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Uvodnik
Nedelja, dopoldan, center vodenja
Novo mesto: »Novo mesto 3, javi se.«
»Sprejemam.« »Stopiče so zunaj, defekt
je pred 80-ko.« »Pojdi na Stopiče 2. Ko
prispeš, se javi.« »Sprejeto.« »Sem pri
stikalu Stopiče 2. Odklopi Stopiče 2…«
Sledijo stikalne manipulacije z namenom lociranja okvare. V izkušenih rokah zabrni motorna žaga, drevo
pade, vzrok okvare je odpravljen. Sledi
odrešilni: »Daljnovod drži!«
Ponedeljek, 4.15, RTP 110/20kV
Trebnje. Ker smo bili brez daljinskih
komand, je v 20 kV stikališču stikalničar. »Kakšno je stanje? Koliko daljnovodov je zunaj?« povprašam. Odgovor:
»Bom začel raje z druge strani… Le
Štefan drži.«
Torek, 18.15, nadzorništvo Trebnje.
»Gabrovka 40 priklopljena. Grem še
na nizko nekaj požagat, na SKS je drevo. Za danes bi to bilo to.« Dispečer:
»Daljnovod drži. Vse TP so napajane,
sedaj pa lepo domov. Hvala vam.«
Takih dogodkov je še veliko.
Tokrat iz Kočevja, Trbovelj, okolice
Ljubljane, Novega mesta. Ob lanskih
poplavah so bili najbolj na udaru kolegi iz Ljubljana mesto, ki jim je bilo
tokrat k sreči prizaneseno. Povsod so
dogodki podobni, a vsak zase posebni.
Skupaj dajo zgodbo, ki se vtke v zavest
zaposlenih in postane trdna vez, ki naredi podjetje močnejše. Pripadnost je
njena samodejna posledica. In obratno, pripadnost je vzrok za njen nastanek. Krog je tako sklenjen. Spomini
so še sveži, občutki prav tako. Ko se
vprašam, kaj je skupni imenovalec dogodkov, najdem naslednje odgovore:
sloga, akcija, rezultat, pogum, znanje,
iznajdljivost, vztrajnost, pomoč.
V trenutkih, ki od človeka zahtevajo
več, se pokažejo junaki. Tisto nedeljo,
ponedeljek in torek, ko smo proti večeru zlezli iz najhujšega, ste se, operativci
Elektra Ljubljana, izkazali kot junaki.
Terenci, dispečerji, sodelavci in sodelavke na telefonih, vsi ste takrat naše
podjetje dobesedno držali pokonci.
Hvala vam. In vsa čast. Biti vaš sodelavec je privilegij.
Mitja Brudar,
DE Novo mesto
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Virtualno elektrarno
predstavili na PIES
V Portorožu je bila 22. in 23. novembra
2012 redna konferenca PIES. Tudi letos smo se predstavili s projekti, ki jih
izvajamo v službi za napredne storitve.
Izpostavili smo napredovanje projekta
vzpostavitve virtualne elektrarne Elektra
Ljubljana, njeno delovanje, izkušnje in
izzive. Predstavili smo tudi njeno vključenost v mednaroden projekt eBADGE,
v okviru katerega se bodo določene funkcionalnosti še nadgradile. Vzporedno
pa smo predstavili tudi izzive, ki nam
jih predstavlja vzpostavitev »glavnega«
sistema za upravljanje polnilne infrastrukture. Trenutno se namreč soočamo s
problematiko, kako upravljati mrežo polnilnih postaj različnih proizvajalcev, katere vsaka zase podpirajo svoje informacijske sisteme. Z izvedbo glavnega sistema
za upravljanje polnilnih postaj bo mogoč
dvosmeren pretok vseh informacij, ki se
sicer izmenjujemo ob polnjenju električnega vozila registriranega uporabnika, to
je na ti. pametni »elektročrpalki«.
Uršula Krisper,
OE SU – Služba za napredne storitve

Še tri nove elektročrpalke

namreč merilo obiske in količine napolnjene električne energije v celotni Sloveniji. V
projektu sodelujmo tako Elektro Ljubljana
kot tudi Elektro Maribor in pomembno je,
da oboji pridobimo čim več prijaznih uporabniških izkušenj.
Uršula Krisper,
OE SU – Služba za napredne storitve

Alenka Pretnar,
OE SS – Kadrovska služba

Vodenje učno vadbenega
centra

Igor Podbelšek in Matevž Zavolovšek na
odprtju elektročrpalke

Petnajsto elektročrpalko pa smo odprli v
Novem mestu, ki je prva elektročrpalka v
dolenjski prestolnici, postavljena v okviru demonstracijskega projekta, v katerem
sodeluje še sedem občin. Opremljena je z
dvema sedem polnima vtičnicama, ki so
bile kot potencialni standard v Evropi posebej razvite za polnjenje električnih vozil
doma in na javnih polnilnicah. Omogoča
trifazni priklop vozila na omrežje, kar
omogoča polnjenje vozila do 22 kW moči.

S 1. novembrom je vodenje učno vadbenega centra (UVC) v Domžalah prevzel
Tomaž Pungartnik. Namen UVC je prenos
elektrotehniških znanj in praktičnih izkušenj med zaposlenimi na operativnih delih
in seznanjanje zaposlenih z uvajanjem novih materialov oziroma tehnologij dela. Vsi
zaposleni ste vabljeni, da svoja vprašanja,
predloge ali komentarje v zvezi s tem procesom posredujete na elektronski naslov:
uvc@elektro-ljubljana.si
Mag. Stanka Krušič
OE SS – Služba za marketing in komuniciranje

Mateja Pečnik,
OE SS – Služba za marketing in komuniciranje

Lahko se pohvalimo, da smo v enem samem dnevu odprli dve dodatni elektročrpalki, ki ju postavljamo v okviru projekta EU »Smart vechicle to grid«. Prvo na
Trojanah, drugo pa na Črnivcu. Ključno je,
da sta obe črpalke na poti med Ljubljano
in Mariborom in bosta tako imeli pomen
pri analizi njune uporabe tudi za potrebe
projekta ICT4EVEUE. Pri slednjem se bo

Učno vadbeni center (UVC) v Domžalah.

Odziv zaposlenih je bil zelo dober.

Novoletna
dobrodelna akcija

Igor Podbelšek in Bojan Gasior priklapljata
Opel Ampero na elektročrpalko.

razveselili mnoge otroke in njihove starše.
V imenu otrok, ki še verjamejo v dedka
Mraza, mamic, ki še verjamejo v dobre
ljudi, predstavnikov ustanov za otroke in
se vsem, ki ste se z veseljem odzvali dobrodelni akciji, iskreno zahvaljujemo za
izkazano solidarnost in sočutje. Hvala!

Zaposleni v Skupini Elektro Ljubljana
so od 5. do 13. decembra 2012 nadaljevali s tradicijo dobrodelnega prazničnega
obdarovanja socialno ogroženih otrok do
12 leta starosti, ki so se zatekli v materinske domove, varne hiše in druge humanitarne ustanove. Skupaj smo zbrali veliko
igrač, knjig in sladkih priboljškov, ki so

ʼʼ

Nič nam ni izven
dosega, ker ni nič
izven dosega naše
domišljije. Domišljija
pa je začetna točka
za ves napredek.
NEZNAN AVTOR

ʼʼ
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Havarije

Poročilo o okvarah 28.10. do 05.11.2012

Ko se odpre nebo,
so naši monterji prvi
na terenu
Zaradi obilnega sneženja se je lomilo drevje.

Distribucijska enota
Ljubljana okolica

V nedeljo, 28. oktobra 2012, je prišlo
na območju DE Ljubljana okolica do močnega sneženja. Najintenzivnejše je bilo na
območju nadzorništev Litija, Zagradec,
Grosuplje, Domžale in Kamnik. Malo
manj padavin je zapadlo na območju nadzorništev Vrhnika, Žiri in Cerknica, najmanj na območju Logatca.
Pri lokalizaciji okvarjenih DV je bilo
ugotovljeno, da je prizadetost SN in NN
elektrodistribucijskih naprav tako velika,
da je bilo treba angažirati vse razpoložljive ekipe z vso razpoložljivo mehanizacijo.
Takoj so bili pozvani tudi zunanji sekači.
Prva ocena škode na SN omrežju znaša
160.500,00 evrov. Poleg daljnovodov je
bilo močno poškodovano tudi NN omrežje. Ocena škode na NN omrežju znaša
135.100,00 evrov. Defekti so bili uspešno
odpravljeni do 31. 10. 2012. Pri odpravi
škod na področju DE LO je bilo opravljeno 1619 nadur in 1160 rednih ur, sodelovalo pa je 101 delavcev .
Na splošno je odprava havarij potekala
uspešno. Vsi monterji so se brezkompromisno odzvali na poziv, kljub temu, da jih
je bila večina na dopustu. Največja težava
je bila komunikacija z DCV in UKV veze.
Pokazalo se je, da zaposleni v DCV v takih primerih ne morejo obvladovati vseh
procesov naenkrat (klici strank, klici monterjev, manipulacije). V takih situacijah bi
morali biti vzpostavljeni lokalni centri vodenja, kjer se edino smiselno lahko vzpostavi tudi krizni štab.
Damijan Kitak,
DE Ljubljana okolica

Distribucijska enota Kočevje

Na Kočevskem je začelo snežiti v nedeljo, 28. oktobra, že zjutraj. Kot običajno se je najprej občutno ohladilo, narava
se je tiho umirila, potem so dežne kaplje
zamenjale snežinke. Nekaj pa ni bilo kot
v preteklih letih. Drevje še ni odvrglo listja in velika količina snega se je začela
nabirati na vejah. Zavedali smo se, da
nam bo to povzročilo kar nekaj težav na
elektroenergetskih napravah.
Velika količina mokrega snega, ki je
obtičal na drevju (Kočevsko-Ribniška
dolina 15 - 20 cm, Loški Potok in
Kočevska reka 30 - 40 cm), je bila vzrok
za povečano število okvar na elektroenergetskih napravah. Po prenehanju sneženja je dodatno težavo povzročil močan
veter. Ta je "pomagal" podirati že načeta
drevesa.

VISOKA NAPETOST

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2012

Okvare so se zgodile na 26 od skupno
39 DV ter na 31 NNO in 5 TP. Skupno
število zabeleženih okvar je bilo 77. Na
posameznih odsekih je bilo okvar več
hkrati. V glavnem je šlo za podrta drevesa, podrte drogove, pretrgane ali poškodovane vodnike, povite konzole, poškodbe vpetij na SKS kablu, dvakrat za
poškodbe transformatorjev in enkrat za
uničenje NN omarice na TP. Prizadetih
je bilo cca 600 km SN daljnovodov (od
skupno 733 km), kar predstavlja 84 %
vsega SN omrežja DE Kočevje. Prizadetih
je bilo 413 distribucijskih transformatorskih postaj (od 496), kar predstavlja 83 %
vseh TP. Kočevje in Ribnica z okvarami
nista bila prizadeta, ker je večji del 20 kV
omrežja v kabelski izvedbi. Ocenjujem,
da je s prekinitvami toka bilo prizadetih
do 9000 odjemalcev. Prekinitve so trajale

Podrto drevje je trgalo vodnike na daljnovodih. Foto: Bojan Mihelič

Dan
nedelja

Datum

Število
delavcev
DE KČ

Pomoč
delavcev
DE LM

Pomoč
tujih
sekači

Angažirani
delavci
SKUPAJ

Avtomobili

Tovorna
vozila

Del. stroji
traktorji

Generatorji

28.10.2012

25

0

3

28

13

2

0

0

ponedeljek

29.10.2012

36

3

6

45

17

3

1

0

torek

30.10.2012

30

0

5

35

15

3

1

1

sreda

31.10.2012

18

0

3

21

9

2

0

1

četrtek

01.11.2012

15

0

0

15

8

0

0

0

petek

02.11.2012

21

0

0

21

11

0

0

0

sobota

03.11.2012

9

0

0

9

4

0

0

0

nedelja

04.11.2012

11

0

0

11

5

0

0

0

ponedeljek

05.11.2012

28

0

3

31

14

2

0

0

za večino odjemalcev nekaj ur, manjši del
(9 TP) do 24 ur, nekaj odjemalcev (2 TP)
pa je bilo prizadetih 36 ur.
Zaradi havarije na celotnem področju
Elektro Ljubljane je bila edina pomoč ponujena iz DE LM in sicer trije delavci za
en popoldan. Pri posekih smo angažirali
sekače podizvajalcev (3 do 6 delavcev za
4 dni). Udeležba monterjev, vozil in zunanjih izvajalcev je razvidna po datumih iz
zgornje razpredelnice.
Do 05. 11. 2012 smo za iskanje in odpravo okvar porabili okoli 1800 ur (od tega
cca tisoč nadur). Ocenjujem, da bo za dokončno sanacijo omrežja potrebno angažirati vso delovno silo za dva do tri tedne.
Groba ocena škode za DE Kočevje je okoli
140.000 evrov. Natančnejša ocena bo možna po izrednih pregledih omrežja.
Žal se je zgodila tudi lažja delovna nezgoda, in sicer vreznina z motorno žago.
Delavec bo odsoten predvidoma dva tedna.
Ob tem opozarjam na obremenjenost delavcev tudi zaradi pomanjkanja monterjev
in starostnih omejitev ter dispečerjev DCV
v času havarijskih stanj. V CV Kočevje
sta bila poklicana oba dispečerja in čeprav
nista bila dežurna, sta se takoj odzvala. Za
oba je bilo dela še preveč; eden je koordiniral izvajanje preklopov v smislu lociranja
in odprave okvar, drugi je servisiral klicni
center. Če se dispečerji območnih CV ne
bi odzvali, bi odprava okvar trajala veliko
dlje. Povečali bi se število odjemalcev brez
toka, podaljšali bi se časi izpadov, naraslo bi
število klicev in število ur (nadur) za odpravo okvar. In kar je še posebej pomembno,
utrujenost zaposlenih se stopnjuje, varnost
dela pa temu primerno pada. Ocenjujem,
da bomo vodilni na distribucijskih enotah

brez CV na lokaciji prikrajšani za marsikatero informacijo, ki je potrebna za takojšnje
odločanje na terenu.
Opažam, da so delovna zagnanost ljudi,
pripravljenost pomagati in čut pripadnosti
podjetju še vedno močni. K sreči smo za
večino terenskih vozil dobili zimske pnevmatike tik pred havarijo. Veliko okvar je
bilo na PAS vodnikih dvomljive kvalitete.
Zaradi dotikajočih vej pride do prežgane
izolacije in odžganih vodnikov, zato je
treba razmisliti o zamenjavi teh vodnikov.
Na koncu bi rad poudaril, da je bila sreča v
nesreči z vremenom ta, da so se temperature hitro dvignile in ni nastopil še žled. V
nasprotnem primeru ne bi bili sami zmožni
obvladati novo nastale okvare.
Hvala vsem za dobro opravljeno delo!
Srečko Mihelič,
DE Kočevje

