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UREDNICE

BESEDA

Kriza je
lahko vedno
tudi izziv...
Drage bralke in dragi bralci, lepo pozdravljeni in dobrodošli!
Pred kratkim sem brala zanimivo
razmišljanje o krizi, ki je zadnje mesece
na pohodu po vsem svetu. V spomin se
mi je vtisnilo kar nekaj zanimivih idej, a
najbolj me je prepriËalo avtorjevo mnenje, da to res ni samo finanËna kriza,
ampak mogoËe bolj kriza poštenih odnosov, kriza zaupanja, kriza novih in novih
potreb, želja. V bistvu gre pravzaprav za
krizo Ëloveških vrednot, odgovornosti do
soËloveka, zaposlenega, podjetja, države,
skupnosti. Ta odgovornost se je z neoliberalizmom oËitno izgubila; odplavili so jo
pohlep, zahrbtnost, sebiËnost.

A

vtor na neki naËin s tem poudarkom
podaja tudi nekaj odgovorov, predlogov, mogoËih rešitev. NajveËji poudarek
daje vodjem, jasnemu vodenju v gospodarstvu
in na ravni države. Odgovorno vodstvo daje
obËutek varnosti, ki je posledica. Naslednji pomemben kljuËni dejavnik je zaupanje. IzhajajoË
iz te trojice, lahko zapišem, da bo treba ponovno pravilno ovrednotiti potenciale, ki jih prinašajo pošteni in Ëisti odnosi. Tudi tukaj so gotovo
skriti veliki potenciali, ki jih je treba prebuditi,
da bomo vsi skupaj iz krize izšli kot zmagovalci.
Med vsebino internega glasila naj omenim, da so nam prvi letošnji meseci kot kolektivu Elektra Ljubljana prinesli veliko zanimivih
tem. Vedno aktualne investicije, nove cene elektriËne energije za gospodinjske odjemalce s 1.
marcem, e-storitve Elektra Ljubljana, energijska
uËinkovitost, obnovljivi viri energije in še veliko
veË. Naj tokrat malo bolj poudarim le nekatere.

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

V Uredništvu Elektro novic smo z iskrenim
veseljem podprli idejo Ëlanov in Ëlanic Ëasopisnega sveta Elektro novic, da v letu 2009 zaËnemo akcijo “Najprijaznejši sodelavec, sodelavka”.
Dogovorili smo se, da bo akcija v zaËetku potekala na distribucijskih enotah z glasovanjem za
tri najprijaznejše sodelavce oziroma sodelavke.
Kot kriterije za izbor smo predlagali: razumevanje med sodelavci, pripravljenost pomagati
sodelavcem, pripravljenost prenašati strokovna
znanja, sposobnost dobre komunikacije med sodelavci ter z nadrejenimi in podrejenimi pa tudi
pozitiven pogled na življenje. Prvi izbor je že
bil izveden na DE Ljubljana mesto. In prvi zmagovalec je Jožef Satler. »estitamo. V poletnih
mesecih v okviru sodelovanja med uredništvom
in Ëlani Ëasopisnega sveta naËrtujemo še izvedbo akcije “Najboljše nadzorništvo”. O tem bomo
veË pisali v naslednji številki glasila.
Poslovno leto 2009 bo med drugim zaznamovano tudi z visoko okroglo obletnico zaËetka
elektrifikacije Dolenjske in Bele krajine ter s pridobivanjem certifikata Družini prijazno podjetje. VeË lahko preberete med tokratno vsebino.

Vabim vas k branju. Vsem, ki ste s
svojimi prispevki prispevali k pestrosti
tokratne številke, pa se toplo zahvaljujem.
Želim vam lep in prijazen prihod pomladi
ter veliko pozitivne energije.
Mag. Violeta Irgl, urednica
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Investicije
- nujna
vzporednica
uspešnega
poslovanja
Spoštovane sodelavke, sodelavci!
Naj tokrat med velikim številom pomembnih projektov
in dogajanj v letu 2009, ki so obširneje predstavljeni tudi v
Elektro novicah, zaradi velikega pomena poudarim prav podroËje investicij v elektroenergetsko omrežje in objekte. NaËrt
investicij, ki ga je pred kratkim potrdil nadzorni svet, izhaja
iz potreb družbe Elektro Ljubljana; usmerjen je v zagotavljanje stalne, zanesljive in kakovostne dobave elektriËne energije vsem odjemalcem na obmoËju družbe Elektro Ljubljana.
Osnova za pripravo NaËrta investicij je bil predlog “NaËrt
razvoja omrežja za desetletno obdobje na obmoËju podjetja
Elektro Ljubljana”, upoštevana pa so nova dejstva in nastale
spremembe v vmesnem Ëasu.

N

a osnovi navedenega znaša izhodišËni naËrt investicij za leto
2009 50,898 mio EUR, od katerega znašajo sredstva, naËrtovana
za financiranje distribucijske infrastrukture, 45,928 mio EUR.

Glede na leto 2008 je NaËrt investicij vrednostno višji za 12 %.
Razlika gre na raËun predvsem objektov visoke napetosti, kar je posledica premajhnih vlaganj v ta segment investicij v preteklih letih in
poveËanih potreb po novogradnjah in obnovah. V NaËrt investicij so
med drugim vkljuËeni nadaljevanje gradnje RTP 110/20 kV Litostroj,
predviden zaËetek gradnje 110 kV kablovoda RTP Šiška - RTP Litostroj
in RTP 110/20 kV Mengeš ter obnova in razširitev RTP 110/20 kV Trebnje, RTP 110/20 kV Gotna vas in RTP 110/10 kV ViË.
Na obmoËju mesta Ljubljana smo zaËeli aktivnosti za prehod 10
kV srednjenapetostnega distribucijskega omrežja na 20 kV obratovalno napetost, in sicer z gradnjo transformacije 110/20 kV v objektih
RTP Polje in RTP ViË, gradi se tudi RTP Litostroj, v pripravi je prehod na
transformacijo 110/20 kV v RTP Bežigrad. Temu sledi ustrezna prilagoditev obstojeËega 10 kV omrežja z zamenjavo obstojeËih 10 kV kablovodov z 20 kV in zamenjavo obstojeËih distribucijskih transformatorjev
10/0,4 kV z 20/0,4 kV. Za leto 2009 je v ta namen naËrtovana gradnja
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mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

oziroma zamenjava prek 10 km 20 kV kablovodov kot nadomestilo za
obstojeËe 10 kV kablovode in zamenjava okoli 20 transformatorjev
moËi po 400 kVA in 630 kVA v obstojeËih transformatorskih postajah.
Objekti SN- in NN-napetostnega nivoja so v NaËrtu investicijskih vlaganj uvršËeni po razliËnih kriterijih. Ti kriteriji so: nadaljevanje
investicij, zaËetih v letu 2008, objekti prehoda na 20 kV napetost, objekti na podlagi pogodbenih obveznosti in izdanih soglasij, objekti, ki
se sofinancirajo, objekti za reševanje obmejne problematike, objekti, ki
se gradijo soËasno z drugo infrastrukturo, objekti za reševanje napetostnih razmer, obnova ali rekonstrukcija dotrajanih obstojeËih objektov,
to so objekti investicijskega vzdrževanja in objekti za poveËanje zanesljivosti napajanja. Pri izboru objektov je bil poleg naštetih tehniËnih
kriterijev upoštevan tudi kriterij skladnega regionalnega razvoja vseh
obmoËij, ki jih pokriva Elektro Ljubljana. NaËrtujemo, da bo fiziËni
obseg teh investicij v letu 2009 obsegal okoli 100 novih transformatorskih postaj s pripadajoËimi SN-vodi in NN-razvodi, vkljuËno z obnovami obstojeËih objektov. V naËrtovanem obsegu “objektov SN in
NN” ocenjujemo, da 60 % vlaganj odpade na novogradnje ter 40 % na
rekonstrukcije in obnove obstojeËih objektov.
Elektro Ljubljana je postal velik uporabnik TK-storitev, v prihodnosti pa se bo ta poraba še poveËevala, zato že od leta 2000 pospešeno gradimo povezave z optiËnimi kabli po celotnem obmoËju, ki
ga pokrivamo. ObstojeËa terminalna oprema SDH/FMX v vozlišËih je
dimenzionirana in konfigurirana za potrebe Elektra Ljubljana. Zaradi
poveËanih potreb Elektra Ljubljana in poveËanja tržnega segmenta na
IP v okviru naËrtovalskega segmenta TK-zveze naËrtujemo nadgradnjo
omrežja v smislu dviga hitrosti hrbteniËnega omrežja - WDM. WDMzanka: Ljubljana-Trbovlje-Novo mesto-»rnomelj-KoËevje-Grosuplje
-Ljubljana je telekomunikacijski pogoj za postavitev DRC-centra v
Nadzorništvu »rnomelj. Na podroËju telefonije v letu 2009 naËrtujemo zakljuËevanje prehoda na IP-telefonijo na lokacijah Novo mesto in
Ljubljana ter dodajanje novih funkcionalnosti.
Mag. Mirko MarinËiË

AKTUALNO

AKTUALNO

Dogajanje na trgu z elektriËno
energijo in podražitev energije za
gospodinjske odjemalce s 1. 3. 2009
Elektro Ljubljana, d. d., je s 1.
marcem 2009 uveljavil nove cene
elektriËne energije za gospodinjske
odjemalce. Kljub padcem cen energentov, ki so posledica gospodarske krize, se bo raËun za elektriËno
energijo za gospodinjstva povpreËno povišal za 2,2 odstotka. PovpreËni konËni raËun za gospodinjskega odjemalca pa se bo meseËno
poveËal z 41,74 evra na 42,64 evra.
S tem se bo zmanjšala razlika med
tržno ceno in ceno, ki jo za oskrbo
z elektriËno energijo plaËujejo gospodinjstva. Z nadaljnjim padcem
tržnih cen pa bi trenutne cene za
gospodinjstva lahko postale zanimive tudi za vstop neodvisnih konkurentov na ta segment trga, zato
lahko v prihodnosti priËakujemo
razvoj konkurence in upad tržnega
deleža.

V

sredini leta 2008 je finanËna kriza, ki je izbruhnila že leto prej,
zaËela moËno majati temelje realnega sektorja svetovnega gospodarstva.
Cena nafte na blagovnih borzah se je pod
pritiskom moËnega povpraševanja držav v
razvoju pa tudi tržnih špekulantov, ki so
denar selili z majavih delniških trgov na
blagovne, strmo vzpenjala vse od zaËetka
leta 2007. V sredini leta 2008 pa je zaËela
moËno padati in je do konca leta dosegla
le tretjino maksimalne vrednosti. Z manjšim zamikom je tej ceni sledila tudi cena
elektriËne energije. Ta se je tako v prvi
polovici leta 2008 povišala za skoraj 46 %,
nato pa se je do konca leta 2008 znižala za
skoraj 38 %. Med letom 2008 pa je celoten
padec cen elektriËne energije na blagovni
borzi EEX v Leipzigu znašal 10 %.

Elektro Ljubljana, d. d.,
si je za leto 2009 od svojih dobaviteljev elektriËne energije oziroma od slovenskih proizvajalcev konec
leta 2008 izpogajal nove pogoje za nakup
elektriËne energije za gospodinjske odjemalce. PovpreËna cena nakupa je za 17 %
višja od nakupne cene v letu 2008. Med
sklepanjem pogodb je ta cena še vedno zaostajala za 30 % za tržno ceno za leto 2009.
Nova nakupna cena elektriËne energije za
Elektro Ljubljana predstavlja glavni vzrok
za spremembo prodajnih cen elektriËne
energije s 1. 3. 2009. Elektro Ljubljana je z
uvedbo progresivnega naËina obraËuna in
s podražitvijo s 1. 11. 2008 delno pokril izgubo na segmentu nakupa in prodaje elektriËne energije gospodinjskim odjemalcem,
delno pa uskladil prodajne cene s priËakovano rastjo cen v letu 2009. Kljub temu je
bila potrebna dodatna uskladitev prodajnih
cen oziroma podražitev, ki pa ne bo pokrila
celotnih stroškov poslovanja na segmentu
nakupa in prodaje elektriËne energije gospodinjskim odjemalcem v letu 2009, ki se
bodo pokrivali tudi iz drugih delov poslovanja Elektra Ljubljana.

Ker je elektriËna energija osnovna življenjska dobrina,
ki za nekatera podroËja
uporabe nima nadomestila,
se v Elektru Ljubljana zavedamo družbene in socialne odgovornosti
pri poveËanju cen elektriËne energije.
Zato bomo koliËine elektriËne energije
za pokrivanje osnovne porabe pri odjemalcih zagotavljali po ugodnih pogojih
na podlagi uvedenega novega progresivnega obraËunavanja elektriËne energije novembra 2008. Pogoje za dodatne
koliËine porabe elektriËne energije, kjer
je mogoËe zagotoviti nadomestni vir
energije, pa prilagajamo razmeram na
trgu elektriËne energije in trgu preostalih energentov. Cena elektriËne energije
v prvem in drugem razredu porabe se s
1. 3. 2009 poveËa za 8 % z namenom
postopnega približevanja ceni nakupa
elektriËne energije in tržni ceni elektriËne energije. Cena elektriËne energije v
zgornjih treh razredih porabe se zaradi
znižanih faktorjev cene energije poceni
kot posledica nižje razlike med nakup-
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no ceno Elektra Ljubljana in tržno ceno
elektriËne energije, ki sledi gibanju cen
preostalih energentov.
KonËni raËun za elektriËno energijo,
ki bi se ob nezmanjšani porabi odjemalca v povpreËju poveËal za 2,2 odstotka,
vsebuje stroške za uporabo elektroenergetskih omrežij, elektriËno energijo in
meseËno nadomestilo dobavitelja, mogoË dodatek za obnovljive vire, trošarino in DDV. Pri tem se elektriËna energija
z upoštevanjem meseËnega nadomestila
za povpreËnega gospodinjskega odjemalca poveËa za 4,1 odstotka, preostali
elementi konËnega raËuna pa ostajajo
nespremenjeni ob upoštevanju novih
elementov cen za uporabo omrežja.
Zaradi spremembe cen elektriËne
energije s 1. 3. 2009 se višina podražit-

ve oziroma pocenitve za posameznega
odjemalca spreminja z višino njegove
povpreËne dnevne porabe. 0,4 % odjemalcem z visoko dnevno porabo nad 35
kWh se elektriËna energija poceni do 2 %
oziroma povpreËno 4,3 EUR meseËno,
52,7 % gospodinjskim odjemalcem pa se
konËni raËun podraži do 3 % oziroma
povpreËno 0,57 EUR meseËno.
Razvoj cen elektriËne energije od
nakupa potrebnih koliËin za gospodinjske odjemalce naprej pa je že skoraj v
celoti izniËil razliko med maloprodajno
ceno za gospodinjstva in tržno ceno,
ki utegne z zaostrovanjem gospodarske
krize padati tudi v prihodnje. To bi lahko
spodbudilo vstop neodvisnih konkurentov na ta segment trga in zaostrovanje
konkurence. PoslediËno lahko priËakujemo zmanjšanje tržnega deleža na tem

segmentu, kar pa je glede na 100 % delež
na distribucijskem omrežju Elektra Ljubljana logiËna posledica.
Opisane razmere torej prinašajo
bistveno spremembo okolja, zato bomo
morali vsi zaposleni v Elektru Ljubljana
razmišljati in delovati še bolj tržno naravnano. Poleg tega bomo morali še veË
energije in truda nameniti izpolnjevanju
potreb in želja gospodinjskih ter drugih
odjemalcev in razvoju storitev, ki bodo
širili našo ponudbo ter nas delali boljše
od konkurence. Pri tem je zagotavljanje
zanesljive in varne oskrbe z elektriËno
energijo le predpogoj naše uspešnosti.

Mag. Gregor BoæiË

NOVICA

NOVICA

100 let elektrifikacije Dolenjske
in Bele krajine

P

oslovno leto 2009 bo med
drugim zaznamovano tudi
z visoko okroglo obletnico
zaËetka elektrifikacije Dolenjske in
Bele krajine. ZaËetki segajo v Novo
mesto v leto 1909. Ob tej priložnosti
je uprava imenovala delovni tim za
pripravo dogodka in izdajo publikacije, ki bo primerno zaznamovala dogodek.
Violeta Irgl
Novo mesto s Seidlovim mlinom.
Fotografija iz zbirke Dolenjskega muzeja
Novo mesto.
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Avtomatsko obvešËanje
odjemalcev o naËrtovanih izklopih
Neprekinjenost dobave elektriËne energije predstavlja enega
kljuËnih kazalnikov zadovoljstva
odjemalcev. Elektro Ljubljana, d. d.,
si prizadeva, da je število naËrtovanih prekinitev elektriËne energije Ëim manjše. Redna vzdrževalna dela, popravila in investicije v
distribucijsko omrežje zahtevajo
vzpostavitev
breznapetostnega
stanja, kar pri odjemalcih povzroËi
prekinitev dobave elektriËne energije. Da so te prekinitve Ëim krajše, dosežemo z ustrezno pripravo
in organizacijo dela. O naËrtovanih
izklopih odjemalce obvestimo prek
radijskih objav in objav na naši
spletni strani www.elektro-ljubljana.si.

O

bvestila v veËini primerov (izjema je DE Ljubljana mesto)
sporoËajo odjemalcem, katera
transformatorska postaja (TP) bo izklopljena, tako da mora odjemalec sam
ugotoviti, ali je z elektriËno energijo
oskrbovan iz izklopljenega TP. Ker želimo odjemalcu ponuditi kakovostnejšo
informacijo o naËrtovanih izklopih, smo
v okviru projekta nadgradnje klicnega
centra razvili aplikacijo za avtomatsko
obvešËanje odjemalcev o naËrtovanih
izklopih. Odgovorna oseba na nadzorništvu bo v aplikacijo vnesla podatke o
naËrtovanem izklopu. Podatki so strukturirani tako, da omogoËajo obvešËanje
posameznega odjemalca, ki se z elektriËno energijo oskrbuje iz predmetnega TP
(TP, izvod TP, merilno mesto). Obvestilo
o naËrtovanem izklopu se po potrditvi
avtomatsko prenese na spletno stran,
kjer lahko odjemalci s pomoËjo iskalnika po naslovu preverijo, ali bo njihovo
merilno mesto izklopljeno. Obvestilo se
po potrditvi prenese prek elektronske

pošte na radijsko postajo, ki obiËajno
objavlja obvestila o naËrtovanih izklopih za predmetno nadzorništvo. Novost,
ki jo uvajamo, je, da se lahko odjemalec
prijavi na storitev, da ga o izklopu na izbranem merilnem mestu obvestimo prek
SMS ali/in elektronske pošte. Diagram
poteka je prikazan na spodnji sliki.
Predhodno se mora odjemalec na
takšno storitev prijaviti, in sicer je prijava mogoËa v okviru e-storitev. Odjemalci, ki so si izbrali obvešËanje prek SMS
ali elektronske pošte, prejmejo obvestilo
o prekinitvi 48 ur pred prekinitvijo (zakonsko doloËilo) in še dodatno obvestilo
eno uro pred izklopom. Ravno tako dobijo obvestilo, Ëe je naËrtovana prekinitev
preklicana.

Ljubljana, d. d., implementirano v mesecu
marcu 2009. V prvi polovici bo potekalo
izobraževanje uporabnikov aplikacije,
predvidoma v drugi polovici pa bo obvešËanje na opisan naËin zaživelo v praksi.
Odjemalci pa se lahko v okviru e-storitev
že prijavijo na avtomatsko obvešËanje o
naËrtovanih izklopih. Zaposlene v Elektru
Ljubljana, d. d., vabimo, da se naroËijo na
obvešËanje prek SMS in/ali elektronske
pošte. Seveda povabilo velja vsem bralcem našega Ëasopisa.
Avtomatsko obvešËanje o naËrtovanih izklopih predstavlja poleg kakovostnejšega servisa za odjemalce tudi racionalizacijo poslovanja Elektra Ljubljana,
d. d.
Roman Ponebšek

Avtomatsko obvešËanje o naËrtovanih izklopih bo v poslovanje Elektra

E-storitve
prijava

Priprava
obvestila o
izklopu

radijska
objava

Aplikacija za
avtomatsko
obvešËanje
odjemalcev o
naËrtovanih izklopih

spletna
stran

SQL
streænik
baza
podatkov

SMS

ERC

e-pošta

marec2009 | Dober tok. • 7

AKTUALNO

AKTUALNO

E-storitve Elektra
Ljubljana - ste že
prijavljeni?

V mesecu novembru 2008 smo
uporabnikom ponudili prenovljene
elektronske storitve, ki so namenjene gospodinjskim in poslovnim odjemalcem.

Z

nadgradnjo smo posodobili obstojeËe elektronske storitve za poslovanje
z odjemalci in jih nadgradili z novimi funkcionalnostmi. Uporabniki imajo
možnost uporabe elektronskih storitev v
varnem okolju z digitalnim potrdilom ali
brez njega (certifikata). Tako smo uporabnikom približali uporabo elektronskih storitev. S tem sledimo zastavljenemu cilju
poveËati elektronsko poslovanje, zmanjšati stroške poslovanja in dvigniti kakovost
storitev za odjemalce.

©tevilo uporabnikov elektronskih storitev
900
800
700
600

S spodnjega grafa je razvidno število
aktivnih uporabnikov elektronskih storitev v posameznem mesecu v letih 2008 in
2009.
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ObstojeËe elektronske storitve (implementirane v letu 2004) so bile zasnovane
kot sistem brezpapirnega poslovanja prek
spleta v varnem naËinu, in sicer z uporabo digitalnega potrdila oziroma certifikata.
Registrirani uporabniki so imeli na voljo z
uporabo digitalnega potrdila naslednje storitve:
• oddaja stanja števca;
• sprememba plaËnika odjemnega mesta;
• prijava merilnega mesta;
• odjava merilnega mesta z odklopom.
Nadgradnja e-storitev je razširila nabor storitev, ki jih ponujamo uporabnikom,
da jih lahko opravijo v elektronski obliki,
tj. z uporabo digitalnega potrdila ali brez
njega.

Za prvo registracijo je treba v obrazec vpisati davËno številko, ime,
priimek, naslov, telefonsko številko, številko odjemnega mesta ter
naslov elektronske pošte. Uporabniško ime in geslo si doloËi vsak
uporabnik sam.
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Druga možnost poenostavlja postopke in sledi zadanemu cilju, tj. vzpodbuditi veËjo oziroma množiËnejšo uporabo
elektronskih storitev oziroma elektronskih
komunikacijskih poti.
Odjemalci, ki niso z oskrbovalnega
obmoËja Elektra Ljubljana, d. d., in
želijo z Elektrom Ljubljana, d. d.,
skleniti pogodbo o dobavi (oskrbi),
imajo možnost, da na vstopni strani, ki je prikazana na spodnji sliki,
izpolnijo obrazec; s tem se zaËne
postopek zamenjave dobavitelja.

Odjemalec lahko s pomoËjo e-storitev odda naroËilo za posamezno
vrsto oskrbe, dodatne storitve, za
razliËne spremembe na odjemnem
mestu (tehniËne ali statusne), lahko odda naroËilo za obvešËanje o
naËrtovanih izklopih ali pa naroËilo o prejemu brošur o uËinkoviti
rabi energije.

E-storitve omogoËajo tudi prijavo
napak na merilnem mestu in tudi
na distribucijskem omrežju.

Registrirani odjemalec ima vpogled
v svoj arhiv oddanih in prejetih obrazcev
ter v tehniËne podatke odjemnega mesta.
E-storitve ponujajo tudi možnost, da lahko
uporabniki, ki imajo veË odjemnih mest, z
enim uporabniškim imenom in enim geslom dostopajo do e-storitev za vsa odjemna
mesta, ki jih navedejo v prijavi.
Vse zaposlene vabimo, da se registrirajo in preizkusijo prednosti elektronskega
poslovanja.
Damjana Mes
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E-raËun - aplikacija za sodoben
naËin plaËevanja in spremljanja
porabe elektriËne energije za
poslovne in gospodinjske odjemalce
Po zadnjih raziskavah 60 % slovenskih gospodinjstev uporablja svetovni splet. Med njimi je 40 % takšnih, ki uporabljajo tudi sodobne banËne poti. To kaže,
da se delež odjemalcev, ki želijo poslovati na sodoben
naËin, tj. brez Ëakanja v vrstah in z manjšimi stroški,
poveËuje, kar seveda ne preseneËa. Na izziv Ëasa se je
odzvalo tudi naše podjetje, Elektro Ljubljana, d. d., ki
je v novembru 2008 v sodelovanju z drugimi distribucijskimi podjetji in Informatiko, d. d., razvilo aplikacijo, v kateri odjemalci lahko naroËijo prejemanje

e-raËuna, sporoËajo stanje števca, spremljajo porabo
elektriËne energije in plaËila raËunov.

A

plikacija e-raËun, ki je namenjena spremljanju porabljene elektriËne energije, se dopolnjuje z aplikacijo estoritve, ki je namenjena spremembam na odjemnem
mestu, naroËilu storitev Elektra Ljubljana, d. d., in sporoËanju
okvar na merilnem mestu ali omrežju.
Aplikacija e-raËun je na naši spletni strani www.elektroljubljana.si. Za uporabo je potrebna predhodna registracija, in
sicer se lahko uporabnik prijavi z digitalnim potrdilom ali brez
njega (certifikat). Poleg splošnih osebnih podatkov potrebujete
še številko odjemnega mesta (ŠTOD) in številko enega izmed
zadnjih treh raËunov za elektriËno energijo. S tem je zagotovljeno varno in preprosto poslovanje.
Ko opravite registracijo, v aplikacijo preprosto vstopate z
uporabniškim imenom in geslom.

Slika 1: Registracijski obrazec.
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Slika 2: Vstop v e-raËun.
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AKTUALNO

Slika 3: Prikaz funkcionalnosti “Oddaja števËnih stanj, prijava na e-raËun, prijava na neakontacijski obraËun”.

