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Leto, ki je za nami, lahko z veË vidikov ocenimo kot
prelomno za nadaljnje delovanje matiËne družbe in celotnega sistema Elektro Ljubljana. VeËino zavez iz letošnjega gospodarskega naËrta smo presegli ali vsaj dosegli in
z zadovoljstvom se lahko ozremo na rezultate družbe v
iztekajoËem se letu, ki jih brez zavzetosti, predanosti in
odgovornosti vseh deležnikov, še zlasti pa vas, spoštovane
sodelavke in sodelavci, zagotovo ne bi bilo.

O

b uËinkovitem izvajanju temeljnih infrastrukturnih dejavnosti - vzdrževanja, obratovanja, upravljanja in razvoja elektrodistribucijskega omrežja ter podpornih dejavnostih, o Ëemer boste lahko veË prebrali v aktualni temi te številke naših novic,
smo uspeli dodobra finanËno stabilizirati družbo in izpolniti tudi
zakonsko zahtevo po loËitvi regulirane od tržnih dejavnosti družbe. Dejavnost nakupa in prodaje elektriËne energije smo izËlenili
v družbo Elektro energija, d.o.o., dejavnost proizvodnje elektriËne
energije iz obnovljivih virov (mHE in solarnih) s pripadajoËim inženiringom obnovljivih virov energije pa v družbo EL OVE, d.o.o.
Spremembe v poslovnem okolju prinašajo na novo zastavljen identitetni sistem družbe in skupine Elektro Ljubljana, novo poslanstvo,
vizijo in vrednote.
Poslovni cikel Elektra Ljubljana je tako dosegel Ëasovno toËko,
ki zahteva širšo krožnico za nov razvojni zamah. Uskladiti je bilo
potrebno priËakovanja lastnikov, regulatornega okolja, odjemalcev
in zaposlenih z aktualnim stanjem poslovnega in družbenega okolja. V širši skupini sodelavcev smo zato od poletja dalje opravili ponoven tehtni premislek o smeri in vsebini nadaljnjega razvoja in ta
proces zapisali v strateški poslovni naËrt družbe ter njegova izvedbena dokumenta - srednjeroËni in tekoËi gospodarski naËrt družbe.
V njih smo se, ob nadaljnji izgradnji spodbujevalnega delovnega
okolja, utrjevanju ustreznega sistema razvoja in upravljanja kadrov
zavezali k doseganju stabilnih in rastoËih prihodkov na eni strani
in zmanjševanju stroškov na drugi strani. Optimizirali bomo obseg
in strukturo naših investicij v elektro energetsko infrastrukturo ter
sprostili vire za uvajanje novih tehnologij in potrebne investicije
za prepreËitev staranja obstojeËe elektroenergetske infrastrukture.

andrej.ribic@elektro-ljubljana.si

Investirali bomo v tiste projekte, sredstva in naložbe, ki dolgoroËno
zagotavljajo uresniËevanje zastavljene poslovne uspešnosti skupine
in družbe Elektro Ljubljana - pa naj gre za investicije v uvajanje
novih komunikacijskih tehnologij in storitev, rešitev t.i. pametnih
omrežij, obnovljivih virov energije ali najboljše kadrovske vire.
Da bo vse to mogoËe, pa bomo v prihodnje veË pozornosti namenili prenovi poslovnih procesov, ki bodo omogoËili vzpostavitev
uËinkovitejše optimalne organizacijske strukture z moËnejšo tržno
in kontrolinško funkcijo ter funkcijo aktivne ekonomsko-pravno-tehnološke spremljave regulatornega okolja kot strateških funkcij
družbe. Da bomo lahko Ëez leto ali dve, z izvajanjem strateških
projektov pokazali svojo moË v spremenjeni organizaciji dela,
upravljanja in trženja, zadovoljnejši tako upravljavci, lastniki kot
zaposleni.

Vsem vam, spoštovani sodelavke in sodelavci, se za
zavzetost pri doseganju letošnjih skupnih poslovnih rezultatov iskreno zahvaljujem. Preživite prijetne praznike
v krogu bližnjih, v prihodnjem letu pa vam želim oblico
zdravja, osebnega in družinskega zadovoljstva. SreËno v
2012!
Andrej RibiË
predsednik uprave Elektro Ljubljana d.d.
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Storitve za uporabnike

Leto zaznamovali loËitev dobave
od distribucije, pametna omrežja
in razvoj
•

•

•

igor.podbelsek@elektro-ljubljana.si

•

TekoËe leto nas je najbolj zaznamovalo na podroËju
loËitve dejavnosti dobavitelja od dejavnosti distribucije
elektriËne energije ter na podroËju razvoja novih produktov in storitev, sloneËih na platformi pametnih omrežij in
uËinkovite rabe elektriËne energije.

O

b tem je treba še posebej poudariti naslednje:
• Uspešno konËan projekt izdajanja e-raËunov. Odjemalcem in uporabnikom omrežja zdaj nudimo možnost prejemanja e-raËunov in s tem lažjega naËina plaËevanja raËunov.
• KonËan pilotski projekt TCC (Trublecall center - center za podporo pri odpravi okvar na distribucijskem omrežju) na distribucijskem obmoËju Novega mesta in predan sistem v uporabo
OEORDO (DispeËerski službi). Z uvedbo TCC bomo v prihodnjem
letu dežurne službe razbremenili neposredne komunikacije z
uporabniki omrežja med odpravo okvare.
• Vzpostavitev Distribucijskega klicnega centra (DKC), ki bo obratoval podobno kot obstojeËi Klicni center (KC). KC služi komunikaciji z odjemalci (za potrebe dobavitelja elektriËne energije
- Elektro Energije, d. o. o.), novi DKC pa bo namenjen komu-
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•

•

•

nikaciji z uporabniki omrežja (podroËje distribucije elektriËne
energije).
Optimirali smo tradicionalne regulirane procese. Prenovili smo
normative za celotno podroËje dejavnosti, ki jo OESU opravlja
za SODO, d. o. o., vkljuËno na dozdajšnjih nenormiranih režijskih dejavnostih. S tem smo vzpostavili enake pogoje za vse
sodelavce, ki delajo na enakih delih v podjetju.
Postavili smo prve temelje infrastrukture za elektriËna vozila, ki obsega center upravljanja polnilnih postaj in tipizirane
pametne daljinskoupravljane polnilne postaje. Prek podjetja
Elektro Ljubljana OVE, d. o. o., smo vzpostavil trženje postavitev in upravljanja polnilnih postaj za zainteresirane investitorje.
Postavili smo temelje na podroËju upravljanja s porabo. KonËali
smo triletni razvojni projekt KiberNet. Preizkušali smo razliËne
racionalne rešitve upravljanja s porabo v industriji, storitvenem
sektorju in tudi v gospodinjstvih, ki so primerne za komercialno
rabo.
Uspešno smo se potegovali za sodelovanje pri razvojnih projektih EU, od katerih sta bila sprejeta dva triletna projekta s podroËja e-mobilnosti. Oba projekta sta zaradi izmenjave znanj,
mednarodnih izkušenj, inovativnosti, prednosti in priložnosti, ki
jih bomo dobili na ravni podjetja, prelomna.
KonËali smo projekt vgradnje pametnih števcev elektriËne energije na celotnem Nadzorništvu Domžale, kjer nadaljujemo uspešno zgodbo z Nadzorništva Žiri.
S pametnimi števci elektriËne energije je trenutno opremljenih
že prek 40.000 merilnih mest na gospodinjskem segmentu, 4.400
poslovnih in 4.045 industrijskih odjemalcev. Pozitiven vpliv naprednega merjenja se že odraža na poveËani uËinkovitosti in
nižjih stroških v vseh procesih, ki so povezani z obvladovanjem
pretokov elektriËne energije.
Sklenili smo prve pogodbe za izvajanje podatkovnih storitev na
segmentu drugih energentov (plin, delilniki toplote) in vode.

IztekajoËe se leto je tudi leto “posebnih izzivov”, s katerimi
smo se sreËevali.
• PoveËan obseg poslovanja zaradi loËitve dejavnosti. Leto
2011 je celoten Elektro Ljubljana zaznamovala izËlenitev dejavnosti dobavitelja elektriËne energije. Proces podpore oskr-
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bi gospodinjskih odjemalcev je 1. 1. 2011 iz OESU prešel v
OENPEE. PoslediËno se je veËji del oddelka za oskrbo odjemalcev iz Službe za uporabnike preselil v OENPEE. Proces se
je tako razdelil na dva dela, in sicer na sklepanje pogodb o
oskrbi z elektriËno energijo, ki je v domeni dobavitelja (Elektro energija, d. o. o.) in na sklepanje pogodb o dostopu do distribucijskega omrežja, ki je v pristojnosti distribucije (Elektro
Ljubljana d. d.). Obseg dela, ki je bil prej v pristojnosti enega
Ëloveka, se je zdaj razmejil na dva, ki nista niti nujno na isti
lokaciji.
• Trg z elektriËno energijo se je zelo hitro razvijal in poslediËno
se je poveËeval obseg zamenjav dobavitelja elektriËne energije. Velik izziv predstavlja obvladovanje procesa zamenjave
dobavitelja, saj se število zamenjav vsako leto ekstremno poveËuje; v letu 2007 smo zaznali le 384 zamenjav, v letu 2011 pa
že 20.107. PoslediËno se je zelo poveËal obseg komunikacije z
dobavitelji EE (spremembe, odpovedi pogodb o dobavi itn.). Z
notranjimi kadrovskimi prerazporeditvami smo proces kolikor
toliko uspešno obvladovali.

PrihajajoËe leto bo polno izzivov. PriËakujem, da bomo
uspeli skupaj zagotavljati pozitiven timski duh med tremi podjetji
v skupini Elektro Ljubljana, še posebej v Ëasu priËakovanih likvidnostnih težav v gospodarstvu. Pod regulatornimi pogoji moramo
v najveËji meri izrabiti vse sinergijske uËinke, ki jih skupina Elektro Ljubljana skupaj s povezanimi podjetji Stelkom in Informatika
ter z drugimi kompetentnimi partnerji lahko izkoristi.

Vsem sodelavkam in sodelavcem, upokojenkam in
upokojencem ter štipendistkam in štipendistom skupine
podjetij Elektro Ljubljana v prihajajoËem letu želim obilo
zdravja, pozitivne energije, osebne sreËe, zadovoljstva in
notranjega miru.
mag. Igor Podbelšek

Seveda smo enako ambiciozni tudi glede naËrtov za prihodnje leto.
• PrihajajoËe leto bo leto prilagajanja novim razmeram. Elektro Ljubljana se bo prviË v zgodovini sreËal s prednostmi
in slabostmi korporacije - skupine podjetij. Prav na podroËju
upravljanja odnosov z uporabniki omrežja se bodo razmere
intenzivneje spreminjale. Odjemalci elektriËne energije bodo
komunicirali z dobaviteljem elektriËne energije. Dobavitelj pa
bo njihove zahteve, ki so v pristojnosti lastnikov distribucijskega omrežja v vlogi izvajalcev nalog GJS SODO, urejal s pristojnim distribucijskim podjetjem. Obseg komunikacije se bo
tako poveËeval, vendar bo komunikacija lažje obvladljiva, saj
se seli na podroËje komunikacije B2B med poslovnimi subjekti, tj. “dobavitelj - distributer”. Nadgradnja portala Perun za
zamenjavo dobavitelja in komunikacijo z dobaviteljem nam
bo omogoËala transparentnejše poslovanje.
• Svojevrsten izziv nam predstavlja tudi prihodnja komunikacija med Elektrom Ljubljana in Elektro energijo. Že omenjen
poveËan obseg dela zaradi fiziËne loËitve poslovanja bomo
lahko zmanjšali le z ustreznejšo IT-podporo.
• V letu 2012 bomo za naše uporabnike omrežja neposredno
dosegljivi v informacijskih pisarnah na sedežih distribucijskih
enot, kjer bomo nudili servis, ki ne bo povezan z dobavo EE in
ki bo reševal potrebe uporabnikov do distribucije v celotnem
življenjskem ciklu.
• Nadaljevali bomo razvoj, implementacijo in trženje novih produktov, povezanih z uËinkovito rabo energije in naprednimi
rešitvami SmartGrids (SM, EV, DSM).
• Še naprej bomo optimirali poslovne procese na dejavnostih
storitev za GJS SODO.
• Pridobivali bomo nove vire financiranja razvojnih, infrastrukturnih in storitvenih projektov ter iskali nove poslovnih priložnosti.
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Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja

Aktivno leto pri obratovanju in
razvoju omrežja

iztok.bartol@elektro-ljubljana.si

Omejen obseg finanËnih sredstev na eni in izjemno
število aktivnosti na vseh podroËjih na drugi strani so zaznamovali leto, ki se izteka.

V

letu 2011 smo v procesu izdelave elektroenergetskih analiz izdelali prek 400 teh analiz in izdali tudi ustrezne informacije o možnostih prikljuËitve proizvodnega vira na
distribucijsko omrežje. Izdanih je bilo 1.240 projektnih pogojev,
1.700 soglasij na projektne rešitve, 8.500 soglasij za prikljuËitev na
distribucijsko omrežje, 4.240 pogodb o prikljuËitvi na distribucijsko
omrežje ter 100 smernic in mnenj k prostorskim naËrtom.
Službo za vodenje investicij je zaznamoval zelo omejen obseg
finanËnih sredstev za investicije. DokonËana sta rekonstrukcija RTP
Trebnje in gradnja 20 kV kablovoda med RTP Kamnik in Poslovno
cono Komenda. Pridobljeni sta uporabni dovoljenji za RTP Litostroj
in napajalni 110 kV kablovod RTP Šiška-RTP Litostroj. Prek celotnega leta so potekala dela na pripravi in izdelavi razliËnih naËrtov
naložb in gospodarskega naËrta družbe.
V službi za pripravo dokumentacije lahko poudarimo
kljuËne oziroma prelomne toËke, ki so znaËilne za delo v zadnjih
nekaj letih. Pripravili smo vso dokumentacijo, ki se je odrazila
v naslednjih sprejetih upravnih dokumentih: Odlok o obËinskem
podrobnem prostorskem naËrtu za ureditev skupnega pomena za
DV 2 x 110 kV Bršljin-Gotna vas ter gradbeno dovoljenje za RTP
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VrtaËa. Nekatere naloge so tik pred pomembnimi mejniki - pridobitvijo gradbenega dovoljenja: konËan je PGD z vso ustrezno
dokumentacijo za KB 110 kV Litostroj (Šiška)-PCL, posredovana
je vloga na MOP za izdajo GD za rekonstrukcijo RTP Bežigrad.
Med pomembnejše tekoËe naloge je šteti pripravo ustrezne dokumentacije za nove 110 kV kabelske povezave v mestu Ljubljana in pripravo ustrezne dokumentacije za vse potrebne 110 kV
objekte.
V službi za meritve in zašËito so v letu 2011 delali predvsem
na rednem vzdrževanju sistema zašËite DES, posodabljanju zašËite
in avtomatike v RP VrtaËa, RTP ViË, RTP Kamnik, odpravi okvar
na sekundarnih sistemih, analizi delovanja primarnih in sekundarnih sistemov, nadzoru in analizah kakovosti EE ter na meritvah na
opremi DES.
Osnovna naloga dispeËerske službe je vodenje razdeljevanja
elektriËne energije, kar pomeni izvajanje nadzora nad obratovalnim
stanjem distribucijskega omrežja ter ukrepanje ob naËrtovanih in
nenaËrtovanih dogodkih v omrežju. KonËali smo projekt daljinskega nadzora in dostopa do naprav daljinskega vodenja po objektih,
s Ëimer smo skrajšali odzivni Ëas ob napakah.
V službi za vzdrževanje VN ocenjujemo tekoËe leto kot zelo
uspešno, saj ne zaznavamo veËjih izpadov VN-omrežja kot posledico okvar VN-naprav. Poleg rednega vzdrževanja v okviru razpoložljivih sredstev vršimo tudi zamenjavo najbolj dotrajanih elementov VN-omrežja. V teku je zamenjava izolatorjev in obesnega
materiala na DV 2 x 110 kV KleËe-Logatec.
Služba za koordinacijo vzdrževanja in razvoja je pospeševala izdajo in uporabo tipskih tehniËnih dokumentov, navodil
in standardov, reševala tehniËne reklamacije na opremi in napravah ter pripravljala ustrezna poroËila. Potekala sta izgradnja
in opremljanje uËno-vadbenega centra v Domžalah. Uspešno je
skrbela za bazo tehniËnih podatkov, njeno dopolnjevanje in nadgradnjo, vodila izgradnjo novega prostorskega informacijskega
sistema podjetja. Izvajala je vse aktivnosti v povezavi s pripravo,
z izdelavo, s spremljanjem ter poroËanjem o realizaciji vsakoletnega naËrta vzdrževanja DEEO v okviru gospodarskega naËrta
naše družbe. Uspešno smo konËali pilotni projekt uvedbe dela pod
napetostjo na NNO.
Za organizacijsko enoto ORDO so poslovni cilji realizacija
strateških projektov in uspešna kontinuiteta k dolgoroËnim ciljem
na 110 kV ravni. Skupaj bomo v podjetju realizirali predvidoma
2o mio EUR investicij. Podoben cilj si zaradi recesije zastavljamo
tudi v prihodnjem letu, Ëeprav bi bilo v omrežje treba vložiti vsako
leto trikrat toliko. S poslovnega vidika iztekajoËe se leto kljub vse-
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mu ocenjujem kot zelo uspešno. Razvoj bomo z našo naravnanostjo
pospešili, z ustvarjanjem stalnih izboljšav v ukrepanjih pa bomo
obratovali zanesljivo in varno.

Spoštovani! Še enkrat bi se rad zahvalil vsem sodelavcem Elektra Ljubljana. V prihajajoËem letu vam želim
veliko osebne sreËe, zdravja in veselja ter obilo uspehov.
Iztok Bartol

Storitve na distribucijskem omrežju

Distribucijske enote so srce podjetja

zoran.lebic@elektro-ljubljana.si

OE SDO, ki predstavlja srce in gonilno silo našega
podjetja, prek distribucijskih enot izvaja temeljne naloge
podjetja, in sicer distribucijo elektriËne energije, gradnjo,
vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja, zanesljivost oskrbe z elektriËno energijo z vsemi spremnimi aktivnostmi, poleg tega pa svoje storitve tudi uspešno ponuja
zunanjim naroËnikom na tržnih dejavnostih.

I

ztekajoËe se leto je že v njegovem zaËetku pokazalo prve obrise
prilagoditev oziroma sprememb, ki nas Ëakajo v naslednjih letih.
Zaradi vsesplošne svetovne krize, ki je seveda vplivala tudi na
dejavnosti v energetiki in gradbeništvu, so sledile “prilagoditve” v
smislu zmanjševanja investicij, vsesplošnega varËevanja, nezaposlovanja, racionalizacije stroškov na vseh segmentih, optimizacije
delovnih procesov, boljše izkorišËenosti obstojeËega kadra …

Kaj pa v zvezi s tem prinaša
prihodnje leto?
Sredstev za investicije oziroma njihov priliv bo na voljo v
enakih meseËnih deležih, temu primerno bosta potrebna planiranje

in izvajanje investicij. Velik poudarek bo na naËrtovanju, izvajanju
in na spremljanju ter analiziranju porabe sredstev, ne nazadnje pa
Ëimprejšnje aktiviranje izvedenih investicij.
Eden izmed vhodnih parametrov, ki vplivajo na investicijo,
njeno vrednost oziroma izvedbo, je tipiziranje in uporaba enotnih
popisov del ter kalkulacij v projektni dokumentaciji, kar bo ena
izmed pomembnih nalog projektantov. Izboljšanje izkorišËenosti
delovnih skupin oziroma organizacije dela, planiranja in izvajanja njihovega tedenskega/meseËnega dela ter nabave materiala bo
mogoËe zagotoviti z uporabo že implementiranega programskega
sistema za planiranje in vodenje dela delovnih skupin. PriËakuje
se, da bodo konkretni uËinki predvsem na poveËanju izrabe razpoložljivih delovnih ur, zmanjšanju stroškov zalog materiala in na
stroških avtovoženj. Na osnovi analiz pa sta predvidena poslediËna
optimizacija normativov del in pristop k razširitvi podpore na redna
vzdrževalna dela.
Potrebno bo poveËanje komercialnih in izvedbenih aktivnosti
za poveËanje prihodkov na tržnih dejavnostih ter nudenje storitev
ob iskanju novih poslovnih priložnosti (novi produkti in storitve).
V povezavi s tem bo treba spremeniti togost tržnega razmišljanja in
doseËi razmišljanje pa tudi zavedanje, da smo lahko vsi zaposleni v
podjetju po svojih pooblastilih in kompetencah komercialno aktivni, ne glede na enoto, v kateri delamo.
Kljub krizi bo treba še naprej vlagati v izobraževanje in usposabljanje delavcev ter njihovo motiviranje, kar vodi h kakovostnejšemu delu. V zaËetku naslednjega leta je predvideno izobraževanje/
šolanje in izvajanje del na podroËju VN-kabelske tehnike (kabelske spojke in konËniki) za lastne potrebe in trg. Zaradi predvidenih
upokojitev bo treba v naslednjem letu poiskati tudi notranje kadrovske rezerve in po potrebi izvesti notranje prerazporeditve, Ëeprav
verjetno na nekaterih mestih brez novih zaposlitev ne bo šlo.
Z zaËetkom delovanja hËerinskega podjetja EL OVE, d. o. o., in
izvajanjem storitev ter aktivnosti v povezavi z obnovljivimi viri je
predviden tudi prehod veË delavcev (Oddelek za mHE) v to družbo.
VeËjo pozornost v smislu informacij bo treba nameniti tudi našim
odjemalcem in strankam, ko bomo v stiku z njimi, saj marsikateri
med njimi ne vedo, kakšno funkcijo in naloge opravljajo naše hËerinske družbe Elektro Energija in Elektro Ljubljana Obnovljivi viri
energije.
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Kljub recesiji smo letos na tržnih dejavnostih dosegli naËrtovani promet in izpolnitev naËrtov oziroma ohranili delež na trgu na
ravni zadnjih let, kar lahko štejemo kot uspeh, ki potrjuje dejstvo,
da smo konkurenËni in prepoznavni pri naroËnikih in investitorjih.
Poleg izgradnje veË transformatorskih postaj, zamenjav opreme ter izgradnje SN- in NN-omrežja za tuje naroËnike velja kot
veËja poudariti dva 20 kablovoda (vsak približne dolžine 2,5 km),
in sicer med RTP ViË in plinsko elektrarno Barje, ki je že izveden,
ter med RTP Domžale in Papirnico KoliËevo, ki je v zaËetni fazi
izvajanja in bo zgrajen do konca leta. Izvajali smo tudi elektromontažna dela na obmoËju Elektra Maribor (napenjanje vodnikov
na 110 kV DV, zamenjave drogov na SN- in NN-omrežju, izgradnja
transformatorske postaje).
Dosegli bomo tudi predvideni plan investicij, Ëeprav smo imeli na tem podroËju še najveË težav, ki so se pokazale predvsem v
zadnjem Ëetrtletju - planiranje oziroma izvajanje objektov ter neenakomerna razporeditev sredstev, na kar žal nismo mogli vplivati.
Na distribucijskih enotah smo se prilagodili zmanjšanju sredstev za
investicije glede na prejšnja leta, tako da smo poveËali relativni delež, namenjen obnovam obstojeËih srednjenapetostnih daljnovodov
in nizkonapetostnih omrežij, oziroma da smo vkljuËili in izvajali
delovno intenzivne objekte. Investicije v poveËanje zmogljivosti
omrežja smo tako izvajali v omejenem obsegu.
Izmed teh bi na obmoËju DE Novo mesto poudaril predvsem
zaËetek izvedbe I. faze dvosistemskega 20 kV kablovoda RTP »rno-

melj-RP SemiË od RuËetne vasi do Obrtne cone VrtaËa v SemiËu.
Po konËani drugi fazi od RuËetne vasi do RTP »rnomelj bo tako
omogoËena zadostna oskrba obmoËja SemiËa z okolico z elektriËno
energijo. Na obmoËju DE Ljubljana okolica je to 20 kV kablovod med
RTP Kamnik in Poslovno cono Komenda, v prihodnjem pa nas Ëaka
dvosistemski 20 kV kablovod med RTP Grosuplje in Obrtno-industrijsko cono Škofljica. Na obmoËju DE Ljubljana mesto je trenutno
v zaËetni fazi povezava med RTP ViË in RP Kozarje, v prihodnjem
nas Ëaka 20 kV kablovod med RTP »rnuËe in Obrtno-industrijsko
cono »rnuËe. Glede prehoda z 10 kV na 20 kV napetostno raven na
obmoËju DE Ljubljana mesto se zaradi pomanjkanja sredstev izvajajo samo aktivnosti, ki izhajajo iz investicijskega ciklusa.

