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Novo leto
Drage bralke, dragi bralci, dobrodošli in lepo pozdravljeni!
»e želimo res lepo stopiti v novo
leto, je treba dobro konËati staro,
pravi modrost. Treba ga je ovrednotiti, si še enkrat ogledati storjeno in
doživeto, se še enkrat sreËati z vsem,
kar smo znali in zmogli ustvariti. V
tem je moË za novo, za naprej.

Z

adnja letošnja številka Elektro novic je pred nami. V uredništvu smo
pohiteli v upanju, da vas bo dosegla
pred prazniËnimi dnevi. Vsebina številke
je tokrat namenjena predvsem pregledu in
ovrednotenju iztekajoËega se leta. Najprej
v rubriki Objavljeno v letu 2010 in nato v
pregledu poslovanja posameznih organizacijskih enot. Vabim vas, da si skupaj še
enkrat ogledamo storjeno in doživeto, kar
ni mogoËe razvrednotiti in kar deluje v ce-

lotnem kolektivu. NaËrti, cilji … vse, kar še
želimo in zmoremo, pa nas Ëaka v novem
letu 2011.
Del vsebine je namenjen tudi enemu
kljuËnih projektov, ki bo prinesel pomembne spremembe v poslovanju podjetja, tj.
aktivnostim pri izËlenitvi dejavnosti nakupa in prodaje elektriËne energije v hËerinsko družbo. V Elektru Ljubljana je bila
v mesecu oktobru imenovana projektna
skupina zadolžena za izvedbo izbranega
modela reorganizacije. Dogovorjeno je,
da se 1. 1. 2011 doloËi kot dan delitve, od
katerega je treba vse poslovne uËinke posamezne dejavnosti evidentirati, kot bo to
po sami ustanovitvi nove hËerinske družbe za nakup in prodajo elektriËne energije.
Vabljeni k branju. Tudi vnaprej se bomo v
uredništvu trudili, da vam bomo posredovali informacije o tej aktualni temi in drugih vsebinah, ki nas vse skupaj zanimajo.
Prva številka internega glasila Elektro novice je izšla januarja 2001. V desetih
letih je uredništvo v sodelovanju s Ëasopi-

violeta.irgl@elektro-ljubljana.si

snim svetom, širšim krogom dopisnikov in
z vsemi vami sledilo temeljnemu poslanstvu glasila: informiranju in posredovanju
aktualnih novic. HVALA in iskrene Ëestitke
vsem skupaj. Vabim vas k branju in sodelovanju tudi vnaprej.

Želim vam umirjene in sprošËene
prazniËne dni ter vse dobro v letu 2011.
“V vsem, kar smo zmogli, je moË
za jutri.”
SreËno!
Mag. Violeta Irgl

december2010 | Dober tok. • 3

uvodnikA

namesto

Spoštovani sodelavke
in sodelavci, naši
upokojenci, štipendisti,
dragi prijatelji!
Izteka se naše prvo skupno leto.
Vsebina tokratne številke internega
glasila je pripravljena tako, da povzema celotno poslovno leto 2010. Prav
tako sta predstavljena naËrt in potek
izËlenitve dejavnosti nakupa in prodaje elektriËne energije v hËerinsko
družbo, zato bom tokrat kratek.

Z

ahvaljujem se prav vsem zaposlenim,
ki ste vsak po svojih moËeh prispevali k tekoËemu poslovanju podjetja.
Zavedam se, da je bilo v letošnjem letu veliko dejavnikov, ki so vplivali na vse nas in
na poslovanje Elektra Ljubljana, na katere
nismo mogli vplivati.

andrej.ribic@elektro-ljubljana.si

Vam in vašim družinam ter vsem
bralcem Elektro novic želim lepo praznovanje. Vsi skupaj si ga zaslužimo.
Prav tako vsem skupaj želim, da bi
bilo leto 2011 svetlo in uspešno.
Andrej RibiË

LETU 2010

OBJAVLJENO V

Tudi v letošnjem letu smo za
vas v Elektro novicah sledili vsem
pomembnejšim dogodkom v našem
podjetju. Ob koncu leta poudarjamo
nekaj najzanimivejših.

Imenovanje predsednika
uprave Elektra Ljubljana

N

a podlagi razpisa za imenovanje
predsednika uprave Elektra Ljubljana je nadzorni svet na seji 4.
februarja za predsednika uprave družbe od
23. marca naprej imenoval Andreja RibiËa.
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Dogodki, o katerih
smo pisali v letu 2010
Prva uspešna uporaba 110
kV havarijskih stebrov
V OE ORDO so se že v letu 2009 odloËili za nakup hitromontažnih 110 kV stebrov, ki so novost v slovenskem prostoru.
Pri odloËitvi za nakup jih je vodila predvsem želja po Ëimprejšnji odpravi posledic
havarijskih stanj na 110 kV omrežju. Sredi
januarja so tako gostili ekipo kanadskih
inštruktorjev, ki so monterje usposobili za montažo havarijskega stebra. Prvo
uspešno postavitev havarijskega stebra so
monterji izvedli že 5. februarja v zelo težkih vremenskih pogojih na daljnovodu DV
110 kV Hudo-KoËevje. Havarijski stebri so

bili uporabljeni tudi pri sanaciji prikljuËnih
daljnovodnih stebrov za RTP ViË.

LETU 2010

OBJAVLJENO V

6. marec, svetovni dan
varËevanja z energijo
Ob svetovnem dnevu varËevanja z
energijo so strokovnjaki z Oddelka za energetsko svetovanje v petek, 5. marca, v Informacijski pisarni in v soboto, 6. marca,
na Prešernovem trgu v Ljubljani svetovali mimoidoËim o uËinkoviti rabi energije.
PraktiËno so prikazali merjenje porabe
elektriËne energije posameznih aparatov
in možnosti za spremljanje lastne porabe
elektriËne energije.

Sodelovanje na sreËanju
energetikov v Portorožu
Kot že vrsto let prej je Elektro Ljubljana aprila sodeloval na Dnevih energetikov
v Portorožu. Na promocijskem prostoru se
je naša družba predstavila s storitvami za
gospodinjske in poslovne odjemalce.

prizadevanjih za ohranitev okolja s proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih
virov in spodbujanje uËinkovite rabe energije. Sledil je literarni veËer, na katerem
so nastopili Društvo Jasa s knjižno zbirko
Onežimo svet in priznani slovenskih pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, novinar,
urednik, skladatelj in glasbenik Milan Dekleva ter uËenci Konservatorija za glasbo in
balet Ljubljana.

Med aktivnostmi, ki so se izvajale v tem
tednu v Sloveniji, je bilo 24. aprila organizirano predavanje z naslovom SonËna
energija - energija prihodnosti. Predavanje
v organizaciji Centra Evropa v Ljubljani sta
pripravila društvo Zoja in podjetje Elektro
Ljubljana d. d. Marko Piko je predstavil
hËerinsko podjetje Male hidroelektrarne
Elektro Ljubljana, ki se aktivno ukvarja s
proizvodnjo elektriËne energije iz obnovljivih virov ter s projektiranjem in z gradnjo
sonËnih elektrarn. S kratkimi opisi in fotografskimi slikami je prikazal razliËne naËine uporabe in postavitev fotovoltaiËnih
modulov, ki so jih strokovnjaki Elektra
Ljubljana postavili na svojih energetskih
objektih.

Svet delavcev v novi
sestavi z novim vodstvom
V zaËetku letošnjega leta so potekale
volitve Ëlanov sveta delavcev. Z marcem
2010 je tako zaËel delo novoustanovljen
Svet delavcev Elektra Ljubljana; izvoljenih je bilo 13 Ëlanov: Igor AdešiË, Zoran
Artnak, Robert Berdajs, Janez Cevec, Mitja
Fabjan, Janez Forte, Viktor Forte, Bojan
Pintar, Roman Ponebšek, Boris StefanoviÊ,
Anton Strelec, Andrej Zimmer in Egon
Hoda; zadnji je bil na prvi seji izvoljen za
predsednika sveta delavcev. Hvala svetu
delavcev v stari sestavi.

110 kV kabelska povezava
med RTP Šiška in RTP
Litostroj
V maju je bil uspešno izvršen projekt
110 kV kabelske povezave med RTP Šiška
in RTP Litostroj. Trasa kabla poteka od RTP
Šiška po zgornjem robu AC in nato ob poti
spomina in tovarištva do RTP Litostroj.
Kabel so polagali elektromonterji Elektra
Ljubljana, kabelske konËnike v obeh razdelilnih postajah pa so izdelali strokovnjaki
podjetja Elektroservisi iz Ljubljane. Kabel-

Zemlja ima srce - 22.
april, svetovni dan Zemlje
Ob svetovnem dnevu Zemlje smo pripravili že tradicionalni 16. Elektrin veËer z
naslovom Zemlja ima srce. V prvem delu
smo gostom veËera predstavili aktivnosti
pri soodgovornosti Elektra Ljubljana pri

Evropski teden trajnostne
energije
Od 22. do 26. marca 2010 je potekal
teden trajnostne energije v Evropski uniji.
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ska povezava je bila po uspešno opravljenih meritvah priklopljena pod napetost 7.
junija 2010.

Športni park Stožice
V zaËetku letošnjega leta so se predstavniki Elektra Ljubljana dogovorili za izvedbo elektromontažnih del na dveh transformatorskih postajah (ŠPS 1 in ŠPS 2),
prestavitev SN-kablovodov ter za izvedbo
ŠPS 3 na najveËjem gradbišËu v Sloveniji
- Športnem parku Stožice. Intenzivna elektromontažna dela so zaËeli konec meseca
aprila ter jih po etapah izvajali še v maju in
juniju. Hkrati so izvedli še dela na potrebni
prestavitvi SN- kablovodov za napajanje
parka. Kljub zapletom in težkim pogojem
dela so naši monterji in drugi delavci iz DE
Ljubljana mesto uspešno izvedli elektromontažna dela v dogovorjenih rokih. Prvi
tehniËni pregled objekta je bil 28. junija
2010. 10. avgusta je bil Športni park Stožice uradno odprt.

Ljubljana. Na poziv odjemalcev in gasilskih enot so se izvajali preventivni izklopi
nizkonapetostnih izvodov in transformatorskih postaj. NajveË, kar 36 transformatorskih postaj je bilo izkljuËenih v nedeljo,
19. septembra. Brez elektriËne energije je
bilo veË kot 3.000 odjemalcev. V mestu
Ljubljana so celotno srednjenapetostno
omrežje vzpostavili že v nedeljo zveËer,
zadnje transformatorske postaje pa so bile
prikljuËene na DE KoËevje v Ëetrtek, 23.
septembra. Škoda, ki je nastala na distribucijskem omrežju, je ocenjena na 600.000,00
EUR. Poškodovane so bile številne naprave
na SN- in NN-nivoju.

Prve elektriËne polnilnice
Elektra Ljubljana
23. septembra je predsednik uprave
Andrej RibiË skupaj s podžupanom MOL
Janijem Möderndorferjem odprl prvo javno polnilnico za elektriËna vozila na obmoËju Mestne obËine Ljubljana. Polnilnica
sodi v sklop šestih polnilnih postaj, ki so
bile z odprtjem polnilnice na MiklošiËevi
cesti tudi uradno odprte. Vse polnilnice so
oskrbovane z Zeleno energijo Elektra Ljubljana. Z odprtjem polnilnic v Elektru Ljubljana sledimo potrebam svojih odjemalcev in smernicam razvoja, saj elektriËna
polnilnica za vozila na elektriËni pogon
pomeni novo smer izkorišËanja obnovljivih virov.

Slovenije smo gospodinjskim odjemalcem,
ki so bili v obdobju od 1. 1. 2008 do 31.
10. 2008 naši kupci elektriËne energije, vrnili preveË obraËunano elektriËno energijo.
VraËila so bila realizirana z izdanim dobropisom, s pripisanimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Dobropise so odjemalci prejeli
me 10. in 20. septembrom.

Teden otroka
V Elektru Ljubljana smo v zaËetku
oktobra zaznamovali teden otroka, ki ga
je leta 1956 priznala Generalna skupšËina
Združenih narodov. Pozornost do otrok v
podjetju izražamo prek aktivnosti certifikata Družini prijazno podjetje ter z veËletno
podporo in s sodelovanjem z razliËnimi
izobraževalnimi organizacijami. V okviru
dolgoroËnega partnerstva Elektro Ljubljana
podpira društvo RdeËi noski pri obiskovanju bolnih otrok v bolnišnicah. Zadnji dve
leti pa sodeluje tudi z Društvom Jasa. Sodelovanje temelji na uËinkovitem ozavešËanju otrok in odraslih o pomenu skrbi za
okolje.

Vodna ujma

Izobraževanje najmlajših

18. in 19. septembra je bilo zaradi vodne ujme v veliki meri prizadeto obmoËje,
ki ga z elektriËno energijo oskrbuje Elektro

Na sedmih osnovnih šolah na preskrbovalnem obmoËju Elektra Ljubljana so
bile organizirane delavnice, kjer sta Uršula

VraËilo preveË
obraËunane elektriËne
energije
Skladno z odloËbami Urada RS za
varstvo konkurence in Vrhovnega sodišËa
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Krisper in Marko Piko uËence seznanila z
osnovnimi pojmi o elektriki in njeni racionalni rabi, uËencem višjih razredov pa so
bili predstavljeni tudi poklici v elektroenergetiki.
Ob naravoslovno-tehniËnih dnevih so
uËenci osmih osnovnih šol pod strokovnim
vodstvom Marka Pika spoznali in si ogledali razdelilne transformatorske postaje v
Bršljinu in Trebnjem, center vodenja v Ljubljani ter naši mali hidroelektrarni v PreËni
in Zagradcu. Z animacijo in s predstavitvijo smo obiskali devet vrtcev, kjer smo tudi
najmlajše seznanili o elektriki in delu elektrikarjev. S predstavitvijo elektriËarja Pika
so bili otroci in vzgojiteljice zelo zadovoljni
in navdušeni.

Prokura v Elektru
Ljubljana
Na novembrski 18. redni seji je Nadzorni svet Elektra Ljubljana sprejel soglasje
o podelitvi prokure. Za prokurista podjetja
je bil imenovan Branko Ogorevc.

Nova storitev Prihranite z
nami
Prihranite z nami je nova storitev
Elektra Ljubljana, namenjena gospodinjskim odjemalcem. NaroËniki storitve bodo
prihranili s krmiljenjem porabe porabnikov
elektriËne energije iz Ëasa višje tarife v Ëas
nižje tarife. Za krmiljenje poskrbimo v Elektru Ljubljana. Predviden ocenjen prihra-

nek je najmanj znesek meseËnega raËuna
za elektriËno energijo letno.

17. Elektrin veËer
7. decembra je v Stari mestni elektrarni Elektro Ljubljana potekal že 17.
Elektrin veËer. V prvem delu veËera je po
nagovoru predsednika uprave potekala
podelitev za Najboljšo stalno izboljšavo
in Najboljšo tehniËno rešitev v podjetju
za leto 2009. Priznanje za Najboljšo stalno izboljšavo je prejela skupina predlagateljev Bogdan StanišiË, Tomaž Dolenc,
Matjaž Drolec in Božidar Majcen za predlog Vzpostavitev novega prostorskega
informacijskega sistema v Elektru Ljubljana. Priznanje za Najboljšo tehniËno
rešitev pa je prejel Tomaž Pungartnik za
predlog ZaËasni montažni daljnovodni
VN-steber. V drugem delu veËera pa smo
si ogledali plesno predstavo z naslovom
Plesni mozaik v izvedbi Plesnega kluba
Novo mesto.

hËerinskega podjetja Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana: MFE RTP Domžale,
MFE NDZ Domžale, MFE RTP ViË, MFE
RTP Gotna vas, MFE RTP »rnomelj, MFE
NDZ »rnomelj. Preostalih 14 izvajamo kot
tržni del za zunanje investitorje. Do danes
smo uspešno konËali gradnjo 6 sonËnih
elektrarn, in sicer MFE VrtaËnik, MFE
Miljavac, MFE Bokalj, MFE Spina, MFE
Vršnik, MFE PeËariË, MFE GlušiË ter MFE
Strle. Preostalih 14 je v gradnji; naËrtujemo konËanje gradnje v od dveh do štirih
tednih. V prihodnjem letu naËrtujemo še
poveËati aktivnosti na podroËju gradnje
sonËnih elektrarn, predvsem pa realizirati
naËrte tudi na podroËju preostalih elektrarn, ki kot vhodno energijo koristijo obnovljive vire.

Dopolnjenih deset let
izhajanja Elektro novic
Prva številka internega glasila je izšla januarja 2001. V desetih letih je uredništvo v sodelovanju s Ëasopisnim svetom, širšim krogom dopisnikov in z vsemi
vami sledilo temeljnemu poslanstvu glasila: informiranju in posredovanju aktualnih novic. Zahvala in iskrene Ëestitke
vsem skupaj.
Uredništvo

SonËne elektrarne
V letošnjem letu smo poveËali aktivnosti na podroËju gradnje malih fotovoltaiËnih elektrarn (MFE). Lotili smo se gradnje 20 sonËnih elektrarn skupne moËi cca
700 kW. Od tega je 6 naših oziroma v lasti
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Aktivnosti pri izËlenitvi dejavnosti
nakupa in prodaje elektriËne
energije v hËerinsko družbo
Elektro Ljubljana je pred novim
izzivom reorganizacije kot nadaljevanje loËitve tržne energetske dejavnosti dobavitelja elektriËne energije,
reguliranih dejavnosti v pristojnosti
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in preostalih z omrežjem povezanimi tržnimi dejavnostmi podjetja.

F

aze razvoja tega procesa segajo od
odprtja trga za veËje poslovne odjemalce v letu 2001, odprtja trga za vse
poslovne odjemalce v letu 2004 ter celotnega odprtja trga za gospodinjske odjemalce v
letu 2007. V letu 2007 je bila hkratna zahteva za pravno loËitev dejavnosti nakupa
in prodaje elektriËne energije od dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja. Ker so bile zahteve v letu 2007 za
distribucijska podjetja prehud zalogaj, se je
ustanovil en SODO-sistemski operater distribucijskega omrežja v Sloveniji, ki ni lastnik
omrežja in ne izvaja operativnih funkcij, ki
so v njegovi pristojnosti, ampak le-te še naprej izvajajo distribucijska podjetja. V veËini
zahodnih držav, ki so prav tako sprejele
evropsko direktivo po pravni loËitvi dejavnosti, so imeli veË let Ëasa od odprtja trga
za gospodinjstva do popolne loËitve dejavnosti. PoslediËno so tako lahko uspešno in
korektno izpeljali proces loËitve v primerjavi
s Slovenijo, ki je nekritiËno sprejela zahteve
direktive po loËitvi ter s tem naložila preveliko breme lastnim distribucijskim podjetjem.
Tudi ugotovitve raËunskega sodišËa
RS kažejo na nedokonËano zgodbo pravne
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loËitve dejavnosti v distribucijskih podjetjih.
Prvotne zahteve veËinskega lastnika države
po oddelitvi dejavnosti dobavitelja elektriËne
energije v loËeno sestrsko delniško družbo
so prav tako predstavljale preveliko oviro za
vodstva in zaposlene v distribucijskih podjetjih, ki so se zavedali kompleksnosti in medsebojne prepletenosti procesov dobavitelja
elektriËne energije od procesov v pristojnosti
SODO ter obstojeËe informacijske podpore.

1. 1. 2011 dan delitve
Skladno s kompromisno odloËitvijo med vodstvi distribucijskih podjetij,
veËinskim lastnikom državo in sindikati so se zaËele aktivnosti za ustanovitev
hËerinskih družb za nakup in prodajo
elektriËne energije v okviru obstojeËih distribucijskih podjetij. Dogovorjeno je, da
se 1. 1. 2011 doloËi kot dan delitve, od
katerega je treba vse poslovne uËinke posamezne dejavnosti evidentirati, kot bo to
po sami ustanovitvi nove hËerinske družbe za nakup in prodajo EE. To moramo
upoštevati tudi pri pripravi gospodarskega
naËrta družbe za leto 2011. Rok za ustanovitev hËerinske družbe je najveË devet
mesecev po doloËitvi dneva delitve, v našem primeru do konca septembra 2011. V
obdobju devetih mesecev je treba izdelati
delitveni naËrt oziroma razdeliti sredstva
in obveznosti med prenosnim oziroma
matiËnim podjetjem ter med novoustanovljeno hËerinsko družbo. Delitveni naËrt
morata potrditi nadzorni svet družbe in
skupšËina družbe, predtem pa morajo biti
seznanjeni tudi predstavniki delavcev.

Imenovanje projektne
skupine
V Elektru Ljubljana je bila v mesecu oktobru imenovana projektna skupina
zadolžena za izvedbo izbranega modela reorganizacije. V prvi fazi se projektna
skupine ukvarja z vzpostavitvijo pogojev, ki
bodo zadostili zahtevam loËitve dejavnosti
po dnevu delitve 1. 1. 2011, ko je treba evidentirati poslovne dogodke na enak naËin,
kot se bodo po sami ustanovitvi hËerinske
družbe. Dogovorjeno je, da se manjši del
zaposlenih iz OE Storitve za uporabnike,
ki trenutno izvaja veËino del za dobavitelja na podroËju maloprodaje, s 1. 1. 2011
prerazporedijo v OE NPEE. To se nanaša
na zaposlene v klicnem centru, v informacijskih pisarnah na sedežu podjetja in na
sedežu distribucijskih enot ter v zalednih
službah, povezanih s procesi dobavitelja.
Z loËitvijo dejavnosti se izgublja del obstojeËih sinergijskih uËinkov, ko so posamezni
zaposleni opravljali aktivnosti v reguliranih procesih in v procesih dobavitelja. Te
sinergije bo po novem treba poiskati loËeno
v organiziranosti dobavitelja v hËerinski
družbi in loËeno v organiziranosti reguliranih procesov v matiËni družbi.

Optimizacija in
preglednost loËitve
posameznih procesov

V zadnjem Ëasu smo izvedli veliko
aktivnosti pri optimizaciji in preglednosti loËitve posameznih procesov med do-

aktualno

aktualno

baviteljem in izvajalcem nalog SODO. To
so procesi prikljuËevanja uporabnikov
omrežja na distribucijsko omrežje, proces sklepanja pogodb, proces sprememb
lastnika oziroma plaËnika, proces izterjave in proces ponovnega priklopa na
omrežje zaradi neplaËila. V ta namen so
že pripravljeni ustrezni protokoli za izmenjavo informacij. Prav tako je v decembru
predvideno izobraževanje zaposlenih, ki
se bodo prerazporedili v OE NPEE za seznanitev z dogovorjenim naËinom dela
ter informacijsko podporo v pristojnosti
dobavitelja po 1. 1. 2011, ki bo predhodno usklajeno z OE Storitve za uporabnike, ki bo po 1. 1. 2011 izvajal le še regulirane procese za uporabnike omrežja
z izjemo obraËuna in izterjave.