Po vstopu vam aplikacija omogoËa širok nabor aktivnosti, in
sicer lahko:
• prejemate e-raËun za elektriËno energijo;
• oddajate števËna stanja;
• plaËujete porabo elektriËne energije po dejanski meseËni porabi;
• spremljate izstavljene raËune in plaËila;
• dostopate do arhiva bremenitev in plaËil;
• izdelate informativni izraËun plaËila za porabljeno elektriËno
energijo;
• spremljate porabo elektriËne energije na merilnem mestu in vašo
porabo primerjate s povpreËno slovensko porabo;
• dostopate do tehniËnih podatkov vašega merilnega mesta.
Aplikacija trenutno omogoËa pošiljanje e-raËuna na elektronski naslov, ne pa tudi v elektronsko banko plaËnika. To pomeni,
da poslovanje z bankami, ki že ponujajo storitev e-raËun, še ni v
celoti omogoËeno. Razvoj aplikacije bo omogoËal tudi pošiljanje eraËuna v elektronsko banko; s tem bo omogoËeno dejansko plaËevanje e-raËuna s pomoËjo elektronske banke, in sicer brez dodatnih
aktivnosti razen plaËnikove potrditve elektronskega raËuna. To bo

omogoËeno predvidoma konec meseca marca. Aplikacija omogoËa
tudi, da e-raËun iz aplikacije shranite na lokalni disk vašega raËunalnika in ga uvozite v sistem elektronskega banËništva (SKB net,
KLIK, ABAnet ...) ob predpostavki, da banka podpira takšen naËin.
Za prejemanje e-raËuna mora lastnik oziroma plaËnik na
merilnem mestu podpisati “Vlogo za prijavo na prejem e-raËuna”.
S podpisom izjave oziroma vloge za prijavo na prejem e-raËuna
plaËnik soglaša, da bo prejemal raËune za porabljeno elektriËno
energijo samo v elektronski obliki.
Elektronski svet ni veË domena pešËice futuristov, ampak potreba sodobnega Ëloveka. Zato vas vabimo, da se prijavite v aplikacijo e-raËun in izkoristite številne ponujene funkcionalnosti ter
ne nazadnje prihranite Ëas in denar in kar je zelo pomembno - posredno ohranjamo naravo, saj se izognemo tisku raËuna na papir
in prevozu pošte.
Roman Ponebšek
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Elektro Ljubljana
v množiËnih
medijih
v letu 2008

V obravnavanem obdobju se je v objavah z geslom Elektro
Ljubljana najveËkrat pojavil predsednik uprave Mirko MarinËiË
(45 objav), sledijo mu Uršula Krisper (34 objav), Gregor BožiË in
Igor Podbelšek (8 objav) ter Milan Švajger (7 objav).
»e je bilo leto 2007 v medijih glede Elektra Ljubljana intenzivnejše, je bilo leto 2008 v primerjavi s prejšnjimi leti po številu
objav kar nepredstavljivo. Med nakovalom ekonomike stroškov in
kladivom regulatorja so nastajale “vroËe” objave. Urad za varstvo
konkurence je s svojim delovanjem, usmerjenim na vse slovenske
distributerje, dvignil “medijski prah”. Medijskega neurja Elektro
Ljubljana ni Ëakal križem rok; z ustreznim odzivanjem, mnenji in
s komunikacijskim programom je ohranjal ugled.
n e n a Ë.
15,7 %

Ustrezno ohranjanje ugleda

n a Ë.
11,3 %
nen a Ë.
1,3 %

Press clipping, d. o. o., je za podjetje Elektro Ljubljana izvedel analizo medijskih objav za leto 2008. Leta
2007 smo zasledili 526 objav z geslom Elektro Ljubljana,
v letu 2008 pa 556 objav veË - 1.082 objav. Leta 2008
se je tako število objav z geslom Elektro Ljubljana glede
na leto 2007 poveËalo za skoraj 105,7 %. Junija je bilo
objavljenih 30 objav, januarja pa 40. To sta meseca z
najmanjšim številom objav v letu 2008. Število objav je
bilo znatno višje v drugi polovici leta, avgusta (172) in
oktobra (210).

V

letu 2007 je bilo 428 pozitivnih objav, v letu 2008 pa 775.
To predstavlja skoraj 81-odstotno zvišanje absolutnega števila pozitivnih objav. Jedro pozitivnih objav v letu 2008
tvorijo tematike: Stara elektrarna (138 objav), Storitev Spremljaj
svojo porabo (74 objav), Progresivni naËin obraËunavanja elektriËne energije za gospodinjstva (70 objav), Modra energija (50 objav),
Zelena energija (48 objav), Nasveti odjemalcem (37 objav), Podražitev elektriËne energije (25 objav), Investicije v omrežje (22 objav),
Nekdanji zaposleni (19 objav) in Poslovni izidi (18 objav).

n a Ë.
0,1 %

pozitivno 71,6 %
nevtralno 1,4 %

n a Ë.
58,4 %

negativno 27,0 %

n e n a Ë.
13,2 %

N = 1082

Graf 1: Vrednostna struktura publicitete.
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negativno 27,0 %
84

30

Delež proaktivnih (naËrtovanih) objav se je zvišal za 6,3
odstotne toËke. V letu 2007 je bilo 332 naËrtovanih objav, v letu
2008 pa 755, kar absolutno pomeni 127-odstotno zvišanje.

pozitivno
71,6 %
naËartovana
8
nevtralno
1,4 %

2

37

Delež negativnih objav se je glede na leto 2007 poveËal za
17,3 odstotne toËke, tj. z 9,7 % na 27 %. Absolutno število negativnih objav je z 51 v letu 2007 naraslo na 292 v letu 2008. UVK
- obvestilo o prekršku, odloËba z globo (61 objav), UVK preverja
podražitve el. energije po 1. 11. 2008 (49 objav), UVK - odloËba o
usklajenem delovanju elektrodistributerjev (42 objav), Izpodbijanje
odloËbe UVK o usklajenem delovanju elektrodistributerjev (32
objav), Progresivni naËin obraËunavanja el. energije za gospodinjstva (21 objav), UVK presoja sum kartelnega dogovora dobaviteljev elektrike (15 objav), Progresivna podražitev elektrike prizadela
velike družine (14 objav) ter ZPS kritiËen do novega obraËunavanja elektrike (14 objav).

nenaËartovana

n a Ë.
0,1 %

30 %
100

78

51

20

2006

2007

2008

2
12

dec. 08

JAVNOSTMI

ODNOSI Z

1200

KLJU»NE OSEBE

pozitivno
nevtralno

Mirko MarinËiË

45

negativno

Uršula Krisper

34

Gregor BožiË

8

Igor Podbelšek

8

Milan Švajger

7

Iztok Bartol

6

Milan Mlakar

5

Violeta Irgl

5

Roman Ponebšek

3

800
775

400
428

101

51

20

2006

292

47

32

20

2005

15

312

223

0

Št. objav

2007

2008

Janez Kne, komunikolog,
Press clipping, d. o. o.

Graf 4: Število pozitivnih, nevtralnih in negativnih objav obdobju
2005-2008.

NOVICA

NOVICA

Energetska konferenca 2009

V

sredo, 4. marca, je bila v Grand
hotelu Union v Ljubljani Energetska konferenca 2009 z naslovom
Nova energetika ali tretja industrijska revolucija. V 1. sekciji z naslovom Nove tehnologije v elektroenergetiki je z referatom
Možnosti elektrodistribucij pri implementaciji naprednih tehnologij v distribuirani
proizvodnji sodeloval tudi Elektro Ljubljana. Mirko MarinËiË je v referatu podal
razliËne možnosti izkorišËanja obnovljivih
virov v proizvodnji elektriËne energije ter
orisal prizadevanja in izvedene projekte
na podroËju izrabe sonËne energije za proizvodnjo elektriËne energije na obmoËju
Elektra Ljubljana.

Marko Piko
Mirko MarinËiË pri predstavitvi referata.
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Kako se je razvijala elektrifikacija
Dolenjske in Bele krajine
(1. del)
ZaËetek elektrifikacije Dolenjske
in Bele krajine se zaËne z letom 1909.
V Novem mestu je takrat živel posestnik in trgovec - zelo znan NovomešËan Franc Seidl. Ta si je sprva samo za
lastno uporabo v svojih hišah omislil
elektriËno razsvetljavo. Energijo mu
je proizvajal elektriËni dinamo moËi
10 kW, ki je bil montiran na njegovi
žagi v Novem mestu pod sodišËem ob
reki Krki. Dinamo je poganjal vodno
kolo. Pozneje je Seidl razširil elektrifikacijo Novega mesta in okolice. Tako
stanje je trajalo enajst let oziroma do
leta 1920.

Z

nadaljnjo elektrifikacijo Novega
mesta in okolice se je v tem Ëasu
zaËel ukvarjati tudi Josip KošiËek,
ki je takrat živel v Novem mestu in je bil
podjeten kljuËavniËarski mojster. Od Novega mesta je okoli 6 kilometrov oddaljeno
naselje PreËna in streljaj od njega naprej
kraj, imenovan Luknja, kjer izvira potok
z imenom PreËna, ki je sicer rokav potoka Temenice, ki ponikne v zemljo v bližini
Ponikev pri Trebnjem. Ob potoku PreËna,
v Luknji, sta stala žaga in mlin, takrat v lasti Jožeta LavriËa. Od njega je KošiËek leta
1908 odkupil njegove naprave z namenom,
da poleg svoje žage in mlina elektrificira
tudi Novo mesto. Popravil je majhno in zasilno zajetje ter montiral turbino 100 km,
ki je gnala generator 50 kVA, 3 kV, 50 Hz.
KošiËek je imel na desnem bregu Krke v
Kandiji, takrat predmestju Novega mesta,
žago. Za elektrifikacijo žage in Novega mesta z okolico je iz njegovega mlina in žage
na potoku PreËna zgradil daljnovod 3 kV
do Kandije pri Novem mestu. Ker pa denarno ni zdržal, je že Ëez leto dni, leta 1909,
prodal vse elektriËne naprave finanËno
moËnejšemu NovomešËanu Francu Seidlu.
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Tako je pravzaprav že zaËeto delo na polju
elektrifikacije Franc Seidl nadaljeval.
UpraviËeno lahko trdimo, da je, Ëeprav je prva elektriËna žarnica v Novem
mestu zagorela že leta 1908, leto 1909 pa
se ima za zaËetno leto elektrifikacije Novega mesta in okolice. Prvi odjemalec razen KošiËka je bila bolnišnica usmiljenih
bratov v Kandiji (današnji interni oddelek
novomeške bolnišnice), ki je imela lastno
transformatorsko postajo 20 kVA 3.000/110
V.
Poleg te je Seidl zgradil še dve transformatorski postaji, in sicer eno v Kandiji,
drugo v središËu Novega mesta na nekdanjem Florijanovem trgu (današnja tržnica)
v pritliËju lastne hiše. Še v letu 1918 na Dolenjskem ni bilo drugega izvora elektriËne
energije za široko porabo kot samo hidroelektrarna Luknja pri PreËni. Do leta 1919
je bilo na obmoËju Novega mesta veliko
pomanjkanje elektriËne energije za razsvetljavo, in to predvsem ob veËernih konicah,
v preostalem Ëasu pa je elektrarna obratovala z majhno obremenitvijo, ker takrat še
ni bilo industrije in obrti, ki bi uporabljale
pogonske motorje in druge elektriËne porabnike.
Pojavila se je nujna potreba po poveËanju elektrarne. Novi lastnik “Bon in
drug” je zaËel gradnjo novega betonskega
jezu v Luknji za novo, veËjo elektrarno. Še
pred dograditvijo elektrarne pa je Vinko
Bon, ki je pred tem odkupil drugo polovico
lastništva, prodal elektrarno novim lastnikom, ki so upravljali hidroelektrarno z
vsemi napravami pod imenom “Bon & Co.
Družba z o-z. Novo mesto”, sedež podjetja
pa je bil v Ljubljani. Nova elektrarna je zaËela obratovati leta 1920.

Leta 1923 je uprava elektrarne postavila še lokomobilo poleg železniške stavbe
v Bršljinu pri Novem mestu v neposredni
bližini zdajšnje upravne stavbe. Lokomobila, kurjena z lesnimi odpadki bližnje žage,
je poganjala generator 80 kVA ob Ëasu pomanjkanja vode na PreËni oziroma ko se je
poveËala poraba elektriËne energije. Elektrarna Bon & Co družba z o.z. Novo mesto
se je v letu 1930 preimenovala v NOVOBOR
Splošna industrijska, d. d., Ljubljana. Pod
tem imenom je elektrarna obratovala vse
do nacionalizacije v letu 1948.
V nadaljnji, moËnejši razvoj elektrifikacije Dolenjske so se v letu 1936 vkljuËile
Kranjske deželne elektrarne (v nadaljevanju: KDE), ki so bile ustanovljene 8. novembra 1913, tj. za upravo vodnih elektrarn in izvajanje elektrifikacije dežele.
Na obmoËju Bele krajine je bila Metlika elektrificirana že pred vojno, in sicer leta
1932, elektriËno energijo pa je prejemala iz
HE Ozalj. Dve leti pozneje, leta 1934, je tudi
mesto »rnomelj dobilo elektriËno energijo,
in sicer iz kaloriËnih central, montiranih na
žagi “Jugoles” pri železniški postaji, in iz
rudnika Kanižarica.
V drugem delu bomo zgodovino elektrifikacije zaËeli z letom 1936, ko so na obmoËje Dolenjske prišle nekdanje Kranjske
deželne elektrarne.

Jolanda Štukelj
Povzeto po zapiskih avtorjev “Razvoj elektrifikacije na Dolenjskem in v Beli krajini”,
Zvonko »ampa, Franjo Jeraj.

PODJETJE

DRUÆINI PRIJAZNO

Pridobitev certifikata Družini
prijazno podjetje
V letu 2008 smo v Elektru Ljubljana pristopili k
pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje, ki bo za
naše podjetje pomenil potrditev, da smo na
pravi poti za dolgoroËno zadovoljstvo
in motiviranost zaposlenih. Pri
aktivnostih je sodeloval predstavnik iz Zavoda EKVILIB
Aleš Kranjc Kušlan, s katerim smo se sreËali na
uvodnem usklajevalnem
sestanku in pripravili
naËrt nalog za pridobitev certifikata. Pomemben korak pri tem je bil
oblikovanje
ustrezne
projektne skupine, ki jo
je sestavljalo devet zaposlenih iz razliËni organizacijskih delov podjetja,
razliËne starosti, razliËnih
poklicev in z razliËnim družinskim statusom.

P

rojektna skupina se je sešla
na dveh celodnevnih delavnicah in veË krajših operativnih sestankih. Vodstvo družbe je
pri delu projektne skupine vseskozi
aktivno sodelovalo in s svojo prisotnostjo na obeh delavnicah potrdilo svoje
zavedanje za zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih.
Na prvi delavnici je bil Ëlanom projektne skupine predstavljen osnovni katalog 110 razliËnih
ukrepov za izboljšanje usklajenosti poklicnega
in družinskega življenja. Katalog sestavlja veË
poglavij, ki vsebinsko opredeljujejo delovni Ëas,
organizacijo dela kot celoto in posamezno delovno
mesto, naËin informiranja in komuniciranja znotraj
podjetja in z okoljem, organizacijske in vodstvene vešËine vodilnih kadrov, sistem razvoja kadrov, motiviranje zaposlenih in organiziranje razliËnih prostoËasnih dejavnosti za zaposlene in njihove družinske Ëlane. Iz celotnega nabora 110 ukrepov
je bil pripravljen nabor 30 ukrepov ter iz ožjega izbora ukrepov
konËni seznam 14 ukrepov. Ukrepi so bili predstavljeni svetu de-

lavcev in IO sindikata podjetja, vodstvu družbe ter razširjenemu
kolegiju družbe.
Posamezni ukrepi so oznaËeni s Ërko A, B ali H.
Ukrepi z oznako A imajo neposreden vpliv na izboljšanje usklajenosti poklicnega in družinskega življenja. Ukrepi z oznako B opredeljujejo
razliËne oblike ozavešËanja vodstva in zaposlenih o samem pomenu do družine prijaznega podjetja. Ukrepi z oznako H so
ukrepi, ki omogoËajo izvedbo ukrepov
iz skupin A in B.
Z oznako A je opredeljenih pet
ukrepov. Ti ukrepi se nanašajo na urejenost delovnega Ëasa. Staršem bi omogoËili, da v miru pripeljejo otroka v vrtec
ali šolo oziroma, da posamezni zaposleni
lažje poskrbijo za potrebe svojcev ter tako
lažje naËrtujejo svoje poklicno in družinsko
življenje.
Z oznako B je opredeljenih šest ukrepov. Nanašajo se na organiziranje dela, vešËine vodenja in dela z
zaposlenimi. V sklopu ukrepov z oznako B je posebno
pomembno, da bo imenovana oseba, ki bo delovala
kot koordinator pri reševanju razliËnih vprašanj s
podroËja usklajevanja dela in družine.
Z oznako H so opredeljeni trije ukrepi. Nanašajo se na komuniciranje znotraj podjetja in z
zunanjo javnostjo ter na izvedbo raziskave med
zaposlenimi o njihovem zadovoljstvu, potrebah in o
predlogih s podroËja dela in družine.
Za vseh 14 ukrepov je izdelan naËrt aktivnosti za
obdobje marec 2009 - februar 2012. Aktivnosti oziroma
njihov izvedbeni naËrt smo predali v oceno revizorskemu
svetu. Na prireditvi 14. Elektrin veËer, marca 2009 in maja
tudi na ministrstvu bomo prejeli osnovni certifikat Družini
prijazno podjetje kot prispevek podjetja k usklajevanju poklicnega in družinskega življenja ter s tem k veËjemu zadovoljstvu in
motiviranosti naših zaposlenih.
Projektna skupina za pridobitev
certifikata Družini prijazno podjetje
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Obisk evropskih šolarjev iz Španije
V okviru Evropske unije (EU) vemo, da je zelo veliko
iniciativ, poleg vseh drugih poenotenj, tudi glede enotnega
šolskega sistema. V ta namen so vse države EU podpisale
bolonjsko deklaracijo, ki predvideva poenoten šolski sistem. »e naj velja v okviru EU neoviran pretok delovne
sile in kapitala, mora veljati tudi enoten šolski sistem.

B

olonjska deklaracija je sicer bolj politiËna obveza, a finanËno zelo obvezujoËa (“neobvezna nujnost”). V srednjih šolah
naj bi veljala modularna oblika osnovnega šolanja. To pomeni, da bi bili nekateri splošni predmeti enaki za vse šole. Samo
šolanje naj bi bilo sestavljeno iz osnovnega modula in kurikuluma
(angl.: curriculum - uËni naËrt). UËni naËrt bo tako usmeril šolarje
v konËni cilj zaposlitve oziroma življenjske odloËitve. Priznajmo
pa tudi, da je konËni cilj EU - VZAJEMNO PRIZNANJE POKLICNIH
KVALIFIKACIJ.
Za konËno usmeritev srednjega šolanja naj bi bil odloËilen uËni
naËrt, kjer bi vsakdo opravil osnovni modul, nakar pa bi se strokovno usmeril v doloËeni strokovni družbi. Tako bi dobili ob koncu šolanja že oblikovani profil strokovnjakov. Seveda je vse to v pogojni
fazi in bo potrebnih še veliko uskladitev dokonËnega življenjskega
cilja. V okviru teh evropskih usmeritev je bil izdelan program Leonardo da Vinci, ki med drugim predvideva izmenjavo študijskega
programa in študentov med evropskimi srednjimi šolami.
Tako so nas letos 29. 1. 2009 obiskali španski študentje iz
srednje elektrošole Getale blizu Madrida. Študentje so bili v okviru
programa Leonardo da Vinci gostje Srednje šole tehniËnih strok
Šiška Ljubljana. Med programom tega študijskega obiska je bil tudi
zgodovinski pogled na elektroenergetiko mesta Ljubljane, v sklopu katerega smo prikazali zgodovinski razvoj elektroenergetike v
Ljubljani. Tukaj pa seveda brez zgodovinskih in novih delujoËih
objektov na Kotnikovi ulici ne gre.
Program, uvodni del in sprejem sta pripravila Anton AvËin
in Simon Burger. Udeleženci so predstavili svojo šolo in seveda
Španijo. Vsi smo bili enotni - Viva Espana e Slovenija. Pogovorni
jezik je bil angleški in gospod Burger je odliËno opravil to dolžnost
prevajanja. Verjetno bomo morali upoštevati vse evropske jezike
za tovrstne obiske. Španci Slovenijo doživljajo kot Ëudovito in se
bodo še vrnili, Ëe ne bo vse tako drago. Zdaj pa imamo vsekakor
kolegialne stike in v prihodnje predvidevamo tudi strokovne, za kar
zdaj polagamo temelje. Alenka Kušar je pripravila priroËna darila,
ki so jih bili zelo veseli. Alenka vedno smiselno ugotovi okus obiskovalcev. Prav tako je Darinka ŠkvarË prispevala k elegantnemu
videzu našega podjetja.
Sledil je ogled Stare mestne elektrarne - Elektro Ljubljana. Za
primerjavo: mesto Barcelona je bilo elektrificirano samo dve leti
pred Ljubljano. Popolnoma so preseneËeni nad ohranjenimi eksponati, ki so razstavljeni v muzejski ulici. To dobro idejo muzejske
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ulice je potrdilo že veË strokovnih udeležencev. Sledil je ogled dispeËerskega centra vodenja (DCV). Tukaj smo bili precej v skrbeh,
vendar je vse delovalo in Martin Drgan je imel svoj dan - prekoraËili smo vse Ëasovne omejitve. Še ena posebnost, ki smo jo predstavili
- muzej števcev elektriËne energije in ideje za krajo elektriËne energije. Tukaj nam Španci niso kos in preseneËenje je popolno. Hoteli
smo prikazati tudi novo stikalno tehniko in Tomaž Pungartnik je to
odliËno opravil v Ëisti anglešËini.
Tudi zakljuËiti je treba in kakor smo priËakovali nepredvidene
dogodke, je bilo vzdušje vedno bolj prijateljsko, živahno in strokovno. Osebno mislim, da smo dobro opravili svoje delo ter da znamo
tudi mednarodno predstaviti svojo tradicijo in današnje strokovno
delo. Želimo si še veË takih obiskov. S tem mislimo, da se bomo tudi
mednarodno uveljavili in prikazali svojo strokovnost.
Anton AvËin

Anton AvËin s španskimi dijaki pred Staro mestno elektrarno - Elektro
Ljubljana.

Španski dijaki med ogledom RTP Center Ljubljana.
Foto: Simon Burger.

DELAVCEV

SVET

Svet delavcev
Elektro Ljubljana, d. d.
»lani sveta delavcev so se na
zadnjih dveh sejah, sestali skupaj z
IO sindikata podjetja.

P

redstavljene so bile aktivnosti, ki
so potekale v okviru projektne
skupine za pridobitev certifikata
Družini prijazno podjetje. Osnova za izbor
ukrepov je katalog 110 razliËnih ukrepov
s podroËja usklajevanja dela in družine.
Ukrepi obsegajo: delovni Ëas, organizacijo dela in delovno mesto, informiranje
in komuniciranje, vešËine vodstva, razvoj
kadrov in nagrajevanje. Iz celotnega nabora ukrepov je bilo zbranih 30 ukrepov,
iz tega nabora pa 14 ukrepov konËnega
nabora. Ukrepi so oznaËeni s Ërko A, B ali
H. Pet je ukrepov z oznako A. Nanašajo se
na usklajevanje potreb delovnega Ëasa in
potreb družine (prvi šolski dan, uvajanje
otroka v vrtec in podobno). Šest je ukrepov z oznako B. Nanašajo se na organizacijo dela, vodenje in na kadre. Trije so
ukrepi z oznako H. Nanašajo se na naËine
komuniciranja na podroËju usklajevanja
dela in družine.

ažuriranje. S predlogom novega pravilnika bo seznanjen tudi svet delavcev, ki
potrdi ustreznost.
Tudi naslednji sestanki sveta delavcev bodo tematski. Tako naËrtujemo teme
s podroËja sistemizacije in plaËnega sistema, teme s podroËja vsebine delovanja
svetov delavcev, delovanje pooblašËenca
Družini prijaznega podjetja, varnosti in
zdravja pri delu ter zakonodajo in posamezne aktualne teme. Na sestanke bomo
povabili sodelavce, ki se ukvarjajo s posameznimi podroËji.
Zapisniki sestankov sveta delavcev
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 sreËujejo z vodstvom družbe, ki
nudi vso podporo delovanju sveta.
Svet delavcev sestavljajo:
• Virna Konrad, predsednica;
• Andrej Zimmer, podpredsednik;
• Anton Strelec, Ëlan;
• Mitja Fabjan, Ëlan;
• Pavlina KuniË, Ëlanica;
• Viktor Forte, Ëlan;
• Zoran Artnak, Ëlan;
• Vili Žagar, Ëlan;
• Boro StefanoviÊ, Ëlan;
• Jožko Kocjan, Ëlan;
• Igor »uËnik, Ëlan;
• Robert Berdajs, Ëlan;
• Roman Ponebšek, Ëlan.
Svet delavcev ima tudi svoj e-naslov: svet.delavcev@elektro-ljubljana.si.
Vabimo vse zaposlene, da s svojimi
vprašanji, predlogi, z mnenji, aktivno sodelujete pri soupravljanju podjetja.
Svet delavcev Elektro Ljubljana, d. d.

Letošnje prve skupne seje sveta
delavcev in IO sindikata podjetja, se je
udeležil Tomaž BonËa, ki je predstavil
poËitniške objekte v celotni lasti Elektra Ljubljana in poËitniške objekte, kjer
je Elektro Ljubljana le solastnik oziroma
lastnik v manjšem deležu, so pa v upravljanju družbe ELDOM. Predstavljene so
bile posamezne aktivnosti, ki se izvajajo.
Tatjana Hace je na skupni seji predstavila OP 45 - Organizacijski predpis za
korišËenje poËitniških kapacitet. Na podlagi tega OP poteka razpis za korišËenje
poËitniških kapacitet. V pripravi je ažuriranje dokumenta, zato Ëlani sveta delavcev in IO sindikata podjetja posredujejo
svoje predloge in pripombe za njegovo

Elektro monterji v opremi za delo na višini.

marec2009 | Dober tok. • 17

KAKOVOSTI
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Sistem vodenja kakovosti v letu 2008
V zaËetku marca je v okviru razširjenega kolegija potekal sestanek
Odbora za kakovost. Osrednja tema
sestanka so bila poroËila o delovanju posameznega sistema vodenja
kakovosti v letu 2008 in nadaljnje
aktivnosti v okviru Sistemov vodenja kakovosti.

T

ako v okviru Službe za kakovost poteka prenova sistema vodenja dokumentacije. Vzporedno s K:diskom se
na portalu Elektra Ljubljana vzpostavlja
nov, sodobnejši naËin vodenja dokumentacije.
Osnovna shema za sistem vodenja
dokumentacije je hierarhiËna predstavitev v Poslovniku kakovosti, verzija 8.
Na prvi ravni dokumentov so Poslovnik
kakovosti in pravni akti, na drugi ravni
so organizacijski predpisi in pravilniki,
na tretji ravni so navodila, na Ëetrti ravni
so obrazci.
V okviru Službe za kakovost potekajo aktivnosti za vzpostavitev sistema
kazalnikov. Kazalniki so objektivni pokazatelji uspešnosti poslovanja posamezne
ravni poslovanja. Pri vzpostavitvi vodenja
z objektivno postavljenimi cilji se ti cilji
oblikujejo v kazalnik, ki se spremlja in
analizira. Za vsak kazalnik se pripravita
kategoriji, ki se spremljata (števec/imenovalec); postavi se tudi meja kazalnika
in spremlja njegova vrednost. IzraËunana
vrednost kazalnika se analizira. Pri ugotovljenih odklonih od postavljenih mej se
skupaj z “lastnikom” aktivnosti (podjetje,
procesno podroËje, poslovni proces, proces) analizira stanje in pripravi predloge
rešitve.
• Strateški kazalniki - opredelijo poslovanje podjetja - oblikovati je treba
takšno bazo podatkov, da najvišje vodstvo družbe redno dobiva te podatke iz
baze podatkov. Tako se lahko izvedejo
takojšnji ukrepi.
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• Kazalniki organizacijskih enot - opredelijo poslovni proces - spremljajo se
meseËno. O njih lastnik poslovnega
procesa (izvršni direktor) poroËa meseËno.
• Operativni kazalniki iz navodil - opredelijo proces - spremljajo se meseËno,
poroËila se izdelujejo trimeseËno.
Potekajo aktivnosti za vzpostavitev
integriranega sistema vodenja kakovosti.
Pri tem je treba upoštevati posebnosti vsakega standarda in njihove skupne znaËilnosti.