Distribucijska enota Novo
mesto

Havarija je nastala kot posledica velike količine zapadlega snega v zelo kratkem času. Količine so se gibale od 20 cm
v nižje ležečih predelih do preko 50 cm v
višje ležečih predelih DE. Hkrati so imela
drevesa v gozdu še obilo listja v krošnjah.
Posledično so se zaradi velike obtežbe podirala velika drevesa, ki so nato rušila ostala drevesa ter vse drugo v njihovi okolici.
Okvare so se pričele v zgodnjih urah
v nedeljo, 28. oktobra, takoj so bile angažirane ekipe skupin na nadzorništvih.
Ko se je izkazalo, da bo obseg okvar velik, smo vpoklicali tudi vse skupine za
izgradnjo DE Novo mesto. Vendar je bilo
stanje, kljub celodnevnem neutrudnemu
odpravljanju posledic zvečer in v ponedeljek zjutraj še bistveno slabše. Okvare so

Zaradi dodatnega bremena (snega) na vodnikih so se nagnili drogovi.
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Okvirni podatki o okvarah in sanaciji:*
Nadzorništvo

Št. podrtih
drogov na
SNO

Št. podrtih
drogov na
NNO

Št. opravŠt. opravljenih ur za ljenih ur za
vzpostavitev
sanacijo
napajanja
odjemalcev

Št. opravljenih ur tuji
izv. (sekači,
grad. dela)

Novo mesto

5

12

300

Črnomelj

0

1

134

117

0

Metlika

2

6

72

160

0

Šentjernej

7

15

480

700*

377

Trebnje

37

20

830

950*

445

Skupaj DE NM

51

54

1816

2127

942

200

120

*Ocena, ker sanacija še ni povsem končana

nastajale hitreje, kot smo jih odpravljali.
Šele v ponedeljek popoldne se je trend
obrnil. Okvare smo pospešeno odpravljali,
nove so nastajale le še poredko, nesanirane
pa so ostale le še okvare večjega obsega.
Največ snega in s tem težav je bilo
na območju nadzorništva Trebnje in
Šentjernej, nekoliko manj v nadzorništvu
Novo mesto, v Beli krajini (nadzorništvi
Črnomelj in Metlika) pa je bilo okvar bistveno manj in so bile s strani nadzorništev
povsem obvladljive.
Dokončna sanacija nastale škode še poteka in bo zaključena predvidoma do srede
decembra, ko bo ponovno vzpostavljena
glavna linija DV Dobrnič, kjer je bila škoda v naši DE po obsegu največja (podrti
DV v dolžini 1,5 km). V teh izrednih razmerah se je ponovno pokazala velika pripadnost sodelavcev podjetju ter dejavnosti,
ki jo dnevno izvajamo - to je odjemalcem
zagotavljati čim bolj zanesljivo in kakovostno dobavo električne energije s čim manj
izpadi. Elektromonterji najbolj ogroženih
nadzorništev so v nemogočih razmerah
odpravljali okvare več dni zapored od jutra
do večera ter še dolgo v noč. Veliko delo
so opravili tudi dispečerji DCV in ODM
(CV), dogodkov je bilo toliko, da so le
izkušnje in poznavanje terena in omrežja
omogočale tako hitro ukrepanje.
Ker pa se havarije v tako velikem obsegu zgodijo redko (zadnja tako obsežna je
bila na naši DE leta 1999), se ob teh dogodkih vedno odkrijejo tudi pomanjkljivosti organiziranosti in opremljenosti, zato je
sedaj priložnost, da na podlagi pridobljene
izkušnje še izboljšamo našo pripravljenost
na izredne razmere.
Anton Cugelj,
DE Novo mesto

Distribucijska enota Trbovlje

Oktobrsko sneženje nam je povzročilo
nemalo preglavic in obilo dela pri odpravi
posledic. Znova se je izkazalo, da je električna energija dobrina, čeravno se trudimo, da jo obravnavamo kot tržno blago.
Izkazalo se je, da je odvisnost ljudi od električne energije zelo velika.
Težave zaradi novozapadlega južnega
snega so se pričele v nedeljo, 28. oktobra
2012, v zgodnjih jutranjih urah. Čez dan
je sneženje ponehalo. Večino poškodovanega omrežja smo uspešno sanirali in
glede na okoliščine smo relativno sprotno
vzpostavljali normalne napetostne razmere. Proti večeru se je sneženje ponovilo in okrepilo. Poškodovanih objektov
je bilo vse več in kljub aktiviranju vseh
razpoložljivih usposobljenih monterjev
nismo uspeli sproti odpravljati poškodb
na omrežju. Del omrežja ni bilo mogoče
sanirati, zato so nekateri odjemalci ostali
brez napetosti v noči na ponedeljek.

Vodniki so pod težo dreves popustili.
Foto: Branko Repovž

V ponedeljek zjutraj smo aktivirali vse
razpoložljive ekipe in začeli s sanacijami
po prioriteti (najprej VN in SN omrežje,
nato NNO). Glede na to, da je bilo podrto predvsem drevje, smo aktivirali tudi
podizvajalce, ki so pomagali očistiti trase
poškodovanih daljnovodov. Do ponedeljkovega večera smo zasilno vzpostavili
omrežje do take mere, da je varno obratovalo, uporabniki pa so imeli napetost.
Nekaterim odjemalcem na NNO smo dostavili tudi agregate. Brez oskrbe z električno energijo je ostalo eno odjemno
mesto, kjer odjemalec ni stalno naseljen.
Sanacija omrežja je potekala v naslednjih
dneh in med novembrskimi prazniki. Na
osnovi pregledov omrežij in obvestilu
strank smo ugotovili še večje število okvar.
Na področju DE Trbovlje smo evidentirali
65 škodnih primerov v skupni predračunski vrednosti 260.000 evrov.
Škodni dogodki so nastali predvsem zaradi trganja vodnikov in lomljenja konzol,
ponekod tudi drogov. Drevesa so padala
iz večje oddaljenosti, ki jih z običajnimi
poseki ni mogoče zajeti. Pri NNO omrežju SKS so se namesto obesnega materiala,
ki je za to predviden, trgali kabli in lomile
konzole.
Pri odpravi okvar so v prvih štirinajstih dneh sodelovali vsi zaposleni na
DE Trbovlje, ki so usposobljeni za dela.
Sodelovali so tudi podizvajalci. Na pomoč pri odpravi posledic so v nekaterih
vaseh priskočili tudi krajani ter gasilsko
društvo PGD Tirna na področju Zagorja
in PGD Sedraž na področju Hrastnika.
Pomoč je bila glede na obseg havarije
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Prekinitve tudi na
telekomunikacijskih
povezavah

Zlomljen odcepni A drog na 20 kV daljnovodu.

zelo dobrodošla. Seveda pa je bilo pri tem
treba posebno skrb posvetiti varnosti pri
delu in organizaciji dela.
Jurij Sotlar, vodja nadzorništva
Radeče, ki je bilo najbolj prizadeto, je podal naslednjo oceno: »Pozitivna izkušnja
v tej situaciji so prav gotovo dobri odzivi
zaposlenih na nadzorništvu Radeče, saj je
bil vsak delavec nadzorništva in gradenj
na področju Radeče pripravljen kadarkoli priti na delo. Prav tako se je za dobro
potezo izkazala razpoložljivost večjega
števila samostojnih elektromonterjev, saj
so dela potekala na več različnih objektih
hkrati. Zahvala pa gre tudi posameznim
domačinom, ki so bili pripravljeni pomagati odpravljati okvare s svojo mehanizacijo. Slaba izkušnja pa je bilo nedelovanje
UKV zvez, saj je bil edini kontakt s CV le
mobitel. Marsikdo je imel težave s praznimi baterijami mobilnih naprav. Prav tako
se je izkazalo, da je treba imeti določene
zaloge materiala na nadzorništvu, saj je
lahko reševanje okvar veliko hitrejše, če
imaš pri roki potreben material in tako ne
izgubljaš časa z iskanjem in s prevozom
materiala iz glavnega skladišča Trbovlje.«
Komentar vodje službe za distribucijsko operativo Alojza Primona: »Če ocenim
potek odprave posledic, smo z obstoječimi
delavci odlično obvladovali posamezne
aktivnosti, za kar gre zahvala vsem sodelujočim, predvsem vodjem nadzorništev.
Tokrat se je izkazalo, da so potrebne ekipe z zadostnim številom monterjev na

vseh nadzorništvih, zelo prav pa so prišle
tudi ekipe za izgradnjo, saj brez njih ne bi
bila mogoča tako hitra sanacija. Izkazalo
se je, da so problematični predvsem zelo
dolgi daljnovodi kot do DV Sopota, DV
Dobovec, DV Čeče in DV Šemnik, ki potekajo po strmem in poraščenem terenu.
Povezave z drugimi nadzorništvi DE Novo
mesto in DE Ljubljana okolica ter Elektrom
Celje niso bile uporabne, saj so bile težave tudi pri njih. Za lažje obvladovanje
podobnih težav v prihodnje, bi bilo nujno
potrebno pokablirati del DV Sopota, del
DV Sopota pa podvojiti, čim prej preiti na
20 kV omrežje na nadzorništvih Hrastnik
in Trbovlje, kar bi izboljšalo zanesljivost
obratovanja DV Dobovec in DV Čeče.«
Ocena potrebnih aktivnosti za zmanjšanje tveganj pri oskrbi odjemalcev z električno energijo v primeru havarij:
• skrajšanje izvodov DV
• pokablitev SN omrežja, kjer je to smiselno in upravičeno
• analiza nedelovanje UKV oddajnika na
Mrzlici
• zaradi različnih SN nivojev na nadzorništvo Hrastnik in Trbovlje predstavljata tveganje, saj nimata možnosti prevezave po SN DV
• preverjanje obesno opremo SKS
• havarijske zaloge – definirati nabor,
analizirati tveganje v luči racionalizacije skladiščnih zalog.
Aloz Primon in Roman Ponebšek,
DE Trbovlje

Havarije 28. oktobra 2012 so nam zagodle tudi v telekomunikacijah. Drevo, ki
je na trasi RP Hudo – RTP Trebnje povzročilo kratek stik na fazi 110 KV daljnovoda, je povzročilo prekinitev OPWR
kabla, ki je ovit okoli faznega vodnika.
Posledica je bila med drugim daljša prekinitev daljinskega vodenja objekta RTP
Trebnje ter daljši izpad signala Simobil na
območju Trebnjega.
Hitro je bilo treba ukrepati in najti začasno rešitev za nastale težave. Popravilo
OPWR se namreč zaradi pogojev dobave
materiala in predvsem montažnega orodja, ki so pogoj za garancijo kabla, lahko
zavleče v mesece. Zato je bila izvedena
začasna rešitev v obliki montaže sicer
običajne spojke neposredno na vodnik
daljnovoda. To seveda tudi ni bilo enostavno, saj zaradi narave vpetja faznega
vodnika spust slednjega ni bil mogoč.
Montaža spojke na vodnik se je tako izvedla kar na napetem vodniku.
Primož Kolman,
OE TP Služba za TK storitve

Začasna sanacija OPWR RP Hudo – RTP
Trebnje. Foto: Boštjan Slapar
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Pravila varnosti pri delu

ORGANIZACIJSKE ENOTE V LETU 2012

Večja
previdnost pri
delu v posebnih
okoliščinah je
nujna

Storitve za
uporabnike: leto
zaključujemo celo
bolje od pričakovanj

Zaradi težkega južnega snega
je v jesenskem času prihajalo
do lomljenja dreves, ki so na
prostozračnih vodih povzročali
okvare. Posledično je bilo za
odpravo okvar vpoklicanih večje
število zaposlenih, ki so čistili
(predvsem) zasnežene trase.
Tokratne odprave napak žal niso
minile brez nezgode pri delu, saj
se je en delavec zaradi neuporabe
osebne varovalne opreme porezal z
verižno motorno žago.
Delo v snegolomih je še posebej
nevarno, saj je nemogoče predvideti vse nevarnosti, katerim je
delavec-sekač v tistem trenutku
izpostavljen. Prav tako ne smemo
zanemariti utrujenosti, ki je velik
dejavnik tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar. Zaradi
teh ključnih dejavnikov je delo brez
uporabe osebne varovalne opreme
še posebej nevarno.
Ali boste v prihodnje žrtev vaše požrtvovalnosti, ostaja še naprej v vaši
presoji oziroma presoji vaših nadrejenih, vendar se zavedajte, da s tem
škodujete predvsem sebi. Imamo le
eno življenje in zdravje, ne zapravimo ga po nepotrebnem. Pri delu naj
se vam ne mudi. Za vsako opravilo
si vzemite toliko časa, da delo opravite varno, kajti ko pride do poškodbe, ste najbolj prikrajšani vi sami.
Ob tej priložnosti zato vse zaposlene javno pozivam k večji previdnosti, upoštevanju varnostnih pravil in
dosledni uporabi osebne varovalne
opreme.
Vesna Oman,
OE SS – Oddelek za varstvo in zdravje pri delu

V tekočem letu smo dobro izpolnjevali cilje
podjetja v okviru svojih procesnih pristojnosti.
Glede na ne najbolj optimistične splošne družbene
in gospodarske napovedi v začetku leta le-to
zaključujemo celo precej bolje od naših pričakovanj
še pred meseci. Vsi načrti se žal niso uresničili zaradi
objektivnih okoliščin, ki so se pojavile tekom leta.