Nov pogodbeni odnos
med matiËnim in
hËerinskim podjetjem
V okviru projektne skupine se pripravljajo tudi osnove za nov pogodbeni odnos
med matiËnim in hËerinskim podjetjem za
izvajanje doloËenih procesov, ki jih še ni
mogoËe loËiti zaradi nedokonËane informacijske loËitve, kot na primer obraËun
elektriËne energije in omrežnine. Prav tako
poteka analiza potrebnih podpornih storitev v skupnih strokovnih službah na
podroËju finanËno-raËunovodskih storitev, pravnih storitev, kadrovskih storitev,
splošnih storitev, odnosov z javnostmi in
trženja, informacijskih storitev in podatkovno inženirskotehnoloških storitev, ki
bi se zaradi optimizacije stroškov še izvajale v matiËnem podjetju in bi jih hËerinsko podjetje plaËalo matiËnemu podjetju
po pogodbi. Pri tem je treba upoštevati
optimizacijo stroškov ter uËinkovitost in
zmožnost obvladovanja procesov hËerinske družbe.

Pogodben odnos med
Informatiko in hËerinskim
podjetjem

Prav tako potekajo aktivnosti za
vzpostavitev ustrezne informacijske podpore v okviru IIS s strani Informatike
za delovanje hËerinskega podjetja. Pripravljajo se tudi osnove za vzpostavitev

pogodbenega odnosa med Informatiko in
hËerinskim podjetjem pri informacijski
podpori procesov dobavitelja in delovanja
hËerinskega podjetja.

Vzpostavitev pogojev
za uspešno delovanje
hËerinske družbe

Po izvedbi potrebnih aktivnosti do
dneva delitve 1. 1. 2011 se bo projektna
skupina za izvedbo reorganizacije usmerila v vzpostavitev pogojev za uspešno
delovanje hËerinske družbe za nakup in
prodajo elektriËne energije. To je strateško
pomembno za matiËno podjetje, ki priËakuje ustrezen donos hËerinskega podjetja
glede na njen vložek v hËerinsko podjetje.
V prvi fazi bomo izvedli aktivnosti za
uskladitev priËakovanj in ciljev s kljuËnimi deležniki glede hËerinske družbe. Pri
tem bo treba uskladiti poslanstvo in vizijo
nove hËerinske družbe ter strateška izhodišËa glede organizacije procesov in storitev,
osebja in upravljanja karier, tehnologije in
informacijske podpore ter prenosa sredstev
in virov. V drugi fazi bomo izvedli analizo in oceno predvidenih virov in tveganj
hËerinske družbe ter v ta namen izdelali
osnutek delitvenega naËrta in osnutek akta
o sistematizaciji delovnih mest. Izvedli
bomo analizo tveganj za zagon in operativno delovanje hËerinske družbe ter ukrepe za uspešen zagon in operativno delovanje hËerinske družbe skupaj z operativnim
planom implementacije ukrepov in aktov.
V zadnji fazi bomo oblikovali dokumente in akte izËlenitve v hËerinsko družbo, vkljuËujoË pripravo konËne razliËice
delitvenega naËrta in pripravo konËne
razliËice akta o sistematizaciji delovnih
mest. Sledita seznanitev in pridobitev
soglasja od kljuËnih deležnikov: sindikata, sveta delavcev, nadzornega sveta
in skupšËine. Sledi registracija hËerinske
družbe, seznanitev javnosti in poslovnih
partnerjev, prenos pogodb in zaposlenih
na hËerinsko družbo ter zaËetek delovanja
hËerinskega podjetja.
Projektna skupina za izËlenitev dejavnosti
nakupa in prodaje EE v hËerinsko družbo
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17.
Elektrin
veËer

7. decembra je v Stari mestni elektrarni Elektro
Ljubljana, ki že šesto leto v vsej svoji lepoti prijazno
gosti kulturno-umetniške veËere, potekal 17. Elektrin
veËer. Tokrat je bil sestavljen iz dveh delov: najprej
so bila podeljena priznanja za Najboljši predlog stalne izboljšave in priznanje za Najboljšo tehniËno rešitev v Elektru Ljubljana za leto 2009.

V

drugem delu veËera je bila izvedena izjemna plesna
predstava Plesni mozaik Plesnega kluba Novo mesto,
ki je navdušila obiskovalce Elektrinih veËerov.
Violeta Irgl

Nagrajenci za Najboljši predlog stalne izboljšave
leta 2009, Božidar Majcen, Matjaž Drolec,
Tomaž Dolenc in Bogdan StanišiË.

Tomaž Pungartnik, nagrajenec za Najboljšo
tehniËno rešitev v podjetju leta 2009.

S prepletom razliËnih plesov so veËer popestrili
plesalci Plesnega kluba Novo mesto.

Dobrodelna novoletna akcija
Kolektiv Elektra Ljubljana otrokom
V Elektru Ljubljana smo se odloËili, da v letošnjem
letu pristopimo k dobrodelni akciji zbiranja novih igraË in
knjig za otroke v starosti od 2 do 12 let, ki jih bomo pred
novoletnimi prazniki podarili socialno ogroženim otrokom, ki so se zatekli v materinske domove, varne hiše in
v druga zavetišËa.

V

se zaposlene smo zaprosili, Ëe zmorejo, Ëe so pripravljeni in
Ëe želijo, podariti otrokom igraËo ali knjigo, ki jim bo polepšala prazniËne dni; verjamemo, da se bo po tajništvih zbralo
veliko igraË in knjig, ki jih bomo skupaj predali otrokom na našem
oskrbovalnem obmoËju.
Akcija poteka od ponedeljka, 6. decembra, do vkljuËno Ëetrtka,
16. decembra, in do sklenitve redakcije še ni bila konËana, zato ne
moremo o odzivu zaposlenih napisati kaj veË. Se pa iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste slišali vabilo in se prijazno odzvali.
Uredništvo
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OE Storitve za uporabnike ob
koncu leta 2010

igor.podbelšek@elektro-ljubljana.si

»e smo še lani ob koncu leta “bentili” nad krizo in
upali na boljše, svetlejše leto 2010, smo se letos lahko
prepriËali, da je lahko še huje, slabše. Slabše, kar se tiËe
splošnega stanja duha v družbenem okolju, in na sreËo ter
zadovoljstvo bistveno boljše glede uresniËevanja delovnih
ciljev v poslovnem okolju Elektra Ljubljana.

V

eseli nas, da je naša organizacijska enota pripomogla k veËji
zaposlenosti ne samo sodelavcev, ki delujejo v njenem okviru, ampak tudi drugih sodelavcev v drugih enotah, ki zanjo
izvajajo dela. Vzroki in posledice veË kot prepolovljenega naËrta
investicij iz preteklih nekaj let so nam znani in so se nujno reflektirali v stopnji zaposlenosti predvsem na segmentu lastnih investicij
in dela za trg.
Vsekakor gre zahvala vodstvu družbe, da je v tako zaostreni situaciji prepoznalo in podprlo prioritete, ki so v danem trenutku nujne za razvojni preboj podjetja in socialno varnost vseh zaposlenih.
V ta okvir sodita nadaljevanje in sklenitev projekta gradnje
sistema daljinskega merjenja elektriËne energije (e. e.) pri odjemalcih
gospodinjskega odjema (AMM Domžale), kjer se je na merilna mesta namestilo veË kot 18.000 pametnih merilnih naprav in v celoti
opremilo oziroma rekonstruiralo merjenje elektriËne energije v veË
kot 320 transformatorskih postajah. Ni odveË poudariti, da s temi
sistemi ne samo zamenjujemo staro merilno opremo, ampak dobivamo nesporno ugotovljene širše koristi, ki se že v zaËetni fazi delovanja odrazijo na zmanjšanih stroških vzdrževanja, stroških roËnega odËitavanja in na zmanjševanju komercialnih izgub (odkrivanju
kraj e. e. in napak na merilnih mestih). Poleg tega je namestitev
pametnih merilnih naprav na vsa merilna mesta in daljinski zajem
merilnih podatkov osnovni gradnik gradnje inteligentnega (Smart

Grids) omrežja, katerega realizacija je prihodnji tehnološki izziv celotnega elektrogospodarstva. V ta tehnološki izziv sodi letos veËkrat
nagrajeni inovativni evropsko podprti projekt KIBERnet, pri razvoju
katerega smo bili aktivno udeleženi. To je sistem za daljinsko upravljanje proizvodnje in porabe elektriËne energije v mreži industrijskih in poslovnih porabnikov ter proizvajalcev elektriËne energije.
Ta zagotavlja vse potrebne informacije, ki so osnova za uËinkovito
delovanje pri uravnavanju potreb in dobave elektriËne energije. Na
podlagi zajema in spremljanja merilnih podatkov o porabi sistem
avtomatsko odklaplja doloËena bremena in tako zmanjšuje porabo med najveËjo obremenitvijo omrežja. To pa omogoËa optimalno
uravnavanje potreb in dobave ter prinaša znatne finanËne prihranke
dejavnosti distribucije in dobave elektriËne energije pa seveda tudi
konËnim odjemalcem elektriËne energije. Sistem poveËuje uËinkovitost, varnost in zanesljivost delovanja omrežja ter minimizira ovire
za množiËno integracijo razpršenih obnovljivih virov energije in
predstavlja nov produkt podjetja na t. i. DSM-podroËju.
Prav tako smo v sodelovanju z OE NPEE razvili in lansirali na
trg nov storitveni produkt Prihranite z nami. Storitev sodi v okvir
uËinkovite rabe energije in je namenjena gospodinjskim odjemalcem, ki želijo omejevati porabnike (elektriËnega bojlerja, toplotnih
Ërpalk in preostalih veËjih porabnikov v gospodinjstvu) v Ëasu višjih cen (VT) in premikati porabo v Ëas nižjih cen (MT).
Leto 2010 smo zaznamovali z novim mejnikom, ko smo na
obmoËju mesta Ljubljane in v središËe Vrhnike postavili prve polnilne postaje za prihajajoËa elektriËna vozila. Zahteven in kompleksen projekt, ki je še v teku, zahteva interdisciplinarno sodelovanje
strokovnjakov s tehniËnega, pravnega in ekonomskega podroËja. V
pripravi je tako celotna zasnova upravljanja prihodnje infrastrukture za elektriËna vozila, ki mora zaËeti delovati v prihodnjem letu.
NajveËji obseg naših projektnih aktivnosti pa za družbo vsekakor predstavlja delitev dejavnosti distribucije EE in dobave EE.
PoslediËno pomeni, da je bilo in bo še potrebnih veliko procesov
na podroËju odnosov z uporabniki in odjemalci ponovno definirati.
Sinergijske uËinke v procesih, ki smo jih imeli zdaj v odnosih z
odjemalci na podroËju široke porabe, bomo v letu 2011 definirali na
novo. Delovanje popolnoma skladno z energetsko direktivo in nacionalnimi predpisi nam v naslednjem letu prinaša poveËanje obsega
dela na podroËju storitev za uporabnike, dobavitelje in za odjemalce, to pa je tudi tisto, kar je v Ëasu suhih krav vsekakor dobro za
zaposlene in njihova delovna mesta.

Ob koncu želim vsem sodelavcem in kolegom sreËno
in mirno naslednje leto 2011.
Mag. Igor Podbelšek
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Obratovanje in razvoj
distribucijskega omrežja ob
izteku leta
Brez ljudi ni procesov in za vsemi dogodki stojijo ljudje. Tega
se dobro zavedamo in vse napisano bi brez monterjev, projektantov, merilcev, inženirjev, kalkulantov, raËunovodij, komercialistov
predstavljalo samo želje na papirju in prazne besede. Vsi, ki soustvarjamo procese v Elektru Ljubljana d. d., smo pomemben Ëlen
v verigi in znano je, da je veriga moËna toliko, kolikor je moËen
njen najšibkejši Ëlen. Z izobraževanjem, bogatimi praktiËnimi izkušnjami in z medsebojnim vseživljenjskim prenosom znanj krepimo
verigo. Medsebojno sodelovanje prinaša pozitivne uËinke ne samo
v smislu konkurenËnosti, ampak tudi v smislu osebnega zadovoljstva, ki ga zlasti v božiËno-novoletnem Ëasu radi zaželimo drug
drugemu.
iztok.bartol@elektro-ljubljana.si

IztekajoËe se leto zaokroža obdobje, ki je zaznamovalo posameznike. Edina stalnica so spremembe in prav je
tako, brez sprememb ni napredka, kdor pa ne napreduje,
nazaduje.

N

aše delo je bilo v tem letu najširšim množicam opazno tam,
kjer smo ga, nekatere pa še bomo, predstavili primerno
pompozno. Kljub temu želim poudariti nekaj potez, ki so
posebni mejniki podjetja in zaradi katerih je leto 2010 za nas zgodovinsko:
• v marcu - Gradbeno dovoljenje za DV 2 x 110 kV KleËe-Litostroj,
• v aprilu - Gradbeno dovoljenje za RTP 110/20 kV Potniški center
Ljubljana,
• v maju - Gradbeno dovoljenje za RTP 110/20 kV Mengeš,
• v juniju - Gradbeno dovoljenje za DV 2 x 110 kV Potoška vas-Trbovlje,
• v juniju - izdaja Uredbe o državnem prostorskem naËrtu za DV
2 x 110 kV RTP Polje-RTP ViË.
Navedeno predstavlja razvojno kontinuiteto in platformo razvoju celotnega gospodarstva, še posebej v teh recesijskih Ëasih. Žal
imajo nekatere ustanove drugaËno mnenje, a se jih s strokovnimi
argumenti trudimo prepriËati, da investicije niso le strošek.

Ob iztekajoËem se letu razmišljamo o dogodkih, ki predstavljajo pomnike. Ni lahko objektivno ocenjevati, kaj bo tisto, kar
ne bo pozabljeno. Za organizacijsko enoto ORDO je to realizacija
strateških projektov, uspešna kontinuiteta k dolgoroËnim ciljem na
110 kV nivoju ter renome, ki ga pomagamo ustvarjati naši blagovni znamki Elektro Ljubljana d. d. »as bo pokazal svoje, pomniki
ostajajo, nepomembni dogodki pa konËajo na smetišËu zgodovine.
Skupaj bomo v podjetju realizirali 24 mio. EUR investicij, samo
podoben cilj si zaradi recesije zastavljamo tudi v prihodnjem letu,
Ëeprav bi bilo v omrežje treba vložiti vsako leto trikrat toliko.
»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 lepe odnose. V prihajajoËem letu vam želim veliko osebne sreËe, zdravja in veselja ter obilo uspehov. VošËilo je namenjeno tudi vašim
bližnjim.

Iztok Bartol
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OE Storitve na distribucijskem
omrežju v letu 2010
Upoštevamo gospodarno nabavo blaga in naroËanje storitev
ob upoštevanju pravil o javnem naroËanju ter dogovorno nabavo
na podroËju izgradnje.

milan.svajger@elektro-ljubljana.si

OE SDO je odgovoren za izvajanje distribucije elektriËne energije, vzdrževanje in za razvoj omrežja za distribucijo elektriËne energije, zagotavljanje dolgoroËne
zmogljivosti omrežja, zanesljivosti oskrbe z elektriËno
energijo, nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov
omrežja, izvajanje storitve svetovanja, projektiranja in
izvedbe del s podroËja izgradnje, vzdrževanja in optimizacije distribucijskih elektroenergetskih omrežij za lastne
potrebe in potrebe zunanjih naroËnikov.

P

rvenstvena naloga dejavnosti izgradnja je izvajanje investicij
v distribucijsko omrežje za lastne potrebe podjetja, zaradi
racionalne izrabe svojih kapacitet pa dejavnost izvaja tudi
storitve za zunanje naroËnike. Skladno s temeljnimi usmeritvami
podjetja v smislu racionalizacije poslovanja se samo presežke delovne sile preusmeri v izvajanje tržnih dejavnosti. V letošnjem letu
smo tako zadovoljivo zapolnili zaposlenost delavcev zaradi pomanjkanja lastnih investicijskih del.
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. PoslediËno lahko v letu 2010 predvidevamo realizacijo vsaj 10 % nad naËrtovano vrednostjo.

Na obmoËju DE Ljubljana mesto se je prehod na 20 kV napetostni nivo zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev bistveno
upoËasnil. Sicer pa se v sklopu prehoda poleg same zamenjave
transformatorja v transformatorskih postajah izvajajo tudi vsa
druga dela, ki jih je smiselno izvajati soËasno z menjavo transformatorja (npr. zamenjava SN- in NN-povezav, sanacija oljne jame,
beljenje prostora itn.). Že izdelani idejni projekti za prehod z 10 kV
na 20 kV napetostni nivo nakazujejo izrazito poveËan obseg del na
tem podroËju za prihodnje obdobje.
V plan investicij je uvršËeno vedno veË objektov, ki so terminsko vezani na aktivnosti preostalih investitorjev na doloËenem obmoËju. V fazi priprave plana investicij je zato zelo težko napovedati
natanËen termin gradnje objektov in s tem povezano porabo sredstev. V financiranje investicij se Ëedalje bolj vkljuËuje tudi SODO.
OE Storitve na distribucijskem omrežju se financira iz dela
prihodka od izvajanja storitev za SODO. Del prihodkov pa OE
ustvarja z izvajanjem lastnih investicij podjetja ter storitev za tujega naroËnika.
Kljub stalnemu poveËevanju obsega naprav, ki jih je treba
vzdrževati v letošnjem letu, nismo dodatno zaposlovali niti nadomešËali delavcev, ki so se upokojili. Tako je trenutno v OE SDO
zaposlenih 700 delavcev. Od tega je na DE zaposlenih 682 delavcev,
na sedežu SDO pa 18 delavcev. Do konca leta 2010 se predvideva,
da se bo upokojilo še 9 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 2010 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 rezultati, 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 dobiva novo dimen-
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zijo, saj imamo že po vseh DE pripravljene projekte na zalogo za
nove objekte.
Nadaljevali smo aktivnosti na podroËju obnovljivih virov elektriËne energije, kjer smo skupaj z Oddelkom za MHE in s hËerinsko
družbo Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana nadaljevali dela na
gradnji sonËnih elektrarn.
Izredno velik poudarek smo v letošnjem letu posvetili racionalizaciji poslovanja, kjer smo z doloËenimi ukrepi 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, opremili posamezne
ekipe za gradnjo z opremo za poseke in jih tudi izvajali ter uvedli
pravoËasno in sprotno aktiviranje izvedenih investicij za zagotavljanje prihodkov amortizacije. KljuËni cilji v 2011 OE SDO so:
• zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe odjemalcev z elektriËno energijo,
• zagotavljanje zadostne zmogljivosti omrežja za prikljuËevanje
novih odjemalcev in 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,
• uvajanje elektroinfrastrukture za polnjenje elektriËnih vozil in
uvajanje predelave lastnih vozil,
• doseganje Ëim višjega zadovoljstva odjemalcev in zaposlenih.
Nadaljujemo aktivnosti pri zmanjševanju obsega tujih storitev in z nadomešËanjem z lastnim delom, predvsem pri izvajanju
vzdrževanja, in z dodatnimi aktivnostmi na tržnem segmentu, kjer
se pojavljamo tudi z novimi tržnimi produkti.
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 2011.
Milan Švajger

Pregled poslovanja v OE nakup in
prodaja elektriËne energije
rili obseg partnerjev na trgu na debelo, kar nam omogoËa
veËjo konkurenËnost in veËje možnosti ponudbe novih
produktov na trgu na drobno ter ne nazadnje nove priložnosti in veËji obseg poslovanja. Tako smo v letu 2010
znatno poveËali število sklenjenih poslov za prihodnja obdobja na trgu na debelo.

S
gregor.bozic@elektro-ljubljana.si

V letu 2010 smo bili priËa nadaljnjemu razvoju trga z
elektriËno energijo, ki je postal z vstopom novih igralcev
na trg na drobno še konkurenËnejši. PoslediËno smo razši-
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tem smo zagotovili rast prihodkov in dobiËka ob omejenem tveganju in zmanjšali uËinke padca prodaje elektriËne
energije na trgu na drobno, kjer potekata oster konkurenËni
boj in cenovna vojna. V letu 2010 so potekale tudi priprave za ponovno ustanovitev lastne bilanËne skupine, ki jo bomo ustanovili
1. 1. 2011. V letu 2011 naËrtujemo rast obsega poslovanja na trgu
na debelo in tudi kadrovsko okrepitev novoustanovljenega oddelka
za trgovanje na debelo.
Pri prodaji poslovnim odjemalcem smo razvili nove opcijske
produkte, ki kupcem omogoËajo zavarovanje tveganj pred rastjo
cen elektriËne energije v prihodnosti, ki smo ji bili priËa v pre-
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teklosti. Razvili smo nabor produktov, ki kupcem nudijo razliËne
možnosti nakupa glede na njihove potrebe in odnos do tveganja. V
prihodnjem letu priËakujemo nadaljnje zaostrovanje konkurence in
padanje marž, zato bo treba še bolj prisluhniti potrebam odjemalcev ter jim zagotoviti pravoËasne informacije in produkte.
V letih 2010 in 2011 ni bilo oziroma ne naËrtujemo sprememb
pri produktih in cenah gospodinjskih odjemalcev. Zaradi veËje
konkurence na segmentu prodaje gospodinjskim odjemalcem smo
analizirali možnosti za organizacijo kluba lojalnosti ter pripravili
terminski naËrt uvajanja v prihodnjem letu.
Zaradi manjših marž pri prodaji konËnim odjemalcem je vse
pomembnejše uËinkovito obvladovanje tveganj, še posebno kreditnih, koliËinskih in cenovnih tveganj. V ta namen smo v letu 2010
naËrtno pristopili k projektu obvladovanja tveganj pri nakupu
in prodaji elektriËne energije. Rezultat projekta so: dokumenti, ki
doloËajo strategijo upravljanja s tveganji pri nakupu in prodaji elektriËne energije, navodila za upravljanje s tveganji in statut odbora
upravljanja s tveganji. Prav tako so bili izdelani strategija in navodila za upravljanje s kreditnimi tveganji. UËinkovito upravljanje s
tveganji v prihodnosti glede na apetit podjetja do tveganj in priËakovanega dobiËka je pogoj za uspešno delovanje dejavnosti nakupa
in prodaje elektriËne energije v prihodnosti.

