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Uvodnik
Distribucija električne energije, ta
več kot 100 let star predvidljiv in stabilen posel, je od odprtja trga z električno energijo postavljen pred vedno nove
zahteve in izzive. Veriga poslovanja z
električno energijo se močno spreminja, saj vanjo vstopajo novi igralci, ki
za svoje delovanje potrebujejo podatke
iz distribucijskega omrežja. Sodobna
in učinkovita distribucijska podjetja
morajo poleg distribucijskega omrežja
dobro poznati in obvladovati tudi potrebe in navade uporabnikov omrežja.
Razumeti morajo, kaj se dogaja vzdolž
distribucijskega omrežja, vse do merilnega mesta in za njim. Povezati morajo
uporabnike, dobavitelje in ponudnike
energetskih storitev ter jih opremiti z
informacijami, ki omogočajo upravljanje proizvodnje in porabe, glede na pogoje v realnem času. Vse to pa je treba
storiti tako, da celota deluje učinkoviteje kot vsota posameznih delov.
Da bi Elektro Ljubljana ostala v
družbi sodobnih in učinkovitih, v podjetju izvajamo projekte, s katerimi izboljšujemo informacijsko podporo,
uvajamo nove tehnologije (virtualna
elektrarna), optimiramo poslovne procese ter izboljšujemo učinkovitost. Vse
to pa ni možno brez vas zaposlenih,
ki iščete in vpeljujete nove rešitve za
učinkovito prilagajanje vsem izzivom.
Samo s skupnimi napori bomo obstali
in ostali v družbi najboljših.
Matjaž Osvald,
svetovalec predsednika uprave za tehnično
področje, namestnik predsednika uprave
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Redna letna skupščina
delničarjev
Na zadnji avgustovski dan se je
90,34 % zastopnikov kapitala udeležilo že 17. redne letne skupščine Elektra
Ljubljana. Delničarji so se seznanili z
revidiranim in konsolidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2011
ter z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil. Delničarji so potrdili in
odobrili delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2011 ter jima podelili razrešnico, saj so rezultati poslovanja
ugodni tudi v letošnjem letu. Za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje
poslovnih izkazov v letu 2012 pa so imenovali družbo BDO revizija.
Delničarji so izglasovali nasprotni predlog Republike Slovenije po pooblastilu
Agencije za upravljanje kapitalskih naložb
Republike Slovenije ter sprejeli sklep, da
se bilančni dobiček družbe, ki je na dan
31.12. 2011 znašal 2.193.800,07 EUR, v
višini 2.192.976,02 EUR razdeli delničarjem v obliki dividend, del dobička v višini
824,05 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. Upravičenci za izplačilo
dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na
dan zasedanja skupščine. Bruto dividende,
ki na delnico znašajo 0,056 EUR, bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini.
Glede na potek skupščine in sprejete
sklepe lahko ugotovimo, da so delničarji
zadovoljni z opravljenim delom v preteklem obdobju, kar je navsezadnje pohvala vsem zaposlenim, ki so s svojim delom
prispevali k uspešnem poslovanju družbe.
Mitja Breznik,
pravna pisarna in kadrovska služba, OE Skupne storitve

Delničarji so se seznanili s poslovanjem
družbe v lanskem letu.
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Moja mreža: enostavna
komunikacija z uporabniki
omrežja prek portala
Elektro Ljubljana
Portal Moja mreža je namenjen enostavni komunikaciji uporabnikov omrežja z
družbo Elektro Ljubljana. Sestavljen je
iz dveh sklopov; prvi je namenjen zgolj
uporabnikom omrežja z ločenim računom za dobavo električne energije in
uporabo distribucijskega omrežja, drugi
sklop pa je namenjen vsem uporabnikom
omrežja na območju upravljanja omrežja
Elektro Ljubljana, ne glede na to, kdo je
dobavitelj električne energije na določenem merilnem mestu.
Prvi sklop zahteva registracijo uporabnika omrežja in omogoča:
• prijavo na e-račun za plačilo uporabe
omrežja in prispevkov,
• pregled izstavljenih računov in prejetih plačil uporabe elektroenergetskih
omrežij ter pripadajoči arhiv,
• pregled porabe električne energije,
• vnos stanja števca,
Drugi sklop, ki je namenjen vsem uporabnikom brez registracije na portal, pa
omogoča podajanje:
• prijave na storitev obveščanja o načrtovanih izklopih na omrežju,
• vloge za zmanjšanje jakosti glavnih
varovalk,
• vloge za zvišanje glavnih varovalk v
okviru priključne moči iz Soglasja za
priključitev,
• vloge za spremembo načina merjenja,
• vloge za spremembo soglasja za priključitev,
• vloge za spremembo naslova za pošiljanje računov za uporabo omrežja,
• prijave napak na merilnem mestu/
omrežju.
Na portal Moja mreža lahko dostopamo
preko spletne strani www.elektro-ljubljana.si. Opisan komunikacijski kanal
ne obsega procesa dobave električne
energije in povezanih storitev, saj za to
ustrezno poskrbi izbrani dobavitelj električne energije na merilnem mestu uporabnika omrežja.
Klemen Hrovat,
služba za uporabnike, OE Storitve za uporabnike

direktivam. Opremljena je z dvema sedem-polnima vtičnicama, ki omogočata
hkratno hitro trifazno polnjenje. Vtičnica
lahko tudi sama prepozna uporabnika in
mu določi režim polnjenja. Proizvajalec
elektročrpalke je podjetje Circutor iz
Španije, dobavlja pa jo je slovensko podjetje Belmet MI. Tudi hrastniška elektročrpalka se napaja z energijo iz obnovljivih
virov energije - iz malih hidroelektrarn in
sončnih elektrarn Elektra Ljubljana OVE.
Tadej Šinkovec,
služba za napredne storitve, OE Storitve za uporabnike

Prenovljena Zelena
energija

Srečanje s ključnimi kupci
Elektro energije

Hrastniški župan Miran Jerič in predsednik
uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič sta
slavnostno priklopila električna avtomobila na
elektročrpalko.

Teja Perjet,
Elektro energija d.o.o., OE Trgovina na drobno

Elektro energija uradni
dobavitelj električne
energije nogometni A
reprezentanci Slovenije

Štirinajsta elektročrpalka
v Hrastniku
V juliju smo v Hrastniku predali namenu
že 14. elektročrpalko Elektra Ljubljana.
Priložnostne slovesnosti sta prisostvovala župan občine Hrastnik Miran Jerič
in predsednik uprave Elektra Ljubljana
Andrej Ribič. Demonstracijski projekt postavitve polnilnih postaj za baterijska električna vozila, ki ga Elektro Ljubljana izvaja skupaj z ministrstvom za kmetijstvo
in okolje in s sedmimi občinami pomeni
temeljni razvoj elektromobilnosti ter prehod na okolju prijazen cestni promet.
Nova elektročrpalka je že povsem prilagojena novim evropskim varnostnim

energija je postala uradni dobavitelj električne energije nogometni A reprezentanci Slovenije in veliki sponzor nogometne
reprezentance.
Slovenski nogometni reprezentanci bo
Elektro energija pomagala pri doseganju dobrih rezultatov ter glavnega cilja:
uvrstitvi na svetovno nogometno prvenstvo leta 2014 v Braziliji. Ob medsebojni podpori in v zaupanju, da se vračajo
dobri časi slovenskega nogometa, sta se
največji dobavitelj električne energije v
Sloveniji in Nogometna zveza Slovenije
dogovorila za večletno sodelovanje.
Marko Piko,
služba za marketing in komuniciranje,
OE Skupne storitve

Slika portala moja mreža

Z ustanovitvijo družbe Elektro energija je le-ta postala tudi lastnica blagovne
znamke Zelena energija. Za začetek smo
jo oblikovno prenovili in logotip uskladili
s korporativnim, celotno prenovo ponudbe energije iz obnovljivih virov za uporabnike pa bomo implementirali spomladi
prihodnje leto.
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Pred kvalifikacijsko tekmo slovenske nogometne reprezentance s Švico v začetku
septembra sta direktor Elektro energije
Gregor Božič in predsednik Nogometne
zveze Slovenije Aleksander Čeferin na
nogometnem stadionu v Stožicah podpisala pogodbo o sodelovanju. Elektro

Mag. Gregor Božič, direktor Elektro energije,
in Aleksander Čeferin, predsednik NZS, ob
podpisu pogodbe.

27. septembra 2012 je v Stari mestni
elektrarni Elektro Ljubljana potekalo poslovno srečanje s ključnimi kupci Elektro
energije. Osrednji predavatelj na srečanju
je bil prof. dr. Igor Masten z aktualnim
predavanjem Slovenija v novi evropski
finančni arhitekturi.
Prof. dr. Igor Masten med predavanjem.

Pozitivna energija udeležencev izobraževalne
delavnice

Odličnost zaposlenih je
ključ do uspeha
Zavzeti in motivirani zaposleni so ključnega pomena za uspeh poslovanja vsake
družbe. S tem namenom smo se odločili,
da v Elektro energiji sistematično pristopimo k nadgradnji oz. razvoju kompetenc, ki jih posamezni strokovni profili
potrebujejo pri svojem delu v družbi. V
okviru strokovnega izpopolnjevanja v
prostorih Tehniškega muzeja Slovenije v
Bistri pri Vrhniki so bili sredi septembra
tržni zastopniki, zaposleni v klicnem centru, poslovalnicah in organizacijski enoti
trgovina na drobno deležni interaktivnega
izobraževanja o praktičnih znanjih in veščinah učinkovite prodajne komunikacije. Na celodnevni sobotni delavnici so se
udeleženci seznanili s faktorji, ki vplivajo
na osebno zadovoljstvo in uspeh prodaje,
s pričakovanji strank ipd.. Nadaljevanje
sistematičnega razvoja kompetenc po delovnih področjih in procesih bomo nadaljevali v manjših skupinah.
Andreja Radovan,
Elektro energija d.o.o.,

Srečanje smo organizirali z namenom izboljšati poslovne odnose s ključnimi kupci
ter jih seznaniti z aktualno ponudbo in informacijami na področju nakupa in prodaje električne energije. Pripravili smo bogat
program, v katerem smo z zanimanjem prisluhnili predavanju prof. dr. Igorja Mastena,
seznanili poslovne partnerje s širitvijo
portfelja energentov ter napovedali vstop
Elektro energije na trg dobave zemeljskega plina. Za dobro vzdušje pa so poskrbeli
vrhunski glasbeniki v zasedbi Janez Dovč,
Goran Krmac in Bilbi.
Mateja Pečnik,
služba za marketing in komuniciranje, OE Skupne storitve

ʼʼ

JOHN F. KENNEDY

Danes smo na
začetku novih
meja.

ʼʼ
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Intervju s predsednikom uprave Elektra Ljubljana

Na področju elektro energetike
in oskrbe z energenti
postajamo najbolj vsestranska
energetska družba

andrej.ribic@elektro-ljubljana.si

Življenje je energija – za osebnostni razvoj jo nabiramo v medosebnih
odnosih, za nemoteno delovanje naših podjetij pa moramo izbrati pravega
ponudnika. S predsednikom uprave Elektro Ljubljana Andrejem Ribičem smo
se pogovarjali o trenutnem poslovanju družbe, prihodnosti energetskega
trga, odkupu energije in aktivnostih Skupine Elektro Ljubljana, ki jo ob matični
družbi sestavljata še največji slovenski dobavitelj električne energije, Elektro
energija, in inženiring s področja obnovljivih virov energije, družba EL OVE.
Kako ocenjujete dosedanje letošnje poslovanje Skupine Elektro
Ljubljana in kako gospodarska kriza
vpliva na naše poslovanje?
Dosedanji rezultati Skupine so dokaj
obetajoči zahvaljujoč angažmaju prav vseh
zaposlenih, saj se zavedajo nezavidljivega
gospodarskega okolja, v katerem delujemo

in se mu sproti prilagajamo Čisti prihodki od
prodaje Skupine Elektro Ljubljana so bili v
prvem polletju letošnjega leta od načrtovanih večji za dobrih deset odstotkov, od realiziranih v enakem obdobju predhodnega leta
pa za skoraj polovico. Skupina je v prvih šestih mesecih poslovala z dobičkom pred obdavčitvijo, ki je bil za dobro petino višji od

načrtovanega za to obdobje. Po poslovnih
rezultatih smo nedvomno uspešni, da pa bi
tudi ostali v družbi najboljših, uvajamo nove
tehnologije, optimiramo in racionaliziramo
poslovne procese in poslovanje ter izboljšujemo učinkovitost – vsega tega pa ni možno
brez motiviranih zaposlenih in visoko strokovnega timskega dela tudi v prihodnje.

VISOKA NAPETOST

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | OKTOBER 2012

Katere so večje investicije v distribucijsko omrežje v letošnjem letu?
Plan investicij za leto 2012 je pri
objektih visoke napetosti zmanjšan na
najnujnejši del. Med večjimi naložbami
je načrtovan začetek gradnje razdelilne transformatorske postaje 110/20 kV
Mengeš, nadaljevanje gradnje nove RTP
PCL (Potniški center Ljubljana), dokončanje razširitve in obnove RTP 110/20
kV Cerknica ter dokončanje RP 20 kV
Škofljica. RTP Mengeš je potrebno zgraditi zaradi zagotavljanja zadostne moči
transformacije v normalnih in rezervnih
stanjih napajanja na območju Domžal in
Mengša, RTP PCL pa bo zgrajen zaradi
predvidenih večjih potreb po priključni
moči na tem območju, prehoda na 20-kilovoltni napetostni nivo in razbremenitve
preobremenjenega RTP Centera. Ob izpadih edinega obstoječega transformatorja
v RTP Cerknica in daljnovoda Logatec
– Cerknica se rezervno napajanje za
RTP Cerknica zagotavlja iz RTP Logatec
po 20-kilovoltnem omrežju. V takšnih
obratovalnih stanjih so močno preseženi
dopustni padci napetosti, zato je v RTP
Cerknica predvidena vgradnja drugega
energetskega transformatorja moči 20
megavolt amperov. Z vključitvijo nove
20-kilovoltne razdelilne postaja Škofljica
v obstoječe 20-kilovoltno razmerje pa
bomo rešili slabe napetostne razmere na
tem območju.

že začetih investicij in izpolnitvi pogodbenih obveznosti ter na investicijah z
velikim deležem lastnega dela. Čeprav
je letošnja višina predvidenih vlaganj v
elektrodistribucijsko omrežje podobna
znesku realiziranih investicij v lanskem
in predlanskem letu, je to vseeno veliko
premalo glede na dejanske potrebe elektrodistribucijskega omrežja in predvsem
potrebe razvoja gospodarstva in lokalnih
skupnosti. Vsekakor je potrebno zagotoviti sredstva za ustrezno infrastrukturo za
oskrbo z električno energijo in njen razvoj
v smeri pametnih omrežij.
Kje so glavne težave pri investicijah
v distribucijsko omrežje?
Investicije v distribucijsko omrežje
potekajo v glavnem v skladu s sprejetimi načrti, to je s planom investicij, ki je
del sprejetega poslovnega načrta družbe
Elektro Ljubljana za letošnje leto. Glavni
problem so predvsem dolgotrajni postopki
po zakonu o javnem naročanju pri objektih
visoke napetosti in deloma tudi pri nekaterih objektih srednje napetostnega nivoja,
ki so zaradi raznih zapletov redno daljši od
pričakovanj. Kljub vsemu pričakujemo, da
bomo predvidene naložbe izpeljali v celoti.
Napovedali ste širitev dejavnosti
Skupine Elektro Ljubljana tudi na
področje dobave zemeljskega plina,
s čimer postajamo splošna energetska, ne samo elektro družba.

Konkurenčno prednost nam zagotavlja tudi
dejstvo, da edini v Sloveniji gospodinjskim
odjemalcem zagotavljamo nespremenjeno ceno
električne energije do leta 2016 in širok nabor
dodatnih storitev. Odločitev odjemalcev, tako
poslovnih kot gospodinjskih, da ostanejo zvesti
dobavitelju Elektro energiji, se izkazuje kot dobra,
saj Elektro energija manj tvega pri poslovanju kot
konkurenčni dobavitelji električne energije.
Tudi naložbe v srednje- in nizkonapetostne objekte potekajo v zelo zmanjšanem obsegu, glede na prepoznane
potrebe. Poudarek je na zaključevanju

Res je, Skupina Elektro Ljubljana je
eno izmed najbolj vsestranskih gospodarskih skupin na področju elekro energetike in oskrbe z energenti. V slovenskem

prostoru je na trgu električne energije
rast omejena, zato smo na trgu na debelo
z elektriko že razširili poslovanje tudi na
trgovanje v tujini.
Trg zemeljskega plina pa opazujemo
že nekaj časa in ugotavljamo, da se z začetkom letošnjega oktobra odpira tržna
priložnost za nove igralce. To nam odpira
možnosti, da s trgovanjem s plinom pove-

Izbira dobavitelja
energije, njegova
zanesljivost pri
zagotavljanju dobave,
prilagodljivost, kreditna
ocena, razpršenost
dobave energije z več
trgov je za podjetja
izjemnega pomena.
Naša hčerinska družba
Elektro energija je tako
samostojno prisotna na
slovenskem, avstrijskem
in od septembra tudi na
nemškem trgu.
čamo obseg poslovanja. Zato se v okviru
hčerinske družbe Elektro energija intenzivno pripravljamo na vstop na trg tudi
drugih energentov, najprej na področje
zemeljskega plina. Naša strateška odločitev je, da končnim odjemalcem ponudimo
celovito oskrbo z energijo, ne le električno. Z izgradnjo poslovne strukture smo
pripravljeni za začetek trgovanja s plinom
s 1. januarjem 2013. Na ta trg se bomo
vključili postopoma v skladu s poslovnimi priložnostmi, najprej na segmentu večjih porabnikov - kupcev, priključenih na
prenosno omrežje. Pri tem smo že uspeli zagotoviti dobavne vire, ki jih bomo
aktivirali, če bomo uspešni pri sklenitvi
poslov. Dolgoročno so naši načrti postati
trgovec z zemeljskim plinom tudi na področju široke potrošnje.
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Kratkoročno želimo
ponujati zemeljski
plin tistim večjim
porabnikom, ki še
niso sklenili pogodb
za naslednje leto.
Dolgoročno so naši
načrti postati trgovec
z zemeljskim plinom
tudi na področju široke
potrošnje.
To je kar velik preskok za podjetje,
ki se je doslej ukvarjalo zgolj z električno energijo.
Res je, čeprav bo električna energija
tudi v bodoče glavnina našega posla, pri
čemer ločujemo proizvodnjo iz obnovljivih virov, s katero upravlja EL OVE,
omrežninsko infrastrukturno dejavnost,
ki jo izvaja matična družba Elektro
Ljubljana in tržno dejavnost nakupa in
prodaje energije, ki se izvaja v Elektro
energiji.
Že desetletja smo aktivno vključeni v
energetsko okolje in v evropskem merilu
je trend, da se trgovci z elektriko uveljavljajo tudi na trgu z zemeljskim plinom.
Ker so določene poslovne funkcije primerljive, jih bomo nadgradili s posebnostmi, ki veljajo na trgu z zemeljskim
plinom. V strategiji razvoja na področju
plina smo sklenili razviti celovito infrastrukturo za podporo konkurenčne prodaje zemeljskega plina, prav tako pa smo
aktivirali najboljše strokovnjake s področja nakupa in prodaje zemeljskega plina.
Tako poslovnim kot gospodinjskim odjemalcem bomo tako sčasoma ponujali celoten spekter celovite energetske oskrbe.
Naša poglavitna prednost je v tem, da
imamo bogate izkušnje z deregulacijo
trga elektrike in na področju zemeljskega
plina pričakujemo podobne procese. Prav
tako imamo že izdelane prodajne produkte za zemeljski plin. Naša prisotnost na
tem trgu pa je garancija, da bodo cene v
bodoče ostale v mejah, ki so za vnovično
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oživitev gospodarstva nujno potrebne
– torej primerljive z evropskimi in predvsem konkurenčne.

vlaganje v izgradnjo sončnih elektrarn
podkrepljeno z subvencijami države in
velja za eno izmed bolj varnih naložb.

Katere so po vašem mnenju glavne
konkurenčne prednosti za odjemalce Elektro energije?
Zavedamo se, da naša več kot 115-letna tradicija pomeni konkurenčno prednost in hkrati zahteva odgovornost vseh
naših strokovnih sodelavcev. To je tudi
dodatno zagotovilo za odjemalce, da bodo
dobili kakovostno in zanesljivo oskrbo, ki
je rezultat našega visokega strokovnega
znanja, dolgoletnega razvoja, sodelovanja s končnimi porabniki ter rezultat naših bogatih izkušenj. Konkurenčno prednost nam zagotavlja tudi dejstvo, da edini
v Sloveniji gospodinjskim odjemalcem
zagotavljamo nespremenjeno ceno električne energije do leta 2016 in širok nabor
dodatnih storitev. Odločitev odjemalcev,
tako poslovnih kot gospodinjskih, da
ostanejo zvesti dobavitelju Elektro energiji se izkazuje kot dobra, saj Eletro energija manj tvega pri poslovanju kot konkurenčni dobavitelji električne energije.
Pri poslovnih odjemalcih pa smo sicer
povsem prilagodljivi in nismo samo dobavitelj energije, temveč partner pri zagotavljanju energetske učinkovitosti, saj so
prav partnerski odnosi tisti, ki dolgoročno
zagotavljajo skupno stabilno rast.

Kako pa je z vlaganji v kogeneracije?
To je predvideno že v srednjeročnem
poslovnem načrtu družbe. K temu nas napeljujeta tako naravno okolje z vedno več
sušnimi obdobji kot sistem spodbud za
OVE, ki se za področje izkoriščanja sončne energije vztrajno in hitro znižujejo.
Zato je diverzifikacija proizvodnih virov
nujno potrebna in je pogoj za nadaljnje
uspešno poslovanje. V okviru EL OVE že
letos načrtujemo gradnjo večje kotlovnice
na lesne sekance in vstop v večji projekt,
ki bo zagotavljal soproizvodnjo toplote
in električne energije. Ključno pri tem je,
da pridobimo ustrezne veščine in znanja,
saj ocenjujemo, da je predvsem področje
mikro kogeneracij povsem neizkoriščen
potencial, tako za uporabnike kot za dobavitelje lesne biomase in energije.