L

očitev matične dejavnosti distribucije električne energije, dobave električne energije in proizvodnje električne energije se je v
skupini Elektro Ljubljana v letu 2012 večinoma izkristalizirala in stabilizirala tudi na
operativni ravni. Pristojnosti posameznih
enot do najnižjega organizacijskega nivoja
in vloge posameznikov v posameznih procesih so danes precej bolj jasne. OE SU se
je v tekočem letu najbolj usmerila na svojo
primarno dejavnost, to je kakovostno izvajanje storitev v imenu in za račun delavnosti SODO, tako za uporabnike omrežja, kot
tudi za vse dobavitelje električne energije.
Hkrati smo bili zelo aktivni na področju
razvoja novih storitev, ki bodo dolgoročno
prisotne na trgu preko vseh podjetij v skupini, odvisno od poslanstva posameznega
podjetja. Posebej želimo poudariti nekatere
rezultate našega dela:
• distribucijski klicni center (DKC) - 01
230 4003 je pri naših uporabnikih že
dobro sprejet, saj je bilo v prvih enajstih mesecih letošnjega leta sprejetih
več kot 8000 klicev, trend števila klicev
pa narašča iz meseca v mesec.
• Vsem naših uporabnikom, ne glede na to, kdo jim dobavlja električno

•

•

•

•

energijo, nudimo brezplačno storitev
obveščanja v primeru načrtovanih prekinitev distribucije preko SMS storitve
in/ali elektronske pošte.
Center za odpravo napak (CON) - 01
230 4002 deluje v režimu 24/7 in
predstavlja enotno vhodno komunikacijsko točko podjetja za napake na
omrežju in merilnih mestih. V začetku
leta je bil uspešno predan OE ORDO,
Dispečerski službi. Letos je bilo prevzeto že 11000 klicev.
Z izčlenitvijo hčerinske družbe Elektro
energije so bili v skladu z zahtevano ločitvijo dejavnosti ustrezno prilagojeni
procesi izvajanja ponovnih priklopov
odjemalcev.
V rokih smo uspeli izvajati postopek zamenjave dobavitelja, katerih obseg je že
presegel lanskoletnega. Letos bo obseg
menjav dobavitelja s strani odjemalcev
presegel 8 % delež vseh odjemalcev, priključenih na naše dispečersko omrežje.
Naslednje leto pričakujemo porast menjav. Izkušnje v nekaterih evropskih državahkažejo, da dosegajo deleži menjav
dobavitelja (npr. v Nemčiji) tudi do 25 %.
Nadaljevali smo s posodabljanjem
sistema merjenja. Letos se je v sistem
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napredne merilne infrastrukture vključilo dodatnih 12.000 naprednih števcev
na področju Ljubljanskih Fužin. Z naprednimi števci električne energije je
trenutno opremljenih že preko 50.000
merilnih mest pri gospodinjskih, 5.000
pri poslovnih in 4.500 pri industrijskih odjemalcih, opremljenih je tudi
700 proizvajalcev električne energije.
Pozitiven vpliv naprednega merjenja
se že odraža na povečani učinkovitosti
in nižjih stroških v vseh procesih, ki so
povezani s obvladovanjem pretokov in
oskrbo električne energije.
S strani Tehnološke platforme za pametna omrežja smo prejeli na natečaju za
najboljše projekte pametnih omrežij v
letu 2012 srebrno priznanje za projekt
Napredna merilna infrastruktura, kot
orodje za zniževanje izgub na distribucijskem omrežju.
Povečali smo izvajanje komercialnih
podatkovnih storitev na segmentu drugih energentov, predvsem zajem merilnih podatkov iz kalorimetrov in delilnikov toplote.
Do konca leta bomo zaključili pilotni
projekt uporabe merilnih podatkov
iz sistema naprednega merjenja za
potrebe načrtovanja distribucijskega
omrežja (Gredos). Na podlagi četrturnih merilnih podatkov bo v Sloveniji
prvič omogočeno načrtovanje in razvoj
distribucijskega omrežja na podlagi realne četrturne dinamike obremenitve
transformatorskih postaj in drugih referenčnih točk v omrežju.
Z Borzenom in SODO smo uspešno
zaključili projekt izvedbe elektronske
izmenjave podatkov za obračun odstopanj po specifikaciji ebIX. Rešitev bo v
prihodnjem letu implementirana na področju celotne države.
Izvajanje kontrol merilnih mest smo v
celoti informacijsko podprli, tako da se
lahko izvajajo popolnoma brezpapirno s
pomočjo ročnih terminalov. Rešitev znižuje stroške in dviga kakovost izvajanja
teh del. Informatizacija dela na terenu
po tem zgledu je v prvem kvartalu naslednjega leta načrtovana tudi za proces
prevzema in priklopa merilnih mest.
Nadaljevali smo z vzpostavitvijo mreže
polnilnih postaj za električna vozila, pri
čemer smo nudili strokovno podporo

hčerinskemu podjetju EL OVE. Skupno
sodelovanje nam že omogoča uspešno
trženje polnilnih postaj za električna
vozila na ključ, z možnostjo upravljanja in vzdrževanja.
• Pri razvoju storitev upravljanja s porabo
smo pri nekaterih prišli do faze komercializacije. Storitve upravljanja odjema so
preko Elektro energije že na voljo njenim
industrijskim odjemalcem. Vzporedno z
upravljanjem porabe pri drugih poslovnih odjemalcih raziskujemo možnosti
tudi za gospodinjstva. V začetku naslednjega leta bomo preučili poslovni
model ponudbe t.i. pametnih varovalk.
Ključen faktor za razvoj in ponudbo storitev upravljanja s porabo pa predstavljajo predvsem omejitve in spodbude, ki jih
regulira Agencija za energijo.
• S partnerskimi podjetji smo kandidirali na več razpisih za sofinanciranje
razvojnih evropskih projektov iz t.i. 7.
Okvirnega programa. Trenutno aktivno
sodelujemo v kar štirih konzorcijskih
projektih. Dodano vrednost sodelovanja
vidimo tudi v izmenjavi znanja, pridobivanju mednarodnih izkušenj, inovativnosti ter v prepoznanih prednostih in
priložnostih za našo skupino.
• Področju učinkovite rabe energije se še
nismo povsem odpovedali. Odzivamo se
predvsem potrebam Elektro energije. V
letošnjem letu smo v imenu in za račun
Elektro energije izvedli obsežen projekt
prvega javnega razpisa UREZRKO. Na

razpis so se lahko prijavila podjetja, ki so
želela pridobiti subvencijo za energetsko
učinkovite projekte, ki so metodološko
dokazovali, da jim bodo porabo energije zmanjšali za vsaj 1 % letno. Področje
energetske učinkovitosti ostaja tudi v prihodnje eno naših perspektivnih področij.
Prihajajoče leto bo v Sloveniji po vseh
napovedih težko, tako za poslovne subjekte, kot tudi za nas državljane. Kljub temu
nas v prihodnje leto ženejo optimizem,
pozitivna energija in jasni cilji. Predvsem
se bom potrudili, da bodo vsi zaposleni
na našem procesnem področju imeli delo,
urejene delovne pogoje, čim manj stresno
okolje, možen osebni razvoj. Procesi se
bodo spreminjali in optimizirali seveda še
v naprej. Povečevali bomo obseg sodelovanja na razvojnih projektih z Evropskimi
primerljivimi podjetji, s katerimi se nam
odpirajo različne dolgoročne možnosti
izmenjave izkušenj in znanj ter morda
celo poslovnega sodelovanja. Vse bolj pa
postajajo dejavnosti in procesi skupine
Elektro Ljubljana odvisne od ustrezne informacijske podpore. Pričakujemo, da nas
bo v letu 2013 najbolj zaznamovala prav
»informatika«.
V prihajajočem letu vam vsem želimo
obilo zdravja, zadovoljstva, notranjega
miru, veliko pozitivne energije in osebne
sreče.
mag. Igor Podbelšek s sodelavci,
OE Storitve za uporabnike

Od leve proti desni:
Igor Volf, Nataša Oblak, Uršula Krisper, Igor Podbelšek, Klemen Hrovat in Marija Košir.
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Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja

Storitve na distribucijskem omrežju v letu 2012

Brez ljudi ni procesov

Skladno z zastavljenimi cilji

Iztekajoče leto zaokroža obdobje, ki smo ga zaznamovali posamezniki, povezani
v uspešen tim. Enako uspešno je v tim povezana tudi OE ORDO z drugimi
organizacijskimi enotami. Skupaj ustvarjamo spremembe, ki predstavljajo razvoj
in napredek, zato se prihodnosti ne bojimo, temveč se je veselimo.

Organizacijska enota SDO preko distribucijskih enot izvaja
temeljne ključne naloge podjetja kot so distribucija električne
energije, gradnja, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja,
hkrati pa skrbi za zanesljivost oskrbe z električno energijo
z vsemi spremnimi aktivnostmi. Svoje znanje ter z delom
pridobljene izkušnje kot storitve uspešno ponuja zunanjim
naročnikom na tržnih dejavnostih.

Preko sedmih služb, njihovih vodij in sodelavcev so naše naloge obvladovati:
• vodenje sistema energetskih naprav in
daljinski center vodenja (DCV) pod
vodstvom Martina Drgana,
• razvoj SN in VN omrežja, priključevanja odjemalcev in proizvajalcev na SN
pod vodstvom Rajka Hribarja,
• koordinacija vzdrževanja, razvoja in sistemov pod vodstvom Matjaža Keršnika,
• obratovanje 110 kV omrežij in RTP-jev
pod vodstvom Tomaža Pungartnika,
• izgradnja strateških objektov in koordinacija plana investicij celotnega podjetja pod vodstvom Janeza Skoka,
• zaščitni sistemi, meritve in kakovost
energije pod vodstvom Vladimirja
Lenardiča in
• izdelava dokumentacije ter umeščanje
VN objektov v prostor pod vodstvom
mag. Karola Grabnerja.
Poleg navedenih je vsaki od služb zaupana tudi sistemska naloga obvladovanja
in razvoja ključnih tehnoloških procesov
podjetja. Vsi našteti vodje, kot tudi drugi
vodje v enoti, so v prvi vrsti uveljavljeni
strokovnjaki. Enota šteje zdaj 80 sodelavcev, prav vsi pa poleg strokovnosti izkazujejo tudi odlične osebnostne lastnosti.
Ob iztekajočem se letu razmišljamo o
dogodkih, ki predstavljajo posebne mejnike. Ni lahko objektivno ocenjevati, kaj
bo tisto, kar ne bo pozabljeno. Za organizacijsko enoto ORDO je to realizacija
strateških projektov na 110 kV nivoju in
pa ugled, ki ga pomagamo ustvarjati naši
blagovni znamki Elektro Ljubljana d.d.
Četudi nekaterih aktivnosti ne razglašamo
tako pompozno, dostikrat niso nič manj
pomembne in predstavljajo razvojno kontinuiteto in platformo razvoju celotnega
gospodarstva. Čas bo pokazal svoje, pomniki ostajajo, nepomembni dogodki pa

končajo na smetišču zgodovine. Osebno
si bom leto 2012 zapomnil po tem, da smo
v RTP Litija končno pripeljali 110 kV napetost, v RTP Potniški center neprevezljiva transformatorja 110/20 kV 40 MVA in
pričeli z gradnjo objekta RTP Mengeš. Pa
tudi po tem, da je naš DCV z zavzetim
osebjem brez težav zmogel opraviti z veliko havarijo in da smo krivuljo investicijskih vlaganj ponovno zasukali navzgor.
Kljub temu da se zavedam, da smo še
zelo daleč od točke kakršnegakoli nasičenja, s poslovnega vidika iztekajoče se
leto ocenjujem kot zelo uspešno. Besedo
»razvoj« v imenu naše enote bomo z našo
naravnanostjo upravičili, z doslednim
ukrepanjem pa bomo obratovali zanesljivo in varno za naše okolje. Hočemo biti
poroštvo in zgled optimističnim korakom
tudi v prihodnosti. Imamo vse pogoje, da
naše delo opravimo kakovostno po svojih
najboljših močeh!

Brez ljudi ni procesov in za vsemi dogodki stojijo posamezniki. Tega se dobro
zavedamo in vse opisane aktivnosti bi bile
brez sodelavcev - monterjev, projektantov,
merilcev, inženirjev, kalkulantov, računovodij, komercialistov in drugih zgolj prazne
besede in želje na papirju. Vsi, ki soustvarjamo procese v Elektro Ljubljani d.d. smo
pomemben člen verige. Z izobraževanjem,
bogatimi praktičnimi izkušnjami in medsebojnim vseživljenjskim prenosom znanj
krepimo verigo. Medsebojno sodelovanje
prinaša pozitivne učinke ne le v smislu konkurenčnosti, ampak tudi v smislu osebnega
zadovoljstva, ki ga zlasti v božično-novoletnem času radi zaželimo drug drugemu.
Spoštovani! Še enkrat bi se rad zahvalil vsem sodelavcem Elektra Ljubljane za
lepe odnose. V prihajajočem letu vam želim veliko osebne sreče, zdravja in veselja
ter obilo uspehov. Voščilo je namenjeno
tudi vašim bližnjim.
Iztok Bartol,
OE ORDO

Od leve proti desni (spredaj): Tomaž Pungartnik, Matjaž Keršnik, Vladimir Lenardič, (zadaj): Miha
Kržišnik, Karol Grabnar, Iztok Bartol, Martin Drgan, Rajko Hribar in Janez Skok.