Vse to smo dosegli s prizadevnostjo naših monterjev,
njihovih nadrejenih in drugih zaposlenih v podjetju, ki so
sodelovali pri tem. Zato tudi v naslednje leto, kljub predvidenim spremembam, gledamo optimistiËno, naše delo,
ki ga znamo dobro opravljati, pa bomo še naprej opravili
po najboljših moËeh. Sodelavkam in sodelavcem se zahvaljujem za korektne odnose in vam, vašim bližnjim ter našim upokojencem v prihajajoËem letu želim veliko zdravja,
osebne sreËe in uspehov.
Zoran LebiË

Nakup in prodaja elektriËne energije

Opravljeno delo dinamiËno in
uspešno
Pregled opravljenega dela na podroËju nakupa in prodaje elektriËne energije predstavljamo prek štirih sklopov
dejavnosti.

Trgovina na drobno

L
gregor.bozic@elektro-energija.si
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eto 2011 je bilo na podroËju trgovine na drobno ponovno zelo
dinamiËno. Že v zaËetku leta smo v organizacijsko enoto prezaposlili devetnajst sodelavcev Službe za oskrbo odjemalcev
ter Oddelkov za uporabnike na posameznih distribucijskih enotah.
Ti so bili pred tem zaposleni v OESU oz. OESDO in so skrbeli za
delo z odjemalci na okencih naših informacijskih pisarn, v klicnem
centru in v zaledju. Prenos se je zgodil v duhu naËrtovane izËlenitve dobavitelja elektriËne energije, saj sodelavci izvajajo procese,
povezane z dobavo konËnim odjemalcem. Vse te sodelavce smo
opremili tudi s CRM-sistemom EVI Jet. V ta sistem smo med letom
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povezali tudi aplikacijo klicnega centra. S tem smo poenotili orodje, ki se v podjetju uporablja za komunikacijo z odjemalci na vseh
tržnih poteh, poveËali preglednost procesov in omogoËili sprotno
spremljanje vseh stikov z odjemalci.
Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer smo pospešili procese
izterjave, ki je prav tako v celoti prišel v pristojnost OENPEE. V ta
namen smo zaposlili dva sodelavca, ki sta stalno vpeta v ta proces.
Avtomatsko opominjanje prek Informatike se po novem vrši dvakrat meseËno. Odjemalce smo razdelili v dve skupini glede na obseg
prometa in poslediËno velikost kreditnih tveganj, proces pa smo
podprli z delavnim tokom v CRM, ki omogoËa vpogled v aktivnosti vsem vpletenim ter avtomatsko opozarjanje odgovornih. Poleg
tega smo se povezali z zunanjo kreditno agencijo, ki nam dnevno
dostavlja podatke o bonitetah naših poslovnih partnerjev. To oceno
uporabljamo v procesu sklepanja pogodb, saj od najbolj tveganih
odjemalcev zahtevamo dodatna zavarovanja oz. morajo privoliti v
višjo ceno elektriËne energije.
Med celotnim letom smo izvajali tudi procese sklepanja pogodb z odjemalci s pogodbami za doloËen Ëas. Na trg je agresivno vstopil Petrol, tako da se je nadaljeval pritisk na maloprodajne cene. Z aktivno vlogo na trgu na debelo in s stalnimi stiki z
odjemalci smo uspeli zadržati veËino tržnega deleža pri poslovnih
odjemalcih. Gospodinjskim odjemalcem smo zaradi skoka cen na
veleprodajnih trgih sredi leta ceno za osnovno in paketno oskrbo
prilagodili tržnim razmeram. PoslediËno smo utrpeli priËakovani
delni odliv odjemalcev, na drugi strani pa smo podjetju zagotovili
ustrezen donos ob sprejemljivem tveganju. Za gospodinjski odjem
razvijamo nove produkte in storitve, ki bodo poveËali vrednost za
odjemalce in omogoËili boljše pozicioniranje našega podjetja na
maloprodajnem trgu z elektriËno energijo. Glede na smernice tudi v
prihodnje lahko priËakujemo stopnjevanje konkurenËnega boja na
vseh segmentih trga.

Veleprodaja
Letos smo z nastopom v lastni bilanËni skupini zaËeli aktivno upravljanje pozicije celotne bilanËne skupine Elektro Ljubljana.
Poleg optimizacije nakupov elektriËne energije za potrebe maloprodaje smo v preteklem letu posveËali veliko pozornosti tudi optimizaciji veleprodajnega portfelja.
Letos smo zaËeli samostojno trgovanje na slovenski borzi z
elektriËno energijo BSP South Pool, kjer dnevno izvajamo kratkoroËno trgovanje za potrebe lastnega maloprodajnega portfelja in
tudi za potrebe pozicijskega trgovanja. Z aktivnim Ëlanstvom na
borzi nam je omogoËen dostop do preglednega, zanesljivega in do
likvidnega dnevnega trga (ang. spot) elektriËne energije. Da smo s
slovensko energetsko borzo vzpostavili dober partnerski odnos, govori tudi podatek, da je bil naš vodja trgovanja mag. Nikola KreËar
izvoljen za podpredsednika Odbora Ëlanov BSP South Pool.
Poleg samostojnega trgovanja na slovenski energetski borzi BSP South Pool smo prek partnerskih družb zaËeli tudi trgovanje na tujih trgih v regiji. S prisotnostjo na novih trgih krepimo
našo pozicijo, s Ëimer prehajamo na aktivno upravljanje svojega
veleprodajnega portfelja. Naši sodelavci za trgovanje so v prete-

klem letu že pridobili licence za trgovanje na evropski energetski
borzi EPEX Spot ter na evropski terminski borzi EEX Derivatives
Exchange. Ustrezna usposobljenost je pogoj za uspešno upravljanje
aktivnosti na zahtevnih evropskih energetskih trgih, kar je naš cilj
za leto 2012.

Upravljanje portfelja in obvladovanje
tveganj
V letu 2011 bomo konËali projekt Razvoj infrastrukturne podpore za obvladovanje koliËinske agregacije, napovedi odjema in
analize portfelja bilanËne skupine Elektro Ljubljana. Z izdelano
programsko opremo bomo pridobili orodje za uËinkovito pripravo
podatkov, orodje za napoved koliËin in cen elektriËne energije, ki
bo pripomoglo k zmanjševanju oportunitetnih izgub pri nakupu
in prodaji elektriËne energije, orodja za vrednotenje konËnih odjemalcev ter poljubnih skupin odjemalcev, povezavo sistemov za
obvladovanje trga na debelo in trga na drobno, celovit pregled nad
celotnim procesom nakupa in prodaje elektriËne energije ter pomoË
pri strateških odloËitvah. Zaradi poveËevanja zahtev konËnih odjemalcev elektriËne energije je takšen informacijski sistem kljuËnega
pomena za uspešno poslovanje in konkurenËnost na trgu elektriËne
energije.
V letu 2011 smo zaËeli tudi postopno uvajanje postopkov
upravljanja tveganj, ki se pojavljajo v procesu nakupa in prodaje
elektriËne energije. Osnovni okvir upravljanja tveganj je bil postavljen konec leta 2010 z uspešnim zakljuËkom projekta Upravljanje
tveganj pri nakupu in prodaji elektriËne energije. Ker je upravljanje
tveganj kontinuiran proces, se postopki upravljanja tveganj vseskozi dodajajo, posodabljajo in dopolnjujejo. V letu 2011 smo tako
zaËeli podrobnejše spremljanje kreditnih tveganj pri poslovanju s
partnerji na trgu na debelo in tudi na trgu na drobno ter dopolnili
postopke upravljanja poslovnih tveganj, ki se nanašajo na pozicijo
v portfelju.

Vsem sodelavcem, upokojencem, štipendistom in njihovim družinam želimo veliko zdravja in uspehov v novem letu 2012.
mag. Gregor BožiË, Milan Lampret, mag. Nikola KreËar,
Robert Janeš
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Skupne storitve

Poudarek na pravoËasni podpori
temeljnim dejavnostim družbe

mark.collauti@elektro-ljubljana.si

VeËina dejavnosti skupnih storitev je bila v iztekajoËem se letu usmerjena v podporo procesom izËlenitve
dejavnosti nakupa in prodaje elektriËne energije, poleg
izvajanja vseh skupnih podpornih storitev temeljnim dejavnostim družbe.

D

elo pravne pisarne ima znaËaj podporne dejavnosti vsem
organizacijskim enotam v podjetju, zato se njene aktivnosti vežejo pretežno na nudenje in izvajanje pravne pomoËi
tam, kjer se taka potreba pojavi, predvsem pa na zagotovitvi pravne
varnosti družbe. Tako smo v letošnjem letu v medsebojnem sodelovanju uspešno zakljuËili projekt ureditve evidence nepremiËnin
v lasti podjetja ter projekt izËlenitve tržne dejavnosti prodaje elektriËne energije v hËerinsko družbo. Na tem mestu izpostavljamo še
reševanje razliËnih odškodninskih zahtevkov in pritožb, tako delovnopravnih kot s podroËja registrirane dejavnosti podjetja, Ëlanstva
v raznih projektnih timih, delo s strankami ter pravno svetovanje
in podporo sodelavcem pri izvajanju javnega naroËanja ter pravic
in obveznosti iz delovnega razmerja, ob sklepanju in realizaciji pogodb, v upravnih postopkih in v razmerju do državnih organov.
Pri kadrovanju in izobraževanju smo zasledovali uresniËevanje temeljnega cilja družbe po kakovostnemu in uËinkovitemu
sistemu razvoja kadrov ter sistematiËnem naËrtovanju potrebnega
števila zaposlenih glede na plan zaposlovanja in danimi usmeritvami nadzornega sveta. Zavzemali smo se, da zaposlenim zagota-
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vljamo osebnostno in strokovno rast in dodano vrednost k njihovi
strokovni kompetentnosti. Zaposlenim smo omogoËili usposabljanje na splošnih in specifiËnih podroËjih ter zagotavljali vsa potrebna izobraževanja v skladu s predpisi. V okviru certifikata Družini
prijazno podjetje smo nadaljevali z obstojeËimi aktivnosti s ciljem,
da v letu 2012 pridobimo polni certifikat Družini prijazno podjetje. Z namenom, da bodo zaposleni Ëimbolj zdravi na delovnem
mestu, je družba omogoËila brezplaËen fitnes ali vodeno organizirano vadbo, samo v jesenskih mesecih se je veË kot sto zaposlenih
vkljuËilo v te aktivnosti. Prikrajšani niso ostali tudi naši najmlajši,
ki jih je ob koncu leta obiskal Dedek Mraz. Novo leto bomo zaËeli z implementacijo elektronsko podprtega letnega razgovora kot
enega izmed orodij pri vzpostavitvi sistema celostnega upravljanja
kadrov in stimulativnega delovnega okolja, s posebnim poudarkom
na kljuËnih kadrih.
Na podroËju strateškega marketinga smo skupaj z oddelkom
za odnose z javnostmi posodobili sistem korporativnega poslovnega in tržnega komuniciranja in arhitekturo blagovnih znamk ter
izvedli raziskavo interne klime in odnosa poslovne javnosti in gospodinjskih odjemalcev do družbe Elektro Ljubljana. S poslovnim
in tržnim komuniciranjem smo podprli izËlenitev Elektro energije,
nenehno pa smo zasledovali cilj ohranjanja tržnega deleža tako
pri prodaji elektriËne energije kot tudi s tem povezanih storitev ter
z inovativnimi prijemi pridobivali nove kupce elektriËne energije.
Uspešno smo izvedli veË trženjskih akcij (pomlad 2011, moj paket
jesen 2014, izËlenitev). Ob tem smo skrbeli za nemoten potek rednih
nalog, kot so izgradnja zaupanja, veËja obvešËenost, predstavitev
prednosti naše ponudbe s poudarkom na uËinkoviti rabi elektriËne
energije in obnovljivih virih energije. Organiziran je bil 18. Elektrin veËer za najveËje poslovne partnerje. Nadaljevali smo sodelovanje z izobraževalnimi zavodi na podroËju predstavitve poklicev
v elektrogospodarstvu in organizacije ogledov elektroenergetskih
objektov, aktivni pa smo bili pri predstavitvah družbe in njenih
aktivnosti v glasilu slovenskega elektrogospodarstva. S sodelavci
smo pripravili dve novi internetni strani, za matiËno in hËerinsko
družbo Elektro energija s številnimi sodobnimi funkcionalnostmi
za naše odjemalce.
V splošni službi smo v sodelovanju s predstavniki ostalih
OE posebno pozornost namenili uspešnemu obvladovanju pošte,
ki je bistvenega pomena za obvladovanje vseh procesov v družbi
in pomeni tudi uspešno ravnanje s podatki zaupnega znaËaja. V
okviru projekta ravnanja z dokumentnim sistemom smo pripravili
spremembe organizacijskega predpisa za obvladovanje pošte, ki ga
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podpira program, izdelan v SIS družbe, ki bo omogoËil uspešnejši nadzor nad tokom dokumentov ter njihovo ažurno sledenje. S
ciljem nadgradnje programa za uvedbo celovitega dokumentnega
sistema bomo s tem delom nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Med
veËjimi projekti gre izpostaviti zlasti pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za sklenitev pogodbe o zavarovalnih storitvah. Postopek je v sklepni fazi pridobitve ponudb
in sklenitve nove pogodbe, saj obstojeËa pogodba preneha veljati
konec leta. Z razpisnimi pogoji, pripravljenimi na podlagi analize
obstojeËega stanja, analize zavarovanj in tveganj v družbi, je bil
pripravljen zavarovalni program, s katerim bo družba ohranila in
izboljšala škodni rezultat ter poslovna tveganja za škodo na premoženju družbe in odgovornost za škodo povzroËeno tretjim prenesla
na zavarovalnico.
Tako kot pretekla leta smo se tudi letos v oddelku za varnost in zdravje pri delu prizadevali dvigniti predvsem varnostno
kulturo v podjetju. Velik poudarek namenjamo doslednim raziskavam vzrokov za nastanek delovnih nezgod in nevarnih dogodkov
ter spodbujamo izvajanje internih nadzorov na terenu. Izdali smo
nova testna vprašanja, spremenili naËin preverjanja teoretiËnega
znanja ter izoblikovali nove testne pole. Izdali smo tudi povsem
nov katalog navodil za varno delo. Nadaljevali smo z izvajanjem
nenapovedanih kontrol preverjanja alkohola v izdihanem zraku, s
Ëemer bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Najpomembnejši projekt
je bila zagotovo uvedba dela pod napetostjo na NN omrežju. Za
izvajanje teh del se je usposobilo šest zaposlenih, prejeli so ustrezno
osebno varovalno opremo ter izolirano orodje ter ostali potrebni
material tako, da bi z izvajanjem del lahko priËeli že v zakljuËku
iztekajoËega se leta. Za prihodnje leto naËrtujemo implementacijo
novosti po spremenjeni zakonodaji - dopolnitev internih navodil
ter revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja, nadaljevali pa bomo
z aktivnostmi na podroËju dela pod napetostjo.
V celotni družbi Elektro Ljubljana in ne le v oddelku za kakovost se zavedamo, da kakovost ni projekt, temveË proces. Proces
dobrih praks in nenehnega izboljševanja. Kakovost pomeni konkurenËno prednost, znižuje stroške, varuje naše zdravje in je živa
materija, ki nam bo mnogokratno povrnila vsak vložek. Tudi v iztekajoËem se letu smo uspešno prestali zunanjo presojo ISO standardov, ki postajajo predpogoj za uspešno poslovanje slehernega
podjetja v današnjih ostrih konkurenËnih razmerah, izpolnjevanje
in doseganje standardov pa nenehno preverjamo na celotnem obmoËju in vseh podroËjih delovanja družbe. Definirani in urejeni
procesi z neprestanim izboljševanjem so tako kljuË za obstoj in
nadaljnji razvoj vsakega poslovnega sistema. V ta namen, po šestih
letih, bomo v prihajajoËem letu izvedli popis in celovito prenovo
vseh procesov v družbi.
Zasledovali smo tudi temeljni namen projektne pisarne službe za kakovost in vodenje projektov, da deluje kot informacijsko središËe projektov in skrbi za dober pretok informacij, ima
centraliziran pregled in nadzor nad izvajanjem projektov, pregled
nad viri financiranja in pregled nad stroški. Letos smo v družbi izvajali 19 razvojnih projektov, od katerih je do konca leta zakljuËenih dvanajst. Za leto 2012 je naËrtovanih novih devet razvojnih
projektov, predvsem s podroËja poslovanja družbe in tehnoloških

procesov, ki v glavnem izhajajo iz sprejetega strateškega poslovnega
naËrta družbe.
V letu 2012 bomo vzpostavili pregleden in uËinkovit portal
razvojnih projektov v družbi z namenom uËinkovitega vodenja in
realizacije projektov ter optimizirali projektno vodenje v smislu
poenostavitve procesa, da dosežemo pregledno in uËinkovito delo
projektnih timov. Spremljali bomo evropske razpise in vzpostavili prisotnost prijavljanja nanje z vnaprej pripravljenimi projekti iz
aktualnih podroËij, kot so obnovljivi viri energije, infrastruktura
za elektriËna vozila, pametna omrežja in uËinkovita raba energije.
Nadaljevali bomo s promocijo sistema stalnih izboljšav, saj lahko
zaposleni s konkretnimi idejami veliko prispevajo k uËinkovitosti
izvajanja procesov v družbi in tako v konËni fazi k pozitivnemu
poslovnemu izidu.

Vsem sodelavcem se zahvaljujemo za tvorno in proaktivno sodelovanje in vošËimo prijetne praznike ter
zdravja, osebnega zadovoljstva, delovnega elana in veliko
uspehov tudi v prihajajoËem letu.

mag. Mark Collauti s sodelavci:
Mitja Breznik, Alenka Pretnar, mag. Stanka KrušiË, Vesna Oman,
Gregor Kita in Milan Švajger
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RaËunovodsko finanËne storitve

IztekajoËe se leto je zaznamovala
izËlenitev dela družbe

mojca.supej@elektro-ljubljana.si

Poslovanje Elektra Ljubljana v letu 2011 zaznamuje
predvsem izloËitev dela družbe, ki se ukvarja z dejavnostjo nakupa in prodaje elektriËne energije, v hËerinsko
podjetje. V letu 2010 je bil izveden skrbni pregled poslovanja družbe; na osnovi poroËila o skrbnem pregledu
so bile pripravljene izloËitve raËunovodskih podatkov, ki
se nanašajo na dejavnost nakupa in prodaje elektriËne
energije.

