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UREDNICE

BESEDA

Uspešno, prijazno in
svetlo leto ...
Drage bralke in dragi bralci,
lepo pozdravljeni in dobrodošli!
“Kdaj bomo pekli prazniËne piškote, teta?” me je pred dnevi vprašala neËakinja Gloria in šele takrat
sem se v resnici povsem zavedela, da
so pred nami prazniki, da se približuje konec poslovnega leta. “Kmalu,
zelo kmalu,” sem ji zamišljeno odgovorila v njeno veliko veselje.

L

eto se izteka. Kakπne sledi smo pustili v njem? In kakπne sledi je to
leto pustilo v nas? Pred nami je zadnja letošnja številka Elektro novic. Kot
se je smiselno in dobro izkazalo že v preteklih letih, smo tudi tokrat v uredništvu
zaprosili posamezne organizacijske enote, da povzamejo pomembna dogajanja,
cilje in projekte v letu 2009 ter oblikujejo
smernice za leto 2010. Prav tako sindikat
in svet delavcev. Vse to nam daje možnost, da si kot kolektiv Elektra Ljubljana
ovrednotimo iztekajoËe se poslovno leto

in se usmerimo v prihodnje ter da zaposleni vidimo tudi svoj osebni prispevek
v celoti.
Veliko veË lahko preberete med vsebino, v imenu uredništva pa želim zapisati, da bomo tudi v letu 2010 skupaj s
Ëlani Ëasopisnega sveta skrbeli, da boste
tudi tako obvešËeni o aktualnih dogajanjih v poslovanju podjetja. Zavedam se,
da bo leto, ki prihaja, zelo intenzivno in
polno izzivov, kjer ima prav seznanjenost
zaposlenih pomembno mesto. Vse naše
redne sodelavce in vse bralce še naprej
vabim k sodelovanju z besedili, s fotografijami, komentarji, z idejami. Zavedam se
pomena vsakega vašega prispevka in se
vam tudi na tem mestu zahvaljujem. Letos konËujejo Elektro novice že deveto
leto izhajanja in zdaj stopajo v jubilejno,
deseto leto.
V imenu uredništva in svojem imenu vam želim prijetne in umirjene praznike v toplini doma in z ljudmi, ki jih

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

imate radi. Naj se vrnem na zaËetek. »e
vas otroci zaprosijo, da vam pomagajo
peËi piškote, pozabite na ves nered, ki bo
nastal v kuhinji, in na majhne zapacane roËice. Dovolite jim in se veselite ter
ustvarjajte skupaj z njimi. Še prekmalu
ne bodo veË hoteli imeti lepljivih prstov
in moke v laseh.

Æelim vam uspešno, prijazno in
svetlo leto 2010!

Mag. Violeta Irgl, urednica

Svetlo 2010.
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Izteka se težko, a
uspešno leto
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!
Leto 2009 je bilo zaznamovano
predvsem s konkurenco dobaviteljev
elektriËne energije, z napori, vloženimi v notranjo racionalizacijo poslovanja podjetja, in z jasno zavestjo
po ohranitvi vseh obstojeËih delovnih
mest. IztekajoËe se poslovno leto je
bilo težko, a v celoti gledano, tudi
uspešno.

Z

elo sem vesel, da v letu 2009 ni
bilo težjih delovnih nesreË, ki vedno globoko pretresejo kolektiv in
nas pušËajo z vprašanjem, zakaj. Mineva
že tretje leto poslovanja podjetja v pogojih
popolnoma odprtega trga z elektriËno energijo. Konkurenca in pritisk preostalih dobaviteljev sta precejšnja. Vesel sem, da smo
se znali pozicionirati na trgu z uvajanjem
dodatnih storitev in produktov.
Strokovnjaki Elektra Ljubljana so se
uspešno angažirali pri aktivnostih na podroËju gradnje sonËnih elektrarn z upoštevanjem vseh novih smernic v fotovoltaiki.
Letos bodo konËani projekti treh sonËnih
elektrarn: na razdelilni transformatorski
postaji Litostroj v Ljubljani, na strehi Nadzorništva v Metliki in v RadeËah, kjer bo
do konca leta postavljena na naših objektih
RTP RadeËe in Nadzorništva RadeËe.
Veliko Ëasa in energije smo vložili v
ohranitev dobrega ugleda podjetja; pogosto
smo morali vztrajati, pisati popravke in našim javnostim, tudi prek medijev, posredovati naše videnje resnice.
V aktualnem letu sta najodmevnejši investiciji zakljuËka gradnje RTP
Gotna vas in RTP Litostroj. Skupaj bomo
v podjetju realizirali 47 mio. EUR investicij; samo podoben cilj si zaradi rece-
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sije zastavljamo tudi v prihodnjem letu,
Ëeprav bi bilo v omrežje treba vložiti
veliko veË.

mirko.marincic@elektro-ljubljana.si

Do konca leta bomo dosegli izpolnitev naËrtov na podroËju rednega vzdrževanja naprav, ki so v posameznih primerih že
zelo dotrajane, in omrežja, ki žal ne sledi
potrebnemu razvoju in potrebam poslovnega okolja. V letu 2009 smo uspešno konËali veË projektov s podroËja informacijske tehnologije.

Še naprej si bomo prizadevali, da
omrežje gradimo in vzdržujemo z lastnimi
kadri, saj so le dobro usposobljeni zaposleni nujno zagotovilo za kakovostno dobavo elektriËne energije in dobro opravljene
storitve na omrežju ter strokovno delo z
uporabniki omrežja in odjemalci elektriËne
energije.

Leto, ki je pred nami, bo gotovo
delno spremenilo podobo distribucijskega podjetja. Elektro Ljubljana zagovarja
vsak predlog reorganizacije podjetja, ki
bo omogoËil nadaljnji razvoj podjetja in
rast poslovanja na podroËju trgovanja z
elektriËno energijo in tudi pri trženju preostalih storitev. Odjemalcem elektriËne
energije želimo omogoËiti kakovosten servis in svetovanje pri uËinkovitih rešitvah
rabe elektriËne energije.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem
sodelavkam in sodelavcem za vložen trud
in korektno opravljeno delo v letu 2009.

Vsem vam, spoštovani sodelavci,
upokojenci in naši štipendisti, želim
uspešno, zdravo in sreËno leto 2010
ter prijetno praznovanje božiËa v
krogu najbližjih.
Mag. Mirko MarinËiË

NOVICA
»lani nadzornega sveta
NOVICA

V letu 2009 so bili imenovani novi Ëlani nadzornega sveta.
Predstavniki kapitala:
• mag. Andrej ŠušteršiË, predsednik
• dr. Marjan Rekar, namestnik
predsednika
• Jasna Kalšek
• Aleš Šaver

»lana NS-predstavnika zaposlenih sta:
• Virna Konrad,
• Mitja Fabjan.
Uredništvo

UVODNIK
AKTUALNO

UVODNIK
AKTUALNO

Predsednik NS
kolektivu Elektra
Ljubljana d. d.
Spoštovani!
Leto 2009 se izteka in marsikateri izmed nas bi ga rad
Ëim prej pozabil, saj je gospodarskemu razcvetu preteklih let
sledil krut padec svetovnega gospodarstva, ki mu ni mogla
uiti niti Slovenija. To je povzroËilo veliko steËajnih postopkov slovenskih podjetij in poslediËno tudi veliko nezaposlenost. Sledilo je pomanjkanje naroËil, kar je povzroËilo, da
so delavci s 40-urnega delovnega tedna prešli na 32-urni
delovni Ëas, kar je pomenilo tudi manjše plaËe. V Elektru
Ljubljana teh travm nismo doživeli; res je, da nas je kriza
prizadela pri manjši prodaji elektriËne energije in zmanjšanju investicij zaradi pomanjkanja denarja, vendar ste zaposleni znali poiskati rezerve in ste se s pravim pristopom, z
zavzetostjo in s trdim delom izognili kriznim razmeram.

L

Predsednik Nadzornega sveta Elektro Ljubljana d. d., Andrej ŠušteršiË.

našimi delovnimi mesti, s plaËami in z drugimi pravicami. Vendar
se ne smemo bati, kajti loËitev ne pomeni, da se bo odpušËalo in
posegalo v dozdajšnje pravice delavcev. Zagotavljam vam, da se bo
Nadzorni svet Elektro Ljubljana ves Ëas svojega mandata zavzemal,
da nihËe zaradi reorganizacije podjetja ne bo izgubil službe in zaradi tega živel slabše kot do zdaj.
Zato vstopimo v leto 2010 optimistiËno, kajti za dežjem vedno
posije sonce in zato bomo skupaj v dobrobit nas vseh sledili novim
izzivom in dosežkom.

Naj Vam in vašim najbližjim na koncu novoletne poslanice v imenu nadzornega sveta in v svojem lastnem
imenu zaželim Ëim lepše praznovanje božiËnih in novoletnih praznikov ter sreËno in zdravo leto 2010.

eto 2010 je leto sprememb v elektrodistribucijskih podjetjih,
saj je lastnik napovedal loËitev tržne dejavnosti od dejavnosti
upravljanja z omrežjem, zato nad nami visi strah, kaj bo z

Odprtje RTP
Litostroj

Mag. Andrej ŠušteršiË,
predsednik nadzornega sveta

23. decembra 2009 bo sveËano odprtje novega RTP Litostroj, ki predstavlja pomemben energetski objekt na 110
kV napetostnem nivoju in bo zagotavljal zanesljivejše in
kakovostnejše napajanje mesta Ljubljana. Z gradnjo RTP Litostroj so izpolnjeni pogoji za ukinitev 35 kV napetostnega
nivoja na obmoËju mesta Ljubljana, razbremenila se bosta
obstojeËa RTP Šiška in RTP Bežigrad, omogoËeno bo rezervno napajanje novega stadiona Stožice, ki bo osnovno oskrbovan iz prihodnjega 20 kV transformatorja TR 3 v RTP
Bežigrad. Prav tako bodo omogoËeni rezervno napajanje na
obmoËju Brda ter osnovno in rezervno napajanje Škofovih
zavodov in obmoËja StanežiË.

E

dinstvenost novega RTP je v izvedbi 110 kV GIS-stikališËa
(stikališËe, izolirano s plinom FS 6) z dvojnimi zbiralkami in
zbiralniËno zašËito, kar omogoËa zanesljivejše napajanje. Posebnost RTP Litostroj je tudi v tem, da je konstrukcijsko projektiran z
integrirano sonËno elektrarno na strehi in fasadi objekta namešËene
moËi 15,68 kW, kar je v Ëasu, ko je nujno pozornost nameniti ekološkim in energetskim vprašanjem, vsekakor za zgled.
RTP 110/35/20 kV Litostroj.

Violeta Irgl
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SveËano odprta SonËna elektrarna
Nadzorništvo Metlika
V soboto, 5. decembra, sta na
sveËanem odprtju županja obËine
Metlika Renata Brunskole in izvršni
direktor OE SDO Milan Švajger simboliËno odprla novo sonËno elektrarno v Metliki.

N

ova SonËna elektrarna Nadzorništvo Metlika je naša šesta sonËna
elektrarna in predstavlja pomemben
korak pri uresniËevanju zaËrtane strategije
poveËanja deleža primarne energije iz obnovljivih virov, ki ji sledi Elektro Ljubljana
z lastno blagovno znamko Zelena energija.
Letos smo sprejeli odloËitev za postavitev treh sonËnih elektrarn: ene na razdelilni transformatorski postaji Litostroj v
Ljubljani, druge na strehi Nadzorništva v
Metliki, tretje pa v RadeËah, ki bo do konca
leta postavljena na naših objektih RTP RadeËe in Nadzorništva RadeËe.
Do zdaj smo gradili sonËne elektrarne
v Ljubljani in okolici Ljubljane, zato smo se
tokrat odloËili za postavitev sonËne elektrarne v Beli krajini, ki z vidika obsevanja
predstavlja nekoliko ugodnejšo lego. Poleg
tega smo imeli na voljo objekt z idealno
lego strešne kritine, obrnjeno proti jugu,
z naklonom 300. Generator sonËne elektrarne je sestavljen iz 192 monokristalnih
fotonapetostnih modulov tipa ZYTECH ZT
180, ki omogoËajo optimalno proizvodnjo
elektriËne energije v vseh sevalnih pogojih.
Generator je prek razsmernikov tipa SMA
ter AC- in DC-spojišËa povezan z distribucijskim elektriËnim omrežjem. Predvidena
letna proizvodnja elektriËne energije sonËne elektrarne v Metliki z moËjo 34,56 kW
znaša 38.000 kWh, kar zadošËa za potrebe
11 gospodinjskih odjemalcev.
Posebnost sonËne elektrarne v Metliki je v tem, da je projekt v celoti, od pro-
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Milan Švajger, Renata Brunskole in Jože PušiË na slovesni otvoritvi SonËne elektrarne Nadzorništvo
Metlika.

SonËna elektrarna Nadzorništvo Metlika.

jektiranja do postavitve in vkljuËevanja v
distribucijsko omrežje, izvedel strokovni
kader Elektra Ljubljana: Radovan GlaviË,
Davor Leskovec, Borut MarjetiË, Milan Hauptman in Peter Jamšek. Elektro Ljubljana

želi tudi v prihodnje poveËevati aktivnosti
na podroËju gradnje sonËnih elektrarn z
upoštevanjem vseh novih gibanj v fotovoltaiki.
Milan Švajger

NOVICA

NOVICA

15. Elektrin veËer

19. novembra je v Stari mestni elektrarni Elektro
Ljubljana, ki že peto leto v
vsej svoji lepoti prijazno gosti kulturno-umetniške veËere, potekal 15. Elektrin
veËer. Ta je bil sestavljen iz
dveh delov: najprej je predsednik uprave Elektra Ljubljana Mirko MarinËiË podelil
priznanji za najboljši predlog
stalne izboljšave in priznanje
za najboljšo tehniËno rešitev
v Elektru Ljubljana d. d., za
leto 2008, ki sta ju prejela
Boris Turha in Vladimir LenardiË.

V
Baritonist Jože »erne in harmonikar Janez GoršiË na 15. Elektrinem veËeru.

drugem delu veËera je
bila naËrtovana izvedba
priredbe pripovedi Mali
princ, pa smo izvedeli, da so nam
iz Kulturnega društva StiËna z obžalovanjem sporoËili, da morajo
naËrtovano predstavo Mali princ
zaradi bolezni v ansamblu odpovedati. Ob tem so nam sporoËili, da bodo eno najlepših zgodb,
Malega princa, z veseljem oživili
na tem istem odru na enem izmed prihajajoËih Elektrinih veËerov. Tako smo ta veËer gostili
umetniška ustvarjalca baritonista
Jožeta »erneta in harmonikarja,
avtorja in aranžerja glasbe Janeza GoršiËa z izborom slovenskih
ljudskih pesmi. Verjamemo, da so
naši gostje v prijetnem vzdušju
z veseljem prisluhnili izbranemu
programu. Gostitelj veËera je bil
tokrat Edvard Turk, svetovalec
predsednika uprave za tehniËne
zadeve. S svojo prisotnostjo pa
nas je razveselil tudi župan MOL
Zoran JankoviË.
Violeta Irgl

Mirko MarinËiË s prejemnikoma priznanja Vladimirjem LenardiËem in Borisom Turho.
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Racionalizacija poslovanja v
Elektru Ljubljana d. d.

Elektromonter pri vpenjanju optiËnega kabla.

V Elektru Ljubljana se zelo zavedamo pomena zmanjševanja stroškov na vseh podroËjih, saj bomo le tako lahko
še naprej zagotovili uspešnost poslovanja, odjemalcem pa
ponudili storitve po konkurenËnih cenah. Vsekakor pa pri
tem ne smemo zanemariti našega osnovnega poslanstva,
tj. dobave kakovostne elektriËne energije.

U

krepe za racionalizacijo poslovanja sprejemamo na vseh
podroËjih dela v vseh OE in so naša stalna naloga. Razdelimo jih lahko na posamezna podroËja, katerih prihranki
so ovrednoteni v tabeli št. 1. Skupni ovrednoteni znesek prihrankov
znaša prek 5 mio. EUR letno, dejanski znesek prihrankov pa je še
veËji, saj v zgornji številki niso upoštevani prihranki zaradi ukrepov, ki se jih ne da ovrednotiti.
PodroËje ukrepa
1. Upravljanje s Ëloveškimi viri
2. SkladišËno poslovanje
3. NaroËanje materiala in storitev
4. Drugi ukrepi
Skupaj:

Letni prihranek/EUR
1.234.000,00
581.000,00
2.700.000,00
504.700,00
5.019.700,00

Tabela 1: Ovrednoteni prihranki racionalizacije po posameznih podroËjih.

1. Upravljanje s Ëloveškimi viri
Na tem podroËju smo racionalizacijo poslovanja dosegli z
zmerno politiko zaposlovanja, veËjo uËinkovitostjo, zmanjševanju
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notranjih rezerv in s poveËanjem obsega del, izvedenega z lastnimi
delavci.
• S primerjavo gibanja števila zaposlenih z naËrtom investicij vidimo, da so se investicije v zadnjih štirih letih poveËale za 47 %,
število zaposlenih pa za 5,2 %. PoveËanje naËrta investicij prinaša ustrezno koliËino dodatnega dela, število naprav se letno
poveËuje, prav tako se je skoraj podvojilo število izdanih soglasij
in drugih dokumentov, poroËil, dela z odjemalci ..., s Ëimer smo
notranje rezerve dejansko izkoristili.
• Zmanjšali smo delež tujih storitev na razliËnih vzdrževalnih delih na naših napravah in elementih na NN-, SN- in VN-nivoju.
Realizacija tujih storitev je bila na teh segmentih zmanjšana za
cca 1.500.000 EUR, prihranek pa po grobi oceni znaša 500.000
EUR letno.
• Uvajanje sodobnih ter uËinkovitih metod preizkušanja in meritev (center za daljinski nadzor zašËitnih naprav), lastna metoda
merjenja prisotnosti PCB-jev, sodobne merilne naprave, ki jih
tudi tržimo, izvajanje merilnih procesov v pretežno lastni režiji.
Prihranek tujih storitev je ocenjen na cca 100.000 EUR letno.
• Nadgradnja DCV, zamenjava problematiËne strojne opreme in
izvajanje vzdrževalnih del v lastni režiji so prinesli prihranek
tujih storitev na tem podroËju cca 50.000 EUR letno.
• V letu 2010 bomo zaËeli polaganje 110 kV kablovodov v lastni
režiji.
• Letos smo z dodatnim usposabljanjem zaposlenih pridobili znanja za gradnjo sonËne elektrarne v lastni režiji in eno tudi zgradili. Tako smo privarËevali 20.000 EUR.
• Z dodatnim usposabljanjem zaposlenih smo se usposobili za samostojno gradnjo optiËnih povezav. V letu 2009 bo realiziranih
13.000 ur na tej vrsti dela, kar ob 20-odstotnem prihranku znaša
cca 50.000 EUR.
• Na geodetskem podroËju imamo vsako leto veËje zahteve, storitve na trgu imajo visoko ceno in niso stalno na voljo. Z zaposlitvijo petih geodetov bomo samo na podroËju zmanjšanja
tujih storitev letno prihranili 110.000 EUR, kjer pa ni upoštevan
prihranek zaradi opravljenega veËjega obsega del.
• Z nakupom stroja in usposobitvijo delavca za izdelavo graviranih tablic smo prihranili na letni ravni okoli 250.000 EUR.
• Z izvajanjem manj zahtevnih pravnih storitev z lastnimi kadri
bomo prihranili predvidoma 30.000 EUR letno.
• Z uvedbo gibljivega delovnega Ëasa smo zmanjšali število nadur
za okoli 15 %, kar pomeni prihranek 116.000 EUR letno.
• Implementacija programskega sistema za naËrtovanje in vodenje dela delovnih skupin bo prispevala optimizacijo naËrtovanja
dela, izvajanja dela in nabave materiala. Prihranek dela je ocenjen na 5 % ur.

AKTUALNO

AKTUALNO

• V postopku je prenova informacijskega sistema, ki bo omogoËala sodobno, preprostejšo in hitrejšo podporo poslovnim procesom.
• Z uvedbo aplikacije e-raËun za sporoËanje stanja števcev in
uvedbo elektronskih storitev družbe lahko odjemalec sporoËa
stanje števca in ureja pogodbene parametre prek spleta. S tem
smo dosegli racionalizacijo v višini prek 400 ur letno oziroma
8.000 EUR.
• Spremenili smo ozemeljsko organiziranost podjetja v smislu
enakomernejše porazdelitve podroËij in enakomernejše obremenitve izvajalcev del, s Ëimer bomo dosegli predvidene uËinke
dela v višini 5 %.

2. SkladišËno poslovanje
V skladišËih podjetja so se zaloge osnovnega materiala v letu
2008 gibale v višini cca 3 mio. EUR. Z ukrepi v smislu segmentacije
zalog, boljšega terminskega naËrtovanja investicij in s tem vodenja
skladišËnega poslovanja smo v letu 2009 dosegli zmanjšanje zalog
za okoli 20 % oziroma za 581.000 EUR.

SonËna elektrarna Nadzorništvo Metlika je bila zgrajena z lastnim
znanjem, izkušnjami in delom.

•
•

•

3. NaroËanje materiala in storitev

•

Na podroËju naroËanja storitev zunanjim izvajalcem smo z
novimi postopki, ureditvijo povpraševanj in oddajanj ponudb prek
portala ter s poveËanjem števila kvalificiranih ponudnikov ustvarili
veËjo konkurenco na tem podroËju, kar je z dodatnimi pogajanji
prispevalo k naslednjim prihrankom:
• na gradbenem podroËju cca 1.200.000 EUR,
• na podroËju materiala cca 500.000 EUR,
• na podroËju dobave VN-opreme in projektiranja VN-objektov
cca 200.000 EUR.
Leta 2008 smo uvedli obvezna pogajanja na vseh segmentih
povpraševanj po materialu in tako dosegli dodatne popuste na najnižje cene ponudb v višini cca 2 %.
Sklenili smo 30 direktnih pogodb s proizvajalci elektroenergetske opreme in tako prihranili 1.000.000 EUR.

•

4. Drugi ukrepi
• TekoËe aktiviranje izvedenih investicij.
• Uvajanje daljšega Ëasovnega obdobja med umerjanji toËnosti
merilnih naprav. Stroški se bodo dolgoroËno znižali na vsaj 50 %
letno oziroma cca 250.000 EUR letno.
• Optimizacija tiskanja v smislu umikanja manjših tiskalniških
naprav in fotokopirnih strojev z nadomestitvijo z manjšim številom veËfunkcijskih naprav in postopno uvajanje brezpapirnega
poslovanja. Letni prihranek je ocenjen na 160.000 EUR.
• Z nakupom delovnih vozil namesto osebnih smo dosegli prihranke na podroËju DDV-ja.
• Z natanËnim nadzorom nad odmerami nadomestil za uporabo
stavbnega zemljišËa smo že dosegli trajno nižje stroške v višini
16.700 EUR letno. Nadalje predvidevamo znižanje stroškov iz
naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišËa z odproda-

•

•

jo nepremiËnin, ki jih podjetje ne uporablja v poslovne namene
in ki so breme družbe.
Izboljšanje energetske uËinkovitosti lastnih stavb.
Zmanjševanje stroškov fiksne telefonije z ukinitvijo najetih podatkovnih povezav s preusmeritvijo na novozgrajene optiËne
povezave, preusmeritev klicev v mobilna omrežja na GSMvmesnike na centrali, preusmeritev prometa iz javnega Telekomovega omrežja v lokalno omrežje, ukinitev posameznih PSTNin ISDN-telefonskih prikljuËkov je prineslo prihranek v višini
7.500 EUR letno.
Zmanjšanje stroškov komunikacije daljinskega zajema podatkov
zaradi prehoda z GSM-(CSD) naËina na GPRS-naËin.
Zmanjševanje stroškov mobilne telefonije z uvedbo loËenih raËunov.
Z uvedbo projekta interno izobraževanje bomo znotraj podjetja
organizirali posamezna predavanja, s Ëimer bo znanje pridobilo
veË zaposlenih, stroški izobraževanja pa bodo bistveno nižji od
dozdajšnjih.
Z virtualizacijo strežniškega okolja, s konsolidacijo baz MS SQL
(združevanje baz v enotno sliko) in z virtualizacijo aplikativnih
rešitev smo zmanjšali stroške licenc, opreme in prostora. V letu
2009 je ocenjen prihranek na najmanj 10.000 EUR.
Politika zniževanja obrestnih mer.

5. Udejstvovanje na trgu
S poveËanjem deleža in z uvedbo novih tržnih produktov želimo poveËati prihodke na tržnem delu. Aktivnosti izvajamo na naslednjih produktih:
• poveËanje tržnega deleža zgrajenih prikljuËkov,
• meritve napeljav pri uporabniku in zamenjava dotrajanega notranjega razdelilca,
• ureditev celovite prenapetostne zašËite v stavbah,
• nudenje celotne storitve pri gradnji sonËnih elektrarn,
• nudenje storitve svetovanja s podroËja OVE,
• nudenje storitve gradnje optiËnih povezav,
• izdelava napisnih tablic,
• nudenje reklamnega prostora na naših TP,
• skupno odËitavanje energentov in obdelava merilnih podatkov,
• možnost krmiljenega odjema porabe pri naših odjemalcih,
• uvedba novih produktov na podroËju trgovanja z elektriËno
energijo.
Mag. Edvard Turk,
svetovalec uprave za tehniËne zadeve
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Najboljši predlog stalne izboljšave
in najboljša tehniËna rešitev za
leto 2008
V letu 2008 so predlagatelji podali 14 predlogov za stalno izboljšavo, od katerih jih je bilo 12 primernih za vpeljavo. Izmed omenjenih 12
predlogov sta bila izbrana najboljši
predlog stalne izboljšave in najboljša
tehniËna rešitev v letu 2008. Priznanji sta bili izbranima predlagateljema podeljeni na 15. Elektrinem veËeru v novembru 2009.

L

etos mineva deset let od pridobitve
prvega certifikata za ISO 9001. Prav
pridobitev tega certifikata nas je
spodbudila, da smo se v našem podjetju še
bolj zavedli pomena stalnih izboljšav.
V procesu razvoja sistema zbiranja
predlogov stalnih izboljšav v preteklosti
se je slednji nekako bolj osredinjal na izboljšave tehniËne narave, kar seveda izha-

ja iz osnovne dejavnosti našega podjetja,
vsekakor pa je napoËil trenutek, da se v
primernem obsegu posvetimo tudi drugim
podroËjem dela in življenja v družbi. Poudariti je namreË treba, da stalna izboljšava
ni nujno le tehniËne narave, ampak gre za
vsako novost, ki pozitivno vpliva na poslovanje podjetja, zadovoljstvo odjemalcev,
zaposlenih oziroma zainteresiranih strani.
Pri tem pa ne smemo pozabiti na podroËje
ravnanja z okoljem ter na program varnosti
in zdravja pri delu.
Proces stalnih izboljšav v podjetju se
je letos nekoliko spremenil. Od zdaj predloge stalnih izboljšav zbiramo v Projektni
pisarni, o njih pa odloËa tehniËni kolegij
družbe. Tudi sam sistem stalnih izboljšav
ves Ëas posodabljamo; tako od letos naprej
razvijamo portal in smo v ta namen uvedli poseben elektronski naslov (projektna.
pisarna@elektro-ljubljana.si).

Stalne izboljšave v
podjetju za leto 2008

Boris Turha, prejemnik nagrade za najboljši
predlog stalne izboljšave v letu 2008.
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V podjetju Elektro Ljubljana d. d.,
letno od zaposlenih v povpreËju prejmemo
od 10 do 15 predlogov za stalno izboljšavo. V letu 2008 smo tako prejeli naslednje
predloge:
• Jakovac, B.: Vzpostavitev obrazca za
vnos števËnih stanj na spletni strani
Elektro Ljubljana d. d., prenos podatkov
v bazo DB 2, obravnava števËnih stanj in
avtomatska izdelava raËunov - nudenje
storitve “sporoËam stanje”.
• Sterle, B.: Opremljanje stenskih panojev
s slikami v hodniku 5. nadstropja Slovenske c. 56.
• Turha, B.: Uporaba podatkov daljinskega
zajema iz elektronskih števcev za odkrivanje okvar na merilnih mestih.

• Grkman, S.: ZaËasni priklop TP ob okvari SN-stikalnih blokov.
• Grkman, S.: Odstranitev prenapetostnih
rogljiËev na distribucijskih transformatorjih.
• Grkman, S.: Nizkonapetostni izolirani
priklop transformatorja.
• Sterle, B.: Predlog tehniËne smernice za
tipske trifazne distribucijske transformatorje od 20 do 1.000 kVA napetosti
10,5/0,42 in 21/0,42 z opremo v obliki
TS.
• Hauptman, J.: Kontrola in posredovanje
števËnih stanj iz telefonskega odzivnika
v Informacijski sistem (ERC).
• Grkman, S.: Izolirano ohišje SN-varovalke s konusnim priklopom.
• Grkman, S.: Izolirani priklopi podstebrnega TP s SN-kablom.
• Pirc, P. in Cetinski, M.: Spletni portal razpisa podizvajalskih storitev.
• LenardiË, V.: RTP Litija - možnosti zagona in obratovanja novega objekta
do vkljuËitve RTP v 110 kV prenosno
omrežje.
• Drolc, M.: Izobraževanje dežurnih monterjev.
• Sterle, B.: Navodilo o naËinu izvedb
meritev elektriËne energije na SN- ali
NN-strani v tujih ali naših kabelskih TP
20/0,4 kV.
Med prejetimi 14 predlogi v letu
2008 je bilo 12 predlogov za stalno izboljšavo primernih za vpeljavo. Predlagatelji sprejetih predlogov stalnih izboljšav
v letu 2008 so bili denarno nagrajeni,
višina nagrad pa je bila prilagojena zahtevnosti posameznega predloga. Vse
sprejete predloge si je mogoËe ogledati
na spletnem portalu podjetja na naslovu
http://e-portal/Tehnicnilist/Strani/Stalneizboljsave.aspx.
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Dva prejeta predloga za stalno izboljšavo sta bila v letu 2008 zavrnjena;
eden zato, ker ni bil izvedljiv, in drugi, ker
se je nanašal na že osvojeno prakso pri
delu v podjetju.
Med vsemi sprejetimi predlogi za
stalno izboljšavo se vsako leto izbere tudi
najboljši predlog stalne izboljšave in predlagatelja se še dodatno nagradi.

Najboljši predlog stalne
izboljšave v letu 2008
Za leto 2008 je bil za najboljši predlog stalne izboljšave v podjetju izbran
predlog Uporaba podatkov daljinskega zajema iz elektronskih števcev za odkrivanje
okvar na merilnih mestih predlagatelja
Borisa Turhe.
Elektronski števci z daljinskim odËitavanjem v veliki veËini primerov poleg
podatkov o 15-minutnih koniËnih moËeh
in dobavljeni elektriËni energiji zagotavljajo tudi podatke o trenutnih vrednostih
napetosti, najnovejši pa tudi podatke o
trenutnih vrednostih tokov. Prav podatki
o trenutnih vrednostih napetosti oziroma
skupni podatki o trenutnih vrednostih napetosti in tokov na posameznih merilnih
mestih so bili izhodišËe avtorju za pripravo
predloga stalne izboljšave za odkrivanje
okvar na posameznem merilnem mestu. V
ta namen je avtor razvil veË algoritmov in
jih sprogramiral v Visual Basicu. Pripravljeni program z uporabo navedenih podatkov periodiËno vrši analize in opozarja
na merilna mesta z ugotovljenimi nepravilnostmi. VeËje število algoritmov je bilo
v tem primeru potrebno zaradi razliËnih
tipov števcev. Nekateri namreË omogoËajo
le zajem podatkov o trenutnih vrednostih
napetosti, drugi, novejši, pa poleg trenutnih stanj napetosti registrirajo tudi trenutne vrednosti tokov. Pri pripravi programa
je avtor upošteval tudi razliËne vezave
števcev (dvosistemske, trosistemske) in
tudi razliËne kombinacije uporabe merilnih
transformatorjev (direktni, polindirektni in
indirektni) ter s tem v maksimalni mogoËi
meri razširil nabor merilnih mest za preverjanje. Predlagana rešitev tako sproti
prebira podatke iz baze SQL podjetja in ob
odkritih napakah formira seznam meril-

nih mest z ugotovljenimi nepravilnostmi.
Izpisana merilna mesta se nato dodatno
kontrolira in izvede vse potrebne ukrepe
za vzpostavitev pravilnega stanja.
Z uporabo predlaganega postopka
dosežemo ažurno odkrivanje napak na
merilnih mestih, ki poslediËno lahko pomenijo velike dodatne prihranke za podjetje. Prav hitro odkrite napake pri merjenju elektriËne energije so hkrati tudi
osnova za krepitev pozitivne javne podobe podjetja in s tem uspešnega poslovanja
podjetja v prihodnje.