Tako kot v prejšnjih letih bo tudi v prihajajočem letu enota sledila naslednjim
ciljem:
• izboljševanje organizacije del in optimiziranje izrabe delovnega časa za
zagotavljanje izvedbe vzdrževanja elektroenergetske infrastrukture, lastnih
investicij in tržnih del v okviru normativov,
• izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
in aktivnosti do naročnikov na trgu ali
v podjetju, pri tem pa zagotavljanje
zahtevani donos regulirane in tržne dejavnosti,
• povečanje komercialnih in izvedbenih
aktivnosti za rast prihodkov na trgu, v
povezavi s tem pa ohranjanje obstoječih in pridobivanje novih kupcev na
področju tržnih storitev, s poudarkom
na referencah in tradiciji,
• z delom, referencami in oglaševanjem
povečevati prepoznavnost in ugled
Elektra Ljubljana ter njenih dejavnosti
v širšem slovenskem prostoru;
V letu 2012 so se preko projektnih
timov izvajale aktivnosti na področju izdelave enotnih popisov del, tipizacije in
kalkulacij kakor tudi normativov elektromontažnih del. Na ravni podjetja je bilo
za namen planiranja del in spremljanja realizacije vpeljano orodje Cognos, z njim
pa je bil plan po kontih in vrstah del prvič
izdelan ločeno za posamezne DE.
V okviru plana in razpoložljivih sredstev so se izvajale lastne investicije in
vzdrževanje omrežja, tako kot v letu 2011
pa je v zadnjem četrtletju spet prišlo do
prerazporeditve določenih sredstev, kar je
pomenilo povečano oziroma pospešeno

izvajanje objektov ter obremenitev delovnih skupin. Dodatno nam je izvajanje
investicij upočasnilo še neugodno vreme
konec meseca oktobra, ko je skoraj hkrati
prišlo do izpadov in okvar na praktično
vseh DE (izjema je le DE Ljubljana mesto), odprava posledic pa je kljub zavzetemu in nadurnemu delu monterjev potekala še dobrih 14 dni. Kljub temu, da
na prerazporeditev sredstev in neugodno
vreme terminsko nismo mogli vplivati, bo
ob ugodnih vremenskih razmerah in požrtvovalnosti monterjev po vsej verjetnosti
tudi to uspešno realizirano.
V prihajajočem letu nas tako na reguliranem segmentu čakajo podobne aktivnosti kot v preteklih letih - poudarek bo
na planiranju, izvajanju in spremljanju
ter analiziranju porabe sredstev na vseh

dejavnostih OE, kakor tudi čimprejšnje
aktiviranje izvedenih investicij. Z uporabo obstoječih programskih orodij bo treba
stremeti k izboljšanju izkoriščenosti delovnih skupin oziroma organizacije dela
ter načrtovanju in izvajanja njihovega tedenskega in mesečnega dela. Pri lastnih
investicijah kot tudi pri vzdrževanju bo
treba več sredstev nameniti izpostavljenim odsekom, kjer se analitično že več let
zapored pogosteje pojavljajo okvare, in
iskati tehnično ustrezne rešitve za zmanjšanje le-teh. Še naprej bomo vsa dela na
110kV omrežju, prav tako kot tudi dela
pri izgradnji optičnega omrežja, poskusili
izvesti z lastnimi kadri.
Posledice zmanjšanega zadolževanja
in težjega dostopa investitorjev do denarnih sredstev, predvsem kreditov, zaradi

Od leve proti desni: Roman Ponebšek ( DETR), Mitja Brudar (DE NM), Vincenc Janša (DE KO),
Zoran Lebič (OE SDO), Roman Jesenko (DE LM), Edvard Turk (DE LO) in Janez Forte.
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vsesplošne gospodarske krize, se kažejo
v stagniranju oziroma zmanjševanju prometa na večini tržnih storitev, ki jih ponuja podjetje Elektro Ljubljana. Zato nas v
prihodnje čaka na tržnem segmentu »težko« leto, saj zaenkrat ne kaže na okrevanje gradbenega sektorja in povečevanje
investicij na tem področju, kar pomeni
dodatne napore (komercialne in izvedbene aktivnosti) kot tudi izzive za povečanje
prihodkov na tržnih dejavnostih. Kljub
omenjeni krizi bo treba še naprej vlagati
v promocijo in oglaševanje dejavnosti ter
storitev našega podjetja, kot tudi v izobraževanje in usposabljanje delavcev ter
njihovo motiviranje, kar vodi k boljši prepoznavnosti in h kakovostnejšemu delu.

Distribucijska enota
Ljubljana okolica

Na DE Ljubljana okolica bomo leto
2012 zaključili v skladu z zastavljenimi
cilji iz gospodarskega načrta. V primerjavi z letom 2011 se je število zaposlenih
zmanjšalo za 7 delavcev. Dela na rednem
vzdrževanju bodo realizirana v skladu s
plani, zaostanek bo le na segmentu NNO,
kar se je pokazalo že na začetku leta pri
sestavi plana dela. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bodo do konca leta
izvedeni tudi vsi planirani poseki podrasti.
Večina investicij je namenjena obnovi
omrežja ter sanaciji slabih napetostnih
razmer. Najpomembnejša investicija na
našem področju je izgradnja 20 kV KBV
od Grosuplja do Škofljice, ki bo omogočal
izdajo novih soglasij na področju Škofljice
in Iga. V naslednjih letih bo treba več
sredstev vlagati v obnovo dotrajanih 20
kV daljnovodov ter NN omrežja. Zaradi
razcveta gradenj v okolici Ljubljane v
preteklih letih in s tem posledično rasti
Elektromonterji pri postavljanju A droga.
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obremenitve, imamo veliko območij, ki
več ne ustrezajo kriterijem načrtovanja in
razvoja omrežja (prekomerna obremenitev RTP Domžale in RTP Grosuplje). Na
področju Ivančne Gorice in Žužemberka
ter na celotnem območju Brezovice,
Podpeči in Borovnice se pojavlja velik
problem z izdajanjem novih soglasij za
priključitev.
Gospodarska kriza je k sreči upočasnila
rast porabe, zato imamo sedaj priložnost,
da omrežje saniramo in ga uskladimo z
rastjo obremenitve, ki se bo začela z okrevanjem gospodarstva po krizi. Ustreznost
elektroenergetskega sistema je ključna pri
okrevanju gospodarstva, kar se je v preteklosti že pokazalo ob krizah v drugih državah. Upamo, da se odgovorni v državi
tega zavedajo, ter da nam bodo namenili
dovolj investicijskih sredstev in dovolili
ustrezno strukturo zaposlenih, da bomo
sami sposobni načrtovati, graditi in vzdrževati naše omrežje.

Distribucijska enota
Ljubljana mesto

Pri poslovanju DE Ljubljana mesto v
letu 2012 izpostavljamo različna področja
dela. V okviru izvajanja prehoda iz 10kV
na 20kV napetostni nivo je bila sprejeta
usmeritev, da se z investicijskimi vlaganji v
čim večji meri razbremenjuje 10kV omrežje in obremenjuje že zgrajene 20kV vire. V
izdelavi je tako projektna dokumentacija
za povezovanje obstoječih 20kV virov v
RTP Litostroj, RTP Polje in RTP Vič ter
20kV povezava do novega RTP Potniški
center. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za vključevanje posameznih obstoječih TP v 20kV omrežje. V letošnjem
letu so bili posamezni načrtovani objekti v
tej smeri tudi fizično zgrajeni. Tako je bila
dokončana 20kV kabelska povezava med
RTP Vič in RP Kozarje, ki predstavlja začetek povezovanja omrežja DE Ljubljana
mesto z omrežjem DE Ljubljana okolica.
Dograjeni so bili manjkajoči odseki kabelske kanalizacije v smeri iz RTP Polja do
industrijske cone Zalog, ki so omogočili
položitev 20kV kablovoda do tega področja. S tem so omogočeni priklopi novim in
povečave moči obstoječim odjemalcev na
širšem področju Polja in Zaloga. Prav tako
so bili v letošnjem letu v 20kV omrežje iz
RTP Litostroj vključene vse novo grajene
TP na tem področju.

Elektromonterji pri polaganju SN kabla.

Aktivnosti za prehod na 20kV napetostni nivo se bodo v okviru razpoložljivih
sredstev nadaljevale tudi v naslednjem
letu. V letu 2012 se zaključuje triletni cikel, v katerem je potrebno letno zamenjati
tudi do 100 % več merilnih naprav, kot so
povprečja ostalih let. Aktivnosti redne letne menjave so se na posameznih področjih združile s projektom avtomatizacije
merilnih mest, ki so predviden obseg merilnih naprav za zamenjavo v letošnjem
letu še dodatno povečale.
Leto so zaznamovale tudi prenehanja delavnih razmerij zaradi upokojitve
šestim zaposlenim enote, od katerih je
Kadrovski plan omogočal le dve nadomestni zaposlitvi elektromonterjev. Z nadomestnim zaposlovanjem elektromonterjev, ne pa tudi drugih profilov delavcev,
želimo ohraniti izvajalsko opravilno sposobnost enote na področju elektromontažnih del, posledično pa smo za nemoteno
izvajanje ostalih procesov primorani izvajati ukrepe za njihovo racionalizacijo.

Distribucijska enota Kočevje

Na DE Kočevje smo kljub zmanjšanemu številu zaposlenih opravili vse naloge in izpolnili plan. V štirih letih (20102013) bomo število zaposlenih zmanjšali
za 14 %, kar je velik prispevek k racionalizaciji. V iztekajočem letu se je kriza
občutila še bolj kot prejšnje leto - tako
pri vzdrževanju kakor tudi pri investicijah. Finančna sredstva so bila zato za
investicije še nekoliko manjša kot preteklo leto. Konec oktobra smo doživeli
največjo in najobsežnejšo havarijo odkar
je elektrificirano območje od Turjaka do
Kolpe. Prizadetih je bilo 84 % vsega 20
kV omrežja in transformatorskih postaj.
V tem letu smo začeli s pokablitvijo
oz. podvojitvijo daljnovoda proti Kostelu.
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Prvi del od Novih Lazov do Morave je že
pokabljen, pri tem smo prvič uporabili
trižilni 20kV kabel proizvajalca Eriksson.
Naslednje leto bomo položili še drugi del
kabla od Morave do Puca. S tem bomo
omogočili Kostelu povečanje moči, kar
je zelo pomembno za polnilnico vode
Costella in druge odjemalce na tem področju. Izvedena je bila avtomatizirana in
z daljinskim vodenjem opremljena mejna TP Betonovo med DE Kočevje in DE
Ljubljana okolica, kar je prvi primer na
območju Elektra Ljubljana. S tem bodo
doseženi bistveno krajši časi prenapajanja
enega ali drugega območja.

Distribucijska enota Trbovlje

Na DE Trbovlje je sredi marca prišlo
do zamenjave direktorice na njeno željo.
Delo je bilo ob primopredaji zelo dobro
organizirano, za kar gre zahvala direktorici, tako da smo ohranili kontinuiteto
dela. Začeta projekta Razgradnja transformatorjev in Lupljenje kablov smo v
sodelovanju s hčerinskim podjetjem EL
OVE uspešno implementirali v prakso.
Projekta prinašata koristi podjetju oz.
skupini Elektro Ljubljana, saj za ločene
surovine iztržimo boljše odkupne cene,
zaposleni imajo dodatno delo, ki ga lahko
opravljajo v času neugodnih vremenskih
razmer, izkoriščen pa je tudi obstoječi
prostor.
Nova 110kV DV povezava med RTP
Beričevo in TET je povzročila določene
pozitivne spremembe tudi na distribucijskem omrežju DE TR. Del omrežja smo
iz 35kV napetostnega nivoja preuredili na
20kV napetostni nivo. Žal pa je poleg vseh
ostalih »distribucijskih« napetostnih nivojev (0,4; 10; 20; 110 kV) na področju DE
Trbovlje še vedno prisoten tudi 35kV nivo.
Zamenjava izolatorske verige na SN daljnovodu.

V letu 2012 smo priča sorazmerno
velikemu upadu porabe električne energije, največji vpliv na nižanje porabe je
imela zaustavitev proizvodnje v Papirnici
Radeče. Havarija, ki smo ji bili priča konec oktobra, je zaznamovala leto 2012.
Zgodnje sneženje nam je povzročilo za
več kot 260.000€ škode. Izjava našega
monterja, da je po treh dneh nenehnega
odpravljanja napak prišel domov, njegova družina pa je bila brez elektrike, pove
zelo veliko.
Leto 2013 bo podobno letu 2012.
Prilagoditi se bo treba razmeram, ki jih
narekuje gospodarska kriza. Pa vendar se
vedno najdejo izzivi, ki osmislijo in popestrijo naše delo.

Distribucijska enota Novo
mesto

Leto 2012 so na DE Novo mesto zaznamovali trije pomembni dogodki. Prvi
je dokončanje prve faze kablovoda med
RTP Črnomelj in obrtno cono Vrtača
pri Semiču. S položitvijo dvosistemskega kablovoda iz aluminijskih vodnikov
preseka 240 mm2 med Ručetno vasjo in
OC Vrtača smo omogočili povečanje priključne moči v coni za 1MW. Z načrtovano drugo fazo (med RTP Črnomelj in
Ručetno vasjo) bomo širšemu področju
Semiča dolgoročno zagotovili možnosti
povečanja konične moči za 10MW, kar bo
po izgradnji RP Semič za lepo število let
zadostovalo za kakovostno oskrbo širšega
področja z električno energijo. Gradbeno
dovoljenje za II. fazo smo pridobil oktobra letos.
Drugi dogodek, bolje rečeno proces, je
veliko povečanje proizvodnih kapacitet
sončnih elektrarn. Teh je za preko 16MW,
od tega dve tretjini na področju Bele krajine. To dejstvo pomeni nov mejnik v obratovanju distribucijskega elektroenergetskega sistema, saj se ob sončnih koncih
tedna, ko odjem izrazito pade, proizvodnja pa je visoka, pretok energije obrne v
smeri 110kV omrežja. Razpršeni viri električne energije brez dvoma vplivajo na
napetostne razmere v omrežju. Prvi korak
k obvladovanju je pridobivanje realnega
stanja v omrežju, ki ga bomo s pomočjo
predvidenega projekta AMM v Beli krajini v letih 2013 in 2014 tudi storili.
Tretji in najpomembnejši mejnik je
ukrepanje ob havariji konec oktobra.

Meritev enakosti faznega zaporedja na SN
daljnovodu.