Hčerinska družba EL OVE se ukvarja z vlaganjem v obnovljive vire
energije, na trgu ponuja tudi celovit inženiring, gradnjo, priključitev
in upravljanje sončnih elektrarn.
Bodo po zmanjšanju subvencij
sončne elektrarne sploh še zanimive za vlaganje?
Dosedanja praksa je pokazala, da se je
nabavni trg ključnih materialov – sončnih
panelov in razsmernikov – zelo hitro odzival na zmanjševanje subvencij. S tem
se je investitorjem vložek relativno hitro
vračal in je ostajal pri ekonomskih kazalcih iz preteklosti. Tudi prvi odzivi po
najnovejši spremembi kažejo na to, da se
donosnost zmanjšuje predvsem pri manjših enotah do 15 kilovatov, med tem ko
je donosnost pri večjih enotah še vedno
sprejemljiva in zanimiva za potecialne
investitorje. Zavedati se moramo, da je
poleg cenovne in časovne nezahtevnosti

VISOKA NAPETOST
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Zdravstveni in
varnostni vidik
uporabe
Plin SF6 je brez vonja, brez okusa,
brez barve in ni strupen. Je kemično stabilen pri sobni temperaturi in
ni gorljiv. Dobavitelj plina je dolžan
dostaviti varnostna spričevala plina.
Poleg že znanih dejstev iz standarda IEC 60376 [28], standard IEC
60480 [15] še navaja, da mešanico
20 % kisika in 80 % plina SF6 smemo dihati brez škodljivih posledic.
Vsekakor pa se priporoča, da maksimalna koncentracija tega plina
v delovnem okolju naj bo manj kot
1000 µl/l. Ta vrednost je sprejeta za
celoten delovnik (8 ur/dan, 5 dni/
teden). Ta meja ni povezana s strupenostjo, temveč gre za mejo za vse
nestrupene pline, ki so običajno prisotni v atmosferskem zraku.
Med normalnim obratovanjem ta
plin ostane znotraj električne opreme, strupene stranske produkte
ujame absorber ali pa ostanejo na
notranji površini naprave. Iz naprave lahko plin pride na tri načine:
zaradi puščanja – netesnosti, neprimernega postopka rokovanja z
njim ali napake na ohišju. Tveganje
za zdravje obstaja le, če bi bila v delovnem okolju prisotna zadostna količina stranskih produktov in dovolj
časa, kot podrobneje navaja IEC/TR
62271-303 [31].
V okviru tehničnih zahtev za ponovno uporabo SF6 v obstoječi ali novi
opremi (standard predpisuje podroben postopek za njegovo potencialno ponovno uporabo po predhodni
odstranitvi) je predpisan maksimalno dovoljen nivo nečistoč v njem, ki
je dejansko enak vrednosti, navedeni v IEC 60376 [28].
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Plin SF6 za uporabo v električni opremi

Okoljski, zdravstveni
in varnostni vidiki
uporabe žveplovega
heksafluorida
V družbi Elektro Ljubljana imamo kar nekaj naprav, v
katerih je uporabljen plin SF6 (žveplov heksafluorid) kot
izolacija za zmanjšanje prebojnih razdalj ali kot izolacijski
medij v stikalnih komorah stikalnih aparatov. Osnovni
standard SIST EN 60376 - Specifikacije in tehnična ocena
plina SF6 za uporabo v električnih napravah - definira
zahteve glede kakovosti in tehničnih lastnosti tega plina za
uporabo v električni opremi ter pokriva lastnosti in metode
preskušanja, primerne zanj pri uporabi v električni opremi.
Ker v splošnem velja, da gre za škodljiv plin, v nadaljevanju
navajamo nekaj novih podrobnosti o njem ter njegovem
vplivu na okolje in zdravje.

Ž

veplov heksafluorid je plin –
mešanica s formulo SF6. Pri
normalni sobni temperaturi in
tlaku (20°C in 100 kPa) je v plinastem stanju z gostoto 6,07 kg/m3 (okoli
petkrat težji od zraka), je brez barve ter
vonja in ni strupen. Običajno se transportira v tekočem stanju v ustreznih posodah.
Kljub temu, da ni strupen, je pri uporabi
naprav, ki vsebujejo SF6, treba zagotoviti ustrezno ventilacijo. Ker ima bistveno
večjo gostoto od zraka, se lahko nabira v
nižjih predelih, kanalih in podobno, zato
je potrebna previdnost zaradi nevarnosti
zadušitve.
Plin SF6 se uporablja v opremi za prenos in distribucijo električne energije
(razdelilne postaje, stikalni bloki, odklopniki, transformatorji, kabli, itd), pa tudi
v »neelektrične« namene - v metalurgiji, elektroniki, znanstveno-raziskovalni
opremi itd.

Električne lastnosti: plin SF6 je zelo
elektronegativen, kar pomeni, da veže proste elektrone. Ima edinstveno kombinacijo
fizikalnih lastnosti:
• visoko dielektrično trdnost 89 V/m/Pa pri
20°C (približno trikrat toliko kot zrak),
• visoko sposobnost prekinjanja (približno desetkrat tolikšna kot pri zraku) in
• veliko toplotno prevodnost (približno
dvakrat tolikšna kot pri zraku).
110 kV stikališče v SF6 tehniki v RTP Litostroj.
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Zunanje stikališče v SF6 tehniki.

Od leta 1960 se široko uporablja za
namene prekinjanja električnega toka in v
izolacijske namene visokonapetostne prenosne in srednjenapetostne distribucijske
opreme.
Kompatibilnost (združljivost): tehnični plin SF6 je kemično inerten – neaktiven in termično stabilen pri normalni
temperaturi. Pri temperaturi nad 180 °C
se združuje s kovinami, uporabljenimi
v električni opremi, podobno kot dušik.
Obratovanje pri višjih temperaturah je
sicer možno, vendar utegne ta plin v teh
pogojih razpadati, posebno v prisotnosti
katalitičnega materiala. Ti stranski produkti utegnejo biti nezdružljivi z nekaterimi konstrukcijskimi materiali.
Toplogredni učinek: plin SF6 vztraja
v atmosferi dolgo in ima zelo visok potencial globalnega segrevanja. Vrednosti
so precej odvisne od metod, ki se uporabljajo pri ocenjevanju. Zaradi karakteristik je treba plin SF6 uporabljati na način,
da preprečimo njegovo nekontrolirano
izpuščanje v atmosfero in zagotovimo
okolju primerno uporabo. Okoljski vpliv
je potrebno oceniti z globalnega stališča,
upoštevaje sistemske rešitve za vse komponente. Ob koncu življenjske dobe, ko
plin SF6 ni več tehnično in ekonomsko
razgradljiv, ga lahko uničimo s sežiganjem v skladu z zakonodajo.
Poleg že navedenih dejstev v IEC
60376 [28], standard [15] še navaja, da
je relativna količina uporabljenega plina SF6 takšna, da je njegov prispevek k
učinku tople grede manj kot 1 proti 1.000
v primerjavi z drugimi plini. Dejansko
je njegov vpliv zelo majhen. Dobra praksa rokovanja, ki izhaja iz standarda, zagotavlja, da je vpliv na toplo gredo zelo
majhen tudi dolgoročno. Razpadni produkti prav tako ne gredo v atmosfero v

bistvenih količinah. Ob koncu življenjske
dobe opreme je le-te možno pretvoriti v
naravne nevtralne produkte z neškodljivim vplivom na okolje. Uporaba obravnavanega plina v napravah ima torej
zanemarljiv vpliv na globalno okolje in
ekosistem, je pa dolžnost in skrb uporabnika, da zna obvladovati in upravljati plin
SF6, uporabljen v električnih napravah.
Rokovanje s plinom: za preprečitev
kakršnih koli izpustov plina SF6 v okolje
je potreben ustrezen postopek rokovanja
IEC/TR 62271-303.
Tesnost opreme: plinsko tesnost opreme je treba preverjati v skladu z ustreznimi IEC standardi.
Recikliranje: recikliranje plina SF6 je
potrebno izvesti v skladu z IEC 60480 in
IEC/TR 62271-303.
Strupenost: odgovornost dobavitelja
je, da zagotavlja, da dobavljen plin SF6 ni
strupen, upoštevaje zakonodajo in trenutno stanje tehnologije.
Izpodrivanje kisika: plin SF6 je približno petkrat težji od zraka in pri velikih
količinah njegove uporabe v delovnem
okolju se lahko zadrži v nižje ležečih predelih. V takšnih primerih to pomeni, da
pride do izriva zraka, kar ima za posledico upad razpoložljive količine kisika.
Če koncentracija kisika upade pod 16%
(IEC/TR 62271-303 [31]), obstaja nevarnost zadušitve za osebje, ki bi delalo
v tem območju. Predvsem občutljiva območja so tista, ki so pod nivojem tal in
tista, ki so slabo ali niso zračena z ventilacijo (npr. kabelski kanali, jarki, kontrolne jame in drenažni sistemi). Plin se bo
po določenem času (odvisno od kroženja
zraka in ventilacije) pomešal z okoliškim
zrakom in bo njegova koncentracija upadla na sprejemljivo raven.
Zmrzovanje: če stisnjenemu plinu SF6
na hitro zmanjšujemo tlak, nenadna ekspanzija zniža njegovo temperaturo. Ta lahko
hitro upade pod 0°C. Delavci, izpostavljeni
toku plina, ob polnjenju naprav lahko dobijo resne ozebline, če niso ustrezno zaščiteni
z zaščitno opremo, kot so delovna obleka,
rokavice, čevlji in zaščitna očala.

Nečistoče zaradi notranjega obloka: nastop notranjega obloka je izredno
redek. Pričakovane nečistoče v plinu SF6
v okvarjeni opremi so podobne tem, ki
jih običajno najdemo v stikalni opremi.
Razlika je le v količini produktov, ki postane dovolj visoka, da ustvari potencialno
tveganje zastrupitve (IEC/TR 62271-303
[31].). Dodatno se pojavi še značilno izparevanje kovinskih materialov, kar tvori
dodatne reakcijske produkte.
Oprema za rokovanje s plinom: pri
odstranjevanju rabljenega plina SF6 iz naprave je treba paziti, da ne pride do njegovega nepotrebnega uhajanja v atmosfero
ali delovni prostor. Pri shranjevanju plina
pod tlakom se uporablja oprema za obnovo – izčrpavanje plina. Takšna oprema
mora biti sposobna iz električne naprave
odstraniti čim večjo možno količino plina.
Usposabljanje delavcev za delo: delavcem, od katerih se zahteva rokovanje
z rabljenim plinom SF6, je treba zagotoviti posebno varnostno usposabljanje za
rokovanje z opremo, ki je namenjena za
prenos plina iz določene naprave – ohišja
- v posodo za skladiščenje. Za opremo so
zahtevana ustrezna navodila za uporabo
s strani proizvajalca opreme. Vključena
morajo biti navodila za prvo pomoč in
varno usposabljanje.
Opravila na prostem: pri delu na prostem, pri odstranjevanju rabljenega plina
SF6 iz določenega ohišja niso potrebni posebni ukrepi, razen preprečitve neposrednega izpostavljanja delavcev stranskim produktom in preprečitve izpusta SF6 v ozračje.

Izgled SN 24 celice s SF6 plinom po delovanju
obloka.
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Opravila v notranjih prostorih:
notranja opravila je treba opraviti z zadostnim prezračevanjem; koncentracija
potencialno strupenih stranskih produktov (HF, SO2, SOF2, SO2F2) naj ostane
na varni ravni, primerni za delovni prostor. To dosežemo z neposredno meritvijo
koncentracije glavnih prispevkov strupenih produktov. Za srednji nivo razpadlih
produktov se varni nivo razpadlih produktov prikazuje z maksimalno koncentracijo 200µl/l plina SF6. Vsekakor pa naj
ta ukrep ne izključuje najpomembnejšega
- izpusta plina v ozračje. Prepovedana je
uporaba odprtega ognja, kajenje, segrevanje preko 200 °C in varjenje brez posebnih varnostnih ukrepov.
Odstranitev rabljenega plina SF6 iz
ohišja: oprema za obnovo plina se uporablja za odstranitev SF6 iz ohišja z minimalnim spuščanjem v ozračje. Ta oprema naj
bi prioritetno vsebovala napravo za obnovo plina in običajno vsebuje vsaj vakuumsko črpalko, filter, kompresor, opremo za
merjenje pretoka in rezervoar. Plin, ki ga ni
možno regenerirati na licu mesta, je treba
poslati proizvajalcu, podjetju za regeneracijo ali drugi ustrezni organizaciji.

Ravnanje z napravami SF6 v
primeru okvare na napravi

Napotki v primeru okvar na napravi, ki
vsebuje plin SF6, so podani v standardu
IEC/TR 62271-303:2008 v poglavju 5 z
naslovom Varnost in prva pomoč. Pred
začetkom katerega koli vzdrževalnega ali
servisnega opravila na električni opremi
je treba opremo detajlno pregledati in
ugotovitve podrobno zabeležiti. Na mestih, kjer se uporablja plin SF6, je treba
obesiti opozorila, ki preprečujejo rabo
odprtega ognja, kajenje, uporabo virov
toplote, segrevanje preko 200 °C in prepoved varjenja. Prav tako morajo biti izobešena navodila za prvo pomoč.
V primeru odpiranja plinskega predelka pri servisiranju električne opreme mora
osebje nositi ustrezno zaščitno obleko, da
prepreči kontakt s finimi trdnimi stranskimi produkti, ki utegnejo biti prisotni.
Posebna pozornost je potrebna pri zaščiti
oči in dihalnega trakta. Osebje, ki dela v
odprtih plinskih predelkih, ki so vsebovali
plin SF6 z normalno ali visoko stopnjo prisotnosti obloka, mora uporabljati ustrezno
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orodje in opremo, vzdrževati visoko stopnjo osebne higiene, očistiti sebe in opremo z ustreznimi sredstvi pred zapuščanjem
delovnega prostora, odstraniti zaščitna
oblačila in se temeljito oprhati takoj po zapustitvi delovnega prostora ter zagotoviti,
da so oblačila, orodja in ostalo, kar je bilo
v stiku s stranskimi produkti, ustrezno zapakirani v neprepustnih vrečah in kasneje
nevtralizirani.
a) Zaščita osebja: rokovanje s plinom
SF6 je dovoljeno le osebju z ustreznim
certifikatom, za pridobitev katerega je treba opraviti posebne tečaje usposabljanja,
ki so, glede na zahtevnost dela, posebej
obdelani v 6. poglavju standarda IEC/TR
62271-303:2008.
b) Rokovanje s kontaminirano varnostno opremo in orodjem: oprema in
orodje, ki so bili v stiku s trdnimi stranskimi produkti ali absorbiranim materialom,
štejejo za kontaminirano. Zato jih je treba
po uporabi shraniti v plastične vreče, jih
ustrezno zatesniti in označiti, uničenje pa
izvesti v skladu z zakonodajo. Opremo, ki
jo je možno ponovno uporabiti, je treba
oprati in nevtralizirati z ustrezno raztopino, kot jo predpisuje standard IEC/TR
62271-303:2008 v točki 5.1.2.
c) Osebna varnostna in zaščitna oprema: uporaba osebne varnostne in zaščitne
opreme običajno ni povezana samo s
prisotnostjo električne opreme, ki vsebuje plin SF6. Uporaba varnostnih čevljev,
čelade in zaščitnih očal je največkrat
zahtevana v skladu z zakonodajo, ko se
nahajamo v bližini stikalnih naprav. V primeru neobičajnega izpusta plina SF6 zaradi okvare, ki je lahko posledica požara
ali notranjega obloka, je treba upoštevati
dodatna varnostna pravila pri vstopanju v
prostor s stikalnimi napravami. Glede na
vrsto dela, ki ga je treba izvesti, je treba
delavce, ki bodo rokovali s plinom SF6,
opremiti z naslednjo varnostno in zaščitno opremo: zaščitne rokavice, zaščitna
očala, zaščitna dihalna maska, zaščitna
maska za celotni obraz, enojna zaščitna
preobleka, respirator (plinska maska),
naprava za merjenje koncentracije kisika,
zaščita zunanjega okolja oz. zaščita pred
širjenjem stranskih produktov v okolje,
vakuumski čistilec in sesalni ventilator.

Dodatni varnostni ukrepi v
primeru neobičajnega izpusta

Poleg navedenih splošnih varnostnih
pravil pri delu z električno opremo polnjeno s plinom SF6 je, v primeru njegovega neobičajnega izpusta zaradi okvare,
notranjega obloka ali posledic požara,
vstop in čiščenje stikalnih prostorov ali
dostop do električne opreme dovoljen le
za to posebej usposobljenemu osebju.
V primeru nesreče je treba uporabiti
prvo pomoč. Pojavijo se lahko draženje
kože in oči ter težave z dihanjem. V vsakem primeru je potrebno osebje nemudoma odstraniti s kontaminiranega območja
in oditi na svež zrak. Odstraniti je treba
kontaminirana oblačila in prizadete dele
(kožo, oči) oprati oz. izpirati s hladno tekočo vodo ter poiskati strokovno medicinsko
pomoč. V primeru težav z dihanjem je nujno prizadeto osebje pokriti z odejo, ga stalno nadzorovati ter brez oklevanja poklicati
nujno medicinsko pomoč. V primeru prekinjenega dihanja je treba nuditi umetno
dihanje s strani usposobljenega osebja.
Boris Sterle,
oddelek za tipizacijo, OE Obratovanje in razvoj DO
Vir: UM, 2009, Izbira izolacijskih medijev v srednjenapetostnih celicah za distribucijska postrojenja in novih
ločilnih stikal

Splošne varnostne
zahteve za varno delo
Smernice za varno delo s plinom
SF6 zahtevajo, da preprečimo naslednje nevarnosti: izpodrivanje kisika, zamrzovanje in izpostavljenost
razkrojnim produktom. Delavci, ki
delajo z rabljenim plinom SF6, morajo uporabljati osebno varovalno
opremo - obleko, rokavice, očala.
Navodila proizvajalca in določila
uporabnika iz prakse morajo določati, kateri del opreme je zahtevan za
posamezni primer pri navedenih nevarnostih. Delavce, ki delajo z rabljenim plinom SF6, je treba seznaniti z
lastnostmi stranskih produktov plina, da se zavedajo tveganj za zdravje (stik, inhalacija, itd.). Podrobnejša
varnostna priporočila so podana še
v IEC/TR 62271-303 [31].
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Elektro Ljubljana OVE d.o.o.

Diverzifikacija virov energije
Posledica letošnje suše in nizkih vodostajev je manj proizvedene električne
energije v naših malih hidroelektrarnah. Izpad hidro proizvodnje se je malenkost
kompenziral z delovanja naših sončnih elektrarn. EL OVE d.o.o. svoje delovanje
širimo v storitve za trg, za kar smo realizirali že več kot deset sončnih elektrarn.
Zanje ponujamo tudi storitev vzdrževanja in daljinskega nadzora nad delovanjem.
Aktivno pa delujemo tudi na področju elektročrpalk, s čimer dejavno izvajamo
našo usmeritev v diverzifikacijo virov energije in tako širimo svojo dejavnost.

O

snovna dejavnost podjetja Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
je razvoj uporabe obnovljivih virov energije, pretežno
proizvodnja električne energije iz malih hidroelektrarn,
ki obsegajo naslednje elektrarne: Zagradec - inštalirana
moč 140 kW, Sora Fužine - inštalirana moč 360 kW, Sava Brod - inštalirana moč 980 kW, Belica - inštalirana moč 150 kW, Prečna - inštalirana moč 130 kW, Črni potok - inštalirana moč 280 kW, Sušjek
- inštalirana moč 111 kW, Stare žage - inštalirana moč 90 kW, Sopota
- inštalirana moč 102 kW in Zala - inštalirana moč 90 kW.
V obdobju januar–avgust 2012 je bilo v naših lastnih malih hidroelektrarnah proizvedeno 7.486.765 kWh, kar je za 6,1 % manj
kot lani oz. 8,6 % manj od desetletnega povprečja. Razlog za to je
izredno nizek vodostaj v celotnem obdobju in v vseh vodotokih.
Izjema je Sava Brod, ki je naša največja elektrarna in kljub nizki
vodi obratuje s polno močjo. Njeno obratovanje zajema le manjši
del reke Save, zato kljub manjšemu letnemu pretoku količinsko ne
ogroža lastne proizvodnje. Hidroelektrarna Sava Brod predstavlja
v naši strukturi hidro proizvodnje več kot 63 % električne energije .
Zaradi nizkega vodostaja sta problematični predvsem mali hidroelektrarni Zala in Stare žage, ki sta praktično brez proizvodnje.
Do konca letošnjega leta so vremenske prognoze boljše, saj ne
napovedujejo več tako ekstremno sušnega nadaljevanja.

V naših sončnih elektrarnah je bilo v istem obdobju (januar–avgust 2012) proizvedenih 616.446 kWh električne energije, kar je za
37,4 % več kot lani. Glavni razlog za tako veliko razliko je v tem,
da v začetku lanskega leta največje sončne elektrarne še niso obratovale, pa tudi zaradi števila sončnih dni, ki jih je bilo letos veliko več
od dolgoletnega povprečja. Za kakovostno in učinkovito spremljanje
delovanja sončnih elektrarn vzpostavljamo sistem daljinskega nadzora, za katerega je potekalo testiranje in smo ga že vključili v izvajanje daljinskega nadzora pri vzdrževanju sončnih elektrarn.
Aktivni smo bili tudi na področju storitev. Za trg smo doslej
realizirali že več kot deset malih sončnih elektrarn. Za zunanje investitorje smo pripravili kar nekaj novih ponudb, tako da pričakujemo nadaljnje povečanje prihodkov od izvedbe sončnih elektrarn
tudi v zadnjih mesecih leta 2012.
Prav tako pričakujemo še nadaljnjo prodajo programske opreme
za elektročrpalke, med katerimi so za polnilno postajo na Trojanah
in Črnivcu že sklenjeni dogovori in so že stekle aktivnosti.
Elektro Ljubljana OVE svoje delovanje zaradi diverzifikacije virov širi tudi na področje soproizvodnje toplote in električne
energije na lesno biomaso. Za letos načrtujemo gradnjo večje kotlovnice na lesne sekance in vstop v večji projekt, ki bo zagotavljal
soproizvodnjo toplote in električne energije.
Virna Konrad,
Elektro Ljubljana OVE d.o.o.

Mala hidroelektrarna Sava Brod.

Sončna elektrarna na RTP Radeče.

Kontakt: Elektro Ljubljana OVE d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, e-pošta: info@el-ove.si
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Elektro energija d.o.o.

Dinamično tudi med
poletnimi počitnicami
Kljub poletju smo bili v Elektro energiji v času počitnic zelo dejavni. V
primerjavi s prejšnjimi leti smo znatno povečali obseg svojih aktivnosti
na področju trženja in tržnega komuniciranja, kar je ključnega
pomena, glede na to, da je konkurenca v panogi dobave in trgovanja
z električno energijo vse močnejša. Raste število dobaviteljev, večja
in bolj raznolika je tudi ponudba. Zato je pomembno, da s tržnim
komuniciranjem povečamo svojo prepoznavnost pri naših trenutnih
in potencialnih odjemalcih. Tržno komuniciranje bo igralo ključno
vlogo pri povečanju naše prepoznavnosti med končnimi odjemalci v
prihodnje, saj smo v stikih z odjemalci spoznali, da še mnogi ne vedo,
da je Elektro energija hčerinsko podjetje Elektra Ljubljane.

E

lektro energija pri svojem poslovanju sledi načelu družbene in okoljske odgovornosti ter vključenosti v širše
okolje, predvsem na področjih, kot so: svetovanje in
ozaveščanje svojih odjemalcev o učinkoviti rabi električne energije, spodbujanje obnovljivih virov energije, sponzorstva in donacije, pomoč izobraževalnim ustanovam in projektom,
skrb za zaposlene, itn.