Najboljša tehniËna
rešitev v letu 2008
Letos je bil glede na vsebino predloga za stalno izboljšavo z naslovom RTP
Litija - možnosti zagona in obratovanja
novega objekta do vkljuËitve RTP v 110
kV prenosno omrežje predlagatelja Vladimirja LenardiËa izbrana tudi najboljša
tehniËna rešitev leta 2008.
Nov RTP 110/35/20 kV Litija je bil
zgrajen zaradi dotrajanosti in omejitev
obstojeËe transformacije ter pripadajoËega stikališËa v letu 2008. Glede na predvideno gradnjo DV 110 kV RTP TET - RTP
BeriËevo prek sistemskega operaterja prenosnega omrežja in naËrtovane vkljuËitve
novega RTP Litija je bila vgrajena oprema za predvideno prihodnje stanje z izvedenim 110 kV napajanjem RTP. Glede na
precejšnjo zamudo pri naËrtovani gradnji
DV 110 kV RTP TET-RTP BeriËevo bo do
nadaljnega nov RTP Litija prisiljen obratovati na 35 kV napajalnem napetostnem
nivoju. Predlagana tehniËna rešitev predlagatelja obsega vse potrebne tehniËne
ukrepe za obratovanje vgrajene opreme z
izvedbo napajanja postaje po obstojeËem
35 kV daljnovodu iz RTP Potoška vas.
Napajanje 20 kV zbiralk v RTP Litija je v predlogu izvedeno z dvema transformatorskima skupinama. Osnovno napajanje zagotavlja prva transformatorska
skupina, ki jo sestavljata nova energetska
transformatorja v serijski vezavi z vmesno
transformacijo na 110 kV napetostni nivo.
Ta skupina nam omogoËa aktiviranje avtomatske regulacije na 20 kV napetostnem

Vladimir LenardiË, prejemnik nagrade za
najboljši predlog tehniËne izboljšave za leto
2008.

nivoju in prehod iz izolirane na posredno
ozemljeno nevtralno toËko 20 kV omrežja. Druga skupina transformatorjev, ki jo
sestavljata dva stara, paralelno vezana
transformatorja, pa zagotavlja rezervno
napajanje 20 kV zbiralk v RTP Litija.
Omenjena tehniËna rešitev obsega
opis izvedbe vseh potrebnih 110 kV, 35 kV
in 20 kV povezav, opis prilagoditve sekundarnega ožiËenja ter prilagoditev parametrov sistema zašËite in lokalne avtomatike.
Temeljito so obdelani pogoji za loËeno in
paralelno obratovanje transformatorskih
skupin. Izvedena je analiza kratkostiËnih
razmer ob novih pogojih obratovanj v
RTP Litija in podana zahteva za izvedbo
kompenzacije jalove energije v RTP Litija.
Gre za izredno kompleksno tehniËno
rešitev, ki je omogoËila pravoËasno obratovanje nove razdelilne transformatorske
postaje RTP Litija in poslediËno tudi precejšnje prihranke. Obratovanje novega
RTP je namreË kljuËnega pomena za kakovost dobavljene elektriËne energije prebivalcem in gospodarstvu na obmoËju Litije
s širšo okolico.
Klemen Hrovat
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OE Storitve za uporabnike
naših odjemalcem, pri Ëemer tesno sodelujemo z našim hišnim dobaviteljem elektriËne energije. IzkorišËamo sinergijske uËinke in racionalnost poslovanja v podjetju. To se pozitivno odraža na veliko
podroËjih, kot na primer izvajanje prodaje elektriËne energije odjemalcem, ki nimajo svojega pogodbenega skrbnika.
Leto 2009 je tretje leto delovanja podjetja v pogojih popolnoma odprtega trga z elektriËno energijo. Spopadamo se s konkurenco
dobaviteljev, ki pogosto svojo tržno prednost poskušajo temeljiti
na samosvojem odnosu do regulirane dejavnosti in na strošek te
dejavnosti. Aktivno smo vpeti v regulacijo trga, standardizacijo in
v ureditev poslovnih procesov na podroËju trga ter nediskriminatorno obravnavo vseh udeležencev na trgu.
V nadaljevanju so na kratko predstavljeni dosežki in naši naËrti za prihodnje leto po posameznih službah in oddelkih v okviru
naše organizacijske enote.

Služba za merjenje elektriËne energije
igor.podbelsek@elektro-ljubljana.si

Naj se na zaËetku predstavimo vsem, ki še ne poznajo
naše enote. OE Storitve za uporabnike skrbi za enovito
in celovito komunikacijo prek klicnega centra, spletnega
portala, pisne komunikacije in informacijskih pisarn z našimi uporabniki distribucijskega omrežja, torej z odjemalci
in tudi s proizvajalci elektriËne energije.

S

premljamo menjave dobaviteljev elektriËne energije in nadziramo njihovo delovanje na našem distribucijskem obmoËju.
Zagotavljamo prevzeme in priklope ter pogodbeni dostop do
omrežja vsem uporabnikom omrežja. Minutno spremljamo prevzem
elektriËne energije s prenosnega podjetja Eles in Ëetrturno od vseh
proizvajalcev elektriËne energije. Letno, meseËno in dnevno spremljamo prevzem naših odjemalcev elektriËne energije. To pomeni, da
danes že prek 72 % predane energije odjemalcem spremljamo v Ëetrturnih intervalih. PoslediËno se že kažejo prvi rezultati, ki izhajajo
prek izboljšane informiranosti odjemalcev v zmanjševanju porabe,
racionalnejši rabi energije in poslediËno zniževanju izpustov CO2.
Kontinuirano uvajanje nove merilne tehnologije nam je omogoËilo
letošnjo prenovo naših podatkovnih storitev vsem neindustrijskim
uporabnikom in oblikovanje storitve za druga oskrbovalna podjetja
na našem distribucijskem podroËju. Izvajamo obraËun elektriËne
energije, omrežnine in dodatkov k omrežnini. Skrbimo za usklajeno
izvajanje izterjave neporavnanih obveznosti odjemalcev. Izvajamo
druge naloge GJS SODO v odnosu do uporabnikov omrežja. Naš
glaven nadaljnji izziv pa je nudenje novih produktov in storitev
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Kakšno delo smo kot služba opravili letos. Tu mislim na delo,
ki ni merljivo samo prek biltenov, poslovnega poroËila, kazalnikov,
tabel, poroËil itd., ampak z zadovoljstvom nad opravljenim, z zadovoljstvom nad znanjem, ki smo ga letos osvojili, z zadovoljstvom
nad medsebojnimi odnosi ... Tako opravljeno delo je tisto pravo in
posledica so ponosni, pokonËni in ne nazadnje zadovoljni sodelavci. »e se ne ocenjujemo le po merilih matematike, se lahko tudi po
drugih kriterijih. In ko se ozremo na te prve, lahko sporoËimo, da
smo letos uspešno delali na realizaciji ciljev:
• razvojni konzorcijski projekt KiberNet, izdelava sistema krmiljenja odjema in proizvodnje EE v industriji, ki je sofinanciran iz
EU-sredstev,
• racionalizacija stroškov periodiËnega vzdrževanja števcev z
uporabo statistiËnega vzorËenja enovitih populacij števcev,
• uvedba brezpapirne evidenËne zamenjave MKN prek roËnih terminalov; v sklop zamenjav sodi tudi izvedeno avtomatsko arhiviranje dokumentov,
• tehniËni podpori uvajanja novih produktov v zadovoljstvo naših
odjemalcev,
• zamenjavi klasiËnih števcev s sistemskimi na distribucijskem
obmoËju RTP Domžale; ob tem poleg daljinskega zajema merilnih podatkov dodatno v sodelovanju z velikim energetskim
podjetjem postopoma uvajamo izvajanje “multi-utility” storitve
daljinskega zajema podatkov o pretokih plina in vode,
• prilagoditev infrastrukture merilnega centra, ki pri intenzivnem
širjenju uporabe sistemskih števcev in obsega podatkov zagotavlja zanesljivo in stroškovno uËinkovito upravljanje z merilnimi podatki,
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• preostalih tekoËe planiranih obveznosti, ki izhajajo iz predpisov.
In želje za leto 2010, ko že slutimo, da bo še težje. Zelo skromne. Nadaljevati zaËeto delo uvajanja in ponujanja dodatnih storitev
Ëim veËjemu številu odjemalcev, jim omogoËiti in svetovati glede
URE in možnosti uporabe merilnih naprav v te namene.

Služba za uporabnike
Leto se izteka. »asa se ne da ustaviti, lahko ga le razporejamo tako, da imamo obËutek, da gospodarimo z njim. Leto 2009 je
zaznamovala recesija. Na zaËetku leta velikokrat zlorabljena beseda, na koncu leta pa ni veË samo beseda, ampak dejstvo, s katerim
se spopadamo. Zaznati jo je v komunikaciji z uporabniki omrežja
in odjemalci. Število tistih, ki prosijo za pomoË pri plaËilu raËuna
za elektriËno energijo, se poveËuje. Vse veË je tistih, ki išËejo nasvete, kako racionalneje porabljati elektriËno energijo.
Pri iskanju nasvetov za racionalnejšo rabo prednjaËijo mala
in srednja podjetja. Na tem segmentu smo v okviru Oddelka za
energetsko svetovanje izdelali kar nekaj energetskih pregledov.
Celotna služba, predvsem pa Oddelek za oskrbo uporabnikov in
Oddelek za energetsko svetovanje, smo bili aktivni pri uvajanju
novih produktov (Moj paket, veËtarifni produkti). Proces izdajanja
pogodb za nove produkte smo v sodelovanju z OE NPEE procesno
podprli in teËe nemoteno. Izbira novih produktov za odjemalce
predstavlja prihranek, za naše podjetje pa konkurenËno prednost
in inovativnost. Odjemalcu in uporabnikom omrežja posveËamo
veliko skrb. Prenovljena spletna stran, prenovljene elektronske
storitve, uvedba sistema za avtomatsko obvešËanje odjemalcev in
uporabnikov o naËrtovanih izklopih, možnost prejemanja e-raËuna, optimizacija Klicnega centra so projekti, ki dokazujejo, da je
naše podjetje usmerjeno k uporabnikom omrežja in odjemalcem
elektriËne energije. KonËna dejavnost podjetja obstaja prav zaradi
teh. Trg z elektriËno energijo se je letos dejansko vzpostavil tudi
na podroËju gospodinjskih odjemalcev, Ëeprav tega sami odjemalci še ne razumejo najbolje. ElektriËna energija je v oËeh povpreËnega uporabnika še vedno dobrina in ne tržno blago. Zelo težko
loËijo dobavitelja elektriËne energije (trgovca) od lastnika distribucijskega omrežja, ki skrbi za nemoteno dobavo (distribucijo)
elektriËne energije. V Oddelku za evidence in pogodbena razmerja
skrbijo za nemoteno zamenjavo dobavitelja, ki poteka v okviru
portala, ki so ga skupaj razvila in vzpostavila distribucijska podjetja in sistemski operater. Pri razvoju je oddelek aktivno sodeloval. Portal se z uporabo v praksi sprotno nadgrajuje in postopoma
postaja enoten komunikacijski kanal med izvajalci nalog SODO in
dobavitelji EE. Dobavitelji tako na sodoben in racionalen naËin
pridobivajo podatke o odjemalcih, ki jih oskrbujejo z elektriËno
energijo.
Služba za uporabnike je po naravi dela podvržena nenehnim
spremembam. Vsaka sprememba, ki smo ji priËa v podjetju, vpliva na naše poslovanje, Ëe ne drugaËe, pa jo moramo vnesti v na-

bor vprašanj, da lahko podamo korektno informacijo. Seveda gre
tu zahvala vsem sodelavcem v službi, ki sledijo spremembam in
obvladujejo zelo težavno in velikokrat premalo spoštovano delo
upravljanja odnosov z odjemalci.
December je, zime pa še ni, kot da se boji recesije ... ali pa je
uvidevna in noËe pokazati zob in prispeva k manjši porabi energije.
Upam, da tudi ta sprememba ne bo stalnica, tako kot so spremembe
edina stalnica pri poslovanju Službe za uporabnike.

Oddelek za obraËun
V letu 2009 smo se v Oddelku za obraËun spopadali predvsem s problemom nesoËasnega spreminjanja cen (za uporabo
omrežij in prispevki npr. za elektriËno energijo), kar je na letnem
naËinu obraËuna povzroËilo dodatno nepreglednost raËunov zaradi velikega števila ocen na dan spremembe cene. Zaradi pomanjkanja prostora za izpis raËuna smo v juniju uvedli novo obliko raËuna za gospodinjske odjemalce na letnem naËinu obraËuna.
V letu 2009 sta se s 1. 1. zaËela na novo obraËunavati dva nova
prispevka.
Na podroËju razvoja IIS smo v letu 2009 popolnoma avtomatizirali proces izmenjave podatkov o raËunih in plaËilih prek spletne
aplikacije, prek katere lahko uporabniki aplikacije sami pobirajo
podatke o raËunih ter odlagajo analitiko izvršenih plaËil. V mesecu maju je na trg elektriËne energije za gospodinjstva agresivno
vstopil Gen-I, kar je v oddelku bistveno poveËalo obseg dela zaradi
izvedbe vseh potrebnih aktivnosti v okviru realizacije zamenjave
dobavitelja. Prav tako se je s tem pokazala potreba po avtomatizaciji ažuriranja pripadnosti merilnega mesta dobavitelju, ko so za
to izpolnjeni pogoji. Zaradi veËje frekvence menjave dobavitelja
smo sodelovali pri prilagajanju portala Perun. V letu 2009 smo tudi
aktivno sodelovali v projektu prenove IIS, kjer najvišjo prioriteto
dosega prav podroËje obraËuna za potrebe nalog SODO in distribucijskih dobaviteljev EE.
NajveËji naš izziv v letu 2010 pa bo vzpostavitev skupnega
raËuna za n merilnih mest; za poslovne odjemalce bo skupni raËun
vzpostavljen že s 1. 1. 2010.

Plansko-analitski oddelek
Oddelek izvaja aktivnosti na podroËjih obvladovanja energijske bilance distribucijskega podjetja, spremljanja energijske bilance posameznih dobaviteljev na našem distribucijskem obmoËju. V
okviru oddelka se izvajata še naËrtovanje in analiziranje pretokov
elektriËne energije, izgub, omrežnine in vseh del, v okviru storitev,
ki se izvajajo v OE Storitve in za OE Storitve za uporabnike. Oddelek meseËno pripravlja poroËila za zunanje uporabnike, ki jih
uravnavajo predpisi in pooblašËene ustanove ter poroËila za informiranje in odloËanje notranjih uporabnikov. V letu 2010 bomo
nadaljevali dodatne aktivnosti za kakovostno, ažurno in za racionalno poroËanje.
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Menimo, da smo v letošnjem, žal recesijskem letu skupaj s sodelavkami in sodelavci iz distribucijskih enot uspešno pripomogli
k dodatnemu približevanju celotnega podjetja našim odjemalcem
in uporabnikom omrežja. Vsi skupaj se moramo zavedati, da dejavnosti podjetja obstajajo predvsem zaradi odjemalcev samih in
njihovih potreb.
Pred nami je v naslednjem letu veliko naËrtov in zahtevnih
nalog. PriËakujemo intenzivno optimiranje procesov med vsemi
udeleženci na trgu in medsebojno vzpostavitev novih pogodbenih
odnosov na stroškovnih temeljih. NaËrtujemo prve pilotne vzpostavitve storitve krmiljenja - upravljanje odjema in proizvodnje pri
industrijskih, poslovnih in pri gospodinjskih odjemalcih. Nadaljnje
posodabljanje sistema merjenja, ki nam dolgoroËno optimira veliko
procesov v distribuciji in pomaga vzpostaviti nove storitve za uporabnike. Prenovo sistema obraËuna, ki nam bo v naslednjem letu
dala prve nove funkcionalnosti in veËjo fleksibilnost na podroËju
zaraËunavanja. Na podroËju upravljanja odnosov z uporabniki na-

Ërtujemo predvsem zmanjšanje Ëakalnih vrst na klicnem centru in
vzpostavitev nudenja podpore sodelavcem na omrežju ob nenaËrtovanih izpadih na omrežju. Ocenjujemo, da bomo tako v prihodnjem letu pomagali k še bolj storitveno orientiranem podjetju.
Seveda vse skupaj pod pogoji, da imamo v svoji sredini zadovoljne
sodelavce, ki so ustrezno usposobljeni, primerno obremenjeni in
imajo delovno okolje, ki jim maksimalno izpolnjuje vsa svoja osebna priËakovanja in jim omogoËa dolgoroËen oseben razvoj. Zavedamo se, da le pod temi pogoji lahko razumemo potrebe in nudimo
ustrezen odnos do naših odjemalcev.

Vsem sodelavkam in sodelavcem, upokojenkam in
upokojencem, štipendistkam in štipendistom podjetja ter
vašim družinam želimo v prihajajoËem letu veliko zdravja,
pozitivne energije, osebne sreËe, zadovoljstva in notranjega miru.
Mag. Igor Podbelšek s sodelavci

NOVICA

NOVICA

Sodelovanje z društvom Jasa

P

osebej posreËeno obliko sodelovanja smo v iztekajoËem se
letu uresniËili z društvom Jasa.. Ta nevladna organizacija je
namreË izoblikovala originalno knjižno zbirko Onežimo svet,
svet
ki že postaja kultna. Kot posreËen spoj dobre literature, pouËnosti
in vabljivega videza so nekatere knjige iz te zbirke (Pikapolonica
Pikapolonica
na prašni cesti, Kresnica na dlani, Zgodba o knjigi, Ti si moje srce,
Zemlja ima srce ...)) vgrajene v uËne procese in so na razliËnih
priporoËilnih seznamih pouËnih knjig. Ker imajo te knjige bralce
- uËeËi se otroci in mladostniki ter uËitelji in skrbni starši -, ki manj
berejo komercialne Ëasopise (naklade pa so primerljive), smo jih
nagovorili skozi sodelovanje z Jaso. V knjigah Ti si moje srce (prva
življenjska popotnica za otroke), Sonce v brlogu (skozi literarne pripovedi ozavešËanje pomena bivalnega prostora) in Zemlja ima srce
(najcelovitejše ozavešËanje pomena narave), smo objavili za mladostnike primerna sporoËila o pomenu Zelene energije.
Zavedanje, da smo ob koristnosti za podjetje s tem sodelovanjem prispevali tudi k obËeËloveški koristnosti - razširjanje plemenitih sporoËil zbirke Onežimo svet,, zagotavlja posebej prijeten
obËutek. Zato bomo sodelovanje z nevladno organizacijo Jasa z
veseljem nadaljevali.
Violeta Irgl
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NOVICA

NOVICA

RdeËi noski v znamenju petic

RdeËi noski - klovni zdravniki - smo odhajajoËe leto
preživeli v znamenju praznovanja našega 5. rojstnega dne.
10. marca 2004 smo namreË prviË pokukali v sobe na hematoonkološkem oddelku PediatriËne bolnišnice Ljubljana. Za peti rojstni dan smo si zaželeli pet rednih tedenskih
programov in uspešno peto turnejo. Želje so se nam uresniËile, saj z novim letom odpiramo že peti redni program
v Splošni bolnišnici Celje, prve tri izvajamo na pediatriËni
kliniki, Ëetrtega pa na Kliniki za pediatrijo v Mariboru. Po novem letu bomo prinašali dobro
voljo in radostne trenutke tudi otrokom na
otroškem oddelku Inštituta RS za rehabilitacijo, kjer bomo uradno odprli naš prvi redni
meseËni program.

P

eta turneja po vseh slovenskih bolnišnicah je
bila znova uspešna. Še boljša pa je bila zato,
ker smo v bolnišnicah, kjer je k sreËi malo
hospitaliziranih otrok, na predlog vodstva bolnišnice
dodali še odrasle oddelke. Obiskali pa smo
tudi Zavod Zarja, Zavod za invalidno mladino Stara Gora ter veË Centrov za usposabljanje, delo in varstvo po Sloveniji.
Vendar petic kar ni konca. Na marË-

evski avdiciji, na katero se je prijavilo 74 ljudi, smo se nadejali,
da uspemo pridobiti nove sodelavce - klovne zdravnike, ljudi odprtega srca, z željo pomagati bolnim in trpeËim. V teku polletnega
usposabljanja nam je uspelo dobiti 5 novih klovnov zdravnikov, ki
skupaj z drugimi klovni zdravniki sestavljajo fantastiËno dvanajsterico, ki bo tudi v letu 2010 osreËevala srca naših malih bolnikov
in prinašala barvaste trenutke v dni, ko morajo biti v bolnišnici.
In ne nazadnje gre tudi Elektro Ljubljana d. d., v peto leto sodelovanja, saj smo v tem letu ponovno podpisali dogovor o nadaljnjem štiriletnem sodelovanju. Veseli smo, da smo se ob tej priložnosti sreËali tudi z Mirkom MarinËiËem, predsednikom
uprave, in ministrom za zdravje Borutom MiklavËiËem v
novomeški bolnišnici ter proslavili tudi praznik Elektra Ljubljana ob 100-letnici elektrifikacije Dolenjske
in Bele krajine.

Lepo nam je v družbi Elektra Ljubljana. Veselimo se sodelovanja tudi v naslednji štiriletki. Vsem vam želimo nasmejano
in zdravo leto 2010.
RdeËi noski
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OE Obratovanje in razvoj
distribucijskega omrežja
osebnega zadovoljstva, ki ga zlasti v božiËno-novoletnem Ëasu
radi zaželimo drug drugemu.

iztok.bartol@elektro-ljubljana.si

Leto, ki se izteka, zaokroža obdobje, ki je zaznamovalo posameznike. Edina stalnica so spremembe in prav je
tako; brez sprememb ni napredka. Naše delo je bilo v tem
letu najširšim množicam opazno tam, kjer smo ga, nekatere pa še bomo, predstavili primerno odmevno.

K

ljub temu želim poudariti nekaj potez, ki so posebni mejniki
podjetja in zaradi katerih je leto 2009 za nas zgodovinsko:
v mestu Ljubljana so prvi odjemalci že napajani prek 20 kV,
podjetje je dobilo prvo plinsko izolirano 110 kV stikališËe, ugasnili
smo stari Siemensov DCV, po skoraj 40 letih bo zgrajena nova 110
kV kabelska povezava, s 5 novimi Petersenovimi dušilkami smo
zaËrtali jasno smer ozemljilnemu sistemu, vgradili smo prva dva 40
MVA transformatorja. Številne aktivnosti na pripravah dokumentacije in razvoju sistemov pa niso bile tako vidne, so pa enako pomembne, predstavljajo razvojno kontinuiteto in platformo razvoju
celotnega gospodarstva.
Brez ljudi ni procesov in za vsemi dogodki stojijo ljudje.
Tega se dobro zavedamo in vse napisano bi bile samo želje na
papirju, prazne besede, Ëe ne bi bilo monterjev, projektantov, merilcev, inženirjev, kalkulantov, raËunovodij, komercialistov ... Vsi,
ki soustvarjamo procese v Elektru Ljubljana d. d., smo pomemben
Ëlen v verigi in znano je, da je veriga moËna toliko, kolikor je
moËen njen najšibkejši Ëlen. Z izobraževanjem, bogatimi praktiËnimi izkušnjami in z medsebojnim vseživljenjskim prenosom
znanj krepimo verigo. Medsebojno sodelovanje prinaša pozitivne
uËinke ne samo v smislu konkurenËnosti, ampak tudi v smislu
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Ob iztekajoËem se letu razmišljamo o dogodkih, ki predstavljajo mejnike. Ni lahko objektivno ocenjevati, kaj bo tisto, kar ne
bo pozabljeno. Za organizacijsko enoto ORDO so to: realizacija
strateških projektov, uspešna kontinuiteta k dolgoroËnim ciljem na
110 kV nivoju in renome, ki ga pomagamo ustvarjati naši blagovni znamki - Elektru Ljubljana d. d. »as bo pokazal svoje, mejniki
ostajajo, nepomembni dogodki pa konËajo na smetišËu zgodovine.
V nadaljevanju so po vseh sedmih službah naše enote na kratko
predstavljeni dosežki aktualnega in cilji v prihodnjem letu. Skupaj
bomo v podjetju realizirali 47 mio. EUR investicij, samo podoben
cilj pa si zaradi recesije zastavljamo tudi v prihodnjem letu, Ëeprav
bi bilo v omrežje treba vložiti 18 mio. EUR veË.
»eprav se zavedam, da smo še zelo daleË od toËke kakršnega
koli nasiËenja, s poslovnega vidika iztekajoËe se leto ocenjujem kot
zelo uspešno. Razvoj, kot ga imamo v nazivu naše enote, bomo z
našo naravnanostjo upraviËili, z ohranjanjem stalnic v ukrepanjih
pa bomo obratovali zanesljivo in tudi za naše okolje varno. HoËemo biti poroštvo in zgled optimistiËnim korakom tudi v prihodnosti, imamo vse pogoje, da naše delo lahko opravimo po svojih
najboljših moËeh.

Spoštovani! Še enkrat bi se rad zahvalil vsem sodelavcem Elektra Ljubljana d. d., za sodelovanje. V letu, ki
prihaja, vam želim veliko osebne sreËe, zdravja in veselja
ter veliko delovnih uspehov. VošËilo je namenjeno tudi vašim družinam.
Služba za dokumentacijo, ki jo vodi mag. Karol Grabner,
pripravlja dokumentacijo za objekte do 110 kV napetostnega nivoja
(RP 20 kV, RTP 110/20 kV, nadzemne in podzemne vode 110 kV)
za nove objekte in dograditve oziroma razširitve obstojeËih objektov. Intenzivno spodbujamo in sodelujemo pri nastajanju zakonskih sprememb. Pripravlja se veË tipov dokumentacije: projektno
dokumentacijo, prostorsko dokumentacijo in razliËne študije. Namen priprave dokumentacije je od umestitve objektov v prostor,
definiranja strokovnih in tehniËnih kriterijev ter zahtev za pripravo
razliËnih tipov in vrst projektne dokumentacije, definiranja zahtev
za izdelavo spremljajoËih študij (npr. vplivi objekta na okolje, EMS
itd.) do glavnega cilja, ki je pridobitev gradbenih dovoljenj.
Hkrati se obravnava prek 30 strateških objektov, najbolj izpostavljeni pa so ta trenutek naslednji RTP (Potniški center, Mengeš,

OE V LETU 2009

OE V LETU 2009

Bežigrad, VrtaËa, Toplarna, LoËna, Dobruška vas, Trbovlje itd.) in
nadzemni vodi ter kablovodi (KleËe-Litostroj, Polje-ViË, GrosupljeTrebnje, Bršljin-Gotna vas, Potoška vas-Trbovlje, Kamnik-Visoko,
»rnomelj-KoËevje, Hudo-KoËevje, dve kabelski 110 kV zanki v mestu Ljubljana med RTP Litostroj in TE-TOL-om).
Cilj naslednjega leta je spet pridobiti najmanj 5 gradbenih dovoljenj.
Služba za investicije, ki jo vodi Janez Skok, je zadolžena za
realizacijo objektov 110 kV napetostnega nivoja naËrta investicij,
kot so: novogradnje, obnove in rekonstrukcije RTP, izgradnja 110
kV daljnovodov in kablovodov, gradijo pa tudi osnovne vode 20 kV
in 10 kV napetostnega nivoja ter obsežnejše in zahtevne kabelske
kanalizacije. Poleg tega skrbijo tudi za vse aktivnosti glede priprave, izdelave, spremljanja in poroËanja o realizaciji vsakoletnega
Plana investicij v okviru Gospodarskega naËrta naše družbe.
V aktualnem letu sta najodmevnejši investiciji zakljuËek
gradnje in slovesni odprtji RTP Gotna vas in RTP Litostroj. Manj
odmevne, a po organizacijski in tehniËni strani bistveno zahtevnejše pa so bile zamenjava transformatorjev 31,5 MVA v RTP Center
za enoti 40 MVA, rekonstrukcija RTP Trebnje in vzpostavitev neobiËajnega naËina obratovanja novega RTP Litija. ZaËeli smo tudi
gradnjo RP Škofljica.
Za prihodnje leto se naËrtuje - poleg nadaljevanja že omenjenih investicij - še zaËetek gradnje že kupljenega 110 kV kabla med
RTP Litostroj in RTP Šiško, RTP Mengeš in zaËetek gradnje RTP
Potniški center.
Služba za zašËito, meritve in kakovost, ki jo vodi Vladimir
LenardiË s celovitim upravljanjem sistema zašËitnih naprav, sistema za nadzor kakovosti elektriËne energije ter izvajanjem meritev
na elektroenergetskih napravah znatno prispeva k varni, zanesljivi
in h kakovostni oskrbi uporabnikov z elektriËno energijo. Izjemno
pomemben segment angažiranja so: uvajanje tehnoloških novosti
in inovativnih rešitev, skrb za uËinkovito rabo investicijskih sredstev, sodelovanje v strokovnih združenjih in komisijah v RS in EU,
nove metode preizkušanja ter meritev pa tudi pridobivanje in posredovanje novih znanj.

družbe za pripravo operativnih navodil za izvajanje teh procesov.
V aktualnem letu smo med drugim v sodelovanju z EIMV doloËili
naËrt razvoja 110 kV distribucijskega omrežja na obmoËju Elektra
Ljubljana, izide pa vkljuËili v NaËrt razvoja omrežja za desetletno
obdobje, tj. 2009-2018. To bistveno poveËuje investicijsko intenziteto našega podjetja.
Delo v letu 2010 bodo zaznamovale predvsem aktualizacije
analiz vkljuËevanja novih RTP-jev in do dokonËanja gradnje novih
virov spretnost zagotavljanja kakovostne in nemoteno elektroenergetske oskrbe obstojeËim ter vsem novim uporabnikom distribucijskega omrežja. Poseben izziv bo študijska obravnava primernega
vkljuËevanja alternativnih virov, ki zaradi subvencioniranja države
rastejo v nepriËakovanih dimenzijah.
Služba za koordinacijo vzdrževanja in razvoja, ki jo vodi
Matjaž Keršnik, obvladuje tri kljuËne procese, ki so trajnostnega
znaËaja: prek oddelka za tipizacijo pospešuje izdajo in uporabo
tipskih tehniËnih rešitev, prek oddelka za sisteme in koordinacijo
vzdrževanja SN in NN se spremlja in razrešuje tehniËne reklamacije
ter pripravlja mogoËe rešitve, prek oddelka za obratovalno dokumentacijo pa se skrbi za bazo tehniËnih podatkov (BTP). KljuËnega
pomena, še bolj pa se bo to pokazalo v tem obdobju recesije, je
sistem naËrtovanja vzdrževanja, ki bo v prihodnjem letu nadgrajen
z omejevalnimi trenutki dopustne realizacije. Omrežninski akt je
s podzakonskim aktom o poroËanju postavil zahtevo podrobnega
spremljanja in poroËanja o vseh dogodkih na omrežju. Vse anomalije bodo od leta 2011 naprej kaznovane z nižanjem prihodka podjetja, zato smo že v tem letu vpeljali izredne preglede SN-omrežij
s koronakamerami, ki pomagajo odkriti tudi tisto, Ëesar Ëloveško
oko ne vidi.
Služba za vzdrževanje VN, ki jo vodi Tomaž Pungartnik,
je odgovorna za zanesljivo in varno obratovanje naših visokonapetostnih objektov. Skrbi se za približno 600 km vodov in 50 razklopišË; od tega je kar 25 110/SN RTP-jev. Uspešno upravljamo tudi
MTK-sistem.

Cilj je kar najbolje izrabiti možnosti, ki nam jih omogoËa sodobna merilna, komunikacijska in informacijska oprema, ter tako
prispevati k dvigu kakovosti dobave energije. Z istim namenom
bomo v prihodnjem letu spet vgradili novih šest Petersenovih dušilk, prviË pa bomo v lastni režiji v celoti izvedli sekundarni sistem
RP Škofljica.
Služba za razvoj distribucijskega omrežja, ki jo vodi Rajko
Hribar, skrbi za razvoj celotnega distribucijskega omrežja, izdaja
smernice in mnenja k prostorskim aktom, projektne pogoje, soglasja za prikljuËitev in sklepa pogodbe o prikljuËitvi. Poleg neposredne
izdelave dokumentov na VN- in SN-nivoju skrbi na ravni celotne
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VN-objekti so strateškega pomena, ker oskrbujejo z energijo
celotno SN-omrežje in hkrati tangirajo najveËje število odjemalcev.
Z razvojem in izvajanjem diagnostiËnih metod pravoËasno odkrivamo pomanjkljivosti na napravah in tako dvigujemo zanesljivost
obratovanja. Med procesom vzdrževanja si prizadevamo biti prijazni do okolja, delovne postopke pa naËrtujemo tako, da je varnost
delavcev na prvem mestu. Aktivno sodelujemo tudi pri rekonstrukcijah objektov in gradnji novih, saj nas vodi zavedanje, da se takoj
po konËani gradnji zaËne nekaj desetletij dolg proces vzdrževanja
objekta.
V letu 2009 smo se še za nekaj korakov približati bolj urejenim lastniškim razmeram, v naslednjem letu pa se bomo opremili z
montažnimi daljnovodnimi stebri, ki bodo omogoËali hitrejšo odpravo vedno potencialnih okvar.
DispeËerska služba, ki jo vodi Martin Drgan, namestnik
izvršnega direktorja OE ORDO, vodi razdeljevanja elektriËne
energije, kar pomeni izvajanje nadzora nad obratovalnim stanjem distribucijskega omrežja in ukrepanje ob naËrtovanih in
nenaËrtovanih dogodkih v omrežju. Poleg tega skrbi za Ëim bolj
nemoteno dobavo elektriËne energije odjemalcem in za izvajanje
optimizacije obratovalnih stanj. Skrbi tudi za vzdrževanje stroj-

ne, programske in telekomunikacijske opreme v RTP, RP, DCV
in CV-jih.
Oddelek za vodenje distribucijskega elektroenergetskega
omrežja nadzira omrežje, poroËa notranjim in zunanjim uporabnikom, obdeluje podatke, odobrava posege na omrežju, pripravlja najzahtevnejše izklope in manipulacije. Oddelek vzdrževanja
sistemov vodenja vzdržuje naprave brezprekinitvenega napajanja
in naprave daljinskega vodenja po posameznih RTP/RP. Oddelek
za vzdrževanje DCV pa vzdržuje strojno opremo in tudi procesne
baze podatkov.
V tekoËem letu smo novi, zanesljivejši sistem PSI posodobili,
vzpostavili in razširili do takšne ravni funkcionalnosti, da lahko
prek 30 let delujoËi Siemensov sistem popolnoma umaknemo. V
naslednjem letu bo prva naloga PSI-sistem povezati s klicnim centrom ter vzpostaviti takšne informacijske pretoke, da bodo operativci razbremenjeni, odjemalci pa z nami še bolj zadovoljni.

NOVICA

NOVICA

6. marec - svetovni dan
varËevanja z energijo

S

te vedeli, da je 6. marec svetovni dan varËevanja z energijo?
Na ta dan številne organizacije po svetu v okviru kampanj,
reklamnih sporoËil, razliËnih televizijskih in radijskih oddaj
objavljajo sporoËila z vsebinami, ki svetujejo in ozavešËajo Zemljane, kako v vsakdanjem življenju varËevati z energijo. Poziv velja
tudi nam, zato sodelujmo s konkretnimi dejanji, tako da ugašamo
luËi, peremo pri nižjih temperaturah, vozimo zmerno, uporabimo
javni transport, znižamo temperaturo v prostoru, uËinkovito prezraËimo prostore, preudarno porabljamo hladno in toplo vodo, loËujemo odpadke, uporabljamo obnovljive vire energije ... in še bi
lahko naštevali. Pa ne samo na dan varËevanja z energijo, ampak
vsak dan, na vsakem koraku.
Uršula Krisper
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Iztok Bartol s sodelavci

NOVICA

NOVICA

Strokovna ekskurzija
Elektrotehniškega društva
Zasavje v Maltatal
Tudi letos smo v mesecu oktobru za Ëlane ED Zasavje uspešno izvedli strokovno ekskurzijo. Tokrat smo
se podali v Avstrijo v gorsko dolino Maltatal.

milijona m3 vode, s Ëimer predstavlja eno najveËjih gradbenih
dosežkov v Srednji Evropi.