V

se raËunovodske evidence, ki se nanašajo na dejavnost nakupa in prodaje elektriËne energije, se tako od 1. 1. 2011
vodijo loËeno. Poleg loËitve raËunovodskih evidenc smo
v našem OE pripravili še vse potrebne pravilnike, navodila in postopke, ki so potrebni za pravilno vodenje raËunovodstva v hËerinskem podjetju. Tudi po izloËitvi bo namreË del raËunovodstva, ki
se nanaša na plaËe, osnovna sredstva, knjiženje v glavno knjigo in
na izdelavo raËunovodskih izkazov ostal v domeni matiËne družbe
- Elektra Ljubljana.
Z izËlenitvijo dejavnosti nakupa in prodaje elektriËne energije
je nastalo odvisno podjetje Elektro energija, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti Elektra Ljubljana d. d., ki je tako obvladujoËe podjetje.
Po zakonu o gospodarskih družbah in skladno s slovenskimi raËunovodskimi standardi je treba raËunovodske izkaze obvladujoËega
in odvisnih podjetij konsolidirati (uskupinjevati). RaËunovodski iz-
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kazi za leto 2011 se bodo tako prviË konsolidirali, kar pomeni, da
bodo v njih prikazani premoženjsko in finanËno stanje ter poslovni
izid in vseobsegajoËi donos, kot da bi šlo za eno samo podjetje. V
konsolidacijo bomo letos prviË vkljuËili tudi odvisno podjetje EL
OVE, d. o. o. Revizija raËunovodskih izkazov za letos bo opravljena dvakrat, najprej se bodo revidirali raËunovodski izkazi vsakega
posameznega podjetja in nato še konsolidirani raËunovodski izkazi.
Poleg novosti, ki se nanašajo na konsolidacijo, smo skozi vse
leto spremljali tudi novosti, ki se nanašajo na spremembe zakonov
in predpisov ter ki vplivajo na pravilno vrednotenje in prikazovanje
raËunovodskih postavk.
Na finanËnem podroËju je leto 2011 že od zaËetka krepko zaznamovala nadaljnja zaostritev dolžniške krize, posebej v državah
evrskega obmoËja. Ta je vplivala na narašËanje referenËnih obrestnih mer za evro in na krepitev švicarskega franka. NarašËanje
obrestnih mer in teËaja švicarskega franka se je odrazilo v narašËanju obrestnih odhodkov in porasti prevrednotenih dolgov iz švicarskih frankov v evre. Viri financiranja poslovanja so se podražili
in so postali tudi slabše dostopni. V pomladanskih mesecih smo
zato veliko pozornosti namenili instrumentom zavarovanja pred
obrestnim in valutnim tveganjem. Ob tem smo vseskozi spremljali
napovedi analitikov finanËnih trgov. Od poletja naprej se je narašËanje referenËnih obrestnih mer umirilo, v septembru pa se je z intervencijo švicarske nacionalne banke stabiliziral teËaj švicarskega
franka v razmerju do evra na 1,2.
V marcu nam je najveË dela povzroËil Zakon o prepreËevanju
zamud pri plaËilih in uvedba obveznega pobota pri AJPES. PoslediËno smo zato skrajšali tudi pogodbene plaËilne roke do dobaviteljev.
Novosti v standardih plaËilnega prometa z uvajanjem enotnega evropskega plaËilnega sistema SEPA so septembra pomenile
prehod na uvedbo univerzalnega plaËilnega naloga UPN. Ta sprememba ima najveËji vpliv na delo v saldakontih elektriËne energije.
Spremenil se je tudi standard procesiranja množiËnih plaËil, to je
plaË, zato smo morali sklepati tudi nove pogodbe z bankami.
Zadnje mesece leta 2011 smo na finanËnem podroËju posvetili
izËlenitvi na podroËju sklepanja pogodb za transakcijske raËune za
Elektro energijo, prenosu posojilnih in garancijskih pogodb v sklopu pravnega nasledstva, sklepanju pogodbe za direktne obremenitve in zagotovitvi pravnega nasledstva pooblastil fiziËnih oseb za
direktne obremenitve. Z bankami smo se na osnovi povpraševanj
pogajali tudi za zagotovitev ustreznih zavarovanj, ki jih mora Elektro energija predložiti najpomembnejšim poslovnim partnerjem.
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O poslovanju družbe smo redno poroËali in pripravljali podatke za uporabnike v podjetju in zunanje deležnike; med njimi nadzorni svet družbe, skupšËino delniËarjev, agencije JARSE, AUKN in
AJPES, resorno ministrstvo, statistiËni urad, banke in druge ustanove. V zaËetku leta 2011 smo se ukvarjali še s poslovnim naËrtom
za leto 2011, v oktobru in novembru pa smo intenzivno pripravljali
naËrt poslovanja družbe za leto 2012 in srednjeroËni poslovni naËrt
do leta 2016.

Tudi v prihajajoËem letu bomo vrednostno spremljali
poslovanje skladno z zakonodajo in s predpisi ter skrbeli,
da bodo vodstvo podjetja, lastniki, zaposleni in zunanje
ustanove seznanjeni s poslovanjem in finanËnim stanjem
podjetja. Ob tej priložnosti se vsem svojim sodelavkam in
sodelavcem najlepše zahvaljujem za prizadevno delo ter
želim sreËno in uspešno novo leto.
mag. Mojca Supej

TehniËna podpora

Zadovoljstvo notranjih naroËnikov
je za poslovanje bistveno

jure.cater@elektro-ljubljana.si

Služba za informacijske storitve
Leto 2011 je bilo zaznamovano z aktivnostmi glede izËlenitve dela podjetja, ki se ukvarja z nakupom in
s prodajo elektriËne energije, v hËerinsko podjetje. V
ta namen je bil dobršen del aktivnosti v SIS namenjen
loËitvi informacijskih storitev, vkljuËno z loËitvijo doloËenega manjšega dela infrastrukture.

V

okviru rednih nujnih posodabljanj informacijske infrastrukture so bili opravljeni nakupi ustrezne in potrebne
raËunalniške opreme za potrebe podatkovnih centrov.
Vsa oprema je bila umešËena v produkcijsko delovanje. V okviru nabav preostale raËunalniške opreme so bili v okviru redne
cikliËne zamenjave izvedeni nakupi prenosnih raËunalnikov in
namiznih raËunalnikov. Poleg rednih vzdrževalnih del na po-

droËju sistemske strojne opreme so bili izpeljani naslednji veËji
projekti: postavitev in migracija e-pošte na novejšo razliËico
Exchange 2010, postavitev varnostnega okolja za dostop v internet TMG (ThreadManagementGateway), postavitev in nadgradnja nove razliËice orodja za podporo skupinskemu delu
- portal EL Sharepoint 2010, vzpostavitev sistema centralne inštalacije delovnih postaj in uvedba standardne delovne postaje
ter migracija in ponovna konsolidacija podatkovnih zbirk SQL.
Skladno z namestitvami novih delovnih postaj poteka prehod
na Win 7/Office 2010. V letu 2011 smo poleg rednega vzdrževalnega dela uspešno konËali in implementirali naslednje veËje
projekte s podroËja informacijske tehnologije. Implementiran je
delovodnik prejete in izdane pošte, ob tem se še vedno dopolnjujejo funkcionalnosti. NajveËji delež je bil dan informacijski
pripravi za izloËitev OENPEE, Izdelana je nova aplikacijo za
izpis pogodb za proizvajalce EE. Na obstojeËem delujoËem sistemu IIS so realizirani ali v teku naslednji projekti: E-raËun
- upravljanje e-Prijave in e-Povratnice; informacijska podpora
izËlenitvi tržnih dejavnosti iz podjetij EDS; razširitve programa
INVESTA; loËeno izkazovanje omrežnine; korekcija obrazcev izterjave in sprememba zaraËunavanja prispevkov podpore. Tudi
v letu 2011 se je nadaljevala prenova obstojeËega poslovnega
sistema IIS. V okviru prenove je potekal javni razpis za nakup in
implementacijo ERP (EnterpriseResourcePlanning), ki bo predstavljal temelj celovitega novega informacijskega poslovnega
sistema, ki ga bosta sestavljala še lastno razvita modula obraËuna (loËeno za prodajo EE in omrežnino), ter podpora življenjskemu ciklu odjemalca. PodroËje PISELJ je letos zaznamoval
modul “Urejanje merilnih mest v programskem okolju SDMS”.
Izdelan je bil tudi modul “Stacionaža SN- in NN-odsekov”. Izvedena je bila integracija s sistemom MOW-e. V fazi priprave so
projekti “Povezovanje sredstev vzdrževanja (SN- in NN-odseki)
z OS” in “Uvedba celostne evidence nepremiËnin”. Sledila je
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nadgradnja podatkov registra nepremiËnin (zemljiški kataster in
kataster stavb). Na podroËju raËunovodsko-finanËnega sistema
smo implementirali finanËno analitiËno orodje FinPlan. V okviru sistema za upravljanje varovanja informacij smo sodelovali
pri izvedbi notranjih in zunanjih presoj ISO 27001 in ISO 9001,
zahteve in elemente sistema pa redno izvajamo. Proti koncu
leta 2011 smo izdelali Strategijo zagotavljanja informacijskih
storitev Elektra Ljubljana d. d., za obdobje 2012-2016, v kateri smo poleg vizije opredelili kljuËne strateške cilje in njihovo
uresniËevanje.

Služba nabave
V službi nabave 12 zaposlenih skrbi za Ëim bolj
nemoteno dobavo blaga in storitev uporabnikom naših storitev. Cilj nabave je, da našim notranjim naroËnikom zagotovimo pravo blago ob pravem Ëasu in
seveda za primerno ceno, upoštevajoË pravila nabavljanja.
Podjetje je zavezano naroËanju blaga, gradenj in storitev
po Zakonu o javnem naroËanju na vodnem, energetskem, transportnem podroËju in podroËju poštnih storitev (ZJNVETPS), v
delu, ko nabavlja za dejavnost SODO. V letu, ki se izteka, je bilo
izvedenih 30 veËjih in okoli 250 manjših postopkov javnega naroËanja. O velikem obsegu dela na podroËju nabave in naroËanja materiala in storitev govori podatek o skoraj 10.000 izdanih
naroËilnicah v letu 2011. NaroËilnice se pripravlja po potrjeni
zahtevnici in na osnovi dolgoroËnih pogodb oz. sproti izvedenih
postopkov naroËanja.
Za centralno skladišËe v »rnuËah, v katerem se vrednost zalog giblje okoli 630.000 evrov, skrbi pet sodelavcev. Dnevno se
izvaja prevzem materiala od dobaviteljev, izdaja in prevoz le-tega
uporabnikom - skladišËem po nadzorništvih, ki delujejo v okviru
OESDO, ter skrb za optimalne zaloge posameznih artiklov.
Zaposleni v nabavi se zavedamo, da je naroËnik blaga ali
storitve zadovoljen, Ëe le-to prejme v primernem roku in obsegu.
Zato je nujno, da so potrebe z zahtevnico izražene pravilno in
pravoËasno, zlasti še, ker postopki javnega naroËanja niso preprosti in terjajo svoj Ëas. Tako bomo lahko tudi mi prispevali, da
bo celoten proces potekal nemoteno in brez veËjih težav.

Služba režijskih dejavnosti
Služba 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 kapacitet 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. To so: pleskanje, popravila vrat, oken, zamenjava
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stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno, s
katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja
zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza.
Za namen izvajanja naših poslovnih dejavnosti delavci družbe za neomejen in neoviran dostop do vseh elektroenergetskih naprav uporabljajo 341 osebnih in kombiniranih vozil, 24 tovornih
vozil, 18 avtokošar, 55 kombijev, 18 delovnih terenskih vozil. Od
tega je 89 službenih vozil starejših od 11 let in z amortizacijsko
dobo 8 let ter 14 vozil starejših od 14 let in z amortizacijsko dobo
12 let. Obsežnost in zapletenost naprav pogojujeta tudi zahtevnost vzdrževanja; brez ustreznih prevoznih sredstev ustreznega
vzdrževanja ni mogoËe izvajati. Za izvajanje teh nalog so vozila
zelo pomembna, a so hkrati tudi zelo velik strošek družbe. Zaradi razliËnih nalog družbe se uporablja zelo raznolik in specifiËen
vozni park. Zaradi omejenih finanËnih sredstev je zelo pomembno, da se ta vozni park racionalno izkorišËa. Pri nabavi vozil sta
osnovni vodili predvsem uporabnost in kakovost. Družba si podobno kot druge v svetu ne more privošËiti prevelike raznolikosti
vozil, ker bi bili stroški vzdrževanja previsoki. Kljub temu se je v
zadnjem Ëasu zaradi pravil javnega razpisa pri nabavi novih vozil
število znamk vozil obËutno poveËalo. Tako so med vozili najbolj
razširjene znamke Renault, Volkswagen, Hyundai, Opel, Toyota,
Peugeot, v zadnjem Ëasu pa tudi Škoda, Ford, Mazda in Mercedes.

Služba telekomunikacijske storitve
Za službo TK-storitve je bilo leto 2011 spet zelo
aktivno. Poleg podpore pri selitvah v družbi zaradi izËlenitve tržne dejavnosti elektriËne energije smo veliko
veËino telefonije prenesli na IP-platformo.
Na lokacijah Kotnikove, Slomškove in Slovenske smo zamenjali stikala v lokalnem IP-omrežju. Izvedli smo prestavitev radijskih
frekvenc UKV-zvez, z ELES-om pa sodelujemo pri postavitvi njihove TK-opreme v naše RTP-objekte za potrebe nadzora in upravljanja
EE-omrežja. Zgradili smo 10 km novih optiËnih kablov in sodelovali
pri raznih prestavitvah SN-vodov, pri katerih je bilo treba prestaviti
tudi optiËni kabel. Na zelo pomembni relaciji RTP Gotna vas-SM 81
(Osojnik) smo pristopili k zamenjavi OPWR- z OPGW-kablom, saj se
OPWR-tehnologija izkazuje za nezanesljivo. Zamenjava se bo izvedla predvidoma v dveh koncih tedna v mesecu aprilu 2012. Poleg
podpore osnovni dejavnosti je služba za TK-storitve aktivno sodelovala s podjetjem Stelkom, ki za nas trži viške naših TK-kapacitet. V
letu 2011 smo prejeli prek 400 vlog s tega naslova. Samo iz naslova
trženja viškov TK-kapacitet je Elektro Ljubljana v letu 2011 prislužil
prek 800 tisoË evrov. Poudariti moramo, da takšne koliËine dela ne
bi bilo mogoËe opraviti brez izjemne predanosti in požrtvovalnosti
vseh trinajstih delavcev, zaposlenih v TK-službi.

Zaposleni v OE TehniËna podpora želimo vam in
vašim najbližjim veliko sreËe in uspehov v prihajajoËem
letu 2012.
Jure »ater, mag. Peter Fajfar, mag. Boštjan Žumer,
Tomaž BonËa, Primož Kolman
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Strateški poslovni naËrt Elektra Ljubljana

ZakoliËeni strateški cilji in projekti
Z novembrsko seznanitvijo nadzornega sveta s strateškim poslovnim
naËrtom Elektra Ljubljana se je konËala njegova polletna priprava - z uresniËitvijo strateških ciljev in projektov
do uËinkovitega storitvenega infrastrukturnega podjetja.

U

prava družbe je za pripravo strateškega poslovnega naËrta 26. 6. 2011
imenovala operativni tim v sestavi:

na turbulentne Ëase je operativni tim izbral
problemski pristop (issue based strategic
planning): izhajali smo z kljuËnih žgoËih
vprašanj poslovanja (“issues”) in odgovore
na njih našli v obliki strateških ciljev, ki jih
bomo uresniËili z implementacijo v dokumentu definiranih, potrebnih, zastavljenih
in opisanih strateških projektov.
V skladu s spremembami v poslovnem okolju prinaša strateški poslovni
naËrt na novo zastavljen identitetni sistem

Strategija Elektra Ljubljana

Branko Ogorevc (vodja), Andreja Bertoncelj,
Matjaž Keršnik, Sašo Svetlin, Edvard Turk,
Igor Volf, Mitja Brudar, Mitja Breznik in
Pedja Ašanin Gole. Delo operativnega tima
je usmerjal projektni svet v sestavi Andrej
RibiË (vodja), Matjaž Osvald, Mojca Supej,
Iztok Bartol, Igor Podbelšek, Milan Švajger
(Zoran LebiË), Gregor BožiË, Mark Collauti,
Jure »ater in Matjaž GlaviË.
Proces priprave strateškega poslovnega naËrta Elektra Ljubljana, kot smo ga
zastavili v širši skupini sodelavcev operativnega tima, je intenzivno potekal od
zaËetka poletja do konca novembra. Glede

družbe in skupine Elektro Ljubljana, novo
poslanstvo, vizijo in vrednote. Da bi dosegli ciljno donosnost vseh naših dejavnosti, smo se s strateškim naËrtom zavezali k
doseganju stabilnih in rastoËih prihodkov
na eni strani in k nadaljnji racionalizaciji
notranje porabe na drugi strani. To pomeni
optimizacijo obsega in strukture investicij
v elektro energetsko infrastrukturo, sprostitev virov za uvajanje novih tehnologij
in v investicije, s katerimi bomo prepreËili
staranje obstojeËe elektroenergetske infrastrukture. V ta namen smo si zastavili
nalogo ureditve odnosov družbe z regu-

latornimi in državnimi institucijami, ki ji
v veliki meri narekujejo poslovanje. To pa
je mogoËe preko uveljavljanja optimalne
stroškovne uËinkovitosti in partnerskega
pristopa k rešitvam iz modela zamejenih
prihodkov. Eno kljuËnih žgoËih vprašanj
je namreË razlika deset do dvanajst milijonov evrov letno, ki nastaja med dejanskimi
stroški opravljenih storitev in s pogodbo s
SODO (oziroma odloËbo JARSE) priznanimi
stroški storitev, opravljenih za sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja. Zato
gredo vse rešitve v smeri odprave te razlike.
Izvajanje projektov celovitega upravljanja s tveganji, prenove poslovnih procesov ob ustreznih informacijskih podpornih rešitvah ter vzpostavitvi ustreznega
sistema razvoja in upravljanja kadrovske
strukture bodo vzporedno omogoËili vzpostavitev uËinkovitejše optimalne organizacijske strukture in podlage za uËinkovito,
pravoËasno in uspešno dolgoroËno odloËanje ter prilagajanje modelov poslovanja
spreminjajoËim se potrebam poslovnega
okolja. Obenem bodo definirali, sprožili in
uveljavili preËišËene, prilagodljive in uËinkovite delovne procese ter poveËali tržne
deleže na investicijah in storitvah, ki jih
opravljamo za trg, tudi s strateškimi povezavami z vodilnimi tehnološkimi družbami
iz drugih panog.
Za izjemno tvorno timsko delo se
vsem sodelujoËim pri pripravi temeljnega
razvojnega dokumenta družbe in skupine
zahvaljujeva. Vendar, z novembrsko seznanitvijo nadzornega sveta s pripravljenim dokumentom se delo na njegovem
uresniËevanju šele zaËenja. Za uspešno
uresniËevanje zastavljenih strateških ciljev
in uËinkovit potek zastavljenih strateških
projektov za njihovo uresniËevanje pa je
pomembno najprej ustrezno predstaviti
osnovne parametre naËrta vsem zaposlenim v družbi in skupini Elektro Ljubljana
ter drugim deležnikom.
Andrej RibiË, Branko Ogorevc
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IzËlenitev uspešno izvedena

Elektro energija priËela
s poslovanjem
Nova družba Elektra Ljubljana Elektro energija, d. o. o., ki je zaËela
poslovati prvega decembra, zagotavlja nespremenjeno ceno elektriËne
energije dlje kot kateri koli drug dobavitelj v Sloveniji.

N

akup in prodajo elektriËne energije je po temeljitih pripravah z zaËetkom decembra prevzela družba
Elektro energija, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti družbe Elektro Ljubljana. Z
loËitvijo dejavnosti dobave od dejavnosti
distribucije elektriËne energije je tako Elektro Ljubljana izpolnil zahteve slovenske
in evropske zakonodaje po loËitvi tržnih
od reguliranih elektroenergetskih dejavnosti. Elektro Ljubljana bo še naprej skrbel
za distribucijsko omrežje - vzdrževanje in
gradnjo, izdajo soglasij in priklopov ter za
meritve elektriËne energije.

Odjemalcem elektriËne energije zaradi
navedene statusne spremembe ni treba storiti niËesar, saj je novoustanovljena družba Elektro energija d. o. o., kot univerzalni
pravni naslednik družbe Elektro Ljubljana
d. d., vstopila v vsa obstojeËa pogodbena
razmerja, vezana na dejavnost nakupa in
prodaje elektriËne energije, vkljuËno s splošnimi pogoji poslovanja. Tako bo poslej
raËune za porabljeno elektriËno energijo izstavljala odjemalcem družba Elektro energija, d. o. o., ki zakonsko zahtevo po loËitvi
dejavnosti izkorišËa tudi kot izziv za dodatno ponudbo storitev in ohranitev konkurenËnosti oskrbe z elektriËno energijo.
Z zaËetkom poslovanja Elektro energija, d. o. o., zagotavlja nespremenjeno ceno
elektriËne energije dlje kot kateri koli drug
dobavitelj v Sloveniji in dodatne storitve.
Za odjemalce, ki imajo osnovno oskrbo, bo
cena elektriËne energije ostala nespremenjena vsaj do konca leta 2012, za odjemalce
t. i. paketne oskrbe pa celo do konca leta
2014.

S 1. decembrom je zaplapolala zastava Elektro
energije.

Z zaËetkom poslovanja nove družbe sta bili vzpostavljeni dve novi spletni
strani, poleg www.elektro-ljubljana.si še
www.elektro-energija.si, novi kontaktni
elektronski naslovi za gospodinjstva (oskrba@elektro-energija.si), poslovne partnerje (prodaja@elektro-energija.si), medije
(pr@elektro-energija), splošne informacije
(info@elektro-energija.si), telefonska številka klicnega centra pa je ostala nespremenjena 01 230 40 01.
V Elektro energijo se je prezaposlilo
67 sodelavcev Elektra Ljubljana, ki so obdržali enako raven pravic, kot so jo imeli v
Elektru Ljubljana. V novi družbi veljajo iste
kolektivne pogodbe (panožna in podjetniška), ki šËitijo pravice zaposlenih.
mag. Stanka KrušiË

Osebna izkaznica Elektro energije, d.o.o.

Spletna stran Elektro Ljubljana d.d.
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Spletna stran Elektro energije, d.o.o.
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18. Elektrin veËer

Ob rojstvu Elektro energije
strokovno-družabno sreËanje z
najveËjimi kupci
V enem redkih primerov ohranjene industrijske arhitekture s
konca devetnajstega stoletja, Stari
mestni elektrarni Elektra Ljubljana, smo 23. novembra organizirali strokovno sreËanje za poslovne
partnerje - najveËje kupce elektriËne energije - in s tem pospre-

mili na samostojno pot Elektro
energijo.

D

obro obiskan dogodek je po uvodnem glasbenem nastopu izvrstnega harmonikarja Janeza DovËa ter operne pevke in solistke Mateje
StariË odprl Andrej RibiË, predsednik

uprave Elektro Ljubljana d.d. Predstavil
je dolgoletno zgodovino podjetja, njegov pomen za širše okolje in poslanstvo
ter nakazal smeri prihodnjega razvoja
skupine. Zbrane poslovne partnerje je
seznanil z vzroki ustanovitve hËerinskega podjetja Elektro energije. Poudaril
je, da je bilo dolga leta in vse do da-

Slovesno okrašena Stara mestna elektrarna Elektro Ljubljana.