Za uËinkovito upravljanje portfelja nakupnih in prodajnih pogodb s trga na debelo in s trga na drobno smo že v letu 2008 pristopili k razvoju informacijskega sistema ETRM (Energy Trading
in Risk Management - Trgovanje z elektriËno energijo in upravljanje s tveganji), ki omogoËa podporo pri agregaciji koliËin,
napovedi koliËin in cen, analizi portfelja ter v povezavi s CRM-sistemom tudi komunikacijo s kupci prek spletnega portala. V
letošnjem letu so se izvajala zakljuËna dela in zaËetek testiranja.
V prihodnjem letu naËrtujemo zakljuËek projekta in nadgradnjo
sistema z implementacijo strategije upravljanja s tveganji.
V letošnjem letu smo v sodelovanju z drugimi OE posebno pozornost posvetili optimizaciji procesa izterjave, ki ga bo v prihodnje treba narediti še uËinkovitejšega, ter v povezavi s strategijo
upravljanja s kreditnimi tveganji zmanjšati tveganja neplaËil.
Prav tako smo v sodelovanju z OE Storitve za uporabnike razmejili procese v pristojnosti dobavitelja in procese v pristojnosti
SODO tudi na segmentu gospodinjskih odjemalcev. To predstavlja
osnovo za predvideno izËlenitev dejavnosti nakupa in prodaje v
hËerinsko družbo, o Ëemer je veË napisanega v posebnem Ëlanku
teh Elektro novic.
Mag. Gregor BožiË

OE Skupne storitve v letu 2010

T
mark.collauti@elektro-ljubljana.si

Ob koncu poslovnega leta se najprej zahvaljujem vsem
svojim sodelavkam in sodelavcem ter vsem zaposlenim,
ki smo se sreËevali pri razliËnih skupnih projektih. Želim
vam uspešno in mirno leto ter lepe in sprošËene praznike.
Za vas smo pripravili kratek pregled aktivnosti, ki so najbolj zaznamovale poslovanje naše enote v letu 2010.

ako kot pretekla leta smo tudi v letu 2010 v Oddelku za varnost in zdravje pri delu skrbeli za tekoËo periodiko usposabljanj, zdravniških pregledov, pregledov delovne, požarne ter
osebne varovalne opreme. Nadaljevali smo nenapovedane kontrole
preverjanja alkohola v izdihanem zraku; z rezultati smo do zdaj
zadovoljni, takšnega “uspeha” si želimo tudi v prihodnje. Število
delovnih nezgod je na lanskoletni ravni, opažamo pa porast števila
nezgod prihoda na delo in z dela. V sodelovanju s projektno skupino za VZD (GIZ) smo izdelali nova Testna vprašanja ter Katalog
navodil za varno delo, kar bomo izdali takoj po novem letu. Na
podroËju standarda OHSAS 18001 smo ne glede na finanËno stanje zastavljene cilje uspešno realizirali. Poudarek je bil predvsem
na lastnem delu. V letu 2011 vam želimo varno delo in Ëim manj
neljubih dogodkov.
V Oddelku za odnose z javnostmi smo v letu 2010 sledili
zastavljenim ciljem: obvešËali smo interno in eksterno javnost ter
proaktivno sodelovali z mediji, ohranjali ter poveËevali smo ugled
družbe, razvijali družbeno odgovornost z donacijami in s sponzorstvi. Skladno s Strategijo trženja Elektro Ljubljana smo utrjevali
korporativno blagovno znamko, upravljali produktne in storitvene

december2010 | Dober tok. • 15

OE V LETU 2010

OE V LETU 2010

blagovne znamke ter sodelovali pri razvoju novih produktov. Pripravljene so bile številne oglaševalske akcije segmentirane ponudbe
za gospodinjske in poslovne odjemalce. Temeljna komunikacijska
izhodišËa v letu 2010 so bila usmerjena 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 2010 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 16. in 17. Elektrin veËer. Dali smo pobudo za
zaznamovanje svetovnega dneva varËevanja z energijo in dneva
Zemlje. Tako kot v preteklih letih bo tudi za leto 2010 pripravljena
vsebinska analiza medijskega pojavljanja (objav) Elektra Ljubljana.
S promocijskim gradivom družbe smo sodelovali na razliËnih dogodkih. Sodelovali smo pri pripravi in izidu letnega poroËila Elektra
Ljubljana za leto 2009 in pri ažurnosti doloËenih vsebin na internetnih strani družbe. Aktivno smo sodelovali pri pripravi in uvajanju
novih storitev za gospodinjske odjemalce: Prihranite z nami itn. V
oddelku skrbimo tudi za sprejemanje vprašanj, posredovanje odgovorov in za 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 predstavitvah dogodkov Elektra
Ljubljana med vsebino glasila slovenskega elektrogospodarstva.
Zaposleni v našem podjetju se moramo nenehno izobraževati,
saj to zahteva neusmiljena konkurenca na trgu. Tudi v iztekajoËem se letu je naše podjetje sledilo smernicam kakovostnega in
uËinkovitega razvoja kadrov. Poudarek je bil predvsem na pridobivanju funkcionalnih znanj zaposlenih. V tem letu nismo uspeli v celoti realizirati projekta internega izobraževanja, kljub temu
pa še vedno potekajo pogovori glede ustanovitve uËnega centra v
Domžalah. Rubriko Kadri in izobraževanje, ki je zaživela konec leta
2009, so zaposleni sprejeli za zelo pozitivno in dobrodošlo, saj je v
decembru 2010 zaznanih Ëez 5.000 vpogledov.
V Elektru Ljubljana smo se v sklopu pobude Družini prijazno
podjetje zavezali, da bomo nadaljevali obstojeËe aktivnosti in jih
dopolnili v okviru projekta za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Fleksibilni delovni Ëas in možnost korišËenja
dodatnih prostih dni je osrednje podroËje, na katerem je družba našla posluh za zaposlene, ki se trudijo uskladiti delovne in družinske
obveznosti. Posebno sinergijo nam je uspelo doseËi s sodelovanjem
Športnega društva Elektra Ljubljana, ki je razširil možnost vkljuËevanja v športne aktivnosti tudi za preostale zaposlene. Prikrajšani niso
ostali tudi naši najmlajši, ki jih je ob koncu leta obiskal dedek Mraz.
Uspešno obvladovanje pošte je bistvenega pomena za obvladovanje vseh procesov v družbi, pomeni 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, v letu 2009 angažirala pri poslovnem procesu “Vhodna pošta”. Projekt bo omogoËil
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informatizacijo vhodne pošte, kar pomeni stalen nadzor nad tokom
vhodnih dokumentov, hitrost in ažurnost prenosa dokumentov prejemnikom, sledenje, arhiviranje in dostopnost dokumentov. V letu
2010 je nadaljevala delo na tem projektu.
Spremljanje realizacije zavarovanja premoženja in škodnega rezultata predstavlja eno pomembnejših nalog, ki ji posveËamo
veliko pozornosti. Gibanje kazalnikov uspešnosti je tudi vodilo za
hitro ukrepanje ob negativnem rezultatu.
Pravna pisarna je v letošnjem letu izvajala predvsem aktivnosti na podroËju konkurenËnega prava in informacij javnega znaËaja, sodelovala v postopkih na JARSE, pri reviziji raËunovodskih
izkazov, izvedbi sej nadzornega sveta in skupšËine družbe, pripravi
internih aktov in dokumentov za sodne postopke ter v komunikaciji
s SODO. Ne gre pa zanemariti tudi konstantne pravne pomoËi vsem
organizacijskim in distribucijskim enotam podjetja ter Ëlanstva v
projektnih timih podjetja, med katerimi gre poudariti projektni tim
za pripravo poslovnega modela in organizacije družbe za nakup in
prodajo elektriËne energije.
V okviru Službe za kakovost smo v letu 2010 organizirali
in koordinirali zunanjo presojo za vse štiri standarde v podjetju.
Povsem je bila prenovljena organiziranost sistema vodenja kakovosti in poslediËno izvedene notranje presoje v povsem novi obliki.
Notranje presoje so poslej namreË predvsem svetovalne narave. V
podjetju pa je bil vzpostavljen tudi povsem nov portal kakovosti.
V letu 2010 je Projektna pisarna koordinirala izvedbo desetdnevnega usposabljanja za vodje EU-projektov za trinajst zaposlenih. Pridobljeno znanje bo omogoËilo nadaljnje udejstvovanje
podjetja pri Ërpanju EU-sredstev. V okviru projektne pisarne smo
pristopili k optimizaciji procesa projektnega vodenja in k vzpostavitvi portala razvojnih projektov. Priprava omenjenega portala je
trenutno v sklepni fazi. Precejšen del aktivnosti Projektne pisarne
pa je bil namenjen tudi procesu optimizacije sistema ravnanja z
okoljem.
Mark Collauti s sodelavci
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OE RaËunovodsko finanËne
storitve v letu 2010
2008 tudi v letih 2009 in 2010 - in potrebnega zmanjšanja zadolženosti družbe smo v letu 2010 moËno zmanjšali obseg investiranja.
Zaradi vse veËje plaËilne nediscipline in poveËanja neporavnanih
terjatev pa smo moËno poveËali aktivnosti na podroËju izterjave. V
ta namen je bila na ravni družbe oblikovana posebna skupina, ki
kontinuirano nadzira aktivnosti na podroËju izterjave in sprotno
rešuje mogoËe težave v procesu izterjave. Z vsemi naštetimi ukrepi
in s prilagajanjem strukture zadolževanja vzdržujemo stabilen likvidnostni položaj družbe.

mojca.supej@elektro-ljubljana.si

Leto 2010 je bilo na ekonomskem podroËju zelo burno. Tako kot vsako leto se je tudi to zaËelo z revizijo poslovanja družbe v preteklem letu, ki smo jo uspešno prestali.
Revidirano letno poroËilo za leto 2009 je potrdil nadzorni
svet družbe, ki je v mesecu aprilu sprejel tudi poslovni
naËrt družbe za leto 2010. Zaradi spremenjenih pogojev
poslovanja smo v septembru pripravili rebalans naËrta
poslovanja za letošnje leto, ki ga je nadzorni svet potrdil
sredi oktobra.

Sredi leta 2010 smo aktivno sodelovali pri skrbnem pregledu
poslovanja, ki ga je bilo treba izvesti zaradi naËrtovane reorganizacije podjetja. Projektna skupina, katere Ëlanica je tudi predstavnica
iz našega OE, pripravlja delitveni naËrt, na osnovi katerega bodo
pripravljene osnove za izloËitev dejavnosti nakupa in prodaje elektriËne energije v hËerinsko podjetje.

Ob tej priložnosti bi se najlepše zahvalila za požrtvovalno delo in sodelovanje vsem zaposlenim, zlasti pa
sodelavcem v OE RFS. Spremembe so in bodo. In Ëe jih
sprejemamo, se lahko razvijamo in rastemo, tako da si
za prihajajoËe leto 2011 želimo, da nam bo vsem skupaj
prineslo le dobro.

Mag. Mojca Supej s sodelavci

V

letu 2010 smo nadzorni svet obsežno informirali o pogojih
poslovanja družbe, s posebnim poudarkom na omrežni dejavnosti. Na podroËju pogojev poslovanja omrežne dejavnosti smo se maksimalno angažirali pri pripravi aneksov k pogodbi
o najemu elektroenergetske infrastrukture in izvajanju storitev za
SODO za leti 2009 in 2010, pri pripravi pripomb na izvedene poraËune za regulativno obdobje 2004-2009 ter pripomb na priznane
stroške za najem, storitve in za izgube za leto 2010 in pri pripravi
pripomb na osnutek akta o omrežnini za novo regulativno obdobje.
Skupaj z nadzornim svetom družbe smo reševali precej težek
likvidnostni položaj, v katerem se je Elektro Ljubljana znašel v letu
2010, predvsem zaradi gospodarske krize in poslediËnega poslabšanja plaËilne discipline naših kupcev, visokih investicijskih vlaganj
družbe v preteklosti, plaËila dodatno odmerjenega davka od dohodkov pravnih oseb in vraËila preveË plaËane elektriËne energije gospodinjskim odjemalcem v obdobju med 1. 1. 2008 in 31. 10. 2008.
Zaradi nespremenjenih izhodišË poslovanja na omrežni dejavnosti
- podaljševanja regulativnega okvira veljavnega za obdobje 2006-
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OE TehniËna podpora v letu 2010
nimi na lokacijah; ti so ob zmanjšanem obsegu del na infrastrukturi
izvajali dela na naših objektih.
Veliko dela nam je prinesel Informativni izraËun vrednosti
nepremiËnin. Ta za vse objekte Elektra Ljubljana (energetske in neenergetske) pomeni prek 2.500 objektov. Za vsakega je treba preveriti vse podatke, jih mogoËe popraviti ali dopolniti. Te aktivnosti
nas bodo spremljale še naslednje leto.

jure.cater@elektro-ljubljana.si

Še eno leto, ki je minilo, kot bi mignil. V primerjavi
z letom 2009 je bilo na voljo manj denarja za investicije
in še veË zategovanja pasu pri stroških za vzdrževanje.
NajveËja sprememba v OE TehniËna podpora pa je bila organizacijska, saj je z majem prešla Služba za informacijske storitve pod upravljanje svetovalca uprave za tehniËne
zadeve.

S

lužba režijskih dejavnosti je podobno kot vsa dozdajšnja leta
opravljala naloge na podroËju investicij in vzdrževanja poslovnih 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 kapacitetah kot dober gospodar skrbimo za dejansko urejenost nepremiËninskega premoženja, zlasti z
manjšimi popravili in deli na objektih ali v prostorih, ki se nahajajo
v objektu, kot so: pleskanje, popravila vrat, oken. Kar nekaj tovrstnih vzdrževalnih del je bilo opravljenih v sodelovanju z zaposle-
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Omejenost investicijskih sredstev se je najbolj pokazala na
podroËju voznega parka. Letos smo glede na razpoložljiva sredstva
uspeli kupiti le dvanajst vozil, kar je še manj kot lani. 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.
Letos smo dejansko le konËevali gradnjo optiËnih povezav, ki
so bile zaËete v preteklem letu. KonËali smo dela na optiËnem kablu
RTP Grosuplje-RTP Polje in optiËnem kablu RP Vrhnika-RP 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 Kozarje-RTP ViË, ki pa
je pogojena z gradnjo kabelske kanalizacije na isti relaciji.
Za potrebe delovanje DRC-ja v Nadzorništvu »rnomelj je bila
do konca zmontirana lani dobavljena optiËna transportna oprema. DokonËan je še nadstrešek poleg DRC, tako da so izpolnjeni
pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja za celoten objekt. S
problemom prevelikih vrednosti zalog materiala se v službi nabave
ukvarjamo že veË let. Letos smo bili pri tem zelo uspešni, saj so se
zaloge zmanjšale za skoraj 30 % glede na konec lanskega leta. Pri
tem realizacija investicij in vzdrževanja ni trpela.

Naj prihajajoËe novo leto 2011 vam in vašim najbližjim prinese sreËe, zdravja, zadovoljstva in uspehov.
			

Jure »ater z najožjimi sodelavci

svet delavcev

svet delavcev

Spoštovane sodelavke,
spoštovani sodelavci!
December je mesec, ko se prepustimo veselemu božiËno-novoletnemu vzdušju, obenem pa si ne moremo
kaj, da se ne bi ozrli nazaj in skušali
oceniti leto, ki nam je spet prehitro
minilo. Med znanci omenjamo lepe
trenutke, s prijatelji se smejimo nerodnim, tistih slabih pa se spomnimo
na samem in upamo, da jih z našo
obljubo za vedno pokrije sneg prvega
dne v novem letu.

S

aj se spomnimo vsi novoletnih obljub,
kajne? Koliko med nami jih bo prenehalo kaditi? Koliko nas bo redno
telovadilo? Koliko nas bo drugaËe ravnalo
v podobnem položaju, kot je bil tisti, zaradi katerega nam je že vse leto nerodno?
Upam, da vam letos uspe v vseh obljubah.

»eprav leto nikoli ne more biti tako
dobro, da ne bi moglo biti še boljše, pa je
treba biti skromen. Kakršno koli je že bilo
leto, lahko bi bilo tudi slabše. Menim, da
je treba vsako leto posebej ceniti že samo
zato, ker nam je s svojo raznolikostjo dopustilo, da ga lahko decembra sploh ocenjujemo. Zato vam, drage sodelavke in
sodelavci, ne bom predaval o reorganizacijah, delitvah družbe, spremembah vodstva,
težavah z državo in o kroniËnemu pomanjkanju denarja, tega ste se že naslišali skozi vse leto. Bi vas pa spomnil, da nihËe ni
bil odpušËen kot tehnološki višek, da se je
naša redno prejeta plaËa ves Ëas prilagajala
inflaciji, da smo dobili regres in da se ob
delu še vedno nasmehnemo drug drugemu.
Predlagam, da pozabimo neprijetne
trenutke leta, ki mineva, in si v letu, ki

egon.hoda@elektro-ljubljana.si

prihaja, ustvarimo Ëim veË trenutkov zadovoljstva z opravljenim delom. Ker pa se
samo od dela ne da živeti, apeliram na vse
zaposlene, da si ob delu ali po delu ustvarimo tudi prijetne trenutke s sodelavci; zavedati se moramo, da brez dobre volje ne bo
dobrega dela.

V imenu Ëlanov sveta delavcev
vam torej želim vesele božiËne praznike in sreËno novo leto, v svojem
imenu pa vam posebej želim predvsem zdravja in ljubezni, za druge
stvari boste pa že sami poskrbeli.
Egon Hoda,
predsednik Sveta delavcev

aktualno

aktualno

Najboljši
predlog stalne
izboljšave
in Najboljša S
tehniËna rešitev
za leto 2009

V podjetju letno od zaposlenih prejmemo razliËno število predlogov za stalno izboljšavo. V najboljših letih prejmemo tudi do petnajst predlogov za stalno izboljšavo. V letu
2009 smo prejeli štiri predloge, ki pa so se od predlogov iz
prejšnjih let v povpreËju razlikovali po precej veËji kompleksnosti oziroma poslediËno visoki uporabni vrednosti. Med
vsemi sprejetimi predlogi za stalno izboljšavo v letu 2009
pa smo tako kot vsako leto izbrali najboljši predlog stalne
izboljšave in predlagatelje še dodatno nagradili.

istem stalnih izboljšav v našem podjetju poteka tako, da predlagatelji posredujejo svoje predloge za stalno izboljšavo na predpisanih obrazcih v Projektno pisarno. Le-ta po pregledu prejetih predlogov v sodelovanju s predlagateljem poskrbi za morebitno dopolnitev
in slednje preda v presojo pristojnim v podjetju. Na osnovi ocene sprejemljivosti pristojnega kolegija projektna pisarna poskrbi za obvešËanje
predlagateljev in poslediËno tudi za izplaËilo pripadajoËih nagrad.
Pri sistemu stalnih izboljšav v podjetju pa ne smemo mimo dejstva, da veËina potencialnih predlagateljev dejansko enaËi termina
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prostorsko informacijskem sistemu podjetja. Glede na to, da z omenjenimi aplikacijami dela širok krog zaposlenih v podjetju, njihova
uporaba predstavlja precejšnji prihranek za podjetje; zagotavljanje
kakovostnih prostorskih podatkov, ki so osnova za pomembne odloËitve pristojnih v podjetju, pa predstavlja še dodaten prispevek k
uspešnosti poslovanja podjetja v prihodnje.

Najboljša tehniËne rešitev v letu 2009

Nagrajenci za Najboljši predlog stalne izboljšave za leto 2009, Bogdan
StanišiË, Tomaž Dolenc, Matjaž Drolec, Božidar Majcen in Mark Collauti.

tehniËna izboljšava in stalna izboljšava. Tako je treba poudariti, 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. Nemalokrat
pa se pri tem pozablja na podroËje ravnanja z okoljem ter na program varnosti in zdravja pri delu.

Najboljši predlog stalne izboljšave za
leto 2009
Za leto 2009 je bil za Najboljši predlog stalne izboljšave v
podjetju izbran predlog Vzpostavitev novega prostorskega informacijskega sistema v Elektru Ljubljana, skupine predlagateljev, ki
jo sestavljajo Bogdan StanišiË, Tomaž Dolenc, Matjaž Drolec in Božidar Majcen.
V vsakem elektrodistribucijskemu podjetju je veËina podatkov,
s katerimi to razpolaga, vezana na prostor. Osnovni pogoj za uËinkovito obvladovanje omenjenih podatkov je vzpostavljen prostorsko informacijski sistem, katerega osnovna naloga je omogoËanje
vnosa podatkov, hranjenje le-teh, omogoËanje vpogleda v le-te prek
pooblašËenih oseb ter zagotavljanje podatkov za mogoËe nadaljnje
analize. Predlog za stalno izboljšavo navedenih predlagateljev obsega nadgradnjo obstojeËega prostorsko informacijskega sistema v
podjetju s štirimi aplikacijami s specifiËnimi funkcijami, in sicer:
1. Pregledovalnik, ki služi pregledovanju, poizvedovanju, prostorskim analizam nad podatki o elektroenergetski infrastrukturi,
merilnih mestih, osnovnih sredstvih itn.
2. Aplikacija Dokumentalisti za vzdrževanje in posredovanje podatkov o spremembah na elektroenergetskem omrežju v centralno podatkovno bazo.
3. Aplikacija Geodeti za vnos in posodabljanje podatkov, pridobljenih z geodetskimi izmerami.
4. Modul za pripravo in izvoz podatkov elektroenergetskega
omrežja iz prostorsko informacijskega sistema podjetja v zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture.
Navedene aplikacije omogoËajo zelo hitro, uËinkovito in zanesljivo delo s podatki prostorskega znaËaja v podjetju ter vpeljujejo nove možnosti za še kakovostnejše obvladovanje podatkov v
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V letošnjem letu se glede na vsebino predloga za stalno izboljšavo ‘’ZaËasni montažni daljnovodni VN-steber’’ predlagatelja
Tomaža Pungartnika podeljuje tudi priznanje za Najboljšo tehniËno
rešitev v podjetju za leto 2009.
Nemalokrat vremenske ujme povzroËijo podrtje visokonapetostnih daljnovodnih stebrov, sanacija katerih pa je zaradi njihove
specifike dolgotrajna. Na obmoËju upravljanja VN-omrežja našega podjetja se namreË pojavljajo razliËni tipi kovinskih stebrov z
razliËnimi višinami. Zagotavljati rezervo za vse tipe uporabljanih
stebrov s pripadajoËimi višinami pa je zaradi njihovih dimenzij dejansko nemogoËe in absolutno nesmotrno. Dobavni roki pri dobaviteljih za omenjene stebre in sama izvedba sanacije posameznih
stebrov pa zahtevajo svoj Ëas, ki lahko nemalokrat doseže tudi mesec dni. Zaradi izredno pomembne vloge VN-omrežja v elektroenergetskem sistemu so omenjeni roki za sanacijo posameznega
daljnovoda dejansko nedopustni. Pungartnik je v svojem predlogu priporoËil uporabo zaËasnih montažnih daljnovodnih stebrov,
s katerimi Ëas sanacije posameznega daljnovodnega VN-stebra
zmanjšamo na minimum. Gre namreË za zelo fleksibilne zaËasne
daljnovodne stebre, ki se lahko uporabljajo pri razliËnih napetostnih nivojih, eno- in dvosistemskih daljnovodih, omogoËajo pa
tudi preprosto možnost hranjenja in zelo hitro postavitev.
Gre za zelo uporabno tehniËno rešitev, s katero bomo v prihodnje v najkrajšem mogoËem Ëasu sanirali izredne obratovalne
razmere, ki so posledica podrtih VN-daljnovodnih stebrov, ter s tem
ohranjali kakovost dobavljene elektriËne energije za širok krog naših odjemalcev na zelo visoki ravni.
Klemen Hrovat

Tomaž Pungartnik, nagrajenec za Najboljšo tehniËno rešitev v podjetju za
leto 2009.

kakovosti

Sistem vodenja

ABC-ravnanja z
okoljem v podjetju …
“Narava je bila vedno neomejeno prijazna z nami. »loveštvu je
pomagala, da se je pojavilo, dvignilo in okrepilo. Velikodušno nam je
dala vse, kar je nakopiËila v milijardah let neživega razvoja. Postali
smo moËni in mogoËni, toda kako
smo se odzvali na to dobroto?” (Jurij Glazkov).