V

Ob povratku v dolino smo naredili še postanek za ogled
starega mestnega jedra GMUND iz 12. stoletja, nad katerim se
dvigujejo razvaline stare trdnjave.

prekrasnem jesenskem vremenu smo obËudovali lepoto
gorske narave, kjer ogromna koliËina vode v sozvoËju
z naravo in mogoËno tehnologijo omogoËa proizvodnjo
elektriËne energije (veË na www.verbund.at).
Po prihodu smo si najprej ogledali elektrarno, kjer smo imeli
sreËo, da smo zaradi remonta lahko videli veË kot sicer. Po ogledu elektrarne smo se odpeljali po gorski cesti Malta na 1920 m
nadmorske višine. Po strmem vzponu z avtobusom in Ëudovitih
pogledih na številne slapove in brzice smo prispeli do umetnega
akumulacijskega jezera Kolbrein. Jezero je dokonËno zajezeno v
letu 1978 z 200 m visoko vboËeno pregrado, ki zadržuje cca 1,5

To starodavno koroško mestece je ponovno zaživelo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so zaËeli obnovo mestnega jedra, in obsežnim programom kulturne oživitve. Poleg tega
je mesto najbolj znano po muzeju Porschejevih avtomobilov. V
Gmundu je bil izdelan prvi avtomobil znamke Porsche - slavni
Porsche 356. Prvo in edino zasebno zbirko avtomobilov Porsche
smo si pred odhodom iz mesta tudi ogledali.
Anton Razpotnik, predsednik ED Zasavje

Udeleženci strokovne ekskurzije Elektrotehniškega društva Zasavje v Maltatalu.
Foto: Anton Razpotnik
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OE Storitve na distribucijskem
omrežju
distribucijsko operativo ter na Službo za uporabnike na DE Ljubljana mesto oziroma Oddelke za uporabnike (na preostalih DE) in Oddelke za splošne zadeve. Na sedežu OE je organizacijsko Služba za
pripravo dela deljena na tri oddelke, tj. Oddelek za plan in analize,
Oddelek komerciale in Oddelek za MHE.

milan.svajger@elektro-ljubljana.si

O

rganizacijska enota Storitve na distribucijskem omrežju (OE
SDO) posluje za namen izvajanja storitev na distribucijskem
omrežju gospodarske družbe, ki obsega:

• odgovornost za tekoËe in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja SN, TP SN/NN in NNO;
• odgovornost za razvoj in vodenje investicij s pripravo vsepripadajoËe dokumentacije;
• odgovornost za izvajanje gradenj na SN- in NN-distribucijskem
omrežju;
• organizacijo stalne službe, ki odpravlja poškodbe in okvare na
distribucijskem omrežju in prikljuËkih odjemalcev;
• odgovornost za izvajanje oskrbe odjemalcev - uporabnikov distribucijskega omrežja;
• odgovornost za izvajanje storitev na trgu;
• odgovornost za izvajanje storitev vzdrževanja Malih hidroelektrarn Elektra Ljubljana.
Izvajanje posameznih dejavnosti lokacijsko poteka na sedežu
OE SDO v Ljubljani in na petih distribucijskih enotah (DE):
• DE Ljubljana mesto,
• DE Ljubljana okolica,
• DE Novo mesto,
• DE Trbovlje,
• DE KoËevje.
OE SDO je na vsakem DE organizacijsko razvejan na Službo
za dokumentacijo in investicije, Službo za izgradnjo in Službo za
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OE SDO je odgovoren za izvajanje distribucije elektriËne
energije, vzdrževanje in razvoj omrežja za distribucijo elektriËne
energije, zagotavljanje dolgoroËne zmogljivosti omrežja, zanesljivosti oskrbe z elektriËno energijo, nediskriminatorno obravnavanje
uporabnikov omrežja, izvajanje storitve svetovanja, projektiranja
in izvedbe del s podroËja izgradnje, vzdrževanja in optimizacije distribucijskih elektroenergetskih omrežij za lastne potrebe in potrebe
zunanjih naroËnikov.
Prvenstvena naloga dejavnosti gradnje je izvajanje investicij
v distribucijsko omrežje za lastne potrebe podjetja, zaradi racionalne izrabe svojih kapacitet pa dejavnost izvaja tudi storitve za zunanje naroËnike. Skladno s temeljnimi usmeritvami podjetja v smislu
racionalizacije poslovanja se samo presežke delovne sile preusmeri
v izvajanje tržnih dejavnosti.
Do konca leta bomo dosegli izpolnitev naËrtov na podroËju
rednega vzdrževanja naprav in omrežja, na podroËju investicij pa
se kljub zmanjšanju investicijskih sredstev med letom predvideva
100-odstotno doseganje naËrta investicij po posameznih DE.
Ohranjanje deleža na trgu, doseganje konkurenËnosti in odzivnosti dosegamo z izboljšanjem organizacije dela delovnih skupin, s kakovostnejšim operativnim naËrtovanjem dela in z intenzivnejšo uporabo ustrezne programske podpore za izdelavo kalkulacij,
spremljanja poslovnih partnerjev in povpraševanj ter z analiziranjem rezultatov.
Upoštevamo gospodarno nabavo blaga in naroËanje storitev
ob upoštevanju pravil o javnem naroËanju ter dogovorno nabavo
na podroËju gradnje.
V sodelovanju z OE SU smo nadgradili delo informacijskih pisarn v kontekstu zviševanja kakovosti komunikacije do odjemalcev.
Aktivno se izvajajo dela na prehodu z 10 kV in 35 kV na 20
kV napetostni nivo na obmoËju DE Trbovlje. Na obmoËju DE Ljubljana mesto pa se je prehod na 20 kV napetostni nivo zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev nekoliko upoËasnil. Sicer pa se v
sklopu prehoda poleg same zamenjave transformatorja v transformatorskih postajah izvajajo tudi vsa druga dela, ki jih je smiselno
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izvajati hkrati z menjavo transformatorja (npr. zamenjava SN- in
NN-povezav, sanacija oljne jame, beljenje prostora ipd.). Že izdelani
idejni projekti za prehod z 10 kV na 20 kV napetostni nivo nakazujejo izrazito poveËan obseg del na tem obmoËju za prihodnje
obdobje, za kar imamo tudi že zagotovljene kadrovske resurse.
V naËrt investicij je uvršËenih vedno veË objektov, ki so terminsko vezani na aktivnosti drugih investitorjev na doloËenem
obmoËju. V fazi priprave naËrta investicij je zato zelo težko napovedati natanËen termin gradnje objektov in s tem povezano porabo
sredstev.
OE Storitve na distribucijskem omrežju se je financirala iz
dela prihodka od izvajanja storitev za SODO. Del prihodkov pa OE
ustvarja z izvajanjem lastnih investicij podjetja in storitev za tujega
naroËnika.
Zaradi stalnega poveËevanja obsega naprav, ki jih je treba
vzdrževati, smo skozi vse leto zaposlovali dodaten kader in nadomešËali delavce, ki so se upokojili. Na geodetskem podroËju zaposlujemo pet geodetov zaradi uËinkovitega zmanjšanja stroškov
geodetskih storitev. Tako je trenutno v OE SDO zaposlenih 742 delavcev. Od tega je na DE zaposlenih 726 delavcev, na sedežu SDO
pa 16 delavcev.
Z izobraževanjem in usposabljanjem delavcev prispevamo k
uËinkovitejšemu in h kakovostnejšemu delu, izboljšujemo motivacijo in skrbimo za osebnostno rast zaposlenih. Pri izobraževanju
zaposlenih je bil v letu 2009 poudarek na podroËju elektrotehnike
ter varstvu in zdravju pri delu. Ravno tako bo treba zagotoviti štipendiranje elektrotehniških poklicev.
Skladno s prizadevanji za poveËavo deleža izvedbe prikljuËkov v lastni režiji se že kažejo dosežki, saj je že opaziti porast izvedbe prikljuËkov na posameznih obmoËjih. PovpreËno se v lastni
režiji že izdela blizu 65 % prikljuËkov.

V Oddelkih za dokumentacijo in investicije izdelava projektne
in tehniËne dokumentacije za lastne objekte ne dohaja vseh potreb
po novih objektih, kjer se poleg dolgotrajnih postopkov in težav s
pridobivanjem služnosti spopadamo tudi z zahtevami doloËenih investitorjev, ki zahtevajo takojšnje aktivnosti za izdelavo projektne
dokumentacije.
Nadaljevali smo aktivnosti na podroËju obnovljivih virov
elektriËne energije, kjer smo skupaj z Oddelkom za MHE in s hËerinsko družbo Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana postavili sonËno elektrarno na Nadzorništvu Metlika moËi 34,5 kW in sonËno
elektrarno na novem objektu RTP 110/35/20 kV Litostroj, ki zajema integrirano strešno elektrarno in dve fasadni elektrarni skupne
moËi 15,8 kW. Trenutno je še v delu sonËna elektrarna na Nadzorništvu RadeËe. V sklopu aktivnosti na podroËju obnovljivih virov
smo usposobili lastno ekipo za gradnjo sonËnih elektrarn.
Izredno velik poudarek smo letos posvetili racionalizaciji poslovanja, kjer smo z doloËenimi ukrep dosegli vzpodbudne rezultate
oziroma obËutno zmanjšanje stroškov poslovanja. Poleg že omenjenih ukrepov smo v Ëim veËji mogoËi meri izvajali tuje storitve
z lastnimi izvajalci, zaËeli smo gradnjo sonËnih elektrarn v lastni
režiji, z dodatnim usposabljanjem zaposlenih smo poveËali intenzivnost del na optiËnih povezavah, s posodobitvijo gravirnega stroja zmanjšujemo stroške izdelave napisnih tablic, uvedli smo sistem
gibljivega delovnega Ëasa za dela zunaj rednega delovnega Ëasa
v smislu zmanjševanja stroškov nadur ter uvedli pravoËasno in
sprotno aktiviranje izvedenih investicij za zagotavljanje prihodkov
amortizacije.

2010
KljuËni cilji OE SDO so:
• zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe odjemalcev z
elektriËno energijo;

NOVICA

NOVICA

Energija iz vode

P

odjetje Statkraft Norveška je postavilo prvo elektrarno, ki
pridobiva elektriËno energijo na principu osmoze. To je poseben pojav, ki nastane, kadar je med dvema raztopinama
razliËnih koncentracij (sladka in slana voda) polprepustna membrana. Ko topilo prehaja skozi membrano iz raztopine z manjšo

koncentracijo v raztopino z veËjo koncentracijo, se prostornina
koncentrirane raztopine poveËuje, raven tekoËine se dviga, s tem
pa narašËa tudi hidrostatiËni tlak. Ta pa povzroËi premikanje membrane, ki pa poganja turbino. Prototip elektrarne je v fjordu Oslo
in poizkusno proizvaja 4 kW moËi, do leta 2015 pa naj bi moË poveËali na 25 kW.

Uršula Krisper, povzetek iz tednika Mag, priloga Dela, št. 39
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• zagotavljanje zadostne zmogljivosti omrežja za prikljuËevanje
novih odjemalcev ter proizvajalcev elektriËne energije iz obnovljivih virov energije;
• zagotavljanje ustrezne kakovosti elektriËne energije vsem uporabnikom;
• nudenje storitev ob iskanju novih poslovnih priložnosti;
• nadaljevanje aktivnosti na uvajanju proizvodnje elektriËne
energije iz obnovljivih virov;
• doseganje Ëim višjega zadovoljstva odjemalcev in zaposlenih.
Z januarjem 2010 bo izvedena implementacija programskega sistema za naËrtovanje in vodenje dela delovnih skupin, ki bo
prispevala optimizacijo naËrtovanja dela, izvajanja dela in nabave materiala. PriËakuje se, da bodo konkretni uËinki predvsem na
zmanjšanju stroškov zalog materiala in stroških avtovoženj. Na
osnovi analiz pa je predvidena tudi optimizacija normativov del.
Nadaljevanje aktivnosti na zmanjševanju obsega tujih storitev
in nadomešËanjem z lastnim delom, predvsem pri izvajanju vzdrževanja in z dodatnimi aktivnostmi na tržnem segmentu, kjer se
pojavljamo z novimi tržnimi produkti:
• meritve napeljav pri uporabnikih;
• zamenjava dotrajanega notranjega razdelilnika;
• ureditev celovite prenapetostne zašËite v stavbah;
• gradnja sonËnih elektrarn.
V naslednjem obdobju bomo vse aktivnosti usmerili v izpolnjevanje naše osnovne naloge, ki je zanesljiva, stroškovno uËinkovita in kakovostna oskrba odjemalcev z elektriËno energijo ter
kakovostno vzdrževanje omrežja.

Vsem sodelavkam in sodelavcem, upokojencem in
štipendistom ter vašim družinam želim lepe praznike ter
zdravo, sreËno in uspešno novo leto 2010.
Milan Švajger s sodelavci

NOVICA

NOVICA

Ljubitelji elektriËnih vozil

B

ritanska vlada bo namenila 30 milj. funtov za investicijo v
postavitev polnilnih postaj za elektriËna in hibridna vozila. Prehod na alternativna pogonska sredstva bodo morale
omogoËiti vlade in ne proizvajalci vozil ali distributerji elektriËne
energije, saj je vlaganje v postavitev elektriËnih Ërpalk prevelika in-
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vesticija tudi za najveËja podjetja. Skupna finanËna pomoË države,
Velike Britanije, za razvoj do okolja prijaznejšega transporta znaša
že skoraj 0,5 milijarde funtov.
Uršula Krisper, povzetek iz tednika Mag, priloga Dela, št. 39

NOVICA

NOVICA

Prva 20 kV povezava med DE
Novo mesto in DE Trbovlje
V sredo, 18. 11. 2009, je dvopolni 20 kV indikator
napetosti pokazal, da je v vodnikih na drogu v Vodicah pri
Gabrovki prisotna napetost iz RTP Trebnje in RTP RadeËe.
Sledilo je usklajevanje faz in povezava je bila dokonËana.
Prek DV Gabrovka in DV Sopota smo vzpostavili prvo 20
kV povezavo med sosednjima DE Novo mesto in DE Trbovlje. Spojno oziroma loËilno mesto je v 20 kV celici Sopota v novi transformatorski postaji Zgornje Vodice, ki je
bila zgrajena hkrati z daljnovodno povezavo.

N

aËrtovanje te povezave se je zaËelo pred leti, vzrok zanjo
pa je bilo enostransko napajanje DV Gabrovka, ki je povzroËalo daljše prekinitve dobave elektriËne energije na tem
obmoËju ob okvarah in tudi ob vzdrževanju tega daljnovoda.
Za traso med obstojeËima transformatorskima postajama Vodice in »eplje smo se odloËili po prouËitvi veË variant. OdloËitev
zaradi strmega in gozdnatega terena ni bila lahka zaradi Ëim manjšega posega v okolje in manjših stroškov del daljnovoda poteka
skupaj z obstojeËim nizkonapetostnim omrežjem. Zaradi manjših
možnosti okvar je celotna nova trasa izvedena z izoliranimi vodniki, deloma nadzemno in deloma podzemno - v odvisnosti od terena

Naravoslovni dan
Na OŠ Nove Fužine smo 14. oktobra 2009 organizirali
naravoslovni dan za uËence osmih razredov. Izbrali smo
temo energija, in sicer nas je natanËneje zanimala sonËna
energija. Vzrok za našo izbiro je med drugim tudi mednarodni projekt, ki ga je podprla Evropska komisija z na-

Pred priklopom daljnovodne povezave je bil opravljen preizkus enakosti
faznega zaporedja.

in nizkonapetostnega omrežja. Na podzemnem delu so položene
tudi cevi za optiËni kabel.
Med gradnjo na težko dostopnem terenu se je ponovno izkazalo, da gradnjo lahko hitro, kakovostno in varno opravi samo
skupina z dobro opremo in predvsem z znanjem.
Andrej Malenšek

slovom Spodbujanje mladih k zavedanju do okolja prijaznih virov energije kot investicija za trdnejšo prihodnost, v
katerem naša šola sodeluje že od septembra 2008.

Z

a sodelovanje smo prosili Elektro Ljubljana in z veseljem
so se odzvali na naše povabilo. Marko Piko, višji referent
za odnose z javnostmi, je pripravil zelo pouËno, strokovno,
hkrati pa nam razumljivo predavanje o elektriËni energiji na splošno, predvsem pa o sonËni energiji. Najbolj so nas navdušile majhne
elektrarne, ki so jih skonstruirali in namestili na doloËene objekte
strokovnjaki, zaposleni v Elektru Ljubljana. Dan smo konËali še z
ogledom SŠTS v Šiški.
Upamo, da bomo sodelovali tudi v prihodnje in tako imeli
možnost še vsem preostalim uËencem naše šole predstaviti energijo
prihodnosti - sonËno energijo. Marku Piku se v imenu uËiteljev in
uËencev OŠ Nove Fužine še enkrat iskreno zahvaljujemo za izËrpno
in pouËno predavanje.

Nevenka Dušak in Jožica AmbrožiË, OŠ Nove Fužine
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Poslovanje OE Nakup in prodaja
elektriËne energije v letu 2009
hodka. V ta namen intenzivno spremljamo gibanje cen energentov na globalnem trgu in gibanje realizacije naše bilanËne
skupine.

gregor.bozic@elektro-ljubljana.si

P

oslovanje v organizacijski enoti Nakup in prodaja elektriËne
energije v letu 2009 so zaznamovali naslednji dejavniki in
spremembe v okolju:

• zaËetek gospodarske krize in poslediËno obËutno znižanje odjema industrijske proizvodnje,
• drastiËen padec cen elektriËne energije na trgu na debelo,
• vstop novega ponudnika na trg gospodinjskih odjemalcev
zaradi padca cen elektriËne energije na trgu na debelo pod
raven obstojeËih prodajnih cen za gospodinjstva,
• poveËanje koliËinskih in cenovnih tveganj pri nakupu in prodaji elektriËne energije,
• zaostren konkurenËen boj za poslovne in gospodinjske odjemalce za dobavo v prihodnjem obdobju,
• zmanjšana plaËilna sposobnost.

ZaËetek gospodarske krize je povzroËil zmanjšanje industrijske proizvodnje. Dobra dolgoroËna napoved in ugotavljanje
položaja glede na kupljene koliËine sta kljuËnega pomena za
zmanjševanje cenovnih in koliËinskih tveganj. Z dobrim dolgoroËnim in s kratkoroËnim naËrtovanjem smo uspeli ta tveganja
primerno obvladati.
DrastiËen padec cen elektriËne energije na trgu na debelo
je od nas zahteval pravoËasno naËrtovanje in prodajo odveËnih
koliËin pred zaËetkom dobave in s tem prepreËitev izgube pri-
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Vstop novih ponudnikov na trg gospodinjskih odjemalcev zaradi padca cen elektriËne energije na trgu na debelo pod
raven obstojeËih prodajnih cen za gospodinjstva je v letu 2009
pomenil za nas novo priložnost za uvedbo novih produktov za
gospodinjstva, ki smo jih v preteklosti že razvili za segment poslovnih odjemalcev. Tako smo v mesecu marcu na trg ponudili
MOJ PAKET za gospodinjstva, s katerim si gospodinjski odjemalci lahko po konkurenËnih in znanih cenah zagotovijo oskrbo
do konca leta 2012. V mesecu oktobru pa smo na trg ponudili
dopolnjen MOJ PAKET 3 T, ki gospodinjstvom prviË omogoËa
tritarifni naËin obraËuna elektriËne energije ter konkurenËne in
znane cene oskrbe do konca leta 2012. V letu 2009 smo sprejeli
tudi tržno strategijo za nakup elektriËne energije za gospodinjstva, po kateri izvajamo nakup za prihodnja obdobja. To v preteklosti zaradi velikega razkoraka med nakupno in prodajno ceno
za gospodinjstva in netržnega oblikovanja cen za gospodinjski
odjem ni bilo mogoËe.
PoveËanje koliËinskih in cenovnih tveganj pri nakupu
in prodaji elektriËne energije nastaja kot posledica spremembe
realizacije koliËin pri kupcih in kot posledica spremembe cen
elektriËne energije na trgu. Pri tem lahko nastane oportunitetna
izguba ob zmanjšanju prodanih koliËin in nižjih cen na trgu
oziroma ob poveËanju prodanih koliËin in višjih cen na trgu.
V ta namen sprotno izvajamo dolgoroËno napoved koliËin naših kupcev na podlagi pretekle realizacije in napovedi gospodarskih gibanj. MogoËo oportunitetno izgubo lahko zmanjšamo
s pravoËasnim nakupom oziroma prodajo manjkajoËih oziroma
presežnih koliËin. Tveganja zmanjšujemo tudi z ustreznimi pogodbenimi doloËili.
Zaostren konkurenËen boj za poslovne in gospodinjske
odjemalce za dobavo v prihodnjem obdobju je posledica vse
bolj razvitega trga na drobno, veËjega števila ponudnikov in
tržnega oblikovanja cen tudi na segmentu gospodinjskih odjemalcev. Ob tem se spopadamo tudi z nelojalno konkurenco, ki s
pomoËjo ekskluzivne pogodbe z nizkocenovnim proizvajalcem
nastopa z zelo nizkimi cenami na drobnoprodajnem trgu, ki so
v nekaterih primerih tudi nižje od primerljivih cen, ki veljajo
na trgu na debelo. Elemente nelojalne konkurence spremljamo
in jih bomo z ustreznimi ukrepi in zakonskimi možnostmi prepreËili.
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Zmanjšana plaËilna sposobnost zaradi gospodarske krize od nas zahteva veËjo pozornost pri obvladovanju kreditnih
tveganj in denarnega toka. Zato so potrebne še bolj poglobljena analiza poslovnih partnerjev, veËja uËinkovitost izterjave
ter pravoËasna in pregledna izpeljava ustreznih postopkov od
izdaje opomina, sklenitve dogovora o naËinu plaËila zapadlih
terjatev, mogoËega obvestila pred odstopom od pogodbe, mogoËega odstopa od pogodbe in mogoËe ustavitve dobave elektriËne
energije.
Z razvojem konkurence na trgu z elektriËno energijo se poveËujeta obseg in zahtevnost nalog, poveËuje se obseg komuniciranja z odjemalci, hkrati pa se poveËujejo tveganja. V nadaljevanju so opisane aktivnosti oziroma projekti za leto 2010, ki
bodo pripomogli k poveËanju konkurenËnosti, poveËanju ugleda,
ohranitvi tržnega deleža, zmanjšanju stroškov in k zmanjšanju
tveganj na trgu z elektriËno energijo:
• Razvoj novih produktov elektriËne energije za gospodinjstva in sheme lojalnosti za poveËanje ugleda, poveËanje konkurenËnosti in zadržanje tržnega deleža.
• Razvoj novih produktov elektriËne energije za poslovne
odjemalce za poveËanje konkurenËnosti, zadržanje tržnega
deleža in dolgoroËno sodelovanje z odjemalci.
• Optimizacija procesa izterjave za zmanjšanje zapadlih terjatev in odpisov terjatev ob prisilnih poravnavah in steËajih.
• Poenotenje in optimizacija procesov pri obvladovanju povpraševanj, sklepanju pogodb in pri izvajanju pogodb na

podroËju prodaje EE poslovnim in gospodinjskim odjemalcem s pomoËjo orodja CRM za poveËanje uËinkovitosti in
poveËanje vrednosti za odjemalce ter uskladitev poslovanja z
zakonodajo.
• DokonËanje projekta za informacijsko podporo za agregacijo koliËin, napoved odjema, napoved cen, analizo portfelja
in vodenje poslov na trgu na debelo za boljše obvladovanje
portfelja, izboljšanje poslovnega izida ter zmanjšanje tveganj.
• Izdelava politike in strategije obvladovanja tveganj na
podroËju nakupa in prodaje elektriËne energije za boljše
obvladovanje tveganj, zmanjšanje koliËinskih, cenovnih in
kreditnih tveganj ter zmanjšanje verjetnosti poslabšanja poslovnega izida.
• Sodelovanje pri uvedbi postopkov zoper GEN Energija in
GEN-I z namenom vzpostavitve preglednih in likvidnih pogojev na trgu na debelo, poveËanje konkurenËnosti, izboljšanje poslovnega izida, zadržanje tržnega deleža in poveËanje
ugleda.

Sodelavcem, poslovnim partnerjem, upokojencem
in štipendistom želimo veliko sreËe, zdravja in prijetnih
trenutkov v letu 2010. Naj bo to leto razumevanja in
podpore z namenom napredka za vse deležnike našega
podjetja.
Mag. Gregor BožiË s sodelavci
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Poslovanje OE Skupne storitve v
letu 2009

vincenc.jansa@elektro-ljubljana.si

Ob bližajoËih se praznikih in prehodu v novo leto
2010 je priložnost, da pogledamo, kaj smo v letu, ki se
izteka, naredili in kakšne naËrte za naslednje leto si zastavljamo.

V

okviru Oddelka za varnost in zdravje pri delu smo tako
kot vsa pretekla leta tudi v letu 2009 skrbeli za tekoËo
periodiko usposabljanj. S podroËja varnosti in zdravja
pri delu ter požarnega varstva smo izvedli 367 internih usposabljanj. Poleg periodiËnega usposabljanja pa smo izvedli tudi
druga obnovitvena funkcionalna znanja, predvsem za terenske
delavce, in sicer za varno delo z verižno motorno žago ter za
varno delo z avtodvigali in avtokošarami. Skladno s periodiko
skrbimo za izvedbo pregledov delovne in varovalne opreme ter
zdravniških pregledov. Opravljali smo tudi pregled upoštevanja
varnostnih pravil pri gradbeno-montažnih delih ter delih na
elektroenergetskih postrojih ter uporabo osebne varovalne opreme. Letos se je pri delu poškodovalo 35 delavcev, kar je nižje kot
v preteklem letu. V prihodnjem letu 2010 vam želimo varno in
zdravo delo.
V organizaciji in koordinaciji Kadrovske službe smo v letu
2009 v naši družbi prviË za vse zaposlene uvedli letne razgovore. Ti so se izkazali za koristne in dobrodošle. ZaËeli smo
tudi projekt Uvedba internega izobraževanja. S tem projektom
želimo vzpostaviti kakovosten sistem internega izobraževanje v
družbi ter s tem poslediËno zmanjšati napake pri izvajanju delovnih procesov, znižati stroške zunanjega izobraževanja, pred-
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vsem pa želimo poveËati produktivnost in veËjo izobraženost
zaposlenih ter s tem vplivati na poslovno uspešnost družbe kot
celote. Trenutno smo v fazi zbiranja vsebine, v letu 2010 pa
naËrtujemo realizacijo ciljev projekta, v okviru katerega bomo
zajeli in popisali vsa kljuËna znanja v naši družbi. V naËrtu
imamo izdelavo priroËnika za uporabo znanja. Izdelali bomo
ustrezne mentorske programe, usposobili mentorje za izvajanje pripravniških programov, motivirali zaposlene za uspešen
prenos kljuËnih znanj ter oblikovali kakovosten nabor nosilcev
kljuËnih znanj. Na koncu bomo pripravili evalvacijo projekta z
oceno doseganja priËakovanih izidov. Na intranetu smo letos
uvedli novo rubriko Kadri in izobraževanje, kjer lahko dobijo
zaposleni vse potrebne informacije s podroËja kadrovanja in
izobraževanja. V letu 2010 je temeljni cilj družbe, da sledi h
kakovostnemu in k uËinkovitemu sistemu razvoja kadrov. Da bi
dosegli najboljše uËinke pri zaposlenih, bi bilo smiselno vzpostaviti model kompetenc ter posredno izboljšati pogoje za nagrajevanje, pri Ëemer bi bila vzpostavitev sodobnega kadrovskega informacijskega sistema v veliko pomoË. Za napredek
naše družbe so izredno pomembni izobraženi kadri, ki se hitro
odzivajo na spremembe. Zato veliko truda posveËamo razvoju
in izobraževanju zaposlenih. Svojo konkurenËno prednost gradimo na kompetentnosti zaposlenih, ki imajo znanje in so pripravljeni na vsakodnevne izzive in izboljšave, zato bo tudi v
letu 2010 velik poudarek na pridobivanju formalnih znanj zaposlenih s podroËja elektrotehnike, varstva pri delu, raËunalništva
in splošnih poslovnih znanj, ki temeljijo na že ugotovljenih potrebah po usposobljenosti zaposlenih.
Tudi v letu 2009 smo v Oddelku za odnose z javnostmi aktivno sledili zastavljenim ciljem: naËrtno smo obvešËali
interno in eksterno javnost ter proaktivno medijsko nastopali,
ohranjali in poveËevali ugled družbe, razvijali družbeno odgovornost z donacijami in pokroviteljstvi. Utrjevali smo korporativno blagovno znamko Elektro Ljubljana na celotnem oskrbovalnem obmoËju, sodelovali pri pripravi novih produktov in
trženju. Temeljna komunikacijska izhodišËa v letu 2009 so bila
usmerjena v vlaganje v elektroenergetsko omrežje, 100. obletnico elektrifikacije Dolenjske in Bele krajine ter v promocijo
novih produktov. Vzporedno s tem pa je bil velik poudarek tudi
na informacijah s podroËja obnovljivih virov elektriËne energije
in uËinkovite rabe elektriËne energije. Naj nanizamo le nekatere
naše aktivnosti in projekte. V letu 2009 je izšlo pet številk internega glasila Elektro novice, ki povzema vsa aktualna dogajanja
družbe. »asopisni svet internega glasila se je sreËeval na rednih
sejah. Organizirana in izvedena sta bila 14. in 15. Elektrin ve-

OE V LETU 2009

OE V LETU 2009

Ëer. Sodelovali smo pri izbiri in zamenjavi logotipa podjetja. V
organizaciji oddelka smo sodelovali pri naslednjih dogodkih:
sveËanost ob 100-letnici elektrifikaciji Dolenjske in Bele krajine,
odprtje prenovljenega RTP Gotna vas, odprtje RTP Litostroj. Ob
rednem sodelovanju z mediji smo organizirali in izvedli tudi tri
novinarske konference: nova paketna ponudba za gospodinjske
odjemalce Moj paket, problematika napajanja Dolenjske in Bele
krajine in novinarska konferenca z ministrom za zdravje in RdeËimi noski v Novem mestu. Tako kot v preteklih letih bo tudi za
leto 2009 pripravljena vsebinska analiza medijskega pojavljanja
(objav) Elektra Ljubljana. S promocijskim gradivom družbe smo
sodelovali na razliËnih dogodkih, kot so: En.konferenca 2009,
predstavitev na Dnevu energetikov v Portorožu itd. Sodelovali
smo pri pripravi in izidu letnega poroËila Elektra Ljubljana za
leto 2008 in pri ažurnosti doloËenih vsebin na internetnih strani
družbe. Aktivno smo sodelovali pri pripravi in uvajanju novih
paketov za gospodinjske odjemalce Moj paket. V oddelku skrbimo tudi za sprejemanje vprašanj, posredovanje odgovorov in
urejanje arhiva za elektronska naslova: FAQ in INFO, nadaljevali smo sodelovanje z OŠ na podroËju predstavitve poklicev v
elektrogospodarstvu in organizacijo ogledov elektroenergetskih
objektov, aktivni smo bili pri Ëlanstvu v »asopisnem svetu Naš
stik in predstavitvah dogodkov Elektra Ljubljana med vsebino
glasila slovenskega elektrogospodarstva, aktivno smo sodelovali pri izvedbi in zakljuËku projekta Trajnostna energija v osnovnih šolah.
Po aktivnem sodelovanju na delavnicah Vzpostavitev sistema za trženje v okviru trženja ugotavljamo, da je tržna naravnanost prežela podjetje po dolgem in poËez. Usmerjenost h kupcem
se namreË zazna na vsakem koraku. Sledimo poslanstvu in viziji
podjetja ter ohranjamo visok tržni delež, dosegamo visoko stopnjo zadovoljstva in zvestobe odjemalcev. Sredstva smo skrbno
razporedili takole: za oglase v tiskanih (Delo, Dnevnik, Žurnal, Finance, Obrtnik, specializirani in strokovni mediji) in elektronskih
medijih (RTV, POP TV, najdi.si, google.si, lokalni mediji) je bilo porabljenih 59 % sredstev, za oblikovanje brošur je bilo namenjenih
16 %. Za tiskanje plakatov, brošur in letakov je bilo porabljenih
14 % in za plakatiranje 11 % sredstev. Tako smo izvedli naslednje projekte:
• oglaševanje Moj paket, 3T Enojni in 3T Dvojni, svetovanje in
storitve ter obrazci za gospodinjske odjemalce;
• svetovanje, podatkovni paketi, TK-storitve za poslovne odjemalce;
• ozavešËanje in seznanjanje o obnovljivih virih energije;
• obvešËanje zaposlenih.
PriËakujemo, da bo prihajajoËe leto 2010 prineslo vse veËje
pritiske konkurence, hkrati pa nove izzive in ideje, kako se kupcem tudi v prihodnje Ëim bolje približati.

V okviru Pravne pisarne smo v letu 2009 nadaljevali aktivnosti na podroËju razliËnih pravnih zadev. Pravna pisarna je
sodelovala pri projektih, kot so: ureditev arhivov in brezpapirno
poslovanje.
V letu 2009 smo v Projektni pisarni pristopili k formalni
optimizaciji procesov s podroËja projektnega vodenja in sistema
stalnih izboljšav. Hkrati so se vršile aktivnosti v smeri informatizacije navedenih procesov. Razvija se portal stalnih izboljšav, na
katerem si je trenutno mogoËe ogledati pretekle sprejete predloge za stalne izboljšave. Celovit informacijski sistem za vodenje
projektov pa se razvija v okviru celovite prenove obstojeËega
informacijskega sistema skupaj z drugimi distribucijskimi podjetji. V obravnavanem obdobju je projektna pisarna nudila vso
podporo projektnemu svetu. Naša glavna vodilo za prihodnje
delo projektne pisarne so: nadaljnji razvoj spremljanja projektov, popularizacija projektnega dela in spodbujanje predlogov
stalnih izboljšav.
V okviru delovanja Splošne službe se zavedamo, da je
uspešno obvladovanje pošte pomemben element tudi za obvladovanje drugih procesov v družbi. Pomeni pa tudi uspešno ravnanje s podatki zaupnega znaËaja. Splošna služba se je
z vkljuËitvijo v projekt Priprava na uvedbo DMS v poslovanje
Elektra Ljubljana d. d., to je ravnanja z dokumentnim sistemom,
angažirala pri poslovnem procesu Vhodna pošta. Projekt bo
omogoËil informatizacijo vhodne pošte, kar pomeni stalen nadzor nad tokom vhodnih dokumentov, hitrost in ažurnost prenosa
dokumentov prejemnikom, sledenje, arhiviranje in dostopnost
dokumentov. Spremljanje realizacije zavarovanja premoženja in
škodnega rezultata predstavlja eno pomembnejših nalog, ki ji
posveËamo veliko pozornosti.