Mateja StariË in Janez DovË.

Moderatorka 18. Elektrinega veËera Maja Martina Merlak.

Predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej RibiË.
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nes naše poslanstvo prinašati svetlobo
v vsako vas, vsak dom, v vsako podjetje
in skrbeti za njeno kakovost in da bo
tudi vnaprej tako, le da v organizacijsko
drugaËni obliki.
Govoru predsednika uprave je sledilo zanimivo in aktualno predavanje
osrednjega gosta dr. Mojmirja Mraka,
rednega profesorja za podroËje mednarodnih financ na ekonomski fakulteti ljubljanske univerze, ki sodi med
najvidnejše mednarodne strokovnjake
za podroËje mednarodnih financ, aktivno sodeluje v strokovnih skupinah
v EU za pripravo finanËnih perspektiv
EU, kot strokovnjak je sodeloval med
drugim tudi v Organizaciji ZN za industrijski razvoj ter je avtor številnih
znanstvenih in strokovnih del doma in
v tujini. Z nadvse aktualno temo strokovnega predavanja “Obvladovanje krize v evroobmoËju: ali je potreben nov
model razvoja za uËinkovito finanËno
prestrukturiranje in upravljanje?” je
razvnel živahno razpravo, ki se kar ni in
ni hotela konËati.
Predstavil se je tudi drugi gostitelj, mag. Gregor BožiË, direktor Elektro
energije, ki se je v imenu novega podjetja zahvalil poslovnim partnerjem za
zaupanje in se zavezal, da bo skrb za
zadovoljstvo poslovnih partnerjev in
kupcev vedno na prvem mestu.

Udeleženci so z zanimanjem spremljali predavanja.

Mojmir Mrak je predstavil ekonomske trende
v Evropi.

Direktor Elektro energije Gregor BožiË.

Za konec uradnega dela in uvod v
prijetno neformalno druženje so poskrbeli Ëlani SimboliËnega orkestra. Idejni
vodja te nenavadne in izjemno kakovostne zasedbe je Bojan Cvetrežnik - vodilni Ëlan skupine Terrafolk. Za seboj
imajo že veliko koncertov doma in po
svetu.
S 100 % energije se je veËer nadaljeval še naprej ob odliËni glasbi in
pogostitvi ter predvsem ob prijetnem
druženju med gosti in gostitelji.

mag. Stanka KrušiË
Prireditev so popestrili glasbeniki SimboliËnega orkestra.
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Odprtje elektro Ërpalk v KoËevju in Grosupljem

Nadaljujemo z gradnjo temeljev za
razvoj elektromobilnosti
V zadnjih dveh letošnjih mesecih sta bili slavnostno zagnani prvi elektro Ërpalki v KoËevju in Grosupljem. Obe sta
dosežek prizadevanj in dobrega sodelovanja vseh sodelujoËih
partnerjev, obËin KoËevje in Grosuplje, vladne službe za podnebne spremembe in Elektra Ljubljana. Novi elektro Ërpalki
pomenita nadaljevanje gradnje temeljev za razvoj elektromobilnosti in sodita v sistem infrastrukture enajstih elektro
Ërpalk Elektra Ljubljana.

E

lektro Ljubljana omogoËa lastnikom elektriËnih vozil do konca
leta 2012 brezplaËno polnjenje na desetih elektro Ërpalkah - šestih v slovenski prestolnici ter po eno na Vrhniki, v Litiji, Zagorju ob Savi ter novi v KoËevju in Grosupljem. Elektro Ljubljana bo
v okviru demonstracijskega projekta postavitve elektro Ërpalk v sedmih obËinah, ki ga izvaja v sodelovanju z vladno službo za podnebne
spremembe in obËinami, postavil še štiri elektro Ërpalke. Napajajo se z
zeleno energijo, ki je proizvedena izkljuËno iz obnovljivih virov energije, malih hidroelektrarn in sonËnih elektrarn Elektra Ljubljana; tako
dodatno predstavljajo pomembno pridobitev za zmanjševanje izpusta
toplogrednih plinov in s tem izboljšanja kakovosti prebivanja.
Prvo elektro Ërpalko v obËini KoËevje so slavnostno odprli 18.
novembra na parkirišËu za kinom, Trg zbora odposlancev 62. Program
je povezoval Tomi GavranoviË, za dobro vzdušje pa je z glasbenimi
vložki ob spremljavi kitare poskrbel skladatelj, pisec besedil in kantavtor Žiga Bižal.
Prvo grosupeljsko elektro Ërpalko pa so slavnostno odprli 9. decembra, ob dveh parkirnih mestih na parkirišËu pri Okrajnem sodišËu.
Odprtje je spremljal tudi kratek kulturni program, v katerem je sodeloval kvartet saksofonistov Glasbene šole Grosuplje.

Jernej Stritih, direktor Službe vlade RS za podnebne spremembe na
otvoritvenem prostoru.

Andrej RibiË, predsednik uprave Elektra Ljubljana in župan obËine KoËevje
Valadimir PribiliË priklapljata elektriËna avtomobila na elektro Ërpalko.

Pridobitev in pomen elektro Ërpalke za vsako obËino posebej sta
v kratkih besedah opisala župan obËine KoËevje dr. Vladimir PribiliË
in župan obËine Grosuplje dr. Peter VerliË. Poudarila sta, da sta se s
postavitvijo elektro Ërpalk tudi njuni obËini vrisali na zemljevid elektro
Ërpalk v Sloveniji. O projektu elektromobilnosti, pomenu infrastrukture
za elektriËna vozila in naËrtovanih aktivnostih v Elektro Ljubljani je na
obeh priložnostnih slovesnostih prisotne seznanil predsednik uprave
Elektra Ljubljana Andrej RibiË. Projekt elektromobilnosti ima zelo velik
pomen tudi pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v okolje ter
s tem ohranjanju zdravega okolja, za kar se prizadevajo v vladni službi
za podnebne spremembe. Prizadevanja na tem podroËju je na odprtju
v KoËevju podal tudi direktor te službe Jernej Stritih.
Marko Piko

Andrej RibiË, predsednik uprave Elektra Ljubljana in župan obËine
Grosuplje Peter VerliË pri odpiranju elektro Ërpalke v Grosupljem.
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Elektro Ljubljana z virtualno elektrarno na mednarodni konferenci

Predstavili smo prvo virtualno
elektrarno v jugovzhodni Evropi

Prvo virtualno elektrarno v jugovzhodni Evropi, ki trenutno poskusno deluje v okviru Elektra Ljubljana,
so na mednarodni konferenci Metering and Billing Europe v Amsterdamu predstavili strokovnjaki Elektro
Ljubljana v sodelovanju s partnerji CyberGRID, VassaETT in SEDC.

U

deležencem so predstavili prednosti uporabe C & I DemandResponse (storitev prilagajanja odjema in
proizvodnje), temeljeËe na informacijski
platformi virtualne elektrarne. Virtualna
elektrarna predstavlja enega glavnih gradnikov pametnega elektroenergetskega
omrežja prihodnosti. Tvori jo napreden
raËunalniški sistem, ki dobavitelju elektriËne energije omogoËa uËinkovito upravljanje z vedno številËnejšimi in nepredvidljivimi obnovljivimi viri, s hranilniki
energije in prilagodljivim odjemom. Gre za
agregacijo razliËnih vrst “virov” (vkljuËno
z odjemom), ki lahko s svojo kapaciteto

uËinkovito nadomešËajo oziroma dopolnjujejo tradicionalne vršne elektrarne.
Principi delovanja virtualne elektrarne
so lahko zelo razliËni: od najpreprostejšega
prilagajanja proizvodne enote prek tržno ali
subvencijsko naravnanega prilagajanja odjema, razpršene proizvodnje in hranilnikov
energije do mikro omrežij oziroma poljubne kombinacije vsega naštetega. Napreden
raËunalniški sistem virtualne elektrarne skrbi za zbiranje števËnih podatkov, komunikacijo z odjemalcem in/ali pripadajoËo krmilno opremo. OmogoËa upravljanje baze t.
i. “virov” (odjema in razpršene proizvodnje),
kreiranje aktivacij, izvajanje optimizacijskih
procesov, nadzor nad izvajanjem ter koliËinsko in finanËno vrednotenje delovanja.
Obiskovalci mednarodne konference so bili prijetno preseneËeni nad visoko
funkcionalnostjo predstavljenih rešitev in
sinergiËnimi uËinki povezav med posameznimi sistemi.

Predstavniki Elektra Ljubljana na mednarodni
konferenci v Amsterdamu.

Dodatne informacije: http://cyber-grid.com/en-US/a-1231/success-at-the-metering-and-billing-europe
Stanka KrušiË

Sodelovanje Elektra Ljubljana in Telekoma Slovenije

V skupne storitve za uporabnike
Elektro Ljubljana in Telekom Slovenije, obe vodilni
slovenski družbi na svojem podroËju, sta se s podpisom pisma o nameri zavezala k sodelovanju pri skupnem razvoju
storitev na podroËju uËinkovite rabe elektriËne energije, ki
bodo povezale rešitve in storitve obeh družb.

P

artnerja si bosta v najveËji mogoËi meri prizadevala izkoristiti sinergijske uËinke, ki jih povezano sodelovanje lahko
prinese uporabnikom storitev obeh družb. Obe družbi imata
skupen gospodarski interes na podroËju razvoja storitev uËinkovite
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rabe elektriËne energije in nudenja teh storitev uporabnikom obeh
podjetij.
Cilj skupnega sodelovanja je omogoËiti obogatitev obstojeËe ponudbe obeh partnerjev z novimi storitvami na okoljskem in
energetskem podroËju s poudarkom na uËinkovitejši rabi elektriËne
energije, s tem posredno pomagati pri zniževanju izpusta toplogrednih plinov in izboljšati kakovost življenja.
mag. Stanka KrušiË
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E-mobility - mednarodna konferenca v Ljubljani

Elektro Ljubljana uspešno
predstavila znanje in izkušnje
Elektro Ljubljana je konec
oktobra aktivno sodelovala na
mednarodni konferenci o elektromobilnosti v ljubljanskem hotelu
Austria Trend. Dvodnevno konferenco je organiziral Kemijski institut iz Ljubljane v sodelovanju s
partnerji.

P

redstavili smo se s prenovljenim
spletnim portalom www.elektro-crpalke.si, s pridobljenim znanjem in z izkušnjami s podroËja vgradnje pametnih polnilnih postaj v javno
infrastrukturo ter z njihovo vkljuËitvijo
v informacijski sistem. Naša predstavitev je bila namenjena predvsem voznikom elektriËnih vozil in tudi vsem
zainteresiranim investitorjem v pametne polnilne postaje. SodeË po dobrem
odzivu obiskovalcev lahko mirno zapišemo, da je bila naša predstavitev
odmevna. Pohvalimo se lahko, da smo
skupaj s predstavnico hrvaškega elektrogospodarstva (HEP) na naš spletni

Promocijski prostor na konferenci emobilnosti. Od leve proti desni: Rok Obreza, Uršula Krisper,
Marko Piko in Tadej Šinkovec.

portal www.eletro-crpalke.si vpisali tudi
prvo pametno polnilno postajo zunaj
slovenskih meja. Na portalu je trenu-

tno vpisanih že 50 polnilnih postaj po
vsej Sloveniji, kar je gotovo eden izmed
kljuËnih dejavnikov za popularizacijo
uporabe elektriËnih vozil.
Na konferenci E-mobility so se v
okviru strokovnih predavanj predstavili razliËni domaËi in tuji strokovnjaki s
podroËja kemije, strojništva in elektrotehnike. Predavali so o novostih in izsledkih raziskav s podroËij shranjevanja
elektriËne energije, novih tehnologij
elektriËnih vozil, vzpostavitve porabniškega trga in nove polnilne infrastrukture. Namen konference je bil dosežen,
saj se bodo tako nove tehnologije hitreje
uporabile pri izgradnji “elektriËne infrastrukture” in “novih elektriËnih” vozil.

Uršula Krisper
Na uradni predstavitvi razstavljalcev je prizadevanja Elektra Ljubljane predstavila Uršula Krisper.
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Prva konferenca Tehnološke platforme za pametna omrežja

Pametna omrežja vse pomembnejša
Elektro Ljubljana je s predavanjem ter predstavitvijo aktivnosti in
ponudbe na samostojnem razstavnem prostoru aktivno sodeloval na
prvi konferenci Tehnološke platforme
za pametna omrežja, ki se je odvila
16. novembra na Gospodarski zbornici Slovenije. ŠtevilËna udeležba je
potrdila, da se pametnim omrežjem
posveËa vse veËji pomen. Do pred
kratkim je na tem podroËju prednjaËila Evropa, vendar so jo na tem
podroËju že prehitele ZDA.

K

ot aktivni udeleženci na konferenci
smo dokazali, da vsa naša prizadevanja, ki jih vlagamo v razvoj novih
storitev, in ki temeljijo na najnaprednejših
tehnologijah, niso zaman. Da smo celo korak pred Ëasom, je pokazalo predavanje
“Razvoj in rešitve iz platforme pametnih
omrežij” izvršnega direktorja OE Storitve
za uporabnike mag. Igorja Podbelška, ki je
predstavil naše aktivnostih na treh gradnikih pametnih omrežij: napredno merjenje
elektriËne energije, upravljanje s porabo in
e-mobilnost.
V okviru modula “Upravljanje s porabo” je bila predstavljena virtualna elektrarna, ki jo trenutno vzpostavljamo v okviru
storitvenega centra Elektra Ljubljana. Predstavljali smo jo tudi na razstavnem prostoru. Storitev virtualne elektrarne že nudimo
našemu dobavitelju elektriËne energije,
namenjena pa je tudi potrebam operaterja
prenosnega omrežja pri zagotavljanju njegovih sistemskih storitev.
Kot je predstavil mag. Igor Podbelšek,
se v našem podjetju poleg vzpostavitve in
nudenja polnilne infrastrukture zainteresiranim investitorjem aktivno vkljuËujemo tudi v razvojne mednarodne projekte.
Tako tudi spoznavamo na podroËju pametnih omrežij izkušnje, pristope, omejitve in
prednosti razliËnih uporabljenih tehnologij
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Igor Podbelšek je predstavil aktivnosti Elektra Ljubljane na podroËju pametnih omrežij.

in rešitev v drugih Ëlanicah EU, s katerimi
sodelujemo.
Konferenca je pokazala, da se na raziskovalnem podroËju aktivnosti širše v Sloveniji intenzivno odvijajo, zakonodaja in
regulator pa temu še ne sledita. Dodajmo
še, da nas je prek videokonference iz Bruslja pozdravil evropski komisar dr. Janez
PotoËnik, ki je dal popolno podporo našim

Razstavni prostor Elektra Ljubljana.

aktivnostim. Prav tako je predsednik GZS
Samo Hribar MiliË poudaril, da GZS-konferenco Tehnološke platforme za pametna
omrežja vidijo kot promocijo slovenskega
gospodarstva, še posebej naše industrije za
vstop v energetske projekte prihodnosti.
Naše podjetje pa je s tem dobilo potrditev o
svoji pravilni usmerjenosti.
Uršula Krisper

Aktualno

Aktualno

Snegolom na obmoËju Nadzorništva Žiri

Odprava napak že v nekaj urah
MoËne dopoldanske padavine v
Žireh so se 20. oktobra 2011 v dopoldanskem Ëasu iz dežja prelevile
v težek in moker sneg ter povzroËile
precej napak na elektroenergetskem
omrežju.

N

a obmoËju Nadzorništva Žiri je do
13. ure že snežilo povsod do nižin,
moËno sneženje pa je trajalo vse do
22. ure. Tako je v višjeležeËih predelih zapadlo tudi do 40 cm težkega južnega snega. Sneg se je drevja še posebno izdatno
oprijemal, ker z njega še ni odpadlo listje.
Težek sneg je povzroËil lomljenje in ruvanje dreves, ki so padala vsepovsod, tudi po
naših nadzemnih vodih, in povzroËil nemalo okvar.
Napake so se zaËele pojavljati že okoli
15. ure z izpadom DV Vrhnika, nato pa so
se izpadi DV vrstili drug za drugim do 18.
ure, ko je izpadel še 110 kV napajalni DV,
tako da je bilo nekaj Ëasa brez oskrbe ce-

Težak, moker sneg in lomljenje drevja sta povzroËila trganje vodnikov.

lotno napajalno obmoËje RTP Žiri. NajveË
napak je bilo na 20 kV DV: LuËine, Ledine,
Fužine, Hotavlje in Sovodenj, na NNO pa

so podrta drevesa polomila številne drogove, strešna stojala in konzole. S skrajnimi
napori smo delavci Nadzorništva Žiri do
23. ure uspeli lokalizirati in odpravili veËino napak na SNO, kljub temu pa je prek
noËi ostalo brez elektriËne energije še približno 260 odjemalcev.
Naslednji dan smo s pomoËjo dodatnih skupin iz Litije, Grosuplja in iz Domžal
zaËasno sanirali tudi druge napake na SNin NN-omrežju, tako da je bil do 18. ure
ponovno priklopljen pod napetost še zadnji
odjemalec. DokonËna sanacija in obnova
poškodovanega NN-omrežja je še v teku, s
pomoËjo dodatnih skupin iz službe SI LO
pa bo konËana predvidoma do konca tega
leta.
Vsem sodelavcem se želim zahvaliti
za požrtvovalno in vestno delo pri odpravi
napak.
Bogdan Gantar

Zjutraj so se videle prave razsežnosti ujme.
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Pametna omrežja (SmartGrids) v Sloveniji

UËinkovita celota klasiËnih in
novih elementov sistema
V zadnjih letih se je uporaba skovanke SmartGrids
(pametna omrežja) moËno poveËala v strokovni in tudi
laiËni javnosti. V tem trenutku kratke, jedrnate in splošno sprejete razlage, kaj vse zaobjema ta pojem, še ni. V
medijih se od samega koncepta precej nekritiËno in neupraviËeno priËakuje preveË. Koncept sam ni Ëudežna rešitev, ki bi rešila pokrivanje narašËajoËe porabe s tako opevanimi obnovljivimi viri elektriËne energije niti ne daje
preprostih rešitev v segmentu zmanjšanja njene porabe,
da o elektriËnih avtomobilih sploh ne govorimo. Zato je
smiselno, da na tem mestu posvetimo nekaj pozornosti
vprašanju, kaj koncept kot tak sploh zaobjema.

I Uvod

K

oncept SmartGrids pomeni spremembo koncepta obratovanja in naËrtovanja elektroenergetskega sistema. V uËinkovito celoto vkljuËuje posamezne elemente sistema, tako
klasiËne (centralizirane velike proizvodne enote, prenosno in distribucijsko omrežje) kot nove elemente, kot so razpršeni proizvodni
viri, napredni sistemi merjenja, odjemalci, ki so pripravljeni sodelovati s prilagajanjem porabe, elektriËne avtomobile, hranilnike elektriËne energije, ipd. KljuËnega pomena za koncept so informacijske
in komunikacijske tehnologije, ki povezujejo vse elemente v sistemu v funkcionalno celoto. Za vzpostavitev uËinkovitega koncepta
SmartGrids je potrebno usklajeno delovanje na tehnološkem, regulatornem, ekonomskem in sociološkem podroËju. Razvoju tržno zanimivih tehnologij mora iti v korak regulacija sistema z jasno opredelitvijo vlog udeležencev. Razvijale se bodo inovativne storitve,
ki pa morajo imeti ustrezno podporo v komuniciranju z javnostmi.
Odjemalce bo potrebno bolje ozavešËati. »e se bo katerokoli od
navedenih podroËij zanemarilo, bo koncept SmartGrids neuspešen.
SmartGrids ali pametna omrežja predstavljajo posodobljen
koncept obratovanja in naËrtovanja elektroenergetskih sistemov v
vseh njegovih vertikalno razdeljenih ravneh: od proizvodnje, prenosa, distribucije do porabe. Treba je ugotoviti, da pametna omrežja niso sama sebi namen, ampak poskušajo biti ekonomsko vzdržen
naËin reševanja težav, s katerimi se v precejšnji meri sreËujemo že
danes, realno pa je priËakovati, da se bo nabor težav samo še veËal.
Glede vzrokov, ki so sprožili razmišljanja in razvoj konceptov
pametnih omrežjih, je smiselno poudariti, da ti po našem mnenju
niso plod prizadevanja elektroenergetske stroke, ampak predvsem
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njen odgovor na politiËne odloËitve, ki se vsaj v Evropi vežejo na
okoljske zaveze, znane kot “20/20/20”. Na tem mestu se ne bomo
ukvarjali z vprašanjem, ali so te zaveze res motivirane samo s skrbjo do okolja ali so ekonomsko vzdržne ter kdo bo v tej zgodbi
najveË pridobil. Dejstvo je, da so zaveze sprejete, da jih je treba
doseËi ter da so - Ëe cilji ne bodo doseženi - za zavezance predvidene sankcije.
Za kratko uvodno ilustracijo, kaj priËakujemo od pametnih
omrežij, se pomudimo pri vprašanju razpršenih virov. Že v tem trenutku so tudi v Sloveniji prisotne težave (napetostni profil, premajhni preseki vodov) pri vkljuËevanju razliËnih razpršenih virov
za proizvodnjo elektriËne energije, tudi tistih, ki proizvajajo elektriËno energijo iz obnovljivih virov.
Omrežja, kot smo jih gradili v zadnjih desetletjih, niso bila
grajena za vkljuËevanje virov znatnih moËi na srednji in nizki napetosti. To ne pomeni, da razpršenih virov v obstojeËe
omrežje ne moremo vkljuËevati. Ravno nasprotno. Dozdajšnja
praksa kaže, da doloËeni viri uspešno obratujejo na SN- in
NN-ravni že vrsto let, vendar je njihovo število sorazmerno
majhno. Tudi njihove tehniËne karakteristike so take, da kljub
nekaterim neugodnim lastnostim (npr. potreba po jalovi energiji, prenizka nazivna napetost asinhronskih motorjev, ki delujejo kot generatorji, itn.) z obratovalnega vidika ne povzroËajo
veËjih težav.