N

aše podjetje je kot družbeno odgovorno podjetje že leta 2004
uvedlo celovit sistem ravnanja z
okoljem. Vpeljani sistem se nenehno razvija in izboljšuje, kar poslediËno pomeni,
da smo negativne vplive na okolje pri
poslovanju zmanjšali in jih bomo zmanjševali še naprej. Za preprostejšo predstavo pa bo najbolje, da bistvene elemente
omenjenega sistema na kratko spoznamo
v nadaljevanju:
1. Okoljska politika je sestavni del politike sistemov vodenja kakovosti. Predstavlja celovit odnos podjetja do okolja in osnovo za postavitev okoljskih
ciljev ter nalog podjetja. UresniËevati
jo je mogoËe le ob aktivnem, stalnem
in ob doslednem delovanju vodstva.
Zapisana je v poslovniku kakovosti
podjetja.
2. Okoljski vidiki so po definiciji elementi dejavnosti, proizvodov ali storitev podjetja, ki lahko souËinkujejo
z okoljem. Razvrstimo jih lahko v 4
glavne skupine; te so emisije, odpadne vode, odpadki in energetski viri.
Podjetje jih mora prepoznavati sproti.
Omenjeni vidiki predstavljajo izhodišËe za definiranje okoljskih ciljev, ki
jih podjetje lahko v doloËeni meri obvladuje.
3. Pomembne okoljske vidike doloËimo
na osnovi ocenjevanja prepoznanih

posameznih okoljskih vidikov. Posamezni vidik se ocenjuje glede na
pomembnost, izpolnjevanje zahtev,
pogostosti nastopa in nevarnosti tveganja. Glede na doseganje predpisane toËkovne meje se posamezni vidik
prepozna kot pomembni okoljski vidik.
4. Okvirne in izvedbene cilje doloËimo
za prepoznane pomembne okoljske
vidike. Pri njihovem vzpostavljanju in
je treba upoštevati še svoje tehnološke zmožnosti, finanËne, izvedbene in
poslovne zahteve ter stališËa zainteresiranih strank. Usklajeni morajo biti z
okoljsko politiko podjetja.
5. Okoljski programi predstavljajo aktivnosti (naloge), ki jih je treba izvesti
za doseganje definiranih okvirnih in
izvedbenih ciljev prepoznanih pomembnih okoljskih vidikov. Vsebovati
morajo podatke o pomembnem okoljskem vidiku, okvirne in izvedbene
cilje, odgovornosti pristojnih, predviden rok za izvedbo, predvidena sredstva ter podatek o nosilcu programa.
6. Preventivni in korektivni ukrepi so
posledica neprestanega spremljanja
vplivov na okolje pri poslovanju podjetja. Namenjeni so odstranitvi potencialnih oziroma dejanskih vzrokov
negativnih vplivov na okolje.

klemen.hrovat@elektro-ljubljana.si

V sistemu ravnanja z okoljem je
treba še posebej omeniti uËinkovito loËeno zbiranje odpadkov in njihovo oddajo
pooblašËenim prevzemnikom, ki poskrbijo za predelavo oziroma ustrezno odlaganje le-teh. Vse oddane koliËine loËeno
zbranih odpadkov se v podjetju evidentira z evidenËnimi listi in podatke vnese v intranetni portal podjetja, kar nam
poslediËno omogoËi pripravo zakonsko
predpisanih poroËil in drugih analiz.
Zgoraj navedene bistvene elemente
ravnanja z okoljem v podjetju lahko vsi
zainteresirani najdejo na intranetni strani (portalu) kakovosti in nekaj Ëasa še na
pripadajoËemu k-disku (ISO 14001). Prav
tako se na istem naslovu nahajajo tudi
trije poglavitni organizacijski predpisi
na temo ravnanja z okoljem v podjetju,
in sicer: OP za ravnanje z okoljem (OP
64), OP za ravnanje z odpadki (OP 65) in
OP za pripravljenost in odziv na izredne
okoljske razmere (OP 66).

Klemen Hrovat,
pooblašËenec za ravnanje z okoljem

7. Nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem sestavljajo cikliËne
analize stanja, analize dobrih poslovnih praks ter na osnovi ugotovljenega
sprotno izvajanje ukrepov za izboljševanje zateËenega stanja. Le tako lahko
ne samo ohranjamo, ampak tudi sproti izboljšujemo vpeljani sistem ravnanja z okoljem.
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U»inkovita raba

Ogrevanje stavb

•
•
•
•

•

•

- kakovosti in stopnje izolacije kotla,
- ohlajanje kotla, kadar gorilnik ne deluje.
NaËin distribucije in oddajanja toplote ter s tem povezanih izgub.
Ponovna uporaba toplote in izraba odpadne toplote.
Regulacija, 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 …
Poraba 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:
Temperatura prostora in zagotavljanje bivanjskega udobja

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 ter majhne letne stopnje izkorišËenosti. Poglavitni vzroki so:
• 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:
• Konstrukcija ovoja stavbe, tal in strehe ter njihovih gradbeno
fizikalnih lastnosti.
• Izbrana sobna temperatura in stopnje ugodja v prostoru.
• Stopnja izrabe energije, ki je v gorivu.
• KoliËina izgub energije zaradi sevanja in stanja pripravljenosti,
do katerih prihaja zaradi:
- temperaturne razlike med površino kotla in kotlovnico,
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• PrepreËimo pregrevanje prostorov. »e znižamo temperaturo
v prostoru za le 1,5 oC, Ëesar skoraj ne bomo obËutili, bomo
zmanjšali porabo goriva za 10 %.
• Temperaturo v prostoru prilagodimo dejavnosti. Toplotno ugodje sedeËe osebe 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 od 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.

Boljša izraba energije goriva
• Za pravilno delovanje gorilnika poskrbite za zadosten dotok
zraka. Slabše zgorevanje goriv zaradi pomanjkanja zraka poveËuje temperaturo dimnih plinov ter 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 prihaja do iztekanja olja pri ugasnjenem gorilniku.
• Preverite, ali je vaš kotel neprodušen; uhajanja zraka v kotel je

energije

U»inkovita raba

namreË 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.

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 80
o
C). 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.

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.

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 lokaciji in namenu najbolj primerno. 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.

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 zakljuËek
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 izvedbo tal. Vgraditi sodoben uËinkovit sistem ogrevanja v stavbo, ki
na primer nima izolacije, ne gre. ZaËnimo vedno 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

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 ter 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 …).
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Naša nadzorništva

Naša nadzorništva

Nadzorništva DE Ljubljana mesto
V tokratni številki vam predstavljamo nadzorništva distribucijske
enote Ljubljana mesto, ki omrežje
upravlja s šestimi nadzorništvi. Meje
DE Ljubljana mesto segajo na severu
do Golega Brda, Medna, VikerË, Povodja, Rašice, Trzina in Podgorice, na
jugu do Lip in »rne vasi, na zahodu do Kozarij in Kosovega Polja, na
vzhodu pa do VevË in Zaloga.

D

E Ljubljana mesto se razprostira na
površini 149 km2. Skupno število
odjemalcev na obmoËju enote je
nekaj veË kot 135.700. Med njimi je nekaj
naših najveËjih in najzahtevnejših odjemalcev.
Omrežje sestavlja 41 km 110 kV DV
4,8 km 110 kV KB, 30 km 10 kV daljnovodov in 852 km 10 kV kablovodov, 1.771
km nizkonapetostnih vodov. Na obmoËju
je osem razdelilnih transformatorskih postaj 110/20/10 kV (Center, Šiška, Bežigrad,
Polje, ViË, Žale, Litostroj, »rnuËe). Skupna
namešËena moË omenjenih postaj znaša
593 MVA. Med njimi so najveËji RTP Šiška,
RTP Polje in RTP ViË z namešËeno moËjo
94.5 MVA. Na obmoËju DE Ljubljana mesto
je treba vzdrževati 1.077 lastnih transformatorskih postaj.
• Sedež vseh nadzorništev je na Kotnikovi
ul. 9 v Ljubljani. (slika spodaj)

Karta nadzorništev DE Ljubljana mesto.

• Telefonska številka tajništva Službe za
distribucijsko operativo je 01 23 04 441,
in sicer za vsa nadzorništva enako. Prav
tako številka faksa 01 23 113 70.
Enoto predstavlja šest nadzorništev:
• Nadzorništvo Bežigrad,
• Nadzorništvo Center,
• Nadzorništvo Polje,
• Nadzorništvo Šiška,
• Nadzorništvo ViË in
• Nadzorništvo »rnuËe.
V zaËetku letošnjega leta smo izvedli
spremembe pri organizaciji vodenja nadzorništev. Šest nadzorništev smo dodelili v
vodenje trem vodjem. Nadzorništva si vsakodnevno nudijo pomoË pri veËjih delih,
pri izmenjavi delovne sile in pri izmenjavi
orodja, avtomobilov in opreme. Tudi dežurstvo za celoten DE opravljajo trije zaposleni
iz enega nadzorništva. Organizacija nadzorništev v DE Ljubljana mesto je formirana zelo racionalno in težko bi si zamislili
boljšo.
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Nadzorništvo Center in
Nadzorništvo ViË
• telefonska številka vodje Nadzorništva
051 608 087
• telefonska številka delovodje Nadzorništva Center 031 319 901
• telefonska številka delovodje Nadzorništva ViË 031 380 123
• Martin Trofenik - delovodja Nadzorništva Center
• Šahin PašagiÊ - pomoËnik delovodje

Vodja nadzorništev Center in ViË Mitja Šafar.

Naša nadzorništva

Naša nadzorništva

• Simon LovišËek in Tomo Žezlina - elektromonterja

• telefonska številka vodje Nadzorništva
041 682 765
• telefonska številka delovodje Nadzorništva Bežigrad 031 319 904
• telefonska številka delovodje Nadzorništva Polje 031 319 905

Skupina na Nadzorništvu Center - od leve proti
desni: Martin Trofenik, Simon LovišËek, Šahin
PašagiÊ, Tomo Žezlina.

• Pavel SeËnik, delovodja Nadzorništva
ViË
• Miran Škerjanc - pomoËnik delovodje
• Marko Blatnik - pomoËnik delovodje v
nadomešËanju
• Robert Frkal in Marijan JosipoviÊ - samostojna elektromonterja

• telefonska številka delovodje Nadzorništva »rnuËe 031 319 902
• Boris Koritnik - delovodja Nadzorništva
©iπka

Vodja Nadzorništev Šiška in »rnuËe Anton
Strelec.
Skupina na Nadzorništvu Bežigrad - od leve
proti desni: Luka Januš, Roman Škoda, Marjan
Raduha.

• Marjan Raduha - delovodja nadzorništva Beæigrad
• Roman Škoda - pomoËnik delovodje
• Luka Januš - samostojni elektomonter
• Marko Papež - elektromonter
• Mare Medja - delovodja Nadzorništva
Polje
• Boštjan Prašnikar - pomoËnik delovodja
• Remzija RodaljeviÊ - samostojni elektromonter
• Miha Kristan - samostojni elektromonter
• Matej Gruden - elektromonter

Skupina na nadzorništvu ViË - od leve proti
desni: Miran Škerjanc, Marko Blatnik, Robert
Frkla, Marijan JosipoviÊ, Pavel SeËnik, študent
na praksi Miha Volkar. Foto: Janez Pirnovar

• Milan BavrliË - pomoËnik delovodje
• Branko Dornik - samostojni elektromonter
• Robert Krznar in Robert Zorko - elektromonterja

Skupina na Nadzorništvu Šiška - od leve proti
desni: Milan BavrliË , Robert Krznar, Robert
Zorko, Boris Koritnik in Branko Dornik. Foto:
Janez Pirnovar

Nadzorništvo Bežigrad in
Nadzorništvo Polje
Skupina na Nadzorništvu Polje - od leve proti
desni: Miha Križman, Matej Gruden, Remzija
RodaljeviÊ, Mare Medja.

Nadzorništvo Šiška in
Nadzorništvo »rnuËe

Vodja nadzorništev Bežigrad in Polje Pascal
Novak.

• telefonska številka Vodje nadzorništva
041 682 762
• telefonska številka delovodje Nadzorništva Šiška 031 354 534

Skupina na Nadzorništvu »rnuËe - Andrej Rošer
in Sandi Kotar. Foto: Janez Pirnovar

• Andrej Rošer - delovodja Nadzorništva
»rnuËe
• Sandi Kotar - samostojni elektromonter
Uroš Jerina in sodelavci
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NOVICA

NOVICA

SreËanje z
novinarji ob
koncu leta

V

torek, 14. decembra, je v prostorih sejne sobe na Slovenski 58, v Ljubljani potekalo seËanje Uprave z novinarji
razliËnih medijskih hiš. Ob zahvali za korektno sodelovanje
je predsednik uprave novinarjem na kratko predstavil tudi nekatere
aktualne projekte v letu 2010 in naËrte za 2011.
Violeta Irgl

V novo leto
skupaj z Elektrom
Ljubljana
Dragi prijatelji, partnerji!

N

aše sodelovanje je že dolgo. V letih, ko sodelujemo, ste nam
ves Ëas stali ob strani in nam pomagali v razvoju in pri opravljanju naših nalog. Zdaj tudi z vašo pomoËjo RdeËi noski
klovni zdravniki obišËemo okoli 13.000 bolnih letno. RdeËe noske
lahko sreËate vsak torek na pediatriËnih oddelkih UKC Maribor, vsako sredo na PediatriËni kliniki Ljubljana in vsak Ëetrtek na Otroškem
oddelku Splošne bolnišnice Celje. Enkrat meseËno v Rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - SoËa. Enkrat meseËno v SB Jesenice, SB Novo mesto in SB Trbovlje. V prihodnjem letu pa bomo
meseËno zaËeli obiskovati tudi otroke v SB Šempeter pri Novi Gorici
in v Stari Gori. Dvakrat letno izvedemo turnejo po vseh splošnih
bolnišnicah po Sloveniji; kjer so otroški oddelki manjši, obišËemo
tudi odrasli oddelek. Posebnost turnej v zadnjih dveh letih je, da
namenimo okoli petnajst obiskov ljudem s posebnimi potrebami. V
letošnjem letu smo zaËeli obiskovati tudi domove za ostarele. Trudimo se, da bi bilo naše delo Ëim bolj kakovostno, zato se redno
izpopolnjujemo na vajah, na delavnicah Mednarodne šole za humor
(Dunaj) in na delavnicah, ki jih organiziramo doma. Tako imamo v
prihodnjem letu namen izpeljati dve veËji delavnici, na katerih se
bomo izpopolnjevali v glasbi in klovnadi. Nekajkrat letno imamo
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teoretiËna predavanja - tako smo že izvedli predavanje o tem, kako
razliËno nas lahko sprejemajo otroci - odvisno od njihove starosti in
predavanje o delu z ostarelimi. V prihodnjem letu pa nas Ëaka tudi
predavanje o delu z ljudmi s posebnimi potrebami.
Seveda veste, kako pomemben je humor in kako koristen je
smeh, zato vam v novem letu želimo veliko zdravja in veliko smeha.
Ker:
• smeh pripomore k sprostitvi mišic,
• smeh omogoËa zmanjševanje stresnih hormonov,
• smeh krepi imunski sistem,
• smeh pripomore k zmanjševanju boleËine,
• smeh niža krvni tlak,
• smeh sprošËa dihalne poti,
• smeh pospešuje krvni pretok in tako v žilah ustvari kri z veË
kisika,
• smeh izboljšuje metabolizem in regeneracijo,
• s smehom prižgete najlepše luËke - v svojih oËeh in v oËeh tistih,
ki vas obkrožajo.

Hvala, ker nas podpirate.
V imenu RdeËih noskov umetniška vodja in
ustanoviteljica Eva ŠkofiË Maurer.

storitve

na©i produkti in

Prihranite z nami
To je naša nova storitev ki je na
voljo vsem gospodinjskim odjemalcem, z veseljem pa jo ponudimo tudi
vam, zaposlenim v podjetju.

Kaj potrebujete?

N

ajprej sami doloËite, katere naprave
bi vkljuËili v krmiljen odjem. Izbirajte med napravami, ki bi vam
jih mi lahko vklapljali in izklapljali v Ëasu
cenejše elektriËne energije. Storitev je primerna za uporabnike, ki imate dvotarifno
merjenje in obraËunavanje elektriËne energije ter se že zdaj trudite porabljati Ëim
veËji del energije v Ëasu manjše tarife. Tisti
ki nimate dvotarifnega merjenja, pa lahko
takšno merjenje in obraËunavanje naroËite
pred vzpostavitvijo ali hkrati ob vzpostavitvi te storitve.

tako izkoristili možnost cenejšega sušenja?
Podobno velja tudi za pomivalni stroj, ki
zaradi vgrajenega grelca prav tako sodi k
veËjim domaËim porabnikom elektriËne
energije.
V poletnem Ëasu lahko varËujete tudi
s klimatsko napravo. Ne da bi se vaši bivalni prostori pregreli, bi v Elektru Ljubljana
poskrbeli, da se bo naprava avtomatsko izkljuËevala v Ëasu višje tarife.
Tako zastavljen režim vkljuËevanja
naprav bo veljal le ob delavnikih, ob koncih tedna in praznikih pa boste naprave
uporabljali brez kakršnih koli omejitev.

Zakaj bi izbrali to
storitev?
Za opisano krmiljenje vaših naprav
in vsa pripadajoËa elektroinštalacijska dela
poskrbimo v Elektru Ljubljana, pri Ëemer
izvedba storitve ne zahteva velikih posegov
v vaše elektriËne napeljave. Za izvajanje
storitve sklenete le pogodbo, s katero tudi
opredelite krmiljene porabnike elektriËne
energije.
Vklapljanje in izklapljanje vaših naprav se bo vršilo po vnaprej znanem in
dogovorjenem režimu, kar najbolj prilagojenem vašemu življenjskemu slogu.

Uršula Krisper

Kako varËujemo?
Ali ste se kdaj vprašali, ali je potrebno, da je vaš grelnik sanitarne vode nepretrgoma vkljuËen? Zakaj ga ne bi izkljuËili,
ko vas Ëez dan ni doma in ne porabljate
tople vode? V nekaj urah se predhodno
segreta voda na bo bistveno ohladila, saj
so izgube toplote v nekaj urah skozi ohišje
grelnika minimalne.
S to storitvijo želimo mi, Elektro Ljubljana d. d., prevzeti skrb za vklop in izklop
vašega grelnika sanitarne vode, in sicer v
kar najveËji meri v Ëasu cenejše elektrike.
Toplo vodo, ki jo potrebujete v veËernem
Ëasu, vam zagotovimo z dogrevanjem v
popoldanskih urah. Izogibati se morate le
razsipni rabi tople vode.
S prenosom porabe elektriËne energije si organizirajte tudi ogrevanje. Stene
- objekti akumulirajo toploto. Ponovno
bomo mi poskrbeli, da se bodo vaši prostori veËinoma ogrevali ponoËi in še dodatnih
nekaj ur tudi tekom dneva.
Zakaj ne bi tudi sušilnega stroja vklopili v Ëasu cenejše elektriËne energije in
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Kaj delamo?

Kaj delamo?

Referent za kakovost
elektriËne energije
Kakovost elektriËne energije pomembno vpliva na delovanje elektriËnih aparatov in naprav porabnikov. Kakovost napetosti ugotavljamo
skladno s standardom SIST EN 50160.