Z delovanjem dokazujemo družbeno
odgovornost

V letošnjem poletju smo svojo družbeno odgovornost dokazovali na različnih področjih. Kot podpornik in oglaševalec smo
bili prisotni na dveh pomembnih slovenskih glasbenih festivalih,
Rock Otočcu ter Schengenfestu. Tako smo preko socialnih omrežij facebook in twitter desetim srečnežem podelili po dve karti za
Rock Otočec, vstopnice za Schengenfest pa smo podelili prvim 60
novim uporabnikom spletne aplikacije Moja energija, preko katere odjemalci lahko vnesejo stanje števca, uredijo spremembe na
odjemnem mestu, se naročijo na naše storitve in spremljajo svojo
porabo.
Poleg umetnosti podpira Elektro energija tudi razvoj vrhunskega športa. V okviru poletnega sodelovanja s slovensko nogometno
reprezentanco smo nove uporabnike storitev Elektro energije nagrajevali z vstopnicami za domače tekme slovenskih nogometašev. Skupaj z več kot stotimi novimi pogodbeniki storitve Moj paket, s katero so si zagotovi nespremenjeno ceno električne energije
tudi do leta 2016, smo tako navijali na nogometnih tekmah naših
reprezentantov proti Romuniji in Švici. Dobri odzivi odjemalcev

so botrovali odločitvi, da z njo nadaljujemo in tako še naprej spodbujamo zvestobo naših odjemalcev. V akcijo smo vključili tudi
naše zaposlene, saj se zavedamo pomena ugodne organizacijske
klime in dobrih medsebojnih odnosov.

Spodbujamo energetsko učinkovitost

V družbi Elektro energija se aktivno udejstvujemo tudi na področju svetovanja in ozaveščanja odjemalcev o učinkoviti rabi
električne energije. Avgusta smo v Stari mestni elektrarni Elektro
Ljubljana organizirali seminar energetske učinkovitosti, ki je bil
namenjen predvsem javnemu sektorju, pravnim osebam in podjetnikom. Udeleženci so pridobili koristne informacije in napotke
za pridobitev nepovratnih sredstev za izboljšanje energetske učinkovitosti. Elektro energija je namreč v okviru svojega programa v
letu 2012 dodelila 1,2 mio evrov nepovratnih sredstev, pri čemer
lahko posamezni upravičenec dobi tudi do 50 % subvencije. Na
seminarju so naši strokovnjaki predstavili program Elektro energije za zagotavljanje prihrankov pri končnih odjemalcih, udeleženci
pa so se lahko podrobno seznanili s postopkom prijave na razpis
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za pridobitev nepovratnih sredstev. Zaradi velikega števila udeležencev in na podlagi njihovega pozitivnega odziva ugotavljamo,
da je zavedanje o finančnih učinkih investicij v energetsko učinkovitost med poslovnimi odjemalci na visoki ravni. Poleg dodeljevanja nepovratnih sredstev je bil seminar namenjen predvsem
tudi krepitvi odnosov s poslovnimi odjemalci, saj se v podjetju
zavedamo pomembnosti dolgoročnega odnosa s strankami.
Kako pomembna je elektroenergetska učinkovitost v letošnjem
letu dokazujemo tudi s sodelovanjem v projektu Energetsko učinkovite soseske. Projekt je zasnovan na principu mednarodnega tekmovanja med soseskami v prihrankih elektrike in toplote za ogrevanje. Tekmovanje je primer dobre prakse razumevanja povezave
med rabo energije, stroški in vplivom na okolje. Namen kampanje
je pokazati, da lahko vsak porabnik prihrani energijo tudi s pomočjo
ukrepov, ki ne zahtevajo investicij in ne ogrožajo življenjskega standarda. Projekt se bo izvajal tudi v naslednjem letu in ga v podjetju
nameravamo ponovno podpreti.

Gradimo zvestobo naših kupcev

Zavedamo se pomembnosti zvestobe naših odjemalcev tako, da
jim nudimo ne le kakovostno dobavo električne energije, temveč
jim dodano vrednost prinašamo tudi s pestro izbiro novih produktov, kot je »Vklopi prihranek«. S to storitvijo, ki smo jo uvedli
spomladi 2012, našim odjemalcem vsaj dvakrat tedensko v najmanj dvournih intervalih zagotavljamo do 40 % nižjo ceno električne energije. O časovnem obdobju cenejše energije odjemalce
obveščamo po elektronski pošti, socialnih omrežjih (facebook.
com, twiter.com) in na naši spletni strani www.elektro-energija.
si. Z odzivi na omenjen produkt smo zelo zadovoljni, saj je med
končnimi odjemalci zelo dobro sprejet. Storitev bomo poslovim
partnerjem in širši javnosti predstavili tudi na konferenci Inovacija
energetike, ki bo potekala v mesecu oktobru.
Poleg zagotovljene cene električne energije, nenehnega razvoja
novih produktov in različnih nagradnih iger, zvestobo naših gospodinjskih odjemalcev nagrajujemo tudi s kuponi ugodnosti, s
katerimi lahko različne storitve (od športnih, kulinaričnih, itn.),
koristijo s 50 % popustom. V avgustu smo bili prisotni tudi na
Udeleženci seminarja energetske učinkovitosti.

kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, kjer smo se
družili z obstoječimi ter potencialnimi odjemalci ter tako gradili
našo prepoznavnost.

Okoljska ozaveščenost

Svojo okoljsko ozaveščenost dokazujemo tudi z akcijo Ampera
paket ugodnosti, s katero smo pričeli v mesecu juliju. V okviru
te akcije lastnikom okolju prijazne Opel Ampere na izbranem
merilnem mestu zagotavljamo brezplačno polnjenje električnega
vozila v okviru 500 kWh Zelene energije. Prav tako jim zagotavljamo brezplačen varnostni pregled električnih instalacij in montažo hišnega polnilnega mesta. S tovrstnimi akcijami spodbujamo
nakup električnih avtomobilov, uspešno nadgrajujemo možnosti
dobave, razvoja in uporabe alternativnih virov energije in ohranjamo vodilno mesto med dobavitelji obnovljivih virov energije v
Sloveniji. Opel Ampera se polni z okolju prijazno Zeleno energijo,
ki je pridobljena izključno iz obnovljivih virov energije, v malih
hidro in sončnih elektrarnah družbe Elektro Ljubljana OVE. S
ponujanjem Zelene energije našim odjemalcem omogočamo, da s
svojim ekološko osveščenim ravnanjem pripomorejo k varovanju
in ohranjanju čistejšega okolja.
Pa naj še kdo reče, da je poletje čas počitka. Z vsemi aktivnostmi sledimo viziji podjetja, saj bomo le z vzpostavitvijo dolgoročnih odnosov z odjemalci in drugimi deležniki ohranjali položaj
največjega dobavitelja električne energije v Sloveniji.
Teja Perjet,
Elektro energija d.o.o., OE Trgovina na drobno

Gregor Božič (Elektro energija) in Andrej Kogoj (OPEL Slovenija)
priklapljata Opel Ampero na elektročrpalko.
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Elektromobilnost

Polletni rezultati Elektra Ljubljana

Aktivno sodelujemo v
treh evropskih projektih
elektromobilnosti
Kot smo objavili že v predhodnih številkah internega časopisa, smo
že v letu 2011 pristopili k evropskim projektom s področja električne
mobilnosti. Že eno leto smo aktivni na projektu SMARTV2G,
dobrega pol leta na projektu ICT4EVEUE, z julijem 2012 pa se je
začel še tretji projekt MOBINCITY. Skupni imenovalci vseh treh
projektov so vzpostavitev infrastrukture za električna vozila, ki naj bo
čim bolj uporabniku prijazna, razvoj potrebne informacijske podpore,
ki bo omogočala nemoteno uporabo postavljene infrastrukture
uporabnikom, to je voznikom električnih vozil ter ne nazadnje
načrtno širjenje okolju prijaznega prevoza v mestih.

S

potekom teh projektov se bo
razširila pametna polnilna infrastruktura. Tako smo veliko
naporov vložili v iskanje primernih lokacij za nove postaje, aktivno
raziskujemo tudi možnosti integracije
palete polnilnih postaj v informacijski
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sistem. Le na ta način namreč lahko naša
infrastruktura postane dostopna uporabnikom kar iz naslanjača.
S sporočanjem o našem delu na projektih želimo javnost seznaniti, da se razvoj
e-mobilnosti pospešuje na evropski ravni.
Preskok na nove tehnologije v prometu

Udeleženci tehničnega sestanka za projekt SMARTV2G, skupaj s predsednikom uprave Elektro Ljubljana, d.d., Andrejem Ribičem.

Smart Mobility in Smart City

pa pomeni kakovostnejše bivanje v urbanem okolju, saj je eden velikih, žal pa
težje opredeljivih povzročiteljev izpustov
toplogrednih plinov prav promet.
Projekt Mobincity se bo še posebej
osredotočil na uporabnikom prijazno infrastrukturo, to je na storitve, ki bodo
omogočene na polnilnih postajah, ter
raziskavo storitev, implementiranih na
polnilni infrastrukturi. Dotaknil se bo tudi
možnosti upravljanja z energijo v procesu
polnjenja vozil ter tudi možnosti izrabe
vozil kot hranilnikov energije.
Elektro Ljubljana aktivno sodeluje na
več različnih evropskih projektih in eden
izmed njih je tudi SMARTV2G, s področja e-mobilnosti. V ponedeljek, 24. 9.
2012, in v torek, 25. 9. 2012, je Elektro
Ljubljana, d.d., kot sodelujoči partner
projekta organiziral in gostil partnerje na tehničnem sestanku. S partnerji iz
Španije, Nemčije, Italije in Slovenije smo
uskladili določena tehnična vprašanja ter
določili tehnične zahteve in zmožnosti
pri nadaljnjem izvajanju projekta. Elektro
Ljubljana v tem projektu sodeluje kot pilotni poligon postavitve pametne polnilne
postaje za električna vozila. Poročamo
lahko, da pilotni projekt z naše strani nemoteno poteka. Pametna polnilna postaja,
ki jo bo razvilo slovensko podjetje Etrel,
d.o.o. bo postavljena na Trojanah, natančneje pred gostinskim objektom, pri čemer
je k sodelovanju pristopilo tudi Gostinsko
podjetje Trojane, d.o.o.. Pilotna postavitev polnilne postaje se mora izvesti do
konca meseca septembra, vsa ostala testiranja in implementacija dodatne opreme
pa se bo izvajala v sklopu projekta.
Uršula Krisper,
služba za napredne storitve, OE Storitve za uporabnike

Kljub manjšim
potrebam po
električni energiji
zadovoljivo
poslovanje
Poslovanje družbe Elektro Ljubljana je v prvem polletju
letošnjega leta v precejšnji meri zaznamovala dokončna
(računovodska) izčlenitev dejavnosti nakupa in prodaje
električne energije v hčerinsko družbo Elektro energija,
pa tudi urejanje pogodbenih odnosov s SODO ter
sodelovanje pri pripravi novega regulativnega okvira za
naslednje regulatorno obdobje.
Po nerevidiranih rezultatih poslovanja je družba Elektro Ljubljana v prvem polletju leta 2012 realizirala dobiček pred obdavčitvijo v višini 3.574,1 tisoč EUR,
ki je nekoliko manjši od načrtovanega za to obdobje, v največji meri zaradi
manjših prihodkov iz naslova izvajanja storitev za SODO, manjših prihodkov
od opravljanja storitev za trg in višjih stroškov amortizacije od načrtovanih.
V primerjavi z realizacijo v enakem obdobju predhodnega leta je bil poslovni
rezultat (pred obdavčitvijo) boljši za 6 %, kar je primarno posledica višjih prihodkov iz razmerij do SODO in višjih prihodkov od prodaje osnovnih sredstev.
V obdobju januar – junij 2012 so bile potrebe po električni energiji na preskrbovalnem območju Elektra Ljubljana za 2,7 % manjše od načrtovanih za to obdobje in realiziranih v enakem obdobju predhodnega leta. Končnim odjemalcem
je bilo v prvem polletju distribuiranih 1.927.454 MWh električne energije.
Investicijska vlaganja Elektra Ljubljana d.d. so za leto 2012 načrtovana v
višini 22.605 tisoč EUR. V obdobju januar – junij 2012 je bil plan investicij
realiziran v višini 9.603,7 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem leta
2011, ko je realizacija investicij znašala 7.252,1 tisoč EUR, so bila investicijska vlaganja v prvem polletju letošnjega leta višja za 32,4 %.
V okviru VN objektov so bili v prvem polletju letošnjega leta realizirani ali
so v realizaciji projekti: razširitev in rekonstrukcija 110 kV stikališča v RTP
Cerknica, RTP Potniški center Ljubljana (PCL), gradnja RP 20 kV Škofljica,
izvedba resonančne ozemljitve nevtralne točke (RONT) v RTP Trebnje, RTP
Domžale, RTP Kamnik, RTP Žiri in RTP Črnuče ter RTP 110/20 Mengeš.
Andreja Bertoncelj,
oddelek računovodskega upravljanja, OE RFS
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Projekt Skriti kupec

Vzdrževanje elektroenergetskih naprav v DE Novo mesto

Preverili smo odnos
zaposlenih do kupcev

Vsaka investicija v novo
opremo olajša vzdrževanje

V Skupini Elektro Ljubljana je od 2. do 27. julija letos
potekal prvi del raziskave Skriti kupec. Z njo smo želeli
ugotoviti kakovost storitev in informacij, ki jih v družbah
Elektro Ljubljana, Elektro energija in EL OVE ponujamo.
Z raziskavo smo pridobili informacije o vedenju in delu
zaposlenih s strankami, pri tem pa so raziskovalci izpostavili
pomanjkljivosti, ki jih lahko pri delu s strankami še
izboljšamo. Kakovost izvajanja storitev s strankami je namreč
eden izmed ključnih elementov uspešnosti in učinkovitosti
uresničevanja organizacijskega poslanstva in doseganja
organizacijske vizije in poslovnih ciljev.

Kriza - beseda, o kateri žal že nekaj časa veliko slišimo in jo vsak po
svoje okušamo. Tudi na segmentu vzdrževanja elektroenergetskih
(EE) naprav je tako. Kljub temu, da so sredstva rednega vzdrževanja
zagotovljena v primernem obsegu, se kriza izkazuje na drugih
področjih in terja vedno nova prilagajanja.

aziskovalci so v izbranih službah Elektra Ljubljana, Elektro
energije in EL OVE telefonsko, preko elektronske pošte
in osebno preverjali prijaznost pri sprejemu klica, poznavanje problematike,
pripravljenosti nudenja pomoči oziroma
zainteresiranost za problem, kakovost
razlage, razumljivost načina podajanja
informacij, pripravljenost podajanja dodatnih nasvetov ter ocenili zadovoljstvo s
celotnim razgovorom.

Visoka profesionalnost
zaposlenih do kupcev

Raziskava je pokazala, da je odnos
zaposlenih do strank visoko profesionalen. Zadovoljstvo s celotnim telefonskim
pogovorom je bila v vseh službah visoko
ocenjena, najkvalitetnejšo razlago pa je
Skriti kupec zaznal pri delu v Klicnem
centru Elektro energije. Zelo dobro so
ocenili razgovor pri osebnem obisku. Pri
podajanju informacij preko elektronske
pošte je bila najbolje ocenjena oskrba@
elektro-energija.si.
V splošnem je raziskava pokazala, da
zaposleni dobro poznajo problematiko,
da so visoko zainteresirani in zelo pripravljeni pomagati pri težavah. S kakovostno

razlago je bil skriti kupec zelo zadovoljen,
razumljivost načina podajanja informacij
je bila v vseh službah zelo dobro ocenjena. Zaposleni so si v veliki večini primerov vzeli tudi dovolj časa za pogovor.

Priložnost za izboljšave in
odpravo pomanjkljivosti

Pri telefonskih kontaktih so se pojavljale manjše pomanjkljivosti pri prevezovanju telefonskih klicev. Izboljšave so
možne predvsem na področju dodatnih
nasvetov. Skriti kupec jih je bil deležen le
v petini primerov. Z dodatnimi nasveti je
možno krepiti vzdušje profesionalnosti in

N

poslovnosti in, kar je najbolj pomembno,
krepiti potencialni interes strank za dodatne storitve. Enako velja za morebitna povabila na obisk in pojasnila v živo, ki jih
je skriti kupec zaznal le v šestini primerov.
Z rezultati smo lahko vsekakor zelo
zadovoljni, kljub temu pa lahko odnose
s strankami še izboljšamo, saj je zadovoljen kupec najboljši kupec. Projekt Skriti
kupec se bo nadaljeval v jesenskem delu
leta, ko bo možno že primerjati napredek
in izboljšave glede na ugotovitve iz pomladanskega dela raziskave.
mag. Stanka Krušič,
služba za marketing in komuniciranje, OE Skupne storitve

OCENA ZADOVOLJSTVA S CELOTNIM RAZGOVOROM
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ajbolj izrazit vpliv na vzdrževanje predstavlja obseg investicij. Te so se v zadnjih nekaj
letih izrazito zmanjšale in njihov obseg na območju distribucijske enote
Novo mesto ne zadostuje niti za ustrezno
t.i. investicijsko vzdrževanje, kaj šele za izgradnjo vseh potrebnih postrojev za potrebe
novih odjemalcev. Vsaka investicija v novo
opremo olajša vzdrževanje, saj nove naprave zahtevajo predvsem le temeljit pregled
in nego, ko pa so pri koncu njihove življenjske dobe, je treba nenehno ugotavljati, kateri sklop predstavlja najšibkejši člen, in ali je
zanesljivo obratovanje že ogroženo.
Na območju DE Novo mesto oskrbujemo približno 47.500 odjemalcev na
površini skoraj 1.400 km2. V ta namen
obratuje 1.040 TP, preko 1.100 km SNO
in nekaj manj kot 2.300 km NNO. SNO in
NNO skupaj vsebujeta preko 32.000 stojnih mest. S planiranim obsegom investicij
bomo v letošnjem letu predvidoma zgradili
dve novi TP, izvedli nekaj manjših rekonstrukcij NNO ter zamenjali med 600 in 700
stojnih mest.

Investicijsko vzdrževanje v zadnjem
času zaradi omejenih sredstev za investicije predstavlja predvsem zamenjave dotrajanih stojnih mest, ki so že na meji podrtja.
Pogosto tudi naletimo na pripravljenost
lastnikov zemljišč za sofinanciranje predvsem gradbenih del v primeru kablitve.
Zaradi omejenih razpoložljivih sredstev
zamenjamo le dotrajane drogove, to pa
predstavlja le kratkoročne rešitve.
Investicije v nove naprave so v naši distribucijski enoti zreducirane na le nekaj
objektov letno in še ti so v večini primerov
namenjeni sanaciji napetostnih razmer obstoječih odjemalcev. S stališča vzdrževanja
in tudi zahtevanega izboljševanja kazalnikov SAIDI in SAIFI bi bilo zelo smiselno
vlagati tudi v nove kablitve nadzemnih vodov, v avtomatizacijo SNO in v izgradnjo
RP, kar pa zahteva več investicijskih vlaganj, kot jih trenutno omogočajo potrjeni
plani investicij.
Vzdrževanje elektroenergetskih naprav
obsega preglede, revizije ter nego naprav.
Pri pregledih se predvsem evidentirajo
vsa ugotovljena odstopanja in se oceni

potreben obseg sanacije. O investiciji pa
govorimo, če odstopanja ni možno sanirati
v sklopu revizije in je potreben večji poseg.
Z namenom zniževanja stroškov investicijskega vzdrževanja vse pogosteje izvajamo
sanacijo dotrajanih naprav zgolj po delih
in na način, ki predstavlja kompromis med
trajnostjo izvedbe in potrebnimi sredstvi.
Tako na primer dotrajanemu SN stikalu
zamenjamo le dele, ki lahko predstavljajo
preboj, pri zamenjavah drogov na NNO
pogosto ne uporabljamo drogovnikov, pri
razdelilnih omaricah zamenjamo le dotrajane ločilnike ali od korozije uničene dele,
itd. Tovrstni ukrepi resda zelo zmanjšajo
trenutne izdatke, vendar pa hkrati ne predstavljajo dolgoročnih rešitev, kar pomeni,
da se bo obseg vzdrževanja s časom le še
povečeval. Poleg slednjega pa nas skrbi
tudi zanesljivost dobave električne energije, ki bo v primeru nadaljnjega staranja
naprav gotovo začela upadati, za kar pa
bomo po napovedih regulatorja tudi vse
bolj sankcionirani. In krog je sklenjen.

Srednjenapetostna celica po napaki na stikalu.

Drogovi na NNO so ponekod že dotrajani.

Strela ne prizanaša našim napravam.

Anton Cugelj,
distribucijska enota Novo mesto
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Predstavitev distribucijske enote Trbovlje

zvišuje učinkovitost pri obvladovanju
procesov. Uporaba PIS ELJ se med sodelavci na DE Trbovlje vidno povečuje.

Prisluhniti potrebam lokalnega
okolja je ključnega pomena
Distribucijska enota Trbovlje je po površini
druga najmanjša med petimi teritorialnimi
enotami, na katere se deli podjetje Elektro
Ljubljana. Vpeta je v osrčje posavskega hribovja,
ki neprizanesljivo narekuje pogoje delovanja.
Reliefna razčlenjenost posavskega hribovja vpliva
na prehodnost območja – prometne poti so še
danes razmeroma redke in slabše kakovosti.
Poselitev je razpršena po celotnem območju.

D

istribucijska enota (DE)
Trbovlje meji na območje
družbe Elektro Celje, DE
Ljubljana okolica (nadzorništvo Litija in Domžale) in DE Novo mesto
(nadzorništvo Trebnje). Občine, v katerih
skrbimo za oskrbo, so Zagorje, Trbovlje,
Hrastnik, Radeče, Litija, Sevnica, Laško,
Prebold, Rečica ob Savinji in Blagovica,
upravne enote pa Zagorje, Trbovlje,
Hrastnik, Laško in Litija.

Poslovna stavba DE Trbovlje.