Vključitev
Tehni»ne
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Elektronski števci omogoËajo daljinski zajem podatkov.
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Obstoječi elementi in tehnologija
proizvodnega, prenosnega in
distribucijskega sistema

Ekonomika SmartGrids kot
celoten koncept

Definicija funkcij in vlog
udeležencev in pravila delovanja
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Vzorci obnašanja in preference
glede porabe uporabnikov kot
funkcija tarifnega sistema

Novi elementi in tehnologije
(RV, AMM/AMI, hranilniki,
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Razvoj inovativnih storitev

Spodbude za upravljanje s
porabo in hranjenje energije

Razmerja ugodje/cena za ugodje
odjemalcev ali skupin odjemalcev

Koncepti poslovnih modelov
vezanih na upravljanje s porabo
in razpršene vire

Razmerja mobilnost/cena za
mobilnost vezane na električne
avtomobile

Telekomunikacijski in
informacijski sistem

Uporabniška stran (EV, DSMupravljanje s porabo)

Razvoj in obratovanje EES

Ustrezna medijska podpora in
ozaveščanje

Vidiki SmartGrids koncepta

Slika 1: Vidiki SmartGrids koncepta
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• telekomunikacijski in informacijski sistem,
• uporabniška stran (EV-elektriËna vozila, DSM-upravljanje s porabo) in
• novi pristopi v obratovanju in naËrtovanju EES.
Na tem podroËju se poraja kopica vprašanj, ki je vezana na
sociološko-ekonomske atribute odjemalcev oziroma uporabnikov
omrežja. Ta segment lahko predstavlja eno glavnih ovir za uspešnost celotnega koncepta.

Ekonomsko podroËje
Ekonomsko podroËje pokriva analize delovanja in ekonomskih posledic posameznih tehnoloških odloËitev ter razvoj novih
storitev. Ekonomsko podroËje delimo na dve podpodroËji:
• mikro- in makroekonomske analize delovanja in posledic tehnoloških odloËitev ter
• razvoj inovativnih storitev.
Mikro- in makroekonomske analize moramo razdeliti na veË faz:
• analize v fazi sprejemanja odloËitev o razvoju in implementaciji
posameznih tehnologij,
• analize v fazi poteka projekta in
• analize v fazi verifikacije in vrednotenja rezultatov po konËanju
projekta.

Regulatorno podroËje
Razvoju tržno zanimivih tehnologij mora iti v korak regulacija sistema z jasno opredelitvijo vlog udeležencev. Razvijale se bodo
inovativne storitve, ki pa morajo imeti ustrezno podporo v javnosti
oziroma morajo biti za odjemalce predvsem tržno zanimive.
To podroËje doloËa okvir in motive delovanja udeležencev
znotraj koncepta SmartGrids in širšega EES. Gre za podroËje, ki s
spodbudami in tarifiranjem ustvarja take pogoje za udeležence v
SmartGrids, da se odloËijo za sprejetje regulatornih pravil, v njih
vidijo svoj ekonomski interes in postanejo aktivni udeleženci v eni
od predvidenih vlog (mikroproizvajalec, mikrohranilnik EE, izvajalec storitev združevanja razpršenih virov).
Glavna težava, povezana z regulacijo, je njena stopnja. »e
je stopnja regulacije velika, je realno priËakovati, da se pravila in
regulatorni okvir ne bo mogel dovolj hitro prilagajati tehnološkemu
razvoju. To lahko pripelje do tega, da postanejo pravila, po katerih
se ravnajo udeleženci, glavna cokla uvajanja koncepta. Po drugi
strani premajhna stopnja regulacije lahko pripelje do kaotiËnosti
sistema, kar ima na koncu posledico, da se celoten koncept izrodi
od prvotnih idej.

Sociološko podroËje
V sociološko podroËje sodijo:
• vzorci obnašanja in preference glede porabe konËnih uporabnikov kot funkcija tarifnega sistema,
• razmerja ugodje/cena za ugodje odjemalcev ali skupin odjemalcev,
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• razmerja mobilnost/cena za mobilnost vezana na elektriËne avtomobile in
• ustrezna medijska podpora in ozavešËanje (vkljuËno šolska
vzgoja).
Tarifni sistem mora biti nastavljen tako, da bo odjemalce
spodbujal k prilagajanju njihove porabe glede na potrebe sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja ter s tem
omogoËal optimalnejšo izrabo omrežij. KljuËna naloga na sociološkem podroËju je ozavestiti odjemalce o prednostih novih sistemov
in koristih, ki jih z njimi pridobijo. Odjemalci inovativnih tarifnih
sistemov ne smejo razumeti kot prisilo, ampak kot priložnost.

III Elementi koncepta
Poudarjamo nekaj kljuËnih elementov koncepta SmartGrids:
• Obratovanje in vodenje sistema
• NaËrtovanje omrežja
• Upravljanje s porabo
• ElektriËna vozila
• Sistemi naprednega merjenja - napredna merilna infrastruktura
(AMI)
• Obratovanje proizvodnega dela elektroenergetskega sistema
• Razpršeni viri
• Hranilniki elektriËne energije
• Virtualne elektrarne
• Geografski informacijski sistem
• Standardizirana izmenjava podatkov in integracija informacijskih sistemov
• Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)
• Kakovost elektriËne energije
• Sodobne kompenzacijske naprave
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IV NaËin uvajanja koncepta
Regulacijska zanka
NaËrt uvajanja SmartGrids predvideva uporabo zaprtozanËnega regulacijskega sistema z adaptivno regulacijo. Želene vrednosti v regulacijsko zanko postavlja Vlada Republike
Slovenije, ki postavlja energetsko politiko Republike Slovenije.
Gre za cilje, ki jih Slovenija kot država želi dosegati. Med cilje
sodijo: stalnost dobave, kakovost elektriËne energije, doseganje
cilja 3 x 20 do 2020 itn. Na osnovi zastavljenih ciljev, regulator - Javna agencija Republike Slovenije za energijo - oblikuje
regulatorni okvir. V regulatorni okvir sodijo vsi zakonski in
podzakonski akti, ki doloËajo višino spodbud in omrežnine za
prenosno in distribucijsko omrežje ter pravice in dolžnosti, ki
se jih morajo držati udeleženci.
Poudariti je treba, da ima regulator pri uvajanju koncepta
izjemno pomembno vlogo, saj morajo biti regulatorni akti izjemno premišljeni in dodelani. Udeleženci nato s svojimi ravnanji prispevajo k proizvodnji, prenosu, distribuciji, hranjenju in
k porabi elektriËne energije. Spremembe regulatornega okvira
doloËajo udeležencem nove pogoje udeležbe v konceptu, kar v
doloËenem Ëasovnem obdobju prinese doloËene rezultate. Dobljene rezultate primerjamo s postavljenimi cilji in razlika od
želenih ciljev vodi spet v regulacijsko zanko.
KljuËne lastnosti navedenega sistema in z njim povezanih
procesov so:
• sistem ima dolgo Ëasovno konstanto (nekaj let);
• sistem je multivariabilen in nelinearen (stalnost dobave, kakovost EE, ekonomska sprejemljivost, vpliv na makroekonomijo, omejena finanËna sredstva za izvajanje politike 3 x 20
do 2020);
• pojavlja se cela vrsta vprašanj, na katera politika, stroka in
drugi udeleženci še nimajo vseh potrebnih odgovorov;
• potrebna sta skrbna analiza in monitoring odziva sistema na
regulatorni okvir.
Zato predvidevamo, da se za obstojeËa regulatorna obdobja navede želene cilje, sprejme potrebne regulatorne ukrepe in zaËne izvajanje, hkrati pa spremlja vse potrebne spremenljivke.

V Uvedba koncepta SmartGrids v
Sloveniji
Vizija koncepta SmartGrids je elektroenergetski sistem, ki
bo z usklajenim delovanjem vseh starih in novih elementov sistema še naprej zagotavljal najmanj enako stopnjo zanesljivosti
oskrbe in kakovosti dobave elektriËne energije, kot jo danes.
Nekatere tehnologije, denimo sistemi naprednega merjenja, so
na voljo že danes, spet druge, npr. elektriËna vozila, so še v
razvoju. Korake za prehod na koncept SmartGrids lahko razdelimo v naslednje faze:

1. Vpeljava tehnologij, ki so na voljo že danes.
2. Oblikovanje novih meril naËrtovanja omrežja in oblikovanje novega koncepta obratovanja, z upoštevanjem vseh novih elementov v
sistemu.
3. Agregiranje razpršenih virov in drugih elementov koncepta SmartGrids v virtualne elektrarne, s katerimi bo mogoËe v veËji meri
nadzorovati obratovanje posameznih elementov in opravljati del
sistemskih storitev.
4. Postopno vkljuËevanje novih tehnologij, ki šele prihajajo, kot so
elektriËna vozila, in njihove možnosti vraËanja elektriËne energije v
elektroenergetski sistem prek pametnih polnilnih mest ter hranilnikov elektriËne energije, vkljuËevanje novih diagnostiËnih sistemov
za hitro detektiranje okvar v omrežju in sistemov za samoodpravo
okvar itn.

VI ZakljuËki
Glede uvajanja koncepta SmartGrids v Sloveniji lahko naredimo
naslednje sklepe:
• brez koncepta SmartGrids Slovenija ne bo mogla doseËi okoljskih
ciljev, ki se jim je zavezala;
• koncept se v Sloveniji v nekaterih segmentih že izvaja (projekti
AMI, konkretni industrijski projekti na podroËju virtualnih elektrarn, študije DSM, uvajanje novih tarif);
• koncept v temeljih spreminja predpostavke, na katerih je bilo do
zdaj omrežje naËrtovano, grajeno in vodeno, saj se v radialnem
omrežju pojavljajo napetostne podporne toËke, ki spreminjajo koncept regulacije napetosti, lahko se spremeni smer pretoka elektriËne
energije, kar vpliva na delovanje zašËite idr.;
• koncept je kompleksen in ima veliko vidikov - od tehnoloških, ekonomskih, regulatornih do socioloških;
• uvajanje koncepta bo zahtevalo finanËna sredstva za spodbude
proizvajalcem iz OVE, konceptualne študije, pilotne projekte, projekte masovnih implementacij in za monitoring delovanja sistema;
• za uspešno uvajanje koncepta bo pomembna tudi primerna organiziranost udeležencev v konceptu SmartGrids;
• v danem trenutku je kljuËen zaËetek izvajanja pilotnih projektov;
• Ëim prej je treba urediti regulatorni okvir za vlaganje sredstev distribucijskih podjetij v razvojno-raziskovalne pilotne projekte, ki
niso investicije in jih je trenutno težko upraviËevati pred javno
agencijo za energijo;
• brez sistematiËnega pristopa na državni ravni koncept ne bo dal
želenih rezultatov, zato je
• nujna izdelava strateškega naËrta uvajanja SmartGrids v Sloveniji,
ki bo krovni dokument EES z vidika zastavljenih ciljev, ocene zmožnosti tehnologij, ekonomskih uËinkov uvajanja in tudi z regulatornih vidikov.
								
								
			
Boris Sterle
Vir: referat CIGRE, št. ŠK D3-1, Ljubljana 2011
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Znanje in usposabljanje

Najpogostejši nepravilni odgovori
v novih testnih vprašanjih
Po prvem letu preverjanja znanja
z novimi testnimi polami smo zbrali
najpogosteje nepravilno odgovorjena
vprašanja. Namen objave je, da lahko
zaposleni ponovno pregledajo najpogostejše napake, med katerimi lahko
nekatere kljuËno vplivajo na varnost delovnega procesa. V tej številki
predstavljamo tehniËno podroËje.
Šifra vprašanja: 1391

Ali lahko delamo z dvižno plošËadjo v
bližini postrojev pod napetostjo:
a) da, Ëe je pri maksimalnem dvigu košare
zagotovljena varnostna razdalja (delavec z orodjem ne more segati v obmoËje
znotraj varnostne razdalje),
b) da, vedno, vendar mora biti košara izolirana in varna pred elektriËnim tokom,
c) ne, nikoli.
Pravilen odgovor a - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor c

Pravilen odgovor b - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor a

Šifra vprašanja: 1969

V katero smer se lahko odvija kabel z
bobna?
a) v nasprotno smer, kot je narisana pušËica na bobnu (v nasprotno smer, ki je
oznaËena za kotaljenje),
b) v smer, kot je narisana pušËica na bobnu (v smer, ki je oznaËena za kotaljenje),
c) ni pomembno.
Pravilen odgovor a - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor b

Šifra vprašanja: 8110

Ali lahko delavec osebno varovalno
opremo uporablja tudi pri delu zunaj
delovnega Ëasa?
a) da,
b) ne.
Pravilen odgovor b - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor a

Šifra vprašanja: 1677

Z dvižno plošËadjo moramo opraviti
delo na prometni cesti. Katera oseba
je dolžna poskrbeti za pravilno zavarovanje delovišËa in oznaËitev vozila na
cestišËu?
a) delavec, ki upravlja s košaro,
b) naroËnik dela in ustrezna zunanja organizacija,
c) voznik dvižne plošËadi.
Pravilen odgovor c - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor b

Šifra vprašanja: 8112

Ali lahko delajo na elektriËnih napravah nekvalificirani delavci, Ëe je naprava izklopljena?
a) ne,
b) samo pomožna dela (ËišËenje, barvanje
itn.), Ëe so seznanjeni z delom in nevarnostmi,
c) delajo lahko, toda morajo biti pod neposrednim nadzorom pooblašËene osebe.
Pravilen odgovor c - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor a

Šifra vprašanja: 1893

Ali lahko pri delu z vitlom odpenjaš
vleËni element, med tem ko je vleËna
vrv neobremenjena?

Šifra vprašanja: 8227

a) ne, ker lahko pride do povratnega udara
vleËne vrvi,
b) da, lahko.

a) samo kvalificirani delavec iz elektrostroke,
b) pooblašËena oseba,
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Kdo lahko opravi preizkus breznapetostnega stanja naprave?

c) kateri koli delavec iz skupine, Ëe je delo
na terenu.
Pravilen odgovor b - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor a

Šifra vprašanja: 9019

Kdaj se izda dovoljenje za delo?
a) ko se konËa s pripravami za delo in ko
so delavci zbrani na delovišËu,
b) za dela v breznapetostnem stanju in za
dela v bližini napetosti, kadar se izvaja
eden od petih varnostnih ukrepov,
c) ko je na delovišËu vse pripravljeno za
delo.
Pravilen odgovor b - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor c

Šifra vprašanja: 9021

S katerim dokumentom se podrobno
doloËa organizacijo varnega izvajanja
dela posamezne skupine?
a) z delovnim nalogom,
b) z delovnim programom,
c) z dovoljenjem za delo.
Pravilen odgovor a - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor c

Šifra vprašanja: 9028

Kdo odgovarja za vzpostavitev breznapetostnega stanja naprave, na kateri
delamo?
a) vodja delovne skupine,
b) odgovorna oseba, doloËena z delovnim
programom oziroma delovnim nalogom,
c) oseba z najobsežnejšim pooblastilom.
Pravilen odgovor b - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor a

Šifra vprašanja: 9334

Kaj je treba zagotoviti, Ëe košnjo v RTP
opravlja naš zaposleni z neustreznim
pooblastilom?

okolje

Delovno

a) trave ne sme kositi,
b) zagotoviti moramo nadzor,
c) zagotoviti mu moramo dodatek za takšno delo.
Pravilen odgovor b - zaposleni najpogosteje obkrožijo odgovor a

Šifra vprašanja: 9511

Kako postopamo, Ëe se nam je kabel
poškodoval:
a) del kabla, ki je poškodovan, zakrpamo
oz. povijemo z izolirnim trakom,
b) del kabla, ki je poškodovan, prekrijemo
z lesenim pokrovom, da zavarujemo delavce pred neposrednim dotikom,

c) poškodovani del kabla odstranimo in
ga zamenjamo z novim, brezhibnim kablom.
Pravilen odgovor c - zaposleni najpogosteje obkrožijo a
Vesna Oman

Usposabljanje

Varno delo z avtodvigali in
avtokošarami

V

iztekajoËih se dneh letošnjega
leta smo organizirali obnovitveno
usposabljanje za varno delo z avtodvigali in avtokošarami. Velik poudarek
je na praktiËnem delu, kjer so zaposleni
pod budnim oËesom predavatelja izvajali
vse pomembne funkcije za varno manevriranje s košaro. Prav pri vsaki košari se

je izvedel praktiËen prikaz izpusta košare
v sili. Pri tem je bilo odkritih tudi nekaj
pomanjkljivosti, ki jih ustrezne službe že
odpravljajo.
					
			
Vesna Oman

Izobraževanje za varno delo z avtodvigali je zelo pomembno.

Pri delu z avtodvigali je potrebna velika
previdnost.
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Uprava družbe na podlagi 29. Ëlena Statuta družbe
Elektro Ljubljana d.d. ter v povezavi s 45. Ëlenom Zakona o delovnih razmerjih sprejema naslednjo:

Izjavo proti mobingu
Izjava proti mobingu je dokument, s
katerim želi Elektro Ljubljana d.d. vzpostaviti okvir za zagotovitev takšnega delovnega okolja, v katerem noben delavec
ne bo izpostavljen kakršnemu koli nadlegovanju ali trpinËenju s strani delodajalca,
predpostavljenih ali sodelavcev.
S to izjavo se podrobneje doloËajo posamezna vedenja in kršitve, ki predstavljajo
mobing kot posebno obliko nezaželenega
vedenja v podjetju in s Ëimer se pomaga pri
prepoznavanju in prepreËevanju pojavov
mobinga in njegovih neželenih uËinkov.

Definicija
Mobing je sovražna in neetiËna komunikacija ali druge aktivnosti na delovnem mestu, ki so sistematiËno usmerjene
proti enemu ali veË zaposlenim. Mobing
lahko izvaja posameznik ali skupina, pri
Ëemer so zaposleni potisnjeni v brezizhodno situacijo, dejanja pa se pojavljajo
pogosto in skozi daljše Ëasovno obdobje.
Mobing predstavljajo tista dejanja, ki
imajo škodljive posledice za zdravje in
dobro poËutje zaposlenih na delovnem
mestu.

Zaveza delodajalca
Elektro Ljubljana d.d. ima do mobinga niËelno stopnjo tolerance.
S to izjavo se družba izrecno zavezuje, da bo svojim zaposlenim zagotavljala varno, zdravo in vzpodbudno delovno
okolje. Namen družbe je zagotoviti Ëustveno zdrava in fiziËno varna delovna
mesta.
Ta izjava se nanaša na vse zaposlene
v družbi in velja v Ëasu opravljanja dela na
delovnem mestu in izven njega in drugih
dogodkih, ki so povezani z delom.
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Elektro Ljubljana d.d. se zavezuje, da:
• bo razvijal vrednote, ki bodo med zaposlenimi zagotavljale pozitivne odzive,
• spodbujal inovativnost, kreativnost,
sodelovanje, timsko delo, medsebojno
zaupanje ter odprto in pošteno komunikacijo,
• bo spoštoval pravico vseh delavcev, da
delajo v okolju, kjer ni mobinga,
• bo v dogovoru s sindikatom podjetja
in svetom delavcev sprejela tudi druge
ukrepe, ki bodo potrebni za prepreËevanje in odpravljanje mobinga.

Prepoznavanje
Zaposleni lahko prepoznajo mobing
s pomoËjo naslednjih pojavnih oblik, ki
predstavljajo opozorilne znake za prepoznavanje mobing dejanj oziroma vedenj in
sicer, kadar dejanja povzroËajo:
• ogrožanje izražanja in komuniciranja v
družbi,
• ogrožanje socialnih stikov,
• ogrožanje osebnega ugleda,
• ogrožanje kakovosti delovnega mesta,
• ogrožanje zdravja.

Postopki
Elektro Ljubljana d.d. bo vsako prijavljeno ali evidentirano mobing ravnanje
obravnaval kot potencialno hujšo kršitev
delovno pravne zakonodaje, zlasti v smislu kršitve 8., 15., 16., 17., 23., toËke 95.
Ëlena veljavne Podjetniške kolektivne pogodbe.
Kot hujše kršitve se bodo obravnavale
tudi tista dejanja mobinga, zaradi katerih
so bile povzroËene motnje pri opravljanju dela, je bilo onemogoËeno ali oteženo
opravljanje dela drugim delavcem ali je bil
kako drugaËe moten delovni proces.

Zaposleni, ki zazna dejanja mobinga, le-to prijavi neposredno nadrejenemu,
vodji kadrovske službe, predstavniku sindikata ali predstavniku sveta delavcev.
Vse pritožbe bodo obravnavane zaupno.
Elektro Ljubljana d.d. bo v primeru
ugotovljenih in evidentiranih kršitev ustrezno ukrepal, žrtvi mobinga pa zagotovil
ustrezno varnost in pravno zašËito.
Elektro Ljubljana d.d.
predsednik uprave
Andrej RibiË

V skupni želji po vzornem in spodbujevalnem delovnem okolju in zagotavljanju
ustreznih delovnih pogojev to izjavo podpišeta tudi predsednik sindikata in predsednik sveta delavcev.
Sindikat družbe
Mitja Fabjan
Svet delavcev
Egon Hoda
Ljubljana, 7. 12. 2011
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Kadrovanje

Prišli in odšli

V

preteklih mesecih se nam je v sekretariatu NPEE pridružila nova
sodelavka Nadija Amarin Juteršek.
Delovno razmerje pa so konËali Joško KreË
iz Službe za uporabnike, Drago Kunc iz

Službe za izgradnjo Žiri, Leon Peternelj iz
Službe za distribucijsko operativo Žiri, Jože
Trontelj iz Službe za distribucijsko operativo KoËevje, Edvard PotoËnik iz Oddelka za
splošne zadeve DE Ljubljana mesto, Danijel

Flajšman iz Službe za izgradnjo Novo mesto, Gregor KrižmanËiË iz Službe za distribucijsko operativo Vrhnika, Simon Klevže
iz Službe za izgradnjo DE Ljubljana mesto
in Jože Bizjak iz Službe za zašËito, meritve
in kakovost.
Vsi podatki o prihodih, odhodih ali o
prerazporeditvah so objavljeni na naši intranetni strani v rubriki Kadri in izobraževanje.
Kadrovska služba

Sprejet koledar Elektra Ljubljana

NaËrt delovnega Ëasa za leto 2012
Zaporedna
št.