M

eritve kakovosti napetosti vkljuËuje ugotavljanje skladnosti z zahtevami naslednjih znaËilnosti nape-

tosti:
• velikost napajalne napetosti,
• prekinitve napetosti,
• hitre spremembe napetosti,
• vsebnost harmonskih komponent,
• vsebnost flikerja,
• nesimetrijo napajalne napetosti,
• velikost signalne napetosti,
• odstopanje omrežne frekvence.
Delovno mesto referenta za obvladovanje kakovosti elektriËne energije lahko
zaseda delavec, ki ima konËano vsaj višješolsko izobrazbo po programu inženir elektroenergetike. Delo referenta za merjenje kakovosti elektriËne energije obsega naslednja
opravila:
• priprava in izvedba sistematiËnih naËrtovanih (planskih) meritev,
• meritev ob prispelih pritožbah odjemalcev z naslova kakovosti elektriËne energije,
• izdelava ustreznih analiz s podroËja kakovosti elektriËne energije (EE),
• meritve obremenitev na razliËnih mestih
v omrežju DEES iz naslova operativnih

potreb in potreb razvoja omrežja (I in vse
izvedene veliËine S, P, Q, cos j),
• gradnja in obvladovanje sistema stalnega
nadzora kakovosti EE,
• spremljanje kazalnikov kakovosti EE
(tendence) in
• vodenje baze merilnih podatkov za obdobje desetih let, izdelava poroËil.
Poleg kakovosti napetosti izvaja referent za kakovost EE tudi meritve naslednjih
fizikalnih in elektriËnih parametrov:
• indikativne meritve hrupa v neposredni
bližini elektroenergetskih postrojev in
naprav v preventivne namene in ob pritožbah strank,
• indikativne meritve elektromagnetnega
sevanja (EMS) v bližini elektroenergetskih postrojev in naprav v preventivne
namene in v primeru pritožb strank.
Pomemben prispevek k celostnemu
obvladovanju kakovosti elektriËne energije predstavlja tudi priprava predlogov tehniËnih rešitev za izboljšanje kakovosti EE.
Pri tem pomembno sodeluje pri tistih vidikih, ki so še posebej povezani z kakovostjo
EE, kot je npr.: izbira in implementacija filtrske kompenzacije (pasivne, aktivne ...), eventuelnih sistemov neprekinjenega napajanja
(t. i. UPS), loËevanja napajanja na mirni in
nemir vod, problematika prenapetostnih odvodnikov, vezave in regulacije transformatorjev itn.
V obdobju zadnjih nekaj let je z uvajanjem regulacije omrežnine še posebej pomembno periodiËno poroËanje zunanjim

uporabnikom, ko je Javna Agenciji RS za
energijo v obliki periodiËnega poroËanja o
stanju kazalnikov kakovosti EE.
Referent za kakovost EE je v stalnem
neposrednem stiku z uporabniki omrežja,
sodeluje pri pogajanjih, svetuje uporabnikom mogoËe tehniËne rešitve za izboljšanje
stanja kakovosti napetosti in sodeluje pri
pripravi eventuelnih pogodbenih odnosov z
uporabniki omrežja (pogodba o nadstandardni/podstandardni kakovosti EE. Referent za
kakovost EE tako pogosto, poleg izvajanja
merilno tehniËnega postopka, predstavlja
osebo, ki kot predstavnik operaterja omrežja
svetuje uporabniku z vidika zmanjšanja motenja v omrežju ter v smislu prepreËevanja
negativnih vplivov slabe kakovosti EE na
delovanje lastnih naprav in aparatov.
Pomemben prispevek referenta za kakovost EE predstavljajo stalni predlogi za
korekcije in usklajevanja napetostnih nivojev v smislu ustreznih nastavitev regulatorjev za dosego želenih napetostnih nivojev.
Referent sodeluje tudi pri izdelavi internih
navodil sistema kakovosti v podjetju. Poleg naštetih nalog je potrebno omeniti tudi
skrb na podroËju spodbujevalnih programov
za uËinkovito rabo energije v skladu, ki so
seveda usklajeni z nacionalnim energetskim
programom, naËrtom razvoja distribucijskega omrežja in drugimi programi povezanimi
z uËinkovito rabo energije.
Na delovnem mestu referenta za merjenje KEE smo zaposleni trije sodelavci, ki
celostno obvladujemo podroËje meritev kakovosti EE ter z njimi povezanimi aktivnostmi na podroËju razdelilnega omrežja našega
podjetja.
Jure Škrinjar

SPOZNAJMO SE

SPOZNAJMO SE

Robert Berkopec
• OE Obratovanje in razvoj DO
• Služba za zašËito, meritve in KEE
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• Oddelek KEE v DE Novo mesto
• Skupna delovna doba 25 let
• Delovna doba na mestu referenta za kakovost elektriËne energije (KEE): 10 let

Na katerem obmoËju opravljaš meritve?
“Moje delovno podroËje obsega obmoËje DE Novo mesto, DE KoËevje in Nadzorništvo Zagradec.”

SPOZNAJMO SE

SPOZNAJMO SE

Katere so najpogostejše težave pri tvojem delu?

Na katerem obmoËju opravljaš meritve?

“Težav pri delu obiËajno ni, ker se
je na meritev treba sistematsko pripraviti že v pisarni. Še najveË težav mi povzroËa priklop merilnega instrumenta pri
stranki, ki ima dotrajano primopredajno
mesto in je težko zagotoviti varnost pred
nevarnostjo dotika z napetostjo. MogoËe
lahko omenim še težavo oziroma pomanjkljivost, da imamo nekateri v našem
oddelku neustrezna in iztrošena prevozna
sredstva.”

“Meritve kakovosti elektriËne energije, obremenitve in elektriËne napetosti
opravljam na obmoËju distribucijskih
enot Ljubljana mesto in Ljubljana okolica z izjemo dveh nadzorništev, Litije in
Zagradca.”

Katere izboljšave bi uvedel pri svojem
delu?
“Nekih novih inovativnih idej v glavi
nimam za izboljšanje samega dela. MogoËe
le predlog, da se nabavljajo ustreznejša vozila, ki so od tal primerno dvignjena, tako
da se z njimi lahko zapelje na stranpoti
brez strahu pred poškodbami.”

Pri svojem delu se pogosto sreËujemo z
odjemalci. Kaj bi svetoval sodelavcem
glede odnosov do odjemalcev?
“Predvsem se moramo zavedati, da
smo mi v službi odjemalcev in da je odjemalec naš kruh, zato je treba vsakega odjemalca obravnavati resno in pokazati primeren odnos do njega. Nikoli se ne ve, kdaj
bo ta stranka podpisala kakšno služnost za
dostop do naših naprav na terenu.”

Jernej MiheliË

Katere so najpogostejše težave pri
tvojem delu?
“Na izvedbo posameznih meritev se
že prej pripravim, tako da se s težavami
sreËujem samo na merilnem mestu in jih
tudi sproti rešujem. Najpogostejše težave
mi predstavljajo nedostopnost do posameznih merilnih mest, še zlasti na nizkonapetostnih prikljuËkih pri odjemalcih,
in lokacije doloËenih transformatorskih
postaj. Te težave pa rešujem s sodelavci
z nadzorništev, ki so mi v veliko pomoË
pri delu na terenu.”

Katere izboljšave bi uvedel pri svojem
delu?
“Izboljšave bi uvedel na podroËju
tipizacije transformatorskih postaj, kjer
bi uvedli merilno garnituro zaradi lažje
izvedbe meritev. Uvedel bi skupno podatkovno bazo z rezultati izvedenih meritev, kjer bi bili rezultati dostopni vsem
v podjetju. Takšna podatkovna baza bi
bila še posebej v pomoË pri izdaji soglasij in projektiranju omrežja.”

Pri svojem delu se pogosto sreËujemo
z odjemalci. Kaj bi svetoval sodelavcem glede odnosov do odjemalcev?
“Svojim sodelavcem bi svetoval,
da so do odjemalcev prijazni in strpni.
Odjemalce naj poizkušajo razumeti, ker
bomo tako doloËene težave reševali
uËinkoviteje in kakovostnejše. Z odjemalci se ne spušËajte v konflikte, svoje
delo opravite kakovostno in strokovno,
tako da ni poznejših reklamacij.”

•
•
•
•
•

OE Obratovanje in razvoj DO
Služba za zašËito, meritve in KEE
Oddelek KEE Ljubljana Uprava
Skupna delovna doba 3 leta
Delovna doba na mestu referenta za
KEE: 3 leta

Jure Škrinjar
•
•
•
•

OE Obratovanje in razvoj DO
Služba za zašËito, meritve in KEE
Oddelek KEE v DE Trbovlje
Skupna delovna doba 25 let

• Delovna doba na mestu referenta za
KEE: 10 let

Na katerem obmoËju opravljaš meritve?
“Pri svojem delu opravljam meritve
kakovosti elektriËne energije, obremenitve
in hrupa na obmoËju DE Trbovlje in obmoËju Nadzorništva Litija.”

S katerimi težavami se sreËuješ pri svojem delu?
“VeËino dela opravim že v pisarni,
tako da veËjih težav ni. Še najveË problemov imam z iskanjem odjemnih mest, na
katerih vršim meritve. Pri novejših transformatorskih postajah imam zaradi zašËite
pred dotikom težave s prikljuËitvijo tokovnih merilnih instrumentov.”

Katere izboljšave bi uvedel pri svojem
delu?
“Pri samih meritvah ni kaj dosti postoriti. Uvedel bi elektronske pripomoËke
(GPS) za lažje iskanje lokacije meritve. Ker
so v pripravi strožja merila standarda EN
50160, priËakujem porast upraviËenih pritožb odjemalcev. Zato bi bila v prihodnosti
smiselna nabava dodatnih merilnih instrumentov.”

Pri svojem delu se pogosto sreËujemo z
odjemalci. Kaj bi svetoval sodelavcem
glede odnosov do odjemalcev?
“Z odjemalci se pri svojem delu vsakodnevno sreËujemo skoraj vsi zaposleni.
Sodelavcem bi svetoval, da prisluhnejo
njihovim težavam in skušajo s prijazno
besedo rešiti nastale probleme. S prijaznim
odnosom do odjemalcev sodelavcem olajšamo nadaljnje delo na našem omrežju in
napravah.”
Jure Škrinjar
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Elektroenergetika na Krasu

Udeleženci poleg preËnega transformatorja v RTP DivaËa. Foto: Simon Burger

Na Krasu se v elektroenergetiki nekaj pomembnega
dogaja. Zato smo se ljubljanski elektroenergetiki odloËili
za obisk elektroenergetskih objektov na Krasu, ki so v
gradnji. To sta predvsem RTP 400/220/110 kV DivaËa in
gradnja vetrnih elektrarn pri Dolenji vasi.

V

RTP DivaËa je vsekakor najatraktivnejša stvar preËni
transformator (shift phases transformer) 1200 MVA, 400
kV. Osnovni namen tega transformatorja je meddržavni nadzor energetskih pretokov med Slovenijo in Italijo. Namen
transformatorja je usklajevanje faznih napetostnih kazalcev (vektorjev) med slovensko 400 kV napetostjo in primerjalno italijansko 400 kV napetostjo. Razlika v kotih mora biti manj kot 20
stopinj oziroma Ëim manjša, da ne pride do izenaËevalnih tokov.
Meddržavni nadzor pretokov energije mora biti zelo natanËen.
Tako bomo za teorijo delovanja preËnega transformatorja še velikokrat slišali in jo temeljiteje spoznali. Zahteve za zmanjšanje
elektroenergetskih izgub so vedno hujše in težje. PreËni transformator je izdelalo podjetje Siemens v Weizu, Gradec, Avstrija,
montažo pa je izvedla Etra 33 Ljubljana »rnuËe. Transformator s
svojo veliËino preko 1200 ton, je resniËno kolosalen primer. Spoznavamo tehniËne karakteristike, ki so za nas nekaj novega. Posebno so nas opozorili na meritve temperature v navitju in železu
ter povezavo teh sond z optiËnimi kabli do merilnih inštrumentov.
Opozorili so nas, da je transformator postavljen kar na natanËno
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izdelane železne preËne profile, ki so toËno 1 cm nad vodoravno
betonsko podlago. To je za nas novost, saj so vsi preostali transformatorjih na kolesih. Vstavljanje pod napetost bo predvidoma v
sredini decembra, slavnostno odprtje pa marca 2011. RTP DivaËa
je s 400 kV daljnovodno povezavo vezana na RTP Redipuglia-Sredipolje (Italija) in 400 kV daljnovod Melina Hrvaška.
Z 220 kV daljnovodom pa z RTP Padricce-PadriËe (Italija) ter
slovensko in avstrijsko 220 kV Sudel zanko. Napetost 110 kV pa
je namenjena predvsem za distribucijski razvod do RTP 110/20 kV
Elektro Primorske. V 110 kV stikališËe naj bi se vkljuËil še 110 kV
daljnovod iz RTP 20/110 kV celotnega kompleksa veternih elektrarn, za kar je že predvideno 110 kV polje.
Po temeljitem ogledu RTP DivaËa, za katerega se moramo
zahvaliti Dragu Škamprletu, vodji RTP DivaËa, smo morali hitro
preiti na drugo, prav tako zanimivo lokacijo, in sicer na Griško
polje pri Dolenji vasi med SenožeËami in Sežano. Tu je predvideno polje za gradnjo cca 25 vetrnih elektrarn moËi od 2,5 MVA do
3,2 MVA ter RTP 20/110 kV vetrnih elektrarn, ki se 110 kV daljnovodno vkljuËuje v RTP DivaËa. Po gradnji prve vetrne elektrarne
se bo le-ta vkljuËila v 20 kV distribucijsko omrežje, po nadaljnji
izgradnji pa se bo vkljuËila v 110 kV omrežje. Trenutno je gradnja
ustavljena, problem je z gradbenim dovoljenjem. Nas zanimajo
predvsem elektriËne karakteristike vetrnih elektrarn ter njihove
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znaËilnosti. Tako je moË ene vetrne elektrarne 2,5 MVA. Generator je klasiËni asinhronski generator, ki ga poganja sama vetrnica
prek multiplikatorja (reduktor). To generatorsko napetost, ki niha,
usmerijo v enosmerno napetost in vodijo skozi DC/AC pretvornik.
Namen pretvornika je usmerjanje enosmerne napetosti v izmeniËno in stabiliziramo napetost na sinusno izmeniËno napetost 50
Hz in 400 V. To napetost 400 V - 0,4 kV potem transformiramo na
20 kV. MoË transformatorja je 2,5 MVA, moË enega pretvornika
pa je 300 kVA, tako potrebujemo v našem primeru 8 teh pretvornikov. S tem je tudi doloËeno 8 nizkonapetostnih izvodov na 0,4
kV zbiralkah v transformatorski postaji. Transformator bo lociran
v transformatorski postaji v betonski gradbeni hišici zunaj vetrne
elektrarne. Sama vetrna elektrarna je gradbeno zgrajena iz betonskih blokov, ki so medsebojno zelo natanËno kompatibilno sezidani. Seveda je potrebna stabilnost zaradi burje, da jih ne prevrne.
Obratovalna znaËilnost teh vetrnih elektrarn je, da se ob izpadu
omrežne napetosti elektrarna ustavi (asinhronski generator), kar
je kot vemo znaËilnost vseh alternativnih virov energije. Posebno
moramo poudariti, da bo polje vetrnih elektrarn zelo velike tlorisne površine, kajti med posamezno vetrnico mora biti minimalno
400 m razdalje.
Zakaj je volna naelektrena? Razlog je viden na sliki. Foto: Simon Burger

Na polju in skozi celotno dolino je bilo lepo in mrzlo vreme in burja je rahlo pihala, ravno prav, da nas je pošteno zeblo. Bilo je precej obiskovalcev, reporterjev in novinarjev raznih
medijskih hiš in toËno ob 12. uri je investitor gospod Anton
Korošec podal izjavo za javnost. »udoviti pogled na to lepo
pokrajino, lepa vas, pašniki in ovce, nekdo daleË od tega sveta,
ki ima znanje in investicijske sposobnosti, pa gradi energetski
izvor za izrabo naravnih virov. Sprašujemo se, kaj pa domaËe
znanje in inovativnost? Po vsem tem smo bili že pošteno premraženi pa še laËni smo postali, na Krasu pa je ravno zdaj Ëas
osmic. Osmica pomeni prodaja in kulinarika najboljših domaËih
dobrot in dobrega vina. Vse to smo si privošËili v idiliËni vasici VrabËe, ki je na slemenu med Vipavsko dolino in Krasom.
Izbrana hrana, hitra in dobra postrežba, prava mera dobrega
domaËega vina in naenkrat se nam mudi domov. Vsak ima še
svoje popoldanske obveznosti.
Vsi se zavedamo, da bomo morali v nadaljnjem Ëasu pridobljeno znanje poglobiti, posebno o preËnemu transformatorju
in vetrnih elektrarnah. Vsi pa smo obËutili, kako napreduje naše
elektroenergetsko znanje in tudi kako je treba stalno pridobivati
nova znanja.

Anton AvËin s sodelavci

Dvigalo poleg prve vetrnice (dvig do višine 117 metrov).
Foto: Simon Burger
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Nastavitve nizkonapetostnih
odklopnikov - 2. del
Nastavitve odklopnika z
osnovno karakteristiko NZM 1 ... NZM 4
Preobremenitiveni sprožnik - Ir
Ta nastavitev je preprosta. Sprožnik
Ir nastavimo na nazivni tok šËitene naprave IB oziroma trajni zdržni tok kabla IZ. Za
pravilno zašËito morata biti izpolnjeni spodnji neenaËbi:

kjer pomenijo:
IB - bremenski tok
Ir - nastavljeni tok preobremenitvenega
sprožnika
IZ - trajni zdržni tok kabla
I2 - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje
zašËitnega aparata, za odklopnike
(I2 = 1,2 x Ir )

»e kratkostiËno varujemo kabel, moramo ustreznost tako izvedene zašËite preveriti s spodnjo neenaËbo:

kjer pomenijo:
I - efektivna vrednost dejanskega kratkostiËnega toka
t - trajanje kratkega stika
S - presek vodnika
k - faktor vodnika
Kako v praksi ugotavljamo ustreznost
kratkostiËne zašËite, je opisano v našem Informatorju št. 7.

Primer nastavitve sprožnikov odklopnika
NZM .. 1/A ... do NZM ... 3/A

in povedali, da ima obiËajna karakteristika
razred proženja 10 (tr =10 s). Razred proženja po potrebi lahko spreminjamo in ga
prilagodimo lastnostim bremena. ObiËajno
so Ëasi tr med (2 - 20) s oziroma OFF (izkljuËeno). Z izbiro vrednosti OFF preobrementiveni sprožnik izkljuËimo. Odklopnik
v tem primeru lahko opravlja samo kratkostiËno zašËito.

Funkcija I2 x t
Kadar rešujemo problem selektivnosti
med dovodnim odklopnikom in odvodno
talilno varovalko, lahko na nekaterih odklopnikih (NZM3, NZM4, IZM) vkljuËimo
funkcijo I2 x t, s katero prilagodimo ostro
obliko karakteristike odklopnika v kratkostiËnem podroËju obliki talilne varovalke
(glej sliko 4).

Zakasnjen kratkostiËni sprožnik - Isd
KratkostiËni sprožnik z zakasnitvijo Isd se nastavlja po istih kriterijih kot
obiËajni kratkostiËni sprožnik Ii, s tem da
mu lahko nastavimo tudi Ëasovno zakasnitev tsd, ki je opisana v nadaljevanju.

VeË o varovanju kablov pred preobremenitvijo je opisano v našem Informatorju
št. 6.

KratkostiËni sprožnik - Ii
Ta nastavitev je zahtevnejša in zahteva izraËune oziroma meritve minimalnih
kratkostiËnih tokov. Minimalni kratkostiËni
tok varovanega tokokroga mora biti veËji
od nastavljenega kratkostiËnega sprožnika.
Izpolnjeni morata biti spodnji neenaËbi:

kjer pomenijo:
Ii - nastavljeni tok kratkostiËnega sprožnika
T - toleranca karakteristike sprožnika,
standardno ± 20 %, Moeller ± 10 %
Ikmin - minimalni kratkostiËni tok okvarne
zanke
Zs - impedanca minimalnega kratkega
stika okvarne zanke
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Slika 3 prikazuje nastavitev kompaktnega
odklopnika NZMN2-A200, nazivni tok
odklopnika In je 200 A, preobremenitveni
sprožnik Ir se lahko nastavi 160...200 A,
kratkostiËni Ii pa na 6...10x In - 1200 ... 2000 A.

Nastavitve odklopnika z univerzalno karakteristiko - NZM .. 2/VE ... do
NZM .. 4/VE.
Nastavitev osnovnih sprožnikov Ir in
Ii je opisana v predhodnem poglavju, dodatne lastnosti pa so opisane v nadaljevanju.

Razred proženja - tr
Že pri opisu univerzalne karakteristike smo razložili pojem “razred proženja”

Slika 4: Funkcija I2 x t
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Slika 5: Enopolna shema napajanja

KratkostiËni sprožnik Ii mora biti nastavljen na višjo vrednost kot sprožnik z
zakasnitvijo, sicer bo odklopnik deloval
trenutno in ne zakasnjeno.

»asovna zakasnitev
sprožnika - tsd

kratkostiËnega

»asi zakasnitev kratkostiËnih sprožnikov tsd so tovarniško prednastavljeni
in omejeni s trajno kratkostiËno trdnostjo odklopnika (Icw). Izbiramo lahko med
(0 - 1000) ms. V praksi je potrjeno, da so
pogoji selektivnosti izpolnjeni, kadar sta
izklopni karakteristiki dveh zaporedno
vezanih zašËitnih aparatov pri kratkostiËnem toku proženja razmaknjeni minimalno 100 ms.
Problem selektivnosti si bomo
ogledali na praktiËnem primeru. Slika
5 prikazuje enopolno shemo napajanja
90 kW bremena in izraËunani minimalni in maksimalni tok kratkega stika v
okvarni zanki. Slika 6 prikazuje izklopne karakteristike vgrajenih zašËitnih
elementov brez nastavitev zakasnjenih
kratkostiËnih sprožnikov. Iz slike lahko

Slika 6: Izklopne karakteristike, ni selektivnosti

Slika 7: Izklopne karakteristike, selektivnost

vidimo, da sistem zašËite ni selektiven,
saj bodo v primeru kratkostiËnih tokov
izklopili vsi trije zašËitni aparati. Slika
7 prikazuje izklopne karakteristike istih
zašËitnih aparatov, s tem da so Ëasovno
zakasnjeni sprožniki in Ëasi zakasnitev
ustrezno nastavljeni. Odklopnik 400 A
smo zakasnili za 300 ms, odklopnik 630
A pa za 500 ms. V tem primeru enaka
konfiguracija elementov omogoËa selektivno delovanje. Taka rešitev je mogoËa
samo takrat, kadar nam izbrani odklopniki omogoËajo take nastavitve.

pnikov morajo biti navedeni v ustrezni
projektni dokumentaciji in služijo izvajalcem (merilcem) kot osnova za fiziËno
nastavitev zašËitnih sprožnikov. Pravilno
nastavljeni zašËitni sprožniki morajo biti
zapeËateni, o konËnih nastavitvah pa
mora biti narejeno ustrezno poroËilo.