Skrb za kakovost kljub
omejenosti sredstev

Oskrba uporabnikov z električno energijo je zaradi razgibanega terena razmeroma težavna pa vendar na večjem delu
oskrbovalnega območja DE Trbovlje
dosegamo ciljno raven kakovosti oskrbe
(komercialna kakovost, neprekinjenost
napajanja in kakovost napetosti). Kljub
obvladovanju težavnega terena je skrb
vzbujajoča investicijska podhranjenost,

ki lahko na srednji rok povzroči poslabšanje ravni kakovosti oskrbe z električno energijo. Nekaj več kot pol milijona
evrov investicijskih sredstev ne zadošča
za potrebna vlaganja in normalen razvoj
omrežja, ki je predviden v študiji REDOS
2030 in REDOS 2035 za Zasavje z Litijo.
Sredstva so glede na potrebe, ki omogočajo kakovosten razvoj omrežja, polovična. Pomanjkanje investicijskih sredstev
vpliva na prehod DE Trbovlje na 20kV
napetostni nivo (SN). Seveda pa se zavedamo, da se z investicijsko podhranjenostjo sooča večji del podjetij za distribucijo
električne energije v Sloveniji.
Na območju DE Trbovlje v prvih šestih mesecih leta 2012 beležimo povprečno za 15,3 % manjši prevzem električne
energije glede na preteklo leto. Največje
znižanje je zaznati v RTP Radeče, kar je
posledica prenehanja proizvodnega procesa v Papirnici Radeče. Na distribucijsko omrežje, ki pripada DE Trbovlje, je
bilo v začetku letošnjega julija priključenih 23.247 uporabnikov distribucijskega
omrežja (2.067 poslovnih uporabnikov
in 21.180 gospodinjskih uporabnikov),
kar predstavlja 7,07 % vseh uporabnikov
omrežja Elektra Ljubljana. Število gospodinjskih odjemalcev se rahlo povečuje,
število poslovnih odjemalcev pa stagnira
v primerjavi s preteklim letom.
Struktura omrežja postaja preglednejša, saj se postopoma uvaja 20 kV SN
nivo, 35 kV nivo pa je v opuščanju. Na
območjih RTP Potoška vas in RTP Radeče
je prehod na 20 kV že izveden, na območjih RTP Trbovlje in RTP Hrastnik pa je
projekt prehoda na 20 kV nivo v teku. Ti
dve območji (10 kV napetostni nivo) tako
nista povezljivi s sosednjimi omrežji, kar
pomeni zmanjšano obratovalno zanesljivost. Z izgradnjo novega 110 kV DV TET
– Beričevo (investicija ELES-a, ki je v
zaključni fazi) se ukinja velik del 35 kV
omrežja na DE Trbovlje.
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Organiziranost distribucijske
enote

Zamenjava vodnikov na DV Zidani most. Foto:
Marjan Jevševar

Soočiti se bo treba tudi s problematiko zamenjave dotrajanih DV oporišč,
kar zahteva investicijska sredstva. Zelo
aktivno sodelujemo tudi pri digitalizaciji
omrežja v prostorskem informacijskem
sistemu. Digitalizacija omrežja pomeni
velik tehnološki napredek, ki posledično
Izvajanje del v mrazu. Foto: Marjan Jevševar

ODJEMALCI

Dobra organiziranost in korektna izmenjava informacij sta ključna dejavnika
za doseganje učinkovitosti.
DE Trbovlje organizacijsko sodi pod
okrilje organizacijske enote Storitve na
distribucijskem omrežju (SDO). Enota
je sestavljena iz služb za distribucijsko
operativo, dokumentacijo in investicije in
izgradnjo ter oddelkov za uporabnike in
za splošne zadeve. Na enoti je zaposlenih
91 delavk in delavcev. V mesecu juliju sta
dva sodelavca odšla v pokoj. Šest sodelavcev opravlja delo neposredno za enote
na upravi družbe (vodenje omrežja, vzdrževanje sistemov vodenja, kakovost EE,
zaščita in obratovalne meritve, merilno-komunikacijske naprave, HW). V stavbi
na DE Trbovlje se nahaja tudi poslovalnica hčerinske družbe Elektro energija.
Obvladovanje posameznih procesov
in odgovornost za izvajanje je določeno z
organizacijsko strukturo, pa vendar enota
deluje po principu timskega dela, kar se
izkazuje v medsebojni izmenjavi informacij in pomoči. Predvsem izmenjava
informacij je zelo pomembna. S pravočasno in korektno informacijo se izognemo
nepotrebnim aktivnostim.
Službo za distribucijsko operativo
vodi Alojz Primon in je zadolžena za proces vzdrževanja distribucijskega omrežja,
za odpravo napak, skladiščno poslovanje,
obratovalno dokumentacijo, zavarovanje,
obveščanje odjemalcev o izklopih, izdelavo priključkov, operativno vzdrževanje
RTP, izvajanje storitev za uporabnike (zamenjava merilno krmilnih naprav, izterjav).
DE Trbovlje je razdeljeno na štiri nadzorništva - Zagorje, Trbovlje, Hrastnik
in Radeče, ki delujejo v okviru službe za
distribucijsko operativo. Nadzorništvo
Trbovlje oskrbuje z električno energijo mesto Trbovlje ter zaselke in vasi

Velikost SN DV
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po okoliških hribih, ki se nahajajo na
nadmorski višini od 210 do 1200 m.
Pomembni odjemalci: Bolnica Trbovlje,
Strojna tovarna, Rudnik, Cementarna,
Iskra Semikon. Vodja nadzorništva je
Robert Abdič.
Nadzorništvo Zagorje - pretežni del
nadzorništva je hribovito območje, ki
se nahaja na nadmorski višini od 220 do
1200 m. Pomembni odjemalci: Eti, Bartec,
Svea, Ytong, Igm, Kumplast, napajanje tunelov Trojane, Betonarna Borovnik , Jegr.
Vodja nadzorništva je Branko Repovž.
Nadzorništvo Hrastnik - pretežni
del nadzorništva je hribovito območje, ki se nahaja na nadmorski višini od
200 do 1100 m. Pomembni odjemalci:
TKI Hrastnik, Steklarni Hrastnik, Sijaj
Hrastnik, Forstek Dol pri Hrastniku,
Rudnik Hrastnik. Vodja nadzorništva je
Franc Popošek.
Nadzorništvo Radeče je po številu odjemalcev majhno, po površini pa
srednje veliko. Pretežni del nadzorništva je hribovito območje, ki se nahaja
na nadmorski višini od 190 do 800 m.
Nadzorništvo Radeče oskrbuje z električno energijo Radeče z okolico ter nekatera območja občin Litija, Zagorje,
Hrastnik, Trbovlje, Šmartno pri Litiji,
Trebnje, Sevnica in Laško. Pomembni
odjemalci: Papirnica (trenutno ne obratuje), Apnenec Zidani most, ENP ŠŽ Zidani
most, Muflon Radeče. Vodja nadzorništva
je Jurij Sotlar.
Kljub relativno velikemu tveganju izpostavljenosti poškodbam pri delu je teh
relativno malo, kar gre pripisati dosledni
uporabi varnostnih sredstev, ki jo vodje spodbujajo s pregledi in opozarjanji.
Ključni izziv, s katerim se soočamo, je,
kako zmanjšati in čim bolj avtomatizirati administracijo na ravneh nadzorništev.
Treba je ohraniti sedanjo organiziranost
nadzorništev, ki, takšna kot je, omogoča
uporabnikom maksimalno hitro odzivnost. Hkrati pa bi bilo zaželeno zmanjšanje števila navodil in jih napraviti pregledne, smiselne in razumljive.
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Službo za dokumentacijo in investicije DE Trbovlje vodi David Arh, njene
glavne naloge pa so izdelava letnega in
kvartarnega plana investicij DE Trbovlje
ter njihovo usklajevanje, izdelava načrta
razvoja omrežja (NRO) DE Trbovlje, načrta izvedbe projektne dokumentacije in
poročil (kazalniki, upravičenost investicij, plan dela).
Oddelek za soglasja in analize je zadolžen za:
• sprejemanje vlog in izdajanje soglasij
za priključitev na distribucijsko omrežje in projektnih pogojev, soglasij na
projektne rešitve, pogodbe o priključitvi ter smernic k prostorskim aktom,
• izvajanje analiz o možnosti vključitve obnovljivih virov energije, študije Redos (Gredos), prehoda na 20kV
nivo ter vris distribucijskega omrežja v
PISELJ.
Oddelek za dokumentacijo in projektivo je zadolžen za:
• izdelavo projektne dokumentacije (idejna zasnova - IDZ, projekt za gradbeno
dovoljenje - PGD, projekt za izvedbo PZI, projekt izvedenih del - PID),
• izdelavo geodetskih posnetkov za lastne in tuje investicije,
• vodenje postopka do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja,
• sklepanje služnostnih pogodb z lastniki
zemljišč,
• prenos zgrajenih elektroenergetskih
objektov v osnovna sredstva družbe.
Oddelek za investicije je zadolžen za:
Pregled projektne dokumentacije.
Foto: Jernej Žibert

• pripravo investicije (naročilo materiala, izbira gradbenih izvajalcev, priprava
izvajalskih pogodb),
• vodenje lastnih investicij (prijava del in
uvedba, usklajevanje med projektanti
in izvajalci, zbiranje in predaja dokumentacije, nadzor nad gradnjo).
Izzivi pri delovanju službe so predvsem v iskanju optimalnih tehničnih rešitev umeščanja novih objektov v prostor
ter obnov distribucijskega omrežja. Prav
tako je pomemben izziv optimizacija investicijskega procesa, z namenom skrajšanja časa od ideje oziroma projekta do izvedbe oziroma uporabnega dovoljenja ter
aktiviranje osnovnih sredstev. Predvsem
pa je izziv tudi zadovoljstvo uporabnikov
v postopku izdaje soglasij za priključitev,
neprekinjena dobava električne energije
in zagotavljanje kakovosti napetosti.
Dosežek službe je vsakoletno usklajevanje in izdelava plana investicij, glede na razpoložljiva sredstva z ozirom na
potrebe. Pričakovanja lokalnih skupnosti
so velika, zato je zadovoljevanje njihovih
izraženih potreb, glede na razpoložljive
finančne zmožnosti, toliko večji izziv, ki
zahteva veliko energije.
V prihodnosti bi bilo zato za kakovostnejšo pripravo projektne dokumentacije
potrebno izdelati kalkulacije, prečistiti naročanje materiala in urediti bazo materialov ter storitev, glede na tehnične razpisne
pogoje in trenutno sklenjene pogodbe z
dobavitelji (katalogi, tehnične karakteristike, slike pogodbenih materialov ipd.).
Obnoviti oz. ponovno uvesti bi bilo treba
tudi izobraževanje in usposabljanje kadrov
s področij zakonodaje, novih materialov,
novih tehnologij, sredstev za delo ipd.
Na lokalni ravni bi bilo treba tudi povečati vpliv in prepoznavnost podjetja kot
zanesljivega partnerja na področju priprave projektne dokumentacije in izvedbe
del (sinergija procesov, kjer nastopamo
kot dajalec soglasij, soinvestitor in upravljavec elektroenergetskega omrežja).
Službo za izgradnjo distribucijskega omrežja na DE Trbovlje vodi Zoran
Artnak. Sestavljena je iz gradbene skupine Trbovlje, Zagorje in Radeče ter oddelka avtopromet. Zaposleni v službi delujejo po načelih timskega dela in medsebojne
pomoči, ki je v danih razmerah še kako
potrebna za uresničevanje zastavljenih
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ciljev in nalog. Predvsem je spodbudno,
da si posamezniki prizadevajo za nenehno
usposabljanje in izobraževanje, kajti stalno uvajanje novih tehnologij in področij
narekuje vse večjo večopravilno sposobnost zaposlenih v našem podjetju.
Glavne naloge službe so:
• izgradnja in rekonstrukcija NN in SN
omrežij,
• polaganje NN in SN kabelskih vodov,
• novogradnja in rekonstrukcij transformatorskih postaj,
• odprava havarijskih stanj,
• izvajanje optičnih povezav,
• izgradnja fotovoltaičnih elektrarn,
• zamenjava števcev,
• prevozi in dela z dvigalom,
• popravila in obnove vozil.

Tehnološki razvoj in razvoj
novih storitev

Ključni izzivi še vedno predstavljajo
pridobivanje poslov na trgu, kjer pa se
srečujemo z vse večjo konkurenco in pa
tudi plačilno nedisciplino. Z doseženimi
rezultati moramo biti zadovoljni, se pa
včasih zadeve tudi ne odvijejo, kot bi si
želeli. V takih primerih je treba situacije
smiselno preučiti in se na napakah nekaj
naučiti.
Oddelek za splošne zadeve DE
Trbovlje vodi Jožica Zupanc. Oddelek
skrbi za uspešno obvladovanje telefonske centrale, ki je hkrati tudi recepcija in
pomeni prvi in neposredni stik s strankami. V tajništvu opravljajo vse aktivnosti
za uspešno upravljanje pošte, to je vseh
dokumentov, ki jih prejme DE Trbovlje.
Izvajajo pa tudi dela, povezana s kadri.
Gospodar skrbi za objekte DE
Trbovlje, po naročilu Službe režijskih
dejavnosti pa tudi za počitniške objekte Elektro Ljubljana, izvaja kovinarska
dela za skupine izgradenj in vzdrževanja.
Oddelek uspešno sodeluje tudi z drugimi
službami in oddelki DE Trbovlje.
Oddelek za uporabnike vodi Jernej
Turnšek. V oddelku skrbijo za:
• proces priključevanja uporabnikov na
omrežje,
• sklepanje pogodb o dostopu,
• spremljanje izterjave,
• spremljanje zamenjave stanja števcev,
• spremljanje in izvajanje kontrol na merilnih mestih,
• obvladovanje komunikacije z uporabniki distribucijskega omrežja.

Na območju DE Trbovlje se lahko pohvalimo s tremi polnilnimi postajami za
električna vozila – elektročrpalkami, in
sicer v Zagorju, Trbovljah in Hrastniku. S
tem izkazujemo trend sledenja razvoju in
novim tehnologijam. V realizaciji je tudi
t.i. AMM projekt na območju nadzorništva Hrastnik, v okviru katerega bomo
namestili 882 elektronskih merilnikov
porabe električne energije. S tem bo omogočen daljinski zajem podatkov, hkrati pa
bo uporabnikom omogočeno koriščenje
naprednih storitev.
V poizkusni fazi izvajanja sta tudi
proces razstavljanja transformatorjev in
proces lupljenja električnih kablov. Oba
procesa bomo izvajali v okviru službe
za izgradnjo distribucijskega omrežja.
Vzpostavitev procesov predstavlja optimizacijo delovnih procesov, saj bodo tako
zaposleni v času deževnih ur ali pomanjkanja posla na trgu opravljali tovrstna
dela. Projekt vzpostavitve procesa razgradnje TR in lupljenja KB smo izvedli v
sodelovanju s hčerinsko družbo EL OVE,
ki je nabavilo lupilec KB in pnevmatske
škarje za razrez. Poleg zagotavljanja dodatnega dela, bomo z ločitvijo odpadkov
tudi zaslužili. V danem trenutku pomeni
odvoz odpadkov strošek. Poleg tega pa
smo na celotnem območju DE Trbovlje
vzpostavili ločeno zbiranje odpadkov.

Sklepna misel

Opravljanje dejavnosti distribucije
električne energije pomeni
• zavedati se pomena električne energije,
• biti prisoten v lokalnem okolju,
• vzpostaviti partnerski odnos z uporabniki omrežja,
• sodelovati s predstavniki lokalnih skupnosti,
• pripadati družbi in razumeti poslanstvo, ki ti nalaga skrb za zanesljivo dobavo električne energije.
Vsega tega se kolegi in kolegice na
distribucijski enoti Trbovlje zavedamo,
predvsem zato, ker smo prisotni v okolju,
ki nam narekuje potrebe. Tako preprosto
je to, le razumeti je potrebno.
Jožica Zupanc, Alojz Primon, David Arh, Jernej
Turnšek, Zoran Artnak in Roman Ponebšek,
distribucijska enota Trbovlje
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RTP 110/20 kV

Potniški center
v objektu Situla
v Ljubljani
Razdelilna transformatorska postaja RTP Potniški
center je namenjena distribuciji električne energije za
območje Bežigrada in centra Ljubljane. V RTP 110/20
kV se bo energija transformirala na 20 kV nivo in v
stikališču razdelila po celicah. 20 kV odvodi bodo napajali
distribucijske TP 20/0,4 kV na poslovno stanovanjskem
kompleksu Situla in ostalem območju. RTP bo daljinsko
voden in nadzorovan objekt brez stalne posadke. Vodenje
objekta se bo izvajalo iz DCV Elektro Ljubljane.
RTP Potniški center se bo vključil v EES preko novih 110 kV (KB) povezav. Od
RTP Vrtača bo 110 kV (KB) povezava proti RTP Kleče. S tem bo zagotovljen
pretok električne energije med postajami RTP (Toplarna, Center, Potniški center, Vrtača, Šiška, Litostroj) iz napajalnih postaj RTP Kleče in RTP – TOL.
Glede na omejene prostorske možnosti je bila izbrana rešitev, ki ustreza notranji arhitekturi, razporeditvi prostorov poslovno stanovanjskega kompleksa in
tehnološkim zahtevam RTP in RP. Lokacija postaje je na južnem delu poslovno
stanovanjskega kompleksa. Vsa elektro oprema je predvidena v prvi in drugi kleti garažnih prostorov, razen 110 kV (GIS) stikališča in dveh energetskih
transformatorjev, ki bosta v spodnjem delu pritličja. RTP obsega skupno 2110
m2 površine, TP pa 301 m2.
Gradnja poteka v sklopu izgradnje celotnega poslovno
Objekt Situla je v zaključni gradbeni fazi.
stanovanjskega kompleksa.
TP je že zgrajen in pripravljen na vključitev, RTP pa je
še v fazi izgradnje. Trenutno
je na našem delu objekta RTP več različnih obrtnikov,
medtem ko zaključna dela
na ostalem poslovno stanovanjskem delu objekta
stojijo. V jesenskih mesecih
je predvidena dobava dveh
transformatorjev, zato sta
transformatorska boksa tudi
že v celoti zgrajena.
Lea Lunder,
oddelek za gradbeno dejavnost, OE
Obratovanje in razvoj DO
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Izgradnja nove RTP 110/20 kV Mengeš

Konstrukcijska stavba
že v letošnjem letu
V poletnih mesecih smo pričeli z izgradnjo nove
razdelilne transformatorske postaje Mengeš.
Namenjena bo distribuciji električne energije na širšem
elektroenergetskem območju Mengša z okolico. V RTP se
bo energija transformirala na 20 kV nivo in se v stikališču
razdelila po 20 kV celicah. Z električno energijo bodo 20
kV odvodi napajali distribucijske transformacijske postaje
TP 20/0,4 kV. Razdeljena bo na dva dela in sicer na 20
kV stikališče v stavbi, v kateri bodo prostori za sekundarne
naprave, in na 110 kV zunanje stikališče v prostozračni
izvedbi. Preko novega priključka bo tako priključena na
obstoječi dvosistemski 110 kV daljnovod v EES.
RTP 110/20 kV Mengeš je lociran na
nepozidani površini južno od naselja
Mengeš. Lokacija objekta je v relativno
ohranjenem naravnem okolju. Dostop
je predviden iz severne strani, po novo
zgrajeni cesti, ki se odcepi od priključka novega rondoja. Dimenzije celotnega
platoja z ograjo merijo cca 68 x 45 m.
Zunanji del 110 kV stikališča bo velikosti
cca 30 x 10 m, komandni objekt z 20 kV
stikališčem bo meril cca 30 m x 18 m, ob
objektu bodo trije transformatorski boksi
v skupnem gabaritu cca 6 m x 30 m. 110
kV stikališče je locirano na vzhodni strani platoja, od koder bo priključek postaje
na priključni 110 kV daljnovod. Na zahodni strani platoja pa bo stavba oz. zidani
objekt 20 kV stikališča s komando.
Zunanji del 110 kV stikališča obsega
dve 110 kV transformatorski polji ter dve
110 kV daljnovodni polji (DV Kamnik
in DV Domžale). Je prostozračne izvedbe. Temelji portalov bodo točkovni
armirano betonski s čašasto glavo, kar
omogoča enostavno sidranje stebrov v
temelj. Zgradili se bodo tudi posamični
točkovni temelji podstavkov 110 kV aparatov. Elektro oprema bo na okroglih jeklenih podstavkih višine od 1,8 m do 3,5
m. Pritrjevanje podstavkov v betonske

temelje je predvideno z vbetoniranimi sidrnimi vijaki.
Stavba je zasnovana kot dvoetažna AB
konstrukcija. Temeljena je na AB pasovnih
temeljih, armiranobetonske so tudi nosilne
stene. Plošče nad pritličjem in nadstropjem
so podprte z AB prečnimi nosilci. Je delno
podkletena, v kleti se nahajata stopnišče in
kabelski kanal. V pritličju je vetrolov, hodnik s stopniščem, garderoba, umivalnica,
delavnica in skladišče, 110 kV stikališče,
Aku prostor, kabelski 10 (20) kV prostor,
kompenzacija 1, kompenzacija 2, 0,4 kV
prostor in varnostni hodnik. Ta sega čez
obe etaži, lociran je vzdolž celotne stavbe
in razmejuje komandni in stikališčni del
objekta od transformatorjev na zunanji
strani objekta. V nadstropju je prav tako
stopnišče, komandni prostor, 20 kV stikališče in sanitarije.
Ob stavbi so torej trije temelji transformatorjev, ki so konstrukcijsko ločeni
od stavbe in med katerimi so AB zaščitne stene, višine cca 8 m. Vsak temelj TR
je zasnovan v obliki dveh AB temeljnih
gred, povezanih s temeljno ploščo in
obodnimi stenami. Vsak temelj ima lovilno skledo, ki je prekrita z gramozom
na jekleni rešetki, kar predstavlja požarno zaporo. Ležišče transformatorja sta

premakljivi jekleni tirnici na vrhu temeljnih gred. Eden od temeljev bo imel vgrajeno oljno jamo, ki bo opremljena s sondo
za indikacijo olja v vodi in javljalcem nivoja. Predviden pa je tudi jašek za revizijo in iztok iz oljne jame. Kanalizacijski
sistem iz manipulativnih površin in iz lovilnih skled pod transformatorji je predviden v vodotesni izvedbi iz cevi in jaškov.
Sistem se bo končal z oljnim separatorjem, s predhodnim usedalnikom in ponikovalnico za prečiščeno vodo. Meteorne
vode s strešin stavbe bodo speljane preko
peskolovov v ponikovalnico, delno pa v
rezervoar za požarno vodo. Fekalna kanalizacija iz komandne stavbe bo speljana v
enoprekatno polietilensko greznico.
Izvajalec je že izvedel dovozno cesto,
postavil je ograjo okrog gradbišča, položen je tudi del ozemljilnega sistema. Ker
se bo najprej zgradila komandna stavba, so
dela osredotočena na stavbo - izveden je
izkop, izvedeni so AB temelji na najnižjem
spodnjem nivoju (-3,45 m) in se počasi
˝dvigajo˝ na koto pritličja 0,00m = 323,80
m.n.v., proti koti slemena 331,92 m.n.v.
Ker je stavba v celoti armiranobetonska, se
za temelje in stene tako kontinuirno izvaja
vezava armature, izdelava opaža in vgrajevanje betona. Trenutno dela potekajo
nemoteno, zato je predvideno, da bo konstrukcijsko stavba še v letošnjem letu pod
streho. V prihajajočem letu pa je predvidena še izgradnja temeljev portalov in podstavkov v zunanjem 110 kV stikališču.
Lea Lunder,
oddelek za gradbeno dejavnost, OE Obratovanje in
razvoj DO
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Omrežje NN

Izvajanje del
pod napetostjo

N

Po lanskoletnem uspešnem usposabljanju smo letos kot del rednih
aktivnosti Elektra Ljubljana pričeli z izvajanjem del pod napetostjo na NN. V
prvem letošnjem kvartalu so na območju distribucijske enote Novo mesto
izvedli pod napetostjo pet aktivnosti, v distribucijski enoti Ljubljana mesto
pa kar dvanajst. Ker so bile njihove izkušnje pozitivne, smo letos razširili krog
usposobljenih še na enoto Ljubljana okolica z dvema skupinama. Prav tako
smo se odločili, da zaradi večjega obsega del v Ljubljana mesto obstoječo
skupino okrepimo še z dvema izvajalcema del pod napetostjo.

ajbolj pogosta dela pod napetostjo (DPN) so menjava
prenapetostnih odvodnikov v
NN omari, izvedba priključka na nadzemnem NNO, menjava TMT
na zbiralkah TP, menjava podnožja na NN
plošči v TP, priklop kablov na NN plošči
v TP, popravilo NNO, odklopi priključka
na NNO, priklop priključka na NNO, priklop 1kV KB na BD ter odklop in priklop
1 kV kabla v NN omari.
Druga skupina (2 koordinatorja in 6
monterjev) se je usposabljanja v HEPNOC udeležila v aprilu, praktični preizkus znanja pa so opravili v mesecu juniju. Ta skupina bo z deli pričela takoj
po dobavi orodja in ustrezne delovne
opreme.