Mesec

Število
dni

Število
nedelj

Število
sobot

Število
praznikov

Ure praznikov
brez sob.,ned.

Število
delovnih dni

Delovne
ure

5 dnevni
teden

Skupno
št. ur

Pojasnila:

1.

JANUAR

31

5

4

1

8

21

168

22

176

2.

FEBRUAR

29

4

4

1

8

20

160

21

168

3.

MAREC

31

4

5

22

176

22

176

4.

APRIL

30

5

4

2

16

19

152

21

168

5.

MAJ

31

4

4

2

16

21

168

23

184

6.

JUNIJ

30

4

5

1

8

20

160

21

168

7.

JULIJ

31

5

4

22

176

22

176

8.

AVGUST

31

4

4

22

176

23

184

9.

SEPTEMBER

30

5

5

20

160

20

160

10.

OKTOBER

31

4

4

1

8

22

176

23

184

11.

NOVEMBER

30

4

4

1

8

21

168

22

176

12.

DECEMBER

31

5

5

2

16

19

152

21

168

SKUPAJ

366

53

52

12

96

249

1992

261

2088

1

8

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

Dan elektrogospodarstva
31. december 2012 (ponedeljek)

Kolektivni dopust - predvideni
30. april 2012 (ponedeljek)		
2. november 2012 (petek)
24. december 2012 (ponedeljek)

Prazniki in dela prosti dnevi v letu 2012
1. in 2. januar - NOVO LETO (nedelja in ponedeljek)
8. februar - PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK (sreda)
8. in 9. april - VELIKA NO» (nedelja in ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (petek)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (torek in sreda)
27. maj - BINKOŠTI (nedelja)
25. junij - DAN DRŽAVNOSTI (ponedeljek)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (sreda)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (sreda)
1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (Ëetrtek)
25. december - BOŽI» (torek)
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI (sreda)
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Upokojitve

VeË odliËnih sodelavcev zasluženo
v tretje življenjsko obdobje
DE Ljubljana mesto

hribe, je strasten gobar in sam svoj mojster.
Ob upokojitvi pa si je zadal skupaj z ženo
Ireno po dolgem in poËez prekrižariti Slovenijo, se družiti s prijatelji in se posvetiti
vnukoma. Ob odhodu so mu izraze pohval
za dobro sodelovanje izrekli sodelavci in
vodstvo.
Besedilo in fotografije: Alenka Kušar
Vodja službe Benjamin Piškur izreka Ëestitke ob
upokojitvi.

Franko Bajt s sodelavcem Metodom.

F

ranko Bajt je konËal šolo za elektromonterja v Novi Gorici in si prve
delovne izkušnje nabiral v Iskri Avtoelektriki, pozneje na RTV, v Mestnem
gledališËu Ljubljana in Zavarovalni skupnosti Triglav. Leta 1978 se je zaposlil
v takratnem Elektru Ljubljana mesto. Po
konËanem šolanju je postal delovodja
elektromonter za omrežja in instalacije
v Mariboru, nato napredoval na mesto
nadzornik konzuma. Dela je opravljal v
skupini za izterjavo, zadnja leta pa v skupini za uporabnike kot referent za uporabnike in obraËun. Franko je v prostem
Ëasu lovec. V veselje mu je dinamika tega
konjiËka. Bolj kot ulov ga zanimata dobra fotografija in Ërpanje dobre energije
iz narave.
Joško KreË je pri nas preživel vso delovno dobo. Leta 1970 je konËal šolanje za
elektromonterja v Mariboru, bil je tudi štipendist in se zaposlil kot elektromonter pripravnik v obratovanju. Leta 1977 je konËal
šolanje za delovodjo, pozneje postal prevzemnik merilnih mest, nato kontrolor. V
letu 2000 je bil ob izvedbi sistemizacije de-
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lovnih mest razporejen na delovno mesto
nadzornika konzuma, nato pa v letu 2008
ponovno na delovno mesto prevzemnik
merilnega mesta. Dolga leta je bil aktiven
Ëlan športnega društva in organizator ter
uspešen tekmovalec Salamijade. Ob koncu
nam je Joško pripravil prijetno poslovilno
zabavo.

Nadzorništvo Žiri
Drago Kunc, elektromonter, je svojo
prvo zaposlitev nastopil leta 1969 v tovarni
obutve Alpina Žiri. Na enoti Ljubljana okolica se je leta 1976 zaposlil kot delavec v
Nadzorništvu Žiri, kjer je tudi preživel vse
svoje delovno obdobje. Na osnovi uspešnega dela in pridobljenih znanj je ob delu
pridobil višjo stopnjo strokovne usposobljenosti. Drago je opravljal tudi dela voznika
traktorja s hidravliËnim kopaËem. Z leti je
doživel spremembe v delovnih procesih, od
fiziËnega v vse bolj mehaniziranega, sodobno in tehnološko naprednega. Drago se zdaj
posveËa urejanju svojega doma, predvsem
pa proste trenutke rad preživlja v svojem
vrtiËku v družbi vnukov in najbližjih.

Edvard PotoËnik med sodelavci.

Edvard PotoËnik se je v enoti Ljubljana mesto zaposlil v mesecu avgustu leta
2009. Po poklicu je orodjar, veËino aktivne
delovno dobe je preživel v Mehaniki Trbovlje. Pozneje si je služil kruh pri podjetju
Kovikor Šmartno pri Litiji, zadnji dve leti
pa je delal pri nas na delovnem mestu receptor, kjer se je izjemno izkazal (Elektro
novice, št. 1, 2011, str. 44). Edi rad hodi v

Drago Kunc in Leon Peternelj med sodelavci. Od
leve proti desni: Dušan KavËiË, Miha KavËiË,
Jernej Brence, Boštjan Oblak, Nataša KonËan,
Rado TavËar, Leon Peternelj, Matija Jereb,
Drago Kunc, Matjaž Homec, Bogdan Gantar in
Borut Demšar.
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Leon Peternelj, mojster obratovanja,
je svojo prvo zaposlitev zaËel leta 1970 v
LTH Škofja Loka, nato pa se je le zaposlil
v DES-u, TOZD-u Elektru Sava Kranj. Po
reorganizaciji elektroenergetskega sistema
leta 1979 je takratna enota Ljubljana okolica prevzela HE Sora Fužine od TOZD-a
Elektro Sava Kranj in tako je Leon prešel k
nam, kjer je opravljal dela stikalca strojnika in samostojna elektromonterska dela v
Nadzorništvu Žiri. Vse svoje delovno obdobje se je Leon izobraževal, uspešno konËal
šolanje za delovodjo v elektroenergetiki
in postal izkušeni mojster obratovanja. V
prostem Ëasu se posveËa kolesarjenju, pohodništvu in drugim rekreativnim dejavnostim. Najde si Ëas tudi za druženje s prijatelji, še posebno dragoceni pa so trenutki, ki
jih preživi z vnuki.
Bila sta sodelavca, za katera ni bila
pretežka nobena naloga in na katera se je
veljalo zanesti. Želimo vama lepo tretje

LJUDJE

življenjsko obdobje, veliko osebnega zadovoljstva in da bi vama zdravje še dolgo
dobro služilo. SreËno!
Bogdan Gantar in Jana Burja

DE KoËevje
Jože Trontelj se je pri nas zaposlil
leta 1969 kot delavec v gradbeni skupini.
Po nekajletnem delu je spoznal, da narava
dela zahteva dodatno izobraževanje. Leta
1975 je opravil izpit za pomožnega elektromonterja, kar je bil šele zaËetek njegovega nadaljnjega usposabljanja. Da bi olajšal
delo sebi in sodelavcem, se je odloËil za
teËaj za upravljanje traktorja rovokopaËa,
kar je pomenilo velik napredek v tehnologiji dela. Delovne izkušnje je nadgradil s
strokovnim izobraževanjem za poklic monter elektriËnih omrežij. Pri delu je bil vedno
dosleden, zanesljiv in prijazen do sodelavcev. Žal je dolgoletno težko terensko delo

Jože Trontelj

pustilo posledice na njegovem zdravju,
zato je zadnja leta opravljal delo v skupini
za odjemalce v Nadzorništvu KoËevje. Jože
je v prostem Ëasu motociklist in Ëlan motokluba “Holcarji” Loški potok; tako je potoval po naši lepi deželi in spoznaval njene
lepote.
Branko Volf

Hvala vsem za dolgoletno in dobro sodelovanje.

ELEKTRO SMO

V Nuklearni elektrarni Krško in družbi GEN

Strokovni ogled in prijetno
druženje hkrati
Ogled Nuklearne elektrarne Krško (NEK) je vedno posebno strokovno doživetje za nas, elektroenergetike. Tako smo se tudi ljubljanski
elektroenergetiki odloËili za ta ogled.
Vstop v NEK obsega poseben protokol
in odobritev.

E

lektrotehniško društvo Ljubljana
ima dobro ime in stara znanstva,
tako da smo takoj pridobili odobritev. Hkrati smo zaprosili še za ogled
družbe GEN v sosešËini NEK. Za oglede
je bil na voljo le en datum, ponedeljek,
28. november 2011. Udeležba je bila pre-

senetljiva - kar 36 udeležencev. Po obilici
organizacijskih priprav je naenkrat prišel dan ogleda. Z malenkostnimi zamudami organizatorja zaËnemo v krasnem,
sonËnem, mrzlem jutru. Start je v Domžalah, Kotnikova 9, in Grosupljem. Vožnja
je zanimiva, dolenjski hribËki v jutranji
zarji, prijetni pogovori, nova poznanstva,
veliko novih priËakovanj. Kmalu smo že
na dvorišËu družbe SavaScheidt, kjer si
ogledamo proizvodnjo betonskih predfabriciranih transformatorskih postaj. Imamo že nekaj novih idej o možnostih uporabe predfabriciranih betonskih izdelkov.
Takoj opazimo, da so naroËniki veËinoma

Jedrska elektrarna v Krškem.

december2011 | Dober tok. • 35

LJUDJE

ELEKTRO SMO

tujci: Avstrija, NemËija in Švica. Tudi naši sogovorniki poudarijo zanimivost, da dovolj kakovostno delajo za tuje naroËnike,
niso pa dovolj dobri za domaËe? No, je že tako, vsak ima svojo
strategijo, za katero stoji.
Sledi ogled NEK. VeliËasten je pogled na celoten objekt.
Sprejme nas Miran PribožiË. Prijavne natanËne kontrole z rentgenskimi aparati in s spremljajoËimi magnetnimi karticami,
konËno smo v sejni dvorani. Tu nam je gostitelj predstavil delovanje in obratovanje NEK. Nadalje pa nas vodita Franc Umek
in Boštjan GregoriË. Že prvi vtis v NEK nas opozori na dobro
urejen energetski objekt. Nekaj osnovnih podatkov pa pokaže
naslednje:
• zaËetek gradnje, temeljni kamen leto 1974,
• zaËetek poizkusnega delovanja v letu 1982, skupna investicija
Slovenije in Hrvaške,
• zdajšnja moË elektrarne je 696 MW,
• letno oddana energija 5,7 TWh,
• deluje neposredno na 400 kV omrežje: DV 400 kV Maribor in
DV 400 kV Zagreb (velika pomanjkljivost je 400 kV DV, ki bi
potekal v smeri proti Ljubljani; izgradnja tega DV se zaËenja
ravno te dni),
• energija se deli 50 - 50 : Slovenija - Hrvaška,
• sistem reaktorja PWR (število gorivni elementov 121),
• stalen in natanËen okoljevarstveni nadzor (okolica Krškega in
reke Save),
• NEK je praktiËno brez škodljivih izpušnih izpustov,
• glavni dobavitelj opreme je Westinghouse ZDA.
Pozornemu poslušalcu ne uide podatek, da celotni sistem
vodenja in obratovanja NEK tuji strokovnjaki uvršËajo v prvo
Ëetrtino kakovosti. To je nedvomno velik uspeh za slovensko
tehniËno stroko. Sami se trudijo za vrhunske rezultate, za katere

Maketa jedrske elektrarne Krško.

jim lahko le Ëestitamo.
Zahvalimo se za lep sprejem in izËrpen prikaz delovanja
NEK in nadaljujemo v družbi GEN, ki je dejanski lastnik NEK in
drugih bližnjih elektrarn. To je povsem nova družba in opaziti je
sveži blišË pred kratkim ustanovljene družbe. Najprej nam prikažejo center za nadzor obratovanja spodnjesavskih hidroelektrarn
ter povezavo z republiškim centrom vodenja elektroenergetskega sistema Slovenija. Našo posebno pozornost pritegne na novo
postavljeni laboratorij “Svet energije” - edinstvena ideja prikaza
uËinkov delovanja elektrike. Ni treba posebej poudariti, da je
družba GEN glavni investitor NEK 2, ki je projekt državnega
pomena. Prikažejo nam makete in lokacije prihodnjega NEK 2.
Posebno nas zanima terminski naËrt izgradnje, saj gre za nov
steber EE-sistema Slovenije, ki pomeni novo stran elektrogospodarstva Slovenije.
Vprašanja kar dežujejo in poËutimo se prijetno, da smo
izbrali prav ta obisk v Posavju. Nekateri kolegi zaËutijo lakoto in žejo, vedoË, da je Krško z okolico tudi gastronomska
posebnost Slovenije. To se je potrdilo v gostišËu Glas na SremiËu sredi vinogradov nad Krškim. Sredi najlepšega druženja
nas je pozna ura spomnila na pot domov. Ostala pa so nova
strokovna znanja in prijeten obËutek druženja elektrotehnikov
Ljubljane.

Anton AvËin, Simon Burger
Foto: Simon Burger
Nadzorni center družbe GEN.
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Intervju

Tone Škarja, upokojeni sodelavec in
svetovno znani alpinist
S Tonetom Škarjo sva se sreËavala na hodniku tedanje
Elektro Ljubljana okolice, ko sem še kot dijak tehniËne šole
obiskoval svojega oËeta na delovnem mestu. Visok, dokaj
tih možak je v meni že takrat vzbujal zanimanje in oËe mi
je veËkrat pripovedoval o njegovih alpinistiËnih podvigih.
Tudi z oËetom sva rada zahajala v slovenske gore in kar
dvakrat prehodila Slovensko planinsko transverzalo. Nemalokrat je informacije in nasvete za težavnejše ture oËe
pridobil od Toneta Škarje. Malo bolj sva se spoznala na
Elektrinem veËeru, ko je skupaj s svojimi kolegi alpinisti predstavil svoja sodelovanja v alpinistiËnih odpravah
v Himalajo. V letošnjem letu je Tone Škarja, ob 55 letnici
svoje alpinistiËne dejavnosti, izdal zanimivo knjigo o svojem življenju, prežetim z alpinizmom z naslovom Po svoji
sledi.

T

one Škarja, dolgoletni sodelavec in sedaj upokojenec Elektra
Ljubljane je velik zaljubljenec v gore, legenda slovenskega
alpinizma, ki je z vodenjem odprav v visokogorje doma in
po svetu in od leta 1979 kot vodja komisije za odprave v tuja gorstva zaznamoval zgodovino slovenskega alpinizma. VeËina starejših sodelavcev Toneta dobro pozna, zdi pa se mi prav, da ga malo
bolje spoznajo tudi naši mlajši sodelavci in ostali bralci našega glasila. Toneta Škarjo sem obiskal na Planinski zvezi Slovenije in mu
zastavil nekaj vprašanj.

Kako bi na kratko opisali vašo službeno plat življenja?
Po konËani Tehniški srednji šoli v Ljubljani sem se kot elektrotehnik najprej zaposlil v podjetju Elektro Ljubljana okolica kot
elektromonter v rajonu Domžale, kjer sem Ëakal na moji izobrazbi
primerno prosto delovno mesto. Po petih mesecih se je sprostilo
delovno mesto na rajonu Vrhnika kjer sem bil vse do leta 1962. Leta
1958 sem moral za leto dni k vojakom. Bil sem v Šoli za rezervne
oficirje v Zadru, nato pa kot stažist v Nevesinju. Po letu 1962 sem
bil zaposlen v konzumni službi Elektra Ljubljana okolice s sedežem
na Parmovi 33 v Ljubljani in kasneje na Slovenski 58. Ukvarjal
sem se s konzumnimi meritvami in energetiko veËjih odjemalcev.
Na tem delu, nazadnje kot vodja konzumne službe, sem bil vse do
upokojitve leta 1995.

V gore vas je vleklo že od malih nog. Kaj vas je tako pritegnilo?
Živeli smo v Mengšu in Kamniške planine sem imel vedno
pred oËmi. OËe je zelo rad zahajal v hribe, po vojni pa me je ve-

Tone Škarja

likokrat vzel s seboj. Med vojno, ko se v hribe ni dalo hoditi, sem
zelo rad prebiral knjige o gorah in planinstvu in dobesedno požiral Ëlanke, denimo o Matterhornu. Marsikatera je bila napisana
izrazito pustolovsko in me kot otroka povsem prevzela. Tako kot
me je prevzela podoba dveh plezalcev v daljavi, ki mi ju je nekoË
pokazal oËe, ko sva hodila po planinskih poteh. OËe me je vedno
opozarjal na previdnost, naj se držim oznaËenih poti in podobno,
tista ËloveËka v daljavi pa sta bila daleË izven tega. Kmalu po
tem sem se odloËil za alpinizem, kar je bilo za tiste Ëase precej
neobiËajno, vsaj za deželo, kjer je veljalo, da v gore hodi tisti, ki
nima kaj delati.

V zadnjem Ëasu je pohodništvo postala zelo priljubljena rekreativna dejavnost in tako je v naših gorah nastala že prava
gneËa. Kaj menite o tem?
Marsikje je že gneËa, predvsem okrog Triglavskega pogorja,
saj pravijo, da nisi Slovenec, Ëe nisi bil na vrhu Triglava. V hribih
je nasploh veliko veË planincev kot nekoË. Ljudje se radi umaknejo
iz vsakodnevnega vrveža. OËitno so bolje pripravljeni in imajo veË
kondicije, poleg tega imajo vsi avtomobile, pripeljejo se lahko v
samo osrËje Alp in se v enem dnevu povzpnejo na vrh. VËasih si
tega nisi mogel privošËiti. V soboto popoldne si šel s kolesom do
podnožja, prespal na sedlu in se nato odpravil naprej, zdaj pa vse
to lahko narediš v enem dnevu. Seveda pa gore obiskuje tudi veliko
pohodnikov, ki na gorske ture niso dovolj dobro pripravljeni, pa
tudi gora ne poznajo. Tako vse veËkrat poslušamo o nesreËah v
gorah.
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Ali so po vašem mnenju zaradi vse veËjega pohodništva gore
bolj onesnažene?
V primerjavi z desetletjem nazaj so naše gore kar Ëiste. Smeti
v gorah nimajo kaj poËeti, spraviti jih moramo v nahrbtnik in odnesti v dolino! Pravilo pravih planincev je nadvse preprosto: vse,
kar nosiš v hribe, odneseš tudi s seboj, z izjemo naravnih odpadkov.
Ostane lahko samo tisto, kar se razgradi po naravni poti ter ne
uniËuje rastlinstva in narave nasploh. Pohodniki morajo biti pozorni tudi na pot, po kateri hodijo, saj vse preveË pogosto pozabljajo,
da s tem, ko hodijo mimo poti, po bližnjicah, uniËujejo naravo.
Planinska zveza ima komisijo za varstvo gorske narave, ki skrbi za
vzgajanje v duhu varovanja narave in resniËno upam, da bo ta duh
zaživel v vseh, ki v hribih išËejo sprostitev in lepoto.

Kaj je za vas alpinizem?
Šport je le ena plat alpinizma. Alpinizem je ljubezen, filozofija, pustolovšËina in šport, kjer pa moraš biti vrhunsko telesno
pripravljen in športno ter psihiËno sposoben za vzpon. Bistvo alpinizma je tam, kjer sta Ëlovek in gora sama drug z drugim, kjer je
Ëlovek v spopadu in v sožitju z naravo ter s samim seboj. V alpinizmu se je spremenilo marsikaj. VËasih smo se vsi, ki smo v Alpah kaj
pomenili, poznali, zdaj jih pleza deset ali sto tisoË, ampak pravih
pustolovcev je še vedno veliko.
»lan Planinske zveze Slovenije sem postal leta 1952, z alpinizmom sem se zaËel aktivno ukvarjati leta 1956. Moj prvi alpinistiËni vzpon je bil v Kamniških Alpah na severozahodnem grebenu Planjave. Nato so se nadaljevali vzponi v Centralnih Alpah v
Franciji na montblanškem pogorju (1961), 1964 v Kavkazu, 1965
pa sem bil v prvi odpravi na Himalajo. Opravil sem preko tisoË
alpinistiËnih vzponov, od katerih jih je veË kot 30 prvenstvenih.
Prvenstveni vzponi so bili opravljeni v slovenskih gorah, nekaj pa
tudi v Centralnih Alpah.
Leta 1963 sem po vseh opravljenih izpitih postal gorski vodnik in Ëlan Gorske reševalne službe, kjer aktivno sodelujem še
danes. Med leti 1968 do 1978 sem bil naËelnik postaje GRS v Kamniku, od leta 1979 pa vodim Komisijo za odprave v tuja gorstva
pri Planinski zvezi Slovenije.

Delavci Elektra Ljubljana na Mont Blancu. Od leve proti desni: Tone
Škarja, Toni Lekše, Gregor BožiË in Jaka Pavlin.

moralo biti delo tudi ob moji odsotnosti opravljeno. Sodelavcem je
bilo, posebno na zaËetku, v Ëast, da imajo v svojih vrstah tako sposobnega alpinista. Brez podpore in uvidevnosti firme bi bilo moje
sodelovanje na odpravah zelo oteženo. Vodstvu firme in seveda
vsem sodelavcem sem za razumevanje moje dejavnosti in vso pomoË zelo hvaležen.