Najbolj so bila prizadeta nadzorništva
Trebnje, Šentjernej in Novo mesto. Škode
je bilo za okoli 300.000 evrov. Da smo v
danih okoliščinah v kratkem času uspeli
vzpostaviti napajanje, gre zasluga našim
sodelavcem. Pokazali so visoko stopnjo
strokovne usposobljenosti in veliko mero
požrtvovalnosti. Za to jim gre vsa zahvala.
V leto 2013 stopamo z zmernim optimizmom zavedajoč se težke gospodarske
situacije v državi in objektivnih okoliščin,
v katerih posluje naše podjetje.
Na koncu bi se vsem zaposlenim v OE
SDO, kakor tudi drugim sodelavcem, želeli zahvaliti za trud in prispevek k skupni
realizaciji gospodarskega načrta. Posebna
zahvala gre delavcem na terenu, ki s svojo
požrtvovalnostjo in pripadnostjo podjetju
vedno znova dokazujejo, da se odjemalci
lahko zanesejo na nas, kar se je izkazalo
tudi ob nedavnih havarijah. Sodelavkam
in sodelavcem, njihovim bližnjim in vsem
našim upokojencem pa v prihajajočem
letu želimo veliko zdravja, osebne sreče
in uspehov!
Zoran Lebič, Edvard Turk, Roman Jesenko, Roman
Ponebšek in Mitja Brudar,
OE SDO

Elektromonter pri montaži NN razdelilca v TP.
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Skupne storitve:

Racionalno in dinamično
leto 2012
Organizacijsko enoto Skupne storitve sestavljajo kadrovska služba,
pravna pisarna, splošna služba, služba za marketing in komuniciranje,
služba za kakovost, oddelek za varnost in zdravje pri delu ter služba
za kakovost in vodenje projektov, ki zagotavljajo strokovno podporo
delovnim procesom celotne skupine Elektro Ljubljana. Že od leta
2010 jih vodim izvršni direktor mag. Mark Collauti.
Kadrovska služba

Leto 2012 je bilo na področju upravljanja s človeškimi viri zaznamovano
predvsem z aktivnostmi, ki so povezane z
zmanjševanjem števila zaposlenih in nadomeščanje primanjkljajev z notranjimi
prerazporeditvami. Uvedeni so bili elektronski letni razgovori, na podlagi katerih
bomo razvoj kadrov poskušali izboljšati z
ustreznim izobraževanjem in usposabljanjem ter postavljanjem novih vzvodov pri
vzpostavitvi sistema celotnega upravljanja
kadrov in stimulativnega delovnega okolja. Hkrati s tem je v teku kadrovski projekt Vzpostavitev sistema celostnega upravljanja s kadri in stimulativnega delovnega
okolja predvsem za ključne kadre.

Poslovna uspešnost naše družbe je
tesno povezana z znanjem. Z razvito izobraževalno dejavnostjo vzpodbujamo
permanentno učenje vseh zaposlenih. S
tem zagotavljamo ustrezno usposobljenost
za delo ter posledično večjo učinkovitost,
uspešnost in zadovoljstvo pri delu. Dvig
kakovosti kadrov družbe prispeva k doseganju zastavljenih poslovnih ciljev ter h
konkurenčnosti v poslovanju. Z načrtnim
izobraževanjem in usposabljanjem sledimo najnovejšim znanjem in zagotavljamo
nenehen razvoj zaposlenih. Prav tako smo
zaposlenim omogočili usposabljanje in izobraževanje v skladu s predpisi in veljavno zakonodajo na vseh strokovnih področjih. V okviru certifikata Družini prijazno

Od leve proti desni: Egon Hoda, Vesna Oman, Gregor Kita, Mark Collauti, Stanka Krušič in Mitja Breznik.

podjetje je podjetje nadaljevalo s promocijo zdravja na delovnem mestu z brezplačnim fitnesom ali vodeno organizirano
vadbo in z delavnicami na temo Zdravja na
delovnem mestu. Za sodelavke smo v maju
in juniju 2012 organizirali brezplačne preventivne preglede prsi. Naše najmlajše bo
ob koncu leta 2012 spet razveselil Dedek
Mraz. Konec leta 2012 bomo pridobili
polni certifikat Družini prijazno podjetje.
Skupaj z zaposlenimi bomo nadaljevali s
tradicijo dobrodelnega prazničnega obdarovanja socialno ogroženih otrok (od 0 do
12 leta starosti), ki so se zatekli v materinske domove, varne hiše in druga humanitarne ustanove.

Splošna služba

Leto 2012 je v splošni službi prineslo kar nekaj sprememb, nekatere od teh
pa so vplivale tudi na poslovanje celotne
družbe. V zasluženi pokoj sta odšla dolgoletna vodja službe Vida Šturm ter skrbnik
ekonomata Aleksander Arhar, njuno uspešno in utečeno delo je bilo treba nemoteno
nadaljevati, obenem pa s posodobitvijo delovnih procesov izpolniti tudi ostale zahteve iz gospodarskega načrta za leto 2012.
Splošna služba se sicer ukvarja s štirimi temeljnimi storitvenimi področji. To so
storitve prejema in razdeljevanja zunanje
in notranje pošte, storitve dobave pisarniškega materiala, storitve klicnega centra
družbe ter administrativna podpora upravi
družbe. Ob tem v splošni službi krovno
vodimo in nadzorujemo področje poštnih
storitev za lokacije DE in uprave ter zavarovanja premoženja in odgovornosti
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družbe. Zavarovanje je sicer področje, ki
ga s svojim strokovnim delom pokrivata
tudi Jolanda Štukelj iz DE Novo mesto
in Biljana Kneževič iz OE RFS, za kar se
jima posebej zahvaljujemo.
V tem letu smo v splošni službi kot
eno od novosti uvedli naročanje in izdajo
pisarniškega materiala v celoti preko internega računalniškega programa (ERC),
spotoma izdelani katalog osnovnega pisarniškega materiala pa nam omogoča ne
samo lažje naročanje v sistemu šifrantov
materiala, temveč tudi racionalizacijo poslovanja; manj je namreč naročil posebnega, dražjega materiala. Kot drugi večji
projekt izven rednih delovnih obveznosti naj omenim, da smo zaradi zakonskih
zahtev in v namen pravilnega ravnanja z
dokumenti izdelali organizacijski predpis
za hranjenje dokumentov (OP 79), ki ga je
kot pristojni državni organ brez pripomb
na vsebino uradno potrdil Zgodovinski arhiv Ljubljana. Predpis bo s svojim klasifikacijskim načrtom dokumentov služil tudi
kot osnova uvedbi novega, računalniškega
sistema arhiviranja, v sami Splošni službi
pa predpis v celoti že izvajamo pri sprejemu vhodnih dokumentov ter označevanju
in arhiviranju izhodnih dokumentov.
Gospodarski načrt za leto 2012 smo v
delu, ki se nanaša na Splošno službo, v celoti izpolnili, poleg tega pa smo se trudili
svoje delo dodatno izboljšati in prilagoditi
napredku. Delovni procesi Splošne službe, kot so prevzem in distribucija pošte ter
prevzem in preusmerjanje telefonskih klicev strank, so takšne narave, da jih zaradi
dopustov ali drugih odsotnosti ne moremo
niti za dan ali dva prekiniti, podobno pa
velja tudi za ravnanje s pisarniškim materialom. Zato bi izrazil zahvalo zaposlenim
v Splošni službi, ki so skupaj omogočili
neprekinjen tek delovnih procesov.

Služba za kakovost in
vodenje projektov

V skladu s strateškim poslovnim načrtom Elektra Ljubljana so se dela aktivno
izvajala na devetih strateških projektih.
Projekt 031 Segmentiranje in validiranje
investicijskih potreb podjetja je že zaključen, izdelan proces pa je vključen v sistem
vodenja kakovosti družbe in predan v operativno rabo. Projekt 035 Prenova poslovanja družbe je tudi že dala vmesni rezultat, ki se je uporabil pri planiranju dela za

obdobje 2013 do 2015. Še nekaj projektov
bo zaključenih do konca leta, ostali pa se
nadaljujejo v naslednjem letu.
Na segmentu študije Redos je realizacija v okviru planiranih sredstev. V letošnjem letu so zaključene oz. recenzijsko
pregledane naslednje študije: Sodoben
pristop k zagotavljanju kakovosti ob nakupu VN opreme v pogojih odprtega trga,
Obratovanje v zanki in Vpliv gospodarske
krize na odjem električne energije. V izvajanju sta študiji: Namestitev prenapetostnih zaščitnih naprav na distribucijskem
omrežju in Prilagoditev distribucijskih
RTP na prisotnosti razpršenih virov v
omrežju. Na področju elektro energetskih
analiz je realizacija v skladu s planom.
Na področju tehnoloških in poslovnih
sistemov je v izvajanju 13 projektov, ki zajemajo področja URE in OVE, dela z odjemalci, nadgradnjo programske podpore
SDMS – PISELJ in izdelavo kalkulativnih
elementov in normativov za dela na SN in
NN omrežju in postrojih. Vsa dela potekajo v skladu s predvideno dinamiko.
Na področju inovacij in stalnih izboljšav smo v letošnjem letu prejeli samo tri
predloge stalnih izboljšav, ki so bili vsi
potrjeni s strani tehničnega kolegija in
vključeni v operativno rabo. Pozivamo sodelavce, da podajo svoje predloge stalnih
izboljšav za leto 2012.

Pravna pisarna

Med letošnjimi realiziranimi zadolžitvami pravne pisarne vsekakor izstopajo
vzpostavitev enotnih pravil urejanja lastniških in drugih stvarnopravnih razmerij
podjetja na nepremičninskem področju, ki
so zajeta v več internih aktih, aktivno sodelovanje v komunikaciji s SODO in JARSE
pri spremembah energetske zakonodaje,
ki je temelj delovanja našega podjetja ter
nezanemarljiva podpora in pomoč našim
hčerinskim družbam Elektro energiji in EL
OVE. Intenzivneje smo se ukvarjali s problematiko s področja pravic in obveznosti
iz delovnega razmerja, reševanje katere
zahteva individualen pristop, a kolektivno
ukrepanje. Na splošno pa smo tudi v letošnjem letu težili k vodenju delovnopravnih,
upravnih in sodnih postopkov brez zunanje
strokovne pomoči, pripravljali smo pogodbe in pravna mnenja, urejali korporativne
zadeve podjetja, nudili pravno pomoč sodelavcem s slehernega pravnega področja

ter posledično nenehno krmarili med zahtevami strank, pričakovanji sodelavcev ter
zakonodajo.

Služba za marketing in
komuniciranje

Za dober začetek leta smo pripravili
plan trženja za skupino in skladno z njim
opravili vrsto analiz ter dve raziskavi gospodinjskih in poslovnih kupcev ter
Skriti kupec. Na področju tržnega komuniciranja smo zasnovali, oblikovali in
izvedli več tržno komunikacijskih akcij
za produkte Moj paket in Vklopi prihranek. Sodelovali smo pri pripravi bonusno zvestobnega programa s kuponi 2za1
kot priloge k računom za gospodinjske
odjemalce. Prenovili smo tudi podobo
čiste Zelene energije in jo približali celostni grafični podobi Elektro Ljubljana.
Sodelovali smo pri medijsko odmevnih
projektih: Energija 12, Tehniški muzej
Bistra, tekme nogometne reprezentanca
Slovenije, Rock Otočec, Schengenfest in
mnoge druge. V skladu s sprejetimi kriteriji družbe smo s sponzorskimi in donatorskimi sredstvi podprli humanitarne in
lokalne skupnosti. V službi skrbimo tudi
za internetno in intranetno stran ter odgovarjamo na vprašanja različnih javnosti.
Organizirali smo številne dogodke, kot
npr. Dan varčevanja z energijo, poslovna
konferenca, novinarski konferenci, seminar o energetski učinkovitosti, poskrbeli
pa tudi za celostno predstavitev Skupine
Elektro Ljubljana na odmevnih dogodkih, kot so Vrh gospodarstva, Eko konferenca, Dnevi energetikov, Energija12...
Sodelovali smo pri odprtju elektročrpalk
po Sloveniji, pripravili brošure za EL
OVE in številne tiskovine ter urejali tiskane in elektronske novice ter z njimi
obveščali zaposlene in druge h v deležnike o novostih v Skupini.

Oddelek za varnost in
zdravje pri delu

V Oddelku za varnost in zdravje pri
delu smo se tekom leta 2012 trudili dvigniti predvsem varnostno kulturo v podjetju,
saj se nam zdi, da je le to ključ do napredka
na tem področju. Še vedno velik poudarek
namenjamo doslednim raziskavam vzrokov za nastanek delovnih nezgod in nevarnih dogodkov ter spodbujamo izvajanje
internih nadzorov na terenu.
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Z ustanovitvijo skupine za nadzor
osnovnih sredstev ter drobnega orodja želimo vzpostaviti red ter zavedanje
odgovornosti nad zadolženimi sredstvi.
Nadaljevali smo z izvajanjem nenapovedanih kontrol preverjanja alkohola v izdihanem zraku, s čemer bomo nadaljevali
tudi v prihodnje.
Ob uvajanju dela pod napetostjo na NN
omrežju se je v tem letu dodatno usposobilo še šest monterjev in dva koordinatorja. V drugi polovici leta pa smo eno skupino dodatno usposobili za izvajanje Dela
pod napetostjo – čiščenje TP postaj.
Na zakonodajnem področju je bil izdelan register izpolnjevanja zakonodaje na
področju VZD in PV, na področju požarne varnosti smo velik poudarek namenili
predvsem urejanju potrebnih aktivnosti
na stavbah, kjer so nameščene tako imenovane sončne elektrarne.
Kar nekaj časa nam je vzelo urejanje
področja varnosti in zdravja pri delu ter
požarne varnosti za ustanovljeni hčerinski
podjetji.

