zahteval
vedno veËje moËi. Livarna v IvanËni Gorici je z velikimi elektriËnimi peËmi najveËji
porabnik na tem obmoËju. Napaja se neposredno iz RTP Grosuplje po daljnovodu
20 kV.
Zadnja sprememba organiziranosti
pa je nastala leta 1999, ko se je opustilo
obratovalna podroËja in so postala nadzorništva neposredno podrejena obratovalni
službi Elektra Ljubljana. S tem se je dolgoletna organizacijska oblika obrat dokonËno
opustila, ostali pa sta na tem obmoËju Nadzorništvi Grosuplje in Zagradec.
Alojz GabršËek,
upokojeni sodelavec DE Ljubljana okolica
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Elektrifikacija Litije
- 120 let prvega
elektromotorja na
Slovenskem
Na ozemlju, ki ga danes z elektriËno energijo oskrbuje DE Ljubljana okolica, je bila prviË uporabljena
elektrika davnega leta 1888 v Litiji.

E

lektrika kot naravni pojav je bila
znana ljudem že od nekdaj. Njeno
intenzivnejše prouËevanje pa se je
zaËelo pravzaprav šele z nastopom industrijske revolucije.

mobila. Elektriko so uporabljali predvsem
za razsvetljavo delovišË pa tudi za pogon
elektromotorjev.
Zanimiv je podatek, da so elektriko
prodajali tudi drugim odjemalcem na levem bregu Save, kar pomeni, da je ta, pred-

s katero so Ërpali vodo iz Save v tovarno.
Vsekakor pa je pomemben podatek, da
je leto 1888 oËitno rojstno leto uporabe elektrike za pogon strojev v slovenski
industriji. Talilnica in rudnik nista doživela visoke starosti. Zaradi pravdanja s
Ëebelarji so talilnico leta 1922 zaprli in jo
Ëez deset let tudi podrli, rudo pa so nato
vozili v predelavo v Mežico. Z zaprtjem
tovarne in demontažo strojev je žal izginil tudi naš prvi elektromotor, ki bi bil
danes, Ëe bi ga pravoËasno ohranili, brez
dvoma prvovrsten eksponat tehniškega
muzeja.
Pa je bil litijski elektromotor res prvi
pri nas? No, za zdaj menimo, da je tako!
Toda ob pisanju teh vrstic je avtor naletel
še na en podatek: litijska tekstilna tovarna Mautner je že leta 1886 (!) zaËela proizvajati elektriko. Znan je podatek, da so

Še preden so v vsa slovenska mesta
uvedli elektriËni tok, pa se je z lastno elektriko že ponašala Litija. Prav neverjetno se
zdi, da je imela Litija elektriko celo pred
samim stolnim mestom ljubljanskim. Toda
tako je bilo!
Leta 1888 so v Litiji dogradili in pognali talilnico svinca in srebra. Iz rudnika v
neposredni bližini kraja so zgradili žiËnico,
ki je prek Save vozila rudo v predelovalne
obrate. Ti so stali zahodno od železniške
postaje, tj. v neposredni bližini današnje
policijske postaje. Po do zdaj znanih podatkih je bila žiËnica ena prvih pri nas, po
vsej verjetnosti pa bila prva rudarska tovorna žiËnica v Sloveniji.
Vse to dokazuje, da so lastniki vgradili v svoj metalurški obrat takrat najsodobnejšo tehnologijo. Seveda ni smela manjkati tudi elektrika. Proizvajali so jo v lastni
preprosti termocentrali. Parni stroj, ki je po
transmisiji gnal razliËne stroje v tovarni, je
bil z jermenom povezan tudi z elektriËnim
dinamom za proizvodnjo enosmernega
toka napetosti 110 V. MoË naprave je bila
le skromnih 125 kW, to je moË, ko jo ima
danes motor malo boljšega osebnega avto-

Litija leta 1913 - Slika iz knjige Martina Brileja: Spomin na Litijo (1955).

vsem industrijska elektrarna delovala tudi
kot javna elektrarna. Vse kaže, da elektrike
niso speljali tudi na desni breg in da niso
osvetlili notranjosti rudnika in njegovih
delovišË.
Tako so bili prviË na Slovenskem v
industrijski uporabi tudi elektromotorji.
ToËnih podatkov o njih žal ni veË, vendar
si jih prav lahko predstavljamo s pomoËjo starih skic in risb iz tistih Ëasov. Prvi
elektromotor pri nas je poganjal Ërpalki,

imeli med obema vojnama kar tri parne
stroje in eno parno turbino za proizvodnjo elektrike. Najstarejši je imel moË le 37
kW in je proizvajal enosmerni tok napetosti 110 V. Da je proizvajal elektriko za
potrebe razsvetljave, je jasno. Toda ali se
je mogoËe tudi tu že vrtel kakšen elektromotor?

Vir: revija Gea, Tadej Brate
Jana Burja
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Aleksander Strman
S Ëim se ukvarjaš v prostem Ëasu?
“No, kot vsem tudi meni primanjkuje
prostega Ëasa. Kadar mi Ëas dopušËa, odhitim proti Dolenjski na športni ribolov. To
je moj najbolj priljubljen konjiËek, kjer se
sprostim, uživam ob vodi, Ëudoviti naravi
in v priËakovanju, da zagrabi kakšna velika
riba.”

Koliko let se že ukvarjaš z ribolovom?

Ti je v spominu ostal kakšen zanimiv
dogodek?
“S prijatelji smo odšli na krapa. Lepo
smo se namestili na svoja mesta, pripravili
ribiško opremo, vabe in ribiške palice položili na stojala. Vsi smo nestrpno priËakovali, komu bo naprej zagrabilo. In tako sem
Ëez debelo uro na palici videl nekaj malih
tresljajev, pa sem si mislil, da to ne more
biti velik krap. In potem kar naenkrat ribiška palica zdrsne s stojala in jo “mali” krap
potegne s seboj v globino ribnika. No, tako
sem za tisti dan konËal ribolov in za nameËek še ostal brez ribiške palice.”

“Z ribolovom se ukvarjam že od ranega otroštva. Za ribolov me je navdušil
oËe, ki je tudi ribiË. Od desetega leta naprej
sem bil Ëlan Ribiške družine Litija, zdaj sem
skoraj že dvajset let Ëlan Ribiške družine
Novo mesto.”
Aleksander Strman.

Zakaj si se odloËil, da postaneš Ëlan
Ribiške družine Novo mesto?

Aleksander Strman, za prijatelje in sodelavce na kratko kar Sandi,
prihaja iz Šmartnega pri Litiji. Rodil
se je pozimi leta 1966. Sandijev prvi
stik z Elektrom Ljubljana je bil že leta
1981, ko je postal naš štipendist. Prva
zaposlitev, takoj po šolanju, ko si je
pridobil poklic monter elektriËnih
omrežij, je bila leta 1984. Zaposlil
se je kot elektromonter pripravnik v
skupini rednega vzdrževanja v Nadzorništvu Litija.

“Dolenjska ima Ëudovito zeleno lepotico, tj. reko Krko, in seveda tudi njene
pritoke. Krka je reka, ki je vabljiva za veliko rekreativnih ribiËev, ki se tudi radi pohvalijo z lepimi ribiškimi trofejami. Tu so
skoraj vse sladkovodne ribe, kot so: kralj
voda sulc, šËuke, postrvi, lipani, veliki somi
in še veliko drugih rib.”

V

podjetju mu je bila ponujena
možnost, da se izobražuje ob delu
in tako si je leta 1991 pridobil izobrazbo elektrikar energetik. Leta 1992 je
bil prerazporejen v Skupino za odjemalce
v Nadzorništvu Litija, in sicer na delovno
mesto samostojni elektromonter za odjemalce. Vse do danes, ko ima veË kot 23
let delovnih izkušenj, ostaja zvest Nadzorništvu Litija.
Delo, ki ga opravlja kot samostojni
elektromonter za odjemalce, zajema tudi
delo s strankami, in Sandi pravi, da mora
biti delo opravljeno v zadovoljstvo stranki,
kar je pogosto tudi zelo utrujajoËe. Da se
sprosti in umiri, pa se ukvarja s športnim
ribolovom.
Pa ga predstavimo kot strastnega ribiËa.
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Katero ribo najveËkrat oziroma najrajši
loviš?
“Najraje lovim šËuko, ki ji pravijo tudi
“profesorica”. ŠËuka je moËna riba; omogoËa zanimiv in dinamiËen ribolov. Zraste nad
1 m dolžine in ima prek 10 kg teže, povpreËna dolžina lovnih rib v Krki pa je 60-70
cm. Razširjena je po celotnem delu Krke od
Dvora dolvodno. Lahko jo lovimo z brega
ali s Ëolna, ki še dodatno popestri slikovit ribolov. Lovimo jo izkljuËno na umetne vabe
ali potezanke.”

Aleksander Strman s trofejno ribo.

Na kaj si še posebej ponosen?
“Kot mladinec sem tekmoval v športnem ribolovu in dosegel tudi nekaj dobrih
rezultatov. V nekdanji Jugoslaviji sem bil
dvakratni mladinski republiški prvak in imel
kar nekaj dobrih rezultatov v Ëlanski ekipi. Po približno desetih letih tekmovalnega
športnega ribolova sem prenehal tekmovati
in se zaËel ukvarjati z rekreativnim ribolovom.”

Imaš kakšne ribiške trofeje?
“Uplenil sem kar nekaj somov, približno od 8 kg pa vse do 12 kg, bolena,
težkega 6 in pol kilograma. Tudi ogromno
šËuk, od 4 kg pa vse do 8 in pol kilograma.
Najtežja šËuka mi krasi ribiško steno. Nekaj veËjih mi je tudi pobegnilo in Ëakajo na
prihodnji ulov.”

Sandi, želim ti vse dobro in dober prijem!

Sandi Strman in Jana Burja
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Skupina za izgradnjo Logatec II

Od leve proti desni: Rudi Dobrovoljc, Peter ErhatiË, Stane Žvokelj, Gregor Komel, Damjan Cerk in Uroš Malovrh.

Skupina za izgradnjo Logatec II
je del Službe za izgradnjo distribucijskega omrežja, ki jo vodi Franci
Golob in ima 61 zaposlenih. ObmoËje
Notranjske sestavljajo nadzorništva
Vrhnika, Cerknica, Žiri in Logatec.

N

a tem obmoËju so tri Skupine za izgradnjo, in sicer dve v Nadzorništvu
Logatec in ena v Nadzorništvu Žiri.
V vseh treh skupinah je zaposlenih dvanajst elektromonterjev in trije delovodje. Za
koordinacijo med notranjskimi skupinami
skrbi organizator del Rudi Dobrovoljc.
Skupina za izgradnjo Logatec II je ena
izmed treh skupin na obmoËju Notranjske.
»e pogledamo v zgodovino te skupine, ugotovimo, da je bilo leta 1986 v skupini osem elektromonterjev in delovodja.
Imenovala se je skupina za investicije Vrhnika (IV). Opravljala je dela na vzdrževanju
nizko- in srednjenapetostnih prostih vodov
in gradnjo novih transformatorskih postaj.
Pred veË kot 20 leti je bilo prisotnega veliko
veË fiziËnega dela, zato se mladi niso odloËati za delo elektromonterja. PovpreËna
starost zaposlenih je bila takrat 45 let.

Z leti se je zaËelo uporabljati veË pomožne mehanizacije, kot so: dvižne plošËadi, težka mehanizacija, kakovostnejše delovno orodje in pomoË zunanjih gradbenih
izvajalcev. Delo je postalo nekoliko lažje in s
tem tudi zanimivejše za mlajše generacije.
Leta 2001 se je ob reorganizaciji podjetja in ustanovitvi OE Investicijski inženiring
skupina preimenovala v Skupino za investicijski inženiring Vrhnika; takrat je imela štiri
elektromonterje in delovodjo. Organizacija
dela se je zelo spremenila, saj so se v veËji
meri zaËela izvajati dela za tujega naroËnika,
s tem pa tudi zahteve po boljši fleksibilnosti
in osvojitvi novih znanj. Skupina se je dobro
prilagodila razmeram in z dodatnim izobraževanjem osvojila tudi nekaj novih znanj. Skupina je na novo zaËela dela, kot so: polagati
srednjenapetostne kable, izdelovati konËnike
in spojke na srednjenapetostnih kablih, montažo blokov SF 6, gradnje transformatorskih
postaj za tuje naroËnike, izdelavo nizkonapetostnih prikljuËkov, umiki nizko- in srednjenapetostnih vodov, delo na 110 kV vodih in
druga elektromonterska dela.
Po zadnji reorganizaciji pa je bila
Skupina za izgradnjo Vrhnika prestavljena

v Nadzorništvo Logatec, kjer je dobila novo
ime, tj. Skupina za izgradnjo Logatec II.
Skupino sestavljajo:
• Stanislav Žvokelj, delovodja;
• Peter ErhatiË, pomoËnik delovodje;
• Damjan Cerk, samostojni elektromonter;
• Uroš Malovrh, samostojni elektromonter;
• Gregor Komel, elektromonter.
VeËina sodelavcev ima vse potrebne
kategorije vozniških izpitov in opravljena
usposabljanja za elektromonterska dela,
ki jih opravljajo. Skupina uporablja tudi
dvižno plošËad “platformo”, ki zelo olajša
marsikatero delo.
V skupini prevladujeta dobro vzdušje
in pozitivna energija, zato lahko uspešno
premaga tudi najzahtevnejša dela in naloge. Skupina je izkušena ekipa; njena povpreËna starost je 35 let.
Za uspešno vodenje skupine in izvajanje del je potrebnega veliko zaupanja in
komunikacije, predvsem pa dobre volje. S
skupnimi moËmi nam bo uspelo premagati
še veliko preprek, ki se pojavljajo pri delu.
Rudi Dobrovoljc
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Letni razgovor - priložnost za vse
doloËeni in razumljivi, Ëasovno opredeljeni
(rok izvedbe cilja), Ëim bolj merljivi (kazalnik uspeha je lahko doloËen s kakovostjo,
koliËino, stroški, s pravoËasnostjo izvedbe
itd.) in realni (3-5 ciljev na zaposlenega).

Pomen oziroma koristi
letnih razgovorov
Za delavca

Po projektu prenove sistemizacije
delovnih mest in plaËnega sistema, v
katerega sodi tudi sistem napredovanja in nagrajevanja, bomo v obdobju
med 15. januarjem in 15. februarjem
2009 v naši družbi zaËeli z izvedbo
letnih razgovorov. Da bi njihovo vsebino Ëim bolj približali zaposlenim, je
ob tej priložnosti prispevek namenjen
predvsem vam, sodelavcem. V nadaljevanju bomo povzeli osnovne znaËilnosti in pomen letnega razgovora
ter vas ob koncu usmerili z napotki
za boljšo pripravo nanj.

Z

namenom Ëim boljše izvedbe in želenih uËinkov letnih razgovorov (LR)
je kadrovska služba prevzela vlogo
mentorja in v ta namen organizirala usposabljanja za vodje letnih razgovorov. Razgovor z zaposlenim bo namreË opravil neposredni vodja, ki je odgovoren za njegovo
uspešno izvedbo. Poleg tega velja domneva, da je vodja LR tisti, ki tudi najbolj pozna delo in sposobnosti svojih podrejenih.