O gorništvu in alpinizmu ste ves Ëas tudi veliko pisali in
napisali veliko Ëlankov, priroËnikov in knjig. Kaj nam lahko
poveste o tem?
O vzponih in odpravah sem objavljal v Planinskem vestniku
ter v drugih revijah in Ëasopisih. Napisal sem lepo število prispevkov o alpinizmu, kot soavtor sem sodeloval pri uËbeniku Hoja in
plezanje v gorah (1984) in pri izdaji knjig KangbaËen (1976), Na
vrh sveta (1979), Everest (1981) in Na vrhovih sveta (1992). Napisal
sem tudi veË knjig, med katerimi naj omenim knjigi Stene mojega
življenja (1975), JalungKang (1987), KangËendzenga ter najnovejšo, ki je izšla v založbi Planinske zveze v letošnjem letu in nosi naslov Po svoji sledi. Knjiga je nastala na osnovi mojih alpinistiËnih
spominov ob moji 70-letnici in je dozorela v praznovanje moje
55-letnice alpinistiËne dejavnosti.

Odprave so zahtevale daljše odsotnosti z dela. Ste imeli s
tem kaj težav?

Tone je pisal svojo knjigo pravzaprav 55 let, najprej na kratko,
v svoj dnevnik in samo zase. Nato pa se je odloËil, da odkritosrËno
in temeljito zbere gradiva tudi za vse, ki dolga leta spremljajo neverjeten razvoj in podvige slovenskega alpinizma ter himalajizma.
V letošnjem letu prejel državno Bloudkovo priznanje za življenjsko
delo v športu.

Pri vodstvu firme, pa tudi pri mojih sodelavcih sem imel veliko pomoË. Nudili so mi vso podporo in nesebiËno pomoË, saj je

Marko Piko

Na 414 straneh lahko bralec prebira številne zanimive zgodbe in iskrive misli,
zbrane v kronološkem redu, vsebino pa krasi 250 Ërno-belih in 461 barvnih fotografij. Na koncu so seznami vzponov, odprav, knjig in Ëlankov ter osebno kazalo.
Knjigo je možno kupiti ali naroËiti na Planinski zvezi Slovenije, kratka predstavitev
pa je tudi na spletni strani http://www.youtube.com/watch?v=tC6le9M_gvo.
Marko Piko
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V okviru certifikata do družine
prijaznega podjetja je podjetje z namenom, da bodo zaposleni Ëim bolj
zdravi, na delovnem mestu od 7.
novembra 2011 omogoËilo zaposlenim brezplaËno telesno vadbo (organizirana vodena vadba ali fitnes)
na lokaciji Ljubljana (Bežigrad, Šiška
in ViË) ter na distribucijskih enotah
(KoËevje, Trbovlje in Novo mesto).
Zaradi velikega zanimanja smo dodatno omogoËili rekreacijo tudi v
Domžalah in Kamniku. Pobudo so
zaposleni sprejeli pozitivno; kar sto
zaposlenih se je namreË odloËilo, da
vsaj enkrat tedensko obišËejo fitnes
ali organizirano vadbo.

Zdravje na delovnem mestu

BrezplaËna
telesna vadba

V

sakodnevne telesne dejavnosti so
polne pozitivnih uËinkov na naše
zdravje. To pozna iz lastnih izkušenj vsakdo, ki je vsakodnevno zmerno telesno aktiven. Telesna dejavnost, ki koristi
zdravju, ne vzame veliko Ëasa. Za odrasle je
dovolj že pol ure zmerne telesne aktivnosti
dnevno, za mlade je lahko dovolj že ena ura.
Za telesne dejavnosti ni nikoli prepozno.
"Ne morem" in "nimam Ëasa" sta le
izgovora, saj nadomešËata "noËem" in "si
ne vzamem Ëasa". Zato smo dejansko odloËeni nekaj storiti zase šele takrat, ko to
zares hoËemo in ko si za to, kar hoËemo,
tudi vzamemo Ëas. V zaËetku je vedno pomembno, da se zavedate svojih trenutnih
sposobnosti in zmožnosti in da ste pozorni
na svoje aktualno zdravstveno stanje. Izberite telesno aktivnost, ki vam je najbolj
všeË, saj boste v njej najbolj uživali. Ponudba na trgu je velika in raznovrstna, tako da
se za vsakega najde nekaj primernega. Pri
tem je izjemnega pomena to, da dobro
prisluhnete svojemu telesu in da ne pretiravate. Na voljo so razliËne aktivnosti, s katerimi skrbite za gibanje:
• športna rekreacija: hoja, tek,
hoja v hribe, plavanje, kolesarjenje, ples, nogomet,
košarka, fitnes, razliËne
oblike vodene vadbe
itn.;
• transportne oblike
gibanja: peš, s kolesom ali z rolko

v službo, po nakupih, k prijateljem itn.;
• delavno-rekreativne oblike gibanja: vrtnarjenje, košnja, sprehod s psom, kidanje snega, pomivanje avta, oken itn.;
»e niste športniki, lahko avtobus na
poti v službo nadomestite s kolesom; Ëe
stanujete v bloku, lahko zamenjate dvigalo
s stopnicami; Ëe vam je med rekreacijsko
hojo in tekom dolgËas, lahko povabite s
seboj prijatelja(ico); Ëe hoËete že organizirano dejavnost, se vkljuËite v najbližje
športno društvo, itn.
Vsakodnevna telesna dejavnost ima
naslednje pozitivne uËinke na zdravje:
zmanjšuje nevarnost prezgodnje smrti
zaradi bolezni srca in ožilja, zmanjšuje
nevarnost razvoja sladkorne bolezni,
zmanjšuje nevarnost raka, pomaga prepreËevati visok krvni tlak,
poveËuje moË mišic in Ëvrstost
kosti, pomaga pri nadzoru telesne teže, pomaga zmanjšati
telesne mašËobe, poveËuje
duševno poËutje, zmanjšuje pojav depresije,
poveËuje samozavest
in zmanjšujejo plahost, je potrebna

za normalni telesni in gibalni razvoj, je
potrebna za vzdrževanje in izboljšanje gibljivosti ter ravnotežja, kroniËno bolnim in
invalidom pomaga ohranjati ali poveËati
zmožnosti vsakodnevnih aktivnosti.
Podatki kažejo, da prinaša telesna nedejavnost najmanj dvakrat veËjo ogroženost za nastanek in napredovanje bolezni
srca in ožilja, podobno kot drugi poglavitni
znani dejavniki tveganja za aterosklerozo
(zvišan holesterol, kajenje in visok krvni
tlak).
V svojo telesno dejavnost lahko poskusite vkljuËiti tudi svojega partnerja,
otroka, mamo, oËeta, brata, sestro, dedka,
babico. Skupna gibalna dejavnost nam
koristi in nas zbližuje. Za zaposlene je na
voljo še nekaj prostih terminov (informacije najdete na intranetni strani: Kadri in
izobraževanje/Družini prijazno podjetje ali
pokliËite 01 230 4113 - Alenka Pretnar).
Vsi, ki še razmišljate, da bi se nam pridružili, ste toplo vabljeni. Želimo, da bi nas bilo
še veË. Zdrav duh v zdravem telesu.
Alenka Pretnar
Vir: povzeto po internetni strani:
www.tosemjaz.si
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V decembru je bil za vse otroke sodelavk in sodelavcev, starih
do vkljuËno sedem let, vesel in prijazen dan, saj jih je obiskal eden
izmed treh stari dobrih mož - dedek Mraz.

T

udi letos je družba v okviru aktivnosti “družini prijazno podjetje” poskrbela, da je dedek Mraz
razdelil 335 daril na obmoËju Ljubljane,
KoËevja, Novega mesta in Trbovelj.

Skrbimo za otroke zaposlenih

Dedek Mraz je razveselil
naše najmlajše

V Ljubljani nas je zabaval »arovnik Grega. Navdušil je polno dvorano,
predvsem otroke, ki so se zabavali ob
Ëarovniških trikih in dejavno sodelovali
pri Ëaranju in petju pesmic, predvsem
pa pri klicanju dedku Mrazu, da naj
vendar že pride. To se je tudi zgodilo.
Veselje otrok je bilo neizmerno. Pozneje smo razdelili tudi darila in otroci so
se nasmejanih obrazov slikali z dedkom
Mrazom.
Ob tem se zahvaljujemo tudi vodstvu družbe, ki je omogoËilo dogodek in
se odloËilo tudi za finanËni prispevek.
Hvala vsem sodelavcem, ki ste sodelovali pri pripravi, veliko pohvalo si zaslužijo tudi sodelavci, ki so dedku Mrazu pomagali pri delitvi daril.
				

Za razgiban program je poskrbel Ëarovnik Grega.

Alenka Kušar
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V Elektru Ljubljana smo se tudi letos odloËili, da
pristopimo k dobrodelni akciji zbiranja novih igraË in
knjig, ki jih bomo pred novoletnimi prazniki podarili
socialno ogroženim otrokom od drugega do dvanajstega
leta, ki so se zatekli v materinske domove, varne hiše
in v zavetišËa.

Z

aposlene, ki zmorejo, so pripravljeni in to tudi želijo, smo
zaprosili, da otrokom podarijo darilo, ki jim bo polepšalo
prazniËne dni. Akcija je potekala od ponedeljka, 5. Decembra, do vkljuËno Ëetrtka, 15. decembra 2011. Darila smo zbirali v tajništvih OE in DE ter v kadrovski službi na Slovenski
58. Odziv je bil priËakovano dober. Vsem, ki ste se odzvali, se
iskreno zahvaljujemo.
Zaposleni v Elektru Ljubljana zbirali nove igraËe, knjige
in sladke dobrote za otroke, z namenom, da jih v Ëasu novoletnih praznikov podarimo socialno ogroženim otrokom. Dobrodelna akcija zaposlenih je bila uspešna. Zbrali smo 52 knjig in
76 igraË ter veË kilogramov sladkih dobrot ter tako polepšali
praznike otrokom ogroženih slovenskih družin in pomagali
staršem iz stiske. Darila so šla v dobre roke in na otroπka lica
privabila marsikateri nasmeh!
Na lokacijah Uprava, DE Ljubljana okolica in Ljubljana mesto so zaposleni podarili darila za socialno ogrožene otroke v

Dobrodelna novoletna akcija

Kolektiv Elektra
Ljubljana otrokom
Materinskemu domu v Ljubljani in Centru za socialno delo Ljubljana
Šiška. V DE Trbovlje so zaposleni podarili darila za socialno ogrožene
v Centru za socialno delo Trbovlje. Zaposleni v DE Novo mesto, ki je
od vseh distribucijski enot zbrala najveË daril, so zbrana darila podarila Varni hiši, Centru za socialno delo Novo mesto in socialno ogroženi
družini na podroËju nadzorništva Metlika.

V imenu otrok, ki še verjamejo v Dedka Mraza, mamic,
ki še verjamejo v dobre ljudi ter predstavnikov ustanov za
otroke ter vsem, ki ste se z veseljem odzvali dobrodelni akciji
se LEPO ZAHVALJUJEMO za izkazano solidarnost in soËutje.
HVALA.
Alenka Pretnar
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Družini prijazno

Zamaški za našega Dejana

Zbirajmo in pomagajmo
Veliko nas že zbira zamaške plastenk in se vkljuËuje v
razliËne akcije, da bi prispevali majhen delËek za velik namen. Ob zgodbah, ki smo jih zasledili v medijih, se je tudi
nam porodila ideja, da zaËnemo akcijo zbiranja zamaškov
za sodelavca Dejana, ki je v delovni nezgodi izgubil roki.

Z

a vse, ki ga še ne poznate, naj povemo, da se je Dejan v našem podjetju zaposlil kot elektromonter in svoje delo vestno
opravljal. Z željo po napredovanju je ob delu doštudiral na
elektro fakulteti. Tik pred napredovanjem je usoda želela drugaËe.
Pri delu je doživel težko delovno nezgodo, v kateri je izgubil obe
roki. Danes je Dejan predan mož in oËka 4-letne deklice, ki je kljub
tej tragiËni življenjski preizkušnji poln optimizma in volje do življenja. Z zbranim denarjem od zamaškov bi si rad olajšal vsakdanje življenjske aktivnosti.
Vse vas, dragi bralci Elektro novic, vabimo, da se nam pridružite pri akciji Zbirajmo zamaške za našega Dejana.
Zbiramo zamaške plastenk, sadnih sokov, mineralne vode,
mleka, jogurta, olja, tekoËih pralnih praškov, mehËalcev (ti morajo
biti predhodno oËišËeni). Zamaške lahko oddate v ustrezno oznaËenih škatlah po posameznih nadzorništvih in poslovnih stavbah.
VeËje koliËine zamaškov lahko dostavite v posamezna skladišËa
ali nadzorništva, od koder jih bomo odpeljali na zbirno mesto v
Domžalah.
Prve zamaške za Dejana je zbiralo podjetje Interseroh, ki se
ukvarja z zbiranjem in s predelavo odpadnih surovin od elektriËne
Zamaške smo zbirali tudi na Študentski areni.
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in elektronske opreme, odpadnih baterij, nagrobnih sveË, zdravil
itn. Letos so uspešno zaËeli projekt Vrni embalažo v reciklažo, kjer
ljudi na veËjih javnih prireditvah spodbujajo k loËenemu zbiranju
odpadne embalaže. Ker so plastiËni pokrovËki povezani z odpadno plastiËno embalažo - s plastenkami, so zaËeli razmišljati tudi o
veËjem projektu zbiranja plastiËnih pokrovËkov. Tako se je pojavila
priložnost sodelovanja na Študentski areni (prireditev je namenjena
predvsem mladim, kjer se na stojnicah predstavljajo razliËna podjetja, organizacije, društva), kjer se že štiri leta pojavljajo s spodbujanjem mladih k loËenem zbiranju odpadkov. Lani so bili zelo uspešni
z zbiranjem odpadnih baterij, letos pa so spodbujali zbiranje plastiËnih pokrovËkov, ki so jih namenili za Dejana. V treh dneh so jih
tako zbrali kar 32,5 kg, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
Vesna Oman

podjetje

Družini prijazno

Izobraževanja najmlajših

ElektriËar Piko na obisku
v otroških vrtcih
Elektro Ljubljana tudi v letošnjem letu nadaljuje izobraževanje
najmlajših v vrtcih. V sodelovanju
s starši otrok poskušajo vzgojiteljice
otrokom prikazati razliËne zanimive
poklice, kamor sodi tudi poklic elektromonterja.

zvaja, kako pride do uporabnikov, kje vse
se uporablja in kako je treba z elektriko
ravnati in varËevati.

S

odelavci, ki imajo otroke v vrtcih, so
nas zaprosili, da bi otrokom predstavili delo elektrikarjev ter na primeren
in otrokom razumljiv naËin razložili, kaj je
elektrika, kje in na kakšen naËin se proi-

ElektriËar Piko v vrtcu v IvanËni Gorici.

Otrokom je bila predstavljena zašËitna oprema.

Povabilu smo se z veseljem odzvali in
tako sem kot elektriËar Piko v popolni delovni
opremi elektromonterja obiskal malËke v vrtcih Kekec v Savi pri Litiji, SonËnica v Velikem
Gabru, Viški gaj v Ljubljani in vrtcu v IvanËni
Gorici. Otroci so z velikim zanimanjem spremljali kratko predavanje ter predstavitev zašËitne opreme in z vprašanji aktivno sodelovali. Tudi sami so si lahko namestili Ëelado in
zašËitne rokavice, najveË veselja pa je izzval
prikaz naelektrenosti z balonom in zibanje z
varnostnim pasom.
Marko Piko

Prvi koraki v uËenost

Kako smo v vrtcu SonËnica spoznavali
energijo

V oktobru smo v skupini Kužki
spoznavali razliËne vrste energije.
Izhajali smo iz narave in neposrednega okolja ter ugotavljali, kako
se spreminjajo vreme in letni Ëasi.
Otroci so se seznanili s pomembno
vlogo sonca, vode in elektrike.

O

troci so izdelali jadrnice iz orehovih lupinic in jih preizkusili v
bazenËku. Gibanje so povzroËili

ElektriËar Piko v vrtcu v Velikem Gabru.

s pihanjem s pomoËjo slamice. Energijo
vetra so preizkusili s pomoËjo vetrnic, ki
smo jih skupaj izdelali v vrtcu. Poskus
smo izvedli zunaj v vetrovnem vremenu.
Bilo je zabavno in pouËno.
Vse o elektriËni energiji nam je povedal elektriËar Piko. V naš vrtec ga je
pripeljal Pijin oËka Boris, ki je tudi elektriËar. Z njima smo preživeli prijetno in
zanimivo dopoldne. Otroci so spoznali
obleko in opremo elektriËarja ter jo tudi
preizkusili. Seznanili so se z nevarnostmi elektrike ob nepravilnem ravnanju,
uporabnosti elektrike ter pridobivanju
elektriËne energije in varËevanju z energijo. Naredili smo poskus z balonom in
spoznali statiËno elektriko. Spomnili smo
se tudi na stare predmete - sveËe, petrolejke …, ki smo jih spoznavali v lanskem

šolskem letu in primerjali življenje nekoË
in danes. Po konËanem obisku so otroci
elektriËarja Pika še narisali.
Naslednji dan smo se pogovarjali o
vsem, kar smo doživeli prejšnji dan. Od
vsega so si najbolj zapomnili prav obisk
elektriËarja Pika. Vodstvu podjetja Elektro Ljubljana se zahvaljujem, da nam je
omogoËilo spoznati zahteven in zanimiv
poklic ter delo z energijo, brez katere si
danes ne moremo zamišljati življenja.
V našem vrtcu bomo otroke in starše še
naprej ozavešËali o pomenu varËevanja
z vsemi vrstami energije ter ohranjanja
zdravega in Ëistega okolja, v katerem živimo.
Martina Mole, vzgojiteljica

december2011 | Dober tok. • 43

in zastopniki

Naši predstavniki

Pismo predsednika sveta delavcev

Izkoristimo izzive v letu 2012
pa v obravnavanih pobudah o spremembah posameznih poslovnih procesov ter o vplivu zaposlenih na poslovanje s poËitniškimi
kapacitetami in delovanje podroËja za varnost in zdravje pri delu.
Uprava družbe Elektro Ljubljana d. d., je predloge iz predstavljenih
pobud upoštevala in se ustrezno odzvala; tudi to po mojem mnenju
govori v prid uËinkovitosti sveta delavcev. Zadovoljen sem z našim
delom v preteklem letu, kar je bilo postorjenega pa je bilo sproti
objavljeno na oglasnih deskah in intranetu. Ker je naše delo usmerjeno v dobro poslovanje naših treh podjetij, kar je seveda predvsem
v korist zaposlenih, smo ves Ëas dostopni za vse vaše pobude in
mnenja, branil pa se ne bom niti kritik, ki jih bomo izkoristili za še
veËjo uËinkovitost.

egon.hoda@elektro-ljubljana.si

V letu, od katerega se poslavljamo, je dokonËno oblikovana osnova prihodnjih poslovnih razmerij naših skupnih podjetij, nova organiziranost pa bo moËno vplivala
tudi na vse nas, zaposlene v matiËni oziroma v eni izmed
dveh hËerinskih družb. Spremembe so stalnica naših življenj, zato menim, da se je novih izzivov neupraviËeno
bati, treba jih je izkoristiti.

S

vet delavcev družbe Elektro Ljubljana se je v imenu zaposlenih neposredno s svojimi obravnavami in pobudami ter
posredno prek nadzornega sveta družbe aktivno vkljuËeval
v poslovne dogodke preteklega leta. Osrednji dogodek je bil seveda postopek loËitve tržne dejavnosti dobavitelja elektriËne energije in regulirane dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja. Ta po mojem osebnem mnenju sicer zgrešena odloËitev
države - veËinskega lastnika družbe Elektro Ljubljana - je prinesla
ne le velike stroške podjetju in ogromno dela, ampak je ustvarila
tudi neke vrste negotovost med nami, zaposlenimi. Žal se izËlenitvi
nismo mogli izogniti, ob zglednem sodelovanju uprave, sindikata
in sveta delavcev pa so ob zagotovitvi vsaj minimalne poslovne
varnosti novega podjetja zagotovljene tudi maksimalne delovnopravne pravice zaposlenih.
Svet delavcev, ki v tem trenutku zastopa vse organizacijske
enote vseh treh podjetij, je skozi leto seveda spremljal tudi druga
poslovna dogajanja. Izvrševanje obveznosti in pravic, ki jih prinaša
sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe skladno z zakonodajo, se je pozitivno odrazilo predvsem v seznanjenosti zaposlenih z
razliËnimi poslovnimi odloËitvami poslovodstva družbe, še posebej
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Pred nami so torej novo poslovno leto, novi cilji in
nove želje. Izkušeni se bomo morali v prihajajoËem letu
spet izkazati, novozaposleni se bodo morali dokazati, skupaj pa, sem prepriËan, da zmoremo vse. Elektro Ljubljana,
Elektro Energija in Elektro Ljubljana OVE naj bodo naš
skupni podjetniški cilj in poslovni uspeh, želim vam seveda, da to dosežemo zdravi in sreËni.
Egon Hoda, predsednik sveta delavcev

in zastopniki

Naši predstavniki

Pismo predsednika sindikata

Z optimizmom naprej
Letošnje vošËilo bi oËitno moralo biti kratko in grobo,
pa tega ne želim pisati, ni v moji naravi, predvsem pa mislim, da je nastopil Ëas, ko bi morali v naša življenja vliti
malo veË optimizma in upati na boljše. Veste, pesimizem
ni nikoli prinesel niË dobrega, tudi napredka ne bi bilo
nobenega, Ëe bi vsi razmišljali tako.