ISO 27001 - Sistem
upravljanja varovanja
informacij
Poleg pregleda dela po programih so bile
poudarjene naslednje aktivnosti:
1. Kot pomemben element varovanja informacij je izobraževanje, ki ga poleg
internih izobraževanj izvajamo tudi v
obliki e-izobraževanja. Da bi bilo pri
reševanju Ëim manj težav, smo pripravili izobraževanje za predstavnike vseh
OE in DE, ki so koordinatorji v svojih
enotah.
2. Register zaupnih dokumentov za leto
2008 je objavljen na K:disku. Oznaka
ZAUPNO se v poslovanju podjetja uporablja na posameznih podroËjih poslovanja. Že po zakonu so zaupni podatki
osebni podatki (zaposlenih in strank).
Po Zakonu o gospodarskih družbah pa
je opredeljena poslovna skrivnost. Zaupnost je opredeljena v pogodbah.
3. Analize tveganja informacijskih sredstev za leto 2008 je bila izvedena po
sprejeti in veljavni metodologiji. Ažuriran je nabor informacijskih sredstev,
ranljivosti in groženj. Pri opredelitvi
lastništva in uporabnika je bila upoš-

tevana organizacijska shema podjetja.
Pri oceni tveganja smo upoštevali tudi
informacijsko-varnostne incidente.
4. Za leto 2008 je bil izdelan NaËrt neprekinjenega poslovanja. Izvaja se v pogodbenih rokih. Dokument je ZAUPNE
narave.

ISO 14001 - Sistem za
ravnanje z okoljem
Poleg aktivnostih na okoljskih programih
so bile predstavljene aktivnosti, ki potekajo v okviru Sistema za ravnanje z okoljem.
1. Tako je bil na podlagi sklepov 1. sestanka Sveta za ravnanje z okoljem v
letu 2008 sprejet sklep, naj Služba za
kakovost izdaja OP in navodila v elektronski obliki. Tako bomo prispevali
delež k ohranjanju okolja.
2. Podan je bil tudi pregled vsebine tabel
Okoljske zahteve z oceno, ki jih je treba
ažurirati in ustrezno ovrednotiti okoljske vidike. Emisija toplogrednih plinov
iz vozil, uporaba plinov SF6 v stikalnih
napravah in uporaba oljnih transformatorjev na obËutljivih lokacijah. Pri
ocenjevanju okoljskih vidikov in njihovih vplivov bo potrebno spremljanje
okoljske zakonodaje.
3. Ob pripravi na zunanjo presojo so bili
na 2. sestanku Sveta za ravnanje z
okoljem direktorji DE, ki so bili presojani, pozvani k pospešeni pripravi na
presojo; izvedba okoljskih pregledov,
ureditev okolice in prostorov, preveriti loËeno zbiranje odpadkov in pregledati portale s podatki o oddanih odpadkih. Posebej je treba poudariti, da
od 22. aprila 2008 velja 6 novih uredb
na podroËju odpadkov. Nove uredbe
uvajajo spremembe pri vodenju evidenËnih listov, pridobivanju dovoljenj
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in pri obveznostih pri ravnanju z odpadki.

OHSAS 18001 - Sistem
za varnost in zdravje pri
delu
Poleg rednih aktivnosti v okviru eksternih
in internih predpisov so potekale še druge
aktivnosti.
1. Obveznost usposabljanja in dopolnjevanja znanja s podroËja varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva, ki se
je nanašala na vse delavce, zaposlene v
Elektru Ljubljana, d. d., kar je skladno
s 24. Ëlenom ZVZD in z 8. poglavjem
Izjave o varnosti z oceno tveganja javnega podjetja.
2. PouËevanje in usposabljanje delavcev s
podroËja varnosti in zdravja pri delu ter
požarnega varstva je potekalo po programu usposabljanja, ki ga je pripravil
oddelek VZD. Program usposabljanja je
zajemal teoretiËno in praktiËno usposabljanje delavcev. Usposabljanja so
potekala na lokacijah: KoËevje, Novo
mesto, Ljubljana okolica in na Upravi.
3. Poleg usposabljanja iz VZD so se terenski delavci udeležili tudi obnovitvenega usposabljanja za varno delo na
višini. Potekalo je tudi usposabljanje
odgovornih.

Služba za kakovost

Vir: Povzeto po letnih poroËilih Službe za
kakovost in posameznih sistemov vodenja
kakovosti .

Rado MiheliË pri pregledu transformatorske postaje.

marec2009 | Dober tok. • 19

AKTUALNO

AKTUALNO

Prva prikljuËitev
srednjenapetostnega omrežja DE
Ljubljana mesto na 20 kV napetost
Družba Elektro Ljubljana, d. d., se je odloËila za enotno napetost srednjenapetostnega omrežja, in sicer 20 kV.
Ta strateška odloËitev je zelo preudarna in tudi evropsko
usmerjena. Evropski standardizirani srednjenapetostni
nivo je 20 kV. Temu se je prilagodila tudi elektroindustrija
in sprejela ta napetostni nivo kot osnovo za tehnološki
razvoj.

P

ri tem je treba takoj poudariti, da ta napetost ne predstavlja nekega ekonomskega in tehniËnega optimuma,
ampak enotno odloËitev EU (Evropska unija). Seveda, enotni tehniËni razvoj predstavlja doloËene razvojne prednosti in
pocenitve pri tem. Vendar pa brez težav tudi ne gre. Evropska
elektrodistribucija ima tudi svoj zgodovinski razvoj, kar pomeni
vse mogoËe napetostne nivoje in to je treba vse usmeriti v enoten
tehnološki nivo in seveda tudi razvoj. Takoj moramo poudariti,
da sprememba napetosti na srednjenapetostnem omrežju predstavlja zelo zahtevno tehniËno odloËitev. Potrebno je: zelo zahtevno projektno vodenje - odloËitvena zasnova - projektiranje

Uroš Sršen, Damjan Šifrer, Anton AvËin in Simon Burger pri
predstavitvi projekta.
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- graditev omrežja - vkljuËitve pod napetostjo in obremenitve.
DispeËerski center mora to nadzorovati in voditi, kar pomeni nov
pristop pri dispeËeranju.
Kakšne pa so razmere na srednjenapetostnem omrežju v Sloveniji? VeËina srednjenapetostnega omrežja na podeželju je 20 kV
nivoja oziroma 35 kV. Ne smemo pozabiti, da je bila že pred drugo
svetovno vojno v Sloveniji prisotna 20 kV napetost, po vojni pa
smo uvedli, glede na velik vpliv takratne Sovjetske zveze, še 35 kV
napetost. Napetostna nivoja sta v povezavi “žlahti” za mnogokratnik 1,73 (√3). Mesta podroËja pa so bila oskrbovana z napetostjo
10 kV. Tako so ostali v Sloveniji trije srednjenapetostni nivoji, 10,
20 in 35 kV. Kako to poenostaviti in poenotiti na najoptimalnejši
in najpreprostejši naËin? Vsekakor je najboljša odloËitev v smeri
evropskega poenotenja, to je 20 kV napetostni nivo. Tako smo se v
Elektru Ljubljana, d. d., odloËili za prehod na 20 kV napetost srednjenapetostnega omrežja. Ta prehod zahteva velik vložek tehniËnega znanja in dela, finanËne naložbe pa tudi daljše Ëasovno obdobje.
Najtežje delo bo na obmoËju DE Ljubljana mesto, kjer je vsaj 1.000
km 10 kV kablov. Vendar treba je zaËeti, pridobiti izkušnje, delati
in dosežki bodo prišli. Treba je tudi poudariti, da pri DE Ljubljana
mesto že dolgo poteka ukinitev 35 kV napetostnega nivoja, vendar
je dokonËna rešitev še vedno daleË. Zelo veliki porabniki (Litostroj
na severu, Papirnica VevËe, ENP Zalog na vzhodu so še vedno prikljuËeni na 35 kV napetost). Kot že reËeno, smo takoj pristopili k
delu in prva prikljuËitev na 20 kV napetost se je nakazovala v TP
Vodarna Hrastje iz obstojeËe 35 kV napetosti na novo projektirano
20 kV napetost. Ker DE Ljubljana mesto v svojih RTP-jih šele gradi
20 kV stikališËa, je bilo treba uporabiti omrežje DE Ljubljana okolica. In tako je bila rekonstruirana TP Vodarna Hrastje 15. januarja
2009 toËno ob 14 h vkljuËena na DV 20 kV RTP »rnuËe in RTP
Grosuplje. To vkljuËitev ki je potekala brezhibno, imamo za prvo
prikljuËitev omrežja DE Ljubljana mesto na 20 kV napetostni nivo.
Še nekaj kronoloških podatkov bi predstavili:
• naËrt te prve vkljuËitve je izdelal projektant Damjan Šifrer;
• odgovorni vodja projekta Anton AvËin;
• izvajalec elektroenergetske analize za prehod na 20 kV DE
Ljubljana mesto Simon Burger;
• izvajalec del Uroš Sršen;
• vodja investicije Zoran Zajc;
• stikalne manipulacije je vodil Joæe Pajk, DE Ljubljana okolica.

AKTUALNO

AKTUALNO

Zanimivo je predstaviti nekaj vzpodbudnih misli udeležencev
na tem projektu:

Damjan Šifrer
“Pri izdelavi prvega projekta prehoda na 20 kV, ki se je izvedel
v Vodarni Hrastje, nisem imel veËjih težav, za kar gre zasluga sodelavcem iz DE Elektro Ljubljana okolica in izkušenejšim sodelavcem iz našega oddelka. Zdaj, ko smo prebili led in pridobili nekaj
dragocenih izkušenj, z veseljem priËakujemo nove projekte prehoda
na 20 kV in s tem tudi nove izzive.”

Anton AvËin
“Podpiram to strateško odloËitev prehoda na 20 kV napetostni
nivo. Predvidevam, da je to potrebno, da bi bil prehod terminsko
krajši, Ëe bi bil izdelan terminski mrežni naËrt. S prehodom srednjenapetostnega omrežja na 20 kV napetost zaËenjamo v mestu
Ljubljana novo zgodovinsko obdobje v elektroenergetiki. »e je bila
zgodovinska odloËitev prehod gradnje RTP-jev s 35 kV na 110 kV
nivoje, je tudi danes ta odloËitev dolgoroËnega pomena za mesto
Ljubljana.”

Simon Burger
“Novi odjemalci imajo iz leta v leto veËje potrebe po elektriËni
energiji, zato prehaja obstojeËe 10 kV srednjenapetostno omrežje
v nasiËenje. Glede RTP-jev kot 10 kV kablov pa so tudi omejene
zmogljivosti. Z gradnjo novih RTP-jev in novih 20 kV srednjenapetostnih kabelskih povezav bomo lahko zadovoljili nove, veËje potrebe odjemalcev. S prehodom obstojeËega TP Vodarna Hrastje na 20
kV se je zaËela gradnja 20 kV SN-omrežja DE Ljubljana mesto.”

Uroš Sršen
“Dela so se izvajala v zimskem Ëasu pri zelo neugodnih vremenskih razmerah (sneg, nizke temperature ...). Zavedali smo se
težavnega dela in nujnosti izvedbe teh del. Kljub neizkušenosti na
20 kV omrežju so dela potekala brez težav. Brez družinskih izkušenj
in pomoËi Braneta Sršena (oËeta) bi bila dela težje izvedljiva in Ëasovno neugodna. PoËasi skupina pridobiva na znanju in izkušnjah
ter samostojnosti.”

Zoran Zajc
“Dela pri kabelskem uvodu obnovljenega TP Vodarne Hrastje v
DV 20 kV Grosuplje-»rnuËe so se izvajala v okviru prehoda 35 kV
omrežja Ljubljana mesto na 20 kV. Predelava TP Vodarna Hrastje
je bila naložba VO-KA. Elektro Ljubljana je bil investitor gradnje
KB-prikljuËka in nove kabelske kanalizacije prek površin Vodarne
Hrastje. Gradbena dela so se zaËela v decembru 2008 in konËala 17.
1. 2009. Kabelska vkljuËitev se je izvedla med 5. 1. in 15. 1. 2009, ko
so bile opravljene ISTP kabelske povezave in predelane TP Vodarna.
Kablovod je bil vstavljen pod napetost 15. 1. 2009, TP Vodarna pa 19. 1. 2009. Tega dne je TP Vodarna zaËela obratovati z 20
kV napetostjo. Stare 35 kV prostozraËne povezave se demontirajo
v sklopu del na DV 2 x 35 kV KleËe-VevËe in bodo v celoti odpravljene do 1. 4. 2009.

Anton Dolenec pri preizkusu sinhronizacije.
Foto: Simon Burger

Osnovno se bo TP Vodarna napajala iz RTP Polje, rezervno pa
iz RTP »rnuËe. Prvotni daljnovod 20 kV Grosuplje - »rnuËe je zdaj
deljen na: RTP Grosuplje - RTP Polje - TP Vodarna Hrastje - RTP
»rnuËe.
• Kabelsko kanalizacijo je zgradil TELEG-m, Ljubljana.
• Prenovo TP Vodarna je izvajal Esotech, Velenje.
• Kabelske vkljuËitve je izvedla Služba za izgradnjo DE LM.
Seveda ena lastovica ne prinese pomladi; še veliko bo treba
delati na tem projektu in zelo težko je postaviti konËni datum zakljuËitve tega prehoda. Trenutno se vzhodni del Ljubljane intenzivira z gradnjo stikališËa 20 kV v RTP Polje in RTP Bežigrad. Ta del
35 kV omrežja intenzivno projektno obdeluje Dušan Podlogar, tako
da že predvidevamo ta prehod v letu 2009.
Veliko tehniËnih vprašanj je aktualnih v tem projektu, zato
bi bilo zelo koristno mnenje strokovnjakov, ki to problematiko dobro poznajo. O tem velikem projektu napetostnega prehoda je treba
še veliko napisati, tudi v slovenskem okviru, pa tudi še marsikaj
tehniËnega rešiti. Verjetno bo še najtrši oreh dogovor z odjemalci
glede finanËnih vložkov. TehniËni napredek nikoli ni bil preprost,
zahteva trdo delo, odloËitve in odgovornost. Predvsem pa pogum
in jasno vizijo.

Anton AvËin, Damjan Šifrer, Simon Burger,
Uroš Sršen in Zoran Zajc
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Na vsakem koraku
uËinkovito z energijo
Naše podjetje se je kot pobudnik uËinkovite rabe energije zavezalo, da bo tudi samo izvajalo
ukrepe za zmanjšanje porabe energije. Ker pa smo zaposleni kljuËni
pri porabi energije v svojem delovnem okolju, se moramo zavezati k
izvajanju ukrepov, saj bomo le tako
lahko postali energetsko uËinkovito
podjetje.

P

rosimo, da upoštevate in izvajate
naslednje ukrepe:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Imate prižgane luËi ves dan? Ozrite
se okrog sebe in ugasnite luËi, razen
Ëe vam dnevna svetloba ne nudi dovolj svetlobe pri delu. NajveËkrat kar
pozabimo na prižgane luËi! Enako
ravnajte tudi ob odhodu domov.
Znižajte temperaturo ogrevanja na
regulatorju (poglejte, kje na steni ga
imate namešËenega) še pred koncem
delovnega dne, ob 14. uri, nastavite
regulator na 17 oC. Prostori v stavbi ostanejo še nekaj Ëasa topli zaradi
sposobnosti akumulacije grelnih teles
in celotne zgradbe.
Poskrbite, da v delovnem Ëasu ne
boste imeli nastavljene temperature
ogrevanja veËje od 22 oC, to je namreË najvišja priporoËena temperatura za veËino sedeËih ljudi. »e boste
temperaturo nastavili na nižjo vrednost, boste samo še prispevali k varËevanju.
Pozimi poskrbite, da nimate založenih ali zastrtih grelnih teles!
Poskrbite tudi za svoje zdravje: poleti
naj temperaturna razlika med hlajenim prostorom in temperaturo okolice ne bo veËja od 6 K. PriporoËljiva
temperatura je med 23 oC in 25 oC.
PrezraËevanje ugodno vpliva na
poËutje in storilnost: za od 5 do 7
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minut odprite vsa okna, predtem izklopite ogrevanje oziroma hlajenje.
PrezraËujte po potrebi, priporoËljivo
je veËkrat dnevno. Napotek vsem:
prvo prezraËevanje ob 7. uri, nato ob
10. in še ob 13. uri.
7. Bodite pozorni na optimalni nastavitvi svetlosti raËunalniškega zaslona. Višja nastavitev svetlosti pomeni
veËjo porabo energije.
8. Pri fotokopiranju se poslužujmo pomanjševanja dokumentov, kjer le
lahko!
9. V svojih pisarnah preverite tesnjenje
oken. Tam, kjer ni tesnila, sporoËite,
da ga namestimo (javite vzdrževalcu)!
10. Izklopimo kopirne stroje ali veËfunkcijske naprave, ko jih ne potrebujemo.

Tako tudi pri faksih: preverite, ali ga
lahko ponoËi in ob koncih tedna brez
posledic izklopite.
11. Po koncu delavnika ali ob koncih
tedna in Ëez praznike poskrbite za
popoln izklop raËunalnika, vašega
lokalnega tiskalnika, razen Ëe se na
raËunalniku ne odvijajo procesi, ki
tega ne dopušËajo.
12. »e ima kopirni stroj tipko za varËno
kopiranje, naj bo aktivna. Tako lahko privarËujemo do 15 % elektriËne
energije.
13. Ne tiskajte dokumentov, ki jih ne
potrebujete. Za tiskanje delovnih
razliËic dokumentov uporabljajte že
uporabljen papir (t. i. “šmir papir”).
SKUPAJ LAHKO VELIKO DOSEŽEMO! RAVNANJE V PODJETJU PRENESIMO
TUDI DOMOV!
Uršula Krisper,
Vodja projekta VarËevanje z elektriËno
energijo znotraj podjetja

Uršula Krisper med predavanjem o uËinkoviti rabi elektriËne energije.

MLADOSTNIKE

ZA OTROKE IN

Kot smo že poroËali v Elektro
novicah, Elektro Ljubljana, d. d., v
šolskem letu 2008/2009 skupaj
s partnerji in ob finanËni pomoËi norveškega sklada izvaja projekt Trajnostna energija v šolah.
Cilj projekta je izobraževanje in
ozavešËanje osnovnošolcev o pomembnosti elektriËne energije ter
poslediËno o njeni uËinkoviti rabi.
Projekt, ki poteka skozi celotno
šolsko leto, je vzbudil veliko zanimanja pri osnovnošolski mladini in njihovih uËiteljih. Pritegnil je
tudi zanimanje številnih medijev,
ki so o projektu obπirno poroËali. Elektro Ljubljana, d. d., tako v
praksi izkazuje svojo družbeno in
okolijsko odgovornost ter krepi
prepoznavnost.

Trajnostna energija v
šolah - izobraževanje
in ozavešËanje mladih

V

okviru projekta smo izvedli že
76 animacijskih delavnic od 100
predvidenih in pri tem razdelili
18.000 brošur “Elektrika”. V prihodnjih
mesecih nas Ëaka razdelitev še preostalih 50.000 izvodov med osnovnošolce,
ki obiskujejo eno izmed 200 osnovnih
šol na preskrbovalnem obmoËju Elektra
Ljubljana, d. d.
S pomoËjo brošure “Elektrika”
želimo uËencem na razumljiv naËin
podati nekaj osnovnih pojmov o elektriËni energiji, njeni proizvodnji, prenosu in razdeljevanju, njeni vsestranski uporabi ter o izjemnem
pomenu v vsakdanjem življenju.
Poseben poudarek je še zlasti na
njeni uËinkoviti rabi.
VeË o samem projektu, poteku prireditev in o brošuri si
lahko preberete in ogledate v rubriki KotiËek za otroke in mladostnike na naši spletni strani
www.elektro-ljubljana.si
Rok Obreza
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Anketiranje zaposlenih o meseËnih
stroških v gospodinjstvu
11% elektrina energija

V mesecu decembru 2008 smo med zaposlene Elektra Ljubljana, d. d., s Slovenske ceste 58 razdelili ankete
o meseËnih stroških v gospodinjstvu. Razdelili smo 27
anketnih vprašalnikov ter dobili vrnjenih in ustrezno
izpolnjenih enako število, kar pomeni 100-odstotni odziv.

29% energent
za ogrevanje

29% bencin za
en avtomobil

Z

a tako usmerjeno in hkrati številËno omejeno ciljno skupino
anketirancev smo se odloËili zato, ker smo dosegli bistveno
boljšo odzivnost kot v primeru veËjega vzorca, kjer ne bi
bilo neposredne komunikacije z anketiranci. Takšna odloËitev je
bila sprejeta na podlagi dozdajšnjih izkušenj anketiranja znotraj
podjetja (Anketa med vsemi prejemniki internega glasila o rabi
energije doma, maj 2007).

4% hladna
voda
8% e-komunikacije
5% stac. telefon
14% mobilna telefonija

Graf 1: Hiše - prikaz stroškov po deležih.

Namen in cilj ankete

Segmentacija stroškov v gospodinjstvu
Vsi anketirani so prejeli enake, anonimne ankete, pri analizi
rešenih vprašalnikov pa smo stroške v gospodinjstvu zaradi primerjave in doloËene posebnosti razdelili v dve skupini:
1. gospodinjstva v hišah;
2. gospodinjstva v stanovanjih.

120
100
€ / mesec

Z anketiranjem smo želeli pridobiti informacije o višini meseËnih stroškov v gospodinjstvu, in sicer konkretno za elektriËno
energijo, plin, nafto, trda goriva, telefonijo, e-komunikacije ter za
bencin. Cilj ankete je medsebojna primerjava višine stroška elektriËne energije s stroški drugih energentov ter drugimi “tipiËnimi”
stroški gospodinjstva. O stroških e-komunikacije ali stroških “sodobnega življenjskega sloga” lahko govorimo kot o posledici sodobne
informacijsko orientirane družbe.
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Graf 2: Prikaz povpreËnih meseËnih stroškov za prebivanje v hiši.

Tudi v podajanju izsledkov ankete podajamo vse podatke loËeno, po zgornjih dveh segmentih.

Graf 2 prikazuje povpreËne meseËne stroške prebivanja v hiši
po absolutni vrednosti v €. Torej najveË plaËujemo za ogrevanje in
bencin, zanimivo je tudi, da za mobilno telefonijo plaËujemo veË
kot za elektriËno energijo, pri Ëemer razgovori in nenehna dosegljivost po telefonu ne sodijo k osnovnim življenjskim dobrinam.

Izsledki ankete - hiše

Izsledki ankete - stanovanje

Iz Grafa 1 je razvidno, da predstavlja povpreËni meseËni strošek za elektriËno energijo v hiši 11-odstotni delež, kar je bistveno
manj od deleža za ogrevanje (29 %), za bencin za 1 avtomobil 29
% in za mobilno telefonijo 14 %! PovpreËni meseËni strošek, ki ga
prikazujemo v grafu z deleži, je doloËen kot povpreËje posameznih
stroškov vseh zbranih anket v hišah.

Podobno kot smo v predhodnih grafih pokazali deleže povpreËnih stroškov v hišah, prikazuje zgornji graf deleže povpreËnih
meseËnih stroškov v stanovanju, ponovno za elektriËno energijo,
ki v povpreËju znaša 8 % od celotnih povpreËnih stroškov, kar je
še vedno manj od mobilne telefonije (16 %), toplovodnega omrežja
oziroma daljinske toplote (16 %), porabe bencina za en avtomobil
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(27 %) ter skupnega raËuna upravljavcev stanovanj, ki se v povpreËju giblje pri 20 %.

PovpreËen znesek meseËnega raËuna za elektriËno energijo na druæinskega Ëlana - hiše
25

8% elektrina energija

20% skupen raËun za veË dobrin
Upravljalci stanovanj

20

16% toplovodno omreæje
3% hladna voda

€ / mesec

1% plin
15
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7% e-komunikacije
5

15% mobilna
telefonija

0

27% bencin za en avtomobil
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3% stac. telefon
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število družinskih Ëlanov

Graf 5: PovpreËen znesek za elektriËno energijo na družinskega Ëlana, Ëe
družina živi v hiši.

Graf 3: Stanovanje - prikaz stroškov po deležih.
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Graf 4: Prikaz povpreËnih stroškov za prebivanje v stanovanju.

Za lažjo predstavo smo povpreËne meseËne stroške v stanovanju prikazali še z zneski. Naši anketiranci razmeroma veliko plaËujejo za bencin za en avtomobil, oskrbo s toplo vodo oziroma
dobavo toplote, tudi stroški za upravljavce stanovanj in seveda komunikacije niso zanemarljivi.

Vpliv števila družinskih Ëlanov na
povpreËne meseËne stroške
Poraba elektriËne energije je odvisna tudi od števila družinskih Ëlanov (Grafa 5 in 6); veË Ëlanov kot je v družini, veË elektriËne energije bodo porabili. Se pa prikazan povpreËen strošek za
elektriËno energijo prelomi pri treh družinskih Ëlanih: na primer,
ko dobimo otroka, prav zaradi njega veË peremo, smo veË doma,
kupimo dodatne aparate. Z nadaljnjim številom Ëlanov, ki živijo
v hiši, povpreËna poraba na družinskega Ëlana ponovno pada in
je najmanjša pri 5 Ëlanih. Podobno je tudi v stanovanju, saj pri 4
Ëlanih dobimo nižji povpreËen strošek na družinskega Ëlana kot na
primer pri dveh. Taki prelomi so zaradi fiksnih stroškov, ki so enaki,
ne glede na število družinskih Ëlanov.
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Graf 6: PovpreËen znesek za elektriËno energijo na družinskega Ëlana, Ëe
družina živi v stanovanju.