Osnovna izhodišËa
LR je osnova za ocenjevanje delovne
uspešnosti in spremljanje zaposlenih pri
doseganju ciljev, dogovorjenih med vodjo
in podrejenim sodelavcem. Gre za odprto in
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zaupno, a hkrati vodeno komunikacijo med
vodjo in sodelavcem, kateremu je neposredno nadrejen. Je dogovorjeno sreËanje,
na katerega se oba pripravita.
Tovrstni razgovori obiËajno potekajo
enkrat letno, izvedba le-teh pa sledi po hierarhiËni lestvici navzdol - razgovore najprej opravi najvišje vodstvo s svojimi sodelavci; ti nadaljujejo s svojimi podrejenimi
sodelavci itn.
Omeniti velja, da LR ni namenjen neposrednemu ocenjevanju delovne uspešnosti, lahko pa vpliva na mobilnost oziroma
napredovanje zaposlenega. V prvi vrsti je
namenjen poklicnemu in osebnemu razvoju zaposlenih.
LR omogoËa, da si vodja in podrejeni
izmenjata mnenja o zadovoljstvu z delom in
s poklicnim razvojem v preteklem obdobju
(letu), povzameta dosežke pri delu, razloge
za neuspehe ipd. Ko skupaj razmišljata o
vzrokih za nedoseganje ciljev v preteklosti,
se dogovorita o ukrepih za dokonËanje nalog. Hkrati je razgovor priložnost za naËrtovanje aktivnosti in pogojev, ki bodo poveËali uspešnost sodelavca v prihodnjem letu. S
tem namenom se pogovorita tudi o možnostih za izobraževanje in usposabljanje. Skupaj z vodjo doloËita cilje, ki morajo biti jasno

• Razumevanje lastne vloge v OE/podjetju.
• VeËja stopnja zadovoljstva in motiviranosti pri delu → veËja uspešnost.
• Jasna priËakovanja vodje in povratne
informacije o uspešnosti pri delu.
• Priložnost za uveljavljanje lastnih idej
in osebnega potenciala.
• Sooblikovanje naËrta osebnega razvoja,
izobraževanja in napredovanja.

Za vodjo
• Boljše razumevanje sodelavca → veËje
zaupanje in boljša medsebojna komunikacija.
• VeËja motivacija in uspešnost (vodje/
OE) na osnovi veËje samostojnosti, motiviranosti in uËinkovitosti zaposlenega.
• Priložnost za pohvalo in konstruktivno
kritiko.
• Boljše razumevanje delovne skupine,
naËrtovanje in organizacija dela.
• LR kot instrument vodenja - podpira
ciljno vodenje, ki je eno izmed orodij za
spremljanje delovne uspešnosti.
• Lažje naËrtovanje kadrovskih aktivnosti
(razvoj kadrov, izobraževanje in usposabljanje ter napredovanje itd.).

Za podjetje
• Povezovanje ciljev podjetja s cilji posameznika.
• Spodbujajo usmerjenost k dosežkom in
izboljšavam.
• NaËrten pristop k ocenjevanju uspešnosti posameznika.
• Lažje izvajanje kadrovske politike.
• Odkrivanje razvojnih potencialov.
• Prispevek k razvoju pozitivne podjetniške kulture.
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Faze LR

Zavedati se moramo, da tržne vrednosti podjetja danes ne merimo samo s
finanËnim, ampak tudi z intelektualnim
kapitalom. Ta predstavlja neizËrpen vir za
konkurenËno prednost in uspešnost podjetja, kar terja nov pristop na podroËju
upravljanja Ëloveških virov in sodobnejši
koncept vodenja zaposlenih.

PRIPRAVA NA LR
IZVEDBA LR (15. 1.-15. 2. 2009)
NEPOSREDNO PO LR (vodja LR)

Analiza LR

Ocenjevanje osebne
delovne uspeπnosti

Napredovanje
(15. 2.-15. 3. 2009)

(15. 2.- 15. 3. 2009)

Napotki za pripravo na letni razgovor
Spoštovani sodelavci in sodelavke!
Da bi LR potekal v Ëim bolj sprošËenem in prijetnem vzdušju ter z namenom
Ëim veËjih uËinkov, se na razgovor pripravite. Pred vami je nekaj priporoËil za pripravo nanj:
1. Držite se dogovora o Ëasu in kraju razgovora (o terminu in kraju LR boste pravoËasno obvešËeni od nadrejenega).
2. Razgovor vzemite kot priložnost, da spregovorite o svojem (do)zdajšnjem delu.
Zato razmislite o tem, kako teËe vaše trenutno delo, kaj vas veseli/skrbi, o predlogih za izboljšanje pogojev dela, o vašem odnosu s sodelavci. Razmislite o preteklosti in zadovoljstvu z vaπim delovnim mestom in s poklicnim razvojem, o
dosežkih dela in realizaciji ciljev, katere naloge ste dobro opravili, kje ste imeli
težave in zakaj, kaj bi lahko izboljšali in kako, kaj je ostalo nedokonËanega in
kako ukrepati. In seveda, ker je LR usmerjen naprej, razmislite o naËrtih za
prihodnost, ciljih, svojih priËakovanjih in željah, vezanih na poklicni in osebni
razvoj, ter o dejavnikih, ki vplivajo na vašo motivacijo pri delu.
3. Razmislite o dodatnih vprašanjih, ki jih želite postaviti vodji na razgovoru (v
vednost: LR ni priložnost za razgovor o plaËi!).
4. Bodite pozitivno naravnani in razmišljajte o pozitivnih uËinkih LR.
5. Na razgovoru vodja sproti zapisuje dogovore. Izpolnjen obrazec za LR ob koncu
razgovora skupaj z vodjo še enkrat v celoti preglejte in preverite usklajenost
razumevanja, saj ga na koncu tudi obojestransko podpišeta. Kopija LR pripada
tudi vam.
6. Razgovor konËajte v pozitivnem vzdušju.

LR prinašajo v komunikacijo novo
razsežnost in novo kakovost. So le del širšega komuniciranja med vodjo in njegovimi sodelavci, del procesa vodenja; lahko
so tudi moËno komunikacijsko in motivacijsko orodje. »e se tega zavedamo, lahko
letni razgovori ustvarijo dodano vrednost
podjetju in zaposlenim.
Le sistem izvajanja LR ne zadostuje,
potrebno je stalno spremljanje dogovorjenih sklepov in ciljev. Zato je stalna komunikacija med vodjo in njegovimi sodelavci
na rednih sestankih med letom še posebej
zaželena. Mednje sodijo tudi manj formalni
pogovori med delovnim Ëasom, ki omogoËajo, da z majhnimi pozornostmi in s prijaznimi besedami gradimo mostove med
sodelavci. SrËnost v odnosih pa je gotovo
tudi jamstvo za uspešno delo in sodelovanje.
Andreja Radovan

Vir:
Majcen, M. (2001). Redni letni razgovori
med vodjo in sodelavci. Ljubljana: GV
založba.
Drugo (seminarji, delavnice, izkušnje doloËenih slovenskih podjetij).

Vsebina LR je na voljo na mreži W:/kadrovska služba/letni razgovor.
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Kaj prinaša leto 2009
RdeËim noskom?
bili na marËevski turneji, smo spoznali, da so
postelje na KliniËnem
oddelku za otroško
kirurgijo in intenzivno terapijo, kjer
se zdravijo predvsem otroci s prirojenimi napakami na
srËku in prebavilih
ter s kilami pa tudi
otroci, ki potrebujejo
manjše kirurške posege, vsakokrat, ko pokukamo na oddelke, polne.
In ena izmed teh gromozanskih želja je bila, da prav
tam odpremo nov program, da
bomo redno, vsak teden, obiskovali
otroke na tem oddelku.
RdeËi noski - klovni zdravniki smo staknili glave in razmišljali
dolge sekunde in še kakšno minuto
veË: “Kaj bomo poËeli v letu 2009?”
Želje so tako velike. Kaj velike, gromozanske. Ko smo

N

ovembra smo se že sešli s prijaznima glavno sestro in vzgojiteljico
tega oddelka, ki se že veselita vizit
klovnov zdravnikov, ki se bodo zaËele v
novem letu. Tudi zaradi podpore Elektra
Ljubljana vemo, da nam bo uspelo širiti
svoje delovanje.

Seveda to ne bo edina stvar, ki
jo bomo poËeli v novem letu; še naprej
bomo poËenjali norËije na vseh oddelkih
PediatriËne bolnišnice v Ljubljani, ki jo
od aprila 2008 pokrivamo v celoti. Vsak
torek se bomo klovni zdravniki odpeljali
na pediatriËne oddelke v mariborski kliniËni center. Seveda pa ne bomo pozabili
tudi na druge bolnišnice, ki jih obišËemo
na turnejah, ki so zdaj postale že stalnica
programa našega društva. Klovni zdravniki pa bodo hodili v šolo, v Sloveniji in v
tujini, saj vešËin, ki jih potrebujejo za razveseljevanje naših otrok, ni nikoli preveË.
Kako lepo je, Ëe nekoga obdariš z
nasmehom, mu vliješ življenjskega poguma, ga navdaš z dobro voljo, ga nasmeješ.
Lepo je biti RdeËi nosek in pomagati.
»e nam želite pomagati, lahko donirate na SI56 2900 0005 5219 532 (odprt
pri UniCredit Banki Slovenija, d. d.), pišete
SMS s kljuËno besedo NOSKI na 1919 ali
pa zbirate odpadne prazne kartuše. Lahko
se naroËite na nosoviËke: nasmeh@rdecinoski.org in ste meseËno obvešËeni o našem delu.

Poskušajte pomagati RdeËim noskom! Hvala!
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Projekt Trajnostna energija v šolah
V šolskem letu 2008/2009 poteka na osnovnih šolah projekt “Trajnostna energija v šolah”. V projekt
je vkljuËenih petdeset osnovnih šol v
Sloveniji. K sodelovanju smo povabili
vse osnovne šole na obmoËju Elektra
Ljubljana, obiskali pa bomo le tiste
osnovne šole, ki so se k sodelovanju pravoËasno prijavile. Vsi uËenci
osnovnih šol, ki sodelujejo v projektu, bodo prejeli brošuro “Elektrika”.

L

etos smo imeli animacijske delavnice
na tridesetih osnovnih šolah, v naslednjem letu pa bomo obiskali še preostalih dvajset. UËenci in pedagoški delavci
so s predstavitvijo racionalne rabe elektriËne
energije zadovoljni, saj je racionalna raba
energije dandanes zelo pomembna tema, saj
z zmanjševanjem rabe energije pripomoremo k zmanjševanju obremenjevanja okolja
s toplogrednimi plini. Vse skupaj pa pripo-

UËenci z veseljem sodelujejo v animacijskih delavnicah.

more tudi k zmanjševanju stroškov gospodinjstev za elektriËno energijo.
Kako uËenci sprejemajo animacijske
delavnice, nam bo najbolje prikazal kratek

sestavek uËenk osmega razreda osnovne šole
iz Dolenjskih Toplic.
Marko Piko

Pouk malo drugaËe
V sredo, 17. septembra 2008, smo
uËenci osmih razredov sodelovali v projektu “Trajnostna energija v šolah”, ki ga
izvajajo društvo Zoja s partnerji: podjetje
Elektro Ljubljana, društvo Povod in Lokalna energetska agencija za Pomurje. Namen
tega projekta je bil, da bi tudi mi zaËeli
razmišljati o tem, koliko elektriËne energije
porabimo vsakodnevno, in tudi o tem, ali bi
lahko to porabo zmanjšali. Potekal je pri
pouku tehnike in tehnologije pri uËiteljici
Heleni Jordan.

Nato smo se pogovarjali o elektriki na
splošno. To je potekalo v obliki igre. Sledil
je kviz. Razporedili smo se v skupine po
štiri uËence. Animatorji so nam postavljali vprašanja, mi pa smo vneto zapisovali
odgovore. Bila so zanimiva vprašanja o
prevodnikih, izolatorjih, o virih elektriËne
energije. Izidi so bili zelo tesni.

Najprej so sodelovali uËenci 8. b razreda, potem pa mi. Sedli smo v polkrog, ki je
bil že pripravljen. Najprej smo se predstavili. Potem pa smo zaËeli dejavnost. Postavili
smo se v krog in se prijeli za roke. Predstavljali smo elektriËni krog, kjer je energija
potekala prek naših rok.

V 8. b razredu je zmagovalna skupina dobila varËne žarnice, preostali pa
prav tako bloke. Ko smo konËali kviz, so
nam praktiËno prikazali, koliko elektriËne
energije porabijo posamezne elektriËne naprave: fen, žarnica, radio, grelec ... To so
izmerili z aparaturo, ki jo imenujejo “PoišËi

Zmagala je tretja skupina. Za nagrado
so dobili kemiËni svinËnik, magnet in blok.
Tudi preostali smo bili nagrajeni z bloki.

potratneža”. S tem smo ugotovili, da doloËene naprave porabijo energijo, Ëeprav so
ugasnjene.
Zadnja beseda pa je pripadala elektriËarju, ki je bil obleËen v opremo za plezanje. Uporablja jo za plezanje po elektriËnih
drogovih. Zastavili smo mu nekaj vprašanj,
na katera je odgovoril zelo preprosto, tako
da smo vsi razumeli.
Ura elektrike se je konËala zanimivo, saj smo vsi odnesli nekaj novega in pouËnega.

Klavdija Reba in Tjaša Blatnik, 8. a,
OŠ Dolenjske Toplice
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Ekskurzija po cesti obnovljivih
virov energije
Sodelovanje med našim podjetjem, Elektrom Ljubljana, d. d., društvoma Zoja in Povod ter lokalno energetsko
agencijo Lea za Pomurje je pripeljalo do projekta “Trajnostna energija v šolah”. Glavni namen projekta je izobraževanje in ozavešËanje osnovnošolcev o elektriËni energiji
in njeni uËinkoviti rabi. Ker so uËitelji pomemben del tega
spoznavnega procesa, smo v okviru projekta uËitelje iz 50
šol, kolikor jih sodeluje na projektu, povabili na ekskurzijo
po Cesti obnovljivih virov energije (COVE).

Bistra hiša v Martjancih
Bistra hiša v Martjancih je vzoren primer, kako lahko staro
šolo iz 18. stoletja spremenimo v energetsko uËinkovito poslovno
stavbo. Z adaptacijo veË kot dve stoletji stare nekdanje ljudske
šole je nastal “sodoben specifiËen regionalni poslovni inkubator”, ki je tudi glavni sedež nekaterih razvojnih ustanov. Hkrati
pa Bistra hiša služi kot demonstracijsko središËe dobrih praks in
svetovalno-uËno središËe uËinkovite rabe energije (URE) in izkorišËenja obnovljivih virov energije (OVE). Zunanja fasada objekta je
spomeniško zašËitena, tako da je na zunaj ostala nespremenjena.
Sanacija ovoja stavbe se je vršila na notranji strani, pri Ëemer
so bili uporabljeni sodobni naravni materiali, kot so plošËice iz
trstike in ilovnati ometi, v mansardnih prostorih pa je bila za izolacijo uporabljena slama. PritliËje hiše je v celoti talno ogrevano,
v prvem nadstropju in mansardi pa je namešËeno nizkotemperaturno stensko gretje. Financiranje obnove hiše je bilo izpeljano s
pomoËjo ekokredita iz Ekosklada.