Opažanja monterjev, ki
izvajajo dela pod napetostjo
na NN omrežju

Uvajanje DPN pomeni možnost dodatne stimulacije in usposabljanj elektromonterjev. Opažamo, da je interes elektromonterjev po tem znanju in kompetencah
velik. Izvedba del pod napetostjo je kar
nekajkrat pripomogla k hitrejši realizaciji naročenih del brez nezadovoljstva odjemalcev, ki bi jim morali v nasprotnem
primeru bodisi večkrat izklopiti električno energijo, ali pa bi urgentno priključitev
oziroma odklop izvršili v zakonsko določenem terminu o načrtovanem izklopu.
Uporaba tehnologije DPN je še posebej
zanimiva v mestnih središčih, saj predhodno ni potrebno usklajevati predvidenega

termina izklopa ali obveščati strank. S tem
se izognemo pogostemu nočnemu delu
oziroma delu preko polnega delovnega
časa. Kot glavno prednost pa izvajalci del
pod napetostjo vidijo prav v tem, da ni več
nezadovoljstva odjemalcev na odcepu, zaradi nedobavljene električne energije.
Za večje odjemalce bi bilo pri komercialni ponudbi smiselno vključiti izvedbo
"dela brez izklopa". Promocija DPN je
potrebna, saj se stranke zavedo, da Elektro
"obstaja in deluje" šele takrat, ko izvedemo
izklop, sicer na nas pomislijo le ob mesečni položnici. Prav zaradi tega dejstva bi
bilo smiselno promovirati DPN. Stranke bi
bilo treba seznanjati z našimi aktivnostmi,
ki jim omogočajo nemoten dotok električne energije brez motenj in izklopov.

Matjaž Keršnik, služba za koordinacijo vzdrževanja in razvoj, OE Obratovanje in razvoj DO | Janez Pirnovar, služba za distribucijsko operativo, DE Ljubljana mesto
Vesna Oman, oddelek za varnost in zdravje pri delu, OE Skupne storitve | Foto: Janez Pirnovar

Izdelava temeljev za novo razdelilno
transformatorsko postajo.

Predviden izgled RTP Mengeš.

Izvajanje priključka na drogu pod napetostjo.

Monter pri priključevanju NN kabla v priključni omarici.
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Obisk polnilnice
Costelle

Kablovod za Kostelsko dolino

Kostelska domačija.

Da bi podrobneje analizirali obstoječe omrežje ter različne variante ojačanja obravnavanega omrežja je bil
izdelan elaborat Analiza napajanja
porabnikov na izvodu 08_DV Brod
na Kolpi (RP Kočevska reka), avtorja
Mihe Kržišnika, v katerem je navedeno: »Specifika obravnavanega omrežja so velike razdalje ter večji porabnik
na koncu izvoda (polnilnica vode).
Posledica obremenitve na koncu so
veliki padci napetosti in posledično
nujna omejitev moči, ki jo lahko dosega polnilnica v Kostelu. Analizirani
sta bili dve varianti izboljšanja napetostnih razmer. Prva je uporaba srednjenapetostnega avtotransformatorja, ki bi ga vgradili na pričetku izvoda
08_DV Brod na Kolpi in bi zvezno reguliral napetost vzdolž izvoda. Druga
varianta je izgradnja odseka 20 kV
kablovoda (Novi Lazi – Morava), ki
bi občutno skrajšal razdaljo prenosa
moči od RTP Kočevje do polnilnice v
Kostelu. Rezultati analize so pokazali,
da je izgradnja novega odseka 20 kV
kablovoda za napetostne razmere v
omrežju bolj ugodna. Z izgradnjo novega odseka bi lahko polnilnica dosegala konično moč do 1300 kW.«
Grad Kostel.

Učinkovita rešitev
težav nezadostne
dobave električne
energije
Prostrana kočevska pokrajina, s pestro konfiguracijo
terena in z gozdovi, je domovina rjavega medveda
in mnogih drugih živalskih in rastlinskih vrst. Je
pa tudi domovanje ljudi, ki živimo usklajeno s to
čudovito naravo. Tu obratuje tudi polnilnica pitne
vode, ki bo za uresničitev svojih načrtov v prihodnje
potrebovala dobavo kakovostne električne energije
v zadostnih količinah.

K

ostelska pokrajina je še posebej lepa v hriboviti razgibanosti ob reki Kolpi in je v svoji
nedotaknjenosti vredna občudovanja. Na tem prostoru v občini Kostel
živi še okoli 700 prebivalcev. Da ljudje
lahko vztrajajo na tem lepem, divjem
koščku Slovenije, potrebujejo osnovne pogoje za normalno življenje. Delovnih mest
ni veliko in so zaradi tega še dragocenejša.
Od nedavnega v dolini obratuje polnilnica
pitne vode Costella, ki trenutno zaposluje

Kočevsko polje.

15 delavcev. Odpiranje novih delovnih
mest počasi obrača demografsko sliko pokrajine Kostel v pozitivno smer.
Polnilnica vode deluje cca s 30 % inštalirane zmogljivosti (konična moč 450
kW, letna poraba cca 550.000 kWh) in
načrtuje postopno povečanje proizvodnje
na 100 % inštalirane zmogljivosti (odjemna moč cca 800 kW, letna poraba cca
1.000.000 kWh). Polnilnica namerava v
letih 2013 in 2014 dograditi še eno enako polnilno linijo z močjo 800 kW in s
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Junija smo člani uredniškega
odbora Novic po končanem
obisku distribucijske enote
Kočevje v popoldanskih urah
obiskali grad Kostel in polnilnico
Costelle, naravne mineralne vode
iz neokrnjene narave Kostelske
doline. Polnilnica deluje od leta
2006 in je izredno pomembna za
občino Kostel, ki nima prav veliko
razvojnih možnosti.
NN omrežje pod gradom.

tem povečati proizvodnjo iz sedanjih 20
milijonov litrov na končnih 120 milijonov litrov. Da bi to dosegli, potrebujejo
dobavo kakovostne električne energije v
zadostnih količinah. S sedanjim stanjem
elektroenergetske infrastrukture Elektra
Ljubljana je v Kostelski dolini nemogoče zadostiti zadostno količino kakovostne
električne energije. Pokrajino oskrbujemo
z električno energijo iz RTP 110/20 kV
Kočevje preko RP 20/20 kV Kočevska
Reka po (predvsem nadzemnih) 20 kV
daljnovodih dolžine cca 50 km.
Rešitev se kaže v izgradnji 20 kV kablovoda na odseku Novi Lazi – Morava
v dolžini cca 2.300 m in odseku Morava
– Ajbelj – Puc v dolžini cca 5.200 m.
Skica umestitve 20 kV KBV.

Projekt je razdeljen na dva dela zaradi
lažjega pridobivanja soglasij in upravne
dokumentacije. Pri prvem odseku gre namreč za nadomeščanje obstoječega 20 kV
daljnovoda (Al-Fe 3x35 mm2), drugi odsek pa je novogradnja. Za prvi odsek je že
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Oba odseka bomo gradili v kabelski izvedbi z vodniki 150 mm2. Razdalja 20 kV povezave
s Kostelsko dolino se na ta način zmanjša
na cca 34 km in napetostne razmere bodo
temu primerno boljše.
Kostelska pokrajina ob gradu Kostel
ter reki Nežici in Kolpi je polna naravnih
lepot, zgodovine in legend. Popotniku
nudi vsestransko sprostitev v čistem zraku, kristalni vodi in nedotaknjeni naravi.
Tistim, ki so bolj profesionalno »električarsko« deformirani, »poteši žejo« po panoramskih razgledih z izolatorji in vodniki na lesenih stebrih v ospredju.
Srečko Mihelič,
distribucijska enota Kočevje

Polnilna linija plastenk v Costelli.

Kostel dolguje svoje poimenovanje
kostelskemu gradu, prvič omenjenemu leta 1336 kot Costel (castellum,
castella – latinski izraz za trdnjavo ali
zatočišče). Zanimivo, tudi današnja
poštna številka Kostela je 1336. Kot
zgodovinsko središče pokrajine je
grad z naseljem najstarejši in najpomembnejši kulturno zgodovinski
spomenik Kostela, po velikosti pa je
takoj za celjskim gradom, ki velja za
največjega na Slovenskem. Kostel že
od nekdaj na skopi zemlji ni mogel
preživljati vseh svojih ljudi, zato so
iskali različne vire zaslužka, od tovorništva in krošnjarstva do današnje
polnilnice naravne mineralne vode.
Jože Božič nam je ob strokovno
vodenem ogledu procesa polnilnice Costelle postregel z zanimivimi informacijami. Zaradi bogate
vsebnosti kalcija in magnezija ter
bakteriološke neoporečnosti kostelska naravna mineralna voda
ne potrebuje nikakršne tehnološke
obdelave. Vodo neposredno črpajo
iz 99 metrov globoke vrtine, ki se
nahaja v sami polnilnici, ničesar pa
ji ne dodajajo in ne odvzemajo. V
eni uri izdelajo 14.400 plastenk in
napolnijo kar 5.000 steklenic vode
Costella. Polnilnica s petnajstimi
zaposlenimi že dosega visok tržni
delež na segmentu naravnih mineralnih vod v Sloveniji, hkrati pa je
izvoznik na tuje trge.
Stanka Krušič,
služba za marketing in komuniciranje,
OE Skupne storitve
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Polona Osovnikar

Elektro energija d.o.o., OE Upravljanje portfelja in obvladovanje tveganj
Poleg zaposlitve v Elektro energiji se ukvarjam še z vrsto stvari, ki mi bogatijo življenje. Aktivno sodelujem v društvu podeželja Lipoglav, kjer skupaj oblikujemo pogoje za bolj polno življenje na podeželju. Med drugim pripravljamo
delavnice, srečanja in predavanja, vsako jesen pa organiziramo tudi pohod pod
Pugledom. Kot nasprotje sicer privlačnemu analitičnemu delu v službi, se doma
ukvarjam s sproščujočim vrtnarjenjem. Najbolj ponosna sem na svoj zeliščni
vrt, ki vsebuje vrsto dišavnic in predstavlja poseben eksperiment, ki zahteva
potrpežljivost, a poleti preseneti s paleto vonjev in barv. Za vsakodnevne sprehode poskrbi naš psiček, na katerem bolj ali manj uspešno preizkušamo metode
Cezarja Milana.
Z možem se večkrat letno podava na večinoma krajše izlete v tujino, sama
poiščeva zanimive kraje in načrtujeva oglede. Na teh izletih se nama vse pogosteje pridružijo tudi kolegi, ki jim je všeč takšna oblika neformalnih izletov.
Seveda sem, kot vsi starši, tudi poklicna osebna voznica svojih otrok, ki jima
treningi plesa vzamejo vsako prosto minuto.

Dušan Majerle

Služba za distribucijsko operativo, OE Storitve na distribucijskem omrežju,
DE Novo mesto
V Elektru Ljubljana sem se zaposlil leta 1992. Kot samostojni elektromonter delam v skupini nadzorništva Črnomelj. Večino dela opravljam na terenu,
kjer izvajamo preglede NNO, DV in transformatorskih postaj ter izvajamo redna
vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju nizke in srednje napetosti ter
energetskih naprav. Pomanjkljivosti, ki jih s sodelavci ugotovimo pri pregledih, vnašam v dlančnik ali računalniški program ERC. Opravljam tudi dežurstvo
oziroma pripravljenost na domu na območju nadzorništva Črnomelj. Pri delu
na terenu se srečujem tako z dobrim kot tudi s slabim, zato sta previdnost in
zbranost vedno nujni.

Igor Malinovski

Služba za izgradnjo distribucijskega omrežja, OE storitve na distribucijskem omrežju, DE Ljubljana mesto
V Elektru Ljubljana sem se zaposlil leta 2006 na delovno mesto elektromonterja v skupino TP – izgradnja in predelava transformatorskih postaj. Delo
je zelo raznoliko, natančno in odgovorno, zato sem se dosledno potrudil, da
sem osvojil veliko znanja in novosti, ki jih pri svojem prejšnjem delu nisem
potreboval. Imam 19 let delovnih izkušenj, od tega večino v izvajanju elektro
inštalacij in elektro vzdrževalnih del. Delo me veseli in upam, da bom spoznal
še več novosti in s tem novih znanj na področju, ki ga opravljam. Ves čas sem v
gibanju in se trudim vestno opravljati svoje delovne naloge, rad priskočim tudi
na pomoč povsod tam, kjer je potrebna.
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Biljana Knežević

Oddelek računovodskega upravljanja, OE Računovodsko finančne storitve
Pričela sem kot študentka v kadrovski službi pred 6 leti. Nato me je pot
zanesla v Službo režijskih dejavnosti, kjer sem tržila počitniške kapacitete, kasneje pa sodelovala pri pripravi razpisov in pisanju poročil. Del pripravništva
sem opravljala v službi nabave, kjer sem pridobila znanje s področja izvedbe
javnih naročil. Potem me je radovednost in seveda potrebe po delu pripeljala
v OE RFS, v oddelek računovodskega upravljanja, kjer sem se navdušila nad
delom s številkami. Opravljam delo, ki vsebuje veliko analiziranja, planiranja
in pisanja poročil. Ker mi temperament ne da miru, sem sprejela izziv in se
preizkusila tudi pri plezanju na drogu. Tako sem postala članica prve ženske
plezalne ekipe »Opasne mačke«.

Igor Ponikvar

Služba za izgradnjo distribucijskega omrežja, DE Trbovlje
V podjetju Elektro Ljubljana sem se zaposlil leta 1996. Pričel sem z opravljanjem del in nalog elektromonterja, kasneje pa sem si z dodatnim izobraževanjem pridobil naziv elektrotehnik-energetik. Sem delovodja skupine za
izgradnjo DO Trbovlje. Delo je raznoliko, dinamično in odgovorno ter se izvaja v različnih vremenskih pogojih. Poleg rednega dela opravljam tudi delo
v dežurni službi na DE Trbovlje. V prostem času, ki ga imam na razpolago, se
ukvarjam z različnimi športnimi dejavnostmi in s tem ohranjam kondicijo in
pripravljenost za nove delovne izzive.

Vitomir Panič

Elektro energija d.o.o., OE Trgovina na drobno
Moja prva in najpogostejša jutranja misel je, kam in kako daleč bom danes tekel. Saj veste, tisti slavni »po teku se dan pozna«. In če se po kakšnem
čudnem naključju zgodi, da zjutraj ne uspem, se trudim in dan vsaj zaključim
s tekom. Mnogi me sprašujejo, zakaj tečem. Odgovora žal ne poznam najbolje, vem pa, da tek ne zaposli le uma, ampak navdihne tudi telo. Morda pa
rad tečem, ker mi godi le občutek vetra v laseh. V podjetju sem zaposlen že
srečnih 13 let, ki so kot veter v laseh švignila mimo mene. V tem času sem
se naučil mnogo stvari in spoznal veliko število različnih ljudi. Začel sem
kot saldakontist kupcev električne energije v podjetju Elektro Ljubljana, zadnjih 5 let pa sem zaposlen na delovnem mestu prodajalca ključnim kupcev.
Najpomembnejša dogodka, ki sta v zadnjih letih obogatila moje življenje sta
rojstvo sina Luka, ki je na svet prijokal leta 2008, dve leti kasneje pa se mu je z
nasmehom na ustih pridružila še sestrica Lara. V življenju se držim naslednjih
treh načel: biti pogumen, biti vztrajen in biti skromen. Vrstni red pa je vedno
nekoliko drugačen :).
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Prišli-odšli

Raba električne energije na delovnem mestu

Kadrovanje
v preteklih
mesecih

Varčujmo z energijo!

V preteklih mesecih so se nam
pridružili naslednji novi sodelavci:
mag. Marjan Ravnikar, izvršni direktor OE Računovodsko finančne
storitve, Matej Kastelic, elektromonter v službi za izgradnjo distribucijskega omrežja Ljubljana mesto, Nejc Mihelčič, elektromonter
v službi za distribucijsko operativo
Ljubljana okolica, Tomaž Krajnc,
strokovni sodelavec za plan in analize v službi za informacijske storitve,
Jaka Hrastnik, samostojni strokovni sodelavec za trženje v službi za
marketing in komuniciranje in Petra
Bobnar, referent za uporabnike in
obračun v DE Novo mesto,
Delovno razmerje v naši družbi so
zaključili: Borislav Jelić (skupina
za uporabnike, Ljubljana mesto),
Alojzij Kic (služba za distribucijsko operativo Trbovlje), Boris Turk
(služba za distribucijsko operativo
Zagradec), Jože Mesar (služba za
distribucijsko operativo Radeče),
Danica Jančar (služba za obračun),
Anton Mesarek (Služba za uporabnike Ljubljana mesto), Radovan
Glavič (Storitve na distribucijskem
omrežju) in Marko Žagar (Služba za
informacijske storitve).
Vsi podatki o prihodih, odhodih ali
o prerazporeditvah so objavljeni na
intranetni strani Elektra Ljubljana v
rubriki Kadri in izobraževanje.
V preteklih mesecih so nas zapustili nekdanji sodelavci – upokojenci:
Rafael Šuštar, Anton Repovš, Katica
Weis, Stane Milavec, Ferdo Beci in
Jože Gabrijel.
Alenka Pretnar,
kadrovska služba

Skrb za okolje v DE Nove mesto

S kompostnikom do
uporabne vrednosti
odpadkov

Vreme in zunanje temperature že kažejo, da je
jesen. Prav jesen je morda tisti letni čas, ko se
zaradi prehoda iz toplih v hladnejše dni obnašamo
neracionalno pri ogrevanju prostorov.
Z nekaj naslednjih preprostih nasvetov
vas želimo spodbuditi k skrbnemu ravnanju z energijo v poslovnih prostorih in
smiselno tudi doma:
• kratkotrajno prezračite prostore, najbolje ob prihodu na delovno mesto;
• ne imejte odprtih oken na »V«, ko
ogrevate prostor;
• v prostorih, kjer so nameščeni lokalni
termostati, naj nastavljena temperatura
ne preseže 25 ˚C; priporočljiva temperatura, ki zagotavlja udobje sedeči osebi v ogrevanih prostorih je med 20 ˚C
do 22 ˚C; ne pozabite - prevelike temperaturne razlike lahko tudi negativno
vplivajo na naše počutje in zdravje;
• če je le mogoče, ustrezno nastavite ventile
tudi na radiatorjih centralnega ogrevanja;

• pred odhodom domov ali na teren, znižajte želeno temperaturo na termostatih
oziroma termostatskih ventilih;
• ne imejte po nepotrebnem prižganih luči,
kljub temu, da so varčne; z nepotrebno
rabo nobena naprava ni več varčna;
• minimizirajte ogrevanje v prostorih, ki jih
redko uporabljate in za katere ni določenih posebnih zahtev glede temperature;
• poskrbite, da ne boste imeli vključenega hlajenja, hkrati pa se bodo prostori
že centralno ogrevali.
Študije o rabi energije v ZDA kažejo,
da se skoraj polovico električne energije
porablja za klimatizacijo, nato sledi razsvetljava, na tretjem mestu pa je že pisarniška oprema.
Uršula Krisper,
služba za napredne storitve, OE Storitve za uporabnike
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V

Onesnaževanje naravnega okolja je v zadnjih letih postala
ena glavnih zaskrbljujočih tem. Posledice vse večje
proizvodnje in potrošnje so namreč vedno bolj vidne
ravno v naravnem okolju. Živimo v času, ko je odnos do
okolja postal vse bolj nasprotujoč. Naravne katastrofe,
kopičenje toplogrednih plinov ter večanje ozonske luknje
nas opominjajo in trkajo na našo zavest, da je ekološko
primernejši odnosa do narave oz. okolja nujen.

arstvo okolja je v zadnjih nekaj letih postalo neke vrste
svetovni trend, zaradi česar
se je vse več ljudi usmerilo
v zeleno oz. okolju prijazno porabništvo.
Ekološka zavest porabnika pomeni njegovo razumevanje naravnega okolja, zaznavanje, dojemanje težav, zavedanje njihovega obstoja in osebno zaskrbljenost ali
pripravljenost posameznika, da prispeva
k njihovemu reševanju.
V družbi Elektro Ljubljana se sistem
ločenega zbiranja odpadkov izvaja že
skoraj osem let. Ukrepi za izboljšanje
stanja so usmerjeni predvsem v zaposlene. Ob tem je osnovni ukrep stanja permanentno izobraževanje z namenom, da
se zaposleni seznanijo s problematiko
nastajanja odpadkov, ravnanjem z njimi
in posledicami, če pravilno ravnanje opustijo. Moto našega delovanja je in bo, da
za čim več vrst odpadkov poiščemo uporabno vrednost in tako pomagamo ohranjati primarne surovine. V distribucijski
enoti Novo mesto smo se odločili, da postavimo primeren kompostnik, v katerega
bomo odlagali pokošeno travo in odpadlo
listje. Kompostnik je zgrajen iz dotrajanih
drogov, postavljen pa je na prostor, kjer
je možen dostop s tovornjakom. Menimo,

da se tako zaposleni obnašamo gospodarno in ekološko osveščeno in dajemo dober vzgled tudi navzven.
V Elektru Ljubljana strmimo k poslovanju v skladu s temeljnimi načeli za ravnanje z odpadki, kar dokazujejo že do sedaj
uvedeni ukrepi pri ravnanju z nekaterimi
vrstami odpadkov. Dolžnost nas vseh je, da
se odgovorno vedemo do narave in okolja,

v katerem živimo. Prebivalci sveta smo že
nekaj časa soočeni z dejstvom, da smo za
nenavadne globalne spremembe na zemlji
odgovorni mi sami. Predvsem od našega
odgovornega odnosa do narave je odvisno, kako bomo mi ter naši zanamci živeli
na našem planetu v prihodnosti.

Bio kompostnik na skladišču drogov v Novem mestu.