Ob koncu leta vam vsem skupaj - zaposlenim in
vašim družinam, upokojencem, študentom in vsem, ki
kakor koli sodelujete z nami - želimo mirne in prijetne
prazniËne dneve ter sreËno, uspešno in zadovoljno leto
2010.
Vincenc Janša s sodelavci

V okviru Službe za kakovost smo v letu 2009 organizirali
in koordinirali zunanjo in notranje presoje, dve izobraževanji,
oglede posameznih nahajališË odpadkov in pripravili temelje
prihodnje organiziranosti Sistema vodenja kakovosti.
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OE RaËunovodsko-finanËne
storitve ob vstopu v leto 2010
Zaradi slabe likvidnostne situacije podjetja, ki je med drugim
tudi posledica moËno poslabšane plaËilne discipline naših odjemalcev, ne moremo tekoËe poravnavati vseh obveznosti, kar se odrazi tudi v stroških zamudnih obresti. Z namenom zmanjšanja tega
vpliva skušamo s poslovnimi partnerji doseËi ugodnejše zamudne
obrestne mere od zakonskih.

marija.bozic@elektro-ljubljana.si

Leto 2009 je tako kot leto prej zaznamovala finanËna
kriza. Svetovno gospodarstvo je padlo v veliko recesijo, ki
bo imela dolgotrajnejše posledice, ker jo moËno obremenjuje finanËna kriza. Veliko krËenje kreditov zavira gospodarsko rast, veËina podjetij ima likvidnostne težave,
plaËilni roki pa so se bistveno poslabšali.

V

finanËni krizi so referenËne obrestne mere drastiËno padle,
narašËali pa so pribitki bank. V skupni višini so se obrestne
mere kljub manjši dostopnosti kreditov znižale, gibanje
zniževanja obrestnih mer pa je nujno treba vkljuËiti v že sklenjene
zadolžitve, kajti gibanja obrestnih mer moËno vplivajo na stroške
financiranja.
Ob zapadlosti posojil in pri novih zadolžitvah tako skušamo
doseËi znižanje obrestnih mer prek postopkov zbiranja ponudb in
sklepanja novih pogodb s tistim kreditodajalcem, ki ponudi najugodnejše pogoje po metodi skupnih stroškov. Prav tako si pridržimo možnost predËasnega odplaËila brez dodatnih stroškov z
namenom, da se ob neugodnih obstojeËih pogojih kredit predËasno
poplaËa in najame novega.
V letu 2010 priËakujemo spremembe v postopkih zadolževanja, predvsem na podroËju kratkoroËnih zadolžitev. Skladno s predlogom Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz
87. Ëlena zakona o javnih financah, ki je trenutno še v postopku
sprejema na Vladi RS, in z zadolžitvijo ministrstva za finance bo
treba pripraviti naËrt odplaËila kratkoroËnih zadolžitev, ki se ohranjajo v stanju zadolžitve v zadnjih letih.
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Pri nakazovanju plaË in drugih prejemkov na osebne raËune
zaposlenih smo s poslovno banko sklenili pogodbo o opravljanju
poslov z direktnimi odobritvami. Prednost direktnih odobritev je v
tem, da podjetje posluje samo z eno banko, ki razprši podatkovni in
denarni tok na banke, pri katerih imajo odprte osebne raËune zaposleni. Izmenjava datotek se po novem izvaja prek elektronske banke
in ne veË prek magnetnih medijev (disket) kot prej.
V sodelovanju z Informatiko, d. d., smo dosegli, da se plaËilo
veË raËunov za istega dobavitelja na doloËen dan izvede z enim
plaËilnim nalogom. Prav tako je odjemalcem, ki imajo veË merilnih
mest, omogoËeno plaËilo veË raËunov v skupnem znesku, pri Ëemer
odjemalec pošlje seznam plaËil po izdanih raËunih v elektronski obliki. Z zmanjšanjem števila plaËilnih nalogov so se tako zmanjšali
stroški plaËilnih storitev.
V zaËetku leta 2010 bo zaživela možnost poravnavanja obveznosti kupcev elektriËne energije s pomoËjo storitve E-raËun prek
poslovnih bank. Hkrati se pripravlja posodobitev internega poslovanja s prejetimi raËuni, pogodbami in z drugo vhodno pošto v
smeri elektronskega arhiviranja. V naslednji fazi pa bomo pristopili
k elektronski likvidaciji prejetih faktur, kar bo omogoËilo hitrejše
potrjevanje faktur in nadzor aktivnosti v procesu likvidacije, s tem
pa zgodnejše evidentiranje dogodkov v poslovnih knjigah in kakovostnejše informacije o tekoËem poslovanju družbe.
V letu 2010 se nadaljujejo tudi aktivnosti na podroËju enotnega evropskega plaËilnega sistema SEPA. V sodelovanju z Informatiko, d. d., bo treba prilagoditi podatkovni standard za izmenjavo
podatkov z banko. Najpomembnejša sprememba v letu 2010 pa nas
Ëaka na podroËju direktnih bremenitev, kjer bo treba skleniti pogodbo za opravljanje teh storitev, ki s tem postanejo tudi plaËljive.
S 1. 1. 2010 bodo stopile v veljavo spremembe in dopolnitve
Slovenskih raËunovodskih standardov (SRS) in Zakona o davku na
dodano vrednost (ZDDV-1B).
Pomembnejša sprememba SRS, ki bo vplivala tudi na raËunovodsko poroËanje in izkazovanje v družbi, se nanaša na dodatna
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vlaganja v opredmetena osnovna sredstva. Spremenjeni in dopolnjeni SRS pa uvajajo tudi novo vrsto poslovnega izida, in sicer
vseobsegajoËi donos, ki zajema vse spremembe v kapitalu v obraËunskem obdobju, razen tistih, ki jih zagotovijo lastniki. PoslediËno
se spremenita tudi obliki izkaza poslovnega izida in oblika izkaza
gibanja kapitala.
VeËina sprememb in dopolnitev ZDDV-1B je bila sprejeta z
namenom prepreËevanja davËnih utaj. Spremenjeni ZDDV-1B prinaša predvsem spremembe in dopolnitve, ki so posledica prevzema
direktiv Evropske unije, tj. glede kraja obdavËitve storitev, vraËila
DDV davËnim zavezancem, ki imajo sedež v drugi državi Ëlanici,
vsebine in predlaganja rekapitulacijskih poroËil in glede uporabe
znižane davËne stopnje. Med drugimi spremembami in dopolnitvami ZDDV-1B je za družbo pomembna predvsem uvedba obrnjene
davËne obveznosti za doloËene transakcije med zavezanci na obmoËju Slovenije, ki se nanaša predvsem na transakcije v povezavi
z gradbenimi deli, vzdrževanjem, rekonstrukcijami, dobavo nepremiËnin in z dobavo odpadkov. Obrnjena davËna obveznost pomeni,
da bodo namesto dobaviteljev DDV dolžni obraËunati in plaËati
prejemniki dobav in naroËniki storitev ter plaËniki predplaËil v povezavi z opravljenimi dobavami ali s storitvami.
V letu 2010 bomo tako kot do zdaj skrbeli za vrednostno
spremljanje poslovanja skladno z zakonodajo in s predpisi ter vod-

stvo podjetja, lastnike, zaposlene in zunanje ustanove seznanjali o
poslovanju in finanËnem stanju podjetja.

Ob koncu leta 2009 se iskreno zahvaljujem vsem svojim sodelavkam in sodelavcem za korektno sodelovanje,
z željo, da bi bilo leto 2010 uspešno, sreËno, zdravo in
prijazno.
Maca BožiË s sodelavci

NOVICA

NOVICA

Požarna vaja v DE Novo mesto

1

3. 10. 2009 smo v prostorih upravne stavbe v DE Novo
mesto izvedli teoretiËni in praktiËni prikaz požarne vaje;
predvsem smo se seznanili z evakuacijo iz objekta ob požaru. Pri izvedbi smo sodelovali vsi zaposleni v upravni stavbi,
praktiËno pa je vajo pripravil Oddelek za varnost in zdravje
pri delu. Seznanili smo se z zahtevami zakonodaje, s požarnim
redom, z nevarnostmi in s preventivnimi ukrepi varstva pred
požarom v delovnem okolju, seznanili smo se z opremo in s
sredstvi za gašenje in z njihovim namenom, praktiËno izvedli
potek umika oziroma evakuacije iz zgradbe na zbirno mesto in
sodelovali pri namišljenemu gašenju požara z gasilnimi sredstvi. Požar je bil uspešno pogašen.

Jolanda Štukelj

Prikaz gašenja z roËnim gasilnim aparatom.
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OE TehniËna podpora v letu 2009

jure.cater@elektro-ljubljana.si

Ravno tako kot prejšnja leta je bilo leto 2009 polno
izzivov, le omejitev, kako in s Ëim se jih lotiti, je bilo veË. S
skupnimi moËmi in z medsebojnim sodelovanjem smo bili
pri tem uspešni. ZaËetek leta 2009 je zaznamoval projekt
selitve strežniške informacijske opreme v nove prostore
na Slomškovo ulico ter opredelitve primarnega in sekundarnega informacijskega centra z namenom zagotovitve
visoke razpoložljivosti delovanja informacijskih sistemov.

U

radno odprtje sistemskih prostorov na Slomškovi je bilo
opravljeno v mesecu juniju 2009. V juniju smo pridobili
tudi prenovljeno raËunalniško uËilnico z enajstimi raËunalniškimi opremljenimi mesti na lokaciji Domžale.
V letu 2009 smo uspešno konËali veË projektov s podroËja
informacijske tehnologije. Tako smo konËali projekt konsolidacije
baz MS SQL, kar nam z operativnega smisla pomeni transparentnejši nadzor nad delovanjem omenjenih baz, s poslovnega vidika
pa pomeni optimalnejšo politiko licenciranja. Uspešno smo izvedli pilotni projekt virtualizacije aplikacij. Junija je bila konËana
študija optimizacije tiskalniških kapacitet s stroškovnega vidika,
katere rezultat je prinesel nove strateške usmeritve pri nakupu
in namešËanju tiskalnikov. Na podlagi izsledkov študije smo zaËeli projekt optimizacije tiskanja, kjer se poleg nabav ustreznih
tiskalnikov izvaja vzpostavitev sistema nadzora tiskanja. KonËan
je projekt vzpostavitve intranetnega portala na platformi MOSS
2007, ki je že v operativni produkciji. V okviru platforme MOSS
2007 je implementiran interni telefonski imenik (prva razliËica), ki
bo v nadaljevanju preprogramiran zaradi omogoËanja sodobnejših funkcionalnosti in integracije v druge informacijske sisteme.
Implementiran je tehniËni list, kjer je postavljena infrastruktura,
na kateri se objavljajo ustrezni dokumenti. Dokumentacija sistema
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kakovosti EL je prav tako v prehodu na platformo MOSS 2007. Na
podroËju sodelovanja EL pri prenovi IIS (eIS) je bilo opravljeno
delo podrobnega popisa procesov življenjskega cikla odjemalcev,
ki bodo po fazi konsolidacije služili za generacijo aplikativnih sistemov. Sicer se projekt prenove IIS izvaja skladno z akcijskim
naËrtom za leto 2009. V sodelovanju z RFS in s SRD se je za potrebe vsakoletne inventure kupile nove bralnike za popis osnovnih
sredstev. V okviru nove celostne grafiËne podobe EL so bile opravljene številne zamenjave v informacijskih sistemih, prav tako je bil
kreiran nov elektronski podpis v e-pošti. V zadnji Ëetrtini leta 2009
se je izvedel projekt test pretoËnosti raËunalniškega omrežja EL
na pobudo Informatike za potrebe prenove IIS. Projekt je potekal
v sodelovanju s SIS in TK. Prav tako se intenzivno pripravljamo
na vzpostavitev novega okolja delovnih postaj in notesnikov na
operacijski sistem Windows 7.
Na podroËju PIS potekajo projekti digitalizacije izvršilnih
naËrtov za EL LO, nadgrajujejo se doloËene aplikacije platforme
SDMS; le-to uporablja redno ali obËasno cca 400 uporabnikov.
Izdelan je bil modul za pripravo in izvoz podatkov elektroenergetskega omrežja iz PIS-ELJ v zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture (ZKGJI), ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava
Republike Slovenije. Kreiran je bil tudi zaËasni modul v PISELJ
za pokrivanje TK-vodov, prav tako se je nadgradila aplikacija Dokumentalisti z vnosom opušËenih vodov in javno razsvetljavo. Izvajajo se dela na mobilnem PISELJ.
Na podroËju upravljanja odnosov s strankami je bi izdelan
sistem za podporo delu izterjave in obvešËanja o odklopih. Opravljen je bil tudi prehod na novo razliËico CRM, vkljuËno z implementacijo dodatnih funkcionalnosti v okviru poslovnih analitik.
Na podroËju vzdrževanja in razvoja IS so bili kreirani vmesniki za
aplikativni produkt Matlab in MS SQL. Prav tako je bila izdelana in
dana v uporabo aplikacija prijava za priklop. Sodelovali smo tudi
pri kreiranju novih produktov EL za gospodinjstva.
V okviru varnostne politike EL je bil na novo vzpostavljen
protivirusni sistem SOPHOS, prav tako je bil izveden penetracijski
test možnosti vdora v poslovnoinformacijsko omrežje. V okviru
rednega vzdrževanja naËrta neprekinjenega poslovanja je bil omenjen naËrt ažuriran. Izvedena je implementacija varnostnih politik, ki jih je sprejel GIZ, v poslovanje Elektra Ljubljana. Sredi leta
je bilo na novo raËunalniško podprto tudi izobraževanje SUVI. V
mesecu septembru je bila izvedena “požarna vaja” - pregled celotnega raËunalniškega sistema, vkljuËno z nadgradnjo sistemskih
programskih orodij.
Služba režijskih dejavnosti je podobno kot vsa dozdajšnja
leta opravljala naloge na podroËju investicij in vzdrževanja po-
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slovnih in obratnih stavb ter poËitniških kapacitet, zagotavljala pa
je tudi nemoteno delo in veliko obratovalno pripravljenost naše
družbe z vidika razpoložljivosti in ustreznosti avtoparka, mehanizacije in orodja.
V okviru razpoložljivih sredstev na podroËju poslovnih in
obratnih stavb ter poËitniških kapacitet kot dober gospodar skrbimo za dejansko urejenost nepremiËninskega premoženja, zlasti z
manjšimi popravili in deli na objektih ali v prostorih, ki so v objektu, kot so: pleskanje, popravila vrat, oken, zamenjava stavbnega
pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno, s katerimi se ne
posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti,
velikosti, namembnosti in zunanjega videza.
DokonËali smo obnovo poslovnega objekta v Domžalah, tako
da je uprava DE Ljubljana okolica prviË na ozemlju, ki ga dejansko
pokriva. Zamenjali smo azbestno kritino na Nadzorništvu KoËevska Reka in dokonËali gradbeno-obrtniška dela DRC v »rnomlju.
Velik poudarek je bil na pravni urejenosti nepremiËninskega
premoženja, ki zajema urejenost zemljiškoknjižnega stanja nepremiËnin, vpisa nepremiËnine v kataster stavb oziroma zemljiške katastre, vpisa nepremiËnin v centralno evidenco nepremiËninskega
premoženja in zavarovanje stvarnega premoženja.
Omejenost investicijskih sredstev se je najbolj pokazala na
podroËju voznega parka. Letos smo glede na razpoložljiva sredstva
uspeli kupiti le 13 vozil, kar pomeni le dobra dva odstotka voznega
parka. Zato pa je bilo toliko veË energije usmerjene v vzdrževanje.
AvtomehaniËna delavnica na PodreËju je polno zasedena, kar je
eden izmed prispevkov SRD k zmanjševanju stroškov.
V letu 2009 smo nadaljevali gradnjo optiËnih povezav. V
sklopu gradnje Ljubljanskega obroËa je bil zgrajen optiËni kabel
na relaciji Podtabor-RP Vrhnika, zaËeli smo dela na optiËnem kablu RTP Grosuplje-RTP Polje, Ljubljanski obroË pa nameravamo
skleniti v letu 2010 z optiËnim kablom RTP Polje-RTP KleËe. V
letu 2009 smo zaËeli tudi gradnjo optiËnega kabla RP VrhnikaRP Kozarje, ki predstavlja pritok optiËnih povezav iz obroËa proti
Ljubljani z zahodne strani. Za dokonËanje te “vpadnice” je potrebna še gradnja zemeljskega optiËnega kabla na relaciji RP KozarjeRTP ViË, ki pa je pogojena z gradnjo kabelske kanalizacije na isti
relaciji. V letu 2009 smo z gradnjo optiËnega kabla na relaciji RP
Zagradec-RTP Bršljin sklenili tudi tako imenovano “novomeško
zanko”, z gradnjo relacije RTP Potoška vas-RTP Trbovlje pa smo
zagotovili zadovoljivo prepustnost signalov v smeri proti Trbovljam. V letu 2010 naËrtujemo še sklenitev preostalih nevzankanih
obmoËij Žirov in Metlike v zanki ter medsebojno povezavo Litije
in IvanËne Gorice z optiËnim kablom.
Letos smo vkljuËili DE Novo mesto in nadzorništva Trebnje,
Šentjernej, Metlika in »rnomelj v omrežje IP-telefonije. V primerjavi med analogno in IP-telefonijo je prihranek pri naroËnini - zakupnini za Centrex, stroških internih pogovorov in pri zmanjšanih
stroških klicev v mobilna omrežja. “Novomeška” centrala je priklopljena na alternativnega ponudnika javne telefonije, kar poleg

nižjih stroškov naroËnine in cenejših klicev prinaša tudi veËjo zanesljivost celotnega sistema. V letu 2010 naËrtujemo poenotenje
sistema in nadgradnjo TF z naprednimi funkcijami.
Za delovanje DRC-ja v Nadzorništvu »rnomelj je treba postaviti zmogljivejše omrežje (prikljuËki: 1 GbE, 10 GbE, FCT 1, FCT
2, FCT 4, FCT 10G, STM 16 ...). Dobava opreme bo še letos, tako da
je v januarju 2010 predvideno vkljuËevanje tega omrežja; s tem se
bo poveËala možnost trženja TK-storitev.
V službi nabave smo se v letu 2009 trudili opraviti zaËrtane
cilje, in sicer kar se da najbolje.
Cilja, ki sta izstopala v iztekajoËem se letu, sta bila:
• zmanjšati vrednost zalog osnovnega materiala;
• nabaviti material po Ëim nižjih cenah.
S težavo prevelikih vrednosti zalog materiala se v službi nabave ukvarjamo že veË let. NajveËji korak naprej je bil storjen preteklo leto, ko smo v podjetju formirali dve vrsti skladišË, in sicer
skladišËa osnovnega materiala za redno delo in skladišËa osnovnega materiala za okvare. Omenjena skladišËa smo skozi vso leto
nadzorno spremljali ter po potrebi korigirali in tako pripomogli k
obËutnemu zmanjšanju vrednosti zalog.
V letu 2009 so nam pri doseganju res nizkih cen materiala
pripomogle tri stvari, in sicer svetovna gospodarska kriza, uspešna
pogajanja in sklenitev direktnih pogodb s proizvajalci elektroenergetske opreme.
Tako kot povsod je tudi na podroËju elektroenergetske opreme svetovna gospodarska kriza pripomogla h konkurenËnosti oziroma boju za obstoj dobaviteljev in proizvajalcev. Prav ta konkurenËnost nam je pomagala pri doseganju nizkih cen materiala oz.
opreme.
Prav tako smo v letu 2009 nadaljevali v preteklem letu uspešno uvedena obvezna pogajanja na vseh segmentih povpraševanj.
S pogajanji smo tako dosegli še dodatne popuste na že tako nizke
cene ponudb.
Tretja stvar, ki nam je pripomogla k doseganju nizkih cen
materiala, je sklepanje direktnih pogodb s proizvajalci elektroenergetske opreme. Tako smo nabavne cene razliËnih materialov
zmanjšali za razliko marže razliËnih posrednikov oziroma trgovcev.
Kako naprej? V prihajajoËem letu 2010 se bomo še naprej
trudili biti uspešni pri vseh zastavljenih ciljih.

Želimo vam, da v novo leto stopite veseli, v družbi
najbližjih, to zadovoljstvo pa naj se nadaljuje skozi vse
leto. SreËno, zdravo in zadovoljno 2010.
Jure »ater s sodelavci
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Kako naj se poslovimo od leta 2009?
drugaËnega pogleda na naše težave. »e nas resorni minister in
vodstvo direktorata poskušata prepriËati, da je recesijsko obdobje, da je drugje še veliko slabše, težje, tudi nadzorni svet
družbe je na zadnji seji poskušal deliti moralne nauke glede na
stanje v Sloveniji, res ne vidim veË pravega motiva za iskanje
skupnih poti, za sodelovanje, kot je to potekalo v preteklosti. Ne
morem namreË privoliti v to, da bomo vse probleme, ki so se nakopiËili v preteklosti, reševali ravno na pleËih nas, zaposlenih,
ne glede na to, da se zavedamo finanËnega stanja v družbi in
težkih razmer glede tega. Nikakor pa ne moremo delavci prevzeti odgovornosti za to stanje; prav vse naloge, ki so nam bile
naložene, smo zaposleni v Elektru Ljubljana v celoti izpolnjevali, delo opravljali na visokoprofesionalni ravni in se - sam Bog
ve, zakaj - še vedno istovetimo s to firmo.
mitja.fabjan@elektro-ljubljana.si

Spoštovane kolegice, kolegi. Tole vam pišem na zaËetku zadnjega meseca leta 2009 in iskreno vam povem, da se tako slabo nisem poËutil že kar vrsto let.
Letos se nam je zgodilo toliko slabega, nepredvidenega,
da je mogoËe res že Ëas, da se tole leto konËa. KonËa
zato, ker potem obstaja vsaj upanje na boljše Ëase.

S

ploh ne vem, kje naj se lotim opisa tega leta, kaj naj posebej omenim. Verjetno je najbolje izpostaviti kar dolgo
obdobje priprav na reorganizacijo distribucijskih podjetij, ki jo je nespretno zastavila vlada na predlog direktorata
za energijo. Toliko slabe volje, uniËenih dni zaradi številnih
usklajevanj, protestov, ker ni zaleglo drugaËe, organizacija in
izvedba opozorilne stavke v celotnem elektrogospodarstvu in
potem se je nekaj premaknilo, vsaj mislili smo, da se je. Ne vem,
zakaj imam v tem letu tolikokrat obËutek, kot da država sedi na
drugi strani interesov in da nikakor noËe razumeti pomena naše
dejavnosti. Kot da nam ni vsem isti cilj, da bi v državi ohranili
obstojeËo raven kakovosti oskrbe z elektriËno energijo in zagotovili ustrezen razvoj te naše dejavnosti. Videti je tako, kot da
neka nepomembna zasebna družba hodi prosit za Ëudno obliko
organizacije, ki bi zahtevala veliko državnega denarja in bi bilo
vse skupaj zelo negotovo. Kot da ne bi bila država naš najveËji
lastnik, kot da ne želimo skrbeti za naše državljane, za naše gospodarstvo. Res nerazumljive poteze in bolj kot se poglabljamo
v vsebino, veË se nam odpira novih in novih vprašanj, na katera
država nima odgovorov ali pa jih ne želi imeti.
In ko že za trenutek pomislim, da imamo vsaj v hiši prave
sogovornike, ki razmišljajo podobno kot razmišljamo v sindikatu, razoËaran ugotavljam, da tudi naše vodstvo nima pretirano
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Kako zdaj naprej? MogoËe je v takšnih prelomnih trenutkih Ëas za dramatiËne spremembe, nove temelje. Kje naj dobimo
motiv za dozdajšnje odzivanje ob naravnih nesreËah, ko smo
vedno imeli v mislih hitre sanacije defektov v dobro porabnikov,
ko se dela v nemogoËih razmerah zunaj dogovorjenih urnikov,
ko naše družine takrat lahko na nas pozabijo? Ali je res mogoËe
vse to pozabiti samo zato, ker ekonomska logika tega trenutno
ne prenese, ker v normalnih razmerah na to vsi pozabijo? Tudi
prav, pa se pojdimo takšne logike; gotovo dolgoroËno država in
vsi mi izgubljamo in Ëe si nekatere glave v tej dejavnosti mislijo, da se v stotih letih obstoja nismo niË nauËili, se hudiËevo
motijo. Znamo veliko, zmoremo še veË, Ëe se bomo igrali in
eksperimentirali, poËnimo to vsi in se tega zavedajmo, predvsem pa celotni državi pošteno razložimo, v kaj se spušËamo
in kakšne bodo posledico zaradi tega. Na koncu bo mogoËe še
sindikat kriv, ker bo elektroenergetski sistem razpadel in bomo
spet v dobi, za katero smo tako naivno mislili, da je za nami. Pa
saj še znamo, zmoremo narediti tudi kakšno revolucijo; mogoËe
smo jo pa celo dolžni, Ëe želimo našim otrokom mirne vesti pogledati v oËi. Kakor koli se bo že konËalo tole leto, bo Sindikat
Elektro Ljubljana, ki je sestavni del sindikata dejavnosti energetike, storil vse, da skupaj dosežemo tisto, kar nam nesporno
pripada in kar je dobro za našo družbo, za državo. Kakšno pot
bomo za ta cilj izbrali, ni odvisno samo do nas.

Naj nam bodo zvezde naklonjene, naj nam zdravje
služi; ni vrag, da ne uresniËimo tudi naših zahtev. Bodite
pripravljeni.
Mitja Fabjan,
predsednik sindikata podjetja

NOVICA

NOVICA

Seja Ëasopisnega sveta

»

lani Ëasopisnega sveta se ob izidu posamezne številke internega glasila Elektro novic zberemo na seji, ki je organizirana
vsakiË v drugi distribucijski enoti. Zadnja seja Ëasopisnega sveta je bila v Ëetrtek, 5. novembra 2009, v distribucijski enoti
Ljubljana okolica, na sedežu enote v PodreËju 48 v Domžalah. Na
zaËetku nas je pozdravil in nagovoril direktor distribucijske enote
Boštjan Žumer, ki je prisotnim predstavil distribucijsko enoto in
delo v njej. Direktor je predstavil tudi veËje investicije na enoti,
da ima DE LO tretjino vseh elektroenergetskih objektov in omrežja
celotne družbe, energetsko problematiko industrijskih con in sodelovanje s 37 župani, in da mora DE LO nemoteno oskrbovati
z elektriËno energijo 106.000 odjemalcev. Uredništvo in Ëasopisni
svet je pohvalil za uspešno pisanje in bogate vsebine ter zaželel še

naprej uspešno delo in doseganje še boljših izvodov. »lani Ëasopisnega sveta smo podali oceno zadnje številke in nove vsebinske
predloge za naslednjo, prazniËno številko. Slikovno in vsebinsko
smo oblikovali glasilo, ki bo izhajalo v letu 2010.
Urednica je sporoËila, da je interno glasilo Elektro novice tiskano na tako kakovostnem oziroma tankem papirju, da je to še
sprejemljivo. Slike so manjše velikosti. Želja vseh je, da bi bilo naše
glasilo vedno boljše in da bi ga vi, naši sodelavci, z veseljem prebirali.
Jana Burja

SreËanje zaposlenih na Gorjancih

9

. oktobra smo se zaposleni v DE Novo mesto zbrali na Gorjancih, toËno pri planinskem domu pri GospodiËni. Praznovali smo 100-letnico distribucije elektriËne energije Dolenjske in Bele krajine. Vreme je bilo sonËno in z vrha Gorjancev smo
lahko obËudovali prelepo dolino pod seboj. Za hrano in pijaËo je

bilo poskrbljeno, najedli smo se tudi peËenega kostanja. Ob tej priložnosti smo naredili gasilsko sliko; manjkajo le najbolj zagreti, ki
so peš odšli na Trdinov vrh.
Jolanda Štukelj

Zaposleni v DE Novo mesto pri planinskem domu pri GospodiËni.
Foto: Pavlina KuniË
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SVET DELAVCEV

SVET DELAVCEV

Svet delavcev Elektro Ljubljana d. d.,
v letu 2009
izvedbo sej. Teme, ki smo jih na sejah
obravnavali, so bile med drugim storitve, ki jih podjetje nudi kupcem elektriËne energije, predstavitev in prihodnje
delovanje klicnega centra, projekt Interno izobraževanje, priroËnik za zaposlene, predlogi stalnih izboljšav in
tehniËnih rešitev ter teme s podroËja
varnosti in zdravja pri delu. Predstavniki zaposlenih iz posameznih enot pa
so aktivno sodelovali z vprašanji, ki se
nanašajo na zaposlene v njihovih enotah. Predvsem pa smo vsi skupaj poskušali pri soupravljanju podjetja na Ëim
boljši naËin zastopati vse zaposlene v
podjetju.

»lani sveta delavcev in IO Sindikata Elektro Ljubljana.

Svet delavcev Elektro Ljubljana d. d., sestavlja trinajst izvoljenih predstavnikov zaposlenih.
Dogovor, ki je osrednji dokument
delovanja sveta v podjetju, ureja
naËine in postopke za uresniËevanje pravic zaposlenih, med katerimi so pravica do dajanja pobud, mnenj in predlogov, pravica
do obvešËenosti o spremembah
na delovnem podroËju, plaËah ...
Svet delavcev je pristojen zlasti
za spremljanje izvajanja predpisov, kolektivnih pogodb, statuta in
splošnih aktov družbe, zavarovanje pravic delavcev ...

»

lani sveta delavcev se sreËujemo
na rednih sejah, na katerih obravnavamo razliËne teme s podroËja življenja in dela zaposlenih. V
letu 2009 smo se sešli na enajstih sejah,
na nekaterih skupaj s Ëlani IO Sindikata
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podjetja. Poleg rednih sej je bila v letošnjem letu tudi ena korespondenËna
seja, na kateri smo obravnavali oziroma potrjevali organiziranost Združenja
svetov delavcev slovenskih podjetij. Na
sejah smo obravnavali aktualna vprašanja s podroËja sistemizacije in plaËnega
sistema ter predpisov, obravnavali smo
pravilnike, ki se nanašajo na zaposlene, velik poudarek je bil dan varnosti
in zdravju pri delu, kjer zaposlene predstavlja Boro StefanoviÊ, obravnavali
smo tudi predloge organiziranosti podjetja. Sej so se udeleževali tudi vodilni
delavci v družbi in nam predstavili nekatera podroËja delovanja družbe.
Kot smo zapisali že ob lanskem
koncu leta, so bile seje v letu 2009 tematsko obarvane. Od junija naprej so
seje sveta delavcev potekale tudi na
distribucijskih enotah, kjer so nas lepo
sprejeli in nam nudili vse možnosti za

Ob koncu leta 2009 se vsem zaposlenim in vodstvu družbe še enkrat
zahvaljujemo za izkazano zaupanje ter
tvorno in aktivno sodelovanje pri razreševanju posameznih odprtih vprašanj.
V letu 2010 bodo nove priložnosti, da
se vsi zaposleni vkljuËite v aktivnosti
sveta delavcev ter s svojimi vprašanji,
predlogi in mnenji tvorno sodelujete.

Ob koncu leta želimo Ëlani sveta
delavcev vsem sodelavcem, vodstvu
družbe in vašim domaËim mirne in
prijetne prazniËne dneve ter sreËno
v letu 2010.

Svet delavcev Elektro Ljubljana d. d.

NOVICA

NOVICA

Karting 2009

13. 10. 2009 je bil dan športnega adrenalina. Služba za dokumentacijo in investicije iz DE LO se je na
strehi CityCentra v Celju pomerila v
kartingu. Priprave in samo tekmovanje so potekali v pravem športnem
vzdušju. Taktika posameznikov se je
zaËela kazati že v ogrevalnih krogih. Kvalifikacije za startna mesta
in sama tekma pa so pokazali pravi bojni duh za Ëim boljšo uvrstitev.
Tako so bili na tekmi prisotni prerivanje, izrivanje, taktika, bruhanje
... Na zmagovalnih stopniËkah pa so
stali najboljši:
• Aleš Pograjec,
• Boštjan Hrovat,
• Klemen Podgoršek.
Kot se za pravo tekmovanje spodobi,
so se podelili pokali. Dobra volja in športni duh pa sta tisti dan še dolgo žarela na
veselih in nasmejanih obrazih. Tako se je
na zakuski razpravljalo o novih športnih
in osebnih stavah, ki se bodo v prihodnje
odvijale. Pohvala Robiju za dobro organizacijo in Ëestitke tekmovalcem.
Jasna Žagar

Služba za dokumentacijo in investicije DE Ljubljana okolica na kartingu v Celju.
Foto: Jasna Žagar

Obvestilo

Š

tudije naËrtovanja omrežij in postrojev, ki jih za naše
podjetje pripravljajo zunanje ustanove (Elektroinštitut
Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko, raËunalništvo
in informatiko Maribor, Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana
itd.), so poslej vsem zainteresiranim na voljo na spletnem portalu podjetja (http://e-portal/Tehnicnilist/Strani/Studije.aspx). Po
zakljuËku posamezne študije bo v prihodnje le-ta avtomatiËno
posredovana tudi na spletni portal.

Klemen Hrovat
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Služba za kakovost v jubilejnem letu 2009

KAKOVOSTI

SISTEM VODENJA

Služba za kakovost v jubilejnem
letu 2009
lašËenci za posamezno podroËje pa bodo ponovno oziroma na
novo imenovani. S temi spremembami želimo sistem vodenja
kakovosti razvijati v smer veËje ažurnosti in lažje obvladljivosti. Veljavni obvladani dokumenti so še vedno dostopni na K:
disku, vzporedno pa je že oblikovan portal Sistema kakovosti,
ki bo zaposlenim dostopen po novem letu.

Elektromonter pri montaži kabeljskega izvoda.

V Elektru Ljubljana d. d., so že pred veË kot desetimi leti spoznali, da je urejenost poslovanja najlažje doseËi na standardiziran naËin, po naËelih dobre prakse,
in že leta 1999 pridobili prvi certifikat iz skupine ISO
- ISO 9001, katerega bistven namen je zadovoljstvo
odjemalcev - zaposlenih, kupcev in poslovnih partnerjev. Leto 2009 je bilo za sistem kakovosti jubilejno,
na kar smo lahko v podjetju še posebej ponosni, saj
smo v tem desetletju postali eno vodilnih podjetij na
tem podroËju, saj smo pridobili kar štiri certifikate iz
skupine ISO.