Odpadna voda iz Term 3000 za
ogrevanje rastlinjaka

Bistra hiša v Martjancih.

C

esta obnovljivih virov obsega dvanajst toËk, mi pa smo si jih
na našem izletu uspeli ogledati šest. Naša prva toËka obiska
je bila sonËna elektrarna v Mariboru. SonËna elektrarna poleg tega, da proizvaja elektriËno energijo, služi tudi kot pokrito parkirišËe, kar je še posebej priroËno ob slabem vremenu. Elektrarna
vso proizvedeno elektriËno energijo neposredno oddaja v omrežje.
Sestavlja jo 72 monokristalnih modulov, kar znaša 75 kvadratnih
metrov, njena instalirana moË pa znaša 7,5 kWp. PovpreËna letna
proizvodnja elektrarne je okoli 6.000 kWh, kar zadostuje za napajanje veËje stanovanjske hiše oziroma glede na povpreËno porabo
elektriËne energije v gospodinjstvu, nekako najveË treh manjših
individualnih hiš. Življenjska doba sonËnih elektrarn je od 30 do
40 let, pri Ëemer skoraj ni vzdrževanj. Res so investicijski stroški
precej visoki, vendar se ob subvencionirani ceni naložba povrne v
približno petnajstih letih.
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V rastlinjaku podjetja Grede s pomoËjo odpadne geotermalne vode iz bližnjih Term 3000 umetno gojijo okoli 11.400 sadik
paradižnika. Letno pridelajo od 360 do 380 ton paradižnika; pridelava je hidroponska, kar pomeni, da paradižnik raste brez stika
z zemljo. Površina rastlinjaka znaša en hektar. Torej za ogrevanje
rastlinjaka se uporablja geotermalna voda iz bližnjega zdravilišËa,
pri temperaturi od 30 do 42 °C. Ogrevalna voda se pretaka po
ceveh, ki merijo skupaj 17,4 kilometra. Na uro se pretoËi okoli
30.000 litrov vode. Gre za tako imenovani pretoËni princip, kar
pomeni, da topla voda s kroženjem po ceveh oddaja toploto v
rastlinjak. Temperatura izhodne vode, ki se izloËi, znaša od 25 do
32 °C izloËi.

PlavajoËi mlin na Muri
V Ižakovcih smo si ogledali plavajoËi mlin na Muri. Izdelan
je bil leta 1999 po izvirnih naËrtih. Mlin je v celoti lesen in namešËen neposredno na vodo; kot nam je bilo povedano, je še
edini svoje vrste v tem delu Evrope. Skupaj z velikim mlinskim
kolesom plava na dveh Ëolnih (kumpih). Mlin na Muri je tako
zgled izkorišËanja moËi pretoka reke Mure za pridobivanje Ëiste
energije, ki prek mlinskih koles prenaša vodno energijo na mlevne
dele mlina.
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PlavajoËi mlin na reki Muri.

VkljuËen je že v avstrijski projekt Energieschaustrasse - energijska uËna pot in je resniËno lep primer izkorišËanja obnovljivih
virov energije. PlavajoËi mlin na Muri pa je tudi izhodišËe za nadaljevanje Ceste obnovljivih virov energije na Madžarsko.

Bioplin v bioplinarni NemšËak
V bioplinarni NemšËak, ki je prva v Pomurju in najveËja tovrstna v Evropi, soËasno proizvajajo toploto in elektriËno energijo.
Kot stranski produkt nastajajo organska gnojila. Letno proizvedejo
veË kot 10 milijonov kilovatnih ur elektriËne energije, ki jo vso oddajajo v javno omrežje. PovpreËna dnevna proizvodnja elektriËne
energije znaša 30.000 kWh, nato proizvedejo dnevno še 13.000 m3
bioplina, 30.000 kWh toplotne energije in 38 ton organskega gno-

Kurilnica na biomaso v Beltincih.

jila. Kot so nam razložili, porabijo pridobljeno toplotno energijo za
ogrevanje fermentorjev bioplinarne in hlevov farme NemšËak.
Bioplinarna pripomore k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, in sicer 9.000 ton letno. Osnovni namen bioplinarne je
predelava organskih odpadkov, ki nastajajo med drugim v mesnih
obratih skupine Panvita, ali kot zelena masa s polj in pa seveda kot
gnojevka, ki nastaja pri reji prašiËev.

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v
Beltincih
Zadnja toËka našega izleta je bil obisk primera daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v Beltincih. Kot nam je razložil
Stanislav Sraka, se je vse skupaj zaËelo, ker je imel nov podjeten
župnik na voljo 17 ha gozda. Prvi sistem daljinskega ogrevanja je
zajel le ogrevanje župnišËa, cerkve, župnijskega doma in obËinski
objekt. Z gradnjo nove dodatne kotlovnice pa se zdaj ogreva tudi
na novozgrajeni dom starejših obËanov.
Potrebno lesno biomaso pridobivajo s ËišËenjem lastnih gozdov, sekanjem podrasti in iz ostankov naËrtovanih posekov, pri Ëemer letna poraba sekancev iz odpadnega lesa znaša 247 m3. SkladišËe ob kotlovnici, ki meri 30 m3, je treba napolniti do 9-krat letno.
Sodobna avtomatska regulacija ogrevanja je najveË prispevala k
preprostejšemu upravljanju in nadzoru delovanja kotlovnice in tudi
celotnega sistema. Nepretrganega Ëloveškega nadzora ni veË, kajti
vse napake javlja sistem avtomatiËno.
Rok Obreza
Foto: Marko Piko
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Strokovni ogled elektroenergetike
športnega stadiona v Celovcu
V Ljubljani se bo, ob severni mestni obvoznici, gradil nov športni park. Park bo zajemal: nogometni stadion, športno veËnamensko dvorano in trgovsko središËe.
Da bi se izognili težavam pri vzpostavitvi elektroenergetskega sistema na novem stadionu, smo obiskali stadion
v Celovcu.

poslovnega obiska že zgrajenega športnega stadiona, kjer je bilo
prizorišËe evropskega nogometnega prvenstva v letu 2008.
V organizaciji Elektrotehniškega društva Ljubljana kot
strokovne in neodvisne organizacije smo organizirali strokovni
ogled elektroenergetske oskrbe športnega stadiona v Celovcu.
Posebno so nas zanimali zasnova in projektiranje elektroenergetike ter samo obratovanje med evropskim nogometnim prvenstvom leta 2008. Evropsko nogometno prvenstvo nam je ostalo
živo v spominu kot dobro organizirano. Vse je potekalo brezhibno, saj smo lahko uživali le v športnem dogodku.
K strokovnemu ogledu smo povabili tudi zunanje sodelavce, ki delajo na tem projektu. Odziv je bil presenetljivo velik. Dogovorili smo se in odšli na pot - pot nas je vodila prek Karavank
Ëez Ljubelj in v Celovec, kjer smo takoj našli športni objekt, in
sicer po zaslugi našega kolega Simona Burgerja. Zunanjost objekta je zares impresivna, saj nas je takoj prevzela arhitekturna
veliËina. Vendar nas je zanimala predvsem elektroenergetika in
vse, kar je z njo povezano. Takoj smo zaËeli postavljati vprašanja in ogled elektriËnih postrojev, tako da skoraj nismo uspeli
vsega, kar smo si zastavili, vprašati.

Notranjost športnega stadiona v Celovcu.

Z

aËeti je treba s takojšnjim projektiranjem in pridobiti potrebna dovoljenja za gradnjo tako obsežnega kompleksa.
Tudi v Elektru Ljubljana se zavedamo, da bo elektroenergetika za ta kompleks poseben energetski in projektantski izziv.
Tako so se naši elektroenergetski analitiki glede na predvideno
elektriËno koniËno moË odloËili za 20 kV napetostno raven iz
RTP Bežigrad, kjer je predvidena transformacija 110/20 kV. Pri
naËrtovanju in zasnovi nizkonapetostnega omrežja (NNO) se pri
uporabnikih in arhitektih pojavi velika možnost razliËnih neznank in zahtev. Vedeti moramo, da so uporabniki elektriËne
energije razliËne dejavnosti: od medijev, digitalnih komunikacij
do realnih porabnikov. Posebno bo treba paziti na kakovost in
zanesljivost sistema ter varnost elektroenergetske oskrbe celotnega objekta, seveda še posebno med prireditvami. Enake težave, kot jih imamo projektanti v Ljubljani in Sloveniji, so imeli
naši kolegi v Celovcu, ko so gradili športni stadion za evropsko
nogometno prvenstvo leta 2008. Prosili smo jih za ogled sistema elektroenergetike za omenjeni stadion. Kolega Tomo Štumpfl
iz Slovenj Gradca je vzpostavil poslovno povezavo s podjetjem
Stadtwerke Klagenfurt (mestna energetika Celovec) z možnostjo
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Zato navajam nekaj skupnih elektrotehniËnih podatkov za
ta stadion. Srednjenapetostno omrežje je 20 kV, preseki SN-kablov so 150 in 240 mm2 (Al in Cu). Za stadion sta predvideni dve
transformatorski postaji z inštaliranima dvema transformatorjema moËi 1.250 kVA. Inštalirana moË športnega parka v Celovcu
je torej 5.000 kVA. Med evropskim prvenstvom je bila dosežena maksimalna delovna moË 3.500 kW; s to moËjo popolnoma
obvladujejo stadion, ki sprejme 40.000 obiskovalcev. Seveda je
obvezna zahteva, da mora imeti SN-omrežje dva neodvisna napetostna izvora. To pomeni, da sta transformatorski postaji neodvisno napajani iz dveh RTP. Zaposleni pri mestni energetiki
Celovec poudarjajo, da so popolnoma daljinsko nadzorovani iz
dispeËerskega centra vodenja RTP-ji in SN-omrežje. Daljinski
nadzor in vodenje imajo kot prioriteto za zanesljivo delovanje
elektroenergetskega sistema.
V sistemu nizkonapetostnega (NN-) omrežja so imeli (tako
kot mi) precej neznank in nepredvidenih situacij. Avstrijska
televizija zahteva minimalno 200 kW elektriËne moËi (ne glede na prireditev), ker morajo ob izpadu plaËati kazen. Digitalne
telekomunikacije zahtevajo absolutno prepreËitev kakršnih koli
motenj zunanjih vplivov. Skupni zahtevi pa sta kakovost in zanesljivost elektroenergetskega napetostnega sistema. Poleg tega
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na vsaki prireditvi obratujeta še dva dizelska elektriËna agregata
moËi 1 × 450 kVA in 1 × 750 kVA (topla rezerva, ob prireditvah
pa je potrebna še hladna rezerva) kot pomožni vir elektriËne
energije in za zagotavljanje veËje zanesljivosti. Še ena posebnost: med prireditvami iz dispeËerskega centra popolnoma nadzorujejo elektroenergetiko stadiona in so pripravljeni na mogoËe
potrebne ukrepe ob motnjah. Za potrebe zasilne razsvetljave in
razsvetljave parkirišËa je posebna transformatorska postaja 630
kVA, ki pa ima tudi znaËaj “širokega odjema”. Vse to daje znaËaj
“zasilnega izhoda” oziroma hitre evakuacije. Meritve elektriËne
energije so na SN-ravni.
Naj navedem še nekaj podatkov o samem stadionu in prvem vtisu. Prvi pogled na stadion nas prijetno preseneti. Obiskovalec ima obËutek, da je v središËu dogajanja. Sestavljen je
na treh ravneh:
prva raven: 14.000 obiskovalcev,
druga raven: 18.000 obiskovalcev,
tretja raven: 8.000 obiskovalcev (stojišËa).
Skupno sprejme 40.000 obiskovalcev, kar pa so dosegli le
ob izrednih priložnostih oziroma športnih dogodkih. Zanimiva
je zahteva o stalni osvetljenosti. Nogometaš mora popolnoma
obvladovati žogo kot pri dnevni svetlobi, gledalci ne smejo
biti svetlobno moteni, nikomur se ne sme blešËati, ne smejo se
ustvarjati sence, ne sme se ustvarjati svetlobno onesnaževanje.
Po zahtevah Mednarodne nogometne zveze (FIFA) mora biti mi-

nimalna osvetljenost 1.400 luksov, v 16-metrskem prostoru pa
celo 1.800 luksov. Zanimiv je tudi podatek, da je za upravljanje
celotnega stadionskega kompleksa le pet stalno zaposlenih; ob
prvotni ideji o zmanjšanju kapacitet (obiskovalcev) so se zaradi
prikupnosti in domaËnosti stadiona celo premislili in stadion bo
ostal v obstojeËi obliki. Seznanjeni so, da se tudi v Ljubljani
gradi nov stadion in da so pripravljeni sodelovati pri gradnji in
izmenjavi strokovnih mnenj, kar nas je prijetno presenetilo.
Strokovni razpravi ni bilo konca, vendar smo morali spoštovati predvideni program in nadaljevati pot. Strokovni ogled
smo konËali in si zagotovili ogled ene izmed prireditev, tj. v Ëast
tradiciji in medsebojnemu sosedskemu sodelovanju. Gostitelji so
nam z veseljem predstavili še koroški biser, Vrbsko jezero, kjer
smo tudi konËali strokovni ogled.
Pridobil smo dragocene strokovne izkušnje in strokovno
sodelovanje s stanovskimi kolegi iz Celovca, predvsem pa potrditev lastnih strokovnih usmeritev in pozornost na nepredvidene
težave. Zdaj nam je dano, da na podlagi izmenjujoËih izkušenj in
lastnih idej prikažemo dobre izide. Veseli nas spoznanje, da smo
elektrotehniki velika sorodna družina še posebno pri strokovnem
delu. Udeleženci se zahvaljujemo vsem, ki so nam omogoËili
strokovni ogled. Vsem strokovnim sodelavcem pa priporoËamo
aktivnosti za dvig strokovnega potenciala Elektra Ljubljana.
Anton AvËin in sodelavci

Udeleženci strokovnega ogleda športnga stadiona v Celovcu.
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Škupanje slame pri NemaniËevih
Veliko rodov se je rodilo pod
slamnato streho, vendar je ta danes
bolj modna muha kot potreba. Danes
se slamo uporablja predvsem za pokrivanje bivalnih vikendov, brunaric
in vrtnih paviljonov, posebej nepogrešljiva pa je pri obnavljanju kulturne dedišËine.

V

se manj je ljudi, ki znajo pripraviti
otepe slame za prekrivanje streh, ki
v zadnjem Ëasu pridobiva vse veËjo
etnološko kulturno vrednost. Oto NemaniË
iz Gornje Lokvice je eden izmed njih.
Oto NemaniË pove: “Najprej sva slamo potrebovala za obnovo svoje zidanice.
Ker pa si je kar nekaj ljudi zaželelo, da bi
tudi njim pokril streho s slamo, sva se odloËila, da škupanje nadaljujeva še naprej.
S tem prispevamo k ohranjanju naše kulturne dedišËine, obenem pa se enkrat letno
sreËamo s sorodniki, prijatelji in z znanci.
VeËina povabljenih delo že pozna. Drugi pa
bodo dobili navodila sproti.”