ZakljuËek
Odklopniki so pomembni in dragi
elementi v naših elektronapravah, zato
jim moramo v fazah projektiranja, vgradnje, zagona in vzdrževanja, nameniti
primerno pozornost. Samo pravilno izbran in nastavljen odklopnik bo izpolnjeval svojo funkcijo in tako zagotavljal
zanesljiv in varen sistem napajanja. Nastavitve odklopnikov in probleme selektivnosti je potrebno analizirati že v Ëasu
projektiranja. IzraËunati moramo vse
minimalne in maksimalne kratke stike,
definirati nastavitve zašËitnih sprožnikov in kontrolirati pogoje selektivnosti.
KlasiËne in zamudne metode primerjanja
izklopnih karakteristik pogosto lahko
nadomestimo s selektivnostnimi tabelami, v katerih proizvajalci podajajo meje
selektivnosti za posamezne vrste zaporedno povezanih aparatov. Še lažje pa probleme nastavitve odklopnikov in selektivnosti rešujemo z ustrezno programsko
opremo. Podatki o nastavitvah odklo-

Literatura:
- SIST EN 60947-1 Nizkonapetostni
stikalni aparati - splošna navodila
- SIST EN 60947-2 Nizkonapetostni
stikalni aparati -odklopniki
- Informator št. 6 Varovanje kablov in
vodnikov - preobremenitev
- Informator št. 7 Varovanje kablov in
vodnikov - kratek stik
- Informator št. 15 KratkostiËna stikalna
zmogljivost
- Informator št. 19 Vzdrževanje in preizkušanje nizkonapetostnih odklopnikov
- TehniËna dokumentacija Moeller in
drugih proizvajalcev
- Program CurveSelectV1.10
- http://www.moeller.net/en/products_solutions/power_distribution/power_communication/curve_program/index.jsp
- Vir: Informator, maj 2010, št. 49 Jure
BožiË, Elsing
					
					
Boris Sterle
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Priprave na
varno smuko
Poleg primerne opreme in prave tehnike je za varno
smuko in prave užitke na snegu potrebno še nekaj veË.
Alpsko smuËanje je namreË športna dejavnost, s katero
se ukvarjamo le v doloËenem delu koledarskega leta. Ker
gre za posebno gibanje, ki ga drugaËe ne morete vaditi in
pridobiti obËutke zanj, tudi prvi dan ne boste smuËali tako
kot na koncu sezone.

Z

aradi teh in drugih znaËilnosti zahteva smuËanje poleg primerno razvitih motoriËnih sposobnosti tudi posebno pripravo, katere namen je tudi preventiva pred poškodbami.

SmuËi s poudarjenim stranskim lokom so omogoËile, da je
smuËanje postalo hitrejše in lažje. Tudi uËenje smuËanja je zaradi izkorišËanja stranskega loka postalo hitrejše in uspešnejše. Te
znaËilnosti smuËi so poleg hitrosti v zavoju poveËale tudi sile, ki
pri tem delujejo na nas. Ker vse to poveËuje tudi možnost poškodb,
moramo biti pred prvim odhodom na sneg primerno pripravljeni.

Program vadbe
Vaje, ki so opisane spodaj, lahko delate samostojno ali pa jih
vkljuËite k športnim aktivnostim, s katerimi se redno ukvarjate in
so tudi del splošne priprave na smuËarsko sezono.
Da bo program uËinkovit, ga je treba izvajati trikrat tedensko,
najbolje vsak drugi dan. PriporoËamo, da ga ne izvajate dan pred
smuËanjem. Ko se boste dobro ogreli, naredite vaje v zapisanem
zaporedju in v obsegu, ki je predpisan za vsako vajo posebej.
1. Prestopanje v preži. Stopite v razkorak, tako da so stopala
vzporedno in širše od ramen. Napnite trebušne mišice in se zaËnite
upogibati v bokih in kolenih, tako da pridejo stegna vzporedno s
podlago, kolena pa ne preidejo prstov na nogah. Roke naj posnemajo položaj v smuËarski preži. Ostanite v tem položaju in zaËnite
izmeniËno prestopati z noge na nogo, tako da se premikate korak
naprej, korak nazaj, korak levo in korak desno. Med koraki vsakiË
znova vzpostavite ravnotežje in ves Ëas ohranjajte enako prežo.
Vajo naredite dvakrat ali trikrat, vmes si vzemite minuto odmora.
Težavnost spreminjate s Ëasom vztrajanja v preži med koraki. Najlažja oblika vaje je samo ohranjanje preže ob dinamiËnem ohranjanju ravnotežja na mestu z manjšim pozibavanjem naprej, nazaj,
levo in desno in/ali pri manjšem dvigovanju in spušËanju iz preže.
2. Izteg kolka leže. Upognite kolena do pravega kota in jih s
celimi stopali oprite ob tla. Roke postavite ob trup, dlani naj bodo
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obrnjene proti tlom. Iztegnite eno nogo poti stropu in potisnite medenico in iztegnjeno nogo navzgor. Ostanite v tem položaju za trenutek, nato se vrnite v zaËetni položaj. Vajo ponovite desetkrat do
petnajstkrat. Ponovite jo z obema nogama, drugo za drugo, dvakrat
ali trikrat, vmes si vzemite minuto odmora. Težavnost spreminjate z
zadrževanjem noge v najvišjem položaju, s poËasnejšo izvedbo vaje
in s postavitvijo nizke klopce pod stopalo, na katero se opirate. Najlažja oblika vaje je lahko iztegovanje kolka (dvigovanje medenice)
iz opore na obeh stopalih.
3. Prestopanje v opori. Upognite kolena do pravega kota in
jih s celimi stopali oprite ob tla. Roke postavite ob trup z dlanmi
proti tlom. S stopali se oprite ob tla in dvignite medenico navzgor.
Ostanite v tem položaju in zaËnite prestopati s stopala na stopalo,
tako da se vrtite v krogu. Glava naj bo ves Ëas v njegovem središËu.
Vajo naredite v obe strani, Ëe je mogoËe, za ves obrat. To naredite
dvakrat ali trikrat, vmes naj bo minuta odmora. Lahko si jo otežite,
tako da ste oprti le na prste stopal. Najlažja oblika te vaje je samo
ohranjanje položaja ob dinamiËnem ohranjanju ravnotežja z manjšim pozibavanjem v vse smeri ali s prestopanjem na mestu.
4. Izteg kolka v opori na rokah. Roke pokrËite v komolcih in
jih pod prsmi oprte na podlahti. Glava in noge naj bodo v podaljšku
trupa. Napnite trebušne mišice in iztegnite eno nogo v kolku, tako
da je ne krËite v kolenu. Ko jo vrnete v zaËetni položaj, naredite
vajo še z drugo nogo. Naredite deset do petnajst ponovitev dvakrat
ali trikrat, vmes naj bo minuta odmora. Težavnost spreminjate z
zadrževanjem noge v najvišjem položaju, s poËasnejšo izvedbo vaje
in/ali z odmikom noge vstran v najvišjem položaju. Lažja oblika
je samo ohranjanje zaËetnega položaja ob dinamiËnem ohranjanju
ravnotežja z manjšim pozibavanjem v vse smeri.
5. Vse nevarne in dragocene predmete odstranite iz neposredne bližine vadbe. Obujte smuËarske Ëevlje in na ravna tla pod
desko postavite okroglo palico. Za lažjo izvedbo lahko pod njo podstavite mehkejšo podlago ali tanjšo blazino, ki bo tudi zavarovala
tla pred smuËarskimi Ëevlji. Stopite na desko z obema nogama in
poskušajte ohraniti ravnotežje. Pri tem lahko vadite lovljenje ravnotežja naprej in nazaj (vaja 5), lovljenje ravnotežja levo in desno
(vaja 6), ali izvajate dodatne naloge za to. Ker koleno deluje le v eni
osi (izteg -upogib), so za mišice, ki delujejo v tem sklepu, najboljše
tiste vaje, pri katerih je zagotavljanje ravnotežja odvisno predvsem
od manipulacije z njim.
Glavno naËelo proprioreceptivne vadbe je nenehno rušenje
in vzpostavljanje ravnotežja. Prednost te vadbe je, da je trening

vedeti
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razmeroma kratek. Za zaËetek bo dovolj že pol minutno lovljenje ravnotežja, kar ponovite petkrat ali šestkrat. Z napredkom lahko poveËujete število nizov (do deset) in Ëas intervala
(do minute).
Pomembno je, da stopnjujete tako koliËino kakor tudi intenzivnost vadbe. Ko vam ohranjanje ravnotežja pri neki vaji
skoraj ali sploh ne dela veË težav, poveËajte težavnost te vaje.
To lahko storite tako, da spremenite podlago tal, poveËate premer palice ali dodate razliËne naloge, kot so poËepi, lovljenje
lahke žoge, vadba z bremeni, vadba z rokami ob telesu, vadba
z zaprtimi oËmi …
In še napotek, ki bo zmanjšal možnost poškodb - pred
samim odhodom na smuËišËe se dobro ogrejte in naredite
nekaj razteznih vaj.
Težavica s katero se dostikrat sooËimo tako na smuËišËu
kot tudi doma je vneto grlo. Zato se na daljše smuËarske poËitnice nikar ne odpravite brez žajblja. Nekaj koristnih nasvetov
o sami zdravilni rastlini pa si preberite v nadaljevanju.

Žajbelj (salvia officinalis)
Žajbelj je trajni grmiËek, ki dobro uspeva v Sredozemlju, nam najbližje na otokih Krku in Pagu, pri nas ga gojimo predvsem po vrtovih. Uporabljamo liste, ki jih nabiramo
pred cvetenjem junija, julija in avgusta. Uporabljamo sveže
in posušene liste, ki imajo blago muškaten, pikanten, trpek in
grenek okus. Iz žajblja pridobivamo tudi eteriËno olje, cvetove
pa uporabljamo za okras razliËnim jedem.

Uporaba
Žajbelj razkužuje, ureja delovanje želodca, zdravi vneta prebavila, zmanjšuje Ëezmerno potenje in znižuje koliËino
sladkorja v krvi. Uporabljamo ga za razkuževanje ran, pikov
žuželk, pri vnetem grlu in za obkladke.

Seja Ëasopisnega
sveta Elektro
novic v DE
KoËevje
»lani Ëasopisnega sveta Elektro novic smo opravili pregled jesenske oziroma letošnje 4. številke našega
internega glasila. Tokrat smo se zbrali na upravi DE
KoËevje 11. 11. 2010.

»

lane Ëasopisnega sveta je glede na to, da se je dozdajšnji
direktor Milan Mlakar z dne 1. 11. 2010 upokojil, pozdravil svetovalec uprave s pooblastilom za zastopanje DE
KoËevje Vincenc Janša ter na kratko predstavil spremembe, ki
so se zgodile v preteklem obdobju na podroËju enote in trenutne razmere. Ocenil je 4. številko letošnjih Elektro novic kot zelo
dobro in ob tem poudaril, da je pohvala prišla tudi od zunanjih
bralcev.
Dobro sodelovanje Ëlanov Ëasopisnega sveta, predvsem pa
angažiranje tudi preostalih zaposlenih pri pripravi Ëlankov je
dober obet, da bodo Ëlanki v prihodnje še pestrejši in aktualnejši in bodo zajemali še veË podroËij našega delovanja in Ëim
veË dogajanja. Zato želimo Ëlani Ëasopisnega sveta ponovno
povabiti k pripravi Ëlankov tudi druge sodelavce, da pomagajo
naše glasilo narediti še pestrejše. MogoËe bo za nekoga to tudi
nov izziv, da se poleg opravljanja rednega dela preizkusi tudi v
izdelavi prispevkov za naše interno glasilo.
Branko Volf

Za težave pri vnetem grlu
ŠËepec posušenih listov poparimo in pustimo stati 5 minut, precedimo in grgramo veËkrat na dan.

Za težave z želodcem
ŠËepec posušenih žajbljevih listov kuhamo 3 minute,
precedimo in po požirkih popijemo.

Bronhitis, sinuzitis in prehlad
Slani, vreli vodi dodamo pest posušenih žajbljevih listov
in inhaliramo, s tem, da imamo glavo pokrito z brisaËo. Po 10
minutah se obrišemo in poËasi ohladimo. Vodo z žajbljem lahko uporabimo veËkrat na dan in ponavljamo najmanj 3 dni.
Vesna Oman
Vir: internet

»lani Ëasopisnega sveta Elektro novic.
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Naj fotografija 2010
Tokrat smo v uredništvo prejeli
fotografije petih avtorjev. Svoje fotografije so nam poslali Anton Štimec,
Bogdan Gantar, Drago Žagar, Romana
Brudar in Stanka KrušiË. Avtorjem fotografij se zahvaljujemo za poslane fotografije.

K

sodelovanju vabimo tudi preostale
sodelavce in upokojence, da s svojimi fotografijami sodelujejo v našem
letošnjem nateËaju za izbor “Naj fotografija
leta 2011”.
Uredništvo
Stanka KrušiË: Sveta trojica Jeruzalem

Romana Brudar: Svetilka v ovinku

Anton Štimec: Let

Anton Štimec: Mavrica

Drago Žagar: Elektromonter v snegu

Bogdan Gantar: Bela opojnost

36 • elektronovice | december2010

Upokojitve

Upokojitve

Upokojitev Martina Gorenca
Že kot šestošolec si je Martin Gorenc z lahkoto
in brez pomislekov izbral poklic elektrikar energetik.
Po konËani osnovni šoli ga je tako pot zanesla v Ljubljano, na nekdanjo Titovo cesto, kjer se je nahajala
uprava Elektro Ljubljana mesto.

V

pisal se je na elektropoklicno šolo pri gospodu Sketi. Takrat je bila možnost šolanja v Novi Gorici ali v
Mariboru. OdloËil se je za Maribor. Šolanje je trajalo
od leta 1968 do leta 1971. Po konËanem šolanju se je zaposlil v Elektru Ljubljana mesto kot elektromonter pripravnik za
omrežje in inštalacije. Delal je na Oddelku za prikljuËke pri
mojstru Jožetu Pikovniku, vse do poletja 1973. Nato je odšel
na služenje vojaškega roka. Po odsluženem vojaškem roku se
je ponovno zaposlil v Elektru Ljubljana mesto.

vsej delovni dobi ni prišlo do nobene poškodbe. V krogu svojih sodelavcev se je zelo dobro poËutil in jim še nadalje želi
uspešno delo.
Martin je Ëlovek, ki je bil “štromar” s srcem in telesom,
niË mu ni bilo težko storiti in za nobeno stvar mu nikoli ni
bilo žal.
Njegov moto je: DELO, DOBRO OPRAVLJENO DELO.
Dragi sodelavec Martin!
Na novi življenjski poti vam želimo veliko sreËe, osebnega zadovoljstva in veliko zdravja, da boste še dolgo let lahko
uživali v svojem vinogradu. Tej želji naj dodam še eno, namreË
to, da ne boste pozabili na svoje nekdanje sodelavce.

Zaradi premoËne navezanosti na domaËi kraj ga je pot odpeljala v rojstni kraj in se zaposlil v tovarni IMV Podgorje v Šentjerneju kot vzdrževalec elektrikar. Delo je bilo precej zahtevno in
odgovorno, saj je bil za vse sam. Ker je proizvodnja tekla v treh
izmenah, je moral biti na voljo dostikrat popoldne in ponoËi. Vsa
leta, ki jih je preživel v tovarni, se je spominjal lepih let, ki jih je
preživel v Elektru Ljubljana. Pogrešal je predvsem delo z ljudmi,
teren … v glavnem zunanji svet, po katerem mu želja ni nikoli
skopnela saj se je v tovarni poËutil kot divjad, ki jo zapreš v ograjo. V vsem tem Ëasu je kar nekajkrat povprašal po delu v Nadzorništvu Šentjernej, vendar vsakiË je dobil negativen odgovor.

Jolanda Štukelj

Nato se je zgodilo. Bil je petek v mesecu oktobru. »epe
je odpravljal napako v stikalni omarici, ko ga je za hrbtom
ogovoril prijazni glas. “Gre, gre”? Vstane, se obrne in odgovori “Gre, gre”! V tem hipu mu v roke seže Jože Saje, rajonski
monter v Šentjerneju. Po nekaj izmenjanih besedah ga vpraša,
ali se je še pripravljen zaposliti v Elektru Šentjernej. Gorenc
ni veliko pomišljal, vendar je odvrnil, da se bo o ponudbi odloËil in svojo odloËitev prišel povedat v ponedeljek. Tako je
tudi bilo. Zaposlil se je v Elektru Novo mesto, Nadzorništvo
Šentjernej septembra 1983 leta. Delo je potekalo tekoËe, brez
vsakih težav, bil je neizmerno zadovoljen. Minili sta dve leti,
nakar do njega spet pristopi rajonski monter in mu reËe: “Martin, v ponedeljek se odpraviš v Maribor, kjer se boš dodatno
izobraževal”. Bil je preseneËen, vendar razmišljati ni bilo Ëasa.
KonËal je šolanje za elektrikarja energetika - vodja delovnih
skupin. Po vrniti iz šolanja mu je bila dodeljena skupina petih
ljudi, ki se je imenovala skupina za obnovo in novogradnje,
pozneje pa skupina za investicijski inženiring.
Z dnem 31.10.2010 se je upokojil. Ob koncu delovne dobe
je Martin Gorenc izrazil veliko zadovoljstvo glede tega, da v

Martin Gorenc s svojim oldtimerjem pred zidanico.
Foto: Boštjan Gorenc
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Anton
Razpotnik
“Upokojitev pomeni prenehati živeti
za službo in zaËeti delati za svoje življenje.”

K

onec oktobra se je izteklo veË kot
40-letno delovno obdobje v podjetju
Elektro Ljubljana direktorju DE Trbovlje Antonu Razpotniku.
Že daljnega leta 1966 je kot štipendist
Elektra Ljubljana opravljal poËitniško delo v
Službi za razvoj nizkonapetostnega omrežja
na Nadzorništvu Izlake, kjer se je seznanil z
delom elektrikarjev energetikov. Leta 1968 je
konËal Tehniško srednjo šolo Trbovlje, Elektrotehniški oddelek, Odsek za jaki tok in si
pridobil izobrazbo elektrotehnika. Kot elektrotehnik pripravnik se je zaposlil v Elektru
Ljubljana PE Ljubljana mesto, kjer je svoje
delo opravljal do odhoda na služenje vojaškega roka. Pripravništvo je po prihodu iz JLA
nadaljeval v Elektru Ljubljana, PE Trbovlje. V
Službi za razvoj nizkonapetostnega omrežja je
najprej delal kot tehnik, nato pa kot tehnik za
mrežo. Leta 1978 si je na Univerzi v Mariboru,
Visoka tehniška šola Maribor, pridobil naziv
inženir elektrotehnike. Prevzel je vodenje referata investicijskih objektov, nato vodenje referata za študij elektroenergetskih naprav visoke
napetosti, bil referent za študij mreže in postal vodja službe razvoja. Leta 1995 je sledilo
vodenje službe obratovanja. V letu 2000 si je
na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, raËunalništvo in informatiko pridobil
naziv diplomirani inženir elektrotehnike, zato
je kmalu postal pomoËnik izvršnega direktorja
OE DEE za obmoËje Trbovelj. Leta 2002 je ob
upokojitvi Alfonza Keršnika prevzel mesto direktorja v DE Trbovlje.
»e na kratko povzamem, je bila njegova
delovna pot zelo pestra in raznolika, vsekakor
pa ne smemo pozabiti, da je svoje znanje rad
delil tudi mlajšim generacijam, ko je pouËeval
predmet elektroenergetski sistemi kar deset let
na Srednji elektrošoli v Zagorju. Vseskozi je
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bil tudi mentor pripravnikom elektrotehniške smeri. Od leta 1998 je bil Ëlan Inženirske
zbornice Slovenije, leta 2000 pa je prevzel
vodenje Elektrotehniškega društva Zasavje.
V letu 2001 je prejel srebrno priznanje za
inovacijo s podroËja prenapetostne zašËite
srednje napetostnega omrežja na obmoËju
oddajnika Kum. Aktivno deluje tudi kot Ëlan
Rotary kluba Kum Zagorje.
Na koncu tvoje delovne poti ter vstopu v novo življenjsko obdobje bi se ti rad v
imenu sodelavcev zahvalil za ves tvoj trud
in prizadevanje pri delu ter vodenju DE Trbovlje. Vseh lepih trenutkov, ki si jih preživel
z nami, se rad spominjaj, vse slabo pozabi,
predvsem pa vedi, da si vedno dobrodošel
med nami in da bomo radi podoživeli s teboj
še kakšen trenutek, Ëe si boš za to vzel Ëas.
Na svojem vabilu ob upokojitvi si zapisal: “»as mineva in vendar je edini, ki ostane
…”
Jaz pa bom ob koncu tega sestavka
napisal le še tole: “Prišel je Ëas, da si malo
oddahneš, da jutra po svoje posrkaš in dolgo
prespiš. Vzemi si Ëas za lepe stvari, za vse,
kar te radosti, naj delajo drugi, do zdaj si ti.
Aktivna leta so se prevesila v desetletja hitenja ter pehanja in te utrudila. Zajemi sapo
s polnimi pljuËi, saj zdaj si sam kralj svojih
ponedeljkov in nedelj, zim in poletij ter medenih jeseni, zdaj si vesel upokojenec in vse
lepo te še Ëaka v družbi tvoje žene Majde,
otrok in vnuËkov.”
Zoran Artnak
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Na novo pot Tatjana Bajželj Oset
je vse pravoËasno in pravilno izdelano. Ker
so v tistem obdobju potekale še meseËne
odËitave in plaËila, je bilo v skupini tudi
do 42 delavcev. S prihodom raËunalniške
obdelave, zmanjševanja števila odËitav, na
dva meseca in kasneje na letni inkaso, se je
zmanjševalo tudi število sodelavcev, ki so
ta dela izvajali. Seveda se izvedba izdelave
in pošiljanja raËunov in plaËil zdaj izvaja v drugih službah in na druge naËine. V
skupini za odËitavanje pa je trenutno redno
zaposlenih pet delavcev, ob upoštevanju
vodje, meseËno pa pomaga pri odËitavanju
še šest do osem sodelavcev drugih služb.

V mesecu oktobru se je upokojila naša dolgoletna sodelavka - vodja
odËitavanja na enoti - Tatjana Bajželj
Oset. Dopolnila je 39 let delovne dobe,
od tega v Elektru Ljubljana 34 let in
pol.

T

atjana se je zaposlila na TOZD Elektro Ljubljana mesto v letu 1976, stara
šestindvajset let, in ostala na delovnem
mestu vodje inkasa, kot se je imenoval takrat,
do zakljuËka delovnega razmerja. Imena so se
spreminjala (nadzornik konzuma, organizator
del, tudi v veliki meri naËin dela in vrsta konkretnih opravil), bistvo pa je ostalo nespremenjeno. Tatjana je vodila skupino sodelavcev, ki so bili zadolženi za odËitek merilnih
mest 123 tisoË odjemalcev in bila odgovorna,
da je delo potekalo nemoteno, predvsem pa
vedno pravoËasno.
V prvem obdobju, do leta 80-81 v prejšnjem stoletju, so delo opravljali še inkasanti.
OdËitali so stanje na števcu, na kraju samem
izpisali raËun in pobrali gotovino, takratne
dinarje. Delo je bilo zahtevno, natanËno, delavec je moral biti redoljuben, Ëe je želel, da

Kot povedo najožji sodelavci, je bila
Tatjana izredno dobra vodja. Znala je organizirati delo, prav tako pa usklajevati
razliËne interese sodelavcev v skupini in jih
ustrezno zastopati pred nadrejenimi. Lahko
bi rekli: bila je vodja kot se “šika” in imela
je smisel za skupinsko delo.
Pozdrav sodelavcev ob slovesu je bil:
“Tatjana, še pridi na obisk; gremo skupaj
na kavo, tako kot smo imeli navado vsako
jutro.”
Tatjana, v imenu vseh na enoti Ljubljana mesto ti želim lepe jesenske dneve v
krogu družine in prijateljev. Prijetno druženje in Ëudovite izlete v širni svet, ki te tako
napolnijo z energijo in optimizmom. Naj bo
jesen dolga!