T

o je zasluga vseh, ki so v teh letih aktivno delali na tem
podroËju. Elektro Ljubljana d. d., ima tako štiri širša poslovna podroËja, urejena na standardiziran naËin, tj. po
standardih iz skupine ISO - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
in ISO 27001. Vzporedno s pridobitvijo certifikatov se je razvijal in širil tudi sam Sistem kakovosti Elektra Ljubljana, ki ga
vodi predstavnik vodstva za kakovost, ki ga predstavlja predsednik uprave družbe. Sam sistem pa deluje prek odborov za
kakovost na ravni družbe, OE in DE, kar bomo v prihodnje še
bolj razvijali. Ob pridobitvi certifikata se je v podjetju oblikoval
tudi svet za standard s skrbnikom in pooblašËencem. Ker želimo, da se integracija sistema izvede tudi na organizacijski ravni, se bo oblikoval en svet za sisteme vodenja kakovosti. Poob-
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V zaËetku leta 2009 smo imeli velik poudarek na organizaciji in dokumentih. Aprila in maja 2009 je potekalo 14
notranjih presoj, ki jih je izvedlo 25 notranjih presojevalcev.
Zastavili smo si triletni ciklus izvajanja notranjih presoj; prvo
leto se tako že izteka. Bistvene ugotovitve notranjih presoj
so se nanašale na komuniciranje, obvladovanje dokumentov;
dana so bila priporoËila, ki se nanašajo na vse sisteme vodenja kakovosti. Maja je bilo izvedeno izobraževanje, na katerem
je predavala tudi predstavnica s SIQ. Tako smo se pripravljali
tudi na zunanjo presojo, ki je potekala 15. in 16. junija 2009.
Bistvena ugotovitev zunanje presoje je bila, da ima družba
Elektro Ljubljana d. d., vzpostavljen ustrezen sistem kakovosti
po zahtevah standardov. Ugotovljeno neskladje se je nanašalo
na spremljanje tveganj nastanka nezgod. Neskladje je bilo odpravljeno, tako da se je za to podroËje oblikoval program. Dana
so bila tudi priporoËila, ki so za nas priložnost za izboljšanje
posameznih podroËij delovanja podjetja. V mesecu novembru
je bilo organizirano predavanje, na katerem je predavateljica s
SIQ na praktiËen naËin predstavila posamezne standarde in na
delavnici tudi primere iz vsakdanje prakse presojevalcev.
Naš nadaljnji razvoj sistemov kakovosti je usmerjen v
uspešno uvedbo reorganizacije, ki naj bi ji sledili uspešna celovita integracija sistema kakovosti, dokonËna ureditev sistema
vodenja kakovosti po ISO 9001 : 2008, predvsem pa spodbujanje vodstva in zaposlenih za njihovo zavedanje o pomenu
urejenosti na standardiziran naËin.

Ob koncu tega jubilejnega leta vabimo vse zaposlene, da s svojimi predlogi, pobudami aktivno sodelujejo pri uspešnosti Sistema vodenja kakovosti in vas
hkrati že zdaj vabimo, da se udeležite predstavitev, ki
jih bomo ob tako pomembnem jubileju, kot je bil letošnji, izvajali po posameznih OE/DE celotno naslednje
leto.

Služba za kakovost

TO SMO MI

TO SMO MI

Jožica Zupanc - najprijaznejša
sodelavka v DE Trbovlje
V DE Trbovlje smo sredi novembra izbirali najprijaznejšo sodelavko oziroma najprijaznejšega
sodelavca. V ta namen je bila imenovana komisija v sestavi Jožica
Zupanc, Gregor Kerin in Jurij Škrinjar. Glasovanje je potekalo od 17.
do 19. novembra.

L

astnosti za izbor najprijaznejšega
sodelavca ali sodelavko so bile
naslednje: razumevanje med sodelavci, pripravljenost prenašati strokovno znanje, pripravljenost pomagati
sodelavcem, sposobnost dobre komunikacije med sodelavci ter s podrejenim
in z nadrejenimi ter pozitiven pogled na
življenje. Razdeljene so bile 103 glasovnice. V petek, 20. novembra, je komisija preštela 51 oziroma 49,5 % veljavnih
oddanih glasovnic. Glasove je dobilo 50
sodelavk oziroma sodelavcev. Ugotovili
smo, da so delavci najpogosteje volili
svoje najbližje sodelavce. Na podlagi
preštetih glasov je prvo mesto zasedla
Jožica Zupanc, drugo mesto je zasedel
Viki Forte, tretje mesto pa je zasedla Jožica Kolar.
Jožica Zupanc je v DE Trbovlje
vodja oddelka za splošne zadeve, hkrati
pa je tudi tajnica direktorja DE. V podjetju je zaposlena od leta 1987. Pri svojem
delu prihaja v stik z vsemi zaposlenimi v
DE Trbovlje. Delo opravlja profesionalno, brez odlašanja, kar se pozna pri njeni
priljubljenosti pri zaposlenih.
Viki Forte je zaposlen v Službi razvoja in opravlja dela odgovornega samostojnega projektanta. V podjetju je
zaposlen od leta 1979. Viki zelo vestno
opravlja svoje delo in je vsakemu sodelavcu pripravljen pomagati.

Najprijaznejši sodelavci v DE Trbovlje: Viki Forte, Jožica Zupanc in Jožica Kolar.
Foto: Tomo Hutar

Jožica Kolar je zaposlena kot referentka za uporabnike in obraËun v Informacijski pisarni Nadzorništva Hrastnik.
V podjetju je zaposlena od leta 1984. Jožica je prav tako zelo vestna in prijazna
sodelavka.
Od Ëetrtega do desetega mesta so
si sledili: Mihaela Vezovišek, Mirjam
Leskovšek, Erika Slapšak, Simona Šere,
Anton Šunta, Andrej Novak in Igor Velikonja.

Za prve tri izbrane je direktor DE
Anton Razpotnik izvedel poseben sprejem in jim Ëestital. Prav tako izrekamo
iskrene Ëestitke uvršËenim in izbranim
sodelavkam in sodelavcem vsi zaposleni
v DE Trbovlje.

Jure Škrinjar
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PODJETJE

DRUŽINI PRIJAZNO

Na dobri poti za boljšo kakovost
poklicnega in družinskega življenja
Elektro Ljubljana d. d., je od 12. marca 2009 le
eno izmed 49 podjetij, ki so pridobili osnovni certifikat
Družini prijazno podjetje. Gre za še bolj trdno zavezo
naše družbe, da bo v naslednjih treh letih postopoma
izvedla naËrtovane ukrepe, ki bodo omogoËili pogoje za
Ëim lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja naših zaposlenih. Nekateri ukrepi se že izvajajo,
konËni rok za izvedbo vseh izbranih ukrepov pa je marec 2012.

Ukrepi družini prijazne politike
Družini prijazni ukrepi sodijo na podroËje ravnanja s Ëloveškimi viri. Ukrepi so zlasti pomembni za starše majhnih ali
nesamostojnih otrok, pa tudi npr. za zaposlene, ki morajo skrbeti za preostale (starejši družinski Ëlani).
V Elektru Ljubljana d. d. je bila oblikovana projektna skupina z namenom ustvariti še boljše pogoje za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter s tem poskrbeti za zadovoljstvo zaposlenih. Skupina je iz celotnega nabora 110 ukrepov
izbrala 14 ukrepov, ki se nanašajo na delovni Ëas, organizacijo
dela, informiranje zaposlenih in na razvoj kadrov.
Ureditev delovnega Ëasa je osrednje podroËje, na katerem
lahko družba z ustreznimi ukrepi najde posluh za zaposlene
starše, ki se trudijo uskladiti delovne in družinske obveznosti.
Naj na tem mestu spomnim, da je predstavitev vseh 14
ukrepov dana na vpogled na intranetni strani družbe. Tako
kot veËina preostalih družb, je tudi Elektro Ljubljana d. d., v
organizacijsko prakso že uvedel vsaj enega, ali veË do družine
prijaznih ukrepov, in sicer še pred vkljuËitvijo v proces certificiranja. Tako npr. ukrep izvajanja novoletnega obdarovanja
otrok do 7. leta starosti, ki se v družbi izvaja tradicionalno že
vrsto let.
V že obstojeËe komunikacijske sisteme (interni Ëasopis itd.)
je dodano tudi obvešËanje zaposlenih o dogajanju na podroËju
politike družini prijaznega podjetja.
Tudi pravica do delavnika s krajšim delovnim Ëasom od
polnega (starševstvo) je pravica, ki jo zaposleni lahko izkoristijo, in sicer že v okviru danih zakonskih možnosti.
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Dedek Mraz nas je obiskal tudi letos.

Zaposleni imajo v izjemnih primerih (skladno s PKP) med
drugim tudi pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plaËe.
Pri zasledovanju Ëim veËje usklajenosti je Elektro Ljubljana
d. d. v zaËetku septembra 2009 uveljavil nov ukrep, ki omogoËa
fleksibilen delavnik med prvim uvajanjem otroka v vrtec. Poleg
tega je zaposlenim staršem omogoËeno, da prvi šolski dan preživijo v družbi svojih najmlajših otrok.
Eden izmed ukrepov za zaposlene je namenjen tudi svetovanju glede zadev, ki so pomembne za družino. V ta namen je bila
imenovana pooblašËenka za vprašanja usklajevanja poklicnega
in družinskega življenja.
V povezavi s prožnim delovnim Ëasom bo v prihodnjem
obdobju v podrobni obravnavi ukrep, ki omogoËa možnost bolj
zgodnejšega oziroma poznejšega prihoda/odhoda na delo/z dela.
Še veËja pozornost bo namenjena organizaciji razliËnih aktivnosti za zmanjšanje obremenitev na delovnem mestu (v okviru že
obstojeËih športnih aktivnostih v okviru ŠD in v sodelovanju z
Oddelkom za varnost in zdravje pri delu).
V novem letu pripravljamo mnenjsko raziskavo med zaposlenimi, s katero bomo dobili boljši vpogled nad temami, ki so za
zaposlene še posebej aktualne. Na tem mestu vabim zaposlene, da
svoja mnenja in vprašanja v še v veËji meri naslovijo na pooblašËenko. Zanimivo bo tudi ugotoviti, v okviru katerih aktivnosti je
družba prisotna na razliËnih podroËjih družbene odgovornosti.

PODJETJE

DRUŽINI PRIJAZNO

Dejstvo je, da rodnost v Sloveniji in na splošno v EU
pada. »e želijo države vplivati na spremembo le-tega, bodo
morale na nek naËin spodbuditi mlade k odloËitvi za ustvarjanje družine. Z oblikovanjem uËinkovitih prebivalstvenih politik in ustrezne zakonske ureditve, lahko pa tudi s spodbudami
delodajalcev. Ti lahko mladim oziroma (bodoËim) staršem z
razliËnimi ukrepi pomagajo pri usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti.
VeËni izziv staršev je, kako vzpostaviti pravo ravnovesje
med Ëasom, ki ga porabimo na delovnem mestu, in prostim
Ëasom (družino). Usklajevanje obeh sfer je sprva veljalo za
bolj ali manj prezrto vprašanje žensk, s postopnim spreminjanjem oËetovske vloge v družini pa postaja vprašanje enako
pomembno tudi za moške.
Izsledki raziskave (Tabela 1, Tabela 2), ki je bila narejena
v desetih evropskih državah kažejo razliko v porabi Ëasa zaposlenih žensk v primerjavi z zaposlenimi moškimi. Slovenke so
bile leta 2004 po prostem Ëasu bližje dnu lestvice, pri vrhu pa
po urah plaËanega dela in skrbi za gospodinjstvo in družino.

Posebno skrb pri usklajevanju dela in družine imajo vodje,
od katerih se priËakuje, da bodo razumeli potrebe zaposlenih in
podpirali do družine naklonjeno politiko. Kadrovska služba bo
skladno s tem namenom realizirala usposabljanja za pridobitev
dodatnih socialnih vešËin.
Slovenska zakonodaja na podroËju delovnih razmer starševskega varstva in enakih možnosti spolov predstavlja ustrezno podlago za uresniËevanje enakega položaja mladih žensk in
staršev mlajših otrok na trgu dela. Odgovornost delodajalcev je,
da pravoËasno zaznavajo potrebe staršev ter z družini prijazno
politiko ustvarjajo okolje, ki bo v Ëim veËji meri prepreËevalo
konfliktnost starševske vloge in vloge zaposlenega.

V imenu vseh, ki so do zdaj soustvarjali pogoje za
uresniËitev družini prijaznega okolja v Elektru Ljubljana d. d., vam želim, da bi bila harmonija med vsakdanjimi opravili na delovnem mestu in doma, dosežena v
Ëim veËji meri. V prihajajoËih prazniËnih dneh pa seveda Ëim veË lepih trenutkov v krogu svojih najbližjih.

Skrb vzbujajoËi so tudi podatki raziskave o vplivu zaposlitve na starševstvo v Sloveniji (Delo in družina - s partnerstvom do družini prijaznega delovnega okolja, »ernigoj Sadar
idr., 2007), ki je potrdila diskriminacijo na delovnem mestu
zaradi starševstva. Še posebej so diskriminacijo izpostavljale
matere, potencialne matere in moški, ki želijo uveljavljati zakonsko doloËene starševske pravice.

Andreja Radovan,
PooblašËenka za usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja v Elektru Ljubljana d. d.

Tabela 1: Poraba Ëasa zaposlenih žensk v desetih evropskih državah v letu 2004.
BE

DE

EE

FR

HU

SI

FI

SE

UK

NO

Prosti Ëas

3:51

4:49

4:00

3:08

3:43

3:51

4:38

4:38

4:21

5:22

Uživanje obrokov, osebna nega

2:36

2:31

2:06

2:57

2:21

2:02

2:02

2:23

2:07

2:02

Spanje

8:16

8:11

8:23

8:38

8:18

8:12

8:22

8:05

8:25

8:07

Potovanje

1:30

1:27

1:15

1:05

1:54

1:09

1:16

1:28

1:33

1:17

Skrb za gospodinjstvo in družino

3:52

3:11

4:04

3:40

3:54

4:24

3:21

3:32

3:28

3:26

PlaËano delo, študij

3:53

3:52

4:13

4:32

4:43

4:23

4:20

4:05

4:06

3:46

(BE - Belgija, DE - NemËija, EE - Estonija, FR -Francija, HU - Madžarska, SI - Slovenija, FI - Finska, SE - Švedska, UK - Ukrajina, NO - Norveška)
Vir: How Europeans Spent Their Time 2004 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

Tabela 2: Poraba Ëasa zaposlenih moških v desetih evropskih državah v letu 2004.
BE

DE

EE

FR

HU

SI

FI

SE

UK

NO

Prosti Ëas

4:23

5:11

4:47

3:51

4:37

4:52

5:06

4:51

4:41

5:37

Uživanje obrokov, osebna nega

2:35

2:21

2:11

2:58

2:30

2:07

1:55

2:05

1:55

1:58

Spanje

8:01

8:00

8:22

8:24

8:08

8:06

8:12

7:52

8:11

7:53

Potovanje

1:43

1:31

1:20

1:10

1:10

1:14

1:17

1:32

1:36

1:23

Skrb za gospodinjstvo in družino

2:15

1:52

2:20

1:53

2:09

2:24

1:59

2:23

1:54

2:12

PlaËano delo, študij

5:03

5:05

5:00

5:44

5:25

5:20

5:32

5:17

5:42

4:56

Vir: How Europeans Spent Their Time 2004 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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Ogrevanje stavb
Splošni namigi in možnosti za varËevanje z energijo

Z

astareli ogrevalni sistemi so eden izmed poglavitnih vzrokov
za prekomerno rabo energije v podjetjih. Pogosto obstojeËi
ogrevalni sistemi niso skladni s sodobnimi tehniËnimi standardi, prav tako so pogosto tudi slabo vzdrževani ali sploh niso.
Tako smo priËa velikim izgubam toplote, nepotrebnim izgubam
med zaustavitvijo in majhne letne stopnje izkorišËenosti.
Poglavitni vzroki so naslednji:
• Razdeljevanja toplote po navadi ni mogoËe ustrezno uravnavati.
• Kotli so pogosto preveliki.
• Cevi in kotli so slabo izolirani ali pa sploh niso.
• Izgube v dimnih plinih; po nepotrebnem se porabi do cca 13 %
energije.
• Proizvodnja toplote ni prilagojena dejanski porabi.
• Velike izgube v stanju pripravljenosti.

Parametri, ki vplivajo na potrebe po energiji
Potreba po toplotni energiji za ogrevanje je odvisna od naslednjih parametrov:
• Konstrukcije ovoja stavbe, tal in strehe ter njihovih gradbeno
fizikalnih lastnostih.
• Izbrane sobne temperature in stopnje ugodja v prostoru.
• Stopnje izrabe energije, ki je v gorivu.
• KoliËine izgub energije zaradi sevanja in stanja pripravljenosti,
ki nastajajo zaradi:
- temperaturne razlike med površino kotla in kotlovnico;
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•
•
•
•

•

•

- kakovosti in stopnje izolacije kotla;
- ohlajanje kotla, kadar gorilnik ne deluje.
NaËina distribucije in oddajanja toplote ter s tem povezanih izgub.
Ponovne uporabe toplote in izrabe odpadne toplote.
Regulacije, s katero sta doloËena Ëas obratovanja in temperatura.
Ali je sistem kot celota blizu optimalnemu, kar pomeni, da se
posamezne komponente sistema ujemajo, da je ogrevanje prilagojeno lokaciji, najnižjim temperaturam ...
Porabe elektriËne energije za pomožno tehniko, h kateri sodijo
obtoËna Ërpalka za ogrevanje, obtoËne Ërpalke za toplo vodo,
gorilnik in regulator.
NaËin priprave tople vode.

Takojšni ukrepi, s katerimi lahko vplivamo na porabo energije
ogrevalnega sistema:
a) Temperatura prostora in zagotavljanje bivanjskega udobja
• PrepreËimo pregrevanje prostorov. »e znižamo temperaturo v
prostoru le za 1,5 °C, kar skoraj ne bomo obËutili, bomo zmanjšali porabo goriva za 10 %.
• Temperaturo v prostoru prilagodimo dejavnosti. Toplotno ugodje sedeËega Ëloveka v prostoru je doloËeno s Pravilnikom o prezraËevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS 42/2002, 14. Ëlen):
temperatura zraka v prostoru naj bo v Ëasu brez ogrevanja med
22 °C in 26 °C, priporoËljivo od 23 °C do 25 °C ter med sezono
ogrevanja med 19 °C in 24 °C, priporoËljivo 20 °C do 22 °C.
• Hitrost zraka v prostoru (prezraËevanje, klimatizacija) mora biti
manjša od 0,1 m/s ali 0,25 m/s poleti, saj se zaradi pojava obËutka prepiha poveËa potreba po toploti.
b) Boljša izraba energije goriva
• Za pravilno delovanje gorilnika poskrbite za zadosten dotok
zraka. Slabše zgorevanje goriv zaradi pomanjkanja zraka po-
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•
•

•
•

•
•

veËuje temperaturo dimnih plinov in poslediËno poveËanje
izgub zaradi dimnih plinov. Spodnja meja za temperaturo
dimnih plinov je odvisna od uporabljene tehnike in mora predvsem prepreËevati kondenzacijo ter pronicanje vlage v dimnik.
»e nepolnega zgorevanja ne morete odpravite s prilagoditvijo nastavitev gorilnika, potrebujete nov gorilnik. Prav tako je
temperaturo dimnih plinov vedno mogoËe znižati z zmanjšanjem toplotne moËi gorilnika; pri tem lahko prihranite do 5 %
energije.
Prilagodite toplotno moË gorilnika toplotni moËi kotla, ki je navedena na tablici, kjer so podatki o kotlu.
Naj bo razpršitev goriva pri oljnih gorilnikih Ëim boljša. Boljšo
razpršitev lahko dosežemo s predgretjem kurilnega olja, vendar
naj bo ta naprava že znotraj gorilnika.
Saje nastajajo tudi zaradi slabega tesnjenja na šobah, kajti pojavlja se iztekanja olja pri ugasnjenem gorilniku.
Preverite, ali je vaš kotel neprodušen; uhajanje zraka v kotel je
lahko tudi vzrok za preveË zraka v mešanici gorivo - zrak. »e
dopustnih mej ne morete doseËi, boste morali zamenjati kotel.
Pri starih ogrevalnih sistemih bodite še posebej pozorni na ukrepe, ki vam jih prepiše dimnikarska služba.
Pri sodobnih gorilnikih namestite nepredušen ventil, ki zmanjša
ohlajanje.

c) Zmanjšanje izgub s sevanjem in v stanju pripravljenosti
• Tudi pri starih kotlih znižajte temperaturo kotla na najnižjo dopustno, kot je ta doloËena v navodilih za uporabo (od 70 do
80oC). Temperaturo kotla zvišajte le v izredno mrzlem vremenu.
• Pri sistemih z veË kotli - kaskadni sistemi namestite sekvenËno
krmiljenje za vklapljanje kotlov. Le ob poveËanju potreb po toploti so bodo vklopili dodatni kotli poleg osnovnega. Tako boste
zmanjšali izgube v stanju pripravljenosti, glavni kotel pa lahko
deluje z najveËjo uËinkovitostjo.
d) Razdeljevanje in oddajanje toplote
• Uporabite hidravliËno uravnavanje pri vzdrževanju enake toplotne moËi na razliËnih grelnih telesih (radiatorjih) ne glede na
oddaljenost od Ërpalke.
• Pomembno je vedeti: optimalno, ob najmanjših mogoËih izgubah, oddajanje toplote pomeni oddajati - sevati toploto v prostor
pri kar najveËjih površinah grelnih teles (zato imajo radiatorji
rebra) ter pri Ëim nižji temperaturi prenosnega medija v sistemu
(vode).
• Ne zastirajte grelnih teles.
• Popravite takoj vse netesne ventile v sistemu ogrevanja.
• PrepreËite nepotrebne izgube toplote z ustreznim prezraËevanjem; prepovedana so odprta okna na “V”.
• Poskrbite za zapiranje vrat tudi ponoËi in ob koncih tedna stavbe in oprema imajo zmožnost akumulacije toplote.
e) Uravnavanje Ëasa delovanja gretja in temperature v prostorih
• »im krajši Ëas delovanja - ogrevanje vklopite in izklopite malo
pred zaËetkom in malo pred koncem delavnika.
• »im manj ogrevajte stopnišËa, preddverja, skladišËa, kleti. Dobro

preverite - le Ëe ni nevarnosti zmrzovanja, lahko ogrevanje celo
izklopite.
• Celo stare ogrevalne sisteme lahko nadgradite z regulacijo: temperatura prenosnega medija v distribucijskem sistemu se prilagaja trenutni zunanji temperaturi. Vedno preverite nastavitve
zunanje temperature, prav tako preverite, ali je senzor za merjenje zunanje temperature ustrezno namešËen.
• Regulacija temperature v prostorih mora biti razliËna za delavnike, konce tedna in praznike, prav tako naj bo želena temperatura nastavljena loËeno za Ëas Ëez dan in posebej za Ëas noËi.
PonoËi ne potrebujemo enake temperature v prostoru kot Ëez
dan oziroma proti veËeru, ko smo še aktivni.
• Namestite termostatske ventile; ti zaznavajo tudi toploto, ki je
rezultat neposrednega sonËnega sevanja ali ogrevanja prostora
iz notranjih virov toplote (štedilniki, peËice, televizorji, raËunalniki ...).
f) Optimiranje sistema ogrevanja
• V prostorih, ki se uporabljalo le za kratek Ëas, namestite takšen
sistem ogrevanja, ki ga je mogoËe hitro in uËinkovito regulirati. Izberite ogrevanje, ki je lokaciji in namenu najprimernejše.
V proizvodnih prostorih ali prostorih z visokimi stropi so najprimernejši sistemi z vpihovanjem toplega zraka. VeË manjših
naprav, porazdeljenih po prostoru, je boljše kot ena velika naprava.
• Preverite, ali z obstojeËim sistemom klimatizacije ni mogoËe
tudi ustrezno ogrevati prostorov.
g) Poraba elektriËne energije za pomožno tehniko
• ObtoËne Ërpalke za ogrevanje nastavite na mogoËe nižjo raven
delovanja.
• Poleti izklopite obtoËne Ërpalke za ogrevanje, ki so v prostem
teku.

Za konec
Podali smo nekaj takojšnjih ukrepov za optimiranje ali zmanjšanje rabe energije ogrevalnih sistemov. Izjemno pomembno pa je
vedenje: vsaka stavba je kot Ërna škatla, ki jo pred zunanjimi vplivi,
pozimi na primer pred nizkimi temperaturami, šËiti njena fasada
- plašË, to je fasada skupaj s stavbnim pohištvom, streho in z izvedbo tal. Vgraditi sodoben uËinkovit sistem ogrevanja v stavbo, ki
na primer nima izolacije, ne gre. Vedno zaËnimo s sanacijo plašËa
naše “Ërne škatle”, nato pa se lotimo še sanacije sistema ogrevanja
in seveda tudi hlajenja, da nam pozimi ne bo hladno, poleti pa ne
prevroËe.

S preprostimi ukrepi lahko skupaj veliko dosežemo
pri ohranjanju naravnega okolja!

Uršula Krisper,
vodja projekta VarËevanje z elektriËno energijo znotraj podjetja
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Izvajanje del na železnih stebrih
V okviru Službe za izgradnjo OE Storitve na distribucijskem omrežju DE LO deluje Skupina za izgradnjo Domžale II. Prednostna naloga te skupine je izvajanje del na
110 kV omrežju, SN-kabelski tehniki in na segmentu izvajanja dežurstev za 20 kV KB-DV v okviru DE Ljubljana
okolica.

K

onec leta 2007 so bila v OE Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja naËrtovana veËja investicijsko-vzdrževalna dela na 110 kV vodih. Skupni cilj vseh nas je bil,
da se dela izvedejo v Ëim veËjem obsegu z lastnim znanjem in
razpoložljivimi delavci. V okviru DE LO sta bili tako oblikovani
dve skupini za izvajanje del na 110 kV vodih. V mesecu decembru
2007 sta zaËeli dela na zamenjavi keramiËnih izolatorskih verig z
V-kompozitnimi na DV 110 kV Logatec-Cerknica. Pri izvajanju del
so se pod vodstvom delovodje Braneta Sršena in izkušenimi delavci
iz Skupine Domžale II izobraževali monterji, ki so prviË izvajali dela
na železnih stebrih. Hitro so osvojili znanje. Dela so potekala nemo-

Uporaba transportnega voziËka pri namešËanju medfaznih distanËnikov.

teno in varno, Ëeprav so se prviË sreËali z delom na veËjih višinah,
novim postopkom dela, materialom in orodjem. Seveda je bilo treba
dopolniti orodje ter delovna in zašËitna sredstva.
V letu 2008 so se izvajala dela na zamenjavi izolatorskih verig na DV 35kV TET-Trbovlje 1 in 2, DV 110 kV »rnuËe-BežigradŽale-TE-TO in DV 110 kV KleËe-ViË 1 in 2. Glede na postopno
usposabljanje za izvajanje teh del se je pri zadnjih dveh objektih
Skupini Domžale II. pridružila Skupina Domžale III. Sodelovala je
tudi Skupina izgradenj Trbovlje.
Vse tri skupine so letos izvedle dela na zamenjavi izolatorskih
verig na DV 110kV BeriËevo-Polje 1 in DV 110 kV KleËe-Šiška 1 in
2, kjer so dela v sklepni fazi.

Zamenjava izolatorske verige.

Do konca leta pa imamo naËrtovana dela na zamenjavi poškodovanih izolatorjev in vodnikov na posameznih DV ter zamenjavo opozorilnih tablic in oznaËb na petih DV-sistemih.
Glede na osvojeno znanje v preteklem obdobju nam dandanes
ne predstavljajo nikakršne ovire elektromontažna dela na 20 kV, 35
kV in 110 kV nivoju, kot so: popravilo faznih vrvi in strelovodne
vrvi na železnih jamborih, zamenjava kompozitnih izolatorjev, ovijanje optiËnih vodnikov, montaža medfaznih distanËnikov, delo na
portalih in v stikališËih RTP-jev itd.

Delavci pri montaži visokonapetostnih distanËnikov.
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Glede na težko delovno nezgodo septembra 2008 se daje velik
poudarek na izvajanje varnostnih ukrepov, uporabo zašËitne opreme in dokumentov za varno delo. Dobavljene so bile tudi nove
varovalne naprave za varno vzpenjanje in spušËanje po železnih
stebrih ter transportni voziËki, kar je bolj detajlno razvidno iz posnetih slik. Opaža se, da delavci dosledno izvajajo zašËitne ukrepe
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Ozemljitvena oprema ter pripadajoËi indikatorji za delo na železnih
jamborih.

Uporaba varovalne vrvi pri vzponu na železni jambor.

in uporabljajo osebno zašËitno opremo, kar je hvale vredno in samo
želimo si lahko, da tako nadaljujejo, saj s tem zelo zmanjšamo možnosti za delovno nezgodo.
Poudariti je treba tudi dobro sodelovanje in skupno pripravo
terminskih naËrtov s sodelavci službe za vzdrževanje VN-vodov
OE ORDO, ki se zelo trudijo, da nam pravoËasno pripravijo delo,
material in ustrezne dokumente za varno delo.

HidravliËna zavora.

Skupina za izgradnjo Domžale II., III.

Na koncu pa prav tudi, da predstavimo še sodelavce, ki sodelujejo pri izvajanju teh zelo zahtevnih del, in se jim zahvalimo za
prizadevno in uspešno delo ter ustvarjen kolektivni duh, in sicer:
• Priprava in koordinacija del: Janez Brnot - organizator del, Brane Sršen - delovodja.
• Skupina za izgradnjo Domžale II.: Janez Erjavec - delovodja,
Andrej Priteržnik - sam. elektromonter, Aleš Sršen - sam. elektromonter, Janez Mlakar - elektromonter.
• Skupina za izgradnjo Domžale III.: Tomaž Šircelj - delovodja,
David Kališnik -namestnik delovodja, Aleš Pristav - sam. elektromonter, Matjaž Pikelj - sam. elektromonter, Bojan Grošelj sam. elektromonter, Miha Šraj - elektromonter.
• Skupina za izgradnjo Trbovlje: Marjan Jevševar - delovodja, Zoran Košir - pomoËnik delovodja, Mišo Dimec - sam. elektromonter, Aleš Zakonjšek - elektromonter, Marjan Rogelj - elektromonter.
Janez Brnot in Franci Golob
Foto: Brane Sršen in Janez Bernot
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Prevezava ENP Zidani Most na 20
kV napetost iz RTP RadeËe

Dela na daljnovodnih stebrih pri RTP Zidani most.

Z vkljuËitvijo novega RTP 110/20 kV RadeËe v letu
2008 in izvedenim prehodom 10 kV in 35 kV omrežja na
obmoËju RadeË in Zidanega Mostu sta nam na tem obmoËju ostala neprevezana na RTP RadeËe še dva veËja in
pomembna odjemalca, in sicer: Napajalna postaja ENP Zidani Most (železnica) in Papirnica RadeËe.

G

lede na to, da so naprave v Papirnici RadeËe veËjih razsežnosti, ki za prehod na 20 kV terjajo precejšna sredstva, teh
pa Papirnica nima, smo se odloËili, da se kljub temu zadeve
lotimo in izvedemo prevezavo ENP Zidani Most na napajalno napetost 20 kV, Papirnico RadeËe pa do preklica pustimo na 35 kV,
s tem da jo prevežemo mimo RTP Zidani Most ter tako sprostimo
RTP Zidani Most do take mere, da jo v nadaljevanju lahko porušimo
oziroma odstranimo.
Po temeljitih predhodnih pripravah smo prevezavo izvedli v
vnaprej naËrtovanem in dogovorjenem dnevu, tj. 18. avgusta 2009.
Dela so izvajale Skupine za izgradnjo DO in Skupine za vzdrževanje
iz Nadzorništev RadeËe in Hrastnik iz DE Trbovlje pa tudi Skupina
za izgradnjo DO iz Domžal ter skupina Slovenskih železnic.
Zanimivo je, da prevezava transformatorjev v ENP ni bila problematiËna, saj so bili prej vezani v zvezdo, zdaj pa so v trikotu.
Osnovno napajanje ENP Zidani Most je tako zdaj izvedeno iz
RTP 110/20 kV RadeËe po Ëistem vodu (prej iz RTP 110/35/10 Hrastnik), kot rezervno pa je mogoËe ENP napajati iz RTP RadeËe tudi po
drugem sistemu - DV 2 x 20 kV. Poleg tega obstaja tudi možnost
napajanja iz RTP Laško (Elektro Celje). Vizija za naprej pa je, da se
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bo rezervno napajanje za ENP izvedlo tudi iz RTP Hrastnik, seveda
ko bo le-ta rekonstruiran na 20 kV napetost.
Zanimivo in pomembno je, da smo z izvedeno prevezavo eliminirali izpade kompenzacije v RTP 110/35/10 Hrastnik. Opaža pa se
tudi, da je manj motenj in težav z zagotavljanjem napajanja z elektriËno energijo pri odjemalcih Steklarne Hrastnik, Tovarne kemiËnih
izdelkov Hrastnik in Rudnika Hrastnik, ki se napajajo z napetostjo
35 kV iz RTP Hrastnik brez ENP Zidani Most. Motnje pri oskrbi s
kakovostno elektriËno energijo pri teh odjemalcih je verjetno povzroËala neenakomerna obremenitev s ENP Zidani Most. Zanimivo je
tudi, da so se po vklopu ENP Zidani Most v RTP RadeËe pojavili višji
harmoniki v RTP RadeËe, ki pa so znotraj dopustnih meja.
Po vseh teh aktivnostih je ostala le še Papirnica RadeËe na 35
kV, napajana po enem daljnovodu iz RTP Hrastnik, kar bo treba
urediti do prehoda na 20 kV v RTP Hrastnik.
Ker imamo na obmoËju RadeË 20 kV mrežo, smo lahko hkrati
z navedenimi aktivnostmi izvedli še naËrtovano arterijsko povezavo med DV 20 kV RadeËe in DV 20 kV Radež, ki nam zdaj omogoËa
napajanje odjemalcev na obmoËju Radeža iz RTP RadeËe; prej se je
to obmoËje napajalo iz RTP Sevnica (Elektro Celje).
Na koncu naj omenim še eno pridobitev na obmoËju Nadzorništva RadeËe, in sicer izpostavljeno povezavo DV 20 kV Sopota
z obmoËjem DE Novo mesto v krajih »epje - Vodice. Pridobljena
20 kV arterijska povezava bo tako služila prenapajanju ob rednem
vzdrževanju in tudi ob okvarah v omrežju na tem obmoËju.
Alojz Primon

Zamenjava izolatorskih verig na daljnovodnem stebru.

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Prikaz gašenja zaËetnih požarov v
Nadzorništvu Ribnica
Na podlagi usmeritev Sveta za varnost in zdravje pri
delu Elektra Ljubljana d. d., je bilo 16. 10. 2009 v DE KoËevje izvedeno praktiËno usposabljanje na temo Prikaz gašenja zaËetnih požarov. Usposabljanje je izvedel PGD Sodražica, ki se je edini odzval na dopis s prošnjo za izvedbo
tovrstnega usposabljanja. Po pridobitvi predhodne ponudbe in dogovoru s predsednikom PGD Metodom Pucljem
je bilo usposabljanje izpeljano na obmoËju Nadzorništva
Ribnica v Sodražici. Prikaza so se udeležili tudi delavci
Nadzorništva Dobrepolje.