Jolanda Štukelj,
oddelek za splošne zadeve, DE Novo mesto
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Svet delavcev

Iz dejavnosti Sindikata delavcev
dejavnosti energetike Slovenije

Temeljito o občutljivih temah
internih predpisov
Novi pravilnik o določanju in varovanju določenih podatkov,
ki so poslovna skrivnost (v nadaljevanju: pravilnik) ter
prenovljeni organizacijski predpis o postopku v primeru
seznanitve s kršitvami pogodbenih in drugih obveznosti iz
delovnega razmerja OP 76 (v nadaljevanju: OP) sta dodobra
razburkala zadnji dve seji sveta delavcev. Vzrok je predvsem
v občutljivi temi obeh internih predpisov, pa tudi v različnih
pogledih posameznih članov na njuno vsebino, ki jo je v
obravnavo svetu delavcev posredovala uprava družbe.
O določanju in varovanju
določenih podatkov, ki so
poslovna skrivnost

Pravilnik se tako nanaša na dve področji. Prvo določa meje poslovne skrivnosti, potrebno ravnanje in posledice kršitve pravil. Tu gre predvsem za zaščito
poslovnih informacij družbe, ki bi lahko
neki drugi družbi omogočile konkurenčno
prednost. Da so se takšni primeri prenosa koristnih informacij v druga podjetja
že zgodili vemo, žal za nazaj ni več moč
ničesar storiti, se pa lahko zavarujemo za
v bodoče, kar je tudi cilj novega pravilnika. Kot problematična se je v tem delu
pravilnika pokazala definicija poslovne
skrivnosti, ne nazadnje se zaposleni s
podatki, ki bi bili lahko koristni tudi za
konkurenco, srečujemo vsakodnevno. Po
živahni razpravi in podrobni razlagi pripravljavcev in predstavnikov uprave smo
oblikovali mnenje, da gre tu predvsem
za podatke, ki jih kot takšne definira že
zakonodaja, ob zdravi kmečki pameti pa
bomo poleg izrecno navedenih že sami
izluščili tudi tiste, katerih razkritje lahko
družbi prinese škodo in nam disciplinsko
odgovornost. Vse občutljive podatke, ki
jih v družbi obdelujemo vsakodnevno,
je žal nemogoče natančno in poimensko
našteti.
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Drugi del pravilnika določa konkuren
čne prepovedi. Ta del je bil obravnavan
na dveh sejah sveta delavcev, na prvi
obravnavi je bila namreč skoraj soglasno
podana zahteva, da naj uprava podrobneje določi dejavnosti, ki jih družba pojmuje kot konkurenčne. Prepoved vseh dejavnosti, za katere je družba registrirana,
nima nobenega smisla, imeti v lasti npr.
avtokamp (da, tudi za to smo registrirani) nima nobenega vpliva na poslovno
uspešnost naše družbe. Uprava je predlog
upoštevala, kot konkurenčne dejavnosti
so torej naštete le tiste, s katerimi se v
družbi dejansko ukvarjamo.

O postopku v primeru
seznanitve s kršitvami
pogodbenih in drugih
obveznosti iz delovnega
razmerja

Prav tako podrobno smo obdelali tudi
OP 73. Jasno je seveda, zakaj - ta OP določa podlago disciplinskim sankcijam in
opisuje disciplinske postopke. Sam OP je
sicer v veljavi že precej let, uprava pa je
predstavila spremembe, od katerih se jih
nekaj nanaša na prilagoditev spremenjeni
zakonodaji, nekaj pa jih spreminja potek
disciplinskega postopka. Na trenutke preživahna razprava se je vrtela predvsem

okoli pojma »nesposobnost« in nujnemu
povabilu v postopek sindikalnemu predstavniku zaposlenega ter predlogu, da bi
družba povrnila vse stroške obrambe zaposlenega, ki bi bil neupravičeno deležen
disciplinskega postopka – se pravi, če bi
delavca v postopku, ki ga praviloma vodi
naša pravna pisarna zastopal odvetnik, na
koncu pa bi bil spoznan za nedolžnega.
Nesposobnost v smislu disciplinskega postopka, kot je bilo na koncu ugotovljeno,
se nanaša le na nesposobnost zdravega
in zmožnega delavca opraviti svoje delo
in ne na zdravstveno nesposobnost. Prvo
je seveda lahko razlog odpovedi, drugo
pač ne. Sindikat bo vabljen kot do sedaj
- na zahtevo zaposlenega. Predlog v zvezi s povračili materialnih stroškov je bil
upravi posredovan, na upoštevanje predloga pa v tem primeru naše zakonske
pravice žal ne vplivajo. Glede na precej
»povečano« uporabo tega OP v zadnjem
času, kar sicer po mojem osebnem mnenju disciplinski postopek znižuje na raven
šolskega ukora, je najbolje, da si ga sami
podrobno preberete (objavljen je na naši
intranetni strani – sistem kakovosti), seveda pa upam in v imenu vseh ostalih sodelavcev tudi pričakujem, da se ga bomo
na široko ognili.
Egon Hoda,
predsednik sveta delavcev Elektra Ljubljana

Proti preusmerjanju finančnega
toka, ustvarjenega v energetiki,
v krpanje državnega dolga
Sindikat delavcev dejavnosti energetike (SDE) je že od
začetnih idej in načrtov, ki so jih predstavljali posamezniki,
zavračal možnost, da bi Slovenski državni holding lahko
postal uspešen projekt.

H

olding, kot so si ga zamislili
na finančnem ministrstvu in
je bil predstavljen v javnosti,
je namreč le skupaj zbrano
državno premoženje, ki je še »preživelo«
obdobje tajkunizacije in kraje. Med to
premoženje so vrinili tako naše zavarovanje kot tudi energetski sektor. Mladeniči
iz finančnega ministrstva so postavili v
holding našo dejavnost in produkt le-te.
Zaradi tekočega vplačevanja in primernih
finančnih vsot so sklenili, da bi bilo potrebno preusmeriti finančni tok v skupno
vrečo, ki bi jo upravljali ne v korist nas zavarovancev, temveč v korist holdinga, kjer
bi bilo edino merilo povečevanje dobička
in posledično donosnosti, medtem ko bi
bila varnost naložbe v drugem planu.
Seveda je vse zapisano v takšni pravni
obliki, da imata dva pravnika tri pravna
mnenja. Ob tem je potrebno opozoriti, da
nihče, ne mladeniči iz finančnega ministrstva kot tudi ne politiki, ni zanikal trditev,
da se bodo finančna sredstva in finančni
tok, ki ga ustvarjamo v energetiki, preusmerjala v krpanje državnega dolga, kjer
se lahko hitro zgodi, da se privarčevana
sredstva izgubijo v državnem proračunu.
Glede namere o privatizaciji energetskega sektorja, ki je bila predstavljena
v strategiji in jo je finančni minister že
večkrat omenjal, pa samo tole. Ko naši
mladeniči s finančnega ministrstva vestno
prepisujejo modele privatizacije energetskega sektorja, ki so jih že neuspešno

vsiljevali na Portugalskem in Irskem
(eden izmed nadebudnih mladeničev, je
bil član t.i. trojke, ki je vsiljevala varčevalne ukrepe omenjenim državam, seveda so države ob omenjenih ukrepih še bolj
potonile), se človek vpraša, ali ne vedo
pokazati kaj novega ali ne smejo pokazati
kaj novega ali pa so le aparatčiki, ki vestno izpolnjujejo želje nadrejenih, da bi si
v svojih življenjepisih dodali še eno referenco več; referenco, kako sem uničil in
razprodal energetski sektor svoje države.
V času ene izmed največjih kriz ni
primerno, da bi v državi, ki ima razvit in
dobro delujoč energetski sektor, vsiljevali
ideje, ki so jih še pred kratkim poslušali v
predavalnicah in nimajo nikakršnih praktičnih rezultatov. Poglejmo dva primera,
ki govorita sama zase.
Eden je bil predstavljen kot čudež iz
Romunije, o drugem pa se ni preveč pisalo oz. ni bil čudež, temveč le še en gospodarski ukrep v resni državi. V Romuniji
so državni sklad, ki ima povečini naložbe v energetskem sektorju (v Slovenji bi
bila primerljiva družba SOD), oddali v
upravljanje tujim upravljavcem, ki so že
v letu dni zelo povečali donosnost, kar je
bilo neverjetno glede na stanje pred tem.
Seveda je bila za neuspeh pred tem kriva nesposobna država, ki je slab lastnik;
zaradi neverjetnega uspeha omenjenega
modela upravljanja so ga naši mladeniči
vestno prepisali v naš model holdinga. Da
je upravljavec premoženja iz ZDA in da

zagovarja umik države iz sklada, ni nič
novega, novo je le to, da omenjeni upravljavec pozablja, ko govori o umiku države, da je zvezna vlada ZDA pomagala
z enormnimi finančnimi vložki bankam,
ki so upravljale podobne sklade v ZDA,
da je preprečila nov čudež upravljanja, in
sicer čudež bankrota in izgube pokojninskih in varčevalnih naložb.
In drugi primer? Vlada nemške dežele Baden-Württemberg je od francoskega
lastnika dEDF po enajstih letih ponovno
odkupila 45-odstotni delež v tretjem največjem energetskem podjetju v Nemčiji,
EnBW za 4,7 milijarde evrov. Torej, eni
se v težkih in nepredvidljivih ekonomskih
razmerah igrajo in povečujejo dobiček ne
glede na čas in gospodarske razmere; če
se ob tem pripeti kaj nepredvidljivega, pa
lahko še vedno pomaga država oz. davkoplačevalci, saj je sklad dejansko njihov.
Drugi se ne igrajo z dobički, temveč poskušajo v kriznih časih delovati času in
gospodarskim razmeram primerno.
Sindikat energetike ni bil in ne bo proti
tujim vlaganjem. Smo pa proti razprodaji
našega skupnega premoženja, ki so ga naši
predhodniki skozi desetletja gradili in izboljševali in ne bomo pristali, da bi nam
mladeniči vsiljevali ideje, ki so že v osnovi zgrešene. Za zaščito naših interesov pa
bomo uporabili vsa sredstva, ki so nam v
pravni državi na voljo.
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
(povzeto po objavi v Delavski enotnosti)
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17. Ljubljanski
maraton

Vozili smo novo električno vozilo s podaljšanim dosegom

Našo infrastrukturo smo
testirali z Oplom Ampero
V službi za napredne storitve se poleg drugih dejavnosti odvijajo tudi
aktivnosti, povezane z vzpostavitvijo infrastrukture za električna vozila.
Ker pa so električni avtomobili tisti, ki to infrastrukturo uporabljajo in
preizkušajo, smo v preteklih mesecih dobili priložnost, da preizkusimo
enega izmed njih. Avtomobili so za testiranje naše infrastrukture nujno
potrebni, saj se nemalokrat zgodi, da se šele ob polnjenju vozila na
polnilni postaji pokaže uporabna vrednost postavljenih elektročrpalk, z
njo pa seveda tudi še nepredvidene pomanjkljivosti sistema.
motorjem V6. In to moč voznik pri pospeševanju tudi občuti. V manj kot desetih
sekundah pospešek poskoči od 0 do 100
km/h, motor pa ima navor kar 370 Nm.

Doseg in »ali lahko pridem
do morja« nista več vprašanji

Opel Ampera na elektročrpalki Elektra Ljubljana.

Pogled pod pokrov »motorja«.

N

a testiranje naše infrastrukture
smo tako dobili Opel Ampero,
evropski avto leta 2012. Ta
članek pišem s posebnim namenom, da kot voznica podam iskreno
oceno o vožnji z električnim avtomobilom
in ga namenjam vsem bodočim voznicam
in voznikom tega vozila. Že nadvse privlačna zunanjost avtomobila z lepim aerodinamičnim dizajnom daje slutiti, da lahko
dosega velike hitrosti. Notranjost nudi vse
udobje, avtomobil je popolno družinsko
vozilo za štiri potnike. Srce avtomobila je
»nova kategorija alternativnega pogona«.
Amperina moč znaša kar 250 KM, kar je
povsem primerljivo z močnim dieselskim

Ampera velja za E-REV. Kratica pomeni električno vozilo s podaljšanim
dosegom. Ima dva pogonska načina: električnega in za podaljšan doseg. Vedno
pa gre za napajanje pogonskega motorja
z električno energijo, bodisi iz akumulatorja, če pa ni dovolj shranjene električne energije, pa bencinski motor poganja
generator. Prehod iz električnega na bencinski pogon voznik ne občuti. Inovativen
sistem se napaja tudi z energijo, ki jo pridobi iz regerativnega zavornega sistema.
Vsakič, ko se vozilu zmanjšuje hitrost, se
ta pojemek izkoristi za pretvorbo v električno energijo, ki se shrani v akumulatorju. To »pretakanje energije«, prav tako pa
tudi druge karakteristike vožnje, so lepo
vidne na interaktivnem prikazovalniku.
Zgolj s pritiski na nekaj tipk lahko izbirate med različnimi načini vožnje: običajnim, športnim, gorskim in zadrževalnim. Zadrževalni način pomeni, da vozilo
vozite na bencinski pogon, zato da ga boste kasneje po mestu vozili na elektriko.
Vožnja po mestu na električni pogon je namreč učinkovitejša ter okolju prijaznejša.

Notranjost vozila.

Zanimiv je tudi gorski način, kjer gre za
samodejno prilagajanje delovanja glede na
teren. Sodobne tehnologije omogočajo, da
se še vedno ohranja visoka raven naboja v
akumulatorju, v primeru da pride do situacije, ko je potrebna večja moč. Po ravni
cesti in s športnim načinom pa je občutek
podoben vzletanju letala… Neopisljivo.

Gorivo

Ampera ima klasično enoto za polnjenje
z bencinom in seveda električni polnilni
priključek. Polnjenje na elektriko doma ali
na naših elektročrpalkah je povsem enostavno. Vozilo samodejno izračuna potreben čas električnega polnjenja. Poraba je
majhna: 1,2 l/100 km ali na elektriko 16,9
kWh/100 km. Dobrodošel podatek je tudi,
da se Amperi akumulator polni do 4 ure.
Na čas polnjenja vpliva jakost električnega
toka, ki ga narekujejo električne instalacije
in priključki ter tudi vremenske razmere.

Bi ga imeli?

Ko si postavimo to vprašanje, je odgovor seveda pritrdilen. Za dokončno odločitev edino oviro predstavlja cena vozila.
Vendar se nakup izplača že pri vsakodnevni uporabi pri na primer 60 km dolgi poti v obe smeri. Pri izračunih je treba
upoštevati še nepovratna sredstva, ki jih
za nakup električnih vozil namenja EKO
sklad in nizke stroške goriva, ne nazadnje
pa tudi nižje stroške servisa in vzdrževanja (cena vozila - od 42.900 evrov dalje,

subvencija EKO sklada – štiri tisoč evrov,
ocenjeni strošek električne energije na
100 km - manj kot 2 evra). Novi kupci
Opel Ampere imajo še posebno ugodnost:
500 kWh brezplačno na izbranem merilnem mestu (običajno doma) za obdobje
enega leta in brezplačen varnostni pregled električnih inštalacij. Seveda, če so
odjemalci naše Elektro energije. Torej, če
denar ne bi bil ovira, bi ga imela takoj.
Uršula Krisper,
služba za napredne storitve, OE Storitve za uporabnike

Električni priključek za polnjenje.

V Športnem društvu Elektro Ljubljana
smo za vse zaiteresirane člane tudi
letos organizirali skupinsko, brezplačno prijavo na največjo tekaško prireditev v Sloveniji -17. Ljubljanski maraton. Kot vsako leto smo tudi tokrat
naleteli na velik odziv, saj se je na razpis prijavilo skoraj 40 tekačev, med
njimi pa sta se dva odločila za nastop
na najdaljši, 42 kilometrski razdalji.
Pri tem pa ne smemo pozabiti, da so
športno aktivni tudi zaposleni v hčerinski družbi Elektro energija, ki so v
mesecu avgustu letos ustanovili svoje športno društvo ter se ob tem že
podali v organiziran nastop na prireditvi. 13 prijavljenih tekačev, od tega
dva nastopajoča v kraljevski tekaški
disciplini je seveda odlična popotnica ob zagonu novega društva.
Več o samem poteku maratona in
naši udeležbi pa v eni od prihodnjih
številk.
Mitja Breznik
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Zdravje na delovnem mestu

Vztrajnost se izplača
Ljudje si v življenju želimo različnih stvari. Nekateri so zadovoljni
že z malim, spet drugi stremijo k čim večjim uspehom. Na koncu
je pomembno le, da je vsak pri sebi zadovoljen. Za vsako stvar pa
se moraš boriti in truditi. Z neba žal ne pade nič. Naš sodelavec,
Boris Stepančič (elektromonter v distribucijski enoti DE Ljubljana
mesto) se je odločil, da izboljša svojo telesno kondicijo. Tako je v
šestih mesecih, tudi z našo pomočjo, izgubil 20 kilogramov.
Kaj vas je spodbudilo, da ste začeli
razmišljati o tem, da bi morali shujšati? Kdaj je ta misel prerasla v trdno odločitev?
Do 19. leta sem aktivno igral odbojko, imel sem 78 kg. Nato se nisem več
ukvarjal s športom oz. sem samo enkrat
tedensko igral odbojko. Pridobival sem
kilograme tako, da mi je teža nihala od 90
do 93 kg. Bil sem strasten kadilec, saj sem
pokadil okoli dve škatlici cigaret na dan.
Ko sem pred tremi leti nehal kaditi, sem
pridobil dodatnih 12 kg in dosegel 105 kg.
Z videzom se nisem obremenjeval.
Ko sem zasledil super ponudbo našega
podjetja o brezplačni telesni vadbi v okviru certifikata družini prijazno podjetje,
sem se odločil, da pristopim k izboljšanju
svoje telesne kondicije. Začel sem obiskovati fitnes center in ob rednem treningu
Nad planinsko kočo Planika pod Triglavom.

izgubljal kilograme. V novembru 2011
sem imel okoli 100 kg in ob obiskovanju
fitnesa dvakrat tedensko sem izgubljal 1
- 2 kg/teden. Na treningu sem bil na začetku eno uro in pol. Po dveh mesecih
sem dodatno oz. v lastni režiji obiskoval
fitnes po dve uri trikrat tedensko, enkrat
tedensko pa sem še naprej redno igral odbojko v okviru športnega društva Elektro
Ljubljana.
Ko sem začel s fitnesom, sem pretekel
2 do 3 km, po dveh mesecih pa sem pretekel 5 km. Za Cooperjev test (2.400 m)
sem potreboval 12.30 minut, po treh mesecih sem rezultat izboljšal na 9:30 minut.
Ste trenirali sami ali v družbi?
Šel sem sam z namenom rekreacije, ne
hujšanja. V službi so mi rekli, da pretiravam, predvidevam, da zato, ker sem bil

vedno bolj suh. Nekaj jih je hodilo na fitnes, a vzdržali so le kak mesec.
Kako je potekala vadba?
Začel sem z ogrevalnim 10 minutnim počasnim tekom, nato so sledile različne vaje
za trebuh. Na začetku sem stežka naredil 2
x 30 trebušnjakov, po treh mesecih pa sem
jih brez težav naredil 2 x 150. Po trebušnjakih sem delal vaje z utežmi oz. s trenežerji,
predvsem za zgornji del telesa. Za zaključek
sem dodal še od 30-60 minut teka.
Ali ste sproti vodili dnevnik in si zapisovali rezultate vaj, porabljene in
zaužite kalorije, vaše mere, težo?
Ne. Spremljal sem le težo.
Kako vam je uspelo dobivati motivacijo za treninge?
Ko se za nekaj odločim, to naredim.
Sem trmast in vztrajen. Tekmujem sam s
sabo z namenom, da izboljšam rezultate.
Sam si določam meje.
Kakšna je bila vaša prehrana prej in
kako ste se počutili preden ste začeli trenirati?
Preden sem se odločil za trening, sem
jedel do največ dva obroka na dan. Zajtrka
nisem jedel. Moj prvi obrok je bila topla
malica ob 11. uri. Ko sem prišel domov,
sem včasih kaj pojedel, včasih pa tudi ne.
Velikokrat sem jedel sladkarije in slane
prigrizke (čips, ipd.). Po službi sem spil
dva do tri piva, na teden pa sem pojedel
le pol kilograma sadja. Na splošno nisem
imel veliko energije in na zdravniškem
pregledu sem izvedel, da imam povišan
sladkor v krvi. Če se je pokvarilo dvigalo
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sem stežka prišel po stopnicah domov. O
kakšnem vzponu na višji hrib pa nisem
niti razmišljal.
Ali ste s treningom spremenili tudi
prehrano in kako ste se počutili po
šestih mesecih?
Ko sem začel trenirati, sem uvedel pet
obrokov na dan. Izločil sem pivo in ga zamenjal z zeliščnim čajem in vodo. Začel
sem zajtrkovati, nato sem jedel toplo malico, doma sem si pripravil še en obrok (največkrat beljakovinsko omleto z zelenjavo
ali mesom ali tuno). Pri pripravi obrokov
uporabljam kokosovo mast in v solati olivno
olje. Naslednji obrok je bilo sadje in po treningu še zadnji obrok - beljakovinski shake.
Pri izbiri ustrezne prehrane mi je pomagal
naš sodelavec Sergej Kosman, ki ima na tem
področju bogate izkušnje. Kruha jem veliko
manj kot prej in se izogibam maščobam
(sladkarije, slani prigrizki). Zdaj na teden
pojem okoli dva kilograma sadja. Po šestih
mesecih sem tekel v fitnesu brez težav tudi
eno uro, konec letošnjega junija pa sem prvič obiskal Triglav in po prihodu navzdol
sem imel še toliko energije, da bi lahko pretekel najmanj še 5 km. Navdušil sem se nad
hribi in jih sedaj redno obiskujem.
Kaj ste naredili ko ste postali lačni?
Kaj ste pojedli?
Če sem bil lačen, sem pojedel jabolko.
Čemu ste se najtežje odpovedali?
Ničemur se nisem odpovedal, ker sem
V kraljestvu kozorogov.

razčistil sam s sabo. Ni potrebno gledati,
kaj točno ješ. Potrebno se je izogibati maščobam in jesti najmanj pet ali več obrokov na dan. Zelo rad pa imam sladoled, ki
se mu ne nameravam odpovedati - raje še
eno uro več tečem (smeh).
Glede na to, da podjetje nudi brezplačno vadbo, me zanima, kako zdaj
vzdržujete svojo kondicijo?
Trikrat tedensko tečem okoli 7 km (na
mesec torej od 80 do 100 km), hodim v hribe in se dnevno sprehajam s psom.
Kaj vam je najbolj všeč na sebi, zdaj
ko ste shujšali?
Da se brez problema pripognem do tal
(smeh). Brez težav na hitro stečem npr. za
psom. V službi sem pri različnih opravilih
opazil, da imam veliko več kondicije.
Ali ste morali zamenjati tudi garderobo?
Da. 15 cm sem izgubil v obsegu pasa.
Zamenjati sem moral komplet hlač iz številke 52 na 48. Pri majčkah pa sem iz XL
prišel na L.
Kako je reagirala okolica, ko ste
shujšali?
S presenečenjem, ko so opazili, koliko
sem shujšal.
Kaj vas najbolj razveselilo, ko vam
je uspelo? Kakšni so vaši cilji v prihodnosti?
Mi še ni uspelo, saj imam še cilje. Do
konca leta 2012 imam cilj, da dosežem normo in pretečem v eni uri 12 km, naredim 60
sklec in 15 vzgibov. Prvič se bom udeležil
tudi ljubljanskega maratona na 21 km in
želim si prehoditi slovensko transverzalo.
Kaj bi svetovali ostalim, predvsem
tistim, ki nimajo volje?
Naj se ne zanašajo na druge. Če jim ne
uspe v fitnesu, naj gredo na organizirano
vadbo, kot je spinning, body pump, ipd.,
da dobijo voljo. Na začetku naj gredo v
najlažjo skupino, kasneje naj nadaljujejo
v težji. Vztrajnost je zelo pomembna. Če
tega ni, ne prideš nikamor.
Alenka Pretnar,
pooblaščenka certifikata DDP