Kaj nam kažejo primerjave?
»e primerjamo meseËne stroške v hišah s stroški v stanovanjih, vidimo, da so meseËni stroški po absolutni vrednosti za prebivanje v stanovanju manjši. Torej prebivanje v hiši je dražje. Zanimivo je, da vsi naši anketiranci meseËno plaËujejo skoraj enake
zneske za mobilno telefonijo in e-komunikacije. To kaže na sicer
visoko stopnjo razširjenosti uporabe sodobnih komunikacij, kar je
vsekakor dobrodošlo, pri Ëemer nikomur ni škoda plaËevati za tak
“nadstandard” bistveno veË, kot na primer za elektriËno energijo, ki
je, kot se je izkazalo, ponovno t. i. “samo po sebi umevna dobrina”,
ki mora biti vedno na voljo. Prav tako vidimo, da naËelno strošek
za elektriËno energijo na družinskega Ëlana pada. Pri doloËenem
številu pa se nam strošek za elektriko kljub vsemu poveËa, to je na
primer lahko rojstvo otroka ali pa v primeru zares velikih družin, ko
nam višji strošek povzroËa sama številËnost.
Uršula Krisper
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Zamenjava dobavitelja
elektriËne energije s
pomoËjo spletnega
portala
Od 1. julija 2007 naprej si lahko
vsak odjemalec elektriËne energije,
poslovni in gospodinjski, prosto izbira svojega dobavitelja. Odjemalec z
izbranim dobaviteljem sklene pogodbo o dobavi, v kateri pooblasti dobavitelja, da v njegovem imenu uredi
zamenjavo dobavitelja.

V

sako na novo sklenjeno pogodbo o dobavi je treba prijaviti pristojnemu sistemskemu operaterju
distribucijskega omrežja. Tako morajo vsi
dobavitelji elektriËne energije, ki sklepajo
pogodbe o dobavi z odjemalci na obmoËju
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Elektra Ljubljana, prijaviti novo pogodbo o
dobavi pooblašËencu sistemskega operaterja Elektra Ljubljana, d. d. Vsaka prijavljena
zahteva za zamenjavo dobavitelja do desetega dne v mesecu se izvede prvega v naslednjem mesecu.
Od konca leta 2007 se kot sredstvo
za zamenjavo dobavitelja uporablja spletni portal Perun in je namenjen vsem dobaviteljem elektriËne energije, ki svojim
odjemalcem dobavljajo elektriËno energijo.
Prek spletnega portala Perun vložijo zahtevo za zamenjavo dobavitelja za vsako merilno mesto posebej in priložijo sklenjeno

pogodbo o dobavi. »e je zahteva popolna in
oddana v predpisanem roku, se jo odobri in
se odjemalcu prvega v naslednjem mesecu
odËita stanje števca. Od takrat naprej novi
dobavitelj dobavlja elektriËno energijo.
Zakonodaja doloËa, da mora sistemski operater distribucijskega omrežja dobavitelju omogoËiti vpogled v evidenco merilnega mesta, katerega dobavitelj je. Prav
tako lahko dobavitelj zahteva podatke o
merilnem mestu odjemalca, s katerim še ni
sklenil nove pogodbe o dobavi, vendar pa
jo namerava skleniti. Za pripravo pogodbe
potrebuje podatke, ki pa jih pridobi na podlagi pridobljenega pooblastila. Prav tako je
mogoËe pridobiti podatke o merilnem mestu prek spletnega portala Perun.
Tako lahko dobavitelji prijavijo nove
pogodbe in pridobijo pomembne podatke
o odjemalcu na enem mestu, kjer se toËno
zapišejo datum prejema zahteve dobavitelja, datum zavrnitve ali odobritve zahteve
ter razlogi zavrnitve. V vsakem trenutku
je mogoËe ugotoviti, v katerem statusu je
vložena zahteva.
Darja Hostnik

Že razmišljate
o alternativnih virih
energije v vaših
hišah?
Zaradi omejenih koliËin energentov v naravi in zastavljenega cilja
o zmanjševanju onesnaževanja okolja
uporaba alternativnih virov energije postaja vedno bolj pomembna. K
doseganju zastavljenih ciljev lahko
pripomoremo posamezniki z uporabo sonËne in geotermalne energije
za ogrevanje, proizvodnjo elektriËne energije s pomoËjo sonËnih celic,
uporabo biomase.

P

rav s proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov se v Elektru
Ljubljana ukvarjamo že nekaj desetletij. Najprej z uporabo vodne, v zadnjih
letih pa tudi sonËne energije. Z dosedanjo
prakso smo pridobili izkušnje na podroËju
izgradnje in vkljuËevanja samih elektrarn
v distribucijsko omrežje. Tako vsem interesentom in morebitnim vlagateljem ponujamo svetovanje in tehniËno podporo, ki
obsega celoten postopek, od pridobivanja
vse potrebne dokumentacije do same izgradnje in vkljuËitve elektrarne v distribucijsko omrežje.

Postopek do prikljuËitve
na distribucijsko omrežje
Za izgradnjo vseh tovrstnih objektov
je potrebno izvesti doloËene postopke in dejavnosti. Pri izgradnji sonËne elektrarne je
najprej potrebno doloËiti lokacijo, pridobiti
od distribucijskega podjetja tehniËne zahteve za prikljuËitev ter na podlagi tega izdelati
idejne rešitve, s katerimi se doloËijo temeljni
podatki elektrarne, kot so moË, število celic,
letna proizvodnja in tako dalje. Vsi ti podatki so potrebni za pridobitev soglasja za

prikljuËitev na distribucijsko omrežje. Po
pridobljenem soglasju se izdela projekt za
izvedbo (PZI), ki mora upoštevati vse zahteve, navedene v soglasju, od ustreznih kabelskih povezav do izvedbe zašËitnih ukrepov
pred nepravilnim delovanjem elektrarne
in pred nevarnostjo dotika ter izvedbe primopredajnih meritev elektriËne energije. Po
projektu za izvedbo se izvedejo dela, nato pa
je potrebno izdelati še projekt izvedenih del
(PID) ter izdelati navodila za obratovanje.
Po izdanem soglasju za prikljuËitev vlagatelj
z distribucijskim podjetjem sklene pogodbo o prikljuËitvi na distribucijsko omrežje.
Ko je elektrarna zgrajena ter izdelana vsa
projektna in tehniËna dokumentacija, se z
elektroenergetskim inšpektorjem, predstavnikom elektro- distribucijskega podjetja in
izvajalcem del izvede inšpekcijski pregled.
Še pred inšpekcijskim pregledom je potrebno pridobiti poroËilo o meritvah strelovoda
ter poroËilo o preizkusu delovanja zašËite.
Po uspešno opravljenem inšpekcijskem pregledu inšpektor izda izjavo, da so izpolnjeni
vsi pogoji za varno obratovanje elektrarne.
Poleg izgradnje objekta za pridobivanje elektriËne energije iz Ëistih virov
in s tem prispevanju k uresniËevanju zastavljenih ciljev o ohranjanju okolja vsak
posameznik želi doseËi še ekonomsko korist. Zato je potrebno s pooblašËenim trgovcem skleniti ugodno pogodbo o prodaji
in nakupu elektriËne energije ter na Javni
agenciji RS za energijo pridobiti deklaracijo za proizvodne naprave in na podlagi
deklaracije pridobiti potrdilo o izvoru, kar
proizvajalcu omogoËa pridobitev podpore
za proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov.

S spremembo Energetskega zakona deklaracija nadomešËa dosedanji status kvalificiranega proizvajalca elektriËne
energije iz obnovljivih virov. S 1. 1. 2009
podporo upraviËenim elektrarnam ne zagotavljajo veË sistemski operaterji, na katerega omrežje je priklopljena elektrarna,
temveË to izvaja Center za podpore, ki ga
kot eno od svojih dejavnosti izvaja Borzen,
organizator trga z elektriËno energijo.

V nekaj mesecih do svoje
sonËne elektrarne
»eprav celotni postopek od izdelave idejnih rešitev do sklepanja pogodbe o
prodaji in nakupu elektriËne energije deluje zapleteno, je zadevo možno izvesti v
nekaj mesecih. V primeru, da se elektrarna gradi samostojno in je zato potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, se Ëas izgradnje nekoliko podaljša. Posamezniku
ali organizaciji, ki se odloËi za izgradnjo
male elektrarne na obnovljive vire, smo
na voljo s svetovanjem in tehniËno podporo, ki obsega pomoË pri izgradnji male
elektrarne.
Z izgradnjo tovrstnih objektov, ne
glede na to, ali gre za proizvodnjo elektriËne energije ali za ogrevanje prostorov
in sanitarne vode, ali pa celo za soproizvodnjo elektriËne in toplotne energije,
vsak posameznik lahko znatno pripomore
k zmanjševanju negativnih posledic dolgotrajne uporabe klasiËnih goriv in tako
vpliva na zmanjševanje škodljivih emisij
v okolje.
Mag. Mia KreËar in Milan Švajger
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Alkohol na delovnem mestu
Kar nekaj Ëasa smo na periodiËnih usposabljanjih iz varnosti in
zdravja pri delu opozarjali, da bomo
zaËeli opravljanje nenapovedanih
kontrol alkoholiziranosti na delovnem
mestu. Kot ste vsi že seznanjeni, smo
se tega tudi držali in smo v zadnjih
mesecih leta 2008 na pobudo uprave
opravili obsežnejšo “akcijo” preverjanja alkohola v izdihanem zraku.

K

ontrole smo opravili na vseh distribucijskih enotah z izjemo DE
KoËevje, saj se je ravno tisti dan,
ko smo bili namenjeni v KoËevje, zgodila
tragiËna delovna nezgoda.

Za vse, pri katerih se je pri preizkusu
ugotovilo, da je delavec pod vplivom alkohola, se je ukrepalo skladno z internimi
akti podjetja.
Nenapovedane kontrole se bodo nadaljevale tudi v letu 2009, prav tako pa
ustrezne sankcije zoper kršilce.

Še nekaj zanimivosti o
alkoholu
Preudarno pitje - ena merica pijaËe
Ena merica je približno 1 dl vina ali
2,5 dl piva ali malo šilce (0,3 dl) žgane pijaËe in vsebuje okoli 10 g Ëistega alkohola.

Izsledki so naslednji:
DE

Št. vseh
preizkovancev

Št.
preseženih

Lj. okolica

27

4

Novo mesto

12

1

Trbovlje

35

2

Lj. mesto

24

0

Uprava

31

0
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Pravilo “ena merica na uro” nam pove
tisto najveËjo koliËino alkohola, ki jo naše
telo lahko razgradi v tem Ëasu. »e pijemo
intenzivneje, lahko priËakujemo, da se bo
pomembno poveËala koncentracija alkohola v naši krvi. Ženske z enako telesno
maso kot moški pri pitju enakih koliËin alkoholne pijaËe zaradi drugaËne porazdelitve (ženske imajo v telesu veË mašËevja in

manj vode kot moški) in presnove dosežejo
višje koncentracije alkohola v krvi.

UËinki alkohola
Alkohol deluje na številne organe
v vašem telesu, a primarno zaviralno na
možgane. Zmerno pitje ob veËerih ne veË
kot ene merice na uro pri nekaterih, ki niso
odvisni od alkohola, povzroËi blago sprostitev (ali pa slabost in zaspanost). To seveda
ne pomeni, da lahko v naslednjih urah brez
tveganja nadaljujejo pitje. VeËje koliËine
popite pijaËe vedno povzroËijo spremembe
v poËutju, zaznavanju, odzivanju in v vedenju. Hitro pitje (“forsirano”, z namenom
takojšnjega opitja) lahko že pri navedenih
koliËinah zaužitega alkohola povzroËi veËjo pijanost, kot bi jo priËakovali glede na
koliËino alkohola v krvi.
Kombinacija alkohola in zdravil ali
drog lahko dodatno škoduje zdravju in
ogrozi celo življenje. UËinki se ne le seštevajo, ampak množijo.
Nekatera poživila, ki bi jih zaužili po
prekomernem pitju, vam lahko dajo zmotni
obËutek, da ste sposobni za vožnjo.
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Koncentracija alkohola v
krvi g/kg (promili)

UËinki alkohola

KoliËina popitega alkohola
(za ženske veljajo poloviËne vrednosti)

0,00

Zakonska omejitev za vožnjo za mlade in poklicne voznike

Od 0,2 do 0,5

Sprostitev: Rahlo zavrta možganska aktivnost,
zato obËutek sprošËenosti. Zakonsko dovoljena
koliËina alkohola za vožnjo (z izjemo mladih in
poklicnih voznikov), Ëeprav je pri nekaterih sposobnost za vožnjo lahko že okrnjena.

Od 1 do 2 merici/uro ali 3 merice/2 uri
ali 4 merice/3 ure.

Od 0,5 do 0,8

Zmanjšana kontrola: Izguba zavor, ki se jo
pogosto zamenjuje s stimulacijo. PoveËa se pripravljenost za tveganje, lahko tudi agresivnost
in zanesljivo ni veË mogoËe varno voziti.

Od 3 do 4 merice/uro ali 5 meric/2 uri
ali 6 meric/3 ure.

Od 0,9 do 1,5

Nekoordiniranost: Zastrupitev, sposobnost zbranosti in koordinacije bistveno zmanjšani, posebej
za vožnjo in delo s stroji.

Od 5 do 6 meric/uro ali 7 meric/2 uri ali
8 meric/3 ure.

Od 1,5 do 2,0

Sedacija: Ekstremna upoËasnjenost in pijanost,
že se pojavljajo motnje zavesti.

Od 7 do 8 meric/uro ali 9 meric/2 uri ali
10 meric/3 ure.

Od 2,0 do 2,5

Zaspanost: Alkohol bistveno zmanjšuje budnost,
po navadi ljudje zaspijo, že popiti alkohol se še
absorbira, možnost zadušitve.

Od 8 do 9 meric/uro ali 10 meric/2 uri
ali 11 meric/3 ure.

Od 2,5 do 3,0

Anestezija: Ne le spanje, ampak nesposobnost
zaznavanja boleËine in drugih moËnih dražljajev
in le še drobna Ërta vas loËi do smrti.

Od 9 do 10 meric/uro ali 11 meric/2 uri
ali 12 meric/3 ure.

Od 3,0 do 4,0

Koma

Od 10 do 12 meric/uro ali 13 meric/2 uri
ali 14 meric/3 ure.

Od 4,0 do 5,0

Smrt

Od 12 do 15 meric/uro ali 6 meric/2 uri
ali 17 meric/3 ure.

Hrana, telesni napor, kava (kofein) in
droge, kot so kokain in amfetamini, lahko
nekoliko poveËajo budnost, vendar ne izboljšajo zaradi popitega alkohola povzroËene zmanjšane sposobnosti koordinacije
in presoje.
Ne pozabite: Telo lahko razgradi le
eno merico alkohola na uro in tega procesa
nikakor ni mogoËe pospešiti. Edino zdravilo za streznitev je Ëas.
Vesna Oman
Vir: Internet http://med.over.net/
zasvojenost/alkoholizem.php.
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Varnost pri delu - da
se ne bi ponovilo
Konec lanskega leta smo v Oddelku za varnost in zdravje pri delu
izdali brošuro z naslovom Varnost pri
delu - da se ne bi ponovilo.

N

amen brošure je bil povzetek zadnjih težjih delovnih nezgod v
elektrodistribucijskih podjetjih in
zbrati najnujnejše ukrepe za varno delo na
elektroenergetskih postrojih, saj so se prav

zaradi kršenja le-teh najveËkrat zgodile tovrstne nezgode.
V upanju, da brošure ne bodo obležale v najtemnejših kotiËkih vaših delovnih
prostorov, vas naprošamo, da si veËkrat
vzamete Ëas in jih vsaj malo prelistate.
Naj bodo napake drugih dovolj velika
šola, da jih ne bi izkusili še na lastni koži!
Vesna Oman

Varnostna pravila za delo na
elektroenergetskih postrojih in
Prva pomoË v elektrogospodarstvu
V okviru GIZ-ove projektne skupine za varnost in zdravje pri delu
ter požarno varnost smo lani izdali
še dve posodobljeni knjižici, in sicer
Varnostna pravila za delo na elektroenergetskih postrojih ter Prva pomoË
v elektrogospodarstvu.

K

njižice so bile letos že razdeljene
med uporabnike, veljati pa so zaËele
z januarjem 2009.

Letos bomo izdelali nov požarni red,
navodila za varno delo, obdelali bomo problematiko dvigovanja bremen ter prevetrili testna vprašanja za izpite s podroËja
varnosti in zdravja pri delu ter požarnega
varstva.
Vesna Oman
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Seja Ëasopisnega
sveta Elektro novic
Elektro novice izhajajo že osmo
leto zapored. Glasilo je namenjeno
našim sodelavcem, upokojencem
in štipendistom pa tudi zunanjim
bralcem. V vsaki organizacijski in
distribucijski enoti je za zbiranje
prispevkov zadolžen sodelavec, ki je
hkrati tudi Ëlan Ëasopisnega sveta.
»lanki se zbirajo v uredništvu, kjer
se potem uredijo v tematsko zaokrožene celote.

»

lani Ëasopisnega sveta se ob izidu
posamezne številke internega glasila
Elektro novic zberemo na seji, ki jo
organiziramo vsakiË v drugi distribucijski
enoti.

Letošnja prva redna seja »asopisnega sveta internega glasila Elektro novice
je bila v Ëetrtek, 29. januarja, v sejni sobi
Elektra Ljubljana.
Na zaËetku nas je v imenu gostitelja,
uprave družbe, pozdravil in nagovoril namestnik predsednika uprave Vincenc Janša. Prenesel nam je pozdrave predsednika
uprave in njegove pohvale za uspešno delo
z željo po nadaljevanju in doseganju še
boljših izvodov.

desetletno obdobje na obmoËju Elektra
Ljubljana.
»lani Ëasopisnega sveta smo podali oceno zadnje lanske številke in nove
vsebinske predloge za naslednje številke
Elektro novic. Med novimi vsebinami naj
omenim, da bodo v naslednjih številkah
internega glasila naslovnice v znamenju
100. obletnice elektrifikacije Dolenjske
in Bele krajine, potekali bosta tudi akciji
izbora “Naj nadzorništva” in izbor “Najprijaznejši sodelavec oziroma sodelavka”
po distribucijskih enotah.
V uredništvu se skupaj s Ëlani Ëasopisnega sveta trudimo, da s Ëlanki razliËnih tematik naredimo revijo pestro, raznoliko in zanimivo ter tako prijazno vsem
našim bralcem.

V nadaljevanju je Rajko Hribar, sodelavec OE ORDO, navzoËim Ëlanom Ëasopisnega sveta izËrpno in kakovostno predstavil naËrt razvoja omrežja za naslednje

Marko Piko in Violeta Irgl

Rajko Hribar (prvi na desni strani) je Ëlanom Ëasopisnega sveta predstavil naËrt razvoja omrežja v naslednjem desetletju.
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PoišËimo najprijaznejšega
sodelavca, sodelavko
odprl skrinjico, prešteli smo glasovalne
listke; oddanih je bilo toËno 80 (skoraj polovica, kar je kar ugoden izid), ena glasovnica je bila neveljavna. Ob tem smo ugotovili, da vsi zaposleni ne vedo natanËno
za zaposlene na enoti (dva glasova sta bila
oddana za študentko, ki izvaja opravila ne
enoti in enega od delavcev uprave). Sicer
se je na listo uvrstilo 83 sodelavcev oziroma sodelavk (ob neupoštevanju prej omenjenih dveh).

S pomoËjo raËunalnika smo ugotovili konËni izid, in sicer: 1. mesto
- Jožef Satler, 2. mesto - Darinka
ŠkvarË in 3. mesto - Janez Brinovec.

Alenka Kuπar in Andreja Blatnik pri pregledovanju glasovnic.

Na zadnjem sestanku Ëlanov
Ëasopisnega sveta smo potrdili predlog, da zaËnemo akcijo “Najprijaznejši sodelavec, sodelavka”. Dogovorili smo se, da bo akcija v zaËetku
potekala na distribucijskih enotah.
Izpeljali naj bi glasovanje, ki se ga
bodo lahko udeležili vsi zaposleni na
enoti in glasovali za tri najprijaznejše sodelavce oziroma sodelavke po
vrstnem redu izmed vseh zaposlenih
na posamezni enoti. Kot kriterije za
izbor smo predlagali: razumevanje
med sodelavci, pripravljenost pomagati sodelavcem, pripravljenost prenašati strokovna znanja, sposobnost
dobre komunikacije med sodelavci
ter z nadrejenimi in s podrejenimi in
pozitiven pogled na življenje.

štvom Elektro novic pripravila objavo za
oglasne deske. Vabilo je bilo razglašeno
teden dni pred izborom, da bi imeli sodelavci in sodelavke dovolj Ëasa za tehten
razmislek in odloËitev ter, seveda, za prijazno kramljanje o akciji med odmorom za
malico ali kavo. Odzivi so bili razliËni, veËinoma pa pozitivni. Pozneje smo videli,
da je izid pokazal dejstva, ki so nam bolj
ali manj vsem znana. Glasovnice so bile
razdeljene vsem delavcem (razen tri za odsotne na porodniškem ali bolniškem dopustu), skupaj 166 glasovnic. Glasovanje
samo je potekalo tri dni, in sicer tako, da
so delavci lahko oddali svojo glas oziroma
odloËitev na glasovalnem listku v zapeËateno glasovalno skrinjico v pisarni vodje
Oddelka za splošne zadeve.

P

20. februarja 2009 se je sešla na kolegiju direktorja DE imenovana 3-Ëlanska
Komisija za ugotovitev izida: predsednik
Damijan MikliË, Ëlanici Alenka Kušar in
Andreja Blatnik. Predsednik komisije je

rvi za izbor smo bili izbrani sodelavci na DE Ljubljana mesto. Vodja
Oddelka za splošne zadeve, spodaj
podpisana, sem v sodelovanju z Uredni-
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Jožef Satler je naš sodelavec šele od
decembra 2007, in sicer dela kot receptor.
Na tem mestu je dela izvajal že veË let
prej, vendar kot sodelavec Fit varovanja,
ki za Elektro Ljubljana izvaja na lokaciji
Kotnikova ul. 9 fiziËno in tehniËno varovanje. Zakaj smo ga vzeli za svojega, je
torej oËitno.

Darinka ©kvarË pri oddaji svojega glasu.

NOVICA

NOVICA

Darinka ŠkvarË je tajnica v Službi
za izgradnjo DO od leta 2004, sicer pa
je v Elektru Ljubljana zaposlena že veË
kot 20 let. Je vestna in natanËna, vedno
urejena sodelavka. Delovni postopki pri
njej potekajo ažurno, delovni prostori so
urejeni in prijetni. Tudi prijazna je - zdaj
to stoji Ërno na belem.
Janez Brinovec je delovodja skupine Nadzorništva ViË. V podjetju je od
zaËetka svoje poklicne kariere, teËe že
24. leto. Na delovnem mestu je napredoval od pripravnika monterja za elektriËna omrežja do delovodja. Kot vemo
zdaj, je tudi prijazen sodelavec ter dober
prenašalec znanja in izkušenj na delovnem mestu.
Od Ëetrtega do desetega mesta so
si sledili: Albin Dobnikar, Alenka Kušar,
Zvonko Vugrinec, Dušan Žunec, Roman
Jesenko, Vinko Virant in Jelka Helena
Urh.
Povedati je treba, da je vsak glas
štel. Zlasti se je to videlo pri prvih treh
mestih, saj je bila razlika med njimi le po
en glas. Lahko reËemo, da so imeli nekoliko prednosti zaposleni, ki delajo na delovnih mestih, ki so bolj vidna, kjer pridejo
v stik z veËjim številom delavcev - receptor, tajnice, zaposleni v oddelku za splošne zadeve, kovinar, vodje. Deloma je bilo
vidno tudi to, ali so v neki delovni okolici
(skupina, nadzorništvo, služba) oddali veËje ali manjše število glasovnic. Postavlja
pa se tudi vprašanje, zakaj posamezniki
niso želeli ali hoteli oddati svojega glasu.

Krvodajalska akcija
Kri je za življenje zelo pomembna tekoËina, za katero žal nadomestki ne obstajajo, zato je uporaba pripravkov iz krvi edina možnost
izbire pri doloËenih oblikah zdravljenja. Tudi v tem tisoËletju ostaja kri
nenadomestljivo zdravilo, ki bolnikom omogoËa ohranjanje zdravja,
prepreËevanje posledic in prepreËevanje smrti. To omogoËajo krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med
seboj. Krvodajalstvo je odsev ËloveËnosti, ki temelji na naËelih prostovoljnosti, brezplaËnosti in anonimnosti. Krvodajalci z dajanjem krvi
zagotavljajo in omogoËajo nemoteno delovanje zdravstva.

D

elavci Elaktra Ljubljana že vrsto let sodelujemo na krvodajalskih akcijah,
ki jih je dolga leta v okviru sindikata organiziral zdaj že upokojeni sodelavec Jurij Žvan. Bil je tudi pobudnik letošnje spomladanske akcije.
V februarski akciji so sodelovali sodelavci in sodelavke DE Ljubljana mesto, DE
Ljubljana okolica s sedežem v Ljubljani in uprave. Akcije se je udeležilo 80 sodelavcev, ki so darovali svojo življenjsko tekoËino. VeËino udeležencev akcije predstavljajo že stalni krvodajalci, bilo pa je tudi nekaj sodelavcev, ki so kri darovali
prviË. Darovalcu obiËajno odvzamejo 450 ml krvi, kar predstavlja najveË 13 %
celotnega volumna krvi.
Elektro Ljubljana podpira tovrstna humanitarna dejanja in je eno redkih
podjetij, ki krvodajalcem nudi dva prosta dneva za uspešno darovanje krvi.
Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so se krvodajalske akcije udeležili
in s tem pomagali nekomu rešiti življenje, vabimo pa tudi preostale sodelavce, da
se nam v nadaljnjih akcijah pridružijo.
Marko Piko

Vsekakor iskrene Ëestitke prvouvršËenemu Jožetu, enako tudi
drugi Darinki in tretjemu Janezu.
Razlika med njimi je zanemarljiva.
Dejansko bi lahko vsi trije stali na
zmagovalni stopnici. Uredništvo
upa, da bomo v eni izmed prihodnjih številk lahko predstavili zmagovalca oziroma postopoma kar
vse tri.
Alenka Kušar
Foto: Alenka Kušar, SreËo Železnik
Sodelavca Rok Obreza in Primoæ BenËina na odvzemu krvi.
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Naj fotografija Z
2009

a prvo letošnjo številko našega glasila smo v uredništvo
prejeli fotografije štirih avtorjev. Svoje fotografije so na
razpis Naj fotografija leta 2009 poslali: Ana GerËar, Drago Šterk, Anton Štimec in SreËko CikaË. Avtorjem fotografij se
zahvaljujemo.
K sodelovanju vabimo tudi vse druge sodelavce in upokojence.
Uredništvo

Ana GerËar: V oblakih.

SreËko CikaË: Triglav.

Drago Šterk: Srna na ogledu omrežja.

Anton Štimec: Zimski motiv.
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Izbor Naj fotografije leta 2008
V letu 2008 je, kot že dve leti
prej, potekal nagradni nateËaj za
izbor Naj fotografije leta 2008. Na
nateËaj smo prejeli 26 fotografij
štirinajstih avtorjev. Fotografije so poslali Alen PraËek, Alojz
HanËiË, Ana GerËar, Bojan Pintar, Drago Žagar, Dušan Majerle,
Franc Bevc, Janko Hribar, Jelka
Kališnik, Marjan Drolc, Roman
Weiss, SreËko CikaË in SreËko MiheliË.