Oto NemaniË pri izdelavi slamnate strehe.

jo tudi maloštevilni donatorji. Med donatorji letošnjega sreËanja je bil tudi Elektro
Ljubljana.
Postopek se zaËne že pred zimo s setvijo rža. Pomembno vlogo imata vreme in
prava mera gnojenja, najzahtevnejši postopek pa je žetev, ki je do pred kratkim
potekala roËno. Po žetvi in mlatenju pride
na vrsto škupanje, ki je precej zamuden postopek, saj je delo roËno in je zato pomoË
prijateljev še toliko bolj dobrodošla.

Utrink iz škupanja.

V soboto, 13. septembra, sta Marija in
Oto NemaniË na Gornji Lokvici pri Metliki
že sedmiË pripravila in oživljala star obiËaj
škupanja slame, ki jo uporabljajo za pokrivanje strehe. Tako se je pri NemaniËih zbralo okoli sto ljudi iz vseh krajev Slovenije,
ki so obujali spomine na to staro kmeËko
opravilo. Organizacija takega sreËanja zahteva kar nekaj sredstev, ki jih NemaniËeva
v veËini pridobita sama, nekaj pa prispeva-
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Slamo oËistijo tako, da jo na posebnih lesenih glavnikih preËešejo, nato pa jo
povežejo v snope, ki so s tem pripravljeni
za pokrivanje strehe. Povpraševanje po tovrstnih strehah je iz dneva v dan veËje, saj
je dobro narejena slamnata streha lepa in
se lepo vklaplja v vaško okolje. Slama je
tudi zelo dober izolator, do okolja prijazna
in ekološko neoporeËna, njena življenjska
doba pa je do 30 let.
Tudi tokrat je pri NemaniËevih po

konËanem škupanju sledil “likof”, ki so ga
popestrili z bogatim kulturnim programom,
dobrim belokranjskim domaËim vinom in z
domaËo kulinariko. Za prijetno razpoloženje med delom so poskrbeli: pevci in godci, tamburaška skupina iz Preloke, Psarna
ZELENI JURIJ je med malico prikazala, kaj
zmorejo šolani psi - nemški ovËarji, umetnostno kovaštvo MalnariË je razstavilo nekaj svojih umetnin. Kljub celodnevnemu
delu je bilo vzdušje prijetno, tkala so se
poznanstva in sklepala nova prijateljstva.
Prijetno druženje je trajalo do zgodnjih jutranjih ur in zadovoljni gostje so ob odhodu izrazili željo, da se spet sreËajo na naslednjem škupanju pri NemaniËevih.
Marko Piko

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Sodelovanje v programu
“DrugaËe o poklicih”

UËencem ob projekciji fotografij predstavimo poklic elektromonterja.

V Elektru Ljubljana s predstavitvijo poklica elektrikar energetik in
drugih poklicev v elektro stroki, že
nekaj let aktivno sodelujemo v programu “DrugaËe o poklicih” z Zavodom IZIDA.

V okviru programa, ki ga izvaja zavod
IZIDA po naroËilu Zavoda RS za zaposlovanje, je bila 24. novembra na osnovni šoli
Narodnega Heroja Maksa PeËarja v »rnuËah za 7. in 8. razrede devetletke izvedena
predstavitev poklica elektrikar energetik.

O

Predavanja se je v veliki šolski predavalnici udeležilo petinsedemdeset uËencev.
UËencem sem z besedo in s sliko predstavil
poklic elektrikarja energetika.

snovni cilj programa “DrugaËe o
poklicih” je uËencem zakljuËnih
razredov osnovnih šol, ki so pred
poklicno odloËitvijo, približati poznavanje
poklicev in dejavnosti tako, da se z njimi
seznanijo neposredno v delovnih okoljih,
ali pa posredno, tj. na predavanjih in razgovorih s strokovnjaki. UËenci tako dobijo
koristne informacije o poteku dela, njegovih
slabostih in o prednostih, ki so jim v pomoË
pri nadaljnjem poklicnem odloËanju.
Predstavitve se v okviru projekta vedno udeležijo tudi predstavniki šole, ki predstavijo naËin izobraževanja. Tokratne predstavitve so se udeležili predstavniki Srednje
šole tehniških strok Šiška, ki so uËencem
predstavili svoje izobraževalne programe.

Predstavitev je vsebovala naslednje toËke:
• opis opravil in delovnih nalog (kaj delavec obiËajno dela, delovna podroËja, delovni pripomoËki, materiali, dokumenti),
• narava dela (delavni Ëas, kje delajo, ali
so v kraju, kjer so zaposleni, na veË krajih, kako naporno je delo, koliko zaslužijo, kakšne so možnosti zaposlitve),
• potrebna znanja, spretnosti in vešËine za
opravljanje poklica (stopnja izobrazbe,
psihofiziËne sposobnosti, zdravstveno
stanje, interesi in osebnostne lastnosti),

• pogoji za delo (razmere za delo, nevarnosti, poškodbe pri delu, zašËita),
• sorodni poklici (primerjava sorodnih
poklicev, npr. fotograf in kamerman),
• možnosti nadaljnjega izobraževanja
(predstavljene so bile možnosti, ki jih
za nadaljnje izobraževanje nudi Elektro
Ljubljana v okviru svojih izobraževalnih
programov).
Možnosti štipendiranja in zaposlitve
po konËanem šolanju.
Predstavljen je bil tudi projekt “Trajnostna energija v osnovnih šolah”, ki ga
v Elektru Ljubljana izvajamo na osnovnih
šolah na svojem preskrbovalnem podroËju.
UËenci so z zanimanjem spremljali
predstavitev. Postavljenih je bilo kar nekaj
vprašanj, na katera so dobili odgovore, najpogostejša vprašanja pa so bila postavljena
glede osebnih dohodkov.
Marko Piko
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Posebne vrste vodnikov za
nadzemne vode
Nove generacije vodnikov z izboljšanimi metalurškimi in s konstrukcijskimi izvedbami omogoËajo boljše
elektriËne in mehanske lastnosti pri višjih obratovalnih
temperaturah. Prikazani so tudi novi vodniki posebnih
izvedb z znižanim hrupom, manjšimi vplivi vetra in z
manjšimi magnetnimi izgubami. Glede na energetski
pomen vodnikov v prenosu in distribuciji elektriËne
energije bi bilo smiselno tudi v slovenski praksi, pri
gradnji novih ali obnovi starih vodov, pretehtati možnosti uvajanja novih modernih vodnikov.

Vodniki z znižano stopnjo zraËnega
upora (Low-Wind-Pressure ACSR)

V

eter (strujanje zraka) s svojim pritiskom na vodnike poveËuje mehanske obremenitve na druge dele daljnovoda.
S tem posredno vpliva na statiko jeklenih konstrukcij daljnovodnih stebrov in temeljev. Raziskave razliËnih oblik vodnikov
v vetrovnih tunelih so pokazale, da je koeficient aerodinamiËnega
delovanja vetra pri okroglih vodnikih z gladko površino najugodnejši. Slika 1 prikazuje konstrukcijsko sestavo vodnika tipa ACSR
810 klasiËne izvedbe (a) in vodnika enakih gabaritov ACSR 810 z
znižano stopnjo zraËnega upora (b). Slika 2 pa prikazuje razmere
koeficienta aerodinamiËnega delovanja vetra pri testiranju v t. i.
vetrovnem tunelu. Razmere so pri vodniku z znižano stopnjo zraËnega upora bistveno ugodnejše zlasti pri višjih hitrostih vetra, tj.
nad 30 m/s, kar je znaËilno za kompaktirano izvedbo vodnikov.

Slika 2: Koeficient aerodinamiËnega delovanja vetra Cd (Drag Coefficient)
v odvisnosti od hitrosti vetra za: a) klasiËno izvedbo vodnika ACSR 810; b)
kompaktirana izvedba vodnika ACSR 810 z znižano stopnjo zraËnega pritiska.

Vodniki z znižano stopnjo hrupa
(Low-Wind-Noise-Conductor)
Pri daljnovodih z ultravisokimi napetostmi (CI 000 kV in veË) so
fazni vodniki sestavljeni iz veËdelnih vodnikov (npr. pri 1000 kV daljnovodih na Japonskem je snop sestavljen iz 8 delnih vodnikov prereza
810 mm2 oziroma 960 mm2). Pri strujanju zraka nastaja hrup (WindNoise), ki se mu v posebnih razmerah superponira še hrup zaradi koronskih uËinkov (Corona-Noise). Pred 10 leti (1987) so bili za 500 kV
prenosno omrežje, nato pa še za 1.000 kV daljnovode na Japonskem
razviti najprej vodniki posebnih izvedb, ki imajo znižano raven hrupa
tudi do 15 dB. Slika 1 prikazuje vodnik tipa LN-ACSR 960 (Low-Wind
Noise + Low-Carona Noise Conductor), ki ima manjše vrednosti hrupa

Slika 1: Konstrukcijska sestava vodnika tipa ACSR 810: a) klasiËna
izvedba; b) z znižano stopnjo zraËnega pritiska.
Legenda: Konstrukcijska sestava vodnika pod a): prevodni plašË iz
Ëistega aluminija, spleten iz 45 žic Φ 4,8 mm, jekleno jedro iz 7 jeklenih
žic Φ 3,2 mm, zunanji premer vrvi Φ 38,4 mm, masa vodnika 2,7 kg/m.

Konstrukcijska sestava vodnika pod b): prevodni plašË iz Ëistega aluminija, zunanji sloj iz 24 segmentnih žic debeline 4,8
mm, notranja sloja iz 24 (9 + 15) žic Φ 4,8 mm, jekleno jedro iz
7 jeklenih žic Φ 3,2 mm, zunanji premer vrvi Φ 38,4 mm, masa
vodnika 2,97 kg/m.
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Slika 1: Vodniki z znižano ravnjo hrupa: a) LN-ACSR 960; b) LN-OPGW
480 in LN-OPGW 300.

zaradi obeh povzroËiteljev, tj. vetra in korone. Slika 2 pa prikazuje
karakteristike vodnikov NS-TACSR 810 mm2 (NS-TACSR - Noise Suppressed TACSR Conduetor) z znižano ravnjo hrupa. Z dodajanjem posebnih spiral na obodu vodnika se dosežejo še ugodnejši izidi.
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ElektriËar Piko

Slika 2: Karakteristike z znižano ravnjo hrupa za snop 4 vodnikov tipa
NS-TACSR 810, TACSR 810+ spirale in klasiËna izvedba TACSR 810.

Vodniki z znižanimi magnetnimi
izgubami (Low-Loss Conduetor)
Pri dvokovinskih kombiniranih vodnikih nastajajo v jeklenem
jedru magnetne izgube, ki jih je mogoËe ustrezno zmanjšati s primerno konstrukcijsko izvedbo pletenja zunanjega prevodnega opleta
vrvi. Raziskave v tej smeri z laboratorijskimi meritvami izgub na
takih modificiranih vodnikih tipa Grackle s strani V. T. Morgana in
drugih so s posebno konstrukcijsko izvedbo (ustrezni korak pletenja
posameznih plasti vrvi) pokazale znižanje teh izgub. Podobne raziskave so bile izvršene v okviru raziskav. Slika 1 prikazuje razmerje
upornosti pri izmeniËnem in enosmernem toku za vodnik tipa Grackle. Konstrukcijska izvedba takšnega vodnika je 54 Al žic 0 3,78 mm
v treh plasteh, tj. 12 + 18 + 24 žic, jedro iz 1 + 6 + 12 jeklenih žic Φ
2,24 mm, korak pletenja jeklenega jedra 196,3 mm, prvega sloja Al
251,4 mm, drugega sloja Al 294,3 mm, tretjega sloja Al 375,5 mm,
prerez jeklenega jedra 74,74 mm2, prerez aluminijskega dela 607,28
mm2, skupaj 682,02 mm2. Zmanjšanje skupnih izgub pri toku 1.200
A znaša 2,41 W/m, kar znaša za npr. dvosistemski daljnovod dolžine
100 km s po enim takšnim faznim vodnikom modificiranega tipa
Grackle 607,28/74,74 skupno za 1,44 MW manjšo izgubo moËi.

Slika 1: Primerjava razmerja upornosti pri izmeniËnem in enosmernem
toku za vodnik tipa Grackle pri 20 DC [9]: • klasiËna izvedba [10], x z
znižanimi izgubami [10].

Priredil: Boris Sterle
Vir: Referat Cigre

ElektriËar Piko z animatorko Magdo.

ElektriËar Piko je nepogrešljivi Ëlan ekipe, ki v okviru
projekta Trajnostna energija v osnovnih šolah sodeluje pri
animacijah. Njegova naloga je, da uËence pouËi o stvareh
pri elektriËni energiji, ki so za oËi skrite in neznane.

E

na izmed njegovih glavnih nalog je predavanje o varnosti.
ElektriËna energija je dobrina, ki nam omogoËa lagodnejše
življenje in nam ponuja tudi precej zabave. Ob vseh teh
spoznanjih pa pogosto pozabimo, da je vse to mogoËe ob pravilni
in varni uporabi. S svojimi bogatimi izkušnjami je elektriËar Piko
pravi Ëlovek, da o tem poduËi osnovnošolce in njihove uËitelje.
Med predstavitvami je elektriËar Piko opravljen v “polni
delovni opremi”. Tako lažje in na pristen ter slikovit naËin prikaže delo elektriËarja. Pri tem uËenci izvejo, zakaj je potrebna vsa
oprema, ki jo ima elektriËar Piko na sebi, izvejo, kako prek daljnovodov priteËe elektriËna energija do naših domov in šol ...
ElektriËar Piko demonstrira plezanje in delo na elektriËnih
daljnovodnih drogovih, ki so ponekod visoki tudi do 60 metrov.
Ob tem tudi prikaže, zakaj in kako se varno uporabljajo vsa
oprema in pripomoËki, ki jih ima pri sebi. Kadar elektriËar Piko
za plezanje nima na voljo primernih objektov, si za demonstracijo “izposodi” kakšno izmed naših animatork.
Rok Obreza
Foto: Rok Obreza
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Partnerstvo
Partnerski odnosi so moËno prisotni v našem življenju. Da dva medsebojno dobro shajata, se morata nauËiti veliko stvari, ki jima omogoËajo
kakovostno skupno življenje. »lovek
mora spoštovati najprej sebe, da bo
lahko spoštoval partnerja. Dva si zvezo ustvarita na podlagi dobre komunikacije in dobrega shajanja drug z
drugim. Prizadevati si morata za dobro medsebojno povezanost in medsebojno postavljanje dogovorov. Pomembno je, da znata drug drugemu
stati ob strani v dobrih in slabih trenutkih, še bolj pa, da sta iskrena drug
do drugega in da iz zveze ustvarita
skupno pot.