PrepriËana sem, da sem v prijateljevih
mislih,
tudi kadar nisem v bližini.
Tišina in razdalje so vtkane v vsako prijateljstvo.
Roberta Israeloff
Alenka Kušar
Foto: Žiga Oset
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Milan Mlakar - direktor DE
KoËevje na novi življenjski poti
Ob nastopu jeseni leta 2010 se je za konec svoje delovne poti odloËil tudi naš dolgoletni sodelavec in v zadnjem obdobju direktor DE Milan Mlakar. Za nami je dolgih 40 let skupnega druženja, z nekaterimi veË, drugimi
nekoliko manj. V tem Ëasu je bilo doživetih veliko lepih,
zanimivih dogodkov. V vseh teh letih smo pognali skupne
korenine vendar življenje prinaša tudi spremembe in za
eno takih je napoËil Ëas tudi zdaj.

S

vojo pestro poklicno kariero v Elektru Ljubljana, enota KoËevje je nastopil leta 1969 po zakljuËku šolanja v Elektrogospodarskem šolskem centru v Novi Gorici in se takoj zaposlil na
delovnem mestu elektromonter v gradbeni skupini. Da je bila njegova poklicna pot res pestra je razvidno že iz dejstva, da je verjetno
eden redkih direktorjev DE, ki je v karieri prehodil celotno pot od
elektromonterja do direktorja.
Milan Mlakar in žena Milena na Kilimanjaru.

Milan je bil poklicno v celoti predan elektrotehniki, ki je tudi
zaznamovala njegovo življenjsko pot in ob tem ostal zvest enoti
KoËevje. Svoj interes za strokovno in kvalitetno izvajanje del je
pokazal že na zaËetku, saj je bil že leta 1973 razporejen na delovno
mesto samostojni elektromonter k opravljanju zahtevnejših del na
montaži kabelskih transformatorskih postaj in omaric. Glede na njegovo ustvarjalnost in željo po pridobivanju novih znanj in prenosu
le teh v prakso je bil že naslednje leto razporejen v službo razvoja
kot tehnik za dokumentacijo. IstoËasno pa je izrazil željo po nadaljnjem izobraževanju v stroki in tako leta 1981, ob delu zakljuËil
srednjo tehniËno šolo - smer jaki tok, kot se je takrat imenovala.
Ker je tudi v službi razvoja in z nadaljnjim izobraževanjem pokazal
veliko strokovnega znanja in želje po izboljšavah ter napredku v
izdelavi projektne dokumentacije, je bil leta 1982 razporejen na
delovno mesto projektant elektrifikacij novih zazidalnih obmoËij
ter kasneje po opravljenem strokovnem izpitu na IZS napredoval do
odgovornega projektanta. Ob naglem napredku razvoja raËunalništva, ki je z velikimi koraki stopalo tudi na podroËje izvajanja naše
dejavnosti je hitro spoznal, da bodo za nadaljnji strokovni razvoj
potrebna tudi znanja s podroËja informatike. Tako se je leta 1986
podal novemu izzivu naproti in ob delu zakljuËil izobraževanje na
Visoki šoli za organizacijo dela - smer Organizacijska informatika.
S tem je ponovno dokazal, kaj pomeni prizadevnost, vztrajnost in
zavedanje, da le znanje Ëloveka vodi k napredku, da lahko sledi
razvoju stroke, novih tehnologij in na splošno trendom razvoja v
družbi.
Strokovnost, prizadevnost in zaupanje v kolektivu in predvsem pri vodstvu enote so prispevali k temu, da je leta 1991 postal
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vodja službe razvoja. Od tu pa se je že leta 1994 zaËela njegova
strma pot vzpenjanja na podroËju opravljanja vodstvene funkcije
in s tem odgovornosti za vodenje enote. Izdana mu je bila odredba
s pooblastili za nadomešËanje direktorja PE v skladu s statutom
javnega podjetja Elektro Ljubljana. Leta1997 je bil razporejen na
delovno mesto Namestnik direktorja PE KoËevje, takrat še vedno
v službi razvoja. S 1. 12. 2001 so bili tedanji namestniki imenovani za pomoËnike izvršnega direktorja OE distribucija elektriËne
energije z vsemi pooblastili za zastopanje enote. S 1. 1. 2007 pa je
bil imenovan za direktorja DE KoËevje in v tem nazivu tudi sklenil svojo nadvse uspešno poklicno pot. Vseskozi si je prizadeval
za razvoj elektroenergetskega omrežja na obmoËju naše enote, za
obnovo in vzdrževanje obratnih in poslovnih stavb ter s tem izboljševanje delovnih pogojev za zaposlene, zagotavljanju kvalitetnih
delovnih sredstev, opreme in avtoparka, kar mu je tudi v veliki
meri uspevalo. Nenehno pa je opozarjal tudi na varnost pri delu in
prijazen ter strokoven odnos do odjemalcev.
Nikakor pa ne moremo mimo Milanovega najbolj priljubljenega konjiËka oziroma aktivnosti v prostem Ëasu, to je Ëlanstvo
v Planinskem društvu KoËevje, kjer je dolga leta vodil gospodarsko komisijo in bil podpredsednik društva. Kot zelo aktiven Ëlan
ima številne zasluge za razvoj pohodništva na KoËevskem, gradnji
KoËevske planinske poti, posodobitvi društvene planinske koËe pri
Jelenovem studencu, gradnji sonËne elektrarne na njeni strehi ter
animaciji ožjih sodelavcev in prijateljev za pohodništvo. Kot velik
ljubitelj gora je opravil številne vzpone na našega oËaka Triglav,

UPOKOJITVE

UPOKOJITVE

kamor je varno popeljal številne prijatelje in sodelavce, ki so si
zaželeli vsaj enkrat stati ob Aljaževem stolpu. Seveda pa je prehodil
tudi številne ostale vršace in kotiËke gora v naši domovini. S posebnim ponosom pa se lahko pohvali z veËkratnimi alpinistiËnimi trekingi v pogorju Himalaje v Nepalu, alpinistiËno odpravo v okviru
ŠD Elektro Ljubljana v pogorje Pamir v Kirgiziji, kjer jim je le slabo
vreme na višini 6600 m prepreËilo osvojitev cilja na višini 7134 m
visokega Peak Lenina, vzponom na streho Evrope Mont Blanc 4810
m, vzponom na Breithorn nad Zermatom 4164 m, Marmolado 3343
m v Dolomitih, ter v letošnjem letu z vzponom na vrh Kilimanjara,
5895 m visokega Uhuru Peaka v Tanzaniji, ki sta ga osvojila skupaj
s soprogo in mu je zato še posebno dragocen, Ëe naštejemo le nekatere. Velikokrat nam je z velikim veseljem na diapozitivih prikazoval zanimiva doživetja na popotovanjih po tujih krajih.

Poleg vseh službenih obveznosti sta si s soprogo Mileno zgradila in ustvarila topel dom v lastni stanovanjski hiši, v kateri ga
zdaj poleg soproge priËakuje tudi mlada družinica, pri Ëemer jima
bosta v najveËje veselje in radost oba vnuËka Žan in Vid.
Milan! Naj se ti ob tej priložnosti iskreno zahvalimo za vse
tvoje dolgoletno uspešno delo na naši enoti ter ti zaželimo veliko
prijetnih trenutkov tako v hribih in drugih športnih aktivnostih.
Želimo ti, da se ti uresniËi tisto, kar si zapisal v vabilu na tvojo
poslovilno, da bi se lahko še bolj posvetil tistim, ki jih imaš najrajši.
Vrata naše enote pa ostajajo vedno odprta za obisk in klepet ob
kavici ter obujanje spominov na tvojo bogato preteklost pri nas.
Branko Volf

NOVICA

NOVICA

Bowling turnir in
novosti v okviru ŠD

Upravni odbor v razširjeni sestavi je dne 21. 6. 2010 na 18. sestanku
sprejel predlog o organizaciji bowling
turnirja za Ëlane ŠD kot eno izmed
novosti.

P

redlog je bil soglasno sprejet in tako
smo dne 7. 10. 2010 organizirali
prvi bowling turnir, ki se je odvijal
v prostorih kluba 300 v Ljubljani. Izkazalo
se je, da je bila odloËitev pravilna, saj je
bil odziv Ëlanov zelo velik, celo “prevelik”,
zato smo dne 2. 12. 2010 organizirali 2.
bowling turnir, kjer smo dali prednost ekipam, ki so zaradi omejenega števila stez na
prvem turnirju izostale. Še enkrat se je izkazalo, da je interes Ëlanov ŠD do bowlinga in soËasnega druženja zelo velik tako,
da bodo bowling turnirji nova stalnica v
okviru letnih prireditev ŠD. Strmeli bomo
k temu, da se bodo turnirji odvijali na
razliËnih lokacijah v okviru distribucijskih
meja Elektra Ljubljana.
Rezutate iz turnirja kot utrinke si lahko pogledate preko raËunalnika na disku:
P/Športno društvo.

Obenem sporoËamo, da se v okviru
sestankov UO dogovarjamo za najem skupinskih letnih kart za fitness centre v Ljubljani in Kamniku. Zaželjeno je, da svoj interes, sporoËite na email: andrej.wagner@
elektro-ljubljana.si. VeË o tem boste obvešËeni preko predstavnikov ŠD in objav na
oglasnih deskah.

Prav tako vabimo vse Ëlanice in Ëlane
ŠD, da podajo predloge - novosti, ki bi jih
radi videli na seznamu prireditev v prihodnje. Obenem je zaželjena tudi njihova pomoË pri organizaciji le teh.
Andrej Wagner

V novem letu vam želimo veliko
zdravja, osebne sreËe in obilo uspehov.
Upravni odbor ŠD Elektro Ljubljana
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Praznovanje Abrahama
NihËe ga klical ni - prišel je kar
sam, ta naš Abraham.

A

braham je zaËetnik, oËe izvoljenega naroda, Izraelcev. Z njim se v
Svetem pismu zaËne prava zgodovina. Abrahamov sin je torej vsak potomec
judovskega naroda. Oditi v Abrahamovo
naroËje je isto kot oditi na drugi svet, torej
umreti. Pri nas pa se to ime najveË uporablja v zvezi s 50 letom. SreËati Abrahama
pomeni doživeti 50 let.
Jezusu, ki je govoril o Abrahamu,
so namreË pisarji oËitali “še 50 let nimaš
in si Abrahama videl”. Od tu se je ta izraz
uveljavil, Ëeprav nima nobenega logiËnega
pomena.
Bog ga je izbral za zaËetnika Izraelovega naroda. Zaradi zaveze, ki jo je sklenil
z Bogom, velja za pomembno osebo v judovstvu, kršËanstvu in v islamu. Postal je
zgled popolne vere v Boga.
SreËanje z Abrahamom vzbuja v nas
tesnobo. To sreËanje nam pomeni nekakšno
življenjsko prelomnico, ki nam pravi, da je
za nas vsega lepega konec in da bo od zdaj
naprej šlo samo še navzdol, tj. tako glede
zdravja, ljubezni, življenjske energije kot
tudi finanËno. To je Ëas ko se ozremo nazaj
in ocenimo opravljeno, pa tudi Ëas, ko pogledamo naprej in si zastavimo življenjski
urnik, kaj vse še moramo narediti.

Le od kod nam take misli?
Kaj tako dramatiËnega pa lahko stori
en sam dan v letu, ki je sluËajno ravno naš
petdeseti rojstni dan? Še vedno smo ista
osebnost, še vedno lahko nekoga ljubimo,
smo z nekom prijatelji, se veselimo v prijetni družbi, uživamo v takšnih in drugaËnih
življenjskih radostih, uživamo v delu …
Naše dolgoletne izkušnje nam omogoËajo celo globlje doživljanje vsega, kar
nam prinaša sreËo in zadovoljstvo. Sposobni smo veliko veË dajati in veliko bolj ce-
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niti tisto, kar sprejemamo od drugih. Zato
je življenje po Abrahamu lahko le še boljše,
lepše, sreËnejše, pristnejše.
Generacija 50+ spreminja “pravila
igre” in podira stereotipe o starosti in prav
ta generacija bo pokrenila in povzroËila
veËino sprememb v tem obdobju. Demografski napovedi se pospešeno prilagajajo
tudi modeli poslovanja in pri tem raziskujejo njihov življenjski stil. Kako se uËi
generacija 50+, kaj jo motivira, kakšne so
njene vrednote?
Opraviti imamo z zanimivim fenomenom; na eni strani se podaljšuje življenjska doba, na drugi strani pa se bomo in se
že sooËamo s pomanjkanjem delovne sile.
Medgeneracijski dogovor pada, saj v Evropi trenutno v povpreËju le še dva delavca
delata na enega upokojenca. Vprašanje se
zastavlja kar samo po sebi.
Pojmovanje, da je Ëlovek pri 50 letih
star, je že zdavnaj preživelo. Generacija 50+
je pravzaprav premlada, da bi lahko bila že
stara. Nobena generacija do zdaj ni tako
vestno skrbela za svojo fiziËno in mentalno
kondicijo kot prav generacija 50+. Uspelo ji
je ohraniti vitalnost in življenjsko energijo.
Kam jo bodo in so jo pripravljeni vlagati, je
vprašanje, ki pridobiva širši družbeni kontekst in zahteva širšo družbeno obravnavo.
Pa poglejmo starostno strukturo zaposlenih v Elektru Ljubljana d. d.

Iz tabele je razvidno, da se starostna
struktura zaposlenih malenkostno, vendar
vztrajno dviguje, kljub “prilivu” mlajše populacije. V letu 2010 je v Elektru Ljubljana
d. d., 32 zaposlenih praznovalo Abrahama.
Staranje prebivalstva je tudi v Sloveniji pojav, ki se mu ni in ne bo mogoËe
izogniti. Z upadanjem števila oziroma s
preskromnim številom rojstev, z daljšanjem
življenjske dobe in z upoËasnjevanjem
umrljivosti se spreminja starostna sestava
prebivalstva. Zmanjšuje se delež otrok, poveËujeta pa se delež delovno sposobnega
prebivalstva in delež starejših. PovpreËna
starost prebivalcev Slovenije je 41,6 leta.
SreËanje z Abrahamom predstavlja
navadno za veliko ljudi neko prelomnico v
življenju. To obdobje se velikokrat prikriva
z odhodom otrok od doma, ki se dokonËno
osamosvajajo in partnerja imata kar naenkrat na voljo veliko Ëasa, ki sta ga prej namenjala otrokom. Za nekatere je prav ta Ëas
Ëas za sooËenje s kakovostjo lastnega partnerstva. Nekateri takrat ugotovijo, da imajo dobro partnerstvo in si ga želijo samo

Pa poglejmo starostno strukturo zaposlenih v Elektru Ljubljana d. d.
Starost

2005

2006

2007

2008

2009

15-20

11

6

10

13

10

2010
6

21-25

58

53

54

46

56

41
102

26-30

119

114

116

126

113

31-35

156

149

144

151

144

141

36-40

170

171

172

167

167

158

41-45

148

150

168

174

176

185

46-50

126

134

127

137

152

144

51-55

130

126

131

129

112

127

56-60

58

70

81

81

91

91

61-65

8

7

2

3

6

6

1

1

1

40,90

41,13

41,87

66-70

PovpreËna starost

40,30

40,79

40,79
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negovati, da bo tako ostalo še naprej. Drugi
pa se na žalost sooËijo s partnerjem, ki je
za njih postal tujec in morali bodo marsikaj
narediti, da partnerstvo ponovno obudijo
in si na ta naËin pridobijo neko dodatno
kakovost v življenju.
Življenje po petdesetem dobi drugaËen tempo in tudi pomen. Tudi tistih pet
dni dodatnega dopusta še kako prav pride,
saj se energetske zaloge z leti manjšajo.
Po navadi v teh letih že pravimo, da
se toliko stari sploh ne poËutimo in po tihem upamo, da drugi mislijo, da toliko stari
tudi ne izgledamo. Posebno ženske. Seveda
se v resnici poËutimo stari ravno toliko, kot
smo, le zdelo se nam je, ko smo bili nekoli-

ko let mlajši, da je preprosto nemogoËe, da
bi se Ëez toliko in toliko let še lahko poËutili
tako dobro. In v resnici se po petdesetem
tudi zares poËutimo Ëisto dobro, Ëeprav se
pri mnogih že zaËnejo kazati kroniËni znaki nezdravega naËina življenja, ki smo ga
gojili skozi leta ali desetletja in si ob tem
nenehno lagali, Ëeš saj bom nehal kaditi,
saj se bom nehal prenažirati s hrano, saj
bom zaËel vaditi jogo, saj bom zaËel teËi
in tako naprej. Žal se tudi naše Ëakre vrtijo
vedno poËasneje (razen Ëe ne delate tiste
famozne tibetanske vaje, ki kolo Ëasa ne
samo ustavijo, ampak ga zavrtijo nazaj,
zato ste vsako leto bolj poskoËni), zato se je
vedno težje spraviti h kaki dejavnosti, ki bi
pomagala sanirati mehko in razlezeno rit,

vampasti trebuh, pokašljujoËa pljuËa, trdo
hrbtenico in tako naprej.
Vsem, ki ste se že sreËali z abrahamom, in tudi tistim, ki se še boste, želim
veliko zdravja in zadovoljstva.

Naj ti Abraham prinese sreËo,
zajemaj jo z žlico veËjo. Vsak dan si z
ljubeznijo postrezi, zdravju in bogastvu v roke sezi!
Jolanda Štukelj
Vir: internet,
kadrovski podatki
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ElektriËar Piko je
obiskal vrtce
Društvo Zoja je v mesecu novembru organiziralo animacijske delavnice v devetih vrtcih na Ptuju. Tokrat smo
k sodelovanju povabili elektriËarja Pika, ki je zaposlen v
podjetju Elektro Ljubljana d. d.

N

amen delavnice je bil otrokom predstaviti elektriËno energijo in stvari, povezane z njo. Tako smo otrokom na njim
razumljiv naËin predstavili teme, kot so: kaj je elektrika,
kje in kako se proizvaja, kako pride do porabnikov, kje se elektrika
uporablja, kakšne so nevarnosti pri ravnanju z elektriko in kako
je mogoËe z elektriko varËevati. Ob tem pa je bil predstavljen tudi
poklic elektriËarja oziroma elektromonterja.
Vse to je elektriËar Piko najlažje demonstriral na naËin, da
je bil opremljen v popolni službeni opravi elektromonterja, ki se
ravno odpravlja popravljati napako na elektriËnem omrežju. Tako
je imel obleËen kombinezon, zašËitno Ëelado s pomiËnim vizirjem,
veliko varnostnih pasov in posebne zašËitne rokavice, s katerimi se
lahko dotika delov pod napetostjo.
Da je bila predstavitev otrokom zanimivejša, so se lahko sami
prelevili v elektriËarje. Na glavo so si posadili Ëelado in nataknili
velike rokavice. NiË manj jih ni navdušil prikaz statiËne elektrike.
To smo ustvarili z drgnjenjem balona ob obleko ali kar ob njihove

Otroci so se radi gugali na varnostnem pasu.

glave. Potem smo balon približali njihovim lasem, ki so se, zaradi
statiËne elektrike, dvignili. Ob koncu delavnice je elektriËar Piko
pokazal, Ëemu še lahko služijo vsi pasovi, ki jih je imel na sebi. Z
njimi je naredil gugalnico in z njo zelo razveselil otroke, saj so se
vsi želeli gugati. Po nekajminutnem guganju, ko so vsi otroci prišli
na vrsto, se je delavnica konËala.
Po videnem in pogovorih z uËiteljicami so bili otroci zadovoljni, delavnice pa zanimive in koristne. Delavnice je društvo Zoja
izvedlo v sklopu letnega programa delovanja, ki ga delno sofinancira tudi MO Ptuj.
Miran Kojc, društvo ZOJA
info@drustvo-zoja.si
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nekaj resnice

Šolski vic o
spriËevalu

v vsaki šali je

Ob koncu šolskega leta Janezek
pride domov. Prvi ga zagleda oËe.
“Janezek, kje imaš spriËevalo?”
vpraša oËe.
Janezek: “Posodil sem ga Mihu,
da bo z njim prestrašil oËeta!”

Predrago

RaËunalniška šala

Moški jemlje v roke razliËne
predmete in sprašuje za ceno. Vse
mu je predrago. KonËno vpraša prodajalko:

Starejša gospa pride v trgovino z
raËunalniki.
Ko sreËa prodajalca, mu reËe: “Ta
raËunalnik ima pa veliko gumbov.”
Prodajalec prijazno odgovori: “Seveda, spoštovana gospa, z zadrgami
bi izgledal precej neumno.”

“Kaj bi si želeli za rojstni dan,
Ëe bi bilI moja žena?”
“Drugega moža!”

Za tri

Avtomobil
Kateri avto in da ni terensko
vozilo lahko vozite 200 km po
makadamu?

“Šef, že dvajset let delam
pri vas in ves Ëas delam za tri. Ali
mi res ne bi mogli povišati plaËe?”
“Ne, ampak povejte mi imena
tiste dvojice, namesto katerih
delate, pa ju bom postavil na
cesto!”

ODGOVOR: “Službeni.”

Novoletna
šala
Prva svetlolaska reËe drugi:
“Ali veš, da bo letos novo leto
na petek?”
Druga prestrašeno:
“Joj, samo da ni trinajsti!”

Si æelite novih znanj?