Boris priporoča internetno stran:
www.mojtrener.com

Zdravje na delovnem mestu

Brezplačna telesna
vadba za zaposlene v
Trbovljah, Kočevju in
Novem mestu
V izbranih športnih centrih je na razpolago prenosna karta, ki jo lahko
istočasno v večini primerov uporablja samo po en delavec, zato si je
potrebno svoj stalni termin rezervirati pri Alenki Pretnar (tel: 01/23041-13 ali po mailu: alenka.pretnar@
elektro-ljubljana.si). Zasedenost oz.
prosti termini bodo dostopni tudi
na intranetni strani družbe v rubriki
Kadri in izobraževanje/Družini prijazno podjetje. Toplo vabljeni vsi, ki še
razmišljate, da bi se nam pridružili.
Zdrav duh v zdravem telesu!
Alenka Pretnar,

pooblaščenka certifikata Družini prijazno podjetje
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Vstop v tretje življenjsko obdobje
»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.«
Slavko Petek

S koncem avgusta je aktivno delo v
Elektru Ljubljana zaključil naš sodelavec Slavko Petek. V distribucijsko
enoto Kočevje je prišel leta 1978 iz
tedanjega podjetja ZKGP Kočevje,
kot delavec v gradbeni skupini in leta
1985 postal voznik tovornjaka z avtodvigalom. Po zaključenem tečaju
za upravljanje lahke gradbene mehanizacije je opravljal tudi dela s traktorjem rovokopačem pri
izgradnji in vzdrževanju elektroenergetskih objektov in naprav. Žal je leta 2004 bolezen posegla v njegovo življenje
in mu preprečila opravljanje dela na terenu, zato je bil kot
delovni invalid razporejen v telefonsko centralo, kjer je kot
receptor ostal vse do upokojitve. Gospodu Slavku se sodelavci DE Elektra Kočevje zahvaljujemo za vsa njegova prizadevanja in angažiranost pri opravljanju dela ter prijetno
sodelovanje in druženje v naši enoti. V tretjem življenjskem
obdobju mu želimo predvsem zdravja, osebnega zadovoljstva in da bi lahko odslej počel tisto kar ga resnično veseli.
Branko Volf,
oddelek za splošne zadeve, DE Kočevje

Alojz Kic

Alojz Kic se je kot šti-
pendist Elektra Ljubljana izobraževal na
EGŠC Maribor za poklic elektromehanika.
Junija 1969 se je v
podjetju zaposlil kot
elektromehanik – pripravnik in mu ostal
Alojz Kic med sodelavci. Foto: Borut Žibert
zvest vse do odhoda v
pokoj julija letos. Leta 1982 je bil razporejen v konzumno
službo in tu ostal do upokojitve. Leta 1986 se je izpopolnil za
elektrikarja energetika – vodjo delovnih skupin. Poleg izvajanja popisov, opravljanja izterjav in menjave merilnih naprav
je opravljal tudi dela v dežurni službi kot dežurni elektromonter. Lojze je deloven sodelavec, človek, ki ve, kdaj se odprejo
trgovine, banke, pošte in uradi in pozna lokacije vsaj 6.000
števcev. Zdaj se uspešno ukvarja s pohodništvom in vzgojo
vnukov. Sodelavci in prijatelji smo mu hvaležni za njegovo
dobro voljo, za nesebično pomoč in skrb za naše dobro počutje. Alojz, vsak zaključek je nov začetek. Želimo ti veliko
sreče in osebnega zadovoljstva. Hvala za ves trud in vloženo
delo.
Sodelavke in sodelavci DE Trbovlje

Borislav Jelić

Konec julija se je upokojil naš dolgoletni sodelavec Borislav Jelić.
Dopolnil je dobrih 41 let delovne dobe, od tega je bil v Elektro
Ljubljana zaposlen 33 let. Boro je
maja 1979. leta pričel z delom kot
inkasant. Na tem delovnem mestu je
ostal vse obdobje. Njegova dolgoletna nadrejena Tatjana Bajželj Oset je
povedala: »Boro je bil vedno vesten, natančen, hiter, pripravljen priskočiti na pomoč, ko so zatajili študenti in vrnili
neodčitan rajon. Včasih se mi je zdelo, da dela nemogoče.
V kratkem roku je naredil toliko, kar bi sicer opravilo več
ljudi. Delal je od jutra do mraka, v soboto in nedeljo, vedno
z nasmeškom pri strankah. Boro, naj te spremljata veselje
do življenja in vesel pogled v svet tudi za naprej. Želimo ti
dolgo in prijetno tretje življenjsko obdobje v krogu tvoje
družine in prijateljev v rodni Bosni. Seveda pa si vedno dobrodošel v Sloveniji in na Kotnikovi.
Tekst in foto: Alenka Kušar,
oddelek za splošne zadeve, DE Ljubljana mesto

[Tone Pavček]

Jože Mesar

Julija letos se je upokojil tudi Jože Mesar,
vodja nadzorništva Radeče. Jože se je
kot vajenec pri delodajalcu Cementarna
Trbovlje izučil za dela v elektro stroki.
V Elektru Ljubljana se je zaposlil leta
1973 kot elektromonter v nadzorništvu
Radeče, kjer je ostal vse do upokojitve.
Leta 1977 se je izšolal za delovodjo elektromonterja za omrežje in inštalacije.
Opravljal je elektromonterska dela, vodil Foto: Jurij Sotlar
gradbeno skupino in bil delovodja skupine za redno vzdrževanje, pa tudi mentor mladim elektromonterjem, ki jih je z znanjem in izkušnjami usmerjal v delo. Njegov značaj se je odražal v odnosu do dela in sodelavcev. V igranju šaha uspešno
zastopa DE Trbovlje, je tudi navdušen smučar, gobar, vinogradnik. Spoštovani Jože, naj se ti ob tej priložnosti zahvalimo
za dolgoletno uspešno delo. Iskreno ti želimo obilo zdravja,
dobrega počutja ter prijetnih trenutkov.
Sodelavke in sodelavci nadzorništva Radeče
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Gostovanje na prireditvi Zbor sveta

Kolesarjenje po
nadzorništvih Zasavja

V Londonu smo
zastopali Evropo

Od Trbovelj
do Podmeje

Pevci Prvega slovenskega pevskega društva Lira smo
se 8. julija letos vrnili z gostovanja na prireditvi, ki je
bila zasnovana kot del priprav na olimpijske igre 2012
v Londonu z naslovom Choir of the World (zbor sveta).

V sklopu športnih dejavnosti, ki jih
organizira ŠD Elektro Ljubljana, je
bilo 23. junija 2012 organizirano
kolesarjenje po nadzorništvih
Zasavja, udeležencev je bilo 12 od
tega 9 kolesarjev in 3 spremljevalci.

Z brniškega letališča smo odšli v sredo,
4. julija. Prva dva dni je bilo vreme angleško
netipično - sončno, nato pa nas je vse dni
spremljal za Anglijo značilen dež. V četrtek
dopoldan smo si želeli ogledati prizorišča
OI, vendar nas zaradi zadnjih gradbenih del
in varnosti niso spustili čisto zraven, tako da
smo si del ogromnega kompleksa ogledali z
razgledne ploščadi bližnje veleblagovnice.
V popoldanskih urah smo imeli vajo skupaj
z Londonskim zboroma London Wels Male
Voice Choir in Glasgow Philharmonic Male
Voice Choir, s katerima naj bi na sobotnem
nastopu skupaj predstavljali Evropo s tremi
pesmimi: Bandits Chours, Do you hear the
people sing in Finlandia, spremljala pa nas
je pianistka Annabel Thwaite. Intenzivna
vaja je trajala dobri dve uri.
Naslednji dan smo šli na dopoldanski
ogled Prirodoslovnega muzeja, v katerem
je prikazan celoten razvoj zemlje na eni in
razvoj človeka na drugi strani. V Tehničnem
muzeju pa smo si ogledali razstavljene eksponate, od prvega parnega stroja do vesoljske tehnologije. Štiriurna popoldanska
vaja vseh zborov v City Temple na Holborn
Viaduct nas je zelo utrudila, saj smo vsi komaj čakali na njen konec ob 22.00 uri.
V soboto ni bilo časa za oglede, saj smo
že navsezgodaj odšli na generalko, ki je bila
Po nastopu v Londonu.

v Royal Festival Hall, skupaj s The Cory
Band (najboljši pihalni orkester na svetu v
letih od 2010 do 2012) in solistom, priznanim bas-baritonistom Brynom Terfelom.
Ob 14.00 uri pa se je pričel nastop. Na oder
so pričeli prihajati zbori, ki so predstavljali
svoje kontinente. Avstralija s sedmimi zbori, dva zbora iz Afrike, trije iz Azije, zatem
dva iz Amerike in na koncu še štirje zbori,
ki smo predstavljali Evropo (London Wels
Male Voice Choir, Glasgow Philharmonic
Male Voice Choir, Bela Bartok Male Voice
Choir in Prvo slovensko pevsko društvo
Lira). Med dobre tri ure trajajočim programom smo krstno izvedli tudi pesnitev The
Hero's Journey, dr. Karla Jenkinsa, enega
najpopularnejših skladateljev klasične, jazz
in filmske glasbe. Skladatelj, ki je bil prisoten na koncertu, je dobil s strani občinstva
in nastopajočih buren aplavz. Na koncu je
sledila še obvezna Welška himna. Pred dvorano na bregu Temze je po koncertu Bryn
Terfel izvedel še svoj dodatni program s The
Cory Band. Z novimi znanstvi, polni prijetnih vtisov, izkušenj ter spoznanjem, da smo
uspešno in dostojno predstavili Slovenijo in
matično mesto našega zbora Kamnik, smo
se naslednji dan poslovili od Londona, ki
nas je pozdravil s klasičnim dežjem.
Za konec bi rad že sedaj povabil vse ljubitelje moškega zborovskega petja, da nas pridete poslušat v srednješolski center Rudolfa
Maistra v Kamniku 3. novembra 2012 na
slavnostni koncert ob 130 letnici Prvega slovenskega pevskega društva Lira, ko nas bo
s svojim obiskom počastil tudi predsednik
države dr. Danilo Türk. Ob tej priložnosti se
družbi Elektro Ljubljani zahvaljujemo, da
nam je po svojih zmožnostih pomagala uresničiti ta velik in zelo zahteven projekt!
Alojz Hančič

Zbrali smo se na upravi DE Trbovlje
in nadaljevali vožnjo preko Slačnika
in po Zagorju. Sledil je vzpon na
Podkum, kjer smo se zbrali, se preoblekli in se podali na adrenalinski
spust po soteski reke Sopote do nadzorništva v Radečah.
Na nadzorništvu Radeče smo se
okrepčali in napolnili baterije za nadaljevanje poti po levi strani Save
(Kranjski) vse do nadzorništva v
Hrastniku. Preostanek poti nas je vodil do Hrastnika, po soteski Bobna, do
zaselka Ostenk ter Svinj do cilja pri
naši zvesti Ivici na Podmeji. Trasa, ki
smo jo prevozili, je bila dolga 63 km in
je potekala na 1100 višinskih metrih.
Kolesarjenje je trajalo približno 4 ure.
Vreme je bilo lepo, s primerno temperaturo za kolesarjenje. Ob dobri domači hrani in ohlajenem pivu smo sklenili, da se vidimo na 6. tradicionalnem
kolesarjenju po nadzorništvih Zasavja
v začetku meseca juniju 2013.
Bogdan Jager

Udeleženci tardicionalnega kolesarjenja po
nadzorništvih Zasavja.
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Nepal

Dežela pod streho sveta

P

2. DEL

ričenja se dvanajsti dan našega
treka. Vodič nam obljublja le 5
do 6 ur hoje. Ker pa so se njegove napovedi iz prejšnjih dni nekoliko raztegnile, vemo, da bomo hodili
okrog 8 ur. Kar ne moremo se odpraviti
na pot.
Čakanje se izplača in izza gora nas v
tem hladnem jutru pozdravi toplo sonce, ki
nas spremlja po prijetni poti ob potočku,
čez smrekov pragozd, ko se teren počasi
začne postavljati pokonci. Malo nad gozdom, ko smo že na pašnikih, se odpira lep
pogled na levo, v osojno stran, kjer so veliki ledeni slapovi, na desni sončni strani
pa voda pada preko sten več 100 metrov v
globino. Na koncu pašnikov se dolina zoži
in nadaljuje precej strmo. Ko se z manjšega sedla nekoliko spustimo, pridemo do
ledeniške morene in reke, ki ji sledimo po
mokrem in poledenelem kamenju.
Ko pridemo v tabor, je zelo hladno.
Pot, ki je daljša, kot smo mislili, zahteva
da se takoj obrnemo in nazaj grede naredimo še kakšno etapo, da bomo pravočasno
prišli nazaj na izhodišče. Lahko bi ostali še eno noč v taboru (4650 m), vendar

Zajtrk pri -8 st. C.

pa ženina višinska bolezen in utrujenost
nekaterih drugih članov ekipe zahteva
čimprejšnji sestop. Na koncu se odločimo
tako, da smo vsi zadovoljni. Tisti, ki želijo, gredo zjutraj z dvema vodičema v spodnji bazni tabor, do tja je še slabi dve uri
hoda. Ostali pa se z enim vodičem vrnejo
v Yangri Kharke.
Spanje na višini skoraj 4650 m je bilo
zaradi uspavalne tabletke dobro, čeprav je
bilo v šotoru -6 st. C. Po jutranji mini toaleti in hitrem zajtrku se pet ljudi ob 7 uri
zjutraj odpravi proti spodnjemu baznemu
taboru. Pot jih vodi po spolzkem kamenju
ob reki in ledeniku. Le tega niso videli,
ker je bil za ogromno moreno. Čez dobro
uro so že v dolini spodnjega BC.
Prišli so v dolino med same hribe in ledenike. Na levi šest tisočaki Peak 6 in 7,
pred njimi Barun Glacier in 6833 m visok
Honku Chuli, za njim West Col, Peak 4 in
na desni veličastni 8463 m visoki Makalu.
Povzpnejo se na sosednji hrib na višino
okoli 4850 m, od koder imajo lepši pogled
na celotni Makalu. Le ta jim ponudi svoje
obličje le toliko, da jim Tomaž pokaže tri
poglavitne smeri v masivu, leva grebenska

Francoska, srednja Jugoslovanska (v odpravi so bili sami Slovenci) in najdaljša
desna Japonska. Pokaže jim tudi snežišča,
kjer so bili višinski tabori, nato pa se oblaki spustijo in predstave je konec. Spustijo
se navzdol in po zamrznjenem jezeru se
vračajo proti taboru Yangri Kharka.
Po razmeroma dobrem spancu sva se
z ženo zbudila že ob pol šestih. Okoliški
hribi so se svetili v soncu. Vzamem fotoaparat in posnamem nekaj lepih fotografij.
Počasi se še v dolino priplazi sonce. Pred
nami je zopet dolga tura, zato se po zajtrku kar kmalu odpravimo na pot. Iz 3600
se moramo najprej dvigniti na 3800 in se
nato spustiti na 3200 metrov, nato pa ponovno na 3900 metrov do tabora Dobato.
Prvi del poti je vodil po pašnikih, nato
pa spet po kamenju nad in ob reki, ki je
bilo zjutraj še pomrznjena. Za nami se je
kot v posmeh dvignil Makalu, brez kančka oblakov je kazal svojo veličastno podobo. Na vsej poti srečamo prvo skupino
trekerjev, sestavljeno iz Dancev, Škotov,
Angležev, Američanov ter Nemcev. Dobro
napredujemo in kosimo že v rododendronovem gozdu, kjer lovimo zadnje sončne

Zadnji tabor Shershon (4640 m).
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žarke, preden dokončno zavijemo v strmo
in ozko dolino, stran od reke. Po skoraj 9
urah pridemo v Dobato. Nosači so že zakurili ogenj in jaz se jim takoj pridružim.
Ponoči sem šel na WC in se potem komaj ogrel, tako da sem komaj dočakal jutra.
Po moje je bilo zunaj okoli -14 do -16 stopinj. Mišo je v šotoru, kjer sta bila z Maco,
nameril -5 stopinj. Vsi si želimo čim prej iz
mrzlega jarka navzgor na sonce. Pred nami
so štirje prelazi, od tega trije nad 4000 m.
Pot se je nekoliko zravnala, iz doline pa so
pritisnile megle. Naenkrat smo v oblakih
in zopet je mrzlo. Gremo čez Prvi prelaz
Keke La in se spustimo 150 m do jezera,
zopet se dvignemo za 200 m in se spustimo
za 100 m do manjšega jezera, kjer imamo
kosilo. To je bolj podobno zajtrku, saj je
mrzlo in megleno, veter lahno vleče, kar te
še bolj ohlaja. Stoje pojemo, nato nadaljujemo navzgor in se še kakšno uro gibljemo
na višini čez 4000 m. Po zadnjem prelazu
na 3870 m se pričnemo počasi spuščati in
ob 15.30 smo v Khongmi. Sicer ni več megle, vendar je še vedno precej mrzlo, tako
da se po večerji spet kmalu zavlečemo v
šotore in spalke.
Ko smo se zvečer pri večerji pogovarjali za današnjo turo, smo si obetali lažjo.
Pa vendar, združili bomo dve turi, relativnega spusta bo za 2000 m, nato pa »gore
dole«, da pridemo na 2500 m absolutnega
spusta. Jutro je bilo zelo mrzlo, tako da
spijemo samo čaj in smo takoj po zajtrku
brez umivanja ob 7 uri že na poti. Kakšno

uro smo se dvigali in spuščali na isti višini, nato je sledil spust. V začetku še rododendroni, nato strm spust skozi džunglo.
Pot je tako strma, da smo se spraševali,
kako smo sploh hodili navzgor. Mojco je
zelo bolelo koleno. Le stežka hodi, vendar bolečino hrabro prenaša. Okoli 12 ure
pridemo v Tashingaon. Končno smo zopet
na spodobni višini in na toplem. Mraz v
gorah je kmalu pozabljen in na vrsti bodo
spet kratki rokavi in vročina v spalki.
Pot nadaljujemo med polji in vasmi,
vsake toliko se spustimo, do potoka, sledi
vzpon in tako naprej. Med potjo nas srečujejo otroci, ki pozdravljajo »Namaste
baloon«, razvedelo se je, da delim balončke. Razdelim zadnje štiri, Milan pa
svinčnike.
Tempo je takšen, da z lahkoto hodimo
in uživamo v lepi pokrajini. Dohiti nas ženička z vrečo začimb na hrbtu. Za trenutek
odloži vrečo, da si odpočije, vprašam jo,
če lahko potehtam vrečo. Ugotovim, da
tehta ženička z vrečo vred 100 kg, od tega
ženička nima več kot 45 kg. Pot nadaljujemo in ob 17. uri smo po desetih urah hoje
v Seduwi. Pohitimo do lokala, kjer imajo
satelitski telefon in se javljamo domov. Da
smo že v »dolini« vidimo po tem, da je
Pepsi cola po 100 rupij, v Kongmi je bila
po 350 rupij. Piva pa niso imeli. Žal!
Sedemnajsti dan je bil zopet pravo
doživetje. Vstajanje normalno, jutranje
sonce, odhod ob 8 uri. Pred nami je tura
Seduwa – Num iz 1530 na 1505 m, vendar

Skupinska slika v zadnjem taboru zjutraj, v ozadju Makalu 8463 m.

Naključij ni. Zadnje štiri balone sem dal
prisrčnim otrokom, ki so mi ob poti poklonili
njihovo travniško cvetje.

Razposajeno zvedavi nepalski otroci.

Gor in dol med polji in samotnimi domačijami.
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je vmes reka Arun na 700 m. Spust je dokaj normalen med polji, zadnji del skozi
gozd. Druga zgodba pa je od reke navzgor,
proti Numu. Pot poteka skozi džunglo in
spremlja nas strašanska vlaga, tako da je
kar teklo od nas. Strmina je tako velika,
da se vzpenjamo v glavnem po stopnicah.
Drugi del poteka zopet mimo terasastih
polj, nad nami kar nekako visijo hiše v
Numu. Ob treh smo pri prvih hišah, stopimo čez cesto in že smo v taboru. Zmaga.
Čestitamo si, kot da smo končali treking,
res pa je tudi, da je zahtevnih poti konec.
Najprej naročiva rundo piva z Jano, nato
še Martin, saj je bilo Martinovo. Naročili
smo še tretjo rundo in kmalu je bilo zelo
veselo, okoli nas pa pol vasi, zlasti otrok.
Slavko je narezal šink in veselje je bilo
popolno.
Bhotebas je 240 m višji od Numa in zdelo se je, da bomo kar kmalu tam. Vendar je
to bil spet račun brez krčmarja. Ob osmih
smo šli na pot in najprej smo se v uri in pol
dvignili na 2000 m. Potem pa gor in dol na
približno isti višini. Pridemo do Chicile in
zopet gor in dol tudi po cesti in v prahu od
sicer redkih vozil. Slavko je malo siten, on
bi organiziral džip ali vsaj traktor. Po osmih
urah in pol smo končno v Bothebasu, vsi
precej utrujeni in vsega naveličani.
Zadnji dan treka je bil za marsikoga
najbolj naporen. Vsi smo bili naveličani
ponavljajoče se hoje po razriti cesti in
prašnih poteh. Na pot smo šli ob 7.30, v
Thumblingtar smo prišli ob 14.30 uri . Pot
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je spet tekla po poteh in deloma po cesti,
ponekod je bil moki podoben prah globok
do 25 cm.
Med potjo smo si ogledali Khandbari,
ki je največje naselje na tem koncu.
Pozna se že vpliv civilizacije, avtomobili, motorji, mobiteli, »moderne« obleke
in pričeske ter ostale pridobitve civilizacije. Končno prihod v Tumlingtar, kjer
nas odpeljejo v isti »hotel Makalu«, kjer
smo imeli na začetku kosilo. Vsi smo sicer utrujeni, a zelo zadovoljni, da je trek
uspešno zaključen.
Namestijo nas v sobe. Slavko in Stane
imata sobo, ki je manjša od jetniške celice, med posteljama je 10 cm razdalje. Z
Jano imava sobo, ki je dovolj velika, vendar zaradi čistoče Jana raje spi v mojem
»švicu« (spalki).
Zvečer imamo zabavo skupaj z osebjem. Celotna posadka posede naokoli,
prišlo je tudi nekaj domačinov. Vaški muzikant je prišel z bobnom, na katerega se
je usedel in po njem tolkel z obema rokama. S tem je dajal ritem domačinom,
ki so peli, zraven pa še ploskali. Sirdar je
povabil k plesu najprej Tomaža, nato smo
se zvrstili še ostali. Nagovorili so tudi domačo gospodinjo, da se je pridružila, vendar je bil to bolj moški ples in dekleta so
se umaknila med gledalce. Poizkusili smo
tudi njihovo pivo iz prosa, ki je podobno
našemu sladkemu moštu. Zabava je trajala do pol desetih - za naše razmere pozno
v noč, ko smo se odpravili spat.