Služba za kakovost

Elektro Ljubljana d.d. je certificirana
po standardih ISO 9001 - Vodenje kakovosti, ISO14001 - Ravnanje z okoljem,
BS OHSAS18001 - Vodenje varnosti in
zdravje pri delu, ISO27001 - Vodenje
varovanja informacij ter Družini prijazno podjetje. V letošnjem letu smo zelo
uspešno prestali zunanjo presojo SIQ, kar
nam daje potrditev, da je odgovor na izzive današnjega časa kakovost. Izvedli smo
vsa priporočila in posamezne elemente
standardov ter v septembru uspešno izvedli sestanek 10. Sveta za vodenja kakovosti. Tako postajajo standardi koristni in
življenjski pri slehernem zaposlenem ne
glede na funkcijo, ki jo opravlja. Do konca leta 2012 bo zelo zaživel tudi certifikat
Družini prijazno podjetje, ki z organizacijo delavnic Skrb za zdravje in varstvo
pri delu postavlja nove, višje standarde
ozaveščanja in odgovornosti podjetja in
zaposlenih za naše zdravje.
Spoštovani zaposleni, v novem letu
vam želimo veliko delovnih zmag, sreče,
zdravja in malih zadovoljstev, ki polepšajo dan in umirijo noč.
mag. Mark Collauti s sodelavkami in sodelavci,
OE SS
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Podpora
Dejanu Grilju

Računovodsko finančne storitve

Usmerjeni v posel,
ne v pridobivanje
podatkov
V letu 2012 smo dokončno pravno formalno
uredili odnos s hčerinskimi družbami, za kateri
ostaja vodenje računovodstva na matični družbi.
Tudi po izločitvi Elektro energije d.o.o. ostaja del
računovodstva, ki se nanaša na knjigovodstvo plač
in osnovnih sredstev, knjiženje v glavno knjigo in
izdelavo računovodskih izkazov v domeni Elektro
Ljubljane. Za EL OVE se računovodstvo že od
ustanovitve vodi v Elektru Ljubljana, pri čemer pa
so se v letošnjem letu zgodile večje spremembe
(prezaposlitev delavcev, povečanje obsega
poslovanja idr.), ki so zahtevale precej angažiranja,
da so se tudi pravno formalno uredile.

A

prila 2012 smo prvič konsolidirali računovodske izkaze posameznih
družb Skupine Elektro Ljubljana za leto 2011, kar pomeni, da smo
v njih prikazali premoženjsko in finančno stanje ter poslovni izid in
vseobsegajoči donos, kot da bi šlo za eno samo podjetje. V letošnjem
letu konsolidacije izdelujemo kvartalno. Redno spremljamo novosti, ki se nanašajo na spremembe zakonov in predpisov ter vplivajo na pravilno vrednotenje in
prikazovanje računovodskih postavk. S 1. januarjem 2013 bodo tako v veljavo
stopile novosti s področja obračunavanja davka na dodano vrednost.
Na finančnih trgih je bilo leto 2012 ponovno zaznamovano s krčenjem gospodarske aktivnosti in zaostritvijo dolžniške krize. Ključna obrestna mera je tako prvič v več kot 13-letni zgodovini evrskega območja padla pod raven enega odstotka. Padanje referenčnih obrestnih mer za evro se je odrazilo v znižanju finančnih
odhodkov. Novi viri financiranja poslovanja, ki jih pridobivamo predvsem v zadnjem četrtletju poslovnega leta pa že kažejo ponovno podražitev financiranja oz.
višanje bančnih obrestnih mer. Bankam so se ob znižanju njihovih bonitet povečali
stroški zadolževanja na mednarodnih posojilnih trgih oz. se jim je dostop do teh virov omejil. Slabo stanje v bančnem sistemu in negativna pričakovanja bank glede
okrevanja gospodarstva sta vplivala tudi na omejen dostop do virov financiranja,
kar se je v letošnjem letu odrazilo v nizkem odzivu na povpraševanja družbe.
V skladu z nacionalnim programom SEPA v Sloveniji je bilo potrebno v letu
2012 preiti na SEPA direktne obremenitve. Direktna obremenitev je plačilna
storitev, pri kateri prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi
plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa. Po novem

Od leve proti desni: Danijela Borštnar, Andreja Bertoncelj, Mojca Supej, Marjan Ravnikar, Nevenka
Lavrič in Katarina Lavrič

vsa soglasja plačnikov spremlja prejemnik plačil. V mesecu oktobru je v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri
plačilih stopil v veljavo nov zavarovani
instrument izvršnica, ki je neposredno izvršljiv notarski zapis in upniku omogoča,
da ob predložitvi v izvrševanje lahko zahteva plačilo obveznosti v breme denarnih
sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri katerikoli banki v
Sloveniji.
V letu 2012 intenzivno potekajo dela
na področju prenove eIS–Aplikacija saldakonti. Po novem se bodo saldakonti vodili na nivoju pogodbenega računa in ne
več na nivoju merilnega mesta. Ne bo več
delitve na mesečni in letni odjem.
Tudi v letu 2012 smo redno pripravljali informacije o poslovanju posameznih družb in Skupine Elektro Ljubljana,
tako za uporabnike v podjetju kot zunanje
uporabnike, tj. nadzorni svet družbe, delniško skupščino, SODO, državne agencije JARSE, AUKN in AJPES, resorno
ministrstvo, Statistični urad RS, banke in
druge institucije.
Z letom 2012 se zaključuje regulativno
obdobje 2011 – 2012, tako da so že sredi
leta 2012 potekale intenzivne priprave na
novo regulativno obdobje 2013 – 2015.
Aktivno smo sodelovali pri pripravi novega Akta o metodologiji za določitev
omrežnine in kriterijih za ugotavljanje
upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja in metodologiji za obračunavanje
omrežnine za novo regulativno obdobje.
V mesecu novembru pa smo skladno z

novimi pogoji poslovanja pripravili tudi
triletne poslovne načrte.
V letošnjem letu smo v proces planiranja poslovanja družbe Elektro Ljubljana
vpeljali novo orodje - Cognos TM1.
Planiranje v Cognosu nam je omogočilo
jasno razmejitev odgovornosti in pristojnosti za načrtovanje posameznih postavk
ter sprotni vpogled v nastajajoči poslovni
načrt na vseh ravneh načrtovanja, tj. na
ravni podjetja, organizacijskih enot, vrst
dela in kontov. Skrajšala se nam je poraba časa za izdelavo analiz in za prenos
informacij znotraj podjetja. Osredotočeni
smo na posel in ne na pridobivanje podatkov, hkrati pa lahko hitreje ukrepamo z
aktivnim planiranjem. Možnost uporabe
večdimenzionalnega pristopa je omogočila različne poglede na vsebino glede na
potrebe uporabnika. S svojimi osnovnimi
funkcijami Cognos TM1 nudi pomoč pri
planiranju »z vrha navzdol« oziroma »od
spodaj navzgor«, hkrati pa se vključuje v
širšo informacijsko platformo poslovne
inteligence (BI). Poslovna inteligenca,
ki temelji na učinkovitem poslovnem odločanju, sloni na integraciji podatkov in
nemotenem dostopu do njih.
Tudi v prihajajočem letu bomo poslovodstvu nudili vso podporo na področju
zagotavljanja uspešnosti in učinkovitosti
poslovanja ter optimizacije poslovnih procesov. Ob tej priložnosti se vsem sodelavcem najlepše zahvaljujem za prizadevno in
korektno delo ter vam želim lepe praznike
in srečno novo leto.
mag. Marjan Ravnikar s sodelavkami,
OE RFS

Z Dušanko Petrovič iz DE Novo
mesto in predsednikom sindikata
energetike Brankom Sevčnikarjem
smo obiskali našega sodelavca
Dejana Grilja, ki je pred nekaj leti
v delovni nezgodi izgubil obe roki.
Z veseljem smo mu predali zbrani
denar sodelavcev iz Novega mesta
(1.700 EUR) in izredno solidarnostno pomoč SDE (2.500 EUR) ter
mu pojasnili naše nadaljnje načrte
glede nadaljnjega zbiranja denarja
za njegovi protezi. Kadarkoli boste
imeli čas in se boste mudili v okolici Vranskega, oglasite se pri njem
in ga povprašajte po aktivnostih, ki
jih počne, odkar je doma. Vprašajte
ga po volji za življenje, pogovorite se
z njim in njegovo ženo o tem, kako
so se prilagodili življenju. Kadarkoli
imam priložnost spoznati takšne ljudi, se sprašujem, ali mi je dovoljeno
nergati in biti nezadovoljen ob tem,
da sem zdrav in sposoben samostojno opravljati vsakdanja opravila.
Onadva vidita življenje drugače.
Mitja Fabjan,
predsednik sindikata skupine Elektro Ljubljana

Dušanka Petrovič, Mitja Fabjan, Dejan Grilj
in Branko Sevčnikar
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Tehnična podpora

Učinkovito doseganje
skupnih ciljev
Služba za informacijske
storitve

Začetek leta 2012 je bilo zaznamovano
z nadaljevanjem aktivnosti glede izčlenitve dela podjetja, ki se ukvarja z nakupom
in prodajo električne energije, v hčerinsko
podjetje. V okviru rednih nujnih posodabljanj informacijske infrastrukture je bil
opravljen nakup sekundarne diskovne
knjižnice DS 5100 ter diskovnega sistema
VTL. Oprema je bila strokovno umeščena
v produkcijsko delovanje računalniških
centrov. V okviru nabav ostale računalniške opreme so bili skladno z redno ciklično zamenjavo izpeljani razpisi za dobavo
monitorjev in delovnih postaj, notesnikov
ter namiznih tiskalnikov. Nabavljena sta
bila dva skenerja ter dve multifunkcijski
napravi. V okviru posodobitve zastarele
opreme v sejnih sobah so bili nabavljeni in inštalirani novi projektorji. Poleg
rednih vzdrževalnih del na področju sistemske strojne opreme sta bila izpeljana
naslednja večja projekta: vzpostavitev
nadzornega varnostnega sistema IPS in

postavitev Lync komunikacijskega okolja. Posodobili smo tudi registracijske terminale ter zamenjali zastarelo aplikacijo
4.pot.
V letu 2012 smo poleg rednega dela
na področju razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov uspešno zaključili
projekte s področja informacijske tehnologije. Izvajali so se pilotni projekti
umestitve orodij COGNOS (Reporter in
TM1) na področju poslovne inteligence.
Razvita je aplikacija planiranja finančnih
sredstev – COGNOS TM1. V izvajanju
je projekt MAXIMO – upravljanje VN
vodov. V pripravi so projekti COGNOS
TM1 - planiranje denarnih tokov (vključujoč planiranje kreditov), COGNOS BI
- spremljanje realizacije plana GN 2013,
COGNOS BI - kazalniki poslovanja EL
in COGNOS BI – delovni nalogi. V planu je tudi nadgradnja aplikacije plan GN
2013 s strukturno razgradnjo na reguliran
in tržni del. Potekajo aktivnosti na področju projekta EDP.1, katerega namen
je integrirati samostojne informacijske

Od leve proti desni: Tomaž Bonča, Peter Fajfar, Jure Čater, Primož Kolman in Boštjan Žumer.

rešitve na EDP v prenovljen informacijski sistem eIS obračuna na Informatiki
d.d. V okviru prenove IIS je potekal
javni razpis za nakup in implementacijo
ERP (Enterprise Resource Planning), ki
bo predstavljal temelj celovitega novega
informacijskega poslovnega sistema, katerega bosta sestavljala še lastno razvita
modula obračuna (ločeno za prodajo EE
in omrežnino) ter podpora življenjskemu ciklu odjemalca. V letu 2012 so se
izvajale aktivnosti za podaljšanja licenc
v okviru MS EA pogodbe.
Na področju PIS ELJ so bile poleg rednih vzdrževalnih del vse sile usmerjene
v izvedbo projekta Nadgradnja SDMS
PISELJ, katerega osnovni namen je vzpostavitev mrežne topologije nad EEO v
PIS ELJ, interaktivne povezljivosti z BTP
in DCV ter izdelava aplikacij za podporo
procesom projektiranja, evidentiranja nepremičnin in TK infrastrukture. Prav tako
smo nadaljevali s projektom Povezava
sredstev vzdrževanja z osnovnimi sredstvi in izdelali nova ter optimizirali obstoječa orodja, pripravili uporabniška navodila in izobraževanja za izvajalce naloge.
Sledila je posodobitev zunanjih podatkov
oz. podlog (kataster stavb, zemljiški kataster in dejanska raba zemljišč, register
prostorskih enot – hišne številke in digitalni ortofoto načrti merila 1:5000).
V okviru sistema za upravljanje varovanja informacij (SUVI) je bila v prvi
polovici leta 2012 izvedena celotna analiza informacijskih tveganj. Z aktivnim
in konstruktivnim delom smo sodelovali
pri izvedbi notranjih presoj standardov
ISO 27001 in 9001, pri kreiranju akcijskega načrta, ki je imel nalogo odprave
pomanjkljivosti primerno zavarovanih
osebnih podatkov, pri ažuriranju Izjave o
primernosti (SOA), pri sestavi vseh vhodnih elementov ISO 27001 za vodstveni
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pregled, pri prenovi navodila za klasifikacijo in ravnanje z informacijami in
izobraževanju zaposlenih na področju
SUVI-ja. Na podlagi zgoraj navedenih
aktivnosti smo tako uspešno prestali zunanjo presojo na področju ISO 27001 s
strani SIQ-ja, ki je bila tudi obnovitvena presoja. Izveden je bil penetracijski
test ter obnovljen Plan obnove poslovnega informacijskega sistema Elektro
Ljubljana, d.d. (BCP).
Maja letošnjega leta je bila Strategija
zagotavljanja informacijskih storitev
Elektro Ljubljane d.d. za obdobje 2012 –
2016 dopolnjena s SWOT analizo.