1. ELEKTROENERGETIKA

Vabimo Vas k vpisu v enega
od izobraževalnih programov
na Višji strokovni šoli ICES-a.
v višješolskih izobraževalnih
programih:

3. ELEKTRONIKA

2. INFORMATIKA
4. STROJNI©TVO
Izobražujemo samo izredne študente
(odrasle).
Informacije dobite na ICES-u,
vsak dan od 8h - 15h ali po telefonu
01 474 26 35 ali 031 372 682.
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Kadrovanje v preteklih mesecih
Zaposlili smo nove sodelavce:
IME IN PRIIMEK

OE

DE

Služba, nadzorništvo

MARK COLLAUTI

SSS

UP

Skupne storitve

JANJA HORVAT JAKLI»

NPEE

UP

Nakup in prodaja elektriËne energije

MITJA KOSIRNIK

TP

UP

Služba za informacijske storitve

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

OE

DE

Služba, nadzorništvo

TATJANA BAJŽELJ OSET

SDO

LM

Služba za uporabnike

MARTIN GORENC

SDO

NM

Služba za izgradnjo

KLEMEN JELEN

SDO

LM

Služba za distribucijsko operativo

DUŠAN KOCIPER

SDO

TR

Služba za distribucijsko operativo

IGOR KOMATAR

TP

UP

Služba za telekomunikacije

MARJAN LAVREN»I»

SDO

LM

Služba za izgradnjo

MILAN MLAKAR

SDO

KO

Distribucijska enota

SIMON POVHE

SDO

NM

Služba za dokumentacijo

ANTON RAZPOTNIK

SDO

TR

Distribucijska enota

FRANC SLANA

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo, Žiri

JAKOB ŽELEZNIK

SDO

LO

Služba za distribucijsko operativo, Domžale

Vsi podatki o prihodih, odhodih ali o prerazporeditvah so objavljeni na naši intranetni
strani v rubriki Kadri in izobraževanje.
V preteklih mesecih so umrli upokojenci:
Alojzij Debevec, Milan Šinkovec, Ivan Drnovšek
in Amalija Makše.
Kadrovska služba
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“Oh, saj ni res, oh, saj ni res da spet je eno leto preË.”
Letošnje leto je minilo hitro, prehitro. Zato ne glejmo nazaj, ampak naprej v prihodnost, ki je skrivnost, neznanka
in polna priËakovanja.

V

prvih treh mesecih novega leta 2011 bodo praznovali naše
upokojenke in naši upokojenci:

Januar 2011
60. rojstni dan
1. Jožef SATLER

Ljubljana

2. Milena ŠERBEC

Ljubljana

3. Irena ZORE

Turjak

Trbovlje

2. Boštjan LOŽAR

Ljubljana

3. Marija ŠINKOVEC

Ljubljana

Václav Havel
Ne pozabimo upati …

»rnomelj

Ëlan DUEL

90. rojstni dan
1. Jože PAKIŽ

Ribnica

Februar 2011
60. rojstni dan
1. Zlatko RAJŠEL

KoËevje

2. Jožef STRITAR

Dol pri Hrastniku

70. rojstni dan
1. Jožef PIKOVNIK

Ljubljana

2. Borut VELKAVRH

Ljubljana

80. rojstni dan
1. Vilijem KOKALJ

Ljubljana

Marec 2011
60. rojstni dan
1. Jožefa DOLINAR

Horjul

70. rojstni dan
1. Breda GOVEJŠEK

Prav posebne Ëestitke veljajo Jožetu Pakižu, ki praznuje okroglih devetdeset let, in Antonu Primcu, ki bo februarja 2011 praznoval že 91. rojstni dan in je Ëlan DUEL. Njima naj dobro služi zdravje
in sreËa.

Upanje
ni v prepriËanju,
da se bo kaj dobro izšlo;
upanje je gotovost,
da je nekaj smiselno - ne glede na to,
kako se bo izšlo.

80. rojstni dan
1. Anton PLANINC

Praznovanje jubilejev naj bo prijetno in veselo, da ne bi nikoli
tonilo v pozabo.

MogoËe je ta misel dobra za razmislek?

70. rojstni dan
1. Anton KOLI»

Vsem slavljenkam in slavljencem iskrene Ëestitke. Vsem želimo vse dobro vse lepo, sreËe, zdravja in osebnega zadovoljstva.

Trbovlje

80. rojstni dan
1. Franc SLOVŠA

Borovnica

2. Gabriel VENDE

Gorenja vas
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Ëlanica DUEL

Jožica Krašovec

vedeti

dobro je

Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za
delavce elektrogospodarstva 40 urni delovni teden.
Letna kvota ur po sistemu 40 urnega delovnega
Ëasa je 2080; in sicer 260 dni x 8 ur je 2080 ur.

5 dnevni
teden

Skupno
št. ur

19

152

20

160

23

184

23

184

16

19

152

21

168

8

21

168

22

176

4

22

176

22

176

5

21

168

21

168

22

176

23

184

22

176

22

176

8

20

160

21

168

1

8

21

168

22

176

1

8

21

168

22

176

8

64

252

2016

260

2080

1.

JANUAR

31

5

5

2.

FEBRUAR

28

4

4

3.

MAREC

31

4

4

4.

APRIL

30

4

5

2

5.

MAJ

31

5

4

1

6.

JUNIJ

30

4

7.

JULIJ

31

5

8.

AVGUST

31

4

4

9.

SEPTEMBER

30

4

4

10.

OKTOBER

31

5

5

1

11.

NOVEMBER

30

4

4

12.

DECEMBER

31

4

5

SKUPAJ

365

52

53

Število
praznikov

Število
sobot

168

Število
nedelj

21

Število
dni

168

Mesec

21

Zaporedna
št.

Delovne
ure

Dan elektrogospodarstva

Število
delovnih dni

Ure praznikov
brez sob.,ned.

NaËrt delovnega
Ëasa za leto 2011

Pojasnila:

1

1

8

8

30. december 2011 (petek)

Kolektivni dopust - predvideni
7. februar 2011 (ponedeljek)
26. april 2011 (torek)

Prazniki in dela prosti dnevi v letu 2011
1. in 2. januar - novo leto (sobota in nedelja)
8. februar - slovenski kulturni praznik (torek)
24. in 25. april - velika noË (nedelja in ponedeljek)
27. april - dan upora proti okupatorju (sreda)
1. in 2. maj - praznik dela (nedelja in ponedeljek)
12. junij - binkošti (nedelja)
25. junij - dan državnosti (sobota)
15. avgust - Marijino vnebovzetje (ponedeljek)
31. oktober - dan reformacije (ponedeljek)
1. november - dan spomina na mrtve (torek)
25. december - božiË (nedelja)
26. december - dan samostojnosti (ponedeljek)

NaËrt obdelave in izplaËila plaË za
leto 2011
IzplaËilo 7. delovni dan  
PLA»A
za mesec

OBDELAVA (4. del. dan)
Datum - dan

IZPLA»ILO (7. del. dan)
Datum - dan

Opomba:

JANUAR

4. 2. 2011 - petek

10. 2. 2011 - Ëetrtek

Oddaja delovnih dnevnikov :
- vsak torek do 10. ure za pretekli teden,
- za zadnji teden v mesecu pa 1. delovni
dan do 10. ure naslednjega meseca.

FEBRUAR

4. 3. 2011 - petek

9. 3. 2011 - sreda

MAREC

6. 4. 2011 - sreda

11. 4. 2011 - ponedeljek

APRIL

6. 5. 2011 - petek

11. 5. 2011 - sreda

MAJ

6. 6. 2011 - ponedeljek

9. 6. 2011 - Ëetrtek

JUNIJ

6. 7. 2011 - sreda

11. 7. 2011 - ponedeljek

JULIJ

4. 8. 2011 - Ëetrtek

9. 8. 2011 - torek

AVGUST

6. 9. 2011 - torek

9. 9. 2011 - petek

SEPTEMBER

6. 10 .2011 - Ëetrtek

11. 10. 2011 - torek

OKTOBER

7. 11. 2011 - ponedeljek

10. 11. 2011 - Ëetrtek

NOVEMBER

6. 12. 2011 - torek

9. 12. 2011 - petek

DECEMBER

5. 1. 2012 - Ëetrtek

10. 1. 2012 - torek

Prosimo vas za redno oddajanje dokumentov, saj le tako omogoËite normalni
proces za vnos opravljenih ur in s tem izplaËila plaË na predvideni datum.
Pripravila: Danica Romih
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Slovenska Bistrica
V oblaËnem vremenu smo se odpeljali iz Ljubljane v
upanju, da nam bo vreme naklonjeno. Žal je zaËelo deževati, a mi se nismo pustili motiti. Naš naËrt - ogled Slovenske Bistrice - enega izmed starejših slovenskih mest,
smo kljub dežju izvedli. Pot do Slovenske Bistrice je hitro
minila.

P

red prihodom v samo mesto sta se nam pridružila lokalna
vodiËa, ki sta nas seznanila z zgodovino mesta in nam predstavila nekatere zanimivosti. Popeljali smo se na panoramski
ogled mesta, ki je dobilo mestne pravice v zaËetku 14. stoletja in
ima kar nekaj naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti grad, Graslov stolp (vËasih Žitni stolp - danes je v njem galerija),
veË cerkva (na osrednjem trgu - Trg svobode, stoji cerkev Marije sedem žalosti in rotovž), arhitekturno zanimive stavbe - sodna
palaËa, stavba nekdanje hranilnice in tudi grajski park. Ogledali
smo si grad, ki je prviË omenjen že leta 1313. Najprej je bil srednjeveška grajska utrdba z obzidjem. Grad je bil veËkrat predelan
in je menjal nekaj lastnikov - zadnji so bili Atemsi (1717), po vojni
1945 je bil grad nacionaliziran in je od leta 1999 spomenik državnega pomena. V gradu je veË stalnih razstav: Rimska cesta Celeia-Petovia, AnËnikovo gradišËe, Arkova etnološka zbirka, zbirka
vin bistriških vinogradnikov, zbirka lutk v znaËilnih nošah sveta,
zbirka molitvenikov in petrolejk, soba praporov z dokumenti o izgnancih, IngoliËeva spominska soba, TomažiËeva spominska soba,
Pajtlerjeva zbirka fosilov in mineralov, kamnine Pohorja. Ogledali
smo si tudi viteško dvorano z zanimivimi freskami. Sledil je ogled
grajskega parka, ki je po francoskem vzoru nastal v 16. stoletju. Žal
se je ohranil le del parka z gabrovim drevoredom. Po ogledu gradu
in razstav, grajskega parka in malici, za katero je poskrbela gospa
Zdenka, ki je praznovala okroglo obletnico smo se odpeljali v Laporje in si ogledali zbirko starih šivalnih strojev. V zbirki - veË kot
140 eksponatov - so poleg razliËnih ameriških, nemških in avstrij-

skih znamk tudi stroji najstarejšega slovenskega proizvajalca šivalnih strojev F. Negerja - stroj z letnico 1890. Nekaj najev o zbirki:
najstarejši šivalni stroj ima letnico 1864, najštevilËnejše so zastopani Singerjevi stroji (33 eksponatov), najbolj ohranjen med stroji je
eksponat izdelan leta 1904 v New Yorku. Iz Lapor smo se odpeljali
v Studenice na ogled kulturnozgodovinskega spomenika - nekdanji
dominikanski samostan, ki je eden izmed dragocenih spomenikov
romanike na Slovenskem. Samostan je leta 1237 ustanovila Zofija
Rogaška in je deloval veË kot petsto let, ko ga je leta 1782 cesar
Jožef II. razpustil. Iz Studenic nas je pot peljala še v PoljËane, kjer
smo si ogledali zelišËni vrt - kolikor ga je v tem jesenskem Ëasu
še bilo videti in dom dr. Jožeta PotrËa. Stanovalci doma - starejši
obËani, so se nam predstavili z glasbeno toËko, osebje pa nam je
predstavilo dejavnost doma. Po ogledu dnevnih prostorov in zelo
zanimive domske kapelice smo se odpeljali v Slovenske Konjice na
turistiËno kmetijo kjer nas je Ëakalo pozno kosilo. Predsednik je
Zdenki izroËil simbolno darilo, mi pa smo ji zapeli zdravico. Dobro
razpoloženi smo se odpeljali proti Ljubljani in že kovali naËrte za
prihodnje sreËanje.
Zvonka Osredkar

Na gradu v Slovenski Bistrici. Foto: Zvonka Osredkar

VošËilo
Ko se leto izteka in smo v priËakovanju novega, je Ëas, da drug drugemu zaželimo vse lepo in dobro.

Jože Bergant
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V

sem Ëlanicam in Ëlanom društva
upokojencev in zaposlenim Elektra Ljubljana želimo zvrhan koš

zdravja in sreËe in naj bo leto 2011 prijazno do vas in vseh vaših najdražjih. Lepe
božiËno-novoletne praznike.
Jože Bergant,
predsednik društva upokojencev

UPOKOJENCEV

DRU©TVO

Levstikova pot N

a Martinovo soboto smo se udeležili že 26. Pohoda po Levstikovi poti. Bil je dan, kakršne imamo pohodniki najraje
- brez dežja. Izbrali smo krajšo varianto mimo zidanic in
stojnic, kjer so ponujali domaËe dobrote - sadje, potice, piškote,
klobase, kostanj, orehe … Ja, ja, tudi rujne kapljice ni manjkalo.
In ker “sv. Martin iz mošta dela vin”, smo preverili kako je opravil
svoje delo. Bili smo enotni v oceni: “Delo mu leži in naj ga opravlja
še naprej, tudi mi ga bomo”. Z nekaj postanki ob stojnicah smo prišli do cilja - v »atež, kjer smo poËakali pohodnike, ki so prehodili
daljšo varianto. Odpeljali smo se na zasluženo kosilo, potem pa
proti domu. Bilo je lepo.
Zvonka Osredkar

Udeleženci izleta po Levstikovi poti. Foto: Zvonka Osredkar

Martinovanje
Nekaj dni po Martinu smo se tudi mi odpeljali na
martinovanje. Najprej smo se ustavili v Trebnjem in si v
Galeriji likovnih samorastnikov ogledali edinstveno zbirko
naivne umetnosti v Sloveniji. Že od leta 1968 poteka v
mestu vsakoletno mednarodno sreËanje naivnih umetnikov - Tabor likovnih samorastnikov. Umetniška dela, ki
jih ustvarijo poklonijo galeriji in tako je nastala zbirka
blizu tisoË umetniških del - slik, reliefov in skulptur, ki jih
je ustvarilo veË kot 200 umetnikov iz Evrope, Azije, Afrike, Severne in iz Južne Amerike. Sprehod po galeriji, med
vsemi temi Ëudovitimi deli, kjer najde vsakdo nekaj zase,
za dušo in oko, je res lepo doživetje.

N

a poti do Studenca, kjer nas je Ëakalo kosilo, smo se ustavili
še v Šentrupertu in si ogledali cerkev sv. Ruperta, ki jo je
okoli leta 1040 dala sezidati koroška kneginja Ema. Cerkev

Pred cerkvijo sv. Ruperta. Foto: Zvonka Osredkar

je eden najlepših spomenikov gotske arhitekture pri nas. Postanek
so izkoristili naši slavljenci Marija, Sašo in Andrej, ki so nas poËastili s sladkimi prigrizki in takimi in drugaËnimi sokovi. Ko smo
za seboj vse pospravili smo se odpeljali k Jancu na Studenec in
zaËeli z veselim martinovanjem. Bilo je prijetno naporno, saj nas
je takoj ob prihodu Ëakalo delo v vinski kleti. Poskusiti smo morali
kar nekaj sort vina in vsaka je bila boljša od prejšnje. To pa še ni
vse, po degustaciji nas je Ëakalo kosilo, nato veselo rajanje, vošËilo našim trem slavljencem za njihove okrogle obletnic in zabavne
igre. Igre so bile res zabavne še bolj nagrada. Zmagovalka je dobila
celo vreËo in pol krompirja - predstavljajte si, kako težko jo je nesla
domov. Res zabavno.
Seveda je vedno tako, ko je najbolj prijetno, se vse neha. Tudi
tokrat ni bilo drugaËe. Veselo razpoloženi smo se odpeljali proti
Ljubljani. Tudi vreËo in pol krompirja smo vzeli s seboj.

Zmagovalka z vreËo in pol krompirja. Foto: Zvonka Osredkar

Zvonka Osredkar

december2010 | Dober tok. • 49

KRIŽANKA

NAGRADNA

PlaËilno
sredstvo

Element zidu
ali strehe

Kemijski
simbol za
Nobelij

Jezero v
Makedoniji

Streljanje
v slovo ali
pozdrav

Nezakonski
otrok

Rezultat
finanËne
naložbe

Poljski
pisatelj,
Stanislav

1

Nosilec
dednih
lastnosti

Glavno
mesto
GrËije
Rado Lorbek

Kemijski
simbol za
Neon

Latinski
izraz za ime

Tone Zupan

Glagolski
naËin

Obrat za
lakiranje

Kratica
nekdanje
Jugosl.
armade

3

Knjiga
Koπarkarski
zemljevidov
klub

Dolæina
med dvema
toËkama
SESTAVIL
TONI

Ženski
pevski glas
Spremljevalec

4

8

Strah pred
nastopom
Vnetljiva
tekoËina

Indijanska
bojna
trofeja

Glavno
mesto Italije
(original)
Zrak
(latinsko)
Sodnik v
podzem.

Olimpijske
igre

5

Kitajsko
moπko ime
Nabiralka
biserov
Simbol za
Latan

Vladarjev
stol
Kazalni
zaimek
Mesto na
Uralu

ZemljišËe
doloËene
rastlinske
vrste

Premik po
zraku

RazliËna
vokala
Vzklik pri
bikoborbi

Kdor se
poklicno
ukvarja s
politiko
15. in 3.
Ërka

Švedsko
smuËarsko
središËe

10

Grπka Ërka

Italijansko
ime za Istro

RdeËi križ

novice

Vrsta veËje
ptice pevke

Turški
velikaš
Žensko ime

Staroslovansko pivo

Osje gnezdo

Zgolj, samo

Jezero v
Etiopiji
7

Medmet zadovoljstva,
zadrege

Vse v redu

Geslo:
prenesi Ërke iz oštevilËenih polj

Grški otok
v Saron.
zalivu

Vodna
rastlina,
klasasti
manec

6

TisoË kg

Roman
Emile
Zola-ja

Druga grπka Muslimanski
Ërka
sveËenik

Judovski
duhovnik

»astni
naslov v
Franciji

Osebni
zaimek
(mnoæina)

2

Depozit, denarni znesek
za kredit

Omejeno
obdobje,
tudi doba

Med velikim
številom pravilnih
rešitev nagradne
križanke Ëestitamo
izžrebancu Mateju
Granda iz Viher
pri Mirni PeËi, ki
bo prejel praktiËno
nagrado. Prosimo,
da geslo tokratne
rešene križanke, ki
jo je pripravil Toni
Štimec, zapišete
na dopisnico do
vkljuËno 15. 2.
2011 in pošljete
na naslov: Elektro
Ljubljana d. d.,
Uredništvo Elektro
novic, Oddelek za
odnose z javnostmi,
Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.

Nekdanji
Ëeπki kralj

1

2

2

7

1

U

9

6. mesec
æidovskega
koledarja

3

4

5

6

8

2

7

9

10

9

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, Uršula Krisper,
Alenka Kušar, Marko Piko, Jure Škrinjar (Irena PotoËnik), Tomaž Pungartnik, Andreja Radovan, Jolanda Štukelj, Branko Volf.
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Na živo

Novi naËin trpljenja je, da se
svoje boleËine soËutno dotaknemo, jo
iskreno izrazimo, prisluhnemo svoji
resnici velikodušno, jo potolažimo,
nato pa pustimo za seboj.

Ena najtežjih spretnosti v osebnem razvoju je
znati živeti obËuteno. Postati obËutljivi ni lahko, ker
pomeni, da otopelost popušËa … na njenem mestu pa
vstaja resnica. Meglica se
razblinja in pred nami se
odpira naša notranja pokrajina. PušËave, brezna,
vulkani, ledene plošËe … a
tudi trate, Ëarobni gozdovi,
nasadi vsega hranljivega …

Žalosti ne držimo za roko, da bi
nam bila izgovor za vse, Ëesar se ne
moremo veseliti tu in zdaj. Vemo, da
sodi nekam drugam in da so v nas
razliËne pokrajine. »e naj bo življenje potovanje, na katerem najdemo
vedno novo lepoto in topla sreËanja,
se moramo premakniti iz svojega nesreËnega brloga, pa naj je bil še tako
dolgo naš edini dom. »e potujemo z
zastrtim obrazom, bomo vedno videli
samo svoj pajËolan in vse pokrajine
na našem potovanju bodo enake.

O

topelost nas varuje in
dela življenje topo, utrujajoËe in razbolelo, a
nas ne nadleguje z resnico. NiË
nas ne pretresa do dna, vse se
preriva nekje na površju. Tam
ždimo, se jezimo, trpimo … a ni
nam treba v jamo, kjer poËivajo
veliki strahovi, najhujše zamere
in najbolj obupane boleËine ...
ter skriti zakladi naše moËi.

Živo in odrešeno bomo trpeli
šele tedaj, ko bomo enako živo šli tudi
v doživljanje sreËe, užitka in sprejemanja vsakega najmanjšega daru. V
tem ravnovesju, v tem nihanju med
vsem, kar je lastno vsakemu Ëloveku,
tudi najdemo bližnjega, ker znamo
biti celostni, resniËni ljudje. Zdravijo
nas ne samo branje, terapija, delavnice in osebno poglabljanje, zdravi nas
tudi vstopanje v življenje skozi vsa
Zato zaradi otopelosti nivrata, ki se vsak dan odpirajo. Zdrasmo nikoli resniËno radostni,
vi nas
naša pripravljenost, da
ne smejemo se iz srca, ne znaodgovorimo na vse,
mo uživati v majhnih stvakar se nam zgodi,
reh, nikoli ni niËesar dovolj
z obËutkom. Z odza sprošËeno zadošËenje,
krivanjem resnice,
srËno ljubiti pa tudi ne moki nam jo podarja
remo, ker nam je pretežko
vsakdanjost, in
in je svet preveË kriviËen.
z vero v odOsebnostna rast nas, Ëe
“Želje je treba ljubiti in
rešilno moË
je pristna, pelje ven iz
varovati, priËakovanja pa je
te resnice
tega približnega židobro sproti pozabljati.”
nam bosta
vljenja v srce stvari.
brez straTu se je treba nauËiti
hu domaËi živa
trpeti intenzivno, potem
boleËina in živa sreËa.
pa pogledati drugam in ugotoviti, da
Obe sta v službi istega cilja:
smo še živi, da je svet še tam in da še
obËutenja naše veliËine.
lahko doživljamo svoje trenutke sreËe.

Lepa misel

Stari (nekoristni) naËin trpljenja je, da
se zakopljemo, povijemo v svojo bedo in iz
nje komaj kaj vidimo s težkimi vekami in
v pogreznjenosti v svoj muËeniški položaj.

Alenka Rebula
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