D

obre strani partnerstva so obËutek
ljubljenosti, varnosti, to da nisi veË
sam in da imaš nekoga ob sebi, s
katerim preživljaš Ëas.
Slaba stran partnerstva pa je, da nisi
veË neodvisen, nisi veË samostojno bitje,
ukvarjaš se z razlikami med seboj in partnerjem, dobiš nov pogled na vsakdanje
navade, obiËaje, ki ti lahko niso po volji,
skratka, v življenju moraš narediti prostor
še za eno bitje.
Naša družba je organizirana tako, da
je prirejena za pare, saj v življenju potujemo v paru, tako kot bi bili še vedno pripravljeni za vkrcanje na Noetovo barko in
zgraditi svet za dva. Za partnerstvo pa se
ne smemo odloËiti zato, da bi se izognili
pritisku družine in družbe ali pa zato, ker si
želimo olajšati obËutek osamljenosti, saj to
ni temelj za pristno zvezo.
Ena izmed utvar je, da zakon Ëloveka
umiri in mu zbije iz glave željo, da bi še
naprej norel. To je mogoËe, ni pa nujno.
Sploh pa se partnerja, ki se poroËita mlada,
nista še dovolj znorela. »e pri partnerju ne
opazimo oËitnih znakov, da bi se rad ustalil
in živel družinsko življenje, mi pa smo že
pripravljeni, je treba še malo poËakati, da
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se znaki pokažejo, ali pa preprosto zamenjamo partnerja.
Zakon prinese veliko veË razoËaranj
kot nasprotno. Lahko, da smo potem sreËnejši, a bo do tja veliko ovir, ki jih bomo
mogli premagati. NapaËno je mišljenje, da
je na svetu le en Ëlovek, ki je ustvarjen prav
za nas. Vedno, ko sreËamo Ëloveka, ki bo
zadovoljeval naše potrebe in naše najgloblje želje, se lahko vanj zaljubimo in ljubezen bo globoka in pristna.
Nekateri pravijo, da med pari, ki se
zares ljubijo, ni nobenih prepirov. So prepiri, le da se o njih ne znajo sporeËi, saj so
tako vzgojeni, tj. da so preveË vljudni drug
do drugega. Ljubezen ni nobena garancija
zoper zakonske konflikte. Najbolje pa jih je
reševati odprto, pošteno in sproti.
Vsak zakon ne uspe, Ëeprav se oba
partnerja dovolj trudita, ker vsak zakon ni
sklenjen pod sreËno zvezdo. Obstajata dve
vrsti zakona: v prvo vrsto sodijo zakoni, v
katerih se da živeti, ker sta oba partnerja
take narave, da se lahko ujameta, le od Ëasa
do Ëasa pa ne moreta shajati zaradi težav
enega ali drugega. Vendar, Ëe svoje težave
predelata, je lahko njun zakon ubran kot
nekoË. V drugo vrsto zakonov pa sodijo zakoni, ki sploh ne bi smeli biti sklenjeni.

Razlike med partnerjema so tolikšne,
da ju še veliko razumevanje ne bi povezalo,
ne da bi se eden izmed njiju moral odreËi
svojim najglobljim prepriËanjem. Obstajajo
tudi pari, ki šele po nekaj letih skupnega
življenja spoznajo, da se nikakor ne morejo
ujeti, ker sta si preveË razliËna. Najpametnejša rešitev takega para je loËitev, saj se
vsakemu paru, ki se utaplja v težavah, ne
da pomagati.
Partner je predvsem nekdo, v Ëigar
družbi moËno uživamo. Najbolje se je poroËiti s takim, ki je moj najboljši prijatelj,
saj je ena izmed najpomembnejših stvari,
ki jih išËemo pri partnerju, družba. »e hoËemo ugotoviti, ali nam je družba našega
partnerja v veselje, moramo biti pozorni na
to, kaj Ëutimo, ko je odsoten. Npr. Ëe gre
par skupaj na veËerjo in jima pogovor prav
lepo teËe, sta drug drugemu v veselje. »e pa
se med dolgo vožnjo dogaja, da se pojavi
molk, si nista v veselje, kot so si prijatelji.
V odnosu se lahko razvije tudi strah,
ki je odsotnost zaupanja. Strahovi se najveËkrat pojavijo glede pojma bližine. Dva
najpomembnejša strahova sta strah pred
zapušËenostjo in njegovo nasprotje, tj.
strah pred ujetostjo. »e nas muËi misel na
zapušËenost, se partnerja oklepamo, kar ga
navadno odvraËa, lahko pa sami odidemo
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prvi, da bi se izognili zapušËenosti.
Take predstave skoraj vedno izvirajo
iz otroštva. PrepriËanje se glasi, da nismo
dovolj vredni ljubezni, da bi nekdo ostal ob
nas. Strah ujetosti pa obËutimo, kot da nas
nekdo duši vsakiË, ko se nam nekdo preveË
približa in takrat se nam zazdi, da ne bomo
nikoli imeli danega prostora, ker je drugi
Ëlovek preveË posestniški. Tudi to lahko izvira iz odrašËanja v nadzorujoËem okolju
ali prostoru, kjer ni bilo nikoli zasebnosti.
O eni stvari v življenju smo lahko prepriËani, tj. da se stvari spreminjajo. Ljudje
v odnos stopamo v prepriËanju, da bomo
vedno Ëutili enako, da bo življenje v temelju ostalo enako kot je. A spremembe se pojavijo. ObËutita jih lahko oba skupaj in tudi
vsak zase. Spremembe se lahko pojavijo na
poklicni poti, v okviru financ, spremenila
se bodo tudi Ëustva, premešal se bo seznam
stvari, katerim dajemo prednost. Partnerja
naj bi pri premagovanju težav sodelovala;
kjer je eden šibek, naj bo drugi moËen, ko
eden dvomi, naj drugi daje vero. V življenju se dogaja marsikaj in ko se zgodi kakšna stiska, lahko partnerja to zbliža ali pa
oddalji. Težave pokažejo, iz kakšnega testa
sta vsak posebej in kako delujeta skupaj.
V paru ne smeš biti sebiËen in gledati le
nase.
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Gripa in prehladi
Zima je tu, bliža se tudi Ëas neprijetne gripe in prehladov.
Ta neprijetnost nam zaradi nadomešËanja odsotnosti delavcev
lahko povzroËi velike težave pri organiziranju delovnega procesa. Eden izmed uspešnih preventivnih ukrepov je prav gotovo cepljenje, zato je vsekakor dobro, da je Ëim veË delavcev
cepljenih, saj s tem zmanjšate možnost veËje epidemije gripe.

Z

aposleni v DE Trbovlje smo zaradi prihajajoËe gripe pohiteli in
se v torek, 28. 10. 2008, cepili proti tej neprijetnosti. Cepljenje so
opravili strokovni delavci Zdravstvenega doma Trbovlje.

Upajmo, da smo naredili, kar smo lahko, da ne bo motenj delovnega
procesa zaradi bolezni.

Irena PotoËnik

ResniËna skrivnost, kako napraviti
odnos trajen, je sposobnost obnavljati svojo ljubezen in skrbeti, da ostaja partnerstvo
sveže in dinamiËno. »e del partnerstva izgubimo, ga moramo ustvariti na novo, Ëe
se poškoduje, ga moramo popraviti. In ko
smo sposobni znova in znova vlivati življenje v naš odnos, odkrijemo skrivnosti
sreËnega življenja do konca svojih dni. To
pa dosežemo s spontanimi dejanji, tako da
se ne pozabimo smejati, vedno znova odkrivati skupnega življenja in se skupaj podajati na nove ustvarjalne poti.

Jolanda Štukelj
Vir: Hauck, Paul: Uspešen zakon (1987).
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Silva Švigelj - mama štirih otrok in
upokojenka
lomno leto, saj sem v tem letu nastopila
službo v Elektru Ljubljana, se poroËila in
tudi rodila prvega sina, Gregorja. S pomoËjo stanovanjskega kredita, ki sem ga
prejela pri podjetju, sva z možem dokonËala hišo. Po dveh letih sem rodila sina
Matjaža in tako smo zaËeli živeti mirno
družinsko življenje. Veliko smo potovali,
hodili na dopuste poleti in pozimi in se
prav lepo imeli. Mož si je zgradil tudi delavnico in zaËel obrt.

Silva Švigelj na svojem delovnem mestu.

V tem mesecu je svoje aktivno
delovno obdobje v Elektru Ljubljana
sklenila draga sodelavka in prijateljica - Silva Švigelj, kadrovska referentka v kadrovski službi uprave
družbe. Dopolnila je 38 let delovne
dobe, od tega v Elektru Ljubljana 33
let. Ker je, kot pove že naslov, tudi
mama štirih otrok, si je lahko privošËila zgodnjo upokojitev; nekaj kratkih let po sreËanju z abrahamom,
kar je danes redkost.

S

ilva je bila vseskozi prizadevna,
vestna delavka in sodelavka. Radi se
jo spominjajo nekdanji sodelavci v
Službi za razvoj nekdanjega DSSS Elektra
Ljubljana, kjer je bila dolga leta tajnica,
zlasti njeni nadrejeni, Janez Jevnikar. Pozneje, po reorganizaciji v letu 1991 in rojstvu svoje prve deklice, je v Splošni službi
urejala pošto in skrbela za to, da so dokumenti pravoËasno prihajali na pravi naslov.
Bila je tudi pobudnica priprave delovodni-
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ka v elektronski obliki, ki se uporablja še
zdaj. Ob odhodu v pokoj Marije Kuralt v
letu 1998 je prevzela opravila v kadrovski
službi, kjer konËuje svojo delovno kariero,
vesela, da je pred njo spet novo obdobje z
vsemi izzivi in s prednostmi.
Kot reËeno, je tudi mama štirih otrok,
dveh odraslih sinov Gregorja in Matjaža,
ki sta jo že osreËila tudi s tremi vnuki in
z vnukinjo, in dveh mlajših hËera, Monike
in Patricije, ki sta stari 17 in 15 let. Da
bi nam zaupala del skrivnosti lepega in
produktivnega zakonskega in družinskega
življenja, sem jo zaprosila za nekaj odgovorov.

Že zelo mlada si se poroËila in si
ustvarila z možem Avguštinom topel
družinski dom. Nam poveš kaj o tem
prvem delu družinskega življenja?
“Že pred sklenitvijo zakona sva zaËela graditi hišo in si poËasi ustvarjati
lasten dom. Leto 1976 je bilo zame pre-

Prav niË nam ni manjkalo, toda v sebi
sem Ëutila neki notranji nemir in nezadovoljstvo, zato sem zaËela raziskovati duhovno stran življenja in smisel prebivanja
na tej zemlji. Že prav kmalu sem ugotovila, da zakonsko življenje ne pomeni, da
si najdemo pravega partnerja in ustvarimo
ustrezno gmotno blaginjo, ampak je to proces, kjer sami postanemo partnerji, je drzno
potovanje, spoštovanje in ne obsojanje. Zahteva pa zaupanje v ljubezen, zaupanje v
vero, zaupanje vase in zaupanje v svojega
partnerja in otroke.”

Kakšni prelomni trenutki oziroma doživetja so se zgodili, da sta se z možem
odloËila za novo rojstvo otroka oziroma kar dveh deklic?
“Ko sem v sebi premagala vse strahove po preživetju, se mi je porodila
želja po novem, drugaËnem življenju. Z
možem sva se vkljuËila v duhovno skupnost in med enakomisleËimi dobila odgovorne na vsa najina vprašanja. Kljub
težavam, ki niso kar izginile, sem jih
pa znala premagovati, mi je uspelo, da
sem rodila še dve deklici, ki mi bogatita
življenje. No, ja, tudi kakšna težava pri
odrašËanju v današnjem Ëasu se pokaže,
ampak z veliko dobre volje in pozitivnega razmišljanja se jih premaga in hËerki
bosta kmalu odrasli. V sebi pa se poËutim sreËno in izpolnjeno, tako da tudi ta
trud ni bil zaman.”
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Kaj te oziroma vaju motivira in navdihuje, da vztrajata na tej poti?
“Ljudje smo nagnjeni k romantiËni
ljubezni, ki je pogojna in telesna, ali pa
hoËemo doseËi strastno, romantiËno ljubezen v mladosti. Pozneje v življenju pa
spremenimo smer k iskanju trajne, odgovorne ljubezni med dvema. Za dober
zakon je sicer potrebna ljubezen obeh
razsežnosti. Edini kraj, kjer je mogoËe
trajno, ustaljeno in celo ustvarjalno izkusiti brezpogojno telesno ljubezen in
starševstvo, ni v nebesih, ampak jo lahko
dosežemo samo v družini oziroma v kakovostni zakonski zvezi. Vsak zakon pride do krizne toËke. Tudi midva sva prišla
do trenutka, ko sva Ëutila, da ne moreva naprej. PrviË se je to zgodilo po nekaj letih zakona, ko nama samo strastna
telesna privlaËnost ni veË zadostovala in
takrat se je razkrila najina prava narava.
Toda na tej toËki se je pravi zakon šele
zaËel. Tu sva namreË sama zaËela ustvarjati ljubezen. Na tej toËki sva postala
gospodarja svojih težav, resniËna, veËna
starša svojim otrokom in drug drugemu.
Glavni razlogi, zakaj se ljudje loËujejo ali
pa se sploh ne želijo poroËiti, niso denar,
starost, skušnjave ali razlike v znaËajih.
Te težave jih pravzaprav lahko zbližajo.
Glavni vzrok je ta, da se nikoli ne nauËijo ljubiti drug drugega z absolutno
brezpogojno ljubeznijo, kakršno ponuja
duhovna razsežnost. Zakonska zveza je
kraj, kjer se zaËenja mir v mojem srcu
in mir za vse Ëlane naše družine, ker sva
z možem uspela razviti razsežnost brezpogojne ljubezni. To bogastvo gradiva iz
dneva v dan in nama, kljub težavam, ki
se pojavljajo, uspeva.”

Ob upoštevanju, da sta se sinova poroËila in ste v širši krog družine pridobili še dve snahi, Ano in Tino, pa
tudi tri vnuke in vnukinjo, nam lahko
zaupaš, kako preživljate skupne trenutke?
“Starejša sinova sta se že poroËila in
odselila. Oba sta si zgradila svoj dom in
imam tudi tri vnuke in vnukinjo, na katere sva z možem zelo ponosna. »eprav
potrebujeva veliko energije in dobre volje,
kadar jih paziva, vËasih tudi ob pomoËi
obeh hËera, pa nama prinašajo veliko ve-

Silva z možem, hËerkama in vnukom.

selja in zadovoljstva; novo dimenzijo zadovoljstva za vse Ëlane družine. Ob vseh
rojstnih dnevih in veËjih praznikih se zberemo skupaj, obiËajno pri nas doma, in se
poveselimo. Vnuki nama prinašajo nove
radosti, tako da se ob njih tudi midva poËasneje starava.”