Služba za TK storitve

V letu 2012 smo v službi za TK storitve dokončali projekt poenotenja telefonije, kar pomeni, da je zdaj celotno
telefonsko omrežje podjetja digitalizirano
ter povezano na eno digitalno telefonsko
centralo. Tudi stikala, ki so gradnik telefonskega omrežja, so zančno povezana
in delujejo s podvojenimi napajalniki.
Večino delovnih mest smo že opremili z
novimi IP telefoni, ki ne potrebujejo ločenega napajanja ter omogočili uporabnikom uporabo nove storitve E-faksiranje.
Sodelovali smo pri implementaciji novih
registratorjev za spremljanje delovnega
časa, za katere smo zagotovili ustrezne telekomunikacijske povezave. V Domžalah
in Kočevju smo zamenjali stikala v lokalnem IP omrežju. Na UKV področju
smo začeli z uvajanjem digitalnega radia
s postavitvijo prve digitalne bazne radijske postaje na Jančah, s pomočjo katere
pokrivamo večji del območja Elektra
Ljubljana – okolica. Nabavili smo tudi
že okoli 50 digitalnih radijskih postaj.
Projekt postavitve ELES-ove TK opreme
v naše RTP objekte za potrebe nadzora
in upravljanja EE omrežja je dobil svojo
formalno osnovo. V letu 2012 smo zgradili 22 km novih optičnih kablov ter sodelovali pri raznih prestavitvah SN vodov,
pri katerih je bilo zato potrebno prestaviti
tudi optični kabel. Na zelo pomembni relaciji RTP Gotna vas – SM81 (Osojnik)
smo zamenjali OPWR z OPGW ter s tem
povečali zanesljivost te povezave. V sodelovanju s podjetjem Stelkom, ki za nas
trži viške naših TK kapacitet, smo v letu
2012 za Elektro Ljubljana, d.d., podobno,

kot predhodna leta, spet ustvarili za okoli
800 tisoč evrov prihodka. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli
pripomogli pri našem delu, predvsem pa
gre zahvala vsem zaposlenim v Službi za
TK storitve, ki ste marsikdaj predano in
požrtvovalno opravili svoje delo, čeprav
se je le to izvajalo izven rednega delovnega časa.

Služba nabave

V službi nabave nas 12 zaposlenih
skrbi za čim bolj nemoteno dobavo blaga in storitev uporabnikom naših storitev. Cilj nabave je, da našim notranjim
naročnikom zagotovimo pravo blago ob
pravem času in seveda za primerno ceno,
upoštevajoč pravila nabavljanja.
Podjetje je zavezano naročanju blaga,
gradenj in storitev po Zakonu o javnem
naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), v delu, ko
nabavlja za dejavnost SODO. V letu, ki
se izteka, bo speljanih več kot 50 postopkov javnega naročanja z objavo na portalu uradnega lista ter okoli 230 postopkov
do 40.000 evrov z zbiranjem ponudb.
O velikem obsegu dela na področju
nabave in naročanja materiala in storitev govori podatek izdanih naročilnicah
v letu 2012. Številka bo tudi letos blizu
10.000. Naročilnice izdelujemo na osnovi potrjene zahtevnice ter na dolgoročnih
pogodb oz. sproti izvedenih postopkov
naročanja.
Pet sodelavcev skrbi za centralno
skladišče v Črnučah, v katerem se vrednost zalog giblje okoli 630.000 evrov.
Dnevno se izvaja prevzem materiala od
dobaviteljev, izdaja in vrši prevoz le-tega našim uporabnikom – skladiščem po
nadzorništvih, ki delujejo v okviru OE
SDO, ter skrb za optimalne zaloge posameznih artiklov.
Zaposleni v nabavi se zavedamo, da
je naročnik blaga ali storitve zadovoljen,
če le-to prejme v primernem roku in obsegu. Zato je nujno, da so potrebe z zahtevnico izražene pravilno in pravočasno,
zlasti še ker postopki javnega naročanja
niso enostavni in terjajo svoj čas. Tako
bomo lahko tudi mi prispevali, da bo celoten proces potekal kar se da nemoteno
in brez večjih težav.

Služba režijskih dejavnosti

Služba režijskih dejavnosti je podobno
kot vsa dosedanja leta opravljala naloge na
področju investicij in vzdrževanja poslovnih in obratnih stavb ter počitniških kapacitet, zagotavljala pa je tudi nemoteno delo
in veliko obratovalno pripravljenost naše
družbe z vidika razpoložljivosti in ustreznosti avtoparka, mehanizacije in orodja.
V okviru razpoložljivih sredstev na
področju poslovnih in obratnih stavb ter
počitniških kapacitetah kot dober gospodar skrbimo za dejansko urejenost
nepremičninskega premoženja zlasti z
manjšimi popravili in deli na objektih ali
v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot
so pleskanje, popravila vrat, oken, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom
enakih dimenzij in podobno, s katerimi se
ne posega v konstrukcijo objekta in tudi
ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza.
Ureja se tudi pravna urejenost nepremičninskega premoženja, ki zajema urejenost zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin, vpisa nepremičnine v kataster
stavb oziroma zemljiške katastre, vpisa
nepremičnin v centralno evidenco nepremičninskega premoženja in zavarovanje
stvarnega premoženja.
Z namenom zagotavljanja nemotenega
dela in obratovalne pripravljenosti družbe je naša služba v letošnjem letu opravljala redne naloge vzdrževanja voznega
parka. V letošnjem letu smo z namenom
zagotavljanja usklajenosti voznega parka
s potrebami uporabnikov vozni park posodobili, kar prikazujemo v Tabeli 1:
Tip vozila

Število
vozil

Osebno vozilo

13

Osebna vozila 4 x 4

13

Kombi, delovni, manjši tovorni

5

Skupaj

31

V želji, da bomo skupne cilje v letu
2013 dosegli uspešno in čim bolj učinkovito, želimo vsem sodelavcem in njihovim bližnjim lepe praznike ter srečno in
zadovoljno novo leto.
Jure Čater, mag. Peter Fajfar, Primož Kolman,
mag. Boštjan Žumer, Tomaž Bonča,
OE Tehnična podpora
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Elektro energija v letu 2012

Motiviranost, znanje,
izkušnje in pozitivna
klima so neprecenljive
prednosti za podjetje
Družba Elektro energija d.o.o. beleži prvo obletnico samostojnega
poslovanja na področju nakupa in prodaje električne energije,
dejavnosti, ki je bila na podlagi evropske Direktive 96/92/ES 1.
decembra 2011 izčlenjena iz matične družbe Elektro Ljubljana
v samostojno družbo. Poslovodstvo in zaposleni si bodo tudi v
letu 2013 prizadevali za razvoj in rast družbe Elektro energija ter
doseganje zastavljenih ciljev ob sprejemljivih tveganjih.

V

izija družbe Elektro energija je ohraniti pozicijo prve
izbire, zadržati največji tržni delež ter povečati obseg
trgovanja na debelo. Naše poslanstvo
je zagotavljati zanesljivo oskrbo z električno energijo. Vrednote naše družbe
so dolgoročni partnerski odnos z našimi
poslovnimi partnerji, skrb za vsestranski razvoj zaposlenih, odgovornost do

vseh deležnikov in tudi širšega okolja.
Prednosti družbe Elektro energije so v
visoki motiviranosti, visokem nivoju
znanj in izkušenj, pozitivni organizacijski klimi, prepoznavnosti v poslovnem
okolju, širokem nabor poslovnih partnerjev in produktov. Priložnost družba
vidi v dolgoročni rasti porabe električne
energije, možnosti širitve na tuje trge ter
v dobrih odnosih s poslovnimi partnerji.

Od leve proti desni: (spredaj) Robert Janeš, Barbara Špan, Violeta Irgl, Milan Lampret, (zadaj)
Taja Simoniti, Janja Horvat Jaklič, Robert Jelenc, Damjana Mes Plestenjak, Dagmar Komar, Mitja
Rihtaršič, Gregor Božič, Zoran Štepic in Jože Mestnik.

Družba si je v letu 2012 prizadevala odpraviti tudi nekatere slabosti in omejiti
tveganja, ki jim je pri poslovanju izpostavljena.
Ključne aktivnosti družbe na posameznih področjih v letu 2012 so opisane v
nadaljevanju. Na področju trgovine na debelo smo uspeli povečati obseg partnerjev na trgu na debelo ter ustanoviti tudi
bilančne skupine na tujih trgih v Avstriji,
Nemčiji, Italiji, začele pa so se aktivnosti
za ustanovitev bilančne skupine tudi na
Madžarskem. Prav tako smo povečali obseg trgovanja v primerjavi z letom 2011.
Pričeli smo z uvedbo novega informacijskega sistema za podporo čezmejnega trgovanja na debelo.
Na področju trgovine na drobno smo
izvajali aktivnosti za ohranitev obstoječega tržnega deleža, s poudarkom na obvladovanju kreditnih tveganj in optimizaciji
procesa izterjave. Prav tako smo izvedli
aktivnosti za krepitev kakovosti in odzivnosti oskrbe ter krepitve komercialne
mreže.
Konec leta 2012 smo vzpostavili bilančno skupino za trgovanje z zemeljskim
plinom in aktivno začeli nuditi zemeljski
plin večjim industrijskim kupcem.
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V letu 2012 smo izdelali tudi strategijo
informacijske tehnologije Elektro energija
za obdobje 2013-2016, ki smo jo uskladili
z ustanoviteljem in Informatiko. Uspešno
smo implementirali sistem za upravljanje
portfelja Korona ter nadgradili CRM sistem z novimi funkcionalnostmi.
Na kadrovskem področju smo začeli s
projektom kompetenc z namenom ugotavljanja in planiranja potrebnih aktivnosti
za odpravo vrzeli med želeno in dejansko
usposobljenostjo zaposlenih.
Na področju upravljanja s tveganji smo
prenovili in sprejeli strategijo upravljanja
s tveganji ter ustanovili odbor ter delovno
skupino za upravljanje s tveganji. Družba
na ta način sistematično spremlja izpostavljenost do posameznih poslovnih partnerjev in družbe kot celote.
V družbi smo skrbeli za pravno skladnost poslovanja ter povečanje preglednosti poslovanja tudi v okviru sistema
kakovosti. Konec leta smo začeli s projektom optimizacija procesov. Na področju finančno računovodskih storitev smo
pričeli vzpostavljati sistem računovodskega spremljanja poslovanja, ki nam
bo omogočil bolj podrobno spremljanje
finančnih kazalnikov poslovanja posameznih produktov, trgov in organizacijskih
enot. S pomočjo internega in eksternega
komuniciranja smo gradili identiteto in
pripadnost novi družbi. Družba je v letu
2012 sklenila tudi participacijski sporazum s svetom delavcev, ki se je v Elektro
energiji organiziral v skladu z Zakonom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem
sodelavcem Elektra energija za zavzetost,
za njihov trud in prispevek pri postavitvi
temeljev za uspešno poslovanje družbe.
Prav tako se zahvaljujem tudi predsedniku uprave Elektra Ljubljana in drugim sodelavcem Elektra Ljubljana za korektno
sodelovanje.
mag. Gregor Božič,
Elektro energija d.o.o.

Elektro Ljubljana OVE

Leto
uresničevanja
zadanih načrtov
Leto 2012 je bilo za podjetje EL OVE leto
uresničevanja zastavljenih ciljev, med katerimi
so bili tako proizvodnja električne energije v
lastnih malih hidro in sončnih elektrarnah,
izvajanje storitev na trgu, kot tudi vzpostavljanje
delovanja podjetja v najetih poslovnih prostorih
v Domžalah. Poslanstvo EL OVE je razvoj
učinkovite in trajnostne preskrbe uporabnikov
električne energije z energijo visoke kakovosti iz
obnovljivih virov energije.