Po zajtrku posedamo v hotelu in čakamo na odhod letala, ki je napovedan ob 15
uri. Odpravim se na ogled Tumlingtarja
pa se kmalu vrnem, ker ni kaj videti.
Letalo pride kar nekako točno in ob petih
popoldne smo že v Kathmanduju.
Oba dneva smo porabili za oglede
mesta in nakupe. Od večjih znamenitosti
smo si ogledali opičji tempelj, na večerjo
smo šli v restavracijo Dolce vita, kjer smo
v glavnem jedli dobre špagete. Vmes smo
porabili tudi zaloge, ki smo jih prinesli še
od doma. En večer smo se dobili na terasi,
kjer smo Maci izročili darilo za jubilejni
rojstni dan, ki ga bo sicer praznovala šele
po prihodu domov. Zadnji večer smo bili
povabljeni s strani Dipaka na večerjo v
restavracijo nekaj ulic stran od našega
hotela. Moram reči, da so bile jedi, ki so
sicer azijske, zelo dobre, zlasti neke vrste
zelenjavna juha nam je zelo teknila. Sicer
pa je bilo na mizi najmanj 6 različnih jedi,
zraven pa smo pili pivo ali izbrano vino.
Naslednji dan se je osebje hotela poslovilo od nas z obveznimi šali in željami
za srečno vrnitev in da se še kdaj srečamo.
S kombijem smo se tokrat nekoliko hitreje odpeljali skozi Kathmandu do letališča.
Na letališču se je od nas poslovil še uslužbenec Dipaka in nam s šali tudi on zaželel
srečno vrnitev. Poleti so potekali po voznem redu, najprej Kathmandu – Doha –
Munchen in Zagreb. Popoldne sva bila po
36 urah potovanja doma.
Alojz Hančič
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Radenci
Odločili smo se, da se zapeljemo
v Pomurje, pokrajino, ki ji radi
rečemo žitnica naše države. Pa ni
samo to, je mnogo več. V njenih
globinah brbota mnogo vrelcev,
ki privrejo na dan kot termalna
in mineralna voda. Od tu je tudi
najbolj znana mineralna voda s
temi srci.

Udeleženci izleta po Prekmurju.
Foto: Janez Weilgoni

Obiskali smo Radence. Ob prihodu
nas je pred vrelčnim paviljonom sprejela in pozdravila predstavnica zdravilišča.
Predstavila nam je zdravilišče in njegovo
delovanje. Naravne vrelce so odkrili že
1833 – študent medicine Karel Hren je po
skrbnih analizah ugotovil, da voda vsebuje
CO2. Leta 1869 so začeli polniti slatino v
steklenice in jo pošiljati na Dunaj in papežem v Rim. Leta 1882 so Radence obiskali
prvi gostje – začel se je zdraviliški turizem.
Danes v Radencih ponujajo zdravstvene

Lipovec
in preventivne programe za bolezni srca,
ožilja, ledvic, sečil, revmatična obolenja
in bolezni presnove. Po predstavitvi nas je
povabila na krepko malico z domačo zaseko in ocvirkovim namazom in žlahtno kapljico. Dobro podprti smo se odpeljali na
ogled okolice Radencev. Ustavili smo se v
Stari gori pri Sv. Juriju ob Ščavnici v oljarni
Kocbek. Izvedeli smo, da danes v oljarni gospodari že tretji rod Kocbekov, ki nadaljuje
s predelovanjem olj. Od leta 1994 kot edini
na tem področju pridobivajo olje s hladnim
stikanjem. Temperatura pri tem postopku ne
presega 40° C in tako pridelajo popolnoma
naravno olje. Vonj, barva in okus so skoraj
identični semenu in ohranjajo vse vitamine
in minerale. Poizkusili smo več izdelkov iz
bučnega olja - pecivo, piškote, skuto, namaze in čokolado z bučnimi semeni. Mmm,
zelo okusno in v zmernih količinah najbrž
tudi zdravo. Z degustacijo v oljarni smo
morali končati in pot smo nadaljevali mimo
mnogih stranskih rokavov, zatokov in mrtvic reke Mure v Ižakovce, na Otok ljubezni. Ogledali smo si mlin na Muri, muzej,
kjer je razstavljeno razno orodje, ki so ga pri
svojem delu uporabljali bujraši, in se prepeljali z brodom čez reko Muro. Brod se preko
reke premika s pomočjo rečnega tok. Pripet
je na medobrežno jekleno vrv, po kateri teče
škripec z obesno vrvjo. Po vseh ogledih
smo se vrnili v Radence, kjer nas je v zdraviliškem kompleksu čakalo kosilo, nato pa
smo imeli prost čas za individualni ogled ali
kopanje. Ko je lepo, čas hitro teče in tako je
prišla ura vrnitve v Ljubljano, ko so smo se
poslovili do naslednjega srečanja.

Ja, tokrat nam jo je vreme zagodlo.
Že ob odhodu iz Ljubljane so nas
spremljali težki deževni oblaki. Bolj
ko smo se bližali Trojanam, slabše
je bilo. Na Trojanah je že deževalo.
Iz nahrbtnikov smo potegnili pelerine, anorake, dežnike in se zavarovali
pred dežjem. Počakali smo sotrpine
z Elektro Gorenjske, se podprli s krofom in kavico in se odpravili proti
cilju – vrhu Lipovca. Slabo vreme
nam ni vzelo »korajže«. Po približno
uri hoje, medtem je nehalo celo deževati, smo prišli na cilj. Na »ranču«
nas je pričakal gospodar z okusnim
prigrizkom in obvezno »kačjo slino«,
da se kdo ne bi prehladil. Po okrepčilu so se nekateri odpravili osvajat
vzpetine v okolici, drugi so se posvetili »težkim« razpravam, nekateri
so ob pomoči harmonike preizkusili
svoje glasilke, spet tretji so kljub neprijaznemu vremenu raziskovali okolico ranča. Vsakdo je po svoje preživel čas do kosila. Ker ni nič kazalo,
da se bo vreme izboljšalo, smo se
kmalu odpravili v dolino, kjer nas je
čakal avtobus. Odpeljali smo se proti domu in si zaželeli nasvidenje.
Zvonka Osredkar

Zvonka Osredkar

Načrt aktivnosti DUEL do konca leta 2012

Khandbari, upravno središče tega dela Nepala.

Opičji tempelj. Opica pobira hrano, ki jo v prostor z relikvijo prinašajo verniki.

Datum

Aktivnost

Prijave

16. 10. 2012

Kosovelova pot –Sežana Tomaj

08. in 09. oktober 2012

13. 11. 2012

Martinovanje

05. in 06. november 2012

Na vse aktivnosti se lahko prijavite na dan prijav do 11. ure po tel. št. 01 519 80 36
(Zvonka Osredkar) ali 01 534 37 22 (Jože Bergant), in sicer do zasedbe avtobusa.
Udeležba na pohodih oz. izletih je na lastno odgovornost, na pohodih sta potrebna
primerna obutev in oprema. Odhodi na izlete oz. pohode bodo ob 7. uri s parkirišča
Tivoli v Ljubljani.
Zvonka Osredkar

Za veselo razpoloženje je s svojo
harmoniko poskrbel šofer avtobusa Franci.
Foto: Zvonka Osredkar
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Generacija 1958 - 1962

50-letnica elektrotehnikov
Srednje tehniške šole Krško

Skupinska slika elektrotehnikov na srečanju ob 50-letnici.

Šolanje smo začeli zavzeto in tudi
z nekaj strahu. Prišli smo iz vseh krajev Slovenije, različnih starosti, v novo
okolje, popolnoma drugačno kot je bilo
osnovnošolsko. Ob velikem obsegu šolskih snovi smo postajali mladostniki.
Hoteli smo se udejstvovati v športu in še
marsičem, vendar je šola zahtevala prednost. Pojavile so se tudi spremembe v čustvovanju, dekleta so zavzela naša srca in
misli so se strahovito spreobračale. Tudi
Prešeren in njegove romantične kitice so
bile vse bližje našim mladeniškim dogodivščinam. Fantje imajo včasih drugačne
misli kot punce, a dlje kot do zapeljivih
pogledov ni prišlo. Potem so sledile plesne vaje in prvi plesi. Vsi smo čutili, da
v naša življenja prihaja sprememba. Tudi
v ljubezni. Fantje smo začutili vonj po
ženski, dekleta pa prevzetnost in moč
nad nami. Seveda je med tehniki bilo od
nekdaj pomanjkanje lepšega spola, a so se
kljub temu našli pari in kazali svojo mladostniško zaljubljenost. Naša lepa mlada
leta so hitro minila in naenkrat smo stopili
v realna življenja. Zaključili smo šolanje,
napisali in zagovarjali smo diplomske naloge. Posebno doživetje je bil maturitetni

V času, ko se otrok in starši odločajo o
izbiri srednje šole, zagotovo ne razmišljajo
dolgoročno, še manj pa perspektivno
in strateško. Predajajo se nekemu toku
poklicne usmeritve tistega časa. Nihče se
takrat ne zaveda te življenjske usmeritve
in odločitve. Tako se zgodi, da se šolanje
začne in naenkrat tudi konča. Opravi se
diploma in že je tu »pameten mladenič«,
ki ga čaka poklicna kariera. Tako smo tudi
sošolci istega letnika srednje tehniške
šole v Krškem doživljali šolanje.

ples, slovo od profesorjev in maturantski
izlet, za katerega smo dolgo delali in varčevali.
Pot nas je vodila iz Krškega, preko
Zagreba do Sarajeva. Tu smo spoznali
bosansko prestolnico in križišče verskih
kultur Bosne. Še isti dan smo nadaljevali pot z ozkotirno železnice do Herceg
Novega. »Čiro«, ozkotirna lokomotiva,
je dolgo in počasi vlekla dolgi potniški
vlak, mi pa smo opazovali pokrajino in
marsikaj podoživljali. Tudi hercegovsko
vino Žilovka smo poizkusili. Naenkrat
smo bili ob lepi obali in zadnja postajo je
Herceg Novi - veliko prijetno presenečenje po dolgem potovanju. Nastanemo se v
Ferialnem domu, kjer bomo preživeli prijetne enotedenske počitnice. Tukaj je vse
nekaj posebnega: morski valovi bučijo,
življenje se odvija počasi, veliko je lepih
rož, še lepših deklet, ljudje so prijazni,
ogromno je vojske, od pešadije do mornarjev. Srečamo tudi precej Slovenskih
vojakov in izvemo vse podrobnosti o
Boki Kotorski. Prehitro končamo počitnice, vkrcamo se na ladjo in plujemo
proti Dubrovniku. Ponovno se nastanemo

v Ferialnem domu, kjer je že veliko mladine iz vse Jugoslavije. Tukaj se nastanemo za en teden, da si ogledamo kulturne
znamenitosti Dubrovnika. V tem tednu
je v Dubrovniku otvoritev letnih iger.
Doživetje je veličastno in vsakdo si ga zapomni za vse življenje, saj nam razkrije,
kako so Dobrovčani nekoč znali uživati v
kulturi. Vsega lepega pa je vedno enkrat
konec in še to veliko prehitro. Tako smo
tudi mi zaključili obisk Dubrovnika in se
z ladjo preko Rijeke vrnili domov. Lepo
smo videli celotno jadransko obalo.
Razšli smo se in si obljubili, da se bom
večkrat srečali. Res smo se šli vsak na svoj
konec, za svojo življenjsko usmeritvijo.
Tudi v druge poklice, na nadaljnje šolanje, nekateri so odšli v tujino. Po nekaj
letih pa smo se našli na Elektro Ljubljana
Ludvig Sotošek – kasnejši predsednik
uprave, Milan Stebernak in Anton Avčin.
Mnogi so se zaposlili tudi v ostalih elektro distribucijah. Tu smo ustvarjali svoje
kariere in pričakali leto 2012, ko smo praznovali 50 let svoje življenjske usmeritve. Z veseljem in mešanimi občutki smo
se odzvali vabilu Marjana Malovrha za

Zapustil nas je
Jože Gabrijel

V spomin sodelavcu in
prijatelju Borisu Turku

Srečanje smo nadaljevali v lepem
vzdušju in glede na to, da smo v Posavju,
ki jo odlikuje dobra kapljica – z najboljšim cvičkom in izborno kulinariko.
Druženje je organiziral naš sošolec Drago
Pompe na svojem domu v Brestanici. Tu
smo se dokončno sprostili in tudi marsikaj
»zgodovinskega« povedali. Tudi to, kar je
bilo do sedaj skrivnost. In spomine, ki so
se v 50 letih nabrali. Na dosežene karierne uspehe in dosežke se nismo ozirali.
Vesele prigode in doživetja pa tudi navihane krilatice so sledile ena drugi. Ko se
je začelo večeriti ugotovimo, da nimamo
enake kondicije kot pred petdesetimi leti.
Tudi cviček postaja vedno močnejši, zato
moramo pametno ukrepati. Spomnimo
se, da moramo domov pred nočjo, je pač
tako. Poslovimo se, si zaželimo ponovnega srečanja, v mislih pa smo že doma.
Srečanje je mimo, mi pa smo bogatejši za
življenjski dogodek in si zaželimo ponovnega srečanja.

V času, ko okoli nas oživijo dolenjski
vinogradi in se spremenijo v mravljišče trgačev, brentačev… smo se
poslovili od našega Jožeta Gabrijela.
Po končanem šolanju na Elektro
gospodarski šoli v Mariboru se je
zaposlil v Elektru Novo mesto. Že
zelo zgodaj je pokazal interes po
dodatnem izobraževanju in usposabljanju, zato se je odločil za nadaljevanje šolanja na srednji elektrotehnični šoli, katero je leta 1968 tudi
uspešno končal in si pridobil poklic
elektrotehnik.
Vseskozi je imel odgovorno delo,
leta 1984 je prevzel vodenje nadzorništva Trebnje in na tem delovnem mestu vztrajal vse do konca
službovanja v letu 2002. S svojim
delom je pomagal pri distribuciji
električne energije v najbolj oddaljene dele območja distribucijske
enote Novo mesto, s svojo strokovnostjo pa je znal rešiti marsikatero
težko nalogo. Svoje bogate delovne
izkušnje je znal prenašati na svoje
sodelavce, ki so bili ob njegovem
odhodu sposobni nadaljevati delo.
V času upokojitve in dokler mu je
zdravje dopuščalo, se je rad odzval
vabilom na občasna srečanja upokojencev. Zmeraj je bil poln energije in vedno je bil pripravljen priskočiti na pomoč. S svojo človeško
toplino in iskreno zavzetostjo si je
pridobil zaupanje pri vseh sodelavcih. Vse do zadnjega smo upali, da
bo Jože v boju z boleznijo zmagal,
zato smo toliko bolj obnemeli ob
novici, da je v boju z njo izgubil. A
za vedno bo ostal v srcih in mislih
vseh, ki smo z njim dolga leta sodelovali pri razvoju našega podjetja,
skratka ostal bo - naš.

V začetku meseca julija nas je nepričakovano zapustil naš sodelavec in
prijatelj Boris Turk, organizator del
za priključke na DE Ljubljana okolica
v nadzorništvu Zagradec. Ob vesti o
nepričakovanem slovesu sodelavca,
ki nam je bil dolga leta blizu, smo se
zdrznili in se v trenutku zavedli človeške krhkosti in minljivosti.
Borisa smo poznali kot delovnega človeka. V distribucijski enoti Ljubljana
okolica se je zaposlil oktobra 1981,
kot elektromonter v skupini za priključke na nadzorništvu Grosuplje.
Pred nastopom dela v našem podjetju je imel Boris za seboj že pet let
delovnih izkušenj, zaposlen je bil v
podjetju Elektrodvigalo Ljubljana in
pri obrtniku Alojzu Kaduncu, kjer je
opravljal dela elektromehanika. Med
zaposlitvijo v našem podjetju se je izobraževal, tako si je leta 1986 pridobil
poklic delovodje v elektroenergetiki.
Ob pridobitvi višje stopnje izobrazbe
je bil prerazporejen za vodjo manjše
skupine v nadzorništvu Zagradec. Z
leti prakse in pridnostjo je Boris v letu
1988 postal delovodja skupine za investicijsko vzdrževanje. Od leta 2008
dalje je opravljal dela organizatorja
del za priključke.
Boris nam je tri desetletja stal ob
strani kot nepogrešljiv sodelavec in
prijatelj. Svoje delo pri gradnji, obnovi
in vzdrževanju elektroenergetskega
omrežja je opravljal strokovno in odgovorno. Izgubili smo dobrega in vestnega sodelavca in prijatelja.
Življenjska pot Borisa Turka se je sklenila le mesec dni po njegovem 56.
rojstnem dnevu. Od njega smo se
poslovili na poletno nedeljo 8. julija
2012, na pokopališču v Žužemberku,
kjer je Boris našel večni počitek.

Anton Avčin

Jolanda Štukelj

Jana Burja

Elektrotehniki v četrtem letniku – leta 1961.

praznovanje tega jubileja. Dobili smo se v
novem objektu velike šole, naša stara šola
na Hočevarjevem trgu je zdaj Fakulteta
za logistiko in energetiko. V začetku se
nismo niti spoznali in smo drug drugega
spraševali, kdo je kdo. Končno smo vse
spomine uredili in si ogledali delovanje
nove šole. Dijaki so enaki, profesorji tudi,
mi pa se zavemo, kako lepo je bilo nekoč.
Vsak ima svoje spomine, ki si jih obujamo, pa tudi medsebojno jih izmenjujemo.
Šoli kot običajno manjkajo finance, ponosni so na svoje dejavnosti, na primer prostorsko tridimenzionalno prikazovanje pa
tudi na dirkalni avtomobil in voznika, ki
je njihov dijak. Zahvalimo se za sprejem
in že nas čaka veseli del našega srečanja.
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Naj fotografija
2012
V uredništvu našega internega glasila kot doslej
nadaljujemo z natečajem Naj fotografija leta 2012.
Za letošnjo tretjo številko smo v uredništvo prejeli pet zanimivih fotografij. Prispevali so jih Aleš
Pograjc, Anton Štimec, Boris Stefanovič in Vesna
Petek. Avtorjem fotografij se za poslane fotografije najlepše zahvaljujemo, v zaupanju, da bodo v
natečaju sodelovali tudi v prihodnje.
K sodelovanju toplo vabimo tudi druge sodelavce in upokojence, da s svojimi fotografijami
popestrite in oplemenitite natečaj za Naj fotografijo leta 2012 ter tako tudi v naslednjih številkah
glasila našim bralcem pričarate zanimive trenutke,
za vedno ujete v objektiv fotografskega aparata.
Uredništvo

Anton Štimec - Nevihta

Aleš Pograjc - V ožarjenem nebu

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | OKTOBER 2012

Vesna Petek - Pravljični junaki

Boris Stefanovič - Oj lunca

Anton Štimec - Koridor

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo
izžrebanki Deji Nimac iz Kočevja, ki bo prejela praktično nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na
dopisnico do vključno 16. 11. 2012 in pošljete na naslov: 

Elektro Ljubljana d.d.
Uredništvo Novic
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana
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MR d.o.o.
Miklavčeva 7, 2000 Maribor,
www.mr-ei.si

UNIVERZALNI
IN
SREDNJENAPETOSTNI KABLI

VISOKONAPETOSTNI KABLI
DO 500KV
OPTIČNI KABLI

KABELSKI
PRIBOR

STIKALNE
NAPRAVE

LOČILNIKI

Šlandrova 10, 1231 LJUBLJANA· ČRNUČE
tel: 011 56·11·740 fax: 011 56·11·722
e-mail: info@eltez.si, http://www.eltez.si

Naši programi:
ź Kabli in žice
ź PVC cevi
ź optični kabli
ź spojni, montažni in obešaini pribor za kable
ź oprema za varno delo na višini
ź plezalke za vzpenjanje po raznovrstnih drogovih
ź strelovodna zaščita
ź ostali elektro-telekomunikacijski material

Veselimo se vašega klica.

LOČILNA
STIKALA

ODVODNIKI
PRENAPETOSTI
DO 500 KV

IZOLATORJI

INDIKATORJI
OKVARNIH
TOKOV
DALJINSKO
VODENJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | OKTOBER 2012

ELTIMA

ODKLOP

49

50

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | OKTOBER 2012

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | OKTOBER 2012

Za več informacij ali ogled:
IMP TEN-TELEKOM d.o.o.
Vojkova 58, 1000 Ljubljana
tel: 01/2807 200
mail: info@imp-tentelekom.si

Pločevinaste postaje predstavljajo uspešno generacijsko
spremembo v razredu kompaktnih transformatorskih postaj. So
odraz več splošnih, ekonomskih in praktičnih potreb sedanjega
časa.
Standardi
! SIST EN 62271-202
! SIST EN 60439 –1
! SIST EN 60529
Uporaba
javna oskrba z električno energijo
razdelitev energije v industriji
napajanje gradbišč
priključitev sončnih in vetrnih elektrarn na omrežje

!
!
!
!

NOVOSTI
Konstrukcijske izboljšave ohišja
! izboljšana varnost osebja z razbremenitvijo tlaka in
ohlajanjem plinov, pri notranji napaki-obloku,
! ohišje v stopnji mehanske zaščite IP 43,
! ločitev posameznih prostorov s kovinskimi pregradami ter s
tem povečana varnost osebja in obratovalna zanesljivost,
! streha je snemljiva. Varno pa se sprosti oziroma zapahne z
vzvodom v NN prostoru. Enostavna odstranitev strehe
omogoča hitro zamenjavo transformatorja, SN ali NN
opreme,
! v ohišju je na voljo ločeno od drugih prostorov tudi merilna
omarica,
! vsa vrata so opremljena z bolj kompaktnimi zapirali
! uvodi kablov na temeljnem delu ohišja se lahko izvedejo z
uvodnicami Hauff.

TP TEN 6/24

TP tip TEN 6/24

Izolirano ohišje SN varovalk (VOH)

Vgradnja in povezava električne opreme
! varno rokovanje, preglednost in vzdrževanje so odločale o
mestu in načinu namestitve električne opreme,
! priključki in električna povezava opreme je dopolnjena s
komponentami, ki zagotavljajo kar najbolj polno izoliranje.
Vplivi na okolje
! Konstrukcija, vgradnja in kabelske povezave NN stikalnega
bloka zagotavljajo, da je vpliv EMS pod dovoljenimi
vrednostmi,
! transformator je v (oljetesni) vodtesni kovinski temeljni
posodi,
! uporabljeni materiali (metali, izolanti brez škodljivih
komponent) ne ogrožajo okolja.

Pogled v NN prostor in
dvignjena streha
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