V

mesecu januarju smo v Oddelku za odnose z javnostmi
s pomoËjo sodelavcev prispele
fotografije ocenili in izbrali najboljšo.
Fotografije je ocenjevalo dvanajst po
starosti, spolu in po izobrazbeni strukturi razliËnih ocenjevalcev, ki se tudi
sami ljubiteljsko ukvarjajo s fotografiranjem. Po svojem okusu so razporedili
in ocenili fotografije.

PraËku, iskreno Ëestitamo in želimo še
veliko lepih posnetkov.
Fotografije, ki so prispele na naš
razpis, bodo v mesecu marcu in aprilu
razstavljene v prostorih uprave v Ljubljani, lahko pa si jih ogledate tudi na
naši spletni strani: http://www.elektroljubljana.si/slo/Foto%20nateËaj%202008.
Podoben razpis naËrtujemo tudi
v letos in glede na to, da je v Elektru
Ljubljana kar nekaj sodelavcev, ki se
tudi ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo, priËakujemo še veË sodelovanja.

Alen PraËek: SonËni zahod.

Vabljeni k sodelovanju.

Marko Piko

Vse prejete fotografije so barvno
bogate, izrazne in lepe, tako, da je bilo
delo ocenjevalcev precej težko.
Farnc Bevc: Zelena energija.

Naj razkrijemo še zmagovalne tri
fotografije.
Tretje mesto je zasedla fotografija
z naslovom Visoko pod oblaki avtorja
Antona Štimca, drugo mesto z enako
oceno sta zasedli fotografiji Alojza HanËiËa Mavrica in Franca Bevca Zelena
energija.
Naj fotografija leta 2008 pa je
fotografija z naslovom SonËni zahod
avtorja Alena PraËka.
V uredništvu smo se odloËili, da
najboljšim trem avtorjem fotografij
podarimo simboliËne nagrade, avtor
najbolje ocenjene fotografije pa bo
prejel knjigo.
Vsem fotografom, ki so se udeležili našega nateËaja, še posebno Alenu

Alojz HanËiË: Mavrica.

Anton Štimec: Visoko pod oblaki.
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ALEN PRA»EK avtor Naj fotografije leta 2008
sno aktiven. Za to sem lahko hvaležen moji
boljši polovici.”

V Elektru Ljubljana si se zaposlil ob
koncu meseca avgusta leta 2007.
Kot vem, po veËkratnih poskusih. Po
izobrazbi si elektromehanik; rodil
si se leta 1970 v Zenici, kjer si tudi
konËal šolanje. V Sloveniji si se prviË zaposlil leta 1995. Kako to, da si
se pravzaprav odloËil za zaposlitev v
Sloveniji?
“Moj oËe je Slovenec. Slovensko državljanstvo sem dobil ob rojstvu. OdloËitev
za življenje v Sloveniji je vojna v BiH samo
še pospešila.”

Kakšni obËutki so te prevevali, ko si izvedel, da si izbran za našega sodelavca
- za dela in naloge elektromonterja v
skupini za distribucijsko operativo (takrat še vzdrževanje)?

Alen PraËek pri delu z gravirno napravo.

Alen PraËek je naš sodelavec šele
dobro leto, vendar se je že lepo ujel
v utrip delovnega kolektiva. Je dobitnik nagrade za naj fotografijo leta
2008. To je lepa priložnost, da sodelavca predstavimo v našem internem
glasilu.
Najprej iskrene Ëestitke za nagrado.

Kakšni so bili tvoji prvi obËutki, ko si
izvedel za veselo novico?
“Bil sem preseneËen. Poslal sem fotografije na nateËaj na vašo pobudo. Tudi
fotografije drugih udeležencev so bile
zelo dobre. Verjamem, da ima še veliko
sodelavcev fotografije nekje doma, nastale ob delu ali na terenu. Na tem mestu
jih povabim, da se tudi oni udeležijo nateËaja.”
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Se s fotografiranjem ukvarjaš bolj ljubiteljsko ali si osvojil kakšna konkretna znanja s tega podroËja? Kdaj si se
navdušil za to dejavnost?
“S fotografijo se ukvarjam priložnostno in ljubiteljsko. Osnove fotografije
poznam še iz analognih Ëasov fotografske
tehnike. Digitalna fotografija je stvari samo
še olajšala. Znanje pridobivam ob druženju
z ljudmi, ki jim je fotografiranje poklic.”

Kaj najraje fotografiraš?
“Nimam vnaprej doloËenih motivov.
Trenutek inspiracije ali prava svetloba zadošËa za nastanek lepe ali zanimive fotografije.”

Kaj sicer še poËneš, kadar nisi v službi?
“Berem vse, kar mi pride v roke, in
poslušam glasbo. Seveda pa sem tudi tele-

“Res sem bil veËkrat povabljen na razgovor. V zadnje sem prepriËal komisijo in
bil sprejet v delovno razmerje. Potreboval
sem nov izziv v karieri. Novica o sprejetju
me je razveselila.”

Potrebe delovnega procesa so pokazale možnost za zaposlitev na delih in
nalogah “skladišËnika”. Ti to delo bolj
leži?
“Moram povedati, da malo pogrešam
delo na terenu. Delo v skladišËu mi pomeni
novo izkušnjo. Ponujeno delo sem sprejel.
Postaja Ëedalje bolj zanimivo in razgibano.”

Opravljaš tudi dela na stroju za graviranje. Graviraš napisne tablice za
celoten Elektro Ljubljana! Nam lahko
poveš kaj o tej vrsti dela?
“VeË kot tri Ëetrtine mojega delovnega dne mi vzame graviranje napisnih
tablic. Število naroËil raste. Poskušam
vsem zagotoviti izdelavo že drugi dan.
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Z veËjim in s hitrejšim strojem bi bilo to
lažje.”

Katere so prednosti zaposlitve v Elektru Ljubljana po tvojem mnenju?
“Na to gledam kot na novo priložnost
za osebnostno rast in širjenje znanj. Je tudi
socialna in ekonomska varnost. Poslanstvo
distribuiranja elektriËne energije je za moderno družbo strateškega pomena. Sem delËek tega in to mi je v ponos.”

Kaj pa slabosti te zaposlitve?
“Bolj malo jih je! MogoËe predolgi
postopki in vedno premajhna plaËa.”

Še kakšna misel za konec ...
“Vsem sodelavcem želim predvsem
varno delo!”
Alen, hvala za prijeten razgovor! Tudi
sama sem vesela, da je moja vzpodbuda
padla na plodna tla. PriËakujemo tvoje na-

daljnje sodelovanje. Vsi pri Elektro novicah
si želimo še veË novih sodelavcev. Vsak
nov sodelavec prinese nekaj svežine in novih pogledov, kar je vsebini in berljivosti
internega glasila vedno v dobro. Tebi osebno pa želim vse lepo - dopoldne pri delu in
tudi popoldne s svojimi dragimi in prijatelji. Pa še veliko dobrih in lepih posnetkov s
fotoaparatom!
Alenka Kušar
Foto: Alen PraËek
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Zaposlovanje in
izobraževanje v
letu 2008

Število zaposlenih v OE
Glede na OE delovnega mesta smo v letu 2008 zaposlili:
• 43 delavcev v OE SDO;
• 6 delavcev v OE ORDO;
• 1 delavca v OE NPEE;
• 1 delavca v OE SU;
• 5 delavcev v OE TP;
• 1 delavca v OE RFS.

Število zaposlenih v OE
Spomnimo, katere aktivnosti je zaznal Elektro Ljubljana (v nadaljevanju: družba) v letu, ki je za nami. Družba
je prenovila sistemizacijo delovnih mest in s tem delovna mesta bolj prilagodila obstojeËim delovnim procesom,
organizaciji družbe ter skupni viziji in strategiji družbe.
Prenova Podjetniške kolektivne pogodbe je prinesla spremembe predvsem na podroËju prenove plaËnega sistema,
napredovanja, ocenjevanja delovne uspešnosti in novost
uvedbe letnih razgovorov kot stalnice v procesu razvoja
zaposlenih.

P

oglejmo, kakšna je bila dinamika na podroËju zaposlovanja
in izobraževanja v preteklem letu. Ob koncu leta 2008 je bilo
v družbi 1.027 zaposlenih, kar je 23 zaposlenih veË v primerjavi z istim obdobjem v preteklem letu. Zaposlovali smo predvsem
elektromonterje in delavce z visoko izobrazbo. V letu 2008 smo zaposlili 57 delavcev, delovno razmerje pa je prenehalo 34 delavcem.
PovpreËna starost zaposlenih je bila 41 let. V družbi je bilo na ta
dan zaposlenih 850 (82,8 %) moških in 177 (17,2 %) žensk.
Število zaposlenih po mesecih
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Število zaposlenih po lokaciji
Glede na lokacijo delovnega mesta smo v letu 2008 zaposlili:
• 2 delavca v DE KoËevje;
• 10 delavcev v DE Ljubljana mesto;
• 19 delavcev v DE Ljubljana okolica;
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• 10 delavcev v DE Novo mesto;
• 3 delavce v DE Trbovlje;
• 13 delavcev na Upravi.
Distribucijska enota

Št. zaposlenih na
dan 31.
12 .2007

PoveËanje (zaposlitve,
prerazpor.)

Zmanjšanje
(odhodi,
prerazpor.)

Razlika
(+/-)

Št. zaposlenih na
dan 31.
12. 2008
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Elektromonterji pri postavljanju daljnovodnega droga.
Foto: Vesna Oman.

bilo višjo stopnjo strokovne izobrazbe, kar je za 21 zaposlenih veË kot
v predhodnem letu, in sicer: 1 delavec magistrski naslov, 9 delavcev
si je pridobilo visoko stopnjo izobrazbe, 8 višjo stopnjo, 27 delavcev
srednjo izobrazbo in 2 delavca poklicno izobrazbo.
Za celotne stroške izobraževanja smo v preteklem letu namenili
559.961,50 EUR (kar vkljuËuje stroške kotizacij, šolnin, hotelov prevozov, gradiv in študijskih dopustov). Za šolnine in kotizacije smo namenili 282.564 EUR, kar znaša 275,13 EUR na zaposlenega. Izobraževanja
se je v letu 2008 udeležilo 43,91 % zaposlenih, udeležili pa so se 648
izobraževalnih akcij. Med delovnim Ëasom je bilo na podroËju izobraževanja realiziranih 17.382 ur, od tega 4.078 ur za študijske dopuste.
Alenka Pretnar

Da bi spodbudili zanimanje za zaposlitev v družbi, smo nadaljevali promocijo deficitarnega poklica elektrikarja in s tem namenom izdali priložnostno zloženko “Elektrikar bom postal”. Ravno
tako so bile štipendije namenjene predvsem dijakom in študentom
elektrotehniških usmeritev, katerim omogoËamo tudi opravljanje
šestmeseËnega praktiËnega izobraževanja.

Oglasno sporoËilo

V družbi poleg formalnega izobraževanja, katerega cilj je
predvsem pridobitev višje stopnje izobrazbe zaposlenega, organiziramo številna funkcionalna izobraževanja v obliki konferenc,
posvetovanj in seminarjev. Ta so namenjena strokovnemu izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih.
V družbi je bilo na dan 31. 12. 2008 1,9 % zaposlenih z magisterijem, 14,7 % z visoko izobrazbo, 16 % z višjo, 37,5 % s srednjo, 23,9 %
s kvalificirano, 2,8 % s polkvalificirano in 3,2 % z nekvalificirano izobrazbo. V letu 2008 se je izobrazbena struktura zaposlenih v primerjavi s
predhodnim letom dvignila. Podatki kažejo, da je 47 zaposlenih prido-

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2008
nekvalificirana:
3,2

V Ëasu gospodarske recesije si to
omogoËite z vpisom na Viπjo strokovno
πolo ICES. Za πtudijsko leto 2009/2010
objavljamo prosta vpisna mesta v
viπjeπolskih izobraæevalnih programih:

magisterij

magisterij: 1,9

polkvalificirana: 2,8

Si æelite napredovanja na delovnem
mestu, si æelite boljπe sluæbe?

visoka: 14,7

kvalificirana:
23,9

visoka
višja
srednja

višja: 16

kvalificirana
polkvalificirana
nekvalificirana

1. ELEKTROENERGETIKA
(v Ljubljani in Mariboru)
2. INFORMATIKA (v Ljubljani)
3. ELEKTRONIKA (v Ljubljani)
4. STROJNI©TVO (v Ljubljani)

srednja: 37,5

Izobraæujemo samo izredne πtudente (odrasle).

»LOVEŠKIMI VIRI

RAVNANJE S

Izobraževanje s podroËja
Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1B)
Zaposleni v družbi se zavedamo,
da moramo pridobljena strokovna
znanja nenehno nadgrajevati in izpopolnjevati, saj znanje, ki smo ga
osvojili pred leti, žal, hitro zastari.

K

ontinuirano moramo slediti tudi
razvoju in napredku posameznih
strokovnih podroËij, ki jih zahteva
opravljanje delovnih nalog v sklopu delovnega mesta. Ne glede na to, kdaj smo zaËeli delati in koliko let delovne dobe imamo, je

nujno, da se ves Ëas dodatno izobražujemo.
Izobraževanje zaposlenih pomeni naËrtno
obnavljanje in pridobivanje novega znanja
z razliËnimi oblikami izobraževanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija, nadaljevanje
šolanja ali študija, obisk razliËnih seminarjev, delavnic, nenehno sledenje novostim v
stroki). V ta namen smo v tem Ëasu v družbi
izvedli razliËna izobraževanja in usposabljanja s pomoËjo eksternih in internih predavateljev. Najpomembnejše je bilo gotovo izobraževanje s podroËja Zakona o gradit-

vi objektov (ZGO-1B), kjer je spremembe,
dopolnitve in nove vsebine podzakonskih
aktov zaposlenim predstavil zunanji predavatelj Ivan Iveta. Udeležilo se ga je 150 zaposlenih; veËina je bila iz razliËnih lokacij
OE SDO, nekaj zaposlenih je prišlo tudi iz
OE ORDO. Predavanje je bilo organizirano
v dveh Ëasovnih terminih in je potekalo v
Sindikalni dvorani na Kotnikovi. Udeleženci so s tem pridobili poglobljeno znanje s
tega podroËja; namen je bil dosežen tudi pri
sami osvežitvi tovrstne predavane vsebine.
Barbara Forte

Elektrikarji prviË
na praktiËnem
usposabljanju V

Prenovljen šolski sistem predvideva, da morajo dijaki,
ki se na srednjih poklicnih šolah izobražujejo za elektrikarje, opraviti obvezno praktiËno usposabljanje, ki poteka v
1. in 2. letniku tri tedne strjeno, v 3. letniku pa osemnajst
tednov strjeno.
marcu 2009 smo na nadzorništvih na distribucijskih enotah
sprejeli 14 dijakov prvega letnika, med njimi so trije že štipendisti naše družbe. Prvi dan je Vesna Oman organizirala
predavanje o varnosti in zdravju pri delu, na katerem jih je seznanila s teoretiËnimi in praktiËnimi osnovnimi naËeli varnosti pri delu,
pogoji dela, z viri nevarnosti glede dela ter o varnostnih ukrepih na
delovnem mestu.
Dijaki opravljajo prakso v skupinah pod vodstvom usposobljenih mentorjev. Dolžnosti delodajalca so, da dijakom omogoËi usposabljanje za pridobitev poklicne izobrazbe, skrbi za usposabljanje, ki
ne zajema samostojnega dela na elektroenergetskih napravah, dela
na višini ter vožnje službenega vozila. Vsi dijaki so prejeli tudi osebno varovalno opremo, ki jo bodo po koncu usposabljanja vrnili.
Po zakljuËku prakse bomo v Kadrovski službi izvedli anketo zadovoljstva vseh sodelujoËih na obvezni praksi. Tako bomo na eni strani
preverili zadovoljstvo dijakov, na drugi pa tudi zadovoljstvo zaposlenih
z dijaki. Glede na to, da so elektrikarji zelo iskan oziroma deficitaren
kader, bomo na podlagi izsledkov ankete ugotovili, ali so dijaki primerni za štipendiranje oziroma poznejšo zaposlitev v naši družbi.
Alenka Pretnar
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Elektrikar bom
postal
Na slovenskih fakultetah in srednjih šolah so v mesecu februarju 2009 potekali informativni dnevi, katerih
se vsako leto z velikim zanimanjem udeležijo uËenci in
dijaki s starši ter drugi zainteresirani. Na informativnih
dnevih imajo priložnost pridobiti vse potrebne informacije o programih, poteku šolanja ter o možnostih nadaljnje zaposlitve in štipendiranja posameznih profilov
poklicev.

den odziv uËencev, dijakov in njihovih staršev. Verjamemo, da
smo tako dosegli namen promocije poklica, uËencem in dijakom
pa približali pogled na delo elektrikarjev ter jim olajšali pot pri
izbiri poklica.
Elektro Ljubljana že vrsto let uspešno štipendira dijake za
poklic elektrikarja, saj želi z ustrezno štipendijsko politiko razvijati strokovni kader, ki bo sposoben upravljati z elektriËno energijo za zanesljivo, razumno in varno uporabo. S pridobljeno štipendijo vam bomo nudili možnost zaposlitve in hkrati priložnost
za vaš poklicni in osebni razvoj.

V letu 2009 Elektro Ljubljana, d.d. razpisuje 12
štipendij za poklic elektrikar na podroËju:
Distribucijska enota Novo mesto: Novo mesto in Šentjernej,
Distribucijska enota Trbovlje: Trbovlje, RadeËe, Zagorje,
Distribucijska enota KoËevje: KoËevje,
Distribucijska enota Ljubljana okolica: Grosuplje, Domžale,
Kamnik, Žiri in Zagradec,
• Distribucijska enota: Ljubljana mesto: Ljubljana.

V

•
•
•
•

Informativnega dneva se je na Srednji šoli tehniških strok
v Šiški udeležil kot predstavnik Elektra Ljubljana Marko Piko, ki
že vrsto let predstavlja poklic elektrikarja ter pritegne izredno
zanimanje dijakov in njihovih staršev. Tudi letos smo v ta namen
predstavili poklic elektrikarja. Omenjena izobraževalna ustanova
je na ljubljanskem obmoËju edina, ki ima v svojem izobraževalnem programu triletno poklicno izobraževanje za elektrikarja.
V naši družbi, pa tudi drugod v elektrogospodarstvu, je poklic
elektrikarja deficitaren, zato nadaljujemo promocijo poklica. V ta
namen smo izdali priložnostno zloženko Elektrikar bom postal,
v kateri skozi sliko in besedo predstavimo štipendiranje, možnosti
usposabljanja in poklic, potrebna strokovna znanja in vešËine, ki
jih elektrikar potrebuje pri opravljanju svojega dela (dostop do
vsebine: www.elektro-ljubljana.si). Zloženka je naletela na izre-

Prednost pri izbiri bodo imeli dijaki, ki so v šolskem
letu 2008/2009 vpisani v 2. letnik.

sak dan izveš kaj novega o poklicih in izobraževanju.
VeË kot veš, veË vprašanj se ti postavlja. Za pridobitev
informacij in pojasnila na posamezna vprašanja iz prakse
so bili uËencem in dijakom na voljo predstavniki razliËnih delodajalcev.

Vse zainteresirane dijake vabimo, da prošnjo za pridobitev štipendije posredujete na naslov:
Elektro Ljubljana, d. d.
Kadrovska služba
Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana
ali po e-pošti: nevenka.ivancic@elektro-ljubljana.si.

Barbara Forte in Alenka Pretnar
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Management
kompetenc osnova za razvoj
zaposlenih
(1. del)
V sistemu upravljanja delovne uspešnosti kompetence
zavzemajo posebno pozornost. O tem, da ni težko znati,
težje je znanje uporabiti, so modrovali že Kitajci v davni
preteklosti. Tudi izsledki številnih raziskav in študij danes
so opozorili, da samo znanje, ki ga premore posameznik,
formalna izobrazba ter druge reference, niso zadovoljiv
napovednik uspešnosti ljudi na delovnem mestu.

Z

aradi tega je potrebno razviti takšen kompetenËni model, ki
bo zanesljivo opraviËeval visoke naložbe v usposabljanja in
izobraževanja, omogoËal bolj kakovostno izbiro in razvoj
kadrov ter naËrtovanje kariere. Model, ki bo vzpostavil bolj jasna
merila delovne uspešnosti, omogoËal bolj praviËno in bolj objektivno nagrajevanje in doloËal prioritete pri vodenju zaposlenih. In ne
nazadnje, povezal v celoto na eni strani letne razgovore, ocene delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in razvoja kadrov ter na drugi
strani vizijo, poslanstvo, vrednote in kulturo podjetja.
Praksa uvajanja sistema kompetenc v podjetja je razliËna. Model kompetenc je pripravljen glede na individualne potrebe posamezne družbe, zato ne poznamo tipiËnega modela kompetenc. Vsekakor gre za eno izmed orodij spremljanja delovne uspešnosti.

KOMPETENCE: zmožnosti, sposobnosti, znanja, vedenja in
osebnostne lastnosti zaposlenih za uspešno opravljanje dela
v najširšem smislu.
Glavno bogastvo vsake družbe so ljudje. »e se zavedamo, da
je ravnanje z ljudmi oziroma odnos do zaposlenih izrednega pomena, smo na dobri poti. Management kompetenc je eden izmed pomembnih podsistemov upravljanja s Ëloveškimi viri. Pomeni ravnanje
s Ëloveškim kapitalom, bogatenje le-tega, kar je bistveno veË kot le
izdelava modela kompetenc oziroma doloËanje, katere kompetence so
potrebne za izvajanje doloËenega dela v sedanjosti. Poslovno okolje
se nenehno spreminja, zato je treba že v sedanjosti predvideti, kakšne
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ljudi bo družba potrebovala, in skladno s tem raËunati na spremenjene, ali druge kompetence.
Izdelan model kompetenc je dobro orodje za management kompetenc, ne more pa biti sam sebi namen. Management kompetenc
namreË pomeni predvsem uporabo modela za izboljševanje zmogljivosti zaposlenih za doseganje ciljev. Torej za razvoj kadrov. Uvedba
modela kompetenËnih profilov (set kompetenc, potrebnih za uspešno
opravljanje dela) presega klasiËno sistemizacijo delovnih mest.
Model kompetenc (seznam potrebnih kompetenc) omogoËa
doloËanje razlike med, za delo potrebnimi kompetencami, in kompetencami, ki jih imajo naši zaposleni. Ta razlika pa je temelj za naËrtovanje osebnega razvoja zaposlenih in izvajanje sistema razvoja
kadrov (slika1).
Kompetence za delo

Dejanske kompetence delavca

RAZLIKA

NaËrtovanje razvoja delavca
Slika 1

Zavedati se moramo, da bodo zaposleni svoje zmožnosti oziroma potencial izrabili le, Ëe delajo v vzpodbudnem okolju, Ëe so
motivirani, Ëe poznajo cilje in so seznanjeni s tem, kaj se od njih
priËakuje, Ëe imajo možnost napredovati in Ëe ne nazadnje vidijo
priložnost za razvoj poklicne poti skladno z njihovimi interesi.
DolgoroËno bodo uspešna tista podjetja, ki bodo kompetentnost kadrov nenehno razvijala, ne le za zdajšnje, ampak predvsem
za prihodnje razmere. S tem bodo namreË dosegla, da se bodo sposobna z inovativnostjo, s strokovnostjo in sposobnostjo hitro prilagajati tržnim razmeram.
V nadaljevanju poglejmo, na kakšne razliËne naËine lahko
razvršËamo kompetence.

GeneriËne kompetence
Potrebne so za delovanje vsake organizacije in same zase niso
strateško pomembne. Tako lahko med generiËnimi kompetencami najdemo strateško zavedanje, implementacijo strategij, konkurenËno strategijo, kakovost in skrb za kupce, etiko in socialno odgovornost idr.

KljuËne kompetence
Gre za najbolj pomembne in potrebne kompetence za doloËeno podroËje. Kažejo na izrazite lastnosti in sposobnosti posameznika, na tisto, kar ga bistveno odlikuje in omogoËa uspeh.
KljuËne kompetence za podjetje so tiste, ki so izrazitega pomena za uspešno opravljanje nalog poslanstva podjetja in zagotavljajo njegove konkurenËne prednosti.
KljuËne kompetence za posamezne poklice so npr. kompetence za direktorja, tržnika, tajnico itd.
KljuËne kompetence za delo, delovno mesto pomenijo od tri
do najveË sedem kompetenc na posamezno delovno mesto.
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Primer kompetenc managerja: pozitiven odnos do sprememb,
vodstvene sposobnosti, podjetniško zavedanje, sposobnost odloËanja, sposobnost reševanja problemov, sposobnost implementacije,
sposobnost prevzemanja odgovornosti in tveganja.
Kompetenten je posameznik, ki ima ustrezne kompetence za
to, da opravi doloËeno delo ali nalogo, da uspešno doseže naËrtovane cilje. Govorimo lahko tudi o kompetentnosti posamezne organizacijske enote, oddelka, službe ali celotnega podjetja. Kdo izmed
ponudnikov obeta najboljše dosežke, se odloËamo po tem, kako
presojamo njihovo kompetentnost.
Skupne kompetence veljajo za vse zaposlene in najveËkrat
predstavljajo vrednote, zato jih podjetja obiËajno deklarirajo v dokumentih, ki opisujejo njihovo vizijo, poslanstvo in strateške cilje.
DelovnospecifiËne kompetence so vezane na vsebino vsakega
dela posebej.
Namen uvajanja kompetenc je imeti prave ljudi na pravih mestih, danes in jutri, in s tem ohranjati ali izboljševati tržno konkurenËnost podjetja.

IZGRADNJA MODELA

DoloËanje kompetenc
za delo na delovnih
mestih, podroËjih,
projektih.

DoloËitev kompetenc
za delo

UPORABA MODELA
Povezovanje kompeUgotavljanje
kompetenc zaposlenih tentnosti delavcev z
naËrtovanjem delovnih
za naËrtovanje in
ciljev (letni razgovori);
izvajanje razvoja
uporaba kompetenc
kadrov in kadrovanje.
za izboljπanje delovne
uspeπnosti.

Razvoj kompetenc pri
zaposlenih

Uporaba kompetenc
za dosego ciljev

Slika 2: Odnos med izgradnjo in uporabo modela kompetenc (Vir: Majcen,
M.: Management kompetenc).