P

ri prikazu so sodelovali trije operativni Ëlani PGD Sodražica, opremljeni z vso potrebno zašËitno opremo, ki jo morajo
uporabljati gasilci na intervenciji. Na uvodnem predavanju
je bilo podanih nekaj osnovnih informacij o delovanju in aktiviranju PGD, povezavi in sporoËanju informacij o požarih na interventno številko 112 - centra za obvešËanje, namenu in delovanju
posameznih tipov gasilnikov ter o njihovi uporabi glede na vrsto
požara.
Sledil je praktiËen prikaz gašenja dveh vrst požarov, in sicer:
• prikaz gašenja organskih snovi skupine A - lesa in lesnih odpadkov,
• vnetljivih tekoËin skupine B - mešanica plinskega olja, bencina
in odpadnega olja v primerni posodi.

V prikazu so bila uporabljena razliËna sredstva za gašenje,
in sicer: voda, gasilniki na prah - S9, gasilniki na CO2 in gasilna
pena, ki jo gasilci uporabljajo ob gašenju požarov vnetljivih tekoËin veËjih razsežnosti. Poleg uporabe ustreznega gasilnega sredstva
je bil dan poudarek tudi na pravilni uporabi gasilnikov in tehniki
gašenja. Kot ponazoritev uporabe nepravilnega gasilnega sredstva
pri gašenju vnetljivih tekoËin je bil opravljen tudi prikaz gašenja z
vodo, pri Ëemer se je zgodil ravno nasproten uËinek, in sicer pospešitev gorenja in moËno poveËan plamen ter možnost razširitve
požara zaradi pritiska vode in izlitja vnetljive tekoËine v okolico.
Pri gašenju z vodo in gasilno peno je bilo uporabljeno gasilsko
vozilo GVC 24/50. PraktiËno gašenje so ob koncu lahko izvajali
tudi posamezni udeleženci usposabljanja pod strokovnim vodstvom
operativnega gasilca in uporabi zašËitne gasilske Ëelade s šËitnikom
za obraz.
Po opravljenem konËanem pogovoru so prisotni izrazili zadovoljstvo s prikazanim in poudarili, da je bil takšen prikaz najkoristnejši, saj je šlo za praktiËno izvajanje gašenja in ne le za teorijo, kot
je bila praksa do zdaj. V prihodnje nameravamo izvesti prikaz tudi
za sodelavce Nadzorništva KoËevje in zaposlene na sedežu DE.

Branko Volf
Fotografije: Bojan Pintar

Prikaz gašenja vnetljivih tekoËin z gasilno peno.
Foto: Bojan Pintar
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Letni razgovori 2010
S prakso letnih razgovorov
(LR) z vsemi zaposlenimi v Elektru
Ljubljana d. d. bomo nadaljevali
tudi v prihodnjem letu, in sicer v
obdobju med 25. januarjem in 25.
februarjem 2010. Kot v preteklem
letu, se boste zaposleni o toËnem
terminu LR dogovorili s svojim neposredno nadrejenim vodjem.

G

re za ponovno priložnost, da se
vodja pogovori s sodelavcem o
doseženih in naËrtovanih ciljih,
delovni uspešnosti, osebnem razvoju in
o potrebnem izobraževanju, skratka o
vsem, kar bi utegnilo izboljšati delovno
uspešnost sodelavca, pogoje za delo, pa
morda tudi kakovost njunega odnosa.
Spomnimo, anketa o izvedbi LR v
Elektru Ljubljana d. d., je v preteklem

letu pokazala, da zaposleni pozdravljajo
tovrstne razgovore. S posluhom vodstva,
ki je izrazilo naklonjenost takšni praksi,
lahko le še izboljšamo proces izvedbe LR
skladno z optimalnimi rešitvami.
Kar zadeva aktivnosti kadrovske službe, je le-ta pripravila povzetek
predlogov izobraževanj za sodelavce in
jih posredovala v presojo izvršnim direktorjem OE ter direktorjem DE. Ti so
v nadaljevanju z vodji služb pripravili
nabor potrebnih znanj za zaposlene.
KonËne predloge, ki so nekoliko odstopali od prvotnih zapisov v poroËilu,
je kadrovska služba uporabila pri pripravi naËrta izobraževanja zaposlenih
v letu 2009. PoroËilo o realizaciji izobraæevanj v letu 2009 je dostopno na
intranetni strani druæbe (kadri in izobraæevanje).

Pri procesu izvajanja LR je treba
posebno pozornost nameniti:
• Dobri organizaciji in pravoËasni izvedbi LR
Za kakovostno izvedbo posamezne faze LR je potrebno smotrno naËrtovanje Ëasa. Izvedba je veËinoma
konËana v enem mesecu. Konkreten
urnik razgovorov s sodelavci vsak
vodja pripravi sam in o tem pravoËasno obvesti svoje sodelavce.
• Osebni pripravi vodij in sodelavcev
pred zaËetkom LR
Nekaj dni pred LR vodja razmisli o
nadaljnjem strokovnem in osebnem
razvoju posameznega sodelavca
skladno z danimi možnostmi, o njegovi uspešnosti in kljuËnih nalogah
oziroma ciljih, njegovih potencialih.
Na drugi strani pa sodelavec razmisli o lastni oceni svojega (preteklega)
dela, zmožnostih, prihodnjih ambicijah glede razvoja kariere in izobraževanja, o izboljšavah itd.
• Pripravi poroËil oziroma razumevanju zapisanih dogovorov med vodjo
in sodelavcem
• Analizi dobljenih podatkov oziroma dogovorov (izobraževanja ...) ter
skladno s tem oblikovanju kadrovskih
in drugih aktivnosti
Naloga kadrovske službe je, da pregleda dogovore med vodjo in sodelavcem na podroËju izobraževanja in
usposabljanja, ki služijo kot smernice za izdelavo celovitega naËrta izobraževanja in razvoja kadrov na
ravni kadrovskih procesov. Ravno
tako analizira in vrednoti izvedbo
LR: spremlja npr. odstotek udeležbe,
povzema skupne toËke z namenom
doloËanja naËrta izboljšav ... Po drugi strani pa bo vsak vodja analiziral
razgovore s svojimi podrejenimi sodelavci.

Razgovor naj bo v sprošËenem vzdušju.
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• Izboljšavam
Dopolnila obrazcev, dodatno usposabljanje vodij, temeljitejša priprava
udeležencev ipd.
Razgovor med sodelavcem in vodjo bo potekal skladno z že uteËenim
potekom in napotki. Ko smo pri izboljšavah, se zavedamo, da so spremembe
dobrodošle, še posebej na zaËetku vsakršne prakse. Razgovor bo v prihodnje
sklenjen na nekoliko spremenjenem
(elektronskem) obrazcu oziroma poroËilu. Njegova struktura bo dopolnjena
predvsem v poglavju o ciljih, ki bodo po
novem tudi ovrednoteni. Z namenom,
da bi bili Ëim uspešnejši, bo treba dodatno razmisliti o aktivnostih (podcilji)
za dosego postavljenih ciljev.
Ker LR ni enkraten dogodek, ampak
celoleten proces, ki doživi formalni zapis v krajšem razgovoru, se odgovornost
vodij s konËanim LR vsekakor ne sklene.
Bistvenega pomena za uspešno vodenje

sodelavcev so: redno spremljanje dela in
razvoja sodelavcev med letom, sprotno
reševanje nastalih težav, dajanje podpore sodelavcem, izrekanje pravoËasne
pohvale in konstruktivne kritike ter ne
nazadnje tekoËe zapisovanje kritiËnih
oz. izjemnih dogodkov. Takšen naËin
vodenja lahko ustvari pozitivne uËinke,
ki se izražajo v poveËani delovni uspešnosti posameznikov, veËji motiviranosti
ipd.
LR so sestavni del vodenja, izboljšujejo delovno uspešnost in zagotavljajo razvoj posameznika. So orodje in
pomoË pri veËini kadrovskih procesov
ter v veliki meri vplivajo na razvoj in
utrjevanje dobre medsebojne komunikacije in pozitivne podjetniške kulture.
Seveda, gre za možnosti, ki nam jih tovrstni razgovori nudijo. Vedno znova pa
smo pred vprašanjem, v kolikšni meri
lahko vodja na ustrezen naËin izkoristi
in usmeri energijo svojih sodelavcev v
uresniËevanje skupnih ciljev. Odvisno

- od motiviranosti vodje, njegovih vodstvenih in drugih vešËin ter ne nazadnje
od njegovega zavedanja o pomembnosti
doseganja skupne sinergije.
Ker je razgovor o ciljih sodelavca
pomemben del LR, bo njihova vsebina
podrobneje predstavljena v loËenem
prispevku. Naj na tem mestu omenim,
da je bilo vodstvo posameznih OE/DE
deležno posebnega izobraževanja s podroËja ciljnega vodenja, ki bo pridobljeno znanje in vešËine lahko preneslo na
svoje bližnje sodelavce za uËinkovito
vodenje LR.
O predvidenih aktivnostih za izvedbo LR v naslednjem letu boste zaposleni dodatno obvešËeni.

Andreja Radovan

NOVICA

NOVICA

Posvetovanje informatikov
energetikov Slovenije

N

a novinarski konferenci ob zaËetku Posveta informatikov
energetikov Slovenije, ki sta ga letos že drugo leto zapored
organizirala Informatika, d. d., in Fakulteta za raËunalništvo in informatiko, sta mag. Miran Novak in dr. Rok Rupnik kot
sopredsednika programskega odbora predstavila letošnje posvetovanje, orisala njegovo vlogo v slovenskem IT-prostoru in nakazala
nadaljnjo vizijo razvoja PIES-a. Peter Novak, vodja prodaje za velika podjetja pri Microsoftu, je na kratko predstavil izzive in perspektive, ki jih energetika trenutno ponuja informatikom; predstavil je,
kaj se priËakuje v prihodnosti. Boštjan GabrijelËiË, predstavnik za
programsko opremo Tivoli pri IBM-u, je povedal, da sta malteška

nacionalna operaterja elektroenergetskega in vodovodnega omrežja izbrala prav IBM, ki bo naËrtoval in uvedel modro omrežje v
državi; pojasnil je, zakaj so se tako odloËili. Miha Dumitrov, vodja
prodaje pri Ciscu, nam je v imenu podjetja, ki je vodilo integracijo
heterogenih omrežij na enotno platformo IP, zaupal, kakšna je njihova vizija elektriËnih omrežij.
Pokrovitelji udeležencem posvetovanja tudi sicer predstavijo pomembnejše novosti na podroËju informacijskih tehnologij za
elektroenergetska podjetja.
Violeta Irgl
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Ciljno vodenje - cilji kot sestavni
del letnega razgovora
“Ko ste zadeli cilj, ste zgrešili ... vse
ostalo!” (vzhodnjaška modrost)

Metodologija doloËanja ciljev
V poslovnem svetu najpogosteje uporabljamo povsem racionalen pristop k ciljem. Racionalni cilji so jasni in doloËni. Izraženi
so v številkah, merljivi in imajo naslednje znaËilnosti (SMART): S
- Specific (konkreten), M - Measurable (merljiv), A - Attainable (dosegljiv oz. realen), R- Result oriented (usmerjen v rezultat), T - Time
specific (Ëasovno doloËen).

Ker smo pri svojem delu bolj uspešni, Ëe razumemo,
kaj se od nas priËakuje na delovnem mestu, kakšni rezultati dela, h katerim ciljem moramo slediti, je pomemben
del LR s sodelavcem tudi pogovor o ciljih, ki naj bi jih
sodelavec dosegel v prihodnjem letu. Torej, v tem delu LR
Pri oblikovanju SMART ciljev je lahko v pomoË šest temeljnih
se vodja in sodelavec pogovorita in uskladita glede kljunovinarskih vprašanj: Kdo (Za koga gre?), Kaj (Kaj želim doseËi?),
Ënih nalog, cilje Ëasovno opredelita, kot tudi priËakovano
Kje (Kje se bo dogajalo?), Kdaj (Kdaj bo cilj dosežen?), Kateri (Katekakovost, uËinke oz. rezultate. Dobro je uskladiti mnenje
re zahteve, omejitve je treba upoštevati?), Zakaj (Zakaj to delam? Iz
tudi glede tega, kaj niso kljuËne naloge. Rutinska, vsakokaterih razlogov, koristi, ...).
dnevna opravila ne sodijo mednje ter jih ponavadi ne izpostavljamo
posebej.
nenje tudi glede tega, kaj niso klju�ne naloge. Rutinska, vsakodnevna opravila ne

dijo mednje in jih po navadi ne izpostavljamo posebej.
OdloËilna formula, ki jo mora osvojiti tako vodja, kot delavec, je:
lo�ilna formula, ki jo morata osvojiti vodja in delavec, je:
DU (delovna uspešnost) = Z x M (zmožnosti x motivacija).
DU (delovna uspešnost) = Z x M (zmožnosti x motivacija).

Primer cilja s SMART elementi: “V enem letu zvišati ocene o
zadovoljstvu strank za 7 % in se kvalificirati za oddelËni bonus.”

Cilji naj bodo zapisani Ëim bolj jasno in jedrnato, tako, da
opisujejo želeno stanje, v katerem bi radi bili ob doloËenem Ëasu.
V prevodu to pomeni, koliko je nekdo kompetenten (širina
VkljuËevati morajo merila za kasnejšo oceno rezultatov. »e obprevodu to pomeni, koliko je nekdo kompetenten (širina znanja, sposobnosti, veš�ine,
znanja, sposobnosti, vešËine, izkušnje) in koliko je zavzet za dosego
jektivnih kazalcev oziroma standardov ni, je potrebno opredeliti
ušnje) in koliko je zavzet za dosego cilja z uporabo svojih kompetenc.
cilja z uporabo svojih kompetenc.
priËakovanja o tem, kaj in kako naj bo delo opravljeno.

1. Pregled ciljev družbe

5. Merjenje in
nagrajevanje
doseganja ciljev

5 KORAKOV
CILJNEGA
VODENJA

4. Redefinicija ciljev
(zunanji vplivi –
konkurenca)

2. Postavljanje individualnih
ciljev (OE/zaposleni)

3. Spremljanje napredka
(rokov)

Merila, na podlagi katerih obiËajno izhajamo, so: kakovost
(zadovoljstvo strank, odstotek napak, spoštovanje postopkov idr.),
koliËina (število neËesa, obseg opravljenega dela idr.), stroški (npr.
kakšni so sprejemljivi stroški), pravoËasnost (odzivni Ëas, držanje
rokov ipd.). ŠtevilËne cilje lahko opredelimo z: najmanj x, najveË
y, od x do y, natanËno x. »e je le mogoËe, za ugotavljanje doseganje cilja uporabimo že obstojeËe kazalnike (podatke, ki se že sedaj
sistematiËno zbirajo oziroma merijo). »e doseganja cilja ni mogoËe
meriti, se dogovorimo za manj eksakten naËin ugotavljanja doseganja cilja, kjer cilj izrazimo opisno.
Postavimo jasen rok oziroma Ëasovni okvir, do katerega naj
bo cilj dosežen. Ni priporoËljivo, da so si roki preveË blizu.

Smotrno je doloËiti cilje po prioritetah (utež cilja) ter se doZa uspešno naËrtovanje ciljev sodelavca je zelo pomembno,
govoriti tudi o naËrtu oziroma korakih izvedbe (podcilji - so enako
kot celovit cilj opredeljeni in Ëasovno doloËeni), da bomo Ëim bolj
da razume, kakšna je njegova vloga v družbi ter kakšen prispevek
uspešno prišli do konËnega želenega stanja oziroma cilja.
se od njega priËakuje. Zato je dobro, da na zaËetku tega pogovora
uspešno na�rtovanje
ciljev
sodelavca
je zelo
pomembno,
da razume, kakšna
vodja jasno
razloži
cilje družbe
in posamezne
organizacijske
enote. je njegova
ga v družbi Sodelavec
in kakšen mora
prispevek
se od njega pri�akuje. Zato je dobro, da na za�etku tega
Cilji so matrica za uspeh. Povedo nam, kam moramo usmeriti
razumeti vpetost lastnih dosežkov v skupne rezulgovora vodja jasno razloži cilje družbe in posamezne organizacijske enote. Sodelavec mora
energijo, dolgoroËno dajo vizijo, kratkoroËno pa motivacijo. Tako
tate in dosežene cilje ter uskladiti svoje osebne cilje in interese s
umeti vpetost lastnih dosežkov v skupne rezultate in dosežene cilje ter uskladiti svoje
kratkoroËne, kot dolgoroËne cilje, bi si morali zapisovati ter redno
in potrebami
družbe. družbe.
bne cilje in cilji
interese
s cilji in potrebami

ji morajo biti dolo�eni in zapisani tako, da vklju�ujejo merila za poznejšo oceno rezultatov.
objektivnih kazalnikov oz. standardov ni, je treba opredeliti pri�akovanja o tem, kaj in
48 • elektronovice | december2009
ko naj bo delo
opravljeno. Cilji morajo biti: �asovno dolo�eni, merljivi, realni, da za
delavca pomenijo izziv, dogovorjeni, jasni oz. razumljivi. Primerno število zastavljenih

»LOVEŠKIMI VIRI

RAVNANJE S

pregledovati, spremljati njihov napredek. Odgovornost vodij je, da
med letom redno spremljajo sodelavce pri uresniËevanju njihovih
ciljev in jim zagotavljajo ustrezno podporo.
Vodja mora zagotoviti, da cilji res obstajajo, so smiselni, razumljivi in nenazadnje izzivalni. Poskrbeti mora, da se cilji prilegajo
v okvir družbe in da se cilji manjše enote ujemajo s cilji veËje, niso
z njimi v konfliktu (združljivost ciljev).
Postavljanje ciljev se priËne na ravni vrhnjega menedžmenta
(strateški cilji). Bolj se premikamo po hierarhiËni lestvici navzdol,
bolj se cilji konkretizirajo na nižjih ravneh (cilji organizacijske enote, cilji posameznika).

vedenja, ki peljejo k uresniËitvi tega cilja. »e pa so takšna vedenja v nasprotju s širše sprejetimi družbenimi vrednotami, lahko
poslediËno vplivajo na kakovost odnosov v družbi.
• Slaba evalvacija in pomanjkanje povratne informacije.
• Nereagiranja na deviantna ravnanja pri doseganju dogovorjenih
ciljev.

Trije temeljni pristopi, ki odpravljajo pasti ciljnega vodenja:
1. sodelovanje udeleženca:
• cilji so dogovorjeni (rezultat razumevanja in harmonizacije ciljev),
• vodja mora tvegati rahel odstop od uveljavljanja svoje moËi.
2.
•
•
•

Hierarhija ciljev
Poslanstvo
Vizija

Strateški cilji
Vrhnji menedžment
(Uprava družbe)

Takti�ni cilji
Srednji menedžment
(OE, direktorji)

Operativni cilji
Nižji menedžment
(službe, oddelki, zaposleni)

Posledice slabega ciljnega vodenja

Posledice slabega ciljnega vodenja

Slabo ciljno vodenje ali neprofesionalna raba tehnike ciljnega vodenja seveda povzro�a
nemotiviranost (nerazumevanje lastne vloge v družbi), slabe odnose ter posledi�no
nezadovoljstvo in slabo organizacijsko ozra�je. Zato je poglavitno, da se vodje zavedajo
svojih komunikacijskih sposobnosti in jih skušajo nadgraditi v smeri, da bodo lahko
Slabo ciljno vodenje, ali neprofesionalna raba tehnike cilju�inkovito uporabljali omenjeno tehniko. Da bo slabega ciljnega vodenja �im manj, je
priporo�ljivo
upoštevati
nekaj vzrokov,
zakaj se lahko
pojavijo slabosti: (nerazumevanje
nega
vodenja,
seveda
povzroËata
nemotiviranost

lastne
Pasti vloge v družbi), slabe odnose ter poslediËno nezadovoljstvo
in– slabo
organizacijsko klimo. Zato je poglavitno, da se vodje zavePostavljanje preštevilnih ciljev. Rezultati so najboljši takrat, ko so ljudje osredinjeni. Zato
poskrbimo
tako, da zmanjšamo število
ciljev.
dajopasvojih
komunikacijskih
sposobnosti
in jih skušajo nadgraditi v
– Dobimo, kar merimo, pravi pregovor. �e ne bomo pazili, bodo merila napa�na, �eprav bo
smeri,
da
bodo
lahko
uËinkovito
uporabljali
omenjeno tehniko. Da
cilj sicer pravilen.
– Konfliktnost cilja z drugimi cilji, kar pomeni, da se cilji med seboj izklju�ujejo.
bo
slabega
ciljnega
vodenja
Ëim
manj,
je
priporoËljivo
– Vezanost ciljev na nagrade lahko zelo spodbuja in krepi samo vedenja, kiupoštevati
peljejo k
uresni�itvi
tega cilja.
�e pa
so takšna
vedenja
nasprotju s širše sprejetimi družbenimi
nekaj
vzrokov,
zakaj
lahko
pride
do vslabosti:
vrednotami, lahko posledi�no vplivajo na kakovost odnosov v družbi.
– Slaba evalvacija in pomanjkanje povratne informacije.
– Neodzivanja na deviantna ravnanja pri doseganju dogovorjenih ciljev.

Pasti

temeljni pristopi,preštevilnih
ki odpravljajo pasti
ciljnegaRezultati
vodenja:
•Trije
Postavljanje
ciljev.
so najboljši takrat, ko
so ljudje osredotoËeni. Zato pa poskrbimo tako, da zmanjšamo
število ciljev (do 5 ciljev).
• Dobimo, kar merimo, pravi pregovor. »e ne bomo pazili, bodo
merila napaËna, Ëeprav bo cilj sicer pravilen.
• Konfliktnost cilja z drugimi cilji, kar pomeni, da se cilji med
seboj izkljuËujejo.
• Vezanost ciljev na nagrade lahko zelo spodbuja in krepi samo

konkretnost:
kakor najbolje znaš, ni dovolj,
manjša konkretnost, manjši rezultat,
kaj je treba narediti in kaj naj bi bil izid.

3. izzivnost:
• nizki cilji ne poveËujejo delovne uspešnosti,
• potrebna sta precejšen trud in napor.

NAPOTKI PRI URESNI»EVANJU CILJEV
• Vizualizirajte. Predstavljajte si sami sebe na cilju.
• Preverite, kako cilj vidijo drugi. Kaj mislijo o tem cilju?
• OsredotoËite se na eno podroËje naenkrat. Ne poskušajte
“Pojesti slona” v enem grižljaju, tako da se soËasno lotevate veË ciljev.
• Uporabljajte podcilje, da ohranite zagon (V prvem
poletju poveËati obseg prodaje za 8 % je dober cilj,
vendar mu manjka relativne primerjave. Predlog konkretnega cilja, ki se ga lažje lotimo: V naslednjem
mesecu opraviti 30 nenapovedanih klicev.)
• Vsak dan se osredotoËite na eno ali dve stvari - najprej opravite težjo. Nekaj jutranjih zmag bo utrlo pot
nadaljnjim uspehom.
• Uporabljajte opomnike.
• Sami sebe pohvalite za uspehe, priznajte pa si tudi
spodrsljaje. Cesta brez vzponov in spustov najbrž
sploh ni vredna potovanja.
• Ves Ëas ocenjujte - sproti in na novo.
• Ostanite prilagodljivi. Cilj je smer, ne pa pravilo.
• Merite visoko. Pa vendar je treba ostati realen. Cilji
morajo biti taki, da jih še lahko vidite.
• Bodite ves Ëas pozitivni in dosledno dejavni.

Andreja Radovan
Vir: UËinkovita orodja vodenja (2008)
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Izvedba seminarja Nov pravilnik in
tehniËna smernica za
NN-elektriËne napeljave

S

poroËamo Vam, da zaposleni v naši družbi sledimo sloganu “Investicija v znanje, zatorej investicija v zaposlene”, saj
bomo le tako pridobili zaposlene, opremljene s potrebnimi
znanji, ki jim bo omogoËilo kreativno in uËinkovito odzivanje na
nenehne spreminjajoËe se zahteve delovnega okolja. V ta namen
smo v novembru 2009 organizirali strokovni seminar z naslovom
“Nov pravilnik in tehniËna smernica za NN-inštalacije” v Sindikalni
dvorani na Kotnikovi, kjer je udeležencem predaval Marko Kotnik,
ki je hkrati tudi predsednik tehniËnega odbora za nizkonapetostne
inštalacije pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Udeležba na
seminarju je bila izredno visoka, saj se ga je udeležilo prek 170
zaposlenih, ki potrebujejo tovrstno znanje. Seminar smo izvedli v
treh zaporednih terminih po 5 šolskih ur. V kadrovski službi smo v
teh dneh vsem udeležencem posredovali anketni vprašalnik, s katerim bomo izmerili zadovoljstvo udeležencev na seminarju; služil
nam bo kot bistveni pripomoËek tudi pri pripravi tehniËnih izobraževalnih dogodkov v prihodnosti. Kolikšna je dejansko dodana
vrednost izvedbe seminarja prispevala k izvajanju vaših vsakdanjih
delovnih opravil, pa boste lahko izmerili udeleženci sami z uvedbo
posameznih sprememb v vaš delovni proces, saj vemo, da je izobraževanje uspešno šele takrat, ko ne gre le za potrditev tistega, kar
že vemo, ampak takrat, ko v nas vzbudi željo oziroma potrebo po
spremembi.
Barbara Forte

Izvajanje meritev na prevzemnem mestu.

Kadrovanje
v preteklih
mesecih

V preteklih mesecih je prenehalo delovno razmerje naslednjim:
IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

OE

DE/Nadzorništvo

JOŽE JANKOVI»

upokojitev

SDO

DE Ljubljana mesto

IVAN JURKOVI»

inv. upokojitev

SDO

DE KoËevje

LEOPOLD CINDRI»

upokojitev

SNO

DE Novo mesto

Umrla sta Gustav Erklavec in Stanislav Luzar.
Kadrovska služba
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Novi sodelavci
• Kako bi se na kratko opisali?

• Kako bi se na kratko opisali?

“»e bi se Ëlovek sam opisoval, bi vedno
govoril le v presežnikih, tako da to raje prepustim drugim.”

“Delaven, zanesljiv, natanËen, prilagodljiv,
pošten.”

• Kaj delate v prostem Ëasu?

• Kaj delate v prostem Ëasu?

“Poleg ukvarjanja z družino ne ostane veliko
Ëasa, se pa približuje se zima, tako da že
mislim na deskanje na snegu.”

“Rad zahajam v naravo, predvsem na
najvišje gore, velik del Ëasa posveËam tudi
skavtom, igranju v godbi in drugim športnim
aktivnostim.”

ANDRAŽ REPANŠEK

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

Geodet
OE SDO, DE Trbovlje
Služba za dokumentacijo in investicije

“Glej daleË in ko misliš, da že gledaš daleË,
glej še dlje!” Robert Baden-Powell

JURE SAMBOL

Strokovni sodelavec za merjenje
elektriËne energije
OE SU, DE Ljubljana - uprava
Služba za merjenje elektriËne energije

• Kako bi se na kratko opisali?

“Živi življenje, saj le-to hitro mineva in
mine.”

• Kako bi se na kratko opisali?

“Pri opravljanju svojega dela sem miren,
dosleden in natanËen.”

“Preprost, vztrajen, vedno pripravljen pomagati drugim.”

• Kaj delate v prostem Ëasu?

• Kaj delate v prostem Ëasu?

“Sodelujem pri gasilcih, folklori, športnih
aktivnostih ter igram kitaro.”

“Prostega Ëasa imam bolj malo, Ëe pa se že
najde, grem na sprehod v naravo.”

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

“Hiti poËasi.”

DAVID KOBE

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?

“Bodi to, kar si.”

SIMON POVHE

Geodet
OE SDO, DE KoËevje
Služba za dokumentacijo in investicije

Strokovni sodelavec-pripravnik
OE SDO, DE NOVO MESTO
Služba za dokumentacijo in investicije

• Kako bi se na kratko opisali?

• Kako bi se na kratko opisali?

“Priden, delaven, družaben.”

“Sem preprosta, poštena, prijazna, neodloËna, trmasta ... Rada prisluhnem ljudem in
se z njimi pogovarjam.”

• Kaj delate v prostem Ëasu?
“Druženje s prijateljicami in prijatelji, šport.”

• Kaj delate v prostem Ëasu?
“Najraje sem v družbi svojih prijateljev. Kdaj
pa kdaj smuËam, grem v naravo, najveËkrat
pa sodelujem pri pripravi razliËnih sreËanj in
programov za mlade.”

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
“Pozitivno razmišljanje.”

MARTIN ERJAVEC

ŠPELA KOCJAN

Elektromonter
OE SDO, DE Ljubljana okolica
Služba za izgradnjo DO/ Domžale

pripravnik (strokovna sodelavka v RFS)
OE Skupne strokovne službe, DE Uprava
RFS - odd. raËunovodskega upravljanja

• Kako bi se na kratko opisali?

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
“Nimam posebnega vodila, se pa trudim
živeti polno.”

• Kako bi se na kratko opisali?

“Priden, deloven, pošten, vËasih malo
trmast.”

“Iskren, pošten, delaven.”

• Kaj delate v prostem Ëasu?

• Kaj delate v prostem Ëasu?

“Delam.”

“Ukvarjam se s športom, pomagam tudi na
eni izmed kmetij.”

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
“Strmim k svojim ciljem in bodi to, kar si.”

• Kakšno je vaše temeljno življenjsko vodilo?
“Delati in se še malo izobraževati.”

PRIMOŽ SAMSA

Elektromonter
OE SDO, DE KoËevje
Služba za distribucijsko operativo/Nadzorništvo Ribnica

MARTIN PETROV»I»

Elektromonter
OE SDO, DE Ljubljana
Služba za izgradnjo DO/Logatec
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Naj fotografija 2009
Tokrat smo v uredništvo prejeli fotografije štirih avtorjev.
Svoje fotografije so nam poslali Alen PraËek, Anton Štimec,
Bogdan Jakovac in Dušan Majerle. Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za poslane fotografije.

N

ateËaj za izbor Naj fotografija leta 2009 je konËan. Z novim nateËajem Naj fotografija leta 2010 bomo nadaljevali tudi v letu
2010. K sodelovanju vabimo sodelavce, štipendiste, upokojence
in druge bralce našega glasila.
Uredništvo

Bogdan Jakovec: Ko se prebuja dan

Dušan Majerle: Jesensko jutro

Alen PraËek: Jutri bo nevihta
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Anton Štimec: Zimska idila

MLADOSTNIKE

ZA OTROKE IN

Predstavitev elektrotehniških
poklicev v elektrogospodarstvu
Med šolskimi poËitnicami, konkretno med “krompirjevimi” poËitnicami v oktobru, nas je družba Kadis, d. o. o.,
zaprosila za predstavitev elektrotehniških poklicev v gospodarstvu. Predstavitev naj bi bila za osnovnošolce oziroma
za tiste, ki se šele odloËajo za svojo življenjsko usmeritev.
Namen naj bi bil predstavitev od konkretnih poklicev do
univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike.

V

ta projekt smo privolili in se tudi dobro in skrbno pripravili.
PriËakovali smo veliko obiskovalcev, vendar imajo poËitnice tudi svoj namen in pomen. Marsikdo hoËe popolnoma
izklopiti stroko v tem Ëasu. Tako obisk ni bil množiËen, vendar so
vsi obiskovalci, ki šele ustvarjajo svojo kariero, povabili tudi svoje
starše. Tako je bil skupni vtis kar primeren. Glavna vprašanja, na
katera naj bi dobili obiskovalci odgovor, pa so:

Kakšne sposobnosti in lastnosti zahteva elektrotehniški poklic?
Elektrotehnika je naravoslovno-tehniška veda; matematika in
fizika sta temeljni znanji. Seveda pa poklic zahteva še osebno natanËnost, sposobnost skupnega dela, doslednost in vestnost. Velja
preprosto pravilo, vse in vsi elementi morajo biti pravilno izvedeni,
medsebojno povezani in naprava bo delovala. No, seveda v elektrotehniki niso sami perfekcionisti, velja tudi zelo moËno nenapisano
pravilo: “V elektrotehniki si medsebojno pomagamo, skupno delo,
skupni uspehi”.

Katera dodatna znanja, usposabljanja in izpopolnjevanja so potrebna?
Vsekakor sta tukaj na prvem mestu znanje in uporaba raËunalnika. Ker je elektrotehnika svetovna gospodarska panoga, je tudi
potrebno znanje svetovnih jezikov. V elektrotehniki velja pravilo
“stalnega strokovnega izpolnjevanja” (continue progress developing CPD).

Katere so dobre strani poklicev?
Elektrotehnika kot tehniËna veda ali gospodarska panoga se
stalno razvija in vedno prinaša nove tehniËne izboljšave in izzive.
Zaradi dinamike ne more poËivati in je vedno aktivna in za Ëloveštvo potrebna. Skupno delo in kolegialnost ustvarjata poklic, ki je
cenjen in tudi dobro visoko tehniËno izobražen.

Katere so slabe lastnosti poklica?
Kompleksnost poklica zahteva veliko znanja in motivacije
ter odrekanja. Osnovni elementi elektrotehnike - elektrika oziroma
elektriËna napetost - nista dotakljiva in vedno opozarjamo na pazljivost pri delu z elektriËnimi napravami. FinanËne in gospodarske

Poklice v elektrogospodarstvu sta predstavila Anton AvËin in Marko Piko.

obogatitve v tem poklicu niso množiËne, vendar pa je potrebno natanËno in vestno delo.

Možnost napredovanja?
Tu je veliko, premnogo možnosti in težko je odkriti pravo. Vendar možnosti je veliko. Elektrotehniki neradi vidimo “komando” od
zunanjih poklicev. Vse hoËemo in želimo urediti v lastnih vrstah.

Možnosti zaposlitve?
V elektrogospodarstvu so velike možnosti zaposlitve in pridobivanja novih znanj, v elektroindustriji pa je vse odvisno od globalnega gospodarstva.
Po vseh teh predstavitvah so zanesljivo udeleženci imeli dovolj
te elektrotehniške dinamike in treba je bilo pripraviti boljše razpoloženje. Iz dvorišËa poslovne stavbe na Kotnikovi ulici 9 smo si
ogledali objekte:
• Staro mestno elektrarno Elektro Ljubljana - novo poslopje DE
Ljubljana mesto; nad vsemi temi ima svojo zašËito in blagoslov
boginja “Elektra”.
• Sledil je ogled novega dispeËerskega centra vodenja (DCV Elektro
Ljubljana), kar pa je že presežek tehnike (vsaj na prvi pogled).
SreËanje smo prijetno konËali. Vsi smo pridobili nekaj novega
znanja in spoznanja, dosežki pa bodo dolgoroËno vidni. Sodelavci
iz Elektra Ljubljana Anton Dušak, Marko Piko in Anton AvËin smo
se potrudili in po najboljših moËeh predstavili družbo, kjer smo zaposleni. Udeleženci so se nam zahvalili za prijetno druženje in nam
tudi izkazali spoštovanje.
Anton AvËin
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Naš jesenski izlet nas je popeljal
v Prekmurje, kjer smo si ogledali Lendavo, tropski gozd in gojenje orhidej v
Dobrovniku.