Kakšne pa so tvoje želje za novo obdobje, ki se odpira pred teboj?
“Še vedno imam zelo veliko želja.
Vpisala se bom na Univerzo za tretje življenjsko obdobje in se še dodatno izobraževala na podroËju duhovnega življenja,
kakovostnega zdravega naËina prehranjevanja, sodelovala bom tudi v kateri izmed
humanitarnih organizacij in še veË Ëasa
posvetila sebi, svojim konjiËkom pa tudi
prijateljem. Upam le, da bom zdrava in da
bom lahko uresniËila Ëim veË svojih želja.”

rektnem sodelovanju, da dosežete svoj
notranji mir in zadovoljstvo v sebi in da
tudi vi pridete kdaj do upokojitve. Za tiste, ki ste že na tej poti, naj bo lepa in
dolga.”
Draga Silva, ob prehodu v novo
življenjsko obdobje se ti najprej iskreno zahvaljujemo za vse vloženo delo in
iskrenost, ki si ju izžarevala med sodelavci in sodelavkami v naši družbi, hvala
ti za dolga leta med nami. Želimo ti izpolnitev vseh želja; naj bo tudi obdobje,
ki je pred teboj, plodno in veselo, tj. med
tvojimi dragimi doma in med tvojimi
prijatelji.
“»e želiš najti sreËo, ne hodi nikamor!
»aka te tam, kjer si.”
(Indijski pregovor)
Alenka Kušar

Imaš kakšno sporoËilo za nekdanje sodelavke, sodelavce in bralce Elektro
novic?
“Ob moji upokojitvi se zahvaljujem
vsem sodelavcem za vse dobro, ki so mi
ga izkazali v dolgih skupnih letih, želim
vam, da vztrajate v pozitivnem in ko-
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London 2008

Do namestitve v hotelu nas je Ëakal
še ogled muzeja vošËenih lutk. Naslednji
dan smo si ogledali menjavo Ëastne straže
na konjih, Buchinghamsko palaËo, nakupovalno središËe Oxford Street, kjer so
naši spremljevalci ostali, mi, pevci pa smo
se odpravili na vajo za sobotni nastop.
Petek je bil dopoldne spet v znamenju
ogledov znamenitosti, popoldne pa smo se
pevci Lire pripravljali za samostojni koncert, ki ga je organizirala British Slovene
Society v cerkvi sv. Andreja. Po uspešnem
nastopu se nam je pevcem za nastop zahvalila znana angleška glasbenica Shirley
Roden, ki ima zelo rada Slovenijo, saj je
izdala CD s samimi slovenskimi besedili.
Podarila pa nam je knjigo o Sloveniji, ki
jo je sama napisala. Po koncertu je bilo
druženje s poslušalci in Slovenci, ki živijo
v Londonu. Spet se je spletlo veliko novih
vezi.

LIRA pred Royal Albert Hallom.

15. oktobra 2008 z letališËa
Jožeta PuËnika vzletimo v zgodnjih
jutranjih urah; naš cilj je London in
21. THE LONDON WELSH FESTIVAL
OF MALE CHOIRS.

S

kozi okno letala izginjajo znani
obrisi Ljubljanske kotline in po dobrih dveh urah bomo v Londonu.
V mislih imamo dobro leto in pol priprav
na ta veliËastni dogodek, ki nikogar ne
pusti ravnodušnega. Velika odgovornost
in ponos, da zastopamo Slovenijo na tem
festivalu. NemogoËe pa je ponoviti doživetja izpred štirih let, ko smo bili prviË
povabljeni na ta festival kot prvi neangleško govoreËi zbor v zgodovini le-tega.
Opogumlja pa nas misel, da bo novo doživetje gotovo spet nekaj posebnega.
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II. v Sloveniji. V spomin na sreËanje mu
izroËimo priložnostno darilo. MirušiË je
v kratkem nagovoru dejal, da med njim
in Liro obstaja nekakšna povezava. Pevci
Lire in on smo leta 2004, ne vedoË drug
za drugega, z istim letalom potovali v
London; mi prviË na festival, MirušiË pa
na dolžnost veleposlanika. In zanimivo,
po štirih letih, ko smo zapušËali London,
je z istim letalom iz Londona odhajal tudi
on.

London nas priËaka, kot je za Anglijo znaËilno, nekoliko turoben, moker in
zamegljen. Po formalnostih na letališËu
nas že Ëaka dvonadstropni avtobus, da
nas odpelje na krožni ogled Londona. Z
avtobusa ogledujemo znane stavbe parlamenta, katedrale sv. Pavla, Buchinganske
palaËe. Zapeljemo se prek Tower Bridgea
in se malo stran od parlamenta ustavimo
pred slovenskim veleposlaništvom, kjer
- kot pred štirimi leti - zadoni slovenska
pesem.
Sprejme nas naš veleposlanik v
Londonu Iztok MirušiË, ki nas povabi v
prostore veleposlaništva na pogostitev in
kratek klepet. Za kaj veË ni imel Ëasa, ker
je bil zelo zaposlen s pripravami za obisk njenega veliËanstva kraljice Elizabete

To vzdušje se je nato preneslo še na
podzemno železnico, kjer je spet zadonela
slovenska pesem. Mlad par, okoli 30 let sta
imela, ki nas je pozorno poslušal, je vprašal, ali smo mogoËe Rusi. Povedali smo,
da prihajamo iz Slovenije in da bomo naslednji dan nastopili v Albert Hallu.
Naša povezovalka programa jima je
sproti prevajala, o Ëem poje pesem (PleniËke je prala). Fant nam pove, da sta se z
dekletom spoznala na metroju in menil je,
da je zdaj ravno pravi Ëas, da jo zaprosi za
roko. Dekle je bilo popolnoma šokirano,
ko jo je fant kleËeË zaprosil za roko; sprva
sploh ni verjela, da misli resno. Ko je po
nekaj Ëasa privolila, je fant ves iz sebe zaËel objemati vse okrog sebe. Poleg samega
nastopa naslednji dan v Albert Hallu se
je ta droben dogodek verjetno vsem nam
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najbolj vtisnil v spomin in zaznamoval
celoten obisk Londona.
Sobota - naši spremljevalci dopoldne odidejo na ogled GriniËa in na
vožnjo po Temzi, pevci pa v Albert Hall,
kjer so nas Ëakali najprej skupinsko slikanje, generalka, kosilo in nato priprave
za nastop, ki se je zaËel toËno ob 19. uri.
Polna dvorana s pet tisoË sedeži; po toËno doloËenem protokolu prihajamo na
oder. Po petih minutah je vseh šestnajst
zborov, osemsto pevcev iz Anglije, Avstralije, Amerike, Kanade, Južne Afrike
in nas, iz Slovenije, na svojih mestih in
predstava se lahko zaËne.
Kot je pri njih navada, se vsak tak
nastop zaËne z angleško, konËa pa z
waleško himno. Ko so se ob mogoËnih
zvokih orgel in Cory Banda oglasili še
ubrani glasovi osemstoglavega zbora,
je glasbeni užitek dosegel vrhunec in
poslušalci so vsako skladbo nagradili z
burnim aplavzom. Po dobrih treh urah,
kolikor je trajal program, smo bili precej izmuËeni, saj smo imeli predtem že
generalko, ki je trajala malo manj; po
kratki pogostitvi smo hitro odšli v hotel na poËitek. Zadnji dan našega obiska smo izkoristili še za ogled Windsorja,
ki nas je presenetil s svojo veliËino in
z lepoto. Zastava v grajskem stolpu je
bila na vrhu droga, in to je pomenilo, da
je kraljica v gradu. Med nami je zaËela
krožiti šala, da pripravlja kovËke, ker naj
bi Ëez dva dni odpotovala v Slovenijo.

Tudi v letu 2008
se izobražujemo in
hoËemo znati veË!
Zaradi delovnih potreb, hitrejšega in kakovostnejšega izvajanja
del so se naši delavci iz DE Trbovlje v letu 2008 udeležili usposabljanja za pridobitev vozniškega izpita za voznika kategorije “C”.

T

ako so pridobili tovrstni izpit Matej Trošt, Matej Sotlar, Marjan Jevševar,
Rok Sterniša, Anton Šunta, ki je opravil poleg izpita C tudi E-kategorijo.
Tomislav Hutar pa je pridobil kategorijo “E k B”.

Izpite so imenovani opravili na podlagi 20. Ëlena Pravilnika o vozniškem
izpitu (Ur. list RS, št. 29/06), ki ga izdaja izpitna komisija za voznike motornih
vozil izpitnega centra RS, izpostava Trbovlje.
Irena PotoËnik

V poznih veËernih urah strogi carinski pregledi na londonskem letališËu
in že smo polni lepih spominov na poti
domov. KonËal se je najveËji Lirin projekt v zadnjih štirih letih, za kar se moram v veliki meri zahvaliti pokroviteljem, ki so nam to omogoËili. Še posebej
podjetju Elektro Ljubljana, v katerem
sem zaposlen in ki ima še posluh za ljubiteljsko kulturo.

S pevskimi pozdravi!

Alojz HanËiË
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Naj
fotografija
leta 2008
Za decembrsko številko našega glasila smo v
uredništvo prejeli fotografije štirih avtorjev. Svoje fotografije so na razpis “Naj fotografija leta
2008” poslali: Alen PraËek, Alojz HanËiË, Anton
Štimec in SreËko CikaË. Avtorjem se zahvaljujemo
za poslane fotografije.

U

jeti trenutek razkriva med drugim tudi poËutje tistega, ki stoji za objektivom, njegove želje, upanja in
hotenja. K sodelovanju vabimo tudi druge sodelavce
in upokojence, da s svojimi fotografijami sodelujejo tudi v
naslednjem nateËaju za izbor “Naj fotografija leta 2009”.
Uredništvo

.
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Alojz HanËi
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Novoletno
vošËilo

Ob koncu leta vsi delamo inventuro, kako smo
delali in kakšne uspehe smo dosegli. Mislim, da je najveËji uspeh že to, da smo zdravi in zato tudi delovni.

P

ogledal bi malo nazaj, kako zagnani smo bili, ko smo
ustanovili Društvo upokojencev Elektro Ljubljana. To je
bilo 29. 3. 2000 v Domžalah v “Nadzorništvu dva”, kot
smo ga takrat imenovali. Da, osem let je že minilo. To je samo
za razmislek, kako Ëas beži. Kar nekaj gospodov smo izgubili
v tem Ëasu, tudi idejnega vodjo tega društva Franca Kokalja,
na katerega smo ponosni, da nam je dal toliko volje in verjel
v nas, da bomo uspeli. O našem delu pa bom spregovoril ob
drugi priložnosti.
Zahvalil pa bi se upravi podjetja za razumevanje in tudi
finanËno pomoË v imenu celotnega društva. Obenem želim
vsem Ëlanom kolektiva Elektra Ljubljana vesel božiË in veliko
uspeha v letu 2009. Tudi vam, upokojencem, želimo veliko
zdravja, zadovoljstva ob vnukih in da bi uživali ob naših aktivnostih.

SreËno v letu 2009!
Jože Bergant

Pohod na
Malo goro

B

il je krasen jesenski dan, ko smo se odpravili na lažji
pohod, na sv. Ano - priljubljeno izletniško-romarsko toËko RibniËanov in okoliËanov. Pohod je pripravil gospod
NuËiË in nam med vožnjo predstavil zgodovino in zanimivosti
krajev ob poti do Ribnice. Z avtobusom smo se pripeljali do
parkirišËa pred spomenikom padlim Tigrovcem. Ogledali smo si
spomenik, postavljen na kraju, kjer so se trije Tigrovci 13. maja
1941 spopadli z nekajkrat moËnejšim nasprotnikom. Pohod smo
nadaljevali proti planinski koËi pri sv. Ani na ribniški Mali gori.
Pot nas je vodila mimo cerkve sv. Ane, ki je bila kot taborska
cerkev prviË omenjena že leta 1480. Med turškimi pohodi po
naši deželi pa so tod prižigali opozorilne kresove. Le nekaj deset
metrov od cerkve stoji ljubka planinska koËa, kjer smo se malo
okrepËali in nato nadaljevali pot na gorski vrh Stene, od koder
je krasen razgled po Dobropoljski dolini. Ob povratku smo se
ustavili še na Kamen vrhu, v koËi, ki stoji sredi lepega bukovega
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gozda. K današnji podobi koËe je s svojim delom pripomogel
tudi naš vodnik po Mali gori, gospod NuËiË. Po krajšem postanku v koËi smo se odpeljali v Videm na kosilo in nato veselo
v Ljubljano.
Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Od Litije
do »ateža

M

artinova sobota je tradicionalno rezervirana za pohod po
Levstikovi poti od Litije do »ateža. Pred 21 leti se je nekaj
sto pohodnikov prviË podalo na 21 km dolgo pot, ki jo
je v potopisu Popotovanje od Litije do »ateža opisal Fran Levstik.
Od takrat se vsako leto zbere množica pohodnikov in krene po Levstikovi poti. Tako kot že nekaj let smo bili v množici pohodnikov
tudi Ëlani Društva upokojencev Elektro Ljubljana. Iz Litije oziroma
Šmartnega pri Litiji smo skozi naselja in zaselke prišli do Liberge,
kjer smo se malo okrepËali in nadaljevali pot proti vasi Preska, v
bližini katere se pot loËi na severno (opisal jo je Levstik) in južno,
po kateri smo krenili mi. Južna pot se ves Ëas rahlo spušËa in je
speljana mimo prijetnih domaËij in med zanimivimi starimi objekti
- toplarji, kozolci, kašËami. Pred Ježnim vrhom se nam odpre prelep

razgled proti Šmartnemu; žal nam je letos megla zastirala pogled
na bližnje vrhove. »ez Vinji vrh in skozi Poljane pridemo do KopaËije, kjer dobimo še zadnji žig v kartonËek in jo uberemo skozi vasi
in Ëez vrhove do Zaplaza in do cilja - v »atež. Od tod pa samo še na
kosilo in domov. Na svidenje na naslednjem popotovanju.
Zvonka Osredkar

Martinovanje 2008 - Jeruzalem
Le nekaj dni po Popotovanju od Litije do »ateža smo
se odpeljali na martinovanje. OdloËili smo se za Jeruzalem
v Prlekiji, ki je s 343 m nadmorske višine pravi kraj, kjer
uspeva tako opevana rastlina, ki nam daje žlahtno kapljico, zaradi katere se vsako leto zberemo in se ob glasbi
celo zavrtimo.

P

a lepo po vrsti. Iz Ljubljane smo se odpeljali proti Trojanam
in med potjo pobrali še preostale potnike. V prijetnem klepetu smo se pripeljali v Sokušak pri Juršincih v Slovenske

gorice, tj. rojstni kraj Janeza Puha, rojenega leta 1862. Ustavili smo
se pred njegovo rojstno hišo in se napotili v nekaj deset metrov oddaljeno cimpraËo, v kateri je Puhov muzej. Razstavljeni so razliËni
predmeti, ki so povezani s Puhom. Ogledali smo si film o Puhovem
življenju in delu. Med drugim smo izvedeli, da se je z 12 leti zaËel
uËiti za kljuËavniËarja in se nato izpopolnjeval v Avstriji in NemËiji. Po vojašËini je odšel v Gradec popravljat kolesa. Kmalu se je
osamosvojil in ustanovil svoje podjetje. Leta 1899 je zaËel prvo
tovarniško proizvodnjo koles. Dve leti pozneje je prišlo iz Puhove
tovarne prvo motorno kolo. Leta 1903 so zaËeli serijsko izdelovati
kolesa z motorjem, istoËasno pa je Puh izdelal prvi avtomobil. Od
leta 1906 so jih izdelovali serijsko in do leta 1914 razvili 21 razliËnih tipov. Puh je umrl junija 1914 v Zagrebu.
Hitro je minil Ëas ogleda in odpeljali smo se do Bioterm v Mali
Nedelji. Po krajšem postanku smo nadaljevali pot v Jeruzalem. Po
dobrodošlici s postružjaËo in kosilu smo odšli v klet na degustacijo.
Medtem so prišli godci in zaigrali nekaj okroglih, mi pa smo vošËili
Marici in Ediju za okrogli obletnici. Sledil je krst vina, kjer smo
veselo sodelovali in nazdravili novemu vinu.
Žal vse lepo hitro mine in morali smo odpotovati proti domu.
Na svidenje na prihodnjem izletu.
Zvonka Osredkar
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Emina
AlibegiÊ
“Ko
Ko so ljudje pozabili, kako živeti, so z zakoni doloËili ljubezen in
poštenje.”
poštenje

1

9. septembra smo se sodelavke in sodelavci naše Minke zbrali v sejni sobi.
Z veseljem smo se odzvali njenemu
vabilu, “da se malce pogostimo, da si damo
par obljub, a glavno je, da vsi pridemo skup”.
Kot je v svojem nagovoru zapisala Minka.
“Pri svojem delu sem spoznala veliko ljudi,
dobrih in slabih. »e se mi je kdo prijazno
nasmehnil, je to bila zame najveËja nagrada.
Pri vas sem se zelo lepo poËutila, želim si,
da bi se še kdaj sreËali.” Emina AlibegiÊ se
je zaposlila 10. 4. 1995 v Elektru Ljubljana,

Emina AlibegiÊ med svojimi sodelavci.

d. d., kot Ëistilka. Ves Ëas do 31. 8. 2008 je
vestno opravljala svoje delo na upravi.
Draga Minka, hvaležni in veseli smo,
da ste bili naša sodelavka. Predvsem za ves
vaš trud, delo in vso iskrenost, poštenost

in preprostost. Veste, to v resnici zmorejo
samo VELIKI ljudje. Vi ste taki. Želimo vam
vse lepo in dobro.
Vaši sodelavke in sodelavci

Upokojil se je Franc Brajer
Malo je ljudi, ki bi se lahko pohvalili, da so celotno
delovno dobo oddelali pri enemu delodajalcu. Eden izmed
njih je Franc Brajer, ki se je 31. 10. 2008 upokojil na delovnem mestu “vodja centra vodenja” v DE Novo mesto.