V

tem letu smo uspešno prebrodili krizno obdobje, v sindikatu z velikimi napori uspeli ohraniti obstojeËo raven socialne varnosti, mimogrede, takšen rezultat nikakor ni samoumeven, ampak smo zanj garali v sindikatu podjetja in v sindikatu
dejavnosti energetike. Ne samo da smo ohranili vse dosežene pravice, nekatere smo celo izboljšali. Seveda pa je bila podlaga za
takšne aktivnosti jasna želja vseh zaposlenih, da z dobrim delom,
velikokrat tudi v nemogoËih vremenskih razmerah, svojim odjemalcem nudimo zares kakovostno dobavo elektriËne energije s Ëim
manj stroški.
To je tudi osnovno poslanstvo naše družbe, ne glede na to, da
smo se konec leta razdelili. Elektro energija, d. o. o., bo zdaj v okviru skupine skrbela za prodajo elektrike, EL OVE, d. o. o., bo gradila
elektrarne in upravljala s proizvodnjo elektrike, krovno podjetje
Elektro Ljubljana d. d., pa bo tudi v prihodnje skrbelo za dobro
poslovanje in rast celotne skupine. Sindikat podjetja je zagotovil
vsem zaposlenim v skupini enake ali boljše pogoje tudi v novih
družbah in naj tudi na tem mestu zagotovim, da bomo, ne glede
na strašne pritiske in interese, tudi v prihodnje zagotovili delo in
varnost znotraj skupine Elektro Ljubljana in ne pristajali na lažne
obljube in navidezni “med” zunaj tega okvira.
Elektro Ljubljana ima dolgo tradicijo, znanje in zaposlene, ki
znamo delati, smo pri tem delu odgovorni in zanesljivi, lastnik pa
naj konËno dojame, da je to treba primerno plaËati. Druge alternative ni. RazliËne špekulativne namere prodaje delov družb ali celotnih družb smo spremljali zadnjih dvajset let in naivni so tisti, ki
menijo, da v sindikatu brez argumentov nasprotujemo in onemogoËamo takšne akcije. Nasprotno, skozi vsa ta leta smo argumentirano dokazovali, tudi s študijami s pomoËjo priznanih domaËih
in tujih strokovnjakov, predvsem pa na osnovi slabih izkušenj iz
drugih držav, da imamo prav in da država ne sme prodajati niti
posameznih delov energetskega sistema. Ko ostane brez tega dela
gospodarstva, se bo zaËel rušiti tudi preostali del. Konec koncev,
zakaj bi bil nakup dela našega podjetja dober za nekega investitorja, za nas pa to ni dobra zgodba? Cenim in spoštujem znanja naših
mladih strokovnjakov, ki so drznejši in imajo bolj smele naËrte. Res
pa je tudi, da je to delo, ki ga lahko skupaj opravljamo v Elektru
Ljubljana, rezultat vlaganj dela in znanja nekaj generacij in tudi

mitja.fabjan@elektro-ljubljana.si

zaradi spoštovanja do naših predhodnikov bomo poskrbeli, da se
tradicija skupine Elektra Ljubljana nadaljuje in da tudi zanamcem
pustimo veË, kot smo mi prejeli od naših upokojenih kolegov. To je
naša obveza, to je poslanstvo sindikata in vseh zaposlenih.

Spoštovani, naj bo novo leto uspešno, naj bodo napovedi o novi recesiji zgrešene, naj ima zdravstvena blagajna Ëim manj stroškov zaradi nas, predvsem pa si tudi v
prihodnjem letu zaupajmo - le tako bo za skupino Elektro
Ljubljana d. d., in vse nas leto 2012 dobro.
Mitja Fabjan
v imenu izvršnega odbora
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Aktivno druženje

Dobrepoljsko “vandranje”
Letos smo za jesenski pohod izbrali “Dobrepoljsko vandranje”, kamor nas je povabil organizator pohoda Alojz NuËiË, sicer Ëlan DUEL.

no znano Podpeško jamo. NaËrt jame je
narisal že Janez Vajkard Valvazor leta
1687. »loveške ribice, ki so bile odkrite
v vodnih jamah Dobrepolja, sodijo v eno
izmed sedmih vrst, imenovano MaËerole.
Od PodpeËi smo nadaljevali pot do Vidma, kjer je bil naš konËni cilj.

I

z Ljubljane smo se odpeljali proti Grosuplju, kjer smo popili jutranjo kavico
in nadaljevali pot prek »ušperka do
Vidma. Po prihodu smo si ogledali JakliËev dom, v katerem so: kinodvorana,
gledališËe, knjižnica in muzejska zbirka,
ki prikazuje dobrepoljske obiËaje, pustne
noše in staro pohištvo. V domu je spominska soba podgoriËana Frana JakliËa,
pisatelja, uËitelja, organizatorja in politika (1868-1937) ter spominska soba slikarjev Toneta in Franceta Kralja.
Iz Vidma smo krenili mimo Štihovine (110 let star, nekdaj najveËji dobrepoljski kmeËki dvorec, ki je bil v lasti
premožne in gospodarsko napredne rodbine Šteh). V okviru mogoËnega poslopja
so delovale: gostilna, trgovina, hranilnica, orožniška postaja, dvorana z odrskim
zastorom za predstave. Na dvorišËu je
bila kovaËija, hlev za živino in mesnica.
Videli smo še hišo s spominsko plošËo
najveËjega dobrepoljskega pisatelja Frana JakliËa, nadaljevali pot mimo Klavsove domaËije, kjer je bila doma mati Frana
JakliËa, mimo Ratik, središËa dobrepoljske industrije. Na obrobju Bruhanje vasi
smo pri kapelici sv. Marije z detetom zavili proti Zagorici do rojstne hiše Franca
in Toneta Kralja. Po krajšem postanku
nas je pot vodila skozi Malo vas s tipiËno
vaško arhitekturo (znamenita kapelica, Štihova hiša, osrednji vaški prostor)
do Zdenske vasi (prviË je omenjena leta
1256, ko jo je grof Ortenburški prodal stiškemu samostanu. Vas je cvetela v Ëasu
furmanstva, sejmov in romanja). Pot se
vzpenja do Lipovega gaja, kjer je umešËena romarska cerkev sv. Antona Padovanskega na Zdenski Rebri, zgrajena v
17. stoletju. Od cerkve vodi stara cesta
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Udeleženci izleta v Dobrepolju.

(rimska cesta) v najstarejšo dobrepoljsko
vas - Cesta. V listinah je kraj omenjen
že leta 1058, ko je nemški kralj Henrik
IV. kmetije, vasi podelil v dar Salzburški nadškofiji. Nad vasjo v Osekovi jami
je vodni izvir Osek (11. stoletje). Ob obnovljeni železniški progi smo prišli do
Podstruge pri stari apnenici, nato smo
krenili po poti mimo kamnoloma, ki se
je zaËela vzpenjati v poboËje Male gore,
mimo novega naselja Videmski hrib in
se mimo cerkve sv. Martina spustili do
vasi PodpeË. Tam smo si ogledali svetov-

Ob poti smo imeli bolj oblaËno in
sveže vreme, kar pa nas ni motilo, saj so
nas domaËini prisrËno sprejeli, nam predstavili svoje znamenitosti in nas ob poti
veËkrat presenetili s pogostitvijo doma
pripravljenih dobrot.
Pri Kulturnem domu so nam pripravili še enolonËnico in kulturni program.
Po konËanem programu smo se na poti
domov ustavili na prigrizek in pijaËo pri
naših gostiteljih TonËki NuËiË in Alojzu
NuËiËu ter tako sklenili prijeten dan.

VošËilo
Vetra ne moremo spreminjati, lahko
pa nastavimo svoja jadra. Nastavite jadra,
da ulovite sreËo, zdravje, uspeh in zadovoljstvo v prihajajoËem letu 2012. To želimo
vsem Ëlanom društva, zaposlenim in upokojencem Elektra Ljubljana.
Jože Bergant,
predsednik Društva upokojencev
Elektra Ljubljana

Ladka Weilgoni

UPOKOJENCI

NAŠI

Spoznavanje bogastev Slovenije

Izlet v Belo
krajino

Na letošnjih izletih nas res spremlja lepo vreme,
tako da so naša Ëustva še dodatno obogatena s prelepimi
barvami in z nepozabnimi prizori naše Ëudovite Slovenije. Vse premalo naredimo, da to lepoto spoznamo, jo
oËuvamo in prepustimo našim naslednikom vsaj takšno,
kot smo dobili, Ëe ne vsaj malo boljšo.

P

rvi postanek za jutranjo kavico smo naredili na Dvoru in v Žužemberku, saj imajo v manjših mestih za dva avtobusa prekratke
“šanke”. Pot smo nadaljevali vzdolž zelene Krke, mimo gradu
v Soteski in »rmošnjic do male vasice Rožanec. Nad njo se v globeli
skriva nekdanje pogansko svetišËe ali mitrej. Mitrej je reliefna podoba
perzijskega sonËnega boga Mitre, ki ubija bika. Ta vera se je v rimskem
Ëasu razširila po zahodni Evropi in vplivala na razvoj kršËanstva, v
4. stoletju pa so jo skupaj z drugimi poganskimi verami prepovedali.
Nad mitrejem smo si ogledali staro cerkvico sv. Jurija z romansko osnovo, zanimiv pa je tudi podatek, da so zvon ulili leta
1609 v livarni E. Somraka v Ljubljani.

Društvo upokojencev

Martinovanje
Leto je naokrog in spet smo se sreËali na martinovanju. Tokrat nas je pot vodila v PodboËje. Seveda nismo šli
naravnost, ampak malo naokrog po naši lepi deželi.

Udeleženci izleta na medvojnem letališËu v Potoku.

Pot smo nadaljevali mimo »rnomlja do partizanskega letališËa Otok. Tu je razstavljeno letalo DC 3, imenovano tudi dakota,
s katerim so zavezniki v drugi svetovni vojni dostavljali vojaško
pomoË in vozili ranjence na zdravljenje v Italijo.
V Metliki, kjer smo imeli Ëas za samostojne oglede starega
mestnega jedra, gasilskega ali belokranjskega muzeja, nas je že
priËakalo vroËe jesensko sonce, tako da so se nekateri rajši prepustili “martinËkanju s kozarcem ali skodelico” kot pa ogledom.
Dan smo konËali na kmeËkem turizmu družine SimoniË v
DrašiËih. Tu nas je sprejel izjemno zgovoren in gostoljuben gospodar, nam z zabavnim prikazom zgodovine kraja in obiËajev
popestril zelo okusno kosilo in dobro pijaËo. Na vrtu smo se ob
peËenem kostanju in kozarcu pijaËe poslovili od lepe in gostoljubne Bele krajine ter se prek “tistih dolgih klancev” sreËno vrnili domov.
Janez Weilgoni

mize in kosilo je bilo ena, dve pred nami in mi, ne bodi leni, smo se
lotila dela in ga temeljito opravili. “Suha pipa” - tako so se imenovali
glasbeniki - so komaj Ëakali, da so lahko zaigrali in nas zvabili na
plesišËe. Popoldne je ob prijetni glasbi, dobri kapljici, krstu mošta in
klepetu hitro minilo. Poslovili smo se od sotrpinov, ki so se odpeljali
v smeri Grosuplje-Ljubljana, mi pa smo naredili ovinek skozi Novo
mesto, KoËevje in naprej v Ljubljano, kjer smo se poslovili in si zaželeli na svidenje.
Zvonka Osredka

E

n avtobus je ubral smer Ljubljana-Grosuplje-Novo mesto, drugi
pa Ljubljana-KoËevje; vsi smo se sreËali na jutranji kavici v
Novem mestu, kjer smo zaËeli s klepetom in klepetali, klepetali... Iz Novega mesta smo se odpeljali na Rako v “CviËkov hram”, kjer
ima od letos svoj sedež tudi “Ambasada cviËka”. CviËkov hram so s
prostovoljnim delom in prispevki v materialu postavili dolenjski vinogradniki. Predstavniki dolenjskih vinogradnikov, ki so nas sprejeli,
so nam predstavili svoje delovanje, ogledali smo si muzej in seveda
poskusili nekaj vrst dolenjskih vin in prigriznili dolenjske dobrote.
Ob tem prijetnem poËetju urni kazalci kar letijo okrog in morali smo
se posloviti. Odpeljali smo se v PodboËje, kjer nas je sprejela prijazna
lastnica, glasbeniki pa so še pripravljali ozvoËenje. Posedli smo se za

Vzdušje na martinovanju v PodboËju je bilo prijetno.
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Aktivni na 16. ljubljanskem maratonu

Športniki Elektra Ljubljana uspešni
Tudi letos smo se Ëlani Športnega društva Elektra Ljubljana v zavidljivem številu udeležili najveËje in najlepše
tekaške prireditve v Sloveniji. Dogodek so po številu udeležencev in v rezultatskem smislu zaznamovali sami presežniki, svoje pa smo dodali tudi športni navdušenci Elektra
Ljubljana. Barve podjetja smo zastopali v vseh kategorijah.

D

a ne bi ostali neopaženi, smo pred startoma obeh tekov izvedli skupinsko fotografiranje. »e že nismo vsi hitri, smo
pa zagotovo lepi … Po konËanem teku smo lahko še polni
zadovoljstva in lepih obËutkov skupno ugotovili - Ljubljanski maUdeleženci teka na 10 kilometrski progi.

raton kot prireditev raste iz leta v leto, trendu pa vneto sledimo tudi
Ëlani športnega društva, ki se vsako leto v veËjem številu udeležujemo ne samo tekaških, ampak tudi drugih rekreativnih prireditev.
Pa ne le to - tudi sicer je v podjetju mogoËe zaznati poveËan interes
po gibanju in aktivnem življenju. Zato naj za prihodnje leto velja
vabilo za vse tiste, ki se nam še niste pridružili - Ëim prej v naravo,
priprave na 17. Ljubljanski maraton so se že zaËele.
Udeleženci teka na 21 kilometrski progi.

V sklopu aktivnosti ŠD Elektra Ljubljana smo konec novembra letos uspešno izvedli tretji turnir ekip v
bowlingu, ki se je kot novost iz leta 2010 dobro prijela
med Ëlanicami in Ëlani ŠD.

T

udi tokrat smo turnir izvedli v klubu 300 na Regentovi cesti. Odziv Ëlanov je bil velik, tako da smo ponovno zasedli
vse steze v klubu. Glede na odziv Ëlanov ŠD in odliËno
vzdušje v klubu ob glasbi, prigrizku in ob pijaËi bomo z organizacijo nadaljevali tudi v letu 2012.
Najboljša ekipa, posameznica in posameznik, so prejeli spominsko darilo - kegelj. Ekipi, ki ji na dan tekmovanja sreËa ni bila
naklonjena in je tokrat zasedla zadnje mesto, smo pripravili preseneËenje z darilnim bonom, s katerim bodo lahko izpilil tehniko v
enournem brezplaËnem obisku kluba.
Andrej Wagner

Obilo zdravja, sreËe, veselja, užitkov in medsebojnega razumevanja v Novem letu 2012 vam želi Upravni
odbor ŠD Elektro Ljubljana.
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Mitja Breznik

Bowling

Turnir v klubu 300
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Okusi

Novoletne
biskvitne
breskove rezine
SESTAVINE
10 dag moke
¼ zavitka pecilnega praška
12 dag sladkorja v prahu
1 zavitek vaniljevega sladkorja
3 jajca
2 žlici tople vode
3 žlice stopljenega in ohlajenega masla
nekaj kapljic limone - za okus

OBLOGA
dobro odcejene, vložene breskve ali marelice
1 zavitek tortnega preliva
10 dag sladkorja
¼ l stepene smetane ali manj
1 zavitek vaniljevega sladkorja
malo marmelade, bomboni ali kandirane Ëešnje za okras

PRIPRAVA
Cela jajca in toplo vodo penasto stepemo, nato dodamo sladkor, vaniljev sladkor in nekaj kapljic limone ter še stepamo. Ko je
masa lepo rahla in narasla, primešamo moko s pecilnim praškom.
Nazadnje po kapljicah vmešamo še stopljeno in ohlajeno maslo.
Testo damo v pomašËen in pomokan podolgovat model za biskvite
ali srnin hrbet. PeËemo pri 180 stopinjah 25 minut oz. odvisno od
peËice. Ohlajen biskvit zrežemo na 2 cm debele rezine. Po eni strani
jih tanko namažemo z mareliËno marmelado in obložimo z rezinami breskev ali marelic. Oblijemo s tortnim prelivom (pripravimo ga
po receptu na vreËki). Stepemo smetano in jo sladkamo z vaniljevim sladkorjem. Na rezine nabrizgamo lepe kupËke, ki jih okrasimo
z bomboni ali s kandiranimi plodovi.

BožiËnonovoletni piškoti
SESTAVINE
•
•
•
•
•
•
•

30 dag moke
zravnana žliËka pecilnega praška
10 dag sladkorja v prahu
18 dag namizne margarine Zvezda
15 dag mareliËne marmelade
3 žlice ruma
jajce, vreËka vaniljevega sladkorja, šËepec soli, vaniljev sladkor
za posip, papir za peko

PRIPRAVA
Presejemo moko s pecilnim praškom in sladkorjem v prahu.
Dodamo košËke margarine, vaniljev sladkor, jajce in šËepec soli. Sestavine hitro zgnetemo v gladko testo. Damo ga v prozorno vreËko
in približno za dve uri v hladilnik. PekaË obložimo s papirjem za
peko. Nato testo na pomokani površini razvaljamo približno 3 mm
debelo. Z modelËki izrežemo kekse, jih zložimo na pekaË in peËemo
v ogreti peËici 15 minut pri 190 stopinjah do svetlo rumene barve.
Piškoti naj se v pekaËu ohladijo.
Za nadev zavremo marmelado z rumom. Polovico keksov premažemo z nekoliko ohlajeno marmelado in sestavimo z drugimi
nenamazanimi keksi. Piškote potresemo s sladkorjem v prahu, ki
smo ga pomešali z vaniljevim sladkorjem.

NASVET
V dobro zaprti posodi za kekse lahko božiËno-novoletne piškote hranimo dobra dva tedna. Sestavine so za okoli 60 keksov,
odvisno od velikosti modelËkov.
Monika MikliË

NASVET
Ko je biskvit lepo narasel, je treba z veliko nežnosti vmešati
stopljeno maslo, da se ne sesede. Mešamo roËno in poËasi.
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NateËaj

Naj fotografija
2011

Za tretjo letošnjo številko našega glasila smo v uredništvo prejeli devet zanimivih fotografij. Svoje fotografije so na razpis
“Naj fotografija leta 2011” poslali: Aleš Kepic, Alojzij HanËiË, Anton Štimec, Bogdan
Gantar, Marjan Drolc, Matjaž Belšak, Stanka
KrušiË in Tomislav Kump.

A

vtorjem fotografij se zahvaljujemo za poslane fotografije. K sodelovanju vabimo
tudi druge sodelavce in upokojence, da s
svojimi fotografijami sodelujejo v nateËaju za izbor
“Naj fotografija leta 2012” tudi v naslednjih številkah našega glasila in tako tudi našim bralcem priËarajo lepote trenutkov, ujete v objektiv fotografskega
aparata.
Uredništvo

Matjaž Belšak: Megleni objem.

Bogdan Gantar: V luninem siju
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Anton Štimec: Mehanska pomoË.
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Tomislav Kump: Oko.

Marjan Drolc: Strela.

Alojz HanËiË: Pikapolonice.

Matjaž Belšak: Prebujanje energije.

Stanka KrušiË: Sveta Trojica.

Aleš Kepic: Dopust je le še spomin.
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KRIŽANKA

NAGRADNA

Sestavil:
TONI

Meja, zunanji rob
(množina)

Upad,
sesedenje
organov

Glavni
števnik

Nuša Tome

Kemijski
simbol za
Neon

Pogost
veznik

»arovnik
(star izraz)

Lastnost
enakega

Majhno
okno
Olikano,
lepo
vedenje
Robert
Lekše
Pisatelj
Fleming
Organ
oblasti

SESTAVIL:
TONI

Foto:
Marko
Piko

Predmeti
ali obleka
za neko
dejavnost

RdeËi križ
Violina
(star izraz)

Kar je
vrisano
Uvodni
govor

Ocet

Napeta,
tanka koža
(boben)

Krajπa
oblika za
Estonca

Pogodba,
tudi zveza
Kokoπji
iztrebek

Otok v
Jadranu

Italjanski
Del obraza
pesnik
(za vod)
(Pietro)

Dekanov
namestnik
Turπki
vladar
Najboljπa
glina

Cevast
prostor
pod
površjem
Orestova
sestra
v grški
mitologiji

Grπka Ërka
Joæe
Godina
Oznaka za
meter

Srbsko
moπko ime
(Kapor)

Simbol za
Ajnπtajnij
Starogr.
matematik

Kamnina
iz drobcev
razliËnih
kamnin

Nekdanja
ploπËinska
mera
(oral)
Pintar
Bojan

Kratica za
element
Gl. mesto
Babilonije

Raznaπalec
poπte
Simbol za
Nobelij

Ruski
predsednik
vlade

Zensko
ime (tudi
sl. pevka)

Obtesano
deblo

Koralni
otok

Med velikim številom pravilnih rešitev nagradne križanke Ëestitamo izžrebanki Štefki Sotlar iz RadeË, ki bo prejela praktiËno nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne rešene križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vkljuËno 15. 2. 2012 in pošljete na
naslov: Elektro Ljubljana d. d., Oddelek za odnose z javnostmi, Uredništvo Elektro novic, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.

novice
ELEKTRO

Elektro novice so interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Naslov: Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana. Elektro novice prejemajo vsi
zaposleni, štipendisti in upokojenci Elektra Ljubljana. Urednica: Stanka KrušiË. Elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si 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,
Violeta Irgl.
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ELTIMA
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nekaj resnice

V vsaki šali je

Navdušenje?

Kaj je elektrika?

Moški pravijo: “Ženske, nikar se preveË ne
navdušujte, Ëe tekamo za vami. Tekamo tudi za
žogo, a jo na koncu vedno brcnemo.”
Ženske odgovorijo: “Moški, nikar se preveË ne navdušujte, Ëe vam reËemo, da smo zaljubljene v vas. Zaljubimo se tudi v Ëevlje in si
jih potem nabavimo 15 parov - tako … za vsak
primer.”

•
•
•
•

zjutraj vstaneš z visoko napetostjo,
potem greš z uporom v službo,
ves dan plavaš proti toku,
zveËer prideš domov naelektren.

Misel
Ko so Dalajlamo vprašali, kaj ga najbolj
preseneËa, je odgovoril: “»lovek.”
Ker žrtvuje svoje zdravje, da bi zaslužil denar.
Potem žrtvuje denar, da bi spet dobil svoje zdravje.
In potem je tako zaskrbljen za prihodnost, da ne
uživa sedanjosti; rezultat tega je, da ne živi v sedanjosti ali prihodnosti; živi, kot da nikoli ne bo
umrl, in potem umre, ne da bi kdaj zares živel.

So trenutki, ko je energija neprecenljiva...
Energija je tista, ki nas povezuje. Zato v prihodnjem letu razsvetljujte
obraze najbližjih, predvsem pa uživajte v trenutkih, polnih 100 %
pozitivne energije.
EnergiËno 2012!