Dosežek doloËanja kompetenc za delo je izdelan model kompetenc, ki je v bistvu skladišËe podatkov o tem, katere kompetence
so potrebne na posameznih delovnih mestih za dosego zastavljenih
ciljev. Govorimo o kompetencah za delo, ki so odvisne od vsebine
dela. Za uspešno opravljanje dela na doloËenem delovnem mestu
torej potrebujemo delavca z doloËenimi lastnostmi in znaËilnostmi.
Nasprotno gre pri kompetencah delavca za lastnosti, ki jih
ima konkretni posameznik z imenom in s priimkom.
Razvoj kompetenc pomeni spreminjanje, izboljševanje obstojeËe kompetentnosti kadrov. Gre za prilagajanje kadrovskega
potenciala zahtevam delovnega procesa. Je torej zmanjševanje razlik med potrebnimi kompetencami za delo in kompetencami, ki jih
delavci dejansko imajo (kompetencami delavcev).
Proces uporabe kompetenc je zadnja faza managementa kompetenc. Vodje vplivajo na to, v kolikšni meri sodelavci izrabljajo svoje
kompetence pri delu in koliko so pripravljeni vložiti v osebni razvoj.
Njihov vpliv na kompetentnost sodelavcev se kaže pri vsakdanjem
delu, še bolj pa v rednih letnih razgovorih, kjer zaposlenim pomagajo,
da ozavestijo lastno kompetentnost in ko skupaj naËrtujejo izboljšanje obstojeËih kompetenc ter dolgoroËen osebni razvoj.
Management kompetenc torej ne sme biti le enkraten projekt. Pomeni upravljanje s kompetencami v treh korakih: doloËanje
kompetenc za delo, razvoj kompetenc pri zaposlenih in uporaba izboljšanih ali na novo pridobljenih kompetenc za doseganje ciljev.
NaslednjiË pa veË o izgradnji modela kompetenc v praksi.
Andreja Radovan
Viri:
- Majcen, M. (2009): Management kompetenc. Ljubljana:
GV založba.
- Vodopija, B., VukasoviÊ Žontar, M., Rozman, B. idr. (2008):
UËinkovita orodja vodenja. Maribor: Forum Media.

Izobraževanje iz varstva pri delu
V družbi skrbimo za varnost in zdravje zaposlenih pri delu, zato v ta namen izvajamo razliËna izobraževanja zaposlenih.
PeriodiËno usposabljanje s podroËja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti
nam je predstavila naša sodelavka Vesna
Oman. V usposabljanje so bili zajeti poleg
terenskih vsi pisarniški delavci. Predavanja
se je udeležilo 670 zaposlenih, ki so pridobili veliko praktiËnega znanja in napotkov,
kako se ravnati v izrednih primerih ter kako

lahko prepreËimo nastanek teh dogodkov.
S podroËja varnosti in zdravja pri delu je
potekalo tudi predavanje z naslovom Evakuacije ljudi in gašenje zaËetnih požarov.
Predavanja se je udeležilo 42 zaposlenih,
ki so s požarnim redom doloËeni za izvajanje tovrstnih nalog. Vsebino je udeležencem predstavil zunanji predavatelj
z Inštituta za varstvo pri delu in varstvo
okolja Maribor. V družbi smo prepriËani,
da lahko veËino tovrstnih osvojenih znanj

implementiramo in uporabimo pri vsakdanjem delu. Zaposleni, ki se nenehno izobražujejo in izpopolnjujejo, so lahko kos
vedno veËjim zahtevam trga. Zaradi tega se
v družbi odloËamo za najrazliËnejše oblike
izobraževanj. Seveda v okviru finanËnih
zmožnosti. Naj konËam: “Izobražujte se”
v okviru podjetja ali v lastni režiji. Vaša
vrednost se s tem potencira.
Barbara Forte
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Kadrovanje v
preteklih mesecih
Prihodi
V zimskih mesecih smo zaposlili 6 sodelavcev:

IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

OE

DE/Nadzorništvo

LIDIJA PANGERŠI»

Sam. str. sod. za raË. in finance

RFS

Uprava

ANTON ERŠTE

Elektromonter

SDO

Novo mesto, Šentjernej

FRANCI ALBREHT

Vodja nadzorništva

SDO

Ljubljana okolica, Cerknica

POLONA ŠUBELJ

Administrativni referent

SDO

Ljubljana okolica

JANJA ŠUNTA

Referent za uporabnike

SDO

Trbovlje

TEJA PERJET

Strokovni sodelavec

NPEE

Uprava

Odhodi
Delovno razmerje je prenehalo 9 sodelavcem:

IME IN PRIIMEK

Vzrok prenehanja

OE

DE/Nadzorništvo

MARTIN KROPF

smrt

SDO

KoËevje, Ribnica

SILVA ŠVIGELJ

upokojitev

SS

Uprava

BERNARDA KOCJAN KURNIK

upokojitev

SU

Uprava

PAVEL LEBEN

upokojitev

SDO

Trbovlje, RadeËe

FRANC RU»IGAJ

upokojitev

SDO

Ljubljana okolica, Domžale

DANILO SLAK

upokojitev

SDO

Novo mesto

NADA HRASTOVEC

prenehanje po lastni volji

SDO

Trbovlje

MIHA CIMPERMAN

prenehanje po lastni volji

SDO

Ljubljana mesto

DAMJAN RAMŠAK

prenehanje po lastni volji

SDO

Ljubljana mesto

Umrli so upokojenci:
Anton Rauh, Marjan Rode, Anton IgliË, Jože Nebec, Anton Tomelj, Marica Vesel, Ivan
Peternel, Anton Kravcar.

Kadrovska služba
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VEDETI

DOBRO JE

Živo srebro v sijalkah - previdno,
Ëe zlomite varËno sijalko
»eprav Evropska komisija zelo vzpodbuja uporabo varËnih sijalk, pa je zelo nevestna pri informiranju o ravnanju,
Ëe se sijalka zlomi. Zadeva ni tako nedolžna, kot se zdi.

V

arËne sijalke vsebujejo živo srebro, ki je lahko potencialno
zelo nevarno.
Z letom 2012 bo po sklepu Evropske komisije na obmoËju EU uporaba in trženje klasiËnih žarnic z žarilno nitko prepovedana, namesto njih pa bodo v evropskih stavbah svetile varËne
sijalke. OdloËitev je dvignila veliko prahu, ne nazadnje tudi zato, ker
je v njih živo srebro, ki lahko že v majhnih koliËinah škoduje živËevju in možganom. Zato je primerno vedeti, kako ravnati z zlomljeno
varËno sijalko.
Industrija sijalk in žarnic je po direktivi Evropske komisije
dolžna porabnike sijalk o ravnanju z njimi obvešËati šele od septembra 2010. Napotke za ravnanje pa je k sreËi pred kratkim objavila
švedska državna služba za ravnanje s kemiËnimi snovmi.

Kakor ravnati?
1. »e zlomite sijalko, se njenih ostankov nikar ne lotevajte s sesalnikom. Kapljice živega srebra se namreË utegnejo enakomerno
prerazporediti in uiti v zrak.
2. V sicer malo verjetnem primeru, da se razleti prižgana žarnica,
zaprite vsa vrata, ki vodijo v prostor, in odprite vsa okna. Nato
prostor zapustite za vsaj pol ure.
3. Razbitine sijalke odstranite s kartonom ali trdim papirjem ter mesto, kjer so bili ostanki, obrišite z vlažno krpo.

Cenik oglasnega prostora
v internem glasilu
Cenik barvnega oglasa:
Velikost (mm)
1/1

(200 x 270)

Cena v EUR (brez DDV)
1 x objava
400,00

Letna objava
2.000,00

1/2

(200 x 135)

250,00

1.250,00

1/3

(200 x 90)

200,00

1.000,00

1/4

(200 x 67)

150,00

750,00

1/4

(97 x 135)

150,00

750,00

Logotip

(97 x 60)

100,00

500,00

4. Ostanke razbitin, kartona (papirja) in krpe shranite v steklen ali
kakšen drug kozarec in ga s pokrovom zaprite. Opremite ga s pripisom “Pozor, lahko vsebuje ostanke živega srebra” in ga oddajte
ne zbirališËu nevarnih odpadkov.
V nobenem primeru varËne sijalke ne sodijo v koš za smeti,
ampak jih je treba obravnavati kot nevaren odpadek. Druga možnost
je, da jih oddate pri prodajalcu, kjer ste jih kupili. Ti so sijalke dolžni
sprejeti, saj jih k temu zavezuje direktiva EU o ravnanju z elektriËnimi napravami.
Švedski strokovnjaki poleg tega svetujejo nakup takšne sijalke, ki ima zašËito proti zlomu, oziroma nakup sijalke, ki vsebujejo
amalgam, ki veže živo srebro vsaj takrat, ko sijalka ne gori. Toda teh
karakteristik na nalepki proizvoda ne boste našli, ampak je po njih
treba povprašati v trgovini.
Vir: Internet.

Cena zadnje barvne strani ovitka (210 x 296) za enkratno objavo je 500 EUR, letni zakup prostora pa znaša 2.500,00 EUR (brez
DDV). Višina DDV je 20 odstotkov.
Za vse potrebne informacije prosimo pokliËite tel. št.: (01) 43
28 202, Služba za odnose z javnostmi, elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si.
Uredniπtvo
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Igor Orel je dobil labradorko Dino
posebnimi potrebami. Uspešno je opravila šolanje in preizkušnjo usposobljenosti ter pod vodstvom profesionalne
vaditeljice Maje Golob tudi opravila izpit 1. Tako izpolnjuje pogoje za zaËetek
uvajanja invalida. Dina mora obvladati
številne praktiËne naloge, da je invalidu v pomoË, hkrati pa mora biti psihiËno
stabilna in prijazna do okolja, saj ima na
svojega skrbnika tudi ugoden psihoterapevtski uËinek. Stroški šolanja in zdravstveni posegi psa spremljevalca znašajo
7.400 evrov.
Tako je Igor težko priËakovano dobil
Dino, ki je prava prijateljica; pomagala
mu bo tudi pri vsakdanjih opravilih, npr.
zna odpirati vrata, prižigati luË, prinašati
predmete, pomaga sleËi obleko, krajšala
mu bo Ëas in tako prevzela vlogo psiËke
pomoËnice.
Igor s svojo psiËko Dino.

Igor Orel, zaposlen kot skladišËnik v Nadzorništvu Zagradec, je
že 17. leto tetraplegik. »lovek na
voziËku, ki pa ima neizmerno voljo
do življenja. Je poln optimizma in
dobrih misli. Kot invalid je treniral
in treniral ter osvojil veliko medalj
v invalidski atletiki. Medalje so z
domaËih in mednarodnih invalidskih tekmovanj. Bil je tudi državni
prvak.

torji izšolali labradorko, ki je 5. februarja
2009 postala spremljevalka Igorja Orla.

Igor, želimo ti, da te izredna volja do življenja in gibanja še dolgo ne
bo zapustila, da ti bo Dina v pomoË
pri ovirah in hkrati tudi dobra prijateljica.

PsiËka Dina, labradorka, stara 18
mesecev, je šolana za pomoË ljudem s

Ž

al se danes zaradi dialize ne more
veË ukvarjati z atletiko. Kljub
temu pa skrbi za kondicijo in z
voziËkom “prevozi” skoraj vsak dan vsaj
10 kilometrov. Kot invalid je sodeloval
v dobrodelni akciji “Bodi Totalno Cool
in pomagaj prijatelju”, v kateri so družba BTC (kot donator in s pomoËjo obiskovalcev BTC Cityja), bralci Slovenskih
novic (prek Sklada Ivana Krambergerja)
in Klinika za male živali Prva K zbirali
sredstva za nakup in šolanje psa labradorca za pomoË ljudem s posebnimi potrebami. Z zbranimi sredstvi so organiza-
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Labradorka Dina je Igorjeva spremljevalka tudi na cesti.

Jana Burja

UPOKOJITVE

UPOKOJITVE

Pavel Leben, upokojenec DE Trbovlje

P

avel je konec decembra 2008 dopolnil zahtevano dobo za upokojitev na podlagi doloËil Zakona o
delovnih razmerjih. Delo je zaËel najprej na Komunalnem obrtnem podjetju
Zagorje. Delavcem Elektra Ljubljana,
d. d., DE Trbovlje se je pridružil aprila
1971. Svoje delo je pokazal in dokazoval
v Nadzorništvu RadeËe. Pavel izhaja iz
številne družine, v kateri je bil najmlajši
izmed dvanajstih otrok. Vzgojen je bil
delovno in redoljubno in tudi vso delovno dobo ne pomnijo, da bi kdaj zamudil službo ali kako drugaËe izostal z dela.
Res, redoljubnost je bila njegova vrlina.
Med sodelavci je bil znan kot zanesljiv,
tih in deloven Ëlovek. Povedati moramo še, da je že veliko let krvodajalec.

Za svojo Ëlovekoljubnost in solidarnost
je prejel od RdeËega križa Slovenije leta
2006 ZLATO priznanje za 25 let krvodajalstva. Leta dela in zdravje so naredili
svoje in vemo, da si težko priËakal upokojitev. Pavel, oddahni si, ostani redoljuben, kot si bil, to je lepa Ëednost, pa
tudi tvoja ženka bo tega vesela. Uživaj v
novi zasluženi dobi. Kot upokojenec si
privošËi, kar si prej želel, pa ni bilo Ëasa,
tega bo zdaj na pretek. Pri nas boš vedno
dobrodošel.
Irena PotoËnik

NOVICA

NOVICA

Izbor Naj nadzorništva V

letošnjih poletnih mesecih bo
v okviru Uredništva internega
glasila Elektro novice potekal
izbor Naj nadzorništvo. 5-Ëlanska komisija, sestavljena iz Ëlanov uredništva
in Ëlanov »asopisnega sveta internega
glasila Elektro novice, bo obiskala vsa
nadzorništva podjetja in jih skladno s
postavljenimi kriteriji ocenila. Kriteriji
bodo: prvi vtis urejenosti okolice (Ëisto
dvorišËe, pokošena trava, rože, zastave,
table). Tako bo izbrano 5 nadzorništev,
ki bodo ponovno ocenjena. Na koncu
bo izbrano najbolj urejeno nadzorništvo
Elektra Ljubljana.
Uredništvo
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Požarna varnost v
elektroenergetskih objektih
ElektriËne napeljave, naprave in oprema sodijo med
gradbene proizvode, ki so bistveni za zagotavljanje požarne varnosti v objektih. Pri tem je treba upoštevati nevarnosti, ki jih neposredno ali posredno predstavljajo kot
potencialni vir za nastanek požara, in tudi njihovo vlogo
pri prepreËevanju mogoËih požarov, odlikovanju požarov
in pri ukrepih oz. sistemih, ki omogoËajo gašenje ali omejevanje posledic že nastalega požara. Tako kot pri drugih
gradbenih materialih je tudi za elektriËne napeljave, naprave in opremo pomembna lastnost njihova požarna odpornost oziroma odziv na ogenj.

E

lektriËne naprave in napeljave so potencialni viri vžiga (pregreti kabli, elektriËni loki, napake na izolacijah ...) in so dejansko pogosto povezane s požari. Iskrenje in pregrevanje
lahko povzroËi vžig gorljivih materialov, ki so tudi v samih napeljavah in napravah (najbolj obiËajni so PVC-izolacijski materiali v
elektriËnih kablih v vodnikih). Dejstvo pa je, da se prepogosto pripiše vzroke za požar elektriËnim napeljavam oziroma napravam. »e
vzrok ni ugotovljen, je elektrika najprimernejši dežurni krivec.
ElektriËne napeljave in naprave je treba glede požara obravnavati z naslednjih vidikov:
• zagotavljanje prenosa elektriËne energije oziroma napajanje
elektriËnih naprav;
• delovanje naprav, gnanih oz. napajanih z elektriËno energijo;
• prenos signalov;
• zašËitne funkcije (strelovodi, ozemljitve, galvanske premostitve).
VeËina elektriËnih napeljav je prilagojenih za normalne, tj.
obiËajne pogoje delovanja. ZašËitne napeljave in naprave pa morajo odigrati svojo vlogo ob priËakovanih nevarnih ali moteËih dogodkih.
Posebno skupino predstavljajo elektriËne napeljave in naprave, ki morajo delovati tudi ob požaru ali prevzamejo svojo vlogo
prav zaradi požara oziroma ko se požar pojavi. Gre za posebne požarnovarnostne napeljave in naprave.
Med elektriËne napeljave in naprave, ki morajo brezpogojno
delovati tudi ob požaru, sodijo:
• sistemi za javljanje požara;
• varnostna razsvetljava za zagotavljanje evakuacije;
• požarna dvigala;
• obvešËanje in alarmiranje;
• naprave za doseganje nadtlaka v varnostnih stopnišËih, evakuacijskih koridorjih;
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• sistem Sprinkler za gašenje;
• naprave za odvod dima in toplote;
• požarna krmiljenja in zapiranje požarnih vrat, požarnih loput,
zrakotesnih loput in drugih podobnih zapor;
• požarno krmiljenje in odpiranje dimovodnih loput;
• Ërpalke za požarno vodo;
• sistem za požarno hlajenje skladišËih rezervoarjev;
• pogoni in prezraËevanje gasilskih dvigal;
• krmiljenje, varnostne izkljuËitve, blokade in druge podobne
funkcije, ki jih zahtevajo tehnološko-varnostni ukrepi;
• druge specialne naprave in sistemi.
Za vse napeljave in naprave za zagotavljanje požarne varnosti je treba zagotoviti primerno funkcionalnost tudi ob požaru.
Trajanje oziroma Ëasovno zagotavljanje funkcionalnosti ob požaru
je treba smiselno doloËiti. Zagotovljeno naj bo toliko Ëasa, kot je
potrebnega.
Funkcionalnost se zagotovi:
• s požarno odpornimi napeljavami in napravami;
• s požarno varno vgradnjo naprav in potekom elektriËnih napeljav (loËeni požarni sektorji, jaški, požarno varni koridorji, požarno varna izolacija).

VEDETI

NUJNO JE

NaËrtovanje elektriËne napeljave
Za zagotavljanje varnega obratovanja je pomembno, da so
elektriËne napeljave in naprave pravilno naËrtovane, dimenzionirane in zgrajene. Pri uporabi in v obratovanju je treba upoštevati
varnostne ukrepe, ki jih doloËajo proizvajalci in predpisi; med
njimi si najpomembnejši mesti zaslužita ustrezen nadzor in vzdrževanje.
ElektriËne napeljave in naprave v požaru opravljajo pomembno vlogo pri odkrivanju požara, zagotavljanju pogojev za
varno evakuacijo in uËinkovito intervencij ter pri omejevanju širjenja ognja in dima. V takšnih primerih morajo napeljave in naprave izpolnjevati dodatne zahteve, ki jih je treba definirati že v
fazi naËrtovanja objekta.

ElektriËne napeljave in naprave kot
vzrok za nastanek požara
ElektriËne napeljave in naprave pri normalnem obratovanju
predstavljajo potencialno nevarnost za nastanek požara, kadar se
v obremenjevanju ali pri delovanju pojavljajo povišane temperature, ki lahko vžgejo okoliške gorljive materiale.
NajveË požarov, povezanih z elektriËnimi napeljavami in napravami, je povzroËenih zaradi:
• nepravilne uporabe;
• pomanjkljivega vzdrževanja in servisiranja ter poslediËnih
okvar;
• nestrokovnih posegov.

NaËrtovanje ukrepov varstva pred
požarom - bistvene vsebine v
študijah požarne varnosti in projektni
dokumentaciji
Pri projektiranju in gradnji objektov, napeljave, opreme in
postrojev se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom, ki
so definirani v zakonu o varstvu pred požarom. V povezavi z
elektriËnimi napeljavami in napravami je treba zagotoviti zlasti
ukrepe za:
• zmanjšuje možnosti nastanka požara;
• varen umik ljudi, živali in premoženja;
• omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru;
• uËinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v objektu in
iz objekta.
Skladno z veljavnim zakonom o varstvu pred požarom se
morajo ukrepi varstva pred požarom upoštevati in izvajati pri graditvi in rekonstrukciji objektov in naprav.
Skladno z veljavnim zakonom in veljavnimi tehniËnimi
smernicami (TS) o varstvu pred požarom morajo biti naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi in sklopi nosilnih konstrukcij

objektov zgrajeni oziroma izdelani tako in iz takih materialov, da
zagotavljajo požarno varnost, kot je zahtevana.

Požarne lastnosti elektriËnih napeljav
Znano je, da obiËajni elektriËni vodniki in kabli z izolacijo
iz PVC intenzivno gorijo in pri tem sprošËajo velike koliËine
dima. TehniËne smernice definirajo kaloriËne vrednosti kablov
(v kWh/m), kar je potreben podatek za izraËun požarne obremenitve.
Pri požaru se pojavljajo naslednji uËinki:
• zaradi segrevanja se izolacijski plašË zmehËa, kar povzroËa kratke stike in s tem prispeva k širitvi požara (iskrenje, taljenje),
napeljava pa pri tem preneha opravljati svojo funkcijo;
• pri gorenju izolacijskih materialov se sprošËajo velike koliËine
dima s toksiËnimi in korozivnimi spojinami.
Na podlagi zakona o varstvu pred požarom lahko v povezavi
z elektriËnimi napeljavami in napravami sklenemo:
• Nepravilno naËrtovane in izdelane elektriËne napeljave ne
zmanjšujejo možnosti nastanka požara.
• Gorenje elektriËnih napeljav prispeva k širjenju ognja in dima
ob požaru.
• Dim, ki se sprošËa pri gorenju, moËno vpliva na varnost evakuacije in uËinkovitost intervencije v objektu.
Zaradi prekinitve vodnikov in kablov elektriËnih naprav in sistemov, ki so namenjeni za delovanje ob požaru, prenehajo opravljati svojo funkcijo, Ëe napeljave in oprema niso ustrezno izvedene
ali zašËitene.

Zmanjšanje možnosti nastanka požara
zaradi elektriËnih napeljav in naprav
Ukrepi za pravilno naËrtovanje in izvajanje elektriËnih napeljav in naprav so doloËeni v veljavnih predpisih, standardih in v
tehniËnih smernicah.

Omejevanje širjenja ognja in dima ob
požaru
V povezavi z omejevanjem širjenja ognja in dima morajo
elektriËne napeljave in naprave izpolnjevati doloËene ali vse od
spodaj navedenih zahtev (odvisno od namena):
• prehodi elektriËnih napeljav skozi meje požarnih sektorjev morajo biti požarno zatesnjeni;
• elektriËne napeljave morajo biti požarno zašËitene ali požarno
odporne;
• elektriËne naprave in oprema morajo biti namešËene v požarno
loËenem prostoru;
• kabli in vodniki morajo imeti posebne lastnosti (kabli brez
halogenov ali kabli, pri katerih je gorenje zavirajoËe, ali kabli, ki ne širijo plamena, ali požarno odporni kabli ali ka-
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bli z zmanjšano emisivnostjo dimnih plinov (brez
halogenov) - vse po IEC 60332-1 (samougasnost),
IEC 60 332-3A (samougasnost za veË kablov), IEC
61034 (dimljivost), IEC 60331(požarna odpornost v
min.), IEC 60754-2 (korozivnost plinov).
ElektriËne napeljave, ki so namenjene za vgradnjo
v gradbene objekte, sodijo med gradbene proizvode, ki
morajo izpolnjevati bistvene lastnosti za gradbene objekte, ki so definirane v zakonu o gradbenih proizvodih
in med katere sodi varnost pred požarom. Bistvene lastnosti z vidika požarne varnosti pri elektriËnih napeljavah in opremi so odziv na ogenj, požarna odpornost in
funkcionalne lastnosti.
Smernica TSG-1-001 doloËa, da se materiali, ki
se uporabljajo za izdelavo gradbenih proizvodov, ki
se uporabljajo na evakuacijskih poteh, dvoranah in
drugih prostorih, v katerih požar lahko predstavlja
veliko nevarnost za ljudi in premoženje, ob požaru:
• ne smejo se zlahka vžgati;
• ne smejo širiti ognja;
• pri gorenju ne smejo oddajati strupenih produktov;
• zagotovljeni morajo biti varen umik ljudi, živali
in premoženja ter uËinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v objektu in iz objekta.

Prenova
integriranega
informacijskega
sistema
Po elektrodistribucijskih podjetjih (EDP) že dlje
Ëasa krožijo govorice o prenovi, sam potek prenove
pa je zavit v meglo, nemalo pa je tudi namigovanj,
da prenova stoji. Prenove informacijskih sistemov obravnavamo kot zelo kompleksne projekte ali celo kot
programe projektov, velikokrat pa jih primerjamo z
obnovo gradbenih objektov, npr. hiš. Pri prenovi inU�inkovito in uspešno smo izpeljali selitev in zagon sistemske poslovne ra�unalniške strojne
formacijskega
EDPupravi�ili
(IIS) gre
za prenovo,
kinaš sistem
infrastrukture.
S tem sistema
smo tudi vnapraksi
standard
ISO 27001 in
neprekinjenega
poslovanja,s popolno
obenem paprenovo
zagotovili hiše,
visokotj.razpoložljivost
se lahko primerja
od samih poslovnih
informacijskih storitev. Ne nazadnje smo pokazali, da se z aktivnim in nesebi�nim
temeljev navzgor.
sodelovanjem
Službe za režijske dejavnosti in Službe za telekomunikacije ter z zavzetim
delom Oddelka za vzdrževanje HW, ki je bil tudi glavni nosilec naloge, in s pripravljenostjo
zunanjih strokovnjakov u�inkovito in uspešno izpelje še tako tvegane posege.

Skupna pot EDP in Informatike, d. d.
- od IIS do eIS.

Mag. Peter Fajfar

Dodatne zahteve glede požarne varnosti pri
elektriËnih napeljavah predstavlja zagotavljanje delovanja elektriËnih naprav v požaru. Zahteve, ki iz
tega izhajajo, so vezane na ustrezno izvedbo elektriËnih vodnikov in drugega pribora in/ali gradbeno zašËito vodnikov in naprav pred vplivi požarnih
veliËin. Kljub veljavnim predpisom, o katerih bo
govor v nadaljevanju, pogosto ugotavljamo, da je
upoštevanje teh zahtev pri projektiranju in gradnji
pomanjkljivo, kar lahko v praksi pomembno vliva
na varnost objekta.
ElektriËne napeljave in naprave lahko zašËitimo
pred požarom na dva naËina, tj. z izbiro elektriËnih
vodnikov z ohranitvijo funkcije v požaru (klasifikacija PH oziroma P po evropski direktivi in pravilniku o požarni klasifikaciji gradbenih proizvodov;
dobavitelj mora za takšen kabel predložiti certifikat
o skladnosti, ki mu ga je izdal akreditiran slovenski
certifikacijski organ).
Sledi nadaljevanje.
Boris Sterle
Vir: Gradivo iz seminarja.