B

rajer je bil naš štipendist, obiskoval je Srednjo elektrošolo v
Krškem, smer elektrotehnik energetik, ki jo je uspešno konËal
leta 1967. Tega leta je tudi nastopil delovno razmerje v Elektru Ljubljana, enota Novo mesto, na delovnem mestu inkasanta. V
poznejših letih je opravljal razliËna dela, leta 1973 je bil razporejen
v center vodenja kot bremenilec. Dela v centru vodenja je opravljal
nato vse do upokojitve. Sodelavci smo ga poznali kot zanesljivega, veËkrat sem jih slišala namreË reËi, da se, kadar je bil Brajer
za komandnim pultom, niso bali poškodb oziroma zapletov na el.
energetskem omrežju. Bil je izreden poznavalec elektroenergetskih
naprav, saj je ob vsakokratni gradnji nove mreže vedno sam odšel
na teren in se prepriËal na svoje oËi. Skozi njegove roke se je zvrstilo veliko “elektriËarjev”, mladim je skušal vcepiti ljubezen do dela,
skratka, bil je pravi Ëlovek za delo na stikalnih manipulacijah.
Med službovanjem si je ustvaril družino, zgradil dom v Mirni
PeËi, v katerem sta se mu rodila dva sinova.
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Franc Brajer na delovnem mestu.

V prostem Ëasu se je kot vsak Dolenjec ukvarjal z delom v
vinogradu, bil pa je tudi strasten lovec.
Sodelavci mu želimo vse najboljše na novi življenjski poti,
saj, kot pravijo, VSAK KONEC PREDSTAVLJA TUDI NOV ZA»ETEK
in da bi mu nastale spremembe v življenju prinesle Ëim veË zdravja,
uspeha in zadovoljstva.
Jolanda Štukelj
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Upokojeni sodelavci DE Ljubljana
okolica v letu 2008
V mesecu novembru 2008 se je
direktor DE Ljubljana okolica Boštjan Žumer s sodelavci zahvalil letošnjim upokojenim sodelavcem za
njihovo dolgoletno in požrtvovalno
delo. Ob tej priložnosti jim je izroËil jubilejno uro. Vsi sodelavci so v
podjetju ustvarjali veË kot polovico delovne dobe, nekateri so zaËeli že kot štipendisti in tu preživeli
veË kot 40 let svojega življenja. Na
kratko jih predstavimo:
Danica LENAR»I», rojena leta
1952, je v Elektro Ljubljana prišla poleti
leta 1978, na delovno mesto daktilografka v Službi obratovanja. Osemindvajset
let je bila zaposlena kot administrativna
moË v Službi obratovanja v vseh reorganizacijah. Leta 2005 je bila prerazporejena v tajništvo DE Ljubljana okolica in
opravljala dela tajnice direktorja vse do
upokojitve v mesecu avgustu.
SreËanje upokojenih sodelavcev in Ëlanov kolegija DE Ljubljana okolica.

Franc LUKAN»I», rojen leta 1948,
je svojo prvo pot v Elektru Ljubljana zaËel kot štipendist leta 1964. Zaposlil se
je leta 1966. ZaËel je kot elektromonter v Nadzorništvih Vrhnika in Žiri. Po
uspešnem koncu šolanja za delovodjo
je leta 1973 postal delovodja skupine
za vzdrževanje v Nadzorništvu Žiri. Ponovno se je izobraževal na Visoki šoli za
organizacijo dela v Kranju in leta 1983
diplomiral kot organizator dela. Od 1999
leta je opravljal dela vodja Nadzorništva
Žiri in vse do upokojitve v mesecu avgustu, ko je dopolnil 40 let in pol dela
v podjetju.
Željko BLAŽEVI», rojen leta 1947,
se je v Elektru Ljubljana zaposlil leta 1980
kot elektromonter v skupini IV Domžale.
Podjetje mu je omogoËilo, da se je ob
delu izobraževal in si leta 1986 pridobil
srednjo strokovno izobrazbo delovodja.
Od leta 1988 je opravljal dela delovodje

skupine IV Domžale. Kot delovodja si je
pridobil bogate dvajsetletne delovne izkušnje. Zadnje mesece pred upokojitvijo
je opravljal dela vodje skladišËa in se v
mesecu septembru upokojil.
Rajko GODEŠA, rojen leta 1947,
je svojo prvo vez z Elektrom Ljubljana
sklenil kot štipendist, tj. leta 1965. Po
konËanem šolanju leta 1967 se je zaposlil kot elektromonter v Nadzorništvu Cerknica. Elektromonterska dela je
opravljal v skupini rednega vzdrževanja
in tudi v konzumu, skladišËu in v sprejemni pisarni. Letos si je prislužil pogoje
za upokojitev in se v mesecu juliju upokojil.

Nadzorništvu Domžale. Tako je od leta
1986 opravljal dela kontrolorja, prevzemnika in namestnika delovodje skupine za odjemalce in si pridobil bogate,
tj. veË kot dvajsetletne delovne izkušnje.
Upokojil se bo konec meseca decembra.

Spremembe sodijo k življenju
in vsak konec obenem predstavlja
nov zaËetek. Želimo vam lepo tretje
življenjsko obdobje, veliko osebnega
zadovoljstva in da bi vam zdravje še
dolgo dobro služilo. SreËno!
Jana Burja

Franc RU»IGAJ, rojen leta 1949.
Kot visokokvalificiran elektrikar je leta
1984 v Elektru Ljubljana zaËel na delovnem mestu elektromonter konzuma v
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Ob prihajajoËem
letu 2009
Športnice in športniki, rekreativke in rekreativci, sodelavke in sodelavci, prijateljice in prijatelji.
V prihajajoËem letu 2009 vam želim veliko zdravja in osebne
sreËe ter da bi svoj prosti Ëas izkoristili za stvari, ki vas v življenju
osreËujejo.

SreËno!
Igor »uËnik,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana

Foto: Ariv ŠD

Odprtje smuËarske sezone MÖLLTALER

Udeleženci smuËarskega izleta.

V

Ëetrtek, 27. novembra 2008, je
Športno društvo Elektra Ljubljana organiziralo smuËarski izlet na
avstrijski ledenik Mölltaler (3122 m). Udeležilo se ga je 43 Ëlanov. V zgodnjih jutranjih urah nas je avtobus popeljal proti
smuËišËu. Po krajšem postanku smo okoli
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9. ure prispeli na smuËišËe, kjer so nas na
vrhu pozdravili sonËni žarki, malo pa nam
je pozneje ponagajala tudi megla. Sonce
je pregnalo meglo šele okoli 15. ure, ko je
bil že Ëas predvidenega odhoda avtobusa.
Nekateri pa so to kljub temu izkoristili in
naredili še nekaj smuËarskih zavojev ter se

pustili Ëakati. Vendar pa jim ni nihËe zameril, saj so se nam na prigrizku v Radovljici
primerno opraviËili. Polni lepih vtisov smo
v veËernih urah prispeli nazaj v Ljubljano.
Romana Pristovnik

JUBILANTJE

JUBILANTJE

Marec 2009

Jubilantje

60. rojstni dan

Prve tri mesece prihajajoËega leta bodo slavili naše upokojenke in naši upokojenci:

Januar 2009
60. rojstni dan
1. Gorazd HAUPTMAN

1. Mojca HO»EVAR

Ljubljana

2. Danilo SLAK

Novo mesto

70. rojstni dan
1. Jožef BERGANT

Ljubljana

Ëlan DUEL

2. Božidar DOLINAR

Trbovlje

Ëlan DUEL

3. Franc MRAK

Poljane nad Škofjo Loko

Ëlan DUEL

1. Helena BRADEŠKO

Vrhnika

Ëlanica DUEL

2. Zvonko »AMPA

Novo mesto

Ëlan DUEL

3. TonËka VALANT

Novo mesto

Dol pri Hrastniku
80. rojstni dan

70. rojstni dan
1. Janez IGLI»

Lukovica

2. Jože ŠERGAN

Ljubljana

Ëlan DUEL

80. rojstni dan
1. Ludvik VIDMAR

Trebnje

2. Marija ŽURA

Novo mesto

Vsem slavljenkam in slavljencem Ëestitamo in želimo nepozabno praznovanje v krogu njihovih najdražjih in prijateljev.

KoËevje

Iskrene želje za dobro zdravje sreËo in osebno zadovoljstvo.
Ne pozabimo:
Ljudje pogrešajo svoj košËek sreËe,
pa ne zato, ker je nikoli ne bi našli,
ampak zato, ker se niso ustavili, da bi jo užili.
(William Feather)

Februar 2009
60. rojstni dan
1. Ivan DEDNIKAR
70. rojstni dan
1. Marija PIRC

Stara cerkev

80. rojstni dan

Jožica Krašovec

1. Amalija MAKŠE

Novo mesto

2. Ivan ŽMAVC

Domžale

Popravek
V številki 4 - oktober 2008 - je tiskarski škrat postaral za
10 let naše upokojence:

December 2008
70. rojstni dan
1. Joæef PEN»UR

Litija

2. Janez MARN

Zagorje ob Savi

3. Milan VRBINC

Ljubljana

Ëlan DUEL
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Kadrovske novice
V jesenskih mesecih smo zaposlili sodelavce:

IME IN PRIIMEK

delovno mesto

ORGANIZACIJSKA ENOTA

ZEMINA BALI∆

»istilka

SDO, DE Ljubljana mesto

GREGOR »IŽMEK

Geodet

SDO, DE Ljubljana okolica

SLOBODAN BERI∆

Elektromonter

SDO, DE Ljubljana okolica

IVO FRANCELJ

Elektromonter

SDO, DE KoËevje

PETER OSREDKAR

Strokovni sodelavec

ORDO, Uprava

IVAN ŠTEFANC

Geodet

SDO, DE Ljubljana okolica

MATEJ GAŠPERIN

Strokovni sodelavec

SDO, DE Ljubljana mesto

MARKO ŽAGAR

Tehnik informatik

SSS, Sl. za inf. storitve

MIHA ŠRAJ

Elektromonter

SDO, DE Ljubljana okolica

MIHA STERLE

Strokovni sodelavec

SDO, DE Ljubljana mesto

UROŠ KLAVŽAR

Elektromonter

SDO, DE Ljubljana mesto

MARTIN FRANKOVI»

Elektromonter

SDO, DE Novo mesto

BOJAN ŠAVORN

Višji projektant

SDO, DE Ljubljana mesto

GREGOR ZAJC

Strokovni sodelavec

SDO, DE Ljubljana okolica

PRIMOŽ ALEKSI»

Elektromonter

SDO, DE Trbovlje

DAMIR VRBANI∆

Elektromonter

SDO, DE Novo mesto

DAMJAN KLOP»I»

Strokovni sodelavec

SDO, DE Ljubljana okolica

GREGOR ZUPANEC

Elektromonter

SDO, DE Novo mesto

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje:

IME IN PRIIMEK

vzrok prenehanja

ORGANIZACIJSKA ENOTA

ALEŠ TROHA

prenehanje

SDO, DE Ljubljana mesto

BENJAMIN ZALAR

prenehanje

SDO, DE Ljubljana mesto

DAMJAN KRIŽNAR

prenehanje

SDO, Uprava

JOŽE ŽILNIK

upokojitev

SDO, DE Trbovlje

FRANC BRAJER

upokojitev

ORDO, DE Novo mesto

Umrl je naš upokojeni sodelavec Mirko BarkoviË.
Nevenka IvanËiË
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V spomin sodelavcu in
prijatelju Martinu Kropfu

Martin Kropf (tretji z leve v zgornjj vrsti) s sodelavci.

V Ëasu, ko smo vstopili v obdobje “veselega decembra”, ki prinaša
toliko prijetnih priËakovanj, Ëarobnosti, topline in druženj z najdražjimi, je kot strela z jasnega v sredo,
3. decembra 2008, v dopoldanskem
Ëasu kruto odjeknila vest o tragiËni
delovni nesreËi našega dolgoletnega
sodelavca in prijatelja Martina Kropfa. Sodelavci DE KoËevje smo globoko pretreseni onemeli, stisnilo nas
je pri srcu, ostali smo brez besed in
le nemo hodili drug mimo drugega.
V vsakega izmed nas sta se naselila
velika boleËina in globoko soËutje. Izgubili smo nepogrešljivega sodelavca,
ki nam je bil skoraj tri desetletja tako
blizu. Spoznanje, da je za vedno odšel od nas, je toliko bolj boleËe, saj je
odšel brez slovesa v tragiËni nesreËi
sredi dela. Ob tem pa so nam ostala
številna vprašanja brez odgovorov.

Zakaj? Zakaj se je zgodila ta tragiËna
nesreËa? Le kdo ima odgovor, ki bi ga
lahko vsi sprejeli?