Prekmurje - Lendava

O

b prihodu v Lendavo sta nas krajevna vodiËa priËakala pred Kulturnim
domom, katerega vrata so po desetletni gradnji odprli v letu 2004. Dom je delo
madžarskega arhitekta Imreja Makovcza in
daje mestu Lendava poseben peËat, saj poudarja multikulturnost mesta in okolice.
Lendava je kulturno in upravno središËe
dvojeziËnega obmoËja, zato je poleg slovenskega uradni jezik tudi madžarski. Vse izobraževalne ustanove - vrtci, osnovne šole in
srednje šole - so dvojeziËne. V Lendavi imajo svoj sedež politiËne in kulturne ustanove
pomurski Madžari. Po krajši seznanitvi z
zgodovino mesta in okolice smo se odpravili
na Lendavski grad iz 12. stoletja, ki s svojo
mogoËno podobo na griËu nad mestom že
od daleË opozarja na zanimivo preteklost,
ki jo skriva za svojimi zidovi. V muzejski
zbirki je na ogled stalna arheološka razstava
Oloris, kjer so razstavljeni predmeti iz pozne
bronaste dobe. Med razstavljenimi predmeti
je najveË lonËevine. Zgodovinska razstava z
naslovom Grad na preži prikazuje obrambni
sistem pred turškimi napadi. Ena najznamenitejših bitk v okolici Lendave je bila leta
1603. Turkom lendavskega gradu ni nikoli
uspelo zavzeti. Razstavljene so replike hladnega in strelnega orožja, vojaške opreme in
zastav iz turških Ëasov. Na grajskem hodni-

VošËilo

L

eto se izteka, na vrata trka novo. PriËakajmo ga z optimizmom in v veselem božiËno-novoletnem priËakovanju. Vsem Ëlanom društva, upokojencem in
zaposlenim v Elektru Ljubljana želimo, da
bi bilo leto 2010 prijazno do vas in namenilo zvrhano mero zdravja in sreËe vam in
vašim najdražjim.
Jože Bergant,
predsednik društva upokojencev
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Jože Bergant je Ëestital slavljenki Albini Duša.
Foto: Zvonka Osredkar

ku je urejen lapidarij, kjer je najstarejši eksponat iz leta 1675. Etnološka razstava nam
prikazuje kulturo hetiškega ljudskega tekstila. Prikazana sta naËin pridelave in predelave konoplje in lanu ter vloga tekstila v hetiškem gospodarstvu. Razstava prikazuje del
kulturne dedišËine prekmurskih Madžarov.
V spominski sobi znamenitega lendavskega
kiparja Györgya Zale so razstavljena nekatera njegova dela. Njegovo najbolj znano
delo je mileniski spomenik na trgu herojev v
Budimpešti. Seznanili smo se s sinagogo, ki
stoji v neposredni bližini kulturnega doma,
in si ogledali cerkev sv. Katarine, ki je bila
zgrajena v letih 1749-1751. V parku pred

cerkvijo stojijo kipi sv. Florjana, zavetnika
gasilcev, sv. Štefana Ogerskega in škofa A.
Martina Slomška.
Iz Lendave smo se odpeljali v Dobrovnik, kjer smo obiskali podjetje, kjer vzgajajo orhideje, in si poleg Ëudovitih orhidej
ogledali tudi tropski gozd, kjer na 400 m2
rastejo banane, vanilja, poper, bombaž, avokado, papaja, kava. Po ogledu in krajši razlagi o gojenju orhidej smo se odpeljali na
kosilo, kjer smo Albini Duša vošËili za okroglo obletnico. Po kosilu smo se polni lepih
vtisov odpeljali domov.
Zvonka Osredkar

UPOKOJENCEV
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Martinovanje
Vsako leto se nam okrog Martina vedno nekaj dogaja. Tudi letos ni bilo drugaËe.
Najprej so se na Martinovo soboto pohodniki odpravili na pohod po Levstikovi poti
od Litije do »ateža. Letos so se zaradi varËevanja do Litije pripeljali kar z vlakom,
od tam pa veselo pot pod noge do »ateža,
od koder so avtobusi vozili pohodnike do
železniške postaje Litija.

zeju si lahko ogledamo še toplar, svinjak,
sušilnico za sadje, gospodarsko poslopje pod, stranišËe “na štrbunk”. Predstavljeno
je tudi lonËarstvo, ki je bilo v preteklosti
znaËilna obrt na tem obmoËju.
Po ogledu muzeja in pokušini medice,
sadja in pravega dolenjskega cviËka smo

se odpeljali v PodboËje na martinovanje.
ZaËeli smo s kosilom, nadaljevali s krstom
mošta in konËali s kislo juhico. Vmes smo
vošËili gospodu Lojzetu za okroglo obletnico, se veselo vrteli ob zvokih glasbe, si
ogledali kraj PodboËje in seveda klepetali,
klepetali, klepetali. Ko je prišel Ëas za odhod, smo si imeli še vedno veliko povedati.
Bomo nadaljevali prihodnjiË, ko se vidimo.
Na svidenje.
Zvonka Osredkar

Ž

e Ëez tri dni smo se zbrali v Tivoliju
in se odpeljali na Dolenjsko v okolico
Gadove PeËi, kjer so nam na turistiËni kmetiji pripravili martinovanje. Ker nas
je pot vodila mimo Šentjerneja ob vznožju
Gorjancev, smo se ustavili v Pleterjah in
si v gotski cerkvi sv. Trojice ogledali multivizijo o zgodovini pleterske kartuzije in
kartuzijanov, o življenju in delu menihov
v kartuziji. Pleterska kartuzija je ena izmed
štirih, ki so nastale na Slovenskem. Ustanovil jo je grof Herman Celjski. Leta 1401
je njeno ustanovitev potrdil generalni kapitelj v ŽiËah. Prvi menihi so prišli iz ŽiË. Po
ogledu multivizije smo si ogledali še muzej
na prostem v neposredni bližini samostana. Osrednji del muzeja je stara domaËija s
šentjernejskega polja s Ërno kuhinjo. V mu-

Udeleženci izleta v Lendavi.
Foto: Zvonka Osredkar

Ob izteku leta
Ko se leto konËuje in smo v priËakovanju novega, delamo obraËune
za nazaj in naËrtujemo nove akcije. V
Društvu upokojencev Elektra Ljubljana se z veseljem ozremo na prehojeno
pot.

»

e pomislimo, da nas je bilo pred
skoraj desetimi leti “samo” devetindevetdeset Ëlanov in nas je danes
veË kot trikrat toliko in da smo v tem Ëasu
prepotovali Slovenijo podolgem in poËez,
od morja do prekmurskih ravnin, od dolenjskih griËev do gorenjskih vršacev, smo

z ustanovitvijo društva dosegli svoj namen. V tem Ëasu smo osvojili veliko naših preËudovitih gora. Nekateri “osvajalski”
pohodi so od nas zahtevali precej napora,
drugi malo manj. Veselje na vrhu pa je bilo
vedno poplaËano z mislijo, da nam je uspelo doseËi cilj. Ogledali smo si veliko naših
mest in se seznanili z njihovimi gradovi,
s spomeniki, z izkopaninami, rudniki, jamami, z jezeri - vse nam je pripovedovalo
zgodovino naše Ëudovite dežele, Ëe smo le
znali in želeli prisluhniti. Pokukali smo tudi
v tujino. Bilo je lepo, vendar smo se vedno
z veseljem vraËali domov.

Seveda društvo ne bi obstalo in delovalo skoraj deset let, Ëe ne bi bilo vas, spoštovani Ëlani in Ëlanice, ki se udeležujete
naših aktivnosti, ki jih z veseljem pripravimo, saj vemo, da se sreËujemo z nekdanjimi sodelavci in zdajšnjimi “sotrpini”. Zato
dovolite, da se vam v imenu upravnega odbora zahvalim za dozdajšnje sodelovanje
in zaželim še naprej na svidenje na naših
aktivnostih.
Za sodelovanje, finanËno pomoË in
za moralno podporo, brez katere društva
ne bi bilo, se zahvaljujemo Upravi Elektra
Ljubljana in si želim tudi v prihodnje njeno
razumevanje za naše delo.
Jože Bergant,
predsednik društva upokojencev
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Umrl je “naš” direktor
Gustav Erklavec
Dolgoletnega direktorja TOZDA Elektro Ljubljana mesto gospoda
Gustava Erklavca, univ. dipl. inž. el.,
smo pospremili na njegovi zadnji poti
v ponedeljek, 30. 11. 2009. Dolga leta,
od 1. maja 1969 pa do 31. 12. 1992,
je vodil DE Ljubljana mesto.

O

bdobje najtežjih gospodarskih,
tehniËnih, organizacijskih in lastnih življenjskih preizkušenj. Vse
te preizkušnje moraš znati preživeti in še
pridobiti nov življenjski zagon. In kako je
to zmogel naš direktor, gospod Erklavec?
Rojen 1. avgusta 1925 v obrtniško-delavni družini Erklavec na Kodeljevem v Ljubljani. Kljub delovni aktivnosti v domaËem
krogu sta ga bolj pritegnila študij in intelektualnost. Vendar so se v takratni Evropi
že pojavljala nasprotovanja in meddržavne
napetosti. Takratno Jugoslavijo so napadle
sile osi in Ljubljano so zasedle italijanske
vojaške sile. Okupacijske sile so se šopirile
po Ljubljani, svobodomiselni gimnazijci pa
tega niso prenesli in nastali so spopadi, tudi
streljanja. Vojaške italijanske oblasti tega
upora niso zmogle zatreti in celoten razred
gimnazijcev so odpeljali v taborišËe Gonars
v Italijo. To je doletelo tudi mladega gimnazijca Erklavca spomladi leta 1942. Pomanjkanje hrane, vroËina in vse mogoËe omejitve so zanesljivo težko vplivale na mladega
gimnazijca.
Kdor se veliko šopiri, tudi hitro klecne.
Tako je Italija 8. septembra 1943 kapitulirala
in taborišËniki so se vrnili domov. Tam jih
je Ëakalo novo preseneËenje. Nov okupator,
ki so mu bili tudi napoti ljubljanski mladeniËi, so komaj preživelega Erklavca odpeljali v zloglasno delovno taborišËe Dachau
v NemËiji. Tam je moral delati tesarska dela
na zbombardiranih stanovanjskih objektih
v Münchnu. Zavezniki so stalno bombardirali in taborišËniki so vedno imeli dovolj
težkega dela. Ob pomanjkljivi hrani, težkem
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delu, ob strogi disciplini vsak kar pozabi, da
je mogoËe lepo mlado življenje.
Tudi vojne se konËajo in kar smo
porušili, je treba obnoviti. Tako se je mladeniË vrnil iz Dachaua prek Italije (take so
bile vozne razmere) domov. TaborišËnike je
pripeljala kar ameriška vojska. NekoË mi je
pripovedoval, da ga doma mama ob vrnitvi
ni prepoznala. Tako je bil shujšan in zgaran.
SreËanje je bilo zanesljivo zelo ganljivo in
starši so vedno veseli svojih otrok. Nobena
vojna ni brez tragedij. Tako je velika eksplozija na ljubljanskih železniških tirih ubila brata, kar je bil velik udarec za družino.
Vendar življenje mora teËi naprej in
mladi Erklavec je moral konËati najprej
gimnazijo, nato pa je konËal elektrofakulteto v Ljubljani leta 1953. Po odsluženem vojaškem roku v JLA se je 4. novembra 1954
zaposlil v Podjetju za distribucijo elektriËne
energije v Ljubljani, ki je imelo sedež v
Mahrovi bajti na Vodnikovem trgu. Zaposlil
se je kot vsi mladi inženir v projektivi in delal je zares veliko. Mesto Ljubljana se urbanistiËno širi in elektrifikacija je temeljnega
življenjskega pomena za mestni razvoj.
Kmalu je napredoval in bil že leta
1967 kot pomoËnik direktorja ter nato 1.
maja 1969 direktor TOZDA Elektro Ljubljana mesto. Pomemben uspeh takratnih mladih slovenskih elektroinženirjev je bil uvedba 110 kV napetostnega nivoja, kar se je
pozneje pokazalo kot dobra rešitev. Pri tem
je sodeloval tudi inženir Erklavec. V vlogi
direktorja so se za direktorja Erklavca zaËeli kazati novi življenjski izzivi. Potrebna
so bila tudi mednarodna izpopolnjevanja,
zlasti pri EdF v Franciji. V domovini pa nas
preseneËajo “redukcije” elektriËne energije.
Vedno je poudarjal, da so ga na fakulteti
uËili samo dobavljati elektriËno energijo, ne
pa je omejevati. Tudi pri tem smo bili skupaj uspešni. Na obzorju pa je že nova preiz-

Gustav Erklavec

kušnja. Leto 1989, leto “jugomitingov”, kjer
nas je najveËjih težav rešila slovenska policija. KonËno leto 1991, kjer je šlo zelo, zelo
zares. Odklapljati smo morali kasarne, vojaške objekte in še marsikaj. Tu nas je gospod
Erklavec s svojo spretnostjo in previdnostjo
lepo vodil brez posledic.
Globoko, že v novi Sloveniji, je zaËutil, da se bliža Ëas upokojitve. »eprav ni
nikoli maral izkorišËati ugodnosti vojnega
Ëasa. Sam je vËasih dejal, da ima najdaljši
direktorski staž in najveË ponovnih izvolitev v elektrogospodarstvu Jugoslavije.
Ob upokojitvi gospoda Erklavca smo
se težko poslovili in kar nismo slutili, da
prihaja nov Ëas globalizacije. ElektriËna
energija ni veË strateška vrednost, ampak
tržno blago. Dragi Erklavec, tudi to zdaj obvladujemo in hvala ti, da si nas nauËil tega
stalnega prilagajanja na nove življenjske
izzive. Bil si dober direktor. Razumel si nas
kot sodelavce in kot ljudi, ki vstopamo v
življenje. Veliko ljudem si pomagal ustvariti
kariero in doseËi življenjske uspehe. Tudi na
šport nisi pozabil, posebno smuËanje. Vedno je bil govor o celoletni vozovnici na Krvavcu. Ustvaril si prijeten dom in Ëudovito
družino. Posebno si bil ponosen na znanje
svojega sina, dejal si: “Moj Miha ...”
Sodelavci in znanci soËustvujemo s
tvojimi najbližjimi in jim izrekamo globoko
sožalje. Tebi pa želimo miren poËitek v domaËi zemlji, v krogu domaËih preminulih,
nam pa boš ostal v veËnem spominu.
Anton AvËin

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Jubilantje

Februar 2010
70. rojstni dan

V zadnjih mesecih letošnjega leta bosta praznovala dva jubilanta, ki sta se upokojila pred kratkim. Prve tri mesece leta 2010 pa
bodo svoje jubileje praznovali naše upokojenke in upokojenci:

November 2009

Trbovlje

Ëlan DUEL

80. rojstni dan
1. Rudi GRUDEN

1. Anton PRIMC
Domžale

KoËevje

Ëlan DUEL

Ljubljana

Ëlan DUEL

Grosuplje

Ëlanica DUEL

Ëlan DUEL

Marec 2010

December 2009

70. rojstni dan

60. rojstni dan
1. Dragan MUHVI∆

Brezovica pri Ljubljani

2. Jožef JAN»I»

90. rojstni dan

60. rojstni dan
1. Franc RU»IGAJ

1. Jože ALI»

1. Jožica ZUPAN»I»
Kamnik

80. rojstni dan

Januar 2010

1. Jože ŠTIMAC

KoËevje

60. rojstni dan
1. Marija JARC

Ljubljana

2. Rudolf MIHALEC

Ljubljana

Ëlanica DUEL

70. rojstni dan
1. Jože GORENC

Ljubljana

Ëlan DUEL

2. Ana Marija KOŠAK

Ljubljana

Ëlanica DUEL

3. Janez PIŠKUR

Ljubljana

4. Zofija ZABUKOVEC

KoËevje

Ëlan DUEL

5. Peter ZATLER

Ljubljana

Ëlan DUEL

Vsem slavljenkam in slavljencem iskrene Ëestitke. Želimo vam
zdravja, osebnega zadovoljstva, skratka vse dobro in lepo. Praznujte v krogu svojih dragih in naj vam ta dan ostane v nepozabnem
spominu.
Posebej pa naj Ëestitke in želje veljajo Antonu PRIMCU, saj bo
praznoval okroglih devetdeset let.
Naj vas spomnim:
Od vseh izgubljenih dni je najbolj izgubljen tisti,
v katerem se nismo nasmejali.

80. rojstni dan
1. Hugo CUJNIK

Novo mesto

2. Jožica »ESEN

Ljubljana

3. Dragica SKOPEC

Ljubljana

4. Milan ŠINKOVEC

Kisovec

(Nicholas de Chamfort)
Ëlanica DUEL

Jožica Krašovec
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Umrl je
Stanislav
Luzar

December je mesec praznikov, zabav in slavnostnih veËerij, je pa tudi mesec, ko lahko moški
zamenjate vsakdanji džins in srajce za kaj bolj prefinjenega. Seveda je odvisno od tega, kako in kje
boste praznovali, vendar vam zagotavljam, da boste obleËeni v obleko povsod poželi pozitivne kritike in obËudovanja, in sicer vaših spremljevalk in
tudi drugih dam.

Luzar Stanislav

V

sem sodelavcem sporoËamo, da je umrl Stanislav Luzar,
elektromonter v pokoju, stanujoË v Šentjerneju. G. Luzar
je bil rojen leta 1943, leta 1964 pa se je zaposlil v TOZDU Elektro Novo mesto kot pomožni elektromonter. Dolga leta je
opravljal elektromonterska dela v Nadzorništvu Šentjernej. Zaradi zdravstvenih težav je bil prerazporejen na deponijo drogov v
Novem mestu, kjer je tudi doËakal invalidsko upokojitev februarja
1999. Ohranili ga bomo v lepem in trajnem spominu, družini pa
izrekamo iskreno sožalje.
Kolektiv DE Novo mesto

Zahvala

O

b boleËi izgubi drage mamice in žene Andreje Lešnik se
iskreno zahvaljujeva vsem sodelavkam, sodelavcem in nekdanjim sodelavcem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
darovali cvetje in sveËe, nama pa izrekli pisna in ustna sožalja.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej najlepša hvala.
Nina in Igor Ponikvar

T

orej, gospodje, pobrskajte malo po svojih omarah;
gotovo boste odkrili še kakšno uporabno obleko, ki
jo lahko obleËete za najdaljšo noË v letu. Potrebujete
samo še srajco, ustrezno kravato ter prave Ëevlje in pas, za
dovršen videz pa upoštevajte še naslednje napotke:
1. Bela srajca je preprosta izbira, s katero ne morete zgrešiti niti pri kombinaciji s kravato niti z obleko.
2. Lahko kombinirate srajco in kravato enake barve, vendar, gospodje, uporabite malo domišljije; tu imate nekaj
namigov:
• Svetlo modra srajca z rumeno, rdeËo, bordo rdeËo,
zlato ali mornarsko modro kravato.
• Bledo roza srajca z mornarsko modro ali bordo rdeËo kravato.
• Beige srajca s kravato katerega koli odtenka rjave.
3. »rtaste in vzorËaste srajce so izredno lepe in modne,
kombinirati s kravato pa jih je malo težje. »rtasto in
vzorËasto srajco je treba pogledati z neke razdalje. Bar-

Obdarovanje
BožiËni Ëas je Ëas daril. Od Miklavža naprej se
tako ali drugaËe obdarujemo ali vsaj razmišljamo o
tem, kaj bomo komu podarili. Danes se dobi veliko
stvari, ki jih lahko kupimo in podarimo. Nakupovanje je postalo dejansko del našega vsakdana. Še
posebej pride nakupovalna mrzlica do izraza pred
božiËno-novoletnimi prazniki.

M

esta se odenejo v svoje prazniËne podobe, luËke in reklamni napisi nas z vseh
strani vabijo, da si z množico nakupov polepšamo praznike in si naredimo “pravi božiË”. Obdarovanje
je v tem prazniËnem obdobju
prisotno že od nekdaj. Pomislimo samo na svete tri
kralje, ki so novorojenemu detetu prinesli kadila,
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Najdaljša noË v letu - gospodje,
nekaj namigov za vas
va, ki najbolj izstopa, je barva, s katero uskladimo barvo kravate.
»rte ali vzorci na kravati naj bodo s Ërtami ali vzorci na srajci
v razmerju 2 : 1. Torej, Ërte na kravati naj bodo vsaj 2-krat debelejše kot Ërte na srajci, zato da kravata izstopa in ne postane
zamegljena s srajco.
4. Usklajevanje kravate z obleko je podobno kot usklajevanje kravate s srajco. Najprej je treba uskladiti barvo, šele nato vzorec.
»e je obleka enobarvna, je delo preprosto. Kravata je lahko enobarvna ali vzorËasta, vse je odvisno od vas. »e so Ërte na obleki
tanke, skoraj nevidne, so pravila enaka kot pri enobarvni obleki.
Obleke z moËno poudarjenimi Ërtami pa je treba kombinirati z
enobarvnimi ali vzorËastimi kravatami, nikakor pa jih ne smete
kombinirati s Ërtastimi kravatami.
5. Zmotno je mišljenje vas, gospodov, da se Ëevlji sploh ne opazijo.
»evlji predstavljajo moški smisel za slog in njegov družbeni položaj. »e imate doma par modnih Ërnih Ëevljev, imate problem rešen, kajti Ërni Ëevlji se podajo k veËini oblek. Obvezno pa morajo
biti Ëevlji Ëisti in zlošËeni.
6. Pas naj bo usnjen, eleganten in se mora ujemati z barvo Ëevljev.

Skušajte se izogniti pasovom z veliki
sponkami.
7. Nogavice naj bodo temnejših barv,
brez vzorcev, razliËnih napisov in
etiket. Nogavice naj bodo v barvi
obleke in ne Ëevljev.

zlata in mire. Do današnjih dni je ta navada dosegla neslutene razsežnosti. VeËina ljudi sploh ne pozna praznikov brez nenadzorovanega
nakupovanja velikega števila daril, katerih uporabnosti dejansko ne
poznajo. Trgovci vso to evforijo pretkano izkorišËajo in jo še dodatno
vzpodbujajo, iz trgovin pa se valijo nepregledne vrste porabnikov, ki
sta jih propaganda in kapitalizem prepriËala, da je smisel praznikov
v nakupovanju.
Toda ali je smisel v tem, da bogato obdarimo ljudi, s katerimi
stopamo po poti skozi življenje.
BožiË gotovo ni Ëas, da bi tekmovali, kdo bo kupil veËje, lepše in
bolj drago darilo. Smisel božiËnih daril je v tem, da sami nekaj naredimo za soËloveka. Najlepša darila so preprosta darila, ki jih ne kupimo, ampak jih naredim sami, z namenom za doloËenega Ëloveka.
Ko v darilo vložimo svoj Ëas in svoj trud, le-to dobi enkratno
in neprecenljivo vrednost, Ëeprav je darilo preprosto in mogoËe ne
posebej spretno narejeno. Pomembno je, da je narejeno in darovano
iz srca, z ljubeznijo do obdarovanega. Darovanje je znanost in umetnost hkrati. Je dejanje, ki s svojo žlahtnostjo daleË presega gmotno in
nominalno vrednost darila.
Namen poslovnih daril je zbliževanje poslovnih partnerjev. »e
posameznika v poslovnem svetu obdarimo, pomeni, da smo mu darilo
dali tako, da ga dobi v last in s tem tudi, da uživa v njegovi koristi.
Obdarovanje ljudi, s katerimi delamo in ki kakor koli vplivajo na naše

delo, nikakor ni le formalnost in dolžnost, ki jo moramo Ëim prej opraviti, ampak sodi med kljuËne elemente uspešnega komuniciranja in
udejstvovanja sodobnega Ëloveka. Ponekod je prejemanje daril v previsoki vrednosti prepovedano. Pravila za loËevanje daril od podkupnin
je zelo težko postaviti. Pomembno je, da se zavedamo, kakšne vrednote
veljajo v okolju, od koder prihaja naš poslovni partner. Darilo ne sme
nikoli predstavljati zelo velike gmotne vrednosti. Darilo naj bo primerno Ëloveku, prav tako je tudi pomembno, ob kakšni priložnosti ga
izroËamo. Že sama situacija nam pove, kdaj smo lahko bolj sprošËeni,
šaljivi ali celo malo nagajivi in kdaj se moramo držati strogih pravil.
Vrednost darila naj bo prilagojena našim zmožnostim; upoštevati moramo tudi finanËne zmožnosti posameznega podjetja ali posameznika. Vedno si vzamemo Ëas, preden izberemo darilo. Skušajmo
biti izvirni; dobro je, da presenetimo s Ëim novim.
Darilo pa seveda moramo tudi znati sprejeti, pri Ëemer namesto
oguljenih faz zadošËa le iskrena zahvala.
Dragi bralec/-ka! Odmisli prisiljeno obdarovanje, tekanje za darili, ki niË ne pomenijo, tone nikoli veË uporabnega papirja za zavijanje, ki pristane v košu, prazne denarnice, minus na raËunu in božiËne
kredite, ki nas udarijo januarja, ko pride realnost nazaj.

Tako, gospodje, tu je nekaj najosnovnejših napotkov. Potrebujete le še
kanËek okusa in samozavesti. Verjemite pa
mi, da vam bodo vaše drage z veseljem priskoËile na pomoË, Ëe jih boste potrebovali.
Za konec pa še nekaj. Tako kot ste vi ponosni na svoje dame, Ëe smo urejene, naliËene,
v veËernih toaletah, z izbranim nakitom in s parfumom, verjemite,
da tudi me sijemo od ponosa, Ëe ob nami stopa urejen, privlaËen
moški. Pa sreËno!
Špela ŽnidarËiË

Jolanda Štukelj
Vir: internet
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NaËrt delovnega Ëasa za leto 2010
Število sobot

Število praznikov

Ure praznikov
brez sob.,ned.

Število delovnih dni

Delovne ure

5 dnevni delovni
teden

Skupno št. ur

JANUAR

31

5

5

1

8

20

160

21

168

2.

FEBRUAR

28

4

4

1

8

19

152

20

160

3.

MAREC

31

4

4

23

184

23

184

4.

APRIL

30

4

4

20

160

22

176

5.

MAJ

31

5

5

21

168

21

168

6.

JUNIJ

30

4

4

21

168

22

176

7.

JULIJ

31

4

5

22

176

22

176

8.

AVGUST

31

5

4

22

176

22

176

9.

SEPTEMBER

30

4

4

22

176

22

176

10. OKTOBER

31

5

5

21

168

21

168

11. NOVEMBER

30

4

4

21

168

22

176

12. DECEMBER

31

4

4

23

184

23

184

365

52

52

255

2040

261

2088

Mesec

Število dni

1.

Zap. št.

Število nedelj

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

Dan elektrogospodarstva
31.12.2010 (petek)

SKUPAJ

2

16

1

8

1

6

8

48

Kolektivni dopust - predvideni
26.4.2010 (ponedeljek)

Prazniki in dela prosti dnevi v letu 2010
1. in 2. januar - NOVO LETO (petek in sobota)
8. februar - PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK (ponedeljek)
4. in 5. april - VELIKA NO» (nedelja in ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (torek)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (sobota in nedelja)
23. maj - BINKOŠTI (nedelja)
25. junij - DAN DRŽAVNOSTI (petek)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (nedelja)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (nedelja)
1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (ponedeljek)
25. december - BOŽI» (sobota)
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI (nedelja)

NaËrt obdelave in izplaËila plaË za leto 2010
PLA»A

OBDELAVA (4. del. dan)

IZPLA»ILO (7. del. dan)

Datum - dan

Datum - dan

Januar

4. 2. 2010 - Ëetrtek

10. 2. 2010 - sreda

Februar

4. 3. 2010 - Ëetrtek

9. 3. 2010 - torek

Marec

7. 4. 2010 - sreda

12. 4. 2010 - ponedeljek

April

6. 5. 2010 - Ëetrtek

11. 5. 2010 - torek

Maj

4. 6. 2010 - petek

9. 6. 2010 - sreda

Junij

6. 7. 2010 - torek

9. 7. 2010 - petek

Julij

5. 8. 2010 - Ëetrtek

10. 8. 2010 - torek

6. 9. 2010 - ponedeljek

9. 9. 2010 - Ëetrtek

September

6. 10. 2010 - sreda

11. 10. 2010 - ponedeljek

Oktober

5. 11. 2010 - petek

10. 11. 2010 - sreda

November

6. 12. 2010 - ponedeljek

9. 12. 2010 - Ëetrtek

December

6. 1. 2011 - Ëetrtek

11. 1. 2011 - torek

za mesec

Avgust
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Opomba:
Oddaja delovnih dnevnikov v oddelek plaË:
• vsak torek do 10. ure za pretekli teden;
• za zadnji teden v mesecu pa 1. delovni dan do 10.
ure naslednjega meseca.
Prosimo vas za redno oddajanje dokumentov v
oddelek za obraËun plaË, saj le tako omogoËite izplaËilo plaË na predvideni datum.
Danica Romih

SVETA ŠPORTA

NOVICE IZ

Ljubljanski maraton 2009
V nedeljo, 25. oktobra 2009, je
po ljubljanskih ulicah potekal tradicionalni 14. Ljubljanski maraton.
Med rekordnim številom udeležencev
je nastopilo tudi 33 tekaËev našega
športnega društva. Za prepoznavnost društva in našega podjetja smo
poskrbeli z novimi dresi, predvsem
pa z dobro voljo in dobrimi izidi.

V

sem skupaj iskrene Ëestitke za premagane razdalje; upam, da se drugo leto zberemo in udeležimo v še
veËjem številu.

21 km
Jakovac Bogdan
Ogrin Marko
Breznik Mitja
FilipiË Matjaž
Praznik Boris
Leskovec Dane
Žumer Boštjan
Kržišnik Branko
Škrjanec Tatjana
»ater Jure
Podgoršek Klemen
Perjet Teja
KrižmanËiË Gregor
Ferfila Tine

1:29:23
1:35:06
1:38:44
1:40:26
1:46:51
1:48:27
1:51:17
1:57:37
1:58:10
1:58:51
1:59:43
2:02:53
2:09:00
2:11:16

10 km
Gašperin Matej
Gorišek Matej

0:45:30
0:47:40

(Rezultati in slike na spletni strani
www.ljubljanskimaraton.si)
42 km
PaniË Vito 3:41:34

Tekavec Nataša
Škerjanc Miran
Meden Uroš
BarliË Edi
Podbevšek Urška
BonËa Tomaž
Hrovat Boštjan
KlopËiË Damjan
Odlazek Peter
Pavlin Jaka
Brinovec Janez
KrušiË Stanka
Panajotov Robert
Žmavc Marko
ValenËiË Miran
Kržišnik Bernarda

0:47:43
0:48:45
0:48:48
0:48:57
0:48:35
0:51:03
0:52:08
0:52:35
0:52:45
0:53:35
0:56:36
0:59:17
1:01:27
1:02:35
1:02:47
1:06:27

Mojca Lampe

14. Ljubljanskega maratona se je udeležilo 33 tekaËev našega športnega društva.
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NaËrt dela za
leto 2010
• Šah (januar)
• TeËaj smuËarskega teka (januar)

Športno
društvo ob
koncu leta 2009
Bliža se konec leta in to je Ëas, ko se ozremo nazaj, da pogledamo, kakšno je bilo iztekajoËe se leto.

U

pravni odbor športnega društva je ta pregled opravil
že v zaËetku novembra, saj je bilo treba pripraviti
poroËila za redno letno skupšËino društva. Ugotovili
smo, da smo se držali zaËrtanega naËrta dela in izpeljali veËino predvidenih prireditev. Zaradi premajhnega števila prijav sta odpadli le dve prireditvi. »lani društva so se v lepem
številu udeleževali prireditev, ki smo jih organizirali sami,
prav tako pa tudi množiËnih rekreativnih prireditev po vsej
Sloveniji.

• Tekmovanje v veleslalomu (januar)
• Tekmovanje v smuËarskih tekih (januar)
• Priprave na zimske igre EDS - trening veleslalom in
smuËarski tek (januar)
• Udeležba na zimskih igrah EDS (30. 1. 2010 - org.
Elektro Maribor)
• SmuËarski izlet - zakljuËek sezone (marec)
• SmuËarski tek TRIS (marec)
• Planinski izlet (marec-april)
• Športni dan (marec-april)
• TeËaj suhi tek (april)
• Tekmovanje v namiznem tenisu (april)
• Tek trojk (maj)
• Turnir v odbojki (maj)
• Tekmovanje v kegljanju (maj)
• Tekmovanje v streljanju (maj)
• Kolesarjenje v Kamniško Bistrico (maj)
• Kolesarjenje po nadzorništvih Dolenjske (maj)
• Kolesarjenje po KoËevskem (junij)
• Udeležba na letnih igrah EDS (organizator Elektro Primorska)
• Kolesarjenje po Zasavju (junij)

Na osnovi letošnjega smo pripravili tudi naËrt dela za
prihodnje leto, ki ga nameravamo v celoti izpeljati. Poleg
tega pa smo na pobudo naših Ëlanov pripravljeni organizirati
tudi druge zanimive prireditve ali aktivnosti, ki bi privabile veËje število naših Ëlanov. O vsem vas bomo obvešËali
prek oglasnih desk in seveda na naši spletni strani www.sdelektro-ljubljana.eu, fotogradivo pa se nahaja na skupnem
P-disku.

• Spust po reki Kolpi (junij)

V prihajajoËem letu 2010 želim vsem skupaj veliko zdravja in prostega Ëasa, ki naj bo izkorišËen za
stvari, ki posamezniku najveË pomenijo.

• Ljubljanski maraton (oktober)

• Tradicionalni pohod na Triglav (zadnji konec tedna v
avgustu: NED.-PON.)
• Kolesarski juriš na VršiË TRIS (september)
• Športna nedelja - do družine prijazno podjetje (september)
• Pohod na Malo planino TRIS (oktober)
• Tek okrog Cerkniškega jezera (oktober)
• Sklepna prireditev (november)
• SmuËarski izlet - odprtje sezone (november)
• TeËaj smuËarskega teka (december)

Športni pozdrav
Igor »uËnik,
predsednik ŠD Elektro Ljubljana
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Igor »uËnik
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6. julija 2009 je Franc Leskovec
konËal sedemintridesetletno poslovno-tehniËno obdobje svojega življenja. Vstopil je v vrste sodelavcev
upokojencev, kjer bo lahko v miru
ustvarjal in izpolnjeval svoje že vnaprej zaËrtane cilje in naloge. Dela
okrog hiše in na vrtu je vedno dovolj,
le Ëe ga hoËeš videti in se z njim spoprijeti. PrepriËan sem, da Francu ne
bo nikoli dolgËas, kajti njegova ljubezen do letenja je velika in bo kot
motorni in jadralni pilot vsako možnost izkoristil za dvig v višave, med
oblake.