Z

a integrirani informacijski sistem, ki bo dosežek prenove

PrenovaIIS,
integriranega
informacijskega
sistema
je bila izbrana
kratica “eIS”
z namenom nazornega

nakazovanja sodobne nadgradnje obstojeËega sistema,

Po
podjetjih (EDP)
že dlje
krožijo govorice
o prenovi, sam
kjerelektrodistribucijskih
Ërka “e” hkrati simbolizira
sistem,
ki �asa
bo podpiral
“elektronpotek prenove pa je zavit v meglo, nemalo pa je tudi namigovanj, da prenova stoji.
sko poslovanje”,
insistemov
sistem,obravnavamo
ki ga bodokotuporabljala
“elektrodiPrenove
informacijskih
zelo kompleksne
projekte ali celo kot
programe
projektov,
velikokrat pa jih primerjamo z obnovo gradbenih objektov, npr.
stribucijska
podjetja”.
hiš. Pri prenovi informacijskega sistema na EDP (IIS) gre za prenovo, ki se lahko
primerja s popolno prenovo hiše, tj. od samih temeljev navzgor.

Skupna pot EDP in Informatike, d. d. – od IIS do eIS.

Prenova IIS

Za integrirani informacijski sistem, ki bo dosežek prenove IIS, je bila izbrana kratica »eIS« z
Prenova
se je dejansko
zaËela obstoje�ega
že v zaËetku
namenom
nazornegaIIS
nakazovanja
sodobne nadgradnje
sistema,leta
kjer �rka »e«
hkrati
ki bo podpiral
»elektronskovidnih
poslovanje«,
in sistem,šeki ga bodo
2008,simbolizira
vendar sistem,
za konËnega
uporabnika
dosežkov
uporabljala »elektrodistribucijska podjetja«.

ni. Zaradi kompleksnosti prenove bi bilo namreË nespametgraditi eIS brez temeljitih priprav na prenovo in
brez
ustreznega
predhodnega naËrtovanja. Postaviti je bilo
Prenova IIS se je dejansko za�ela že v za�etku leta 2008, vendar za kon�nega uporabnika
Prenova
IIS
no zaËeti

vidnih dosežkov še ni. Zaradi kompleksnosti prenove bi bilo namre� nespametno za�eti
graditi eIS brez temeljitih priprav na prenovo in brez ustreznega predhodnega na�rtovanja.
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namreË treba dobre temelje, na katerih bo eIS stabilen, uËinkovit in prilagodljiv.
Prenovljeni informacijski sistem eIS bodo odlikovali pregledni in preprosti uporabniški vmesniki, s pomoËjo najsodobnejših informacijskih tehnologij pa bodo v najveËji mogoËi
meri poenostavljeni in optimizirani tudi poslovni procesi. Gibanje sodobnih informacijskih tehnologij je namreË usmerjeno v optimizacijo in lajšanje dela uporabnikov informacijskih
sistemov.
Trajanje prenove IIS je odvisno od dogovora o obsegu
prenove. Obseg prenove bo doloËal, kateri sklopi IIS se bodo
prenovil in v kakšnem obsegu. Na podlagi tega dogovora bo
podana ocena o Ëasu trajanja prenove IIS. Vsekakor pa lahko
zaposleni na EDP prve dosežke priËakujejo že letos. Tako bo
letos na zaËetku jeseni na voljo aplikacija, ki podpira poslovni proces zamenjave dobavitelja. Od skupnih entitet pa bodo
najprej prenovljeni Poslovni partner in naslovni podatki ter
Merilno mesto in merilnokrmilne naprave. VeË novic o poteku
prenove boste lahko prebrali v naslednjih številkah internega
glasila Elektro novice in na intranetnem portalu pod rubriko
- Prenova IIS.

Program projektov prenove
Po definiciji je projekt enkratna, navadno zahtevna in
kompleksna skupina nalog (aktivnosti), ki morajo biti konËane
v doloËenem Ëasu; doseËi mora vnaprej doloËene in mogoËe
pozneje odkrite cilje ter upoštevati vse podane in pozneje odkrite omejitve.
Prenova IIS je zaradi obsega in kompleksnosti zasnovana
kot program projektov. Program projektov je skupina projektov,
ki se medsebojno dopolnjujejo in vodijo k skupnem cilju. Pri
prenovi je skupni cilj prenova IIS.
Med prenovo se bo uporabljal izraz “razvojni projekt” za
tiste projekte, katerih cilj bodo konËnim uporabnikom vidne
uporabniške aplikacije. V programu projektov je namreË nemalo projektov, katerih cilj niso uporabniške aplikacije. Kot že
omenjeno, se je prenova IIS dejansko že zaËela, torej doloËeni
projekti programa projektov prenove že aktivno teËejo. Razvojni projekti so za zaposlene pomembni zato, ker bodo prek internih delovnih skupin in uporabniških delovnih skupin v okviru
teh projektov sodelovali. Pomembni pa so tudi zato, ker bodo
konËni dosežki teh projektov aplikacije, ki jih bodo zaposleni
uporabljali pri svojem delu.

jenih uporabniških zahtev projektnim vodjem, zašËita interesov
uporabnikov, za katerih poslovno podroËje je pristojna in kompetentna, ter nadzorovanje izpolnjevanja posredovanih uporabniških zahtev v okviru projekta.

Poslovni procesi
Poslovni proces opredeljujemo kot takšno sestavo logiËno
med seboj povezanih izvajalskih in nadzornih aktivnosti, katerih izid je naËrtovani izdelek ali storitev.
Pogled z vidika poslovnih procesov spreminja tradicionalni pogled na poslovanje podjetja. V središËu pozornosti tako
niso veË hierarhija in poslovne funkcije, ampak pot odloËitev
in aktivnosti, ki poteka po razliËnih organizacijskih ravneh ter
preËka razliËna funkcionalna podroËja in katere izid je izdelek
ali storitev.
KljuËni cilji prenove poslovnih procesov so poenostavitev
poslovnih procesov, skrajševanje poslovnega cikla, dvigovanje
dodane vrednosti in zniževanje stroškov izvajanja poslovnih
procesov.
Vsi poslovni procesi imajo na voljo skupne, torej omejene
vire v podjetju. Zato med njimi nenehno poteka usklajevanje in
iskanje optimalnega delovanja celotnega podjetja. Od tod izvira potreba po nenehnem izboljševanju poslovnih procesov,
kar zahteva od informacijskega sistema bistveno krajši odzivni
Ëas na spremembe, kot ga ima obstojeËi IIS. Prenovljeni eIS
bo ustrezal tem priËakovanjem in tako zagotovil konkurenËno
prednost EDP.

Informacije o prenovi
V sklopu informiranja bo na intranetnem portalu pod rubriko Prenova IIS objavljen seznam pogostih vprašanj in odgovorov (FAQ), v katerem bo podana veËina odgovorov glede
prenove IIS.
Za druga vprašanja, povezana s prenovo, ki jih ne boste
zasledili na portalu, pa se lahko obrnete na Službo za informacijske storitve (Igor Nastran in Mija Glogoški).

Dr. Rok Rupnik in Simon Vrhovec,
Fakulteta za raËunalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

Uporabniške delovne skupine
Za vsak projekt prenove se oblikuje vsaj ena uporabniška
delovna skupina (UDS), katere Ëlani so zastopniki EDP pri projektu. Naloge UDS so predvsem posredovanje med EDP uskla-
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STORITVE

INFORMACIJSKE

Izpeljan ukrep zagotavljanja
visoke razpoložljivosti poslovnih
informacijskih storitev skladno z
zahtevami ISO 27001
Selitev strežniške
informacijske opreme
v nove prostore na
Slomškovo ulico.
VeËkratni izpadi v poletnih mesecih in okvare strežniške informacijske opreme, napovedane in nenapovedane zaustavitve delovanja
informacijskih strežnikov zaradi
nezmožnosti zagotovitve ustreznega hlajenja sistemskega prostora na
Slovenski c. 56 so poslediËno povzroËali komaj zadovoljivo raven zagotavljanja poslovnih informacijskih
storitev. Vsako leto se nam zaradi
vse veËje podprtosti storitev z informacijsko tehnologijo in nujnosti
sledenja svetovnim smernicam na
podroËju informacijske tehnologije
veËa število strežniških kapacitet.
Elektro Ljubljana si je v letu 2006
pridobil certifikat ISO 27001, ki ga
je med drugim zavezoval tudi k zagotavljanju visoke razpoložljivosti
poslovnih informacijskih storitev,
le-to pa lahko zagotavljamo s pomoËjo strežniške opreme, ki je namešËena na veË zemljepisno loËenih
lokacijah.

K

ljub intenzivnemu iskanju rešitev glede ustreznega hlajenja
na obstojeËi lokaciji nismo našli zadovoljivih rešitev, zato smo v letu
2008 upravi predlagali, da se zgradi nov
ustrezen sistemski prostor, ki bo skladno
s standardom ISO 27001 in z naËrtom ne-
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prekinjenega poslovanja omogoËal visoko
razpoložljivost informacijskih storitev.
Ob visoki podpori uprave smo našli lokacijsko primeren prostor na lokaciji
Slomškova ob stari mestni elektrarni. Distribucijska enota mesto Ljubljana nam je
odstopila dobrih 100 m2 prostorov. Služba
za režijske dejavnosti je ob intenzivnem
sodelovanju Službe za informacijske storitve izpeljala projekt gradnje in opremljanja novih prostorov, ki je bil konec
novembra 2008 pripravljen za postavitev notranjih namenskih
napeljav. Služba za telekomunikacije je poskrbela za
fiziËno namestitev optiËnih povezav. V mesecu decembru 2008
je bil vzpostavljen
sistem neprekinjenega napajanja.
Na podlagi
scenarijev je bil
pripravljen naËrt selitve strežniške opreme,
ki je zajemal
popolno prekinitev vseh informacijskih storitev
(primer katastrofe,
rušilnega
potresa,
požara) na vseh lokacijah Elektra Ljubljana.
Selitev je zajemala premestitev obstojeËe strežniške
opreme iz primarne lokacije v

nove prostore, soËasno pa smo preselili
tudi sekundarno lokacijo in s tem sprostili
prostor za potrebe DispeËerske službe in
Službe za telekomunikacije. Za vzpostavitev delovanja celotnega sistema in s tem
vzpostavitev informacijskih storitev je bilo
na voljo dobrih 60 ur. Ker je bil dogodek
naËrtovan, smo predhodno obvestili vse,
ki jih je dogodek kakor koli zadeval.

VEDETI

DOBRO JE

V petek, 23. januarja 2009,
se je natanËno ob 15. uri zaËelo sistematsko ugašanje informacijskih
strežniških sistemov, ki je trajalo
dobro uro. Sledili sta fiziËna demontaža sistemov na dveh lokacijah in fiziËna selitev obËutljivih
strežniških in diskovnih kapacitet,
vkljuËno s sistemom za trajno
hranjenje podatkov. Naslednji dan
sta se fiziËna selitev in napeljava
strežniške informacijske opreme
nadaljevali, v popoldanskih urah
pa je sledila nastavitev komunikacijskih naprav, za kar je poskrbela Služba za telekomunikacije.
V nedeljo, 25. januarja, je sledilo
testiranje, nato pa zagon celotne
strežniške infrastrukture na obeh
lokacijah. Zaradi obsežnih priprav
s samim zagonom ni bilo težav in
uporabniki so ob ponedeljkovem
prihodu v službo lahko nemoteno
koristili informacijske storitve.
UËinkovito in uspešno smo
izpeljali selitev in zagon sistemske poslovne raËunalniške strojne
infrastrukture. S tem smo tudi v
praksi upraviËili standard ISO 27001 in naš sistem neprekinjenega
poslovanja, obenem pa zagotovili visoko razpoložljivost
poslovnih informacijskih
storitev. Ne nazadnje smo
pokazali, da se z aktivnim
in nesebiËnim sodelovanjem Službe za režijske
dejavnosti in Službe za
telekomunikacije ter z
zavzetim delom Oddelka za vzdrževanje HW,
ki je bil tudi glavni
nosilec naloge, in s pripravljenostjo zunanjih
strokovnjakov uËinkovito in uspešno izpelje še
tako tvegane posege.
Mag. Peter Fajfar

ObvešËanje Ëlanov
sklada - Potrdilo o
številu enot premoženja
Vaš delodajalec je že leta 2001 naredil pomemben korak k uresniËevanju
vaše finanËno neodvisne starosti, ko vas
je vkljuËil v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja, kamor vam meseËno
nakazuje premije. Pomembno odloËitev
o namenskem varËevanju, ki vam bo
omogoËilo lepšo starost, pa ste sprejeli
tudi sami. VeËina zaposlenih si tako poleg varËevanja v kolektivnem pokojninskem zavarovanju tudi sama vplaËuje
individualne premije na svoje raËune.

T

ako kot vsako leto je Kapitalska družba
tudi letos konec januarja vsem, ki ste
vkljuËeni v Kapitalski vzajemni pokojninski, na dom poslala Potrdilo o številu
enot premoženja, vpisanih na vašem osebnem raËunu.
Poslano potrdilo vkljuËuje veË tabel,
ki vam prikazujejo stanje privarËevanih sredstev na 31. 12. 2008:
• stanje sredstev za vsa leta Ëlanstva (vkljuËenosti v pokojninski naËrt pokojninskega sklada);
• podroben pregled vseh vplaËil na osebnem raËunu Ëlana za preteklo leto;
• prikaz enot premoženja glede na naËin
financiranja;
• mogoËe prenose, izplaËila in vraËila;
• znesek za uveljavljanje davËne olajšave, tj.
pri individualnih vplaËilih posameznika.
Vsi tisti, ki ste v preteklem letu vplaËevali premije tudi iz svoje neto plaËe, se vam
za individualno vplaËane premije prizna tudi
davËna olajšava, ki neposredno znižuje vašo
dohodninsko osnovo. Konec meseca marca,
ko bo DavËna uprava Republike Slovenije zaËela pošiljati informativne izraËune za odmero dohodnine, ne pozabite preveriti, ali so
vaša individualna vplaËila v sklad dodatnega
pokojninskega zavarovanja upoštevana.

Za lažje razumevanje podatkov v potrdilih smo tudi letos pripravili podrobnejša
pojasnila tabel na informativnem primeru.
Objavljena so na spletni strani Kapitalske
družbe, veseli pa bomo tudi vaših klicev po
brezplaËni telefonski številki 080 23 45.

Ne prezrite!
Letos pošiljanje potrdil o številu enot
premoženja spremlja tudi nagradna igra!
ObišËete lahko našo spletno stran ter v pripravljen spletni obrazec vpišete svoj e-naslov in mobilno številko, kot uporabniško
ime pa navedete svojo davËno številko. Za
geslo služi številka vaše police.
Vsi, ki se boste odloËili za e-komunikacijo z nami, boste sodelovali v veliki nagradni igri, v kateri bomo podelili 4 x 20
USB kljuËkov z logotipom Kapitalske družbe. V žrebanju za veliko nagrado - prenosni
raËunalnik - bodo sodelovali vsi udeleženci
posameznih krogov nagradne igre.

Ali o dodatnem pokojninskem
zavarovanju veste dovolj?
VeË o dodatnem pokojninskem zavarovanju lahko izveste na spletni strani www.
kapitalska-druzba.si, kjer se lahko naroËite na
brezplaËno informativno elektronsko glasilo
e-Modro jabolko. Glasilo vam meseËno predstavlja novosti s podroËja upravljanja skladov
in druge novice iz družbe upravljavke.
Vaših vprašanj, informacij in mnenj o
upravljanju skladov Kapitalske družbe bomo
veseli prek:
• brezplaËne telefonske številke 080 23 45;
• elektronskega naslova info.kvps@kapitalska-druzba.si ali v poslovalnici na Dunajski cesti 119 v Ljubljani.
Kapitalska družba d. d.
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NOVICA

OSEBNI

NOVICA

Slovesna
podelitev
diplom

ALOJZIJ NOSAN
- šestdesetletnik
15. januarja je sodelavec Alojzij Nosan praznoval
60. rojstni dan. Ob tem lepem življenjskem jubileju nas
je povabil na prijetno sreËanje v bližini svojega kraja
prebivanja v gostišËe Jezero v Zbiljah pri Medvodah, v
lepem okolju Zbiljskega jezera.

L

ojze se je z Elektrom Ljubljana, enoto Ljubljana mesto,
prviË sreËal že v letu 1965, ko je s podjetjem sklenil štipendijsko pogodbo za šolanje v Elektrogospodarskem
šolskem centru Nova Gorica. V naslednjem letu je na enoti KoËevje že opravljal prvo poËitniško prakso. Šolanje je uspešno
konËal v letu 1968 in se septembra zaposlil v enoti Ljubljana mesto. Na služenje vojaškega roka je moral oditi že po 18.
delovnih dnevnih, delovno kariero pa je nadaljeval v mesecu
februarju leta 1970, in sicer najprej na delih elektromonterja v
skupini za odpravo defektov. V tem Ëasu se je vpisal na Dopisno
delavsko univerzo - program elektro stroka. Šolal se je tudi na
Elektrotehniški šoli v Ljubljani, odsek za jaki tok, in v letu 1979
uspešno konËal izobraževanje ter postal elektrotehnik energetik. Medtem si je tudi rešil stanovanjski problem; v Medvodah si
je zgradil stanovanjsko hišo. V delovni karieri je napredoval na
mesto samostojnega elektromonterja za kable, pomoËnika delovodje v skupini za odpravo defektov, tehnika za meritve v obratovanju. V letu 1991 je bil razporejen na delovno mesto referent
za mrežo za obmoËji Šiška in Bežigrad. Po zadnji sistemizaciji
iz leta 2008 se delovno mesto imenuje višji referent za omrežje.
Tu kakovostno in vestno izvaja dela in naloge še danes.
Sodelavci ga poznamo kot doslednega in vestnega delavca pa tudi veselega in družabnega. Lojze, ostani tak še naprej!
Alenka Kušar

Slavljenec s sodelavko Nado JanËar.
Foto: Mojmir Urh
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Jernej Turnšek in Jurij Sotlar z ravnateljem šole Dominikom
Božjakom (v sredini).

V

petek, 23. januarja 2009, ob 12. uri je bila v Koloseju
v Ljubljani slovesna podelitev diplom. Na slovesnost
je vabil ravnatelj Izobraževalnega centra energetskega
sistema Višje strokovne šole Darko Hribar, ki je povedal: “Smo
v Ëasu, ko se svet spopada z globalno recesijo. Verjamemo,
da bodo novi diplomanti s pridobljenim znanjem pripomogli
k ponovnemu oživljanju in rasti gospodarstva”. Pa saj vemo,
da že star pregovor pravi: VeË znaš, veË veljaš! Tega se držijo
tudi naši zaposleni, saj se z osebno zagnanostjo in neustavljivo željo po novih znanjih marljivo izobražujejo ob delu.
Pridobljena znanja s podroËja dela, ki ga opravljajo, in novopridobljena jim pomenijo pridobitev osebnih kvalitet, veË
samozavesti pri delu, kar pomeni tudi neprecenljiv prispevek
za delodajalca. Le izobražen in usposobljen kader lahko kakovostno in pravilno opravlja svoje delo. Vedeti moramo, da
se moramo uËiti vse življenje ter da nam vsako znanje pomeni tudi lažje in kakovostnejše opravljanje dela. Na podelitvi
diplom je diplomante obiskal tudi dozdajšnji ravnatelj šole
Dominik Božjak, ki se je rade volje slikal z diplomanti z DE Trbovlje Jernejem Turnškom in Jurijem Sotlarjem. Ponosni smo
na vas in vam Ëestitamo.
Irena PotoËnik
Foto: Jernej Turnšek

ODMEVI

VAŠI

Jubilantje

Junij 2009
70. rojstni dan
1. Pavel NOVAK

Letošnjo pomlad bodo naše slavljenke in slavljenci praznovali svoje okrogle obletnice:

April 2009

Šentvid pri StiËni

Ëlan DUEL

80. rojstni dan
1. Janez BURJA

Ljubljana

2. Slavko PE»EK

Ljubljana

3. Vid POLC

Kisovec

Ëlan DUEL

60. rojstni dan
1. Irena BELŠ»AK

Ljubljana

Ëlanica DUEL

70. rojstni dan

»AS ZA PREDAH

1. Anton »OŠ

Višnja gora

2. Peter KALIŠNIK

Domžale

Ëlan DUEL

3. Leo RANTH

Ljubljana

Ëlan DUEL

Vrhnika

Ëlanica DUEL

80. rojstni dan
1. Mimi BEUERMAN

Vsem slavljenkam in slavljencem iskreno Ëestitamo in želimo vse dobro, lepo in veliko drobnih trenutkov sreËe ter radosti.

Maj 2009

V naglici življenja, pod pritiski odloËitev
je mir pravo razkošje.
Užij ga, kadar pride, in ga ceni.
Daje ti Ëas za predah.
Ponuja ti spokoj in upanje in življenje.
(Pam Brown)
Dobro bi si bilo zapomniti!

60. rojstni dan

Jožica Krašovec

1. Mihaela MAZAJ

Šmarje - Sap

2. Zvonka OSREDKAR

Ljubljana

Ëlanica DUEL

70. rojstni dan
1. Marija ŽNIDARŠI»

Novo mesto

80. rojstni dan
1. Alojz DEMEC

IvanËna Gorica

2. Tone JUREJEV»I»

KoËevje

3. Anica SMRKOLJ

Ljubljana

Pust veselih ust

M

ed delom v pisarnah in za raËunalniškimi zasloni ter
delom s strankami je dobrodošlo vËasih tudi nekaj minut razvedrila. Pustni torek je dan veselja in razvedrila.
Manjša skupina sodelavcev se je med malico našemila v pustne
šeme, ki so letos namesto slastnih krofov malo popestrile delovne
ure. Na hodniku jih je v objektiv fotografskega aparata ujel sodelavec Marko.
Marko Piko
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UPOKOJITVE

UPOKOJITVE

Upokojitev
Danila Slaka

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Kam in kdaj?

V mesecu decembru lani je v DE Novo mesto
konËal 40-letno delovno obdobje Danilo Slak. Delovno razmerje je nastopil leta 1967 kot elektromonter, po pridobitvi dodatne strokovne izobrazbe za
elektotehnika energetika pa je delovno razmerje konËal na delovnem mestu “referent za uporabnike”, v
Oddelku konzumne operative.

V

mesecu januarju smo se njegovemu vabilu odzvali
sodelavci in na tej poslovitvi so mu njegovi najožji
sodelavci prebrali pesmico, zato bi bilo odveË nadalje pisati kar koli drugega.
Bil delavec si ena A,
povsod si izkazal se.
Pošten, lojalen, zvest za dva,
in delaven nadvse.
Težave pušËal si doma,
bil vedno si igriv, vesel
in obraza resnega,
le ko šef ti je težil.
Že zdaj te vsi pogrešamo,
ker pri srcu si nam bil zelo.
SrËno želimo ti le to,
da zdravje bi ohranil in se odpoËil,
ter kdaj nas obiskal
in malco razdelil.
Sodelavci iz Oddelka konzumne operative

Program aktivnosti Društva upokojencev Elektro
Ljubljana za prvo polletje 2009

V

deželo poËasi, a gotovo prihaja pomlad. Sonce je vsak dan
toplejše in kar kliËe po aktivnostih v naravi. In zakaj ne bi
sledili klicu narave, saj nam niË in nihËe tega ne brani. Da
se boste lažje odloËili, kaj boste poËeli to pomlad, vam posredujemo
nekaj predlogov. Vi pa izberite. Upamo, da se Ëim veËkrat vidimo.
7. 3. 2009
17. 3. 2009
25. 3. 2009
7. 4. 2009
21. 4. 2009
9. 5. 2009
12. 5. 2009
26. 5. 2009
9. 6. 2009
26. 6. 2009

“Pohod po JurËiËevi poti”
Socerb - Tinje - Ankaran
Limberska gora
Šentjur pri Celju, Rogatec
Kokoš nad Lipico
Pohod “Ob žici”, Ljubljana
Rogla, ZreËe, Slovenske Konjice
Piknik
Radovljica, Tamar
Zbor upokojencev Slovenije

prijave 16. in 17. februar
prijave 9. in 10. marec
prijave 9. in 10. marec
prijave 30. in 31. marec
prijave 14. in 15. april
prijave brez prijav
prijave 4. in 5. maj
prijave 18. in 19. maj
prijave 1. in 2. junij
prijave 15. in 16. junij

Za vse aktivnosti se lahko prijavite na dan prijav do 11. ure po
telefonu št. 01 519 80 36 pri ge. Zvonki Osredkar, in sicer do zasedbe avtobusa. Udeležba na pohodih, izletih je na lastno odgovornost,
seveda pa sta predvsem na pohodih potrebni primerna obutev in
oprema. Odhodi na izlete oziroma pohode so ob 7. uri s parkirišËa
Tivoli, izjema je le pohod “Ob žici”, ko se dobimo na obiËajnem
mestu “Pri cviËku” ob Koseškem bajerju ob 8. uri.
Želimo, da se udeležite Ëim veË aktivnosti, saj je namen naših sreËanj predvsem druženje s sebi enakimi in da si zaupamo, kaj nas veseli
ali mogoËe teži, in nam je potem lažje, ker vemo, da nismo sami.
Sodelavci so Danilu podarili sliko rojstne hiše.
Foto: Danilo Osovnikar
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Slovo, slovo ...
Naš najveËji slovenski pesnik France Prešeren je
pred veË kot stosedemdeseti leti ugotavljal:

Anton Kravcar
(1910-2009)
Presunila nas je vest, da je prenehalo biti srce dragega in
spoštovanega nekdanjega sodelavca gospoda Antona Kravcarja, najstarejšega upokojenca Elektra Ljubljana. Veselili
smo se že, da bomo na zaËetku poletja skupaj z njim praznovali njegov 99. rojstni dan.