M

artin je svojo življenjsko pot zaËel
septembra 1955 in se leta 1973
zaposlil v podjetju LIK KoËevje.
Že leta 1979 pa je nastopil delo v DE KoËevje kot delavec v gradbeni skupini in si
s tem dokonËno zaËrtal svojo poklicno kariero. Kmalu se je v njem porodila želja po
izpopolnitvi svojih strokovnih znanj v elektroenergetiki in sledilo je obdobje stalnega
izobraževanja - od monterja elektriËnih
omrežij do delovodje v elektroenergetiki.
Martin je v svojem dolgoletnem delu, ki ga
je v celoti in predano posvetil našemu podjetju, nesebiËno pomagal vsakomur izmed
nas, ki ga je vprašal za nasvet ali pa mu potožil o svojih težavah. Znal je pozorno prisluhniti in za vsakogar je našel razumevanje
in toplo besedo. Dela pri gradnji, obnovi in

pri vzdrževanju elektroenergetskega omrežja je opravljal strokovno in odgovorno. Kot
takšen je bil s svojimi bogatimi izkušnjami
na podroËju distribucije elektriËne energije
tudi svetel vzgled mlajšim sodelavcem, in
sicer z nasveti in dejanji.
Njegova krepka in pokonËna osebnost se je odlikovala po izrazitem obËutku
odgovornosti; v njej se je skrivala izjemna
Ëloveška toplina. Vsi tisti, ki nas je imel za
svoje prijatelje, smo mu lahko popolnoma
zaupali. Sam pa nam je nazorno pokazal,
kakšno je polno življenje. To je življenje
ljubezni, trdega dela in skrbi za druge.
Martin! V imenu kolektiva Elektra
Ljubljana, delavcev distribucijske enote
KoËevje, tvojih nekdanjih prijateljev in sodelavcev se ti zahvaljujem za zgledno izpolnjevanje delovnih dolžnosti in neomajno zvestobo.
Branko Volf
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NOVICA

SRE»ANJA

NOVICA

NOVOLETNA

Novi izzivi

Upokojenci DE
Trbovlje
Spet se je leto obrnilo in nam NOVA SRE»ANJA
PRIBORILO. Naši upokojenci so z velikim veseljem priËakali 4. december 2008, tj. dan, ko so se z veseljem
odzvali vabilu na prednovoletno sreËanje upokojenih
sodelavk in sodelavcev.

D

irektor DE Trbovlje je vse prisrËno pozdravil in povedal, da je prav vsakega zelo vesel. Povedal je tudi, da
je zelo vzpodbudno, da se je sreËanja udeležilo toliko
naših upokojenk. Povedati moram, da jim veselje in radost pomladita liËka.

Edvard Turk in Mitja Brudar.

V petek, 28. 11. 2008, smo se v DE Novo mesto
poslovili od našega direktorja, mag. Edvarda Turka.
Odšel je novim izzivom nasproti, saj bo od zdaj opravljal dela kot svetovalec uprave za tehniËne zadeve v
sekretariatu družbe Elektro Ljubljana, d. d. G. Turk je
bil naš štipendist, leta 1996 pa je nastopil pripravništvo v razvojni službi DE. Po opravljeni pripravniški
dobi je bil razporejen na delovno mesto “diplomirani
inženir v razvoju”. Zaradi prizadevnosti je nato njegova kariera zaËela strmo napredovati; bil je vodja
razvojne službe, namestnik direktorja itd., z zadnjo
odloËbo pa je postal direktor DE Novo mesto. Kot štipendist je dokonËal šolanje na Fakulteti za elektrotehniko, univerzitetni program energetike, letos pa je
dokonËal magisterij iz el. tehniËnih znanosti.

Vsako leto je bolj veselo in bolj prisrËno. Besede, besede
in besede. Kaj vse so si imeli povedati. Obujali so spomine na
pretekle Ëase, z zanimanjem spraševali, kako je zdaj in kako je
v njihovih skupinah. Pa še in še, kaj pa vnuki, kaj pa zdravje?
Da je bilo sreËanje še bolj prijetno, je poskrbel naš Andrej, ko je na harmoniko zaigral dve prikupni skladbi. Vsi radi
slišijo predvsem tisto, saj veste, Na Golici.
Upokojenci so se zahvalili za prisrËno snidenje in izrazili
veselje, da niso pozabljeni.
Irena PotoËnik

V

vsem tem Ëasu si je ustvaril družino, zgradil varen
dom, pomagal staršem na kmetiji in v vinogradu ter še
vedno je našel Ëas za planinarjenje.

Foto: Tomo Hutar

Podajanja na nova podroËja ali nove smeri so tvegana,
vendar pa so nagrade lahko izjemne. Vsak se mora sam odloËi,
po kakšni poti bo šel, in se nanjo podati z vso energijo, moËjo,
vztrajnostjo in z razumnostjo. Vsak si mora pri tem reËi “to
pot bom prehodil, kot najbolje vem in znam”.
Nekdanji sodelavci iz DE Novo mesto želimo, da mu bo
novo delovno mesto prineslo veliko zadovoljstva, miru in sreËe.

Jolanda Štukelj
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Upokojene sodelavce DE Trbovlje je sprejel Anton Razpotnik.

NOVICA

NOVICA

NaËrt delovnega Ëasa za leto 2009
Število delovnih
dni

Delovne ure

5 dnevni teden

Skupno št. ur

22

176

31. 12. 2009 (Ëetrtek)

4

20

160

20

160

KOLEKTIVNI DOPUST - predvideni

5

4

22

176

22

176

26. 6. 2009 (petek)

30

4

4

2

16

20

160

22

176

MAJ

31

5

5

1

8

20

160

21

168

PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V
LETU 2009

6.

JUNIJ

30

4

4

1

8

21

168

22

176

7.

JULIJ

31

4

4

23

184

23

184

8.

AVGUST

31

5

5

21

168

21

168

9.

SEPTEMBER

30

4

4

22

176

22

176

10.

OKTOBER

31

4

5

22

176

22

176

11.

NOVEMBER

30

5

4

21

168

21

168

12.

DECEMBER

31

4

4

1

8

22

176

23

184

365

52

52

7

56

254

2032

261

2088

1.

JANUAR

31

4

5

2

2.

FEBRUAR

28

4

3.

MAREC

31

4.

APRIL

5.

Mesec

Zap. št.

Število
praznikov

160

Število sobot

20

Število nedelj

16

Število dni

Ure praznikov
brez sob.,ned.

Pojasnila:

SKUPAJ

Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za delavce
elektrogospodarstva 40 urni delovni teden. Letna kvota
ur po sistemu 40 urnega delovnega Ëasa je 2.088, in sicer
261 dni x 8 ur je 2.088 ur.

DAN ELEKTROGOSPODARSTVA

1. in 2. januar - NOVO LETO (Ëetrtek in petek)
8. februar - PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK (nedelja)
12. in 13. april - VELIKA NO» (nedelja in ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (ponedeljek)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (petek in sobota)
31. maj - BINKOŠTI (nedelja)
25. junij - DAN DRŽAVNOSTI (Ëetrtek)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (sobota)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (sobota)
1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (nedelja)
25. december - BOŽI» (petek)
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI (sobota)

Nevenka IvanËiË

Terminski plan obdelave in izplaËil plaË za leto 2009
PLA»A

OBDELAVA (4 del. dan)

IZPLA»ILO (7 del. dan)

za mesec

Datun - dan

Datun - dan

JANUAR

5. 2. 2009 - Ëetrtek

10. 2. 2009 - torek

FEBRUAR

5. 3. 2009 - Ëetrtek

10. 3. 2009 - torek

MAREC

6. 4. 2009 -ponedeljek

9. 4. 2009 - Ëetrtek

APRIL

7. 5. 2009 - Ëetrtek

12. 5. 2009 - torek

MAJ

4. 6. 2009 - Ëetrtek

9. 6. 2009 - torek

JUNIJ

6. 7. 2009 - ponedeljek

9. 7. 2009 - Ëetrtek

JULIJ

6. 8. 2009 - Ëetrtek

11. 8. 2009 - torek

AVGUST

4. 9. 2009 - petek

9. 9. 2009 - sreda

SEPTEMBER

6. 10. 2009 - torek

9. 10. 2009 - petek

OKTOBER

5. 11. 2009 - Ëetrtek

10. 11. 2009 - torek

NOVEMBER

4. 12. 2009 - petek

9. 12. 2009 - sreda

DECEMBER

7. 1. 2010 - Ëetrtek

12. 1. 2010 - torek

Opomba:
Oddaja delovnih dnevnikov v oddelek plaË:
• vsak torek do 10. ure za pretekli teden,
• vsak zadnji teden v mesecu pa 1. delovni dan do 10.
ure naslednjega meseca.
Prosimo vas, da redno oddajate dokumente v
oddelek za obraËun plaË in s tem omogoËite izplaËilo
plaË na predvideni termin.
Danica Romih
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KRIŽANKA

NAGRADNA

SESTAVIL
TONI

Umetnost
priprave/
postreæbe
hrane

Lojna bula

Perje pri
repi, natje

Del voza za
vprego

BivališËe
umrlih

Æivalski vrt

Avstrijski
kipar, Hans

Jurij Leder

Tuj
dvoglasnik

Zgolj, samo

Oranje

Teæko
oroæje, top

Prikrivanje
davkov

Podolgovati
kos lesa,
lata
Kemijski
simbol za
Iridij

Divja ovca

PlastiËen
izolacijski
material

Simbol za
Nobelij

Zoran
Artnak

Star izraz za
æalost

Obrambni
igralec

Varjeno
mesto

Oboroæena
kraja

Rimski hišni
duh

RdeËi sadeæ

Krajša,
obiËajno
zabavna
skladba
Povelje,
komanda

Velika ptica
ujeda

Upravna
enota
katoliške
cerkve

V glasbi
lahkotno
NoËni lokal

Lekše Robert

Danijela
Borštnar

Staroslovanska pijaËa,
pivo

Olimpijske
igre

Pritrdilnica

Osrednji
slovenski
Ëasnik

Nataša Turk

Stara
prestolnica
Babilonije

Latinsko ime
za Javor

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebancu Robertu RuËigaju iz Radomelj, ki bo prejel praktiËno
nagrado. Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 15. januarja 2009,
in pošljete na naslov: Elektro Ljubljana, d. d., Uredništvo Elektro novic, Oddelek za odnose z javnostmi, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

Elektro novice ‡ interno glasilo Elektra Ljubljana, d. d. Naslov: Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana. Elektro novice prejemajo vsi
zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana, d. d. Glavna in odgovorna urednica: mag. Violeta Irgl. Uredniπtvo: Mateja
PeËnik in Marko Piko. 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: Jana Burja, Klemen Horvat, Vincenc Janša, Erika Kobe, Virna Konrad,
Uršula Krisper, Alenka Kušar, Marko Piko, Irena PotoËnik, Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jolanda Štukelj, Branko Volf.
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ZA DUŠO

ZA DUŠO

Lepa, ampak
žalostna zgodba

H

odil je po parku gor in dol. Še pet minut in tu bo, vedno je
bila toËna. Zagledal jo je. “NE MOREM,” mu je odmevalo v
glavi, “saj jo mogoËe ljubim?” Nasmehnila se mu je. Rahel
poljub ji je pritisnil na hladne ustnice. ZaËudeno ga je pogledala.
Tega pri njem ni bila vajena. Vedno jo
je objel. Tudi on je Ëutil, kako je bil
lahko tako hladen, ko pa je v njej
vse gorelo. Prijel jo je za roko
in jo posadil na klop. ZaËel
je. Najprej mu besede niso
šle z jezika, nato pa hitreje.
Ljubezen ima svoj Ëas, sezoKar govoril je. Rekel je, da
no in razloge. Ne moreš je prisiliti v
mora konËati, da mu veto, da bi ostala. Lahko jo le objameš,
liko pomeni, toda, da ima
ko pride, in si sreËen tiste trenutke
rajši fantovsko življenje
svojega življenja, ko je s teboj!
kot njo. Rekel je, da je metulj,
ki leta od cveta do cveNeznani avtor
ta, da se je pri njej malo dlje
ustavil, toda zdaj ga Ëaka nova

Lepa misel:

DeËek in uËiteljica

D

eËek je šel prviË v šolo, dobil je barvice in risal. Prebarval je
list z barvami, kot jih je videl.
UËiteljica vzklikne: “Kaj pa poËneš, mladi mož?”
“Rože slikam,” ji reËe.
In ona: “Zdaj ni Ëasa za umetnost! Sicer pa rože so zelene
in rdeËe!
Dovolj Ëasa imaš, mladi mož, da narediš stvari takšne, kot
morajo biti. Misliti moraš tudi na druge, saj nisi edini!” In še to:
“Rože so rdeËe, mladi mož! In listi zeleni. Ni treba, da vidiš rože
drugaËne, kot so od nekdaj bile.” DeËek pa pravi: “Toda v mavrici
je toliko barv, toliko v jutranjem soncu, in rož in jaz vidim prav
vse!” ”Dobro,” odvrne uËiteljica, “veš, nisi priden, predpisano je,
kakšne morajo biti stvari, zato boš naslikal rože takšne, kot so.
Torej, ponovi za mano: “Rože so rdeËe ...” Toda deËek odvrne: “V
mavrici je toliko barv!” UËiteljica ga pošlje v kot in pravi: “To je
samo v tvoje dobro, v kotu ostaneš, dokler ne narediš tako, kot je
treba in dokler ne odgovoriš tako, kot je prav!” Postal je osamljen, stopil je k uËiteljici in rekel: “Rože so rdeËe in listi zeleni ...”

cvetlica. »util je, kako ji laže, Ëutil je, da laže sam sebi, da si noËe
priznati, da jo ljubi. Kako bi se mu fantje smejali, Ëe bi vedeli, da se
je resniËno zaljubil v to malo deklico. Ne, ne, ne ljubi je, to je privid.
KonËal je. Pogledal jo je, toda, kar je videl, mu je kot hladna boleËina
spreletelo srce. Zrla je nekam v daljavo. Tako Ëudna, tako hladna je
bila. Nikoli je še ni videl take. Ni jokala, le zrla je nekam predse, poslovil se je. Z roko ji je mršil lase, toda z niËemer ni pokazala, da Ëuti
njegovo roko. Odšel je. Hudo mu je bilo, pomislil je, da bi se vrnil in
jo objel in ji rekel, da se je lagal, da je ne ljubi. Toda zmagal je njegov
ponos. Hodil je brez misli. Potem pa. Cviljenje zavor. Pok ploËevine
... krik ... in njegovo ime. Obrnil se je in ni verjel. Tekel je kot nor.
Pritekel je do ceste in videl. Njo, ki je ležala pred avtomobilom; videl
je kri, ki je kapljala iz njenih prsi. Samo nekaj je bilo v njem, potreba, da kriËi, in kriËal je: “LJUBIM TE! MORAŠ ŽIVETI! NE UMRI!
LJUBIM TE!” Njene veke so za vedno prikrile oËi. Glava ji je udarila
ob tla. »util je le še grozno boleËino. Prišli so njeni straši. Mati je
jokala, a oËe je le gledal. Vedel je, da ga vsi obsojajo. Da je kriv, to
je vedel. Kot v sanjah je odšel. Takrat je spoznal, kako moËno jo ima
rad, toda bilo je prepozno. Spet je zmagal njegov ponos. In zdaj
bo plaËeval vse življenje. Hotel je svobodo, hotel je biti sam
in ... zdaj je ostal sam, ostala je le še trajajoËa boleËina, ki ga
ne bo nikdar zapustila. Vedel je tudi to, da mora plaËevati in
plaËeval bo vse življenje, in to sam, Ëisto sam.
Vir: Internet.

»as je tekel in deËek je šel
v drugo mesto, v drugo
šolo. Našel je uËiteljico,
ki se je smehljala in
rekla: “Risanje mora
biti igra. Saj je v roži
toliko barv in vse je
treba narisati.” Toda
deËek je risal rože
v urejenih vrstah,
zelene in rdeËe. In
ko ga je uËiteljica
vprašala, zakaj, je
odvrnil: “Rože so
rdeËe in listi zeleni.
Ni treba, da vidiš rože
drugaËne, kot so od nekdaj bile.”
Harry Chapin
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