F

ranËeva poslovno-tehniËna pot je
bila podrobneje opisana v lanski
majski številki našega internega glasila, ko je na 12. Elektrinem veËeru prejel
priznanje Elektra Ljubljana za življenjsko
delo na podroËju elektroenergetike. Kljub
temu naj v nekaj stavkih osvežim njegovo
delo in zaposlitve.
Po osnovnem šolanju na Uncu in
Rakeku v Tehniški šoli za elektrotehniško
stroko je svoj študij energetike konËal na

Franc Leskovec
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Med
študijem se je med vsakim študijskim letom
med poËitnicami zaposlil kot tehnik razvoja NNO v takratni Poslovni enoti Ljubljana
okolica.

Elektra Ljubljana. Meritve in zašËita sta bili
podroËji, kjer je s svojim znanjem in pogledom v prihodnost ustvarjal pogoje za
brezhibno, predvsem pa varno obratovanje
in posluževanje energetskih naprav.

Franc se je kot elektroinženir pripravnik zaposlil v Elektru Ljubljana in po nekaj
letih nadaljeval službovanje v Združenem
podjetju za distribucijo elektriËne energije
Slovenije, kjer je deloval v okviru tipizacije
predvsem na podroËju primerjalnih analizah razliËnih izvedb transformatorskih postaj. V letu 1972 je Franc prejel študentsko
Prešernovo nagrado.

V obdobju 1997-1999 je bil Franc
tehniËni direktor, v marcu 1999 pa je bil
imenovan za svetovalca direktorja za tehniËno podroËje. Na tem delovnem mestu je
svojo službeno pot v Elektru Ljubljana 6.
junija tudi konËal.

Po enoletnem služenju vojaškega roka
je bil od leta 1972 do leta 1983 zaposlen v
TehniËni službi Združenega podjetja DES
kot inženir za obratovanje. 1. junija 1983
je nadaljeval svojo strokovno pot v Službi
za zašËito, meritve in energetske naprave

Iz kratkega povzetka izredno aktivnega tehniËnega dela lahko vidimo, da je
bila FranËeva strokovna pot pestra in zelo
razgibana.
Franc Leskovec je bil sodelavec, kakršnega si lahko samo želimo, sodelavec z
resnim in odgovornim pogledom v sedanjost in z jasnim pogledom v prihodnost,
sodelavec, ki je z veseljem posredoval svoje
znanje mlajšim kolegom in sodelavcem, ki
mu nikoli ne bo zmanjkalo idej.
Ne glede na prestop v novo obdobje
Franc ne bo svojega tehniËnega znanja
postavil v kot in nanj pozabil. PrepriËan
sem, da bo z velikim veseljem nadaljeval in
spremljal vse novosti na podroËju elektroenergetike in da bo svoje znanje rad posredoval svojim nekdanjim sodelavcem.

Naj na koncu izrazim še željo:
“Naj te poštar s pokojnino obišËe na domu vsaj tolikokrat, kolikokrat si prejel plaËo na svoji dolgoletni
ustvarjalni poti predhodnega življenjskega obdobja.”

Marko Piko

Mirko MarinËiË je Francu predal spominsko darilo.
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Dane Leskovec
Konec septembra je 40-letno
delovno obdobje v Elektru Ljubljana
sklenil Dane Leskovec in stopil v t. i.
tretje življenjsko obdobje.

D

ane se je, kot se je rad pošalil, v
elektro podjetju že rodil. Takrat je
bila namreË v njegovi domaËi hiši
na Uncu pisarna rajona Rakek, ki je sodil
pod Elektro Ljubljana okolica - Obrat Notranjska. Ko je konËal osnovno šolo, se je,
ne Ëisto po svoji želji, odloËil za srednjo
elektro šolo v Ljubljani. Dane bi si bolj želel
delo oziroma poklic v gradbeništvu, vendar
je stopil po stopinjah svojega oËeta, zaposlenega v Elektru Ljubljana, in svojega brata
Franca, ki je srednjo elektro šolo zaËel obiskovati dve leti pred njim. Dane pravi, da je
gradbene želje in zamisli uresniËil ob gradnji svoje družinske hiše, ki je v marsiËem
dosežek njegovih zamisli, želja in rešitev.
Vse svoje delovno obdobje je ostal
zvest Elektru Ljubljana. Menjal je le delovna mesta in zadolžitve, organizacijske
enote (Ljubljana okolica, Uprava ...) in
kraje zaposlitve.

Danijel Leskovec med najožjimi sodelavci.
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Zaposlil se je takoj po konËani srednji šoli; kot je rad poudaril, ni izkoristil
niti zadnjih šolskih poËitnic, saj je zaËetek
njegove zaposlitve 1. julij 1968. Že v zaËetku leta 1969 so ga kot mladega zaËetnika postavili v dežurno službo v Domžale. Delal je v turnusu, podnevi in ponoËi.
Prihod v službo je pomenil podvig, vsaj
za današnji Ëas: peš od doma na vlak na
Rakek, v Ljubljani ujeti avtobus za Domžale, nato peš do Nadzorništva Domžale.
In po konËanem 12-urnem dežurstvu spet
v nasprotnem vrstnem redu domov. Doma
pa ga je v prvih letih zaposlitve Ëakala
gradnja domaËe hiše, ki so se je po oËetovi
smrti lotili skupaj z mamo in bratoma, poleg tega pa še kmetovanje.
Po odsluženem vojaškem roku je zamenjal nekaj delovnih mest; leta 1979 je
na prigovarjanje predpostavljenih odšel v
skupino za zašËito in meritve na elektronapravah. Takrat se je zaËelo uvajanje daljinskega vodenja RTP in RP. Skupina je
vzdrževala zašËitne naprave daljnovodov
in transformatorjev ter odkrivala kabelske
defekte na srednje- in nizkonapetostnem

omrežju. To delo mu je zelo ustrezalo. Konec leta 1984 si je poškodoval roko in ta
nesreËa ga je precej prizadela telesno in
duševno. Vendar se Dane, trmast in vztrajen, kot je, ni dal. Kljub poškodovani desni
roki je sposoben opraviti vsa dela, Ëe ima
pri kakšnem težave, pa si zna pomagati, se
znajde. Tudi zavore in prestave na svojem
športnem kolesu si je predelal tako, da jih
lahko nemoteno uporablja kljub poškodovani desnici.
Po konËanem bolniškem dopustu sredi leta 1985 je na prigovarjanje sodelavcev
Alojza Strune in Janeza ŠušteršiËa prevzel vodenje investicijskega vzdrževanja
na Notranjskem. Po nekaj letih je zaprosil za premestitev v skupino za zašËito in
meritve, saj je imel to delo rad. Leta 1991
je izkoristil priložnost in se zaposlil v novoustanovljenem dispeËerskem centru na
Slovenski cesti 56. Dotedanje izkušnje so
mu na tem delovnem mestu zelo koristile.
Po dveh letih se mu je ponudila možnost
službe bliže domaËemu kraju in ponovno
je prevzel vodenje investicijskega vzdrževanja na Notranjskem. V tem obdobju je
opravil tudi višjo strokovno šolo ICES in
postal inženir elektroenergetike.
Daneta sem osebno spoznala, ko je
leta 1997, po upokojitvi Janeza ŠušteršiËa, nasledil delovno mesto vodje investicijskega vzdrževanja Ljubljana okolica s
sedežem na Slovenski cesti 58. Takrat sem
že bila zaposlena v nabavni službi. Dane
je delal v sosednji pisarni in kadar koli
sem potrebovala njegov nasvet ali pomoË,
je vedno rad pomagal. Njegovi nasveti so
bili zlasti dobrodošli ob odsotnosti mojega predpostavljenega Toneta Štajdoharja.
Ko se je vodji nabavne službe približevala upokojitev, sva se pogovarjala tudi o
njegovem nasledniku. Ko me je vprašal
za kakšen predlog, mi je vedno prišel na
misel Dane. Tone se z mojim predlogom
ni strinjal, Ëeš da je Dane ravno napredoval na mesto vodje Rednega vzdrževanja,
ki ustreza njegovim sposobnostim in prav
gotovo nima želje po “sedenju v nabavi”.
Najin pogovor se je vedno konËal na ta
naËin. Potem pa se je zgodilo, da sem šla
po neki nasvet k Danetu v njegovo pisarno. Med pogovorom me je mimogrede
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vprašal, ali že imamo naslednika za vodjo
nabave. Po mojem zanikanju me je vprašal, kako bi bilo, Ëe bi to mesto prevzel
on sam. Nisem mogla verjeti. Taka rešitev
se mi je zdela prav neverjetna. Dane sam
pravi, da je za vsako njegovo menjavo
delovnega mesta obstajal neki razlog. In
en tak razlog se je pojavil ravno v tistem
Ëasu, tako da so sovpadle njegove želje in
moj predlog. Tone Štajdohar se je pozneje
na ta raËun rad pošalil: “Blagor tistim, ki
si “šefa” lahko sami izberejo!”
»eprav je Dane operativec, je bil za
delo v nabavni službi idealen. S terena
je poznal ves reprodukcijski material, kar
mu je bilo v veliko pomoË pri naroËanju
ustreznega materiala za investicijsko in
redno vzdrževanje. Kar nekajkrat se je
zgodilo, da je uporabnikom sam iz prakse svetoval primeren material za doloËena
dela. Tudi njegove osebnostne lastnosti so
za to delovno mesto prave: pošten, nepodkupljiv, premišljen, preudaren, strpen in
hkrati v svojih odloËitvah trden. Tudi sam
pravi, da se je, ne glede na delovno mesto
in položaj, spustil v konflikt tudi s predpostavljenimi, Ëe je bil popolnoma prepriËan,
da ima prav. Kot se spominja, se nobeden
izmed teh spopadov ni konËal v njegovo
škodo, kar pomeni, da so tudi nadrejeni
sprevideli utemeljenost njegovih stališË.
Te njegove dobre lastnosti je opazil
tudi takratni predsednik uprave mag. Vitoslav Türk in ga junija 2005 postavil za
izvršnega direktorja OE Nabava. »eprav se
je služba nabave okrepila z novimi sodelavci in je dobil Dane druge naloge, smo
pri njem še vedno iskali strokovna mnenja, saj je njegovo praktiËno pa tudi teoretiËno znanje zelo široko.
Po spremembi organizacijske strukture podjetja je leta 2007 postal pomoËnik
izvršnega direktorja OE TehniËna podpora
in na tem delovnem mestu ostal do upokojitve.
Dane je Ëlovek, kakršnih ni veliko.
Je eden redkih, ki ga vodstveni položaj ni
spremenil oziroma pokvaril. Nikoli ni dal
obËutka “nadrejenosti”, vedno se je lotil
kakršnega koli dela, niË mu ni bilo pod

Danijel Leskovec, Mirko MarinËiË in Franc Leskovec.

Ëastjo. Vedno je pripravljen poslušati tudi
drugaËna mnenja in argumente. Za pomembne odloËitve si je vedno vzel Ëas,
preštudiral vse pluse in minuse in se šele
po tehtnem premisleku odloËil. Dane je
Ëlovek, na katerega se lahko zaneseš, ki te
ne bo pustil na cedilu, ki te bo poslušal in
ki ti bo, Ëe želiš, svetoval in pomagal po
najboljših moËeh.
Po konËani diplomi se je Dane zaËel intenzivneje posveËati športu. Šport
je imel rad še iz srednje šole, ko so ga k
veliko dejavnostim pritegnili sošolci in sostanovalci v Domu tehniških šol. Potem so
mu družina, kmetovanje, zidava hiše onemogoËali intenzivnejše športno udejstvovanje. Ponovno odloËitev za šport je rad
obrazložil na svoj humoren naËin. Ko pride moški v “zrela” leta, to so tista, ko otroci odrastejo in ga ne potrebujejo veË toliko
kot nekoË, ko je dosežena neka poklicna
kariera in urejene gmotne dobrine, se zaËne dolgoËasiti. Tisti z najslabšim znaËajem se zapijejo, boljši se vržejo v študij
ali šport, najboljši in najiznajdljivejši pa
si najdejo novo ženo. Dane je seveda izbral srednjo pot: študij je uspešno konËal,
potem pa se je posvetil športu. Igra namizni tenis, teËe na smuËeh, se udeležuje
alpskega smuËanja, najljubša pa sta mu
tek in kolesarstvo. Leta 2001 je skupaj z

Natašo Oblak postal športnik leta. Po tem
nazivu se je še intenzivneje posvetil teku,
udeležuje se vsakoletnega Ljubljanskega
maratona pa tudi maratonov po drugih
evropskih mestih (Firence, Praga, Monako,
Budimpešta, Milano). Tudi svoje slovo od
aktivne zaposlitve je zaznamoval na tak
svojevrstni športni naËin: pot, dolgo 46
km, je ob spremstvu najbolj zagretih sodelavcev tekaËev pretekel od upravne stavbe v Ljubljani do svojega doma na Uncu.
O dogodku ste imeli priložnost prebrati v
prejšnji številki Elektro novic.
Dane se je skupaj s svojim bratom
Francem od sodelavcev poslovil 20. oktobra v Stari mestni elektrarni - Elektro
Ljubljana. V svojem poslovilnem govoru
je primerjal meter (100 cm) s Ëloveškim
življenjem. Ne glede na to, da je lep kos
metra že “porabil”, mu želimo, da bi mu
ga kljub vsemu ostalo še najmanj toliko,
kot si ga je “nameril” sam, in da bi dneve
v pokoju preživljal tako, kot si želi in naËrtuje, v zdravju, športnem udejstvovanju
in v prijetnih doživetjih v krogu družine.

Jana Vehar Remic
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Upokojitvi v DE
Ljubljana mesto
3. novembra smo se zahvalili
za dolgoletno vestno delo in uspešno sodelovanje sodelavcema Jožetu
JankoviËu in Rudolfu Mihalcu.

L

etos se je na enoti upokojilo sedem
delavcev, sodelavka je prekinila delovno razmerje po lastni volji, ena
je bila razporejena na enoto iz OE SU, en
sodelavec je bil razporejen v OE SU, na
novo smo zaposlili sedem delavcev. Tako
bo na dan 31. december na distribucijski
enoti Ljubljana mesto zaposlenih 168 delavcev, v zaËetku leta pa nas je bilo 169.
Jože JankoviË, rojen LjubljanËan, je
bil v Elektru Ljubljana zaposlen dejansko vse delovno obdobje, 39 let. V mesecu decembru leta 1970 se je zaposlil
kot elektromonter pripravnik v konzumni
službi. Uspešno se je usposobil za delo in
pozneje napredoval na delovno mesto sa-

mostojnega elektromonterja. V letu 1982
je konËal šolanje po programu delovodja
v elektroenergetiki in prevzel delo delovodje skupine za redno zamenjavo merilnih naprav. Od leta 1989 naprej, zadnjih
20 let torej, je z veseljem opravljal delo
prevzemnika merilnih mest. Njegov dolgoletni nadrejeni Miha Štajdohar pravi:
“Pri delu se je izkazal za vestnega delavca, ki je bil vedno pripravljen priskoËiti
na pomoË pa tudi dodatno delo mu ni
bilo odveË. V zasebnem življenju je najbolj užival na morskih valovih, kjer je
postal že pravi morski volk oziroma kapitan na jadrnici.”
Rudolf Mihalec, sodelavci smo ga
klicali Rudi, se je rodil v Domašincu pri
»akovcu. S šestnajstimi leti se je odpravil “s trebuhom za kruhom”, kot radi
reËemo, najprej na šolanje v Maribor v
elektrogospodarsko šolo. Že v prvem let-

niku je postal štipendist Elektra Ljubljana. Kot zanimivost naj povem, da se je
17. februarja 1967 kot najboljši uËenec
v razredu udeležil drsalne revije v Celovcu. V ta namen mu je Elektro Ljubljana
mesto dovolil izostanek navedenega dne.
16. julija 1968 je zaËel delo kot elektromonter. Od marca 1969 do avgusta 1970
je bil na služenju vojaškega roka v JNA,
s 1. septembrom pa je nadaljeval delo v
Ljubljani mesto. Že v letu 1973 je napredoval na delovno mesto samostojnega
elektromonterja, tudi v Službi obratovanje. Rudi se je ob delu tudi izobraževal
in v letu 1980 konËal ElektrotehniËno
šolo v Ljubljani, smer jaki tok, in si pridobil poklic elektrotehnik. Že v letu 1979
se je uvajal za opravljanje del in nalog
bremenilca, v novembru 1980 pa uspešno opravil interni preizkus znanja in s
tem lahko samostojno opravljal ta dela.
V novi sistemizaciji, ki je bila izvedena
leta 1991, se je delovno mesto preimenovalo v dispeËer. Na delih je v Centru
vodenja na enoti Ljubljana mesto ostal
vse do zadnjega delovnega dne, torej 30
let. Od zadnje reorganizacije podjetja v
letu 2007 je sodelavec OE ORDO. Dopolnil je 40 let delovne dobe. Anton Dušak,
sodelavec v Oddelku za vodenje DEEO od
leta 2000 naprej, pravi, da je z Rudijem
zelo dobro sodeloval. “Bil je vesten, natanËen, zanesljiv in vedno pripravljen za
pomoË in sodelovanje pri delu. S sodelavci je imel dober odnos, zato smo ga in
ga bomo imeli radi.”
Za dolgoletno, kakovostno in vestno
sodelovanje se je obema zahvalil direktor
DE Ljubljana mesto Roman Jesenko. Ob
tej priložnosti jima je bilo izroËeno spominsko darilo - roËna ura z vgraviranim
napisom.

Spoštovana, naj bo obema prihodnost prijazna sopotnica. Veselita
se v družbi dragih domaËih in uživajta v dejavnostih, ki vaju veselijo.
Na Kotnikovi 9 pa vedno dobrodošla.

Rudolf Mihalec in Jože JankoviË.
Foto: Alenka Kušar
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Upokojitve v DE KoËevje
Milan MišiË

L

etos se je oziroma se bo v DE KoËevje upokojilo kar nekaj sodelavcev in tako se je 29. 9. 2009
invalidsko upokojil tudi naš dolgoletni
sodelavec Milan MišiË.
Svojo aktivno delovno dobo je zaËel že zelo mlad, saj se je prviË zaposlil
že leta 1969, in sicer v rudniku Zagorje ter nato v rudniku rjavega premoga
v KoËevju, kjer je že po nekaj mesecih
spoznal vso težavnost dela pod zemljo.
Tako se je že leta 1971 za 3 leta zaposlil
v podjetju LIK - Lesna industrija KoËevje in pozneje za kratek Ëas še v podjetju Inkop KoËevje. V iskanju ustreznega
dela se je leta 1975 zaposlil v takratnem
podjetju DES TOD Elektro KoËevje, kjer
je ostal vse do upokojitve. Navedeno
dejstvo oËitno kaže na to, da se je pri
nas dobro poËutil, saj ni veË iskal novih delodajalcev. Pretežni del aktivnega
dela pri nas je opravljal dela priuËenega elektromonterja za mrežo v takratni
gradbeni skupini. Tako je sodeloval pri
veliko novogradnjah oziroma elektrifikacijah naselij na obmoËju od Turjaka
do Kolpe ter tudi pri odpravi okvar in
defektov v neugodnih vremenskih pogojih. Po naravi je bil tih in se je držal
bolj za sebe, prosti Ëas pa si je krajšal
z igranjem kart s prijatelji. Dolgoletno
delo na terenu pa je sËasoma pustilo posledice tudi na njegovem zdravju, saj je

Milan MišiË

leta 1999 postal delovni invalid, zato
je bil tudi prerazporejen na skladišËe
drogov na sedežu DE, kjer je sodeloval
pri pripravi oziroma armiranju drogov
za montažo na terenu. Želimo mu, da
bi mu zdravje služilo vsaj toliko, da bi
v miru užival zasluženo upokojitev Ëim
dlje.
Ob obisku na njegovem domu po
upokojitvi smo mu izroËili tudi spominsko uro.

Ivan JurkoviË

L

etošnjo jesen je v svoje tretje življenjsko obdobje, kot radi reËemo
prehodu iz delovnega razmerja v
pokoj, vstopil tudi naš sodelavec Ivo,
kot ga kliËemo prijatelji. Z ta korak se
je odloËil ob izpolnitvi vseh zakonskih
pogojev, kar pomeni tudi 40 let delovne
dobe. Svojo poklicno kariero je zaËel pri
podjetju Svijetlost Delnice kot kalkulant
analitik leta 1969. Po šestih letih dela
pa ga je “ljubezen” odpeljala v KoËevje,
kjer si je ustvaril družino in novi dom.
Kot elektrotehnik je seveda zaprosil za
zaposlitev v podjetju DES Ljubljana,
Elektro KoËevje. Delo pri nas je nastopil
1. 6. 1976, in sicer kot tehnik obratovanja za vodenje tehniËne dokumentacije
NNO, DV in TP. Kmalu za tem je bil januarja 1978 razporejen v RTP KoËevje
za opravljanje stikalniške službe. Glede
na njegovo strokovnost in prizadevnost
pri delu je bil že leta 1981 razporejen
za vodenje stikalniško-bremenilske službe v RTP 110/20 kV KoËevje. S tem mu
je bilo zaupano odgovorno delo vodenja
dela sodelavcev v RTP in tudi sodelavcev na terenu ob vsakodnevnem izvajanju del na elektroenergetskem omrežju.
Ker so se v organizaciji dela pokazale
potrebe po izvajanju meritev v elektroenergetskem sistemu, pa je bil leta 2000
prerazporejen na delovno mesto referent

Ivan JurkoviË z Ljubico Vesel in Milanom
Mlakarjem.

za zašËito in meritve, kjer je 2. oktobra
2009 tudi konËal svoje uspešno aktivno
delo v DE KoËevje.
Ivo pa je poleg vestnega opravljanja
svojega dela na delovnem mestu našel
tudi Ëas za druženje s sodelavci prijatelji
na športnem podroËju pri igranju tenisa
in tudi nogometa ter košarke. Za prijetnejše preživljanje prostega Ëasa v krogu
družine pa si je postavil tudi brunarico
v naselju Briga, kamor nadvse rad zahaja. Nemalokrat tudi s kolesom pa Ëeprav
mora ob tem premagati kar nekaj kilometrov in kar nekaj klancev, vendar za zdrav
naËin življenja je to nadvse pomembno.
Ivo! Delovno dobo si sklenil v
Ëasu, ko si je narava nadela preËudovito barvno kuliso in želimo ti, da bi bila
tudi tvoja nadaljnja življenjska pot prav
tako živo pisana ter izpolnjena z vsem
tistim, za kar do zdaj ni bilo Ëasa. Uživaj
v zasluženem pokoju in ne pozabi svojih sodelavcev, ki se ti ob tej priložnosti
zahvaljujemo za vso prijaznost in lepe
trenutke, ki smo jih preživeli skupaj.

Branko Volf
Fotografija: SreËko MiheliË
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Leon CindriË
Leon CindriË je bil rojen v
Kamniku leta 1949. Po konËani
osnovni šoli je nadaljeval šolanje
na elektrošoli v Novi Gorici. Po
uspešno konËanem šolanju je kot
vajenec leta 1968 zaËel delati v
Elektru Ljubljana okolica, Nadzorništvo Domžale, kot elektromonter
inštalater. Delal je eno leto, potem
se je poroËil in se preselil iz Domžal
v »rnomelj. Ker pa tam zanj ni bilo
delovnega mesta, je za 5 let odšel v
IMV za obratnega elektriËarja.

L

eta 1974 se je zaposlil v TOZDU
Elektro Novo mesto, Nadzorništvo
»rnomelj, kot elektromonter; najprej je bil v skupini za prikljuËke, potem
pa v skupini rednega vzdrževanja. Po
konËani delovodski šoli je bil razporejen
na delovno nalogo pomoËnik delovodje
v gradbeni skupini, pozneje pa je opravljal delovne naloge delovodja gradbene
skupine. Leta 1993 je bil zaradi zdravstvenih razlogov premešËen v Oddelek
dokumentacije, kjer je ostal vse do upokojitve.

Zakaj se je odloËil za elektropoklic? To je bila oËetova želja, on sam se
je želel izobraževati za oficirja, vendar
materi to ni bilo všeË. Na koncu sta se
zedinila, da bo elektriËar. Že med službovanjem v Elektru mu je bil všeË poklic
uËitelj zemljepisa in zgodovine, vendar
te želje na žalost ni uresniËil, študija namreË ni dokonËal.
Vsi njegovi otroci (ima štiri otroke) so že pri kruhu, ima pa tudi že tri
vnuke.

Njegov moto: “»e Ëloveku ne moreš
pomagati, mu tudi nikar ne škodi, umakni se”.
Zdaj bo imel veË Ëasa za stik z naravo, ukvarjal se bo s Ëebelarstvom, z vinogradništvom, veË Ëasa bo za družino.
Pogrešal bo kolektiv, ker se je nanj navezal, Ëeprav zdaj niso veË Ëasi, kot so
bili 20 let nazaj.
Dragi Leon, tudi mi te bomo pogrešali, tvoj optimizem, dobro voljo, saj
kjer si bil ti, je bilo vedno veselo. Uživaj
v svojih PaviËiËih, kdaj pa kdaj povabi
svoje sodelavce in bodi zdrav.

Leon je zelo rad pomagal sodelavcem, jih razumel, zmeraj je bil dobre volje, ni se jezil, predvsem je deloval kot
umirjen Ëlovek.

Leon se je zelo rad ukvarjal s športom: s smuËanjem, kolesarjenjem, pohodništvom, s krosom. Bil je neutrudni
organizator razliËnih športnih dogodkov
- Ëolnarjenje, pomagal je športnim referentom pri razliËnih organizacijah. Dolgo Ëasa je bil predsednik sindikata.
Že kar nekaj Ëasa poseduje manjše
posestvo v PaviËiËih v Beli krajini, kamor se je pred kratkim preselil z družino.
Tam uživa v hoji po gozdu, nabiranju
gob, med drugim je tudi Ëebelar, lovec,
kot marsikdo v Beli krajini pa se ukvarja tudi s kletarstvom. Zdaj Ëedalje bolj
opaža, da ni veË pristnih odnosov, kot
so bili nekdaj. VËasih so si ljudje med
seboj radi in bolj pomagali. Predvsem pa
si želi veliko zdravja, da bo lahko še velikokrat prišel med nekdanje sodelavce
in prijatelje.
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Leon CindriË ob elektromonterju v Nadzorrništvu »rnomelj.
Foto: Roman Weiss

Jolanda Štukelj

NEKAJ RESNICE

V VSAKI ŠALI JE

STARŠI

GERMANIST
Nace pride iz NemËije, kjer je na
zaËasnem delu, domov na dopust. Pa ga vpraša sosed:
“Nace, zdaj ste pa že dolgo v NemËiji. Verjetno
odliËno obvladate nemšËino in ste že pravi germanist.”
“No, ja. Kar gre mi, moram reËi. Tam sem že dolgo
delovodja in delavci me vse razumejo.”
“Kako na primer pokliËete delavca, ki stoji pri stroju,
k sebi?”
“ReËem mu: “Komm hier!”
“In ko ga pošljete nazaj k stroju?”
Grem k stroju in ga spet pokliËem: “Komm hier!”

Pozvoni telefon, mali Miha se
oglasi in moški glas reËe:
“Rad bi govoril s tvojimi starši.”
“Žal jih zdaj ne morete dobiti k telefonu, ker so v
spalnici,” je pojasnil Miha.
“Prav, bom pa poklical pozneje,” je rekel moški in prekinil
zvezo.
»ez nekaj Ëasa je spet pozvonilo in spet se je oglasil Miha.
“Rad bi govoril s tvojimi starši!” je rekel moški.
“Žal ju ni, ker sta v kopalnici,” je pojasnil Miha. Moški je
rekel, da bo poklical pozneje.
Kmalu je spet pozvonilo, javil se je spet Miha.
“Lahko dobim tvoje starše?”
“Žal ju ne morete dobiti, ker sta v kleti,” je pojasnil
Miha, moški pa se je razburil in vprašal:
“Pa kaj delata v kleti?”
“Mene išËeta!”

STRAH

Župnik potuje z letalom v
Rim. Med poletom pride do njega
stevardesa in ga vpraša:
“Boste malo konjaka?”
“Kako visoko pa smo, gospodiËna?”
“Deset tisoË metrov.”
“Potem pa raje ne, da
me šef ne vidi.”

MLA»EN GOLAŽ
Natakar je Petru postregel z golažem, toda Peter ga je takoj odslovil:
“Takoj odnesite ta mlaËni golaž in mi
prinesite vroËega!” je zahteval.
“Kako pa veste, da je mlaËen, saj ga
niti poskusili niste?” je bil radoveden natakar.
“»e bi bil vroË, ne bi držali
prsta v njem!”

SPOMIN
Tri sestre živijo skupaj v hiši: 61-letna
Eva, 63-letna Ina in 65-letna Nana. Nana se spravlja
spat in se gre prej še skopat. Leze v kad, sredi koraka zastane, premišljuje, potem pa pokliËe: “Ina, Eva, a se katera
spomni, a sem se šla kopat al´ sem že skopana?”
Ina zavpije nazaj: “»akaj, pridem gor na pomoË!” Na
sredi stopnic se zamišljeno ustavi, se nekaj prestopa in konËno pokliËe: “Punce, a sem šla gor al' dol?”
Eva, najmlajša, se oglasi: “Ja, to je pa že zelo hudo!
Skleroza vaju daje 100 na uro. Upam, da bo mene obšla!” Trikrat potrka po leseni mizi in nadaljuje:
“Takoj vama pridem pomagat, samo pogledat
grem, kdo trka!”

RABUTANJE
Možakar se pozno zveËer vraËa
domov in v svojem sadovnjaku zagleda
deËka, ki obira njegove hruške.
“Takoj se spravi z drevesa ali pa te bom
zatožil oËetu!” mu zapreti.
DeËek pogleda k vrhu drevesa in zavpije:
“OËka, pridi dol, tale stric ti mora nekaj
povedati!”
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KRIŽANKA

NAGRADNA

ELEKTRO
LJUBLJANA

Glavno
mesto
Norveπke

Programska
misel, geslo

Jadranski
otok

Vas na Krasu

Strast
Zemljiπka
posest
SESTAVIL
TONI

Organizir.
razdeljevanje surovin

ElektriËni
stroj

Avtomobil- Angleška
ska oznaka okrajšava za
za Rijeko
gospo

Nemški
filozof,
Georg

Ukaz za
izvršitev
Enaki Ërki

Specialist
za koæne
bolezni

Kemijski
simbol za
Radij
Povrπinska
mera

Ilirizem

Kemijski
simbol za
Selen

Okrajπava za
starejπi

Kratica za
telekomunikacije

Ime pisatelja
Fleminga

Leskovec
Danijel
Rastlinski
πkodljivec
RazliËna
soglasnika

Veznik v
odvisnem
stavku

Majhen
konec
polotoka

Rimski
vojskovodja

Dræava na
bliænjem
vzhodu

Pohvala,
darilo
Sodni
postopek

RdeËi kriæ

Tvorba v
panju
Alenka
Pretnar

Vrsta
plaËilnega
sredstva
Sposobnost
miπlenja,
pamet

Kemijski
simbol za
Natrij

»lan porote

Pokrajina v
Vietnamu

Brezalk.
pijaËa
Igralna karta

Predverje
bazilike
Del telesa,
tudi Ëlen

Reka v
Sibiriji
Irska
(original)
Pesnik

Model
πportnega
avtomobila

Osebni
zaimek

Tla
»op Peter

Kratica za In
tako dalje...

Ilovica, ila

Kazalni
zaimek

Kinematograf

Joæe Osvald

PoËelo
Taoizma

Pesniπko ime
za Irsko

Andreja
Radovan

Pogan

VeËja tekoËa
voda

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki Tatjani GlušiË iz Ljubljane, ki bo prejela praktiËno nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 15. 2. 2010 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 »asopisnega sveta internega glasila Elektro novice: Jana Burja, Klemen Hrovat, 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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Prijateljstvo in smeh
Svet je tako prostran in vsak izmed nas
tako majhen, a Ëe nas povezuje prijateljstvo, smo velikani.
»e lahko najdeš iskreno prijateljstvo, ga
ceni kot dragocenost. Neguj ga in se moËno
potrudi, da ga zavaruješ in obdržiš.
Hrani ga na varnem, a dovoli mu, da sije
samo od sebe. Tako bo ves Ëas raslo.
Tudi ko se ti zgodi kaj boleËega ali hudega, se zavedaj, da ko se zaprejo ena vrata,
se odpre sto novih.
Kot pravi pregovor, za dežjem posije
sonce.
Prav lepo je, Ëe se zavedaš, da imaš okrog
sebe veliko prijateljev.

Vsekakor pa nam poleg prijateljev pomaga tudi smeh, saj smeh je bacil veselosti, ki povzroËi sredi skrbi napad smejalne
norosti.
Zahihita se v dlaneh, prasketa v laseh,
veselo osmeši oËi.
Ne zgodi se pogosto, da bi Ëlovek moral
raËunati na prijaznost prijateljev; mogoËe
nikoli ne bomo zaËutili potrebe po tem;
toda v naši domišljiji so prijatelji tisti, ki
nas kot nepremagljiv branik varujejo pred
tegobami življenja.

Irena PotoËnik
Vir: Internet

Lepa misel
Odmakni stene v svoji glavi in boš svoboden. Odvrzi lepljiva
pokrivala sodobnosti in boš sreËen.
LJUBI in boš, kar je vsak, ki ljubi,
Ëlovek.
(Neznani avtor)

Sonce

Sonce in veter sta se prepirala med
seboj, kdo bo moËnejši. Veter je rekel:” Dokazal ti bom, da sem moËnejši. Poglej tistega starËka, ki si oblaËi suknjo. Stavim, da
mu jo bom hitreje slekel kot ti.” Sonce se
je skrilo za oblake in veter je zapihal z vso
moËjo, a bolj ko je pihal, bolj se je starËek zavijal v plašË. KonËno je veter obupal,

omagal in odnehal. Nato je posijalo sonce
izza oblakov in se ljubeznivo nasmehnilo
starËku. Kmalu si je starËek otrl potno Ëelo
in slekel plašË, sonce pa se je obrnilo k vetru in mu tako prijazno pokazalo, da se s
toplino doseže veË kakor s silo in besnenjem.
Vir: Internet
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ZELENA
ENERGIJA

Energija prihodnosti

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

www.elektro-ljubljana.si
Več kot le dober tok