“Dolgost življenja našega je kratka.
Kaj znancov je zasula že lopata!
Odprte noË in dan so groba vrata,
al' dneva ne pove nobena prat’ka.”
V preteklem letu smo se poslovili od naših upokojenih sodelavcev, prijateljev, znancev.
Ime in priimek

Kraj

Ivan BITEC
Mirko BARKOVI»
Ivan FELE
Ivo FUNKEL
Ivan GOSTELJ
Franc INTIHAR
Mojca JAPELJ
Justina KAVŠEK
Franjo KILAR
Stanislav KLEPEC
Benedikt KONTE
Stanislav LAVRIH
Leopold MIKELJ
Edvard NAGLI»
Jože OREL
Franc PO»ERVINA
Jožica SELAN
Ivan SODEC
Ciril ŠEGA
Jože ŠURCA
Jože ŠUŠTERŠI»
Riko URH
Marko VINCELJ
Rozi VODUŠEK
Andrej WAGNER
Viktor ZUPANC

Ljubljana
BrseË
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Ig
Ljubljana
Novo mesto
Trbovlje
SemiË
KoËevje
IvanËna gorica
»emšenik
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
KoËevje
Vrhnika
Zagradec
Novo mesto
Ljubljana
KoËevje
Ljubljana
Hrastnik

V preteklem letu smo izgubili šestindvajset naših
upokojenk in upokojencev, kar je zelo visoka številka.
Od pokojnih so bili Ëlani Društva upokojencev Elektro
Ljubljana: Jože ŠušteršiË, Jože Šurca in Andrej Wagner.
Kadar zaslišimo žalostni glas zvonov, ne vprašujemo “Komu zvoni?”
Zvoni meni, zvoni tebi, zvoni vsem ...
Jožica Krašovec

S

mrt je stalnica v našem æivljenju; vËasih
odlaša, išËe ovinke, vËasih je Ëisto prezgodnja - vedno pa nas najde! Tone je
veroval, da smrt ni zadnje dejanje.
Bil je vesel in pokonËen Ëlovek. Preživel je obe svetovni vojni v preteklem stoletju.
Kljub trpkosti Ëasov je vzdržal na svoji poti neomajen in ponosen, vedno enak, vedno istih
misli. Lahko reËemo, da tudi zato, ker se je na
svojih poteh in križišËih odloËal pravilno, po
svoji vesti, po modrosti. S pokojno ženo Ivanko sta si ustvarila prijazen dom,
rodili sta se jima hËeri Magdalena in Damijana. Tone je imel tudi vnukinji in
pravnukinji. Mlajša hËi Damijana, ki od rojstva ne more uporabljati nog, je
veË Ëas živela z družino, po smrti mame sama z oËetom. Ob pomoËi starejše
hËere Magde je zanjo skrbel z oËetovsko ljubeznijo.
Z Elektrom Ljubljana mesto se je Tone sreËal meseca oktobra leta 1955
in mu ostal zvest do leta 1979, ko se je zaËelo delo odËitavanja in inkasa modernizirati. Delo je z veseljem in zavzetostjo opravljal tudi ob pomoËi svoje
družine. Spomnimo se njegovih besed: “Pri Elektru sem bil zelo zadovoljen
z delom in tudi s kolegi sodelavci. Delo je bilo tudi dobro plaËano.” (Elektro
novice, oktober 2005).
Spoznati Toneta je bilo lepo. Njegovo zdravo veselje in neomajna volja
do življenja sta bila nalezljiva. V Ëloveku je znal pustiti sled, ki ostane.
Tone je bil pokopan v družinskem krogu na PleËnikovih Žalah v ponedeljek, 9. marca 2009. Naj poËiva v miru in veËna luË naj mu sveti.
HËerki Damijani in hËerki Magdi ter vsej njeni družini izrekamo iskreno
sožalje. BoleËina ob smrti dragega Ëloveka je neizmerna, vendar tisti, ki ostanejo s tako lepimi spomini, nimajo Ëesa obžalovati.
Alenka Kušar

Zahvala
Ob smrti drage mame se iskreno zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem za izreËeno sožalje, podarjeno cvetje
in sveËe.
Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot.
Jože Šepic, DE Novo mesto, Nadzorništvo Trebnje
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Deveti zbor Društva upokojencev
Elektro Ljubljana
Deveti zbor društva upokojencev
je zaËel s pozdravom predsednik Jože
Bergant. Predlagal je izvolitev delovnega predsedstva zbora. Za predsednika devetega zbora DUEL je bil izvoljen Alojz SemiË, za Ëlana delovnega
predsedstva Jože »uËnik in Janez
Žitko, za zapisnikarja Justi Kuder, za
overovatelja zapisnika Marija Struna
in Bogomir Kotnik.

Z

minuto molka smo poËastili spomin
na pred letom umrlega predsednika
Republike Slovenije Janeza Drnovška, treh naših umrlih Ëlanov društva in
šestindvajsetih umrlih upokojenih delavcev
Elektra Ljubljana.
Predsednik Jože Bergant se je zahvalil
gostom, ki so se odzvali vabilu. Veseli smo
bili predstavnika družbe Elektra Ljubljana
Vincenca Janše, ki je pozdravil vse prisotne.
»estital je društvu za uspešno delovanje in
mu zaželel veliko uspeha tudi vnaprej. V
naši sredini smo toplo pozdravili tudi zunanje goste iz Elektra Gorenjska, predsednika Matijo Kenda in Majdo RoksandiË ter
iz Mestne zveze Marjana Sedmaka. Marjan
Sedmak je podelil priznanja ZDUS-a zaslužnima Ëlanicama društva: Zdenki Kotnik
in Zvonki Osredkar. »estitamo!
Predsednik Jože Bergant je podal poroËilo o aktivnostih društva v letu 2008 in
pripravil kratek pregled uspešnih akcij, ki
smo jih speljali v Ëasu delovanja društva.
V letu 2002 smo organizirali nekaj uspešnih pohodov. Da osvežimo spomin: Slavnik, Gorjanci, Travna gora (spomin na naš
riËet), Pohorje, Velika Planina, Triglavska
jezera, Nanos in Slovenske Konjice s samostanom ŽiËe. Naslednje leto nam bo
ostalo v spominu zaradi hude zastrupitve
z ogljikovim monoksidom, saj je kar nekaj naših Ëlanov to hudo obËutilo. To se je
zgodilo na obËnem zboru v tem lokalu, tj.
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Pri Šternu. Zato pa imamo lepe spomine z
izleta v Izolo, kjer so nam igrali Primorski
fantje. Obiskali smo Ëarovnice na Slivnici,
zanimiva je bila tudi pot v KoËevski Rog.
Povzpeli smo se na Štajerski Triglav, tj.
BoË, in na notranjski Blegoš. Podali smo
se po poti kulturne dedišËine: Vrba-Žirovnica-Breznica-DoslovËe-Rodine. To leto
smo se prviË podali tudi po “JurËiËevi”
poti, ki je postala tradicionalna, ter hodili
tudi po Levstikovi poti. Leta 2004 mi je
ostalo najbolj v spominu splavarjenje na
Dravi pa tudi na nebeško dobre ribice, ki
so nam jih pripravili ribiËi med plovbo
v koprskem zalivu. Povzpeli smo se tudi
na Trško goro, kjer smo nazdravili našemu jubilantu kolegu Francu Krašovcu ob
njegovi 70-letnici. To leto smo si ogledali
tudi hidrocentralo Vrhovo na poti na martinovanje Pri Jancu na Studencu. Za leto
2005 bi omenil le leto “naših klobuËkov”,
ki smo si jih prislužili na pikniku Lipovec
pri Vidu Piršu, ki je bil naš pokrovitelj.
Nadalje: vozili smo se z ladjo po SoËi in
se peljali s hitrim vlakom do Maribora, si

ga ogledali in se z gondolo povzpeli do
Pohorja. Se še spomnite tega?
Spomnili smo se tudi naših osamljenih Ëlanov in jih obiskali. Spomnili smo se
jubilantov z okroglo obletnico. Za datume
jubilantov vzorno skrbi Jožica Krašovec.
Organizirali smo sreËanja skupaj z upravo
Elektra Ljubljana, da so bila sreËanja bolj
sveËana. Bilo jih je kar veliko, saj smo se
spomnili vseh, ne glede na to, ali so Ëlani društva Elektra Ljubljana ali ne. Veselili
smo se sreËanja naših 95-letnikov: Andreja
Pangerška, Franca Oblaka in Antona Kravcarja. Žal sta Pangeršek in Oblak naslednje
leto umrla. Praznovali smo tudi z 90-letniki: Alojzem Grdadolnikom, Dragom Grilom, Antonom Tomelom, Vinkom LukanËiËem in Ludvikom Žitkom. Imamo “stare
korenine”, kajne? Praznovali smo tudi z
našimi 80-letniki, vendar so ti rekli, da so
to naši pionirji.
Poskušali smo se še na športnem podroËju, pri teh aktivnostih pa nam vËasih
poide sapa. Poskušamo se v namiznem tenisu, kjer sta najbolj zagnana športni refe-

Udeležence obËnega zbora je pozdravil namestnik predsednika uprave Vincenc Janša.
Foto: Janez Weilgoni
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rent Marjan Perhaj in neuniËljivi Stane GašperiË. Tudi v kegljanju in balinanju imamo
ekipo, v zadnjem Ëasu tudi v pikadu, kjer so
naše dame dosegle celo 3. mesto.
Vse to delo smo opravili za vas z lahkoto, saj so nam Zdenka, Zvonka, Justi in
Lojze s svojimi idejami in komentarji v veliko pomoË in nam dajejo voljo za nadaljnje
delo. Leto 2008 smo uspešno konËali. Uprava Elektra Ljubljana nas podpira. MogoËe
bomo morali kak program malo skrËiti ali
pa kak evro dodati. To bo pokazal Ëas.
Izpeljali smo dnevni red današnjega
zbora, s tem da smo obravnavali in s sklepi
potrdili: sprejetje finanËnega poroËila društva za leto 2008, ki ga je podala Zdenka
Kotnik, in poroËila nadzornega odbora za
leto 2008, ki ga je podal predsednik Peter
Bernik. Sprejeli smo NaËrt aktivnosti društva za leto 2009, ki ga je podal predsednik
Jože Bergant, ter finanËno ovrednotenje
le-tega za leto 2009, ki ga je obrazložila
Zdenka Kotnik.
Opravili smo tud volitve organov društva za 4-letno obdobje. Izvoljeni so bili:
predsednik društva Jože Bergant, namestnik predsednika Lojze Struna, tajnica Justi Kuder, blagajniËarka Zdenka Kotnik in
sedem Ëlanov UO društva Zvonko »ampa,
Rudolf Gruden, Jožica Krašovec, Franc
Krašovec, Zvonka Osredkar, Marjan Perhaj,
Janez Veilgoni. »lani Nadzornega odbora
društva: predsednik Peter Bernik in Ëlana:
Majda HoËevar in Alojz PoËervina.
Ugotovili smo, da je današnji deveti
zbor sklepËen, saj je bilo prisotnih 163 Ëlanov. Vse sklepe so z dvigom rok soglasno
potrdili prisotni Ëlani zbora.
Ker smo izËrpali uradni del zbora, je
predsednik Društva upokojencev Elektro
Ljubljana Jože Bergant vse prisotne povabil,
da nadaljujemo naše sreËanje z neuradnim
druženjem. Po dobrem kosilu se je marsikomu zahotelo tudi zaplesati in ob zvokih
harmonike, ki jih je izvabil naš Ëlan Franc
KonËan, je veliko parov tudi zaplesalo.
Ob tej priložnosti bi se zahvalili Elektru Ljubljana, MarinËiËu in Janši, da sta
nam prisluhnila in da razumeta, da smo
tudi upokojenci Elektra Ljubljana njihovi
Ëlani in da dihamo za njih. Hvala.

Nekaj odlomkov iz šolskih spisov ...
• V soboto je ata zmagal na razstavi psov.
• Adam in Eva sta živela v Parizu.
• Breskev je kakor jabolko, samo s tepihom
naokrog.
• »e bi jedli bolne krave, bi dobili ISDN.
• Ribje palËke so že dolgo mrtve in ne morejo
plavati.
• Jaz nisem kršËen, sem pa cepljen.
• V RdeËem križu se ženske in moški posveËajo
ljubezni, nekateri brezplaËno, nekateri pa vzamejo
denar.
• Vžigalice je treba skriti, da ne bi dobili majhnih
otrok.
• Stric je odpeljal svinjo za hišo in jo zaklal skupaj z
dedkom.
• Moja teta je šla na aerobiko. Drugi dan so jo
roke tako bolele, da jih ni mogla dvigniti
nad glavo. Prav tako noge.
• Konji so imeli okraske na glavah in repih.
Jezdeci prav tako.
• Biblija se pri muslimanih imenuje Kodak.
• Papež živi v Vakumu.
• Pri nas imajo moški lahko samo eno ženo. To se
imenuje monotonija.
• Pri nas doma ima vsak svojo sobo. Samo ata ne,
on mora spati pri mami.
• Ne vem, koliko let imam. To se stalno spreminja.
• Ata je odrasel na vasi. On je videl živo kravo.
• Zelo sem se ustrašil, ko je zbolela mama.
Mislil sem, da nam bo zdaj kuhal ata.
• Življenjsko zavarovanje je denar, ki ga dobi
tisti, ki preživi smrtni sluËaj.
• Krave ne smejo hitro teËi, da ne bi polile mleka.
• »rvi ne grizejo, ker imajo rep spredaj in zadaj.
• Psi imajo radi vodo. Nekateri tako zelo, da v njej
živijo. To so morski psi.
• Živalski vrt je super. Tam lahko vidimo tudi živali, ki jih sploh ni.
• V Franciji so nekoË kriminalce ubijali z želatino.
• Ribe se razmnožujejo tako, da nosijo iskre.
• Med tednom Bog živi v raju, v nedeljo pa
pride v cerkev.

Justi Kuder
Vir: Internet.
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Zaupanje

Kaj
menite, ali
se izplaËa zaupati ljudem? Eni
trdijo, da so ljudje pokvarjeni, da je
treba biti nezaupljiv. Življenje je lahko pekel, Ëe ste nezaupljivi do vsakega
novega Ëloveka v vašem okolju. Vaše
zaupanje bo povrnjeno veËkratno. Bolje se boste poËutili, bolj zdravi boste,
svet se vam bo odprl in našli boste veliko prijateljev.

V

arne se poËutimo, kadar vemo, kakšne so stvari v resniËnosti. Toda obstaja veliko priložnosti, ko ne moremo
vedeti, kakšna je resniËnost, ampak moramo
preprosto zaupati drugim. »e si zadevo nekoliko bolje ogledamo, ugotovimo, da se v
vsakdanjem življenju nemalokrat zgodi, da
zaupamo drugim ljudem, ne samo tistim, ki
so nam blizu, ampak tudi neznancem.
Prijateljstvo se gradi na zaupanju. Vsak
Ëlovek ima skrivnosti. Prav skrivnosti so tiste,
zakaj ne zaupamo vsem ljudem. Enostavno
se bojimo posledic, ki bi se lahko zgodile, Ëe
skrivnost privre na dan. Ampak vsak od nas
ima zaupnika. Nekateri starše, drugi partnerja, nekateri pa celo duhovnika. Ti ljudje so
na takšen ali drugaËen naËin pridobili naše
zaupanje in mi njihovo. Zavedamo se tega,
kako pomembno je, Ëe imamo nekoga, ki mu
lahko zaupamo svoje skrivnosti, pa naj bodo
še tako skrivnostne.

Kako pa vemo, ali lahko nekomu zaupamo?
Odgovor na to vprašanje je jasen. Poslušajte svoje srce, vendar pazite, tudi srce
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Imunski
sistem

je zmotljivo. Edina stvar, ki jo moramo narediti, je, da tvegamo. Vendar ne povsem
brezglavo. To, da nam nekdo trdi, da nam
zaupa, ni dovolj. Moramo zaËeti poËasi.
»as je tisti, ki nam bo pokazal, ali lahko tej
osebi zaupamo ali ne.
Zakaj je veliko ljudi razoËaranih nad
tem, da jih izdajo? Preprosto prehitro zaupajo
ljudem. Ni težko dobiti zaupanja nekoga, to
zaupanje je težko obdržati. Da si pridobimo
zaupanje nekoga, so potrebni meseci, mogoËe
tudi leta, vËasih pa samo dnevi. Da zaupanje
izgubimo, pa je dovolj trenutek. Flegmatikom
bo povsem vseeno. Kot jim je vseeno za veËino stvari na tem svetu. VeËino ljudi pa bo
za krajši Ëas pretreslo. Osebi ne boste veË zaupali, Ëeprav jo boste še vedno imeli radi. Izdala vas je. Tu imate možnost izbire; odpustiti
osebi in ji dati še eno priložnost ali pa se ji
mašËevati. OdloËite se za prvo možnost, Ëe se
boste za mašËevanje, vam bo žal.
V vsakdanjem življenju se sreËujemo
z razliËnimi ljudmi. Tisti, ki nekaj želijo od
nas, nam to lahko povejo naravnost, vËasih
pa svoje namene prikrivajo. V drugem primeru nas poskušajo prevarati in izkoristiti.
SumniËenje je Ëustvo, ki nas opozarja, da
stvari niso povsem takšne, kot jih predstavljajo drugi. SumniËenje in nezaupanje sta
torej koristni Ëustvi. Težave nastanejo takrat,
Ëe ljudje ne sumniËijo, kadar bi morali, oziroma sumniËijo takrat, kadar za to nimamo
nobenega razloga.
V življenju potrebujemo tako zaupanje kot sumniËenje. Veliko ljudi se odloËi, da
bodo verjeli drugim, dokler ne nastopi razlog,
zaradi katerega bi morali sumniËiti. To pomeni, da nastopamo z vnaprejšnjim zaupanjem,
pri Ëemer se sumniËenje pojavlja kot posledica. Toda vsakiË, ko drugim verjamemo, smo
v položaju, da nas drugi, Ëe to želijo, lahko
prevarajo, zlasti takrat, ko smo do njih po doloËenem obdobju “preverjanja” ustvarili odnos zaupanja.
Tisti, ki noËe, da bi ga v življenju kdo
prevaral, mora nenehno sumniËiti. Toda ko se
bo na koncu življenja ozrl v svojo preteklost,
bo videl, da ga res ni nihËe prevaral, toda
cena, ki jo je za to plaËal, sta bili odtujenost
in nenehna osamljenost.

Okolje, ki nas obdaja, si lahko predstavljamo tudi kot
velikansko bojišËe, na katerem
se za svoj položaj bojujemo z
razliËnimi bolezenskimi dejavniki. Eden
takšnih dejavnikov okolja je
tudi mikroflora,
se pravi mikroorganizmi, ki nas
obdajajo. Z mikroorganizmi se bojujemo za
hrano in prostor; kadar nas
mikroorganizmi
premagajo,
zbolimo.

N

aše telo ima za boj proti
mikroorganizmom
razvit
poseben sistem obrambe, ki
ga imenujemo imunski sistem. To je
kompleksno zgrajen sistem, sestavljen iz velikega števila razliËnih
molekul, celic in organov, ki delujejo v sozvoËju. Vsak sestavni
element pripomore k delovanju
sistema kot celote, vsak element
zase pa je le malo uËinkovit. Na
imunski sistem škodljivo deluje ogromno dejavnikov, med katerimi nekatere
dobro poznamo, o nekaterih pa ne vemo
skoraj niËesar. »e takšne dejavnike poznamo, se jim lahko izognemo ali pa
vsaj poskrbimo za preventivo, s katero prepreËimo škodljivo delovanje na
imunski sistem.

Kako lahko vplivamo na imunski sistem
Jolanda Štukelj
Vir: Internet.

»lovek si že od nekdaj želi, da bi
lahko vplival na svoje zdravje in pre-

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

preËil nastajanje bolezni. Danes poznamo kar nekaj pristopov, s katerimi lahko
vplivamo na imunski sistem.
Brez zdravnikove pomoËi lahko
sami spodbujamo imunski sistem, tako
da uživamo zdravo hrano in da so obroki uravnoteženi. Dolgo je že znano, da
vitamin C, vitamin E, selen in aminokislina glutamin ugodno vplivajo na naše
zdravje, tako da pozitivno vplivajo
na delovanje imunskega sistema
in okrepijo splošno telesno
odpornost, s katero premagamo blažje okužbe brez
posebej opaznih bolezenskih znamenj.

»e imamo zdrav
imunski sitem, ne
bolehamo za boleznimi, ki jih povzroËajo
mikrobi, zato se boljše
poËutimo in imamo bolj
sprošËen pogled za življenje.
Paziti moramo torej
tudi na dobro kondicijo
imunskega sistem, tako
da smo dovolj fiziËno
aktivni, da imamo dovolj
poËitka in da skrbimo za
uravnoteženo prehrano.
Dopolnjujemo jo z naravnimi dodatki, ki na enem
mestu vsebujejo Ëim veË takšnih elementov, ki pomagajo vzdrževati imunokompetenten obrambni
sistem organizma.

Poskrbimo za zdravo prehrano, Ëim
veË gibanja, predvsem v naravi. Tako
bomo pomagali našemu imunskemu sistemu.
Irena PotoËnik
Vir: Internet, revija Naša Lekarna.

Elektrotehniki med
zmagovalci v Bruslju
Bruselj - Ekipa iz Srednje
šole tehniških strok Šiška je s projektno nalogo “Biomasa - cenejše
ogrevanje”, ena izmed šestih zmagovalnih ekip na mednarodnemu
nateËaju FuturEnergia, ki sta ga
organizirala European Schoolnet
in PlasticsEurope. Gre za velik
uspeh na mednarodni ravni, saj
je bilo v nateËaj vkljuËenih 30 evropskih držav, prispelo pa je 1.016
prispevkov.

E

vropsko šolsko omrežje European Schoolnet je v sodelovanju z
Združenjem proizvajalcev plastike PlasticsEurope organiziralo mednarodni šolski nateËaj Energija je naša
prihodnost, na katerem so lahko uËenci
in dijaki predstavili svoje poglede in
rešitve na naslednje teme: optimizirana
raba virov energije, zadovoljevanje narašËajoËih potreb po energiji, zadovoljevanje narašËajoËih potreb po hrani,
gradnja stanovanj za narašËajoËe prebivalastvo in pretvarjanje odpadkov v
uporabne vire.
Dijaka Andrej BiËaniË in Matevž
Bregar sta z mentorjem - uËiteljem fizike in strokovnih predmetov s podroËja elektrotehnike - Valentinom Peternelom in mentoricama - uËiteljicama
angleškega jezika Mirjo Mrovlje PeËnik
in Polono PetrovËiË - v Bruslju prejela
nagrado za multimedijsko predstavitev
“Biomasa - cenejše ogrevanje”, ki je bila
izdelana s pomoËjo programske opreme
PowerPoint. V predstavitvi sta poudarila, da ima Slovenija na voljo veliko lesnih odpadkov, ki jih je mogoËe porabiti
za kurjavo, zato sta z nalogo želela ljudi
spodbuditi k veËji porabi biomase. Andrej BiËaniË je v sodelovanju z Markom
Kokovico izdelal predelavo peËi na trda
goriva v avtomatizirano peË na lesne

sekance. Mehanski del projekta je izdelal
Marko Kokovica. ElektriËno napeljavo in
elektriËno krmilje pa je izdelal Andrej BiËaniË.
Dijaki in mentorji so v ta uspeh vložili
veliko dela. Za dijaka predstavlja omenjen
uspeh pozitivno izkušnjo v njunem poklicnem usposabljanju in referenco, ki jo bosta
lahko uveljavljala pri iskanju prve zaposlitve. Vtis dijakov je mogoËe strniti v misel,
ki jo je zapisal Andrej BiËaniË: ''S to zmago
sem stopil stopnico višje na stopnišËu mojega življenja.''
Valentin Peternel

Ekipa SŠTS pri podelitvi nagrad v Evropskem
parlamentu.

Podroben ogled pokala po podelitvi nagrad in
priznanj v Evropskem parlamentu.
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Elitna
vojaška
enota

Umik,
odklon

Srebrn
πpanski
novec

Tuja oblika
imena Ana

Vrela voda

Avstrijski
alpski
smuËar
Mario

Stanje
duπevnega
ugodja

Kdor
sestavlja
pravne
listine

Visoka
vzpetina
Glavno
mesto
Jemna
Zdravilna
rastlina
Æensko ime

SESTAVIL
TONI

Veda o
raËunanju

Kemijski
tehnik

Rus Franci

Enaka
vokala

Zmes
plinov
»ud,
morala
Kilometer

Kratica

Æivljenska
tekoËina
Oæina na
Malaki
PeË za
taljenje

Sprememba
Igralna
karta
Edvard
Turk

Ivan
Minatti

Kazalni
zaimek

Visoko
drevo, raste
v Avstraliji

Okrajπava
za Mount

Papeževo
pokrivalo
Slovenski
smuËar

Elektroencefalogram

©iba, palica
Morska riba

Bojan Vovk

Glavno
mesto
Italije

Staronorsijski Bog,
Donar

Del
jedilnega
pribora

Napis na
kršËan.
križu

Osebni
zaimek
Glavni
πtevnik

Grška Ërka
Zlom,
lomljenje
Premik po
zraku
Veznik
Manjπa
lesena hiπa
bajta

Usoda
(arabsko)

Luka v
Izraelu

Kemijski
simbol za
Kositer

Glasbeno
znamenje

Kemijski
simbol za
Natrij

Ime
filmskega
igralca
Sharifa

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebancu Igorju Jeretu iz Drage, ki bo prejel praktiËno nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 17. aprila 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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Violinist v
metroju
Moški se je usedel na postaji
metroja in zaËel igrati violino. Bilo
je mrzlo januarsko jutro v Washingtonu. Igral je 6. Bachovo simfonijo,
približno 45 minut. Bil je Ëas gneËe,
zato je šlo v tem Ëasu mimo približno 1.000 ljudi, veËina od njih na poti
v službo. Po 3 minutah je šel mimo
moški srednjih let in ga opazil. UpoËasnil je svoj korak, se ustavil za nekaj sekund, nato pa nadaljeval svojo
pot. »ez minuto je glasbenik v klobuk
prejel 1 dolar: vrgla mu ga je ženska
in brez ustavljanja odšla naprej. Ne-

kaj minut pozneje se je nekdo naslonil na zid in ga poslušal, toda kmalu
pogledal na uro in odšel. OËitno je zamujal v službo. Še najbolj se je zanj
zanimal 3-letni otrok. Mama ga je sicer vlekla, vendar se je uspel ustaviti
in si ogledati violinista. Potem ga je
mami uspelo odvleËi, otrok pa se je
potem še ves Ëas oziral nazaj. Podobno se je zgodilo pozneje še pri nekaj
otrocih, toda vsi starši brez izjeme so
jih odvlekli naprej. V 45 minutah se
je samo 6 ljudi ustavilo in ga nekaj
Ëasa poslušalo. Približno 20 ljudi mu
je dalo nekaj denarja in potem nadaljevalo svojo pot.

N

abral je 32 dolarjev. Ko je konËal
in je glasba utihnila, tega nihËe ni
opazil in nihËe ni ploskal. NihËe ni
vedel, da je bil ta violinist Joshua Bell, eden

najboljših glasbenikov na svetu. Igral je
eno od najlepših skladb, kdaj koli napisanih
na violini, vredni 3,5 milijona dolarjev. 2
dni predtem je igral v razprodani dvorani v
Bostonu, povpreËna cena sedeža pa je bila
100 $. To je resniËna zgodba. Joshua Bell je
igral incognito v postaji metroja, dogodek
pa je organiziral Washington Post kot del
preizkusa o percepciji, okusu in o prioritetah obiËajnih ljudi. Ali sprejemamo lepoto?
Ali se ustavimo, da bi jo obËudovali?
Ali prepoznamo talent v neobiËajnih
okolišËinah? Eden izmed mogoËih sklepov
bi bil: »e nimamo Ëasa, da bi se ustavili in
poslušali enega najboljših glasbenikov na
svetu, ki igra eno najlepših melodij, kdaj
koli napisanih, pomisli, koliko drugih lepih
stvari v življenju smo in bomo še zamudili!
Vir: Internet.

Lepa misel:
Dobri starši dajo svojim otrokom korenine in krila. Korenine
zato, da vedo, kje je dom, in krila,
da lahko odletijo in vadijo, kar so
jih uËili.
Jonas Salk
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Energija prihodnosti
Energija prihodnosti

Zelena energija je naš prispevek k bolj
čistemu okolju. Pridruæite se nam!
Zelena energija je naš prispevek k bolj
čistemu okolju. Pridruæite se nam!
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