P

odjetje EL OVE d.o.o., pravni naslednik podjetja MHE Elektro
Ljubljana d.o.o., ki je bilo ustanovljeno že leta 2002, je bilo januarja 2011 vpisano v sodni register z razširitvijo dejavnosti od
proizvodnje električne energije v HE, v vrsto drugih dejavnosti s
področja proizvodnje električne energije iz OVE. Lastnik družbe je matična
družba Elektro Ljubljana, ki ima v lasti 100 % delež družbe EL OVE.
Že sredi leta 2011 je bil s strani nadzornega sveta potrjen srednjeročni
poslovni načrt družbe ter postavljen okvir vizije podjetja, s ciljem doseči
trajnostno oskrbovan znaten del uporabnikov električne energije v Sloveniji
ter razširiti poslovanje na projekte v tujini. Sprejeta je bila strategija in razvojno-poslovni model družbe. Temu procesu so sledile tudi spremembe
akta o ustanovitvi družbe, sprejete na skupščini družbe ob koncu leta 2011.
Sprejet je bil Pravilnik o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v
družbi, Pogodba o prenosu-prevzemu delavcev ter o ureditvi internega poslovanje EL OVE d.o.o. ter drugi dokumenti, potrebni za delovanje podjetja.
Skladno z zastavljenim srednjeročnim poslovnim načrtom je bilo delovanje
EL OVE d.o.o. usmerjeno k pridobitvi oz. najemu poslovnih prostorov za
delo v Domžalah, implementaciji sprejete organizacijske strukture podjetja
in sistemizacijo podjetja, pridobitev sodelavcev, predvsem pa strokovno ter
kvalitetno delovanje in prepoznavnost.
V letu 2012 smo intenzivno pristopili k realizaciji poslovnega načrta za
leto 2012, pri čemer je še vedno največji poudarke pridobivanje električne
energije s pomočjo vode iz desetih malih hidroelektrarn. Te so v letu 2012
zaznamovale najprej suša in nizki vodostaji v prvi polovici leta ter prekomerna višina vodostaja kot posledica obilnega deževja v Sloveniji v jesenskih mesecih. Vse to je vplivalo na proizvodnjo električne energije, ki je v
letu 2012 za okoli 6 % nižja kot v predhodnem letu in za okoli 8 % nižja
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od desetletnega povprečja. Manj proizvedene električne energije v naših malih hidroelektrarnah se je deloma kompenziral
z delovanjem naših 19 sončnih elektrarn.
Prav na področju sončnih elektrarn smo
v letu 2012 intenzivno tržili svoje znanje
in uspešno izvajali svojo storitev »100 %
na ključ«, v okviru katere smo za zunanje
investitorje izvedli več kot deset sončnih
elektrarn. Posebno pozornost namenjamo
vzdrževanju teh objektov, saj upravljamo
s sodobnim sistemom nadzora nad delovanjem elektrarn.
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V sodelovanju z Uradom za podnebne spremembe in Elektro Ljubljana
smo tudi v letu 2012 nadaljevali z aktivnostmi izgradnje polnilnih postaj za
električne avtomobile, ki je dolgoročno
razvojno naravnan. Pričakujemo še nadaljnjo prodajo programske opreme za
elektročrpalke. V letu 2012 smo opravili tudi načrtovane remonte in ostala
vzdrževalna dela, izvedena večinoma z
lastnimi znanjem in izkušnjami. V letu
2012 na objektih ni bilo večjih okvar,
manjše okvare pa smo uspeli hitro
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odpraviti, tako da so bili zastoji obratovanja razmeroma kratki.
Na področju dejavnosti, ki jo izvajamo,
je konkurenca vse močnejša, vendar imamo na področju obnovljivih virov energije že dovolj izkušenj, ki jih še razvijamo.
EL OVE se vključuje tudi na področje so-proizvodnje toplote in električne energije
na lesno biomaso. Svoje prednosti na vseh
teh področjih vidimo predvsem v dolgoletnem tehničnem znanju, ki obsega pridobivanje dokumentacije, samo izgradnjo in
vključitev v omrežje, za kar so zaslužni
prijazni in strokovni sodelavci, s katerimi tvorimo prijeten tim. Poleg aktivnega
delovanja v širšem okviru inženiringa s
področja obnovljivih virov energije, smo
v letu 2012 v sodelovanju s sodelavci
Elektro Ljubljana in zunanjimi sodelavci
vzpostavili izvajanje pravno-kadrovsko-splošnih dejavnosti, sistem VZD, lastno
spletno stran, izdali brošuro, sodelovali
pri Elektro novicah ter spletnih novicah
Elektro Ljubljana in Elektro energija, sodelovali na konferencah, dobrodelnih akcijah in drugih aktivnostih.
Tudi v letu 2013 načrtujemo poleg proizvodnje električne energije v lastnih malih hidro in sončnih elektrarnah, še nadaljnje izvajanje sočnih elektrarn »100 % na
ključ«. Predvsem pa bomo še naprej iskali
nove priložnosti za svetovanje, izvedbo in
vzdrževanje na področju obnovljivih virov energije. Poleg proizvodnje električne energije iz vode in sonca želimo biti
v letu 2013 še bolj aktivni tudi na področju biomase in so-proizvodnje električne
in toplotne energije, urejanja energetskih
odpadkov in drugih področjih. Svoje strokovno znanje in izkušnje želimo ponuditi
čim širšemu krogu kupcev, zato bomo še
nadalje iskali poslovne priložnosti ne le v
Sloveniji, ampak tudi izven nje.
Ob koncu leta 2012 se svojim sodelavcem EL OVE, sodelavcem celotne skupine Elektro Ljubljana, zunanjim sodelavcem, kupcem naših storitev in vsem, ki
ste kakorkoli pripomogli k našemu uspešnemu delovanju, iskreno zahvaljujem za
odlično sodelovanje. Vam in vašim družinam voščim prijetne in tople praznične
dneve, v prihajajočem letu 2013 pa želim
zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.
mag. Matjaž Glavič,
EL OVE d.o.o.
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Predstavitev na TP SMART GRIDS

Vzpostavitev
pametnega doma
in prijazna polnilna
infrastruktura
Služba za napredne storitve se je predstavila na
Tehnološki platformi za pametna omrežja, ki je s
sklepno slovesnostjo ter predstavitvijo prijavljenih
projektov potekala 12. novembra 2012. Predstavili
smo projekt, namenjen bodočim gospodinjskim ter
poslovnim odjemalcem, in sicer napredne rešitve
za vzpostavitev pametnega doma. V nadaljevanju
se je služba za napredne storitve predstavila še s
projektom Vzpostavitve pametne in uporabnikom
prijazne polnilne infrastrukture za električna vozila.

P

rvi projekt se trenutno izvaja
še pilotno na 50 gospodinjstvih. Trenutni uporabniki imajo
doma nameščene EC module ali
pametne varovalke, ki so elementi nizkonapetostnih inštalacij in vključujejo
funkcionalnosti zaščitnega elementa,
števca električne energije, omogočena je
tudi integracija v informacijski prostor.
Varovalke pomenijo inovativen pristop
učinkovite rabe električne energije ter zagotavljajo prednosti tako za uporabnike
omrežja (gospodinjstva), kot tudi za distributerja/dobavitelja električne energije.
Rezultati projekta bodo znani v začetku
prihodnjega leta, ko bomo pridobili tudi
odziv in mnenja testnih uporabnikov.
Služba za napredne storitve se je predstavila tudi s projektom Vzpostavitve pametne in uporabnikom prijazne polnilne
infrastrukture za električna vozila. Tu smo
se usmerili v dva izmed treh potekajočih
evropskih projektov. Oba predstavljena

www.smartv2g.eu

www.mobincity.eu
projekta, SMARTV2G in ICT4EVEUE,
imata za cilj vzpostaviti pametno polnilno infrastrukturo za električna vozila
ter jo nadgraditi z uporabnikom prijazno
informacijsko podporo. Slednja naj bi še
dodatno pospešila razvoj e-mobilnosti,
vendar ne le v Sloveniji, temveč širom
Evrope, saj je pri obeh projektih v konzorciju povezanih več podjetij. Testni
poligoni za evaluacijo rezultatov obeh razvojnih projektov se bodo izvajali v kar
štirih državah: Sloveniji, Avstriji, Španiji
in Veliki Britaniji. Pri obeh projektih igra
pomembno razvojno funkcijo mlado slovensko podjetje ETREL d.o.o., tako pri
razvoju polnilnih postaj, kakor tudi pri
razvoju IK storitev. Skupaj oba evropska
projekta pomenita velik doprinos k spodbujanju razvoja visokotehnoloških panog
v Sloveniji, saj prinašata mednarodne
razvojne funkcije v okolje tako velikih
energetskih kakor tudi inovativnih malih
podjetij.
Uršula Krisper,
OE SU – Služba za napredne storitve

www.ict4eveu.eu
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Skupina Elektro Ljubljana prejela polni
certifikat Družini prijazno podjetje

Skladnost poklicnega in
zasebnega življenja izjemno
pomembna za delovno
motivacijo zaposlenih

Ž

Skupina Elektro Ljubljana (poleg Elektra Ljubljana d.d. tudi Elektro energija d.o.o.
in EL OVE d.o.o.) je 12. decembra 2012 prejela polni certifikat Družini prijazno
podjetje. V podjetju se zavedamo pomena usklajevanja poklicnega in družinskega
življenja, kar zagotovo vpliva na zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. V kulturi
podjetja je bila filozofija družini prijaznega podjetja na neformalen način prisotna
že prej, z uvedbo ukrepov DPP pa so bile te vrednote med zaposlenimi še utrjene,
sistemizirane, formalizirane in še poglobljene.

e maja 2008 smo prejeli osnovni
certifikat Družini prijazno podjetje (DPP). Ob tem je bil sprejet
tudi Pravilnik ukrepov družini
prijazno podjetje, kjer so se formalizirali
sprejeti ukrepi. Podjetje se je z izvedbenim
načrtom zavezalo, da bo v obdobju treh let
implementiralo 14 ukrepov in končna revizija v letu 2012 je potrdila, da so bili vsi
ukrepi v podjetju uspešno uvedeni. Leta

2011 se je podjetje Elektro Ljubljana d.d.
reorganiziralo. Že delujoči hčerinski družbi EL OVE se je pridružila še hčerinska
družba Elektro energija. Ker obe družbi
izhajata iz prejšnjega enotnega podjetja,
veljajo tudi zanju ista načela in isti ukrepi
kot v podjetju Elektro Ljubljana, ki je po
prvotni pogodbi nosilec certifikata DPP.
Vodstvo podpira projekt DPP, zaposleni pa so ga v obdobju treh let sprejeli zelo

pozitivno. Rezultati raziskave zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime
(april 2011, 63 % odziv zaposlenih) so
pokazali, da je Elektro Ljubljana resnično
družini prijazno podjetje, saj je na vprašanje o tem pritrdilno odgovorilo okrog 83 %
anketiranih. Raziskava je pokazala, da so
razmere med zaposlenimi dokaj stabilne
in pri zaposlenih nismo zaznali razlogov
za večje nezadovoljstvo. Raziskava je še

Izjave zaposlenih o certifikatu DPP
Zaposleni v Elektro Ljubljana smo zadovoljni, ker delamo v podjetju, kjer se
vodstvo zaveda pomena usklajevanja
med delom in družino. To zagotovo
vpliva na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih. Tako imamo zaposleni z mlajšimi otroki možnost bolj zgodnjega oz.
poznega prihoda in odhoda na delo oz.
z dela. V tednu prvega uvajanja otroka
v vrtec pa nam podjetje v okviru certifikata Družini prijazno podjetje omogoča,
da svoje delo v službi uskladimo tako,
da skupaj z našimi otroki laže preživimo prve dni v vrtcu. Tudi ob vstopu v
šolo, na prvi šolski dan, lahko s svojim

otrokom preživimo prijeten prvi šolski
dan. Že tradicionalno pa se veselimo
novega leta, ko naše otroke do sedmega leta starosti obdari Dedek Mraz. V
skrbi za zdravje smo sodelavke hvaležne našemu podjetju, ker nam omogoči
brezplačne preventivne preglede dojk,
za kar se kolegice same verjetno ne bi
odločile. Takšni preventivni pregledi so
še posebej pomembni, saj je rak dojke
najpogostejši rak žensk v razvitem svetu in je zato še posebej pomembno, da
raka odkrijemo zgodaj in s tem zvečamo možnost ozdravitve.
Špela Žnidarčič

Visoko cenim, da sem zaposlen v podjetju s certifikatom Družini prijazno podjetje, kjer se predvideni ukrepi certifikata
in ugodnosti zaposlenih dejansko izvajajo v polni meri in so usmerjeni k izboljšanju počutja posameznika in njegove
družine. Prednosti so za nas zaposlene
očitne, odzivnost podjetja pa se posredno odraža tudi na družinah zaposlenih.
Osebno me veseli, da lahko koristim možnosti organizirane rekreacije in predvsem fleksibilnost delovnega časa, ki
omogoča uskladitev s partnerji pri dostavi in dvigu otrok v vrtcu. Veseli me predvsem dejstvo, da imamo družine z otroki
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pokazala, da so anketiranci zadovoljni s
sedanjim delovnim časom (87 %), nadvse
so zadovoljni z razumevanjem vodstvenih
delavcev posameznikovih zasebnih zadev
in so mnenja, da je Elektro Ljubljana družini prijazno podjetje.
Obveščanje zaposlenih o certifikatu
DPP je potekalo preko predstavitvenih
člankov v Elektro novicah, oglasnih deskah, preko e-pošte, letnih poročil in na
intranetnih straneh: Kadri in izobraževanje/rubrika Družini prijazno podjetje. Na
področju DPP deluje tim za usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja, katerega osnovna naloga je, da njegovi člani zbirajo, obravnavajo in uvajajo nove,
boljše metode dela, ki so usmerjene v
usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja. V letu 2012 smo zasedbo skupine osvežili in k sodelovanju povabili nove
člane.
Kot podjetje sledimo konceptu družbene odgovornosti. Z različnimi aktivnostmi smo prisotni na področju svetovanja
in ozaveščanja svojih odjemalcev pri
učinkoviti rabi električne energije, varovanju okolja, finančni in materialni podpori lokalnim skupnostim v obliki donacij
in sponzorstev, pomoči izobraževalnim
ustanovam in projektom, ustvarjalcem
umetnosti, skrbi za kulturo, tehniško dediščino, zaposlene, upokojence in svoje
štipendiste. Strokovnjaki Skupine Elektra
Ljubljana z veseljem obiščejo tudi najmlajše v VVZ in jim predstavijo osnovne
pojme o elektriki, nevarnostih ter predstavijo zanimiv poklic elektromonterja. V

velike ugodnosti z majhnimi prilagoditvami in ukrepi s strani podjetja, ki izboljšujejo počutje in predvsem pripadnost
podjetju, ki pa je temeljnega pomena
za uspešnost posameznika in celotnega
podjetja. Podjetje omogoča neposredne
pozornosti tudi za naše otroke, kot so
brezplačne revije, Dedek Mraz v prednovoletnem času in podobno.
Igor Volf

Malo je certifikatov, ki niso sami sebi namen, eden takšnih je certifikat Družini
prijazno podjetje, ki v našem podjetju
živi in deluje v čast tistim, ki so si za
njegovo pridobitev največ prizadevali
in na radost zaposlenih, ki ga s pridom

Mag. Gregor Božič, Alenka Pretnar, Andreja Radovan in Andrej Ribič so prevzeli polni certifikat
družini prijazno podjetje. Foto: Janez Platiše

okviru dolgoročnega partnerskega odnosa Elektro Ljubljana od leta 2005 podpira
društvo Rdeči noski pri obiskovanju bolnih otrok v bolnišnicah.
Skupina Elektro Ljubljana bo poleg obstoječih ukrepov v okviru DPP v obdobju
naslednjih treh let izvajala nove ukrepe,
in sicer: Obdaritev novorojenca, Razvoj
socialnih veščin za vodilne, Posredovanje
informacij odsotnim sodelavcem in Tim
za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
Zdrav in zadovoljen kolektiv je
eden od ključnih dejavnikov uspešnega

podjetja, zato se je naše podjetje od konca
leta 2011 usmerilo predvsem v promocijo zdravja na delovnem mestu. Slednja
poteka preko brezplačnih telesne vadbe,
preventivnih pregledov prsi za sodelavke
in delavnic Zdravje na delovnem mestu. S
promocijo zdravja podjetje tako skrbi za
večje zadovoljstvo zaposlenih, manj odsotnosti z dela, izboljšanje psihofizičnih
sposobnosti, dvig življenjske energije,
zmanjšanje delovnih nesreč, večjo koncentracijo pri delu, večjo ustvarjalnost in
večjo produktivnost.

koristimo. Še bolj pohvalno pa je, da je
namenjen tako mladi kot tudi starejši
populaciji zaposlenih v Elektro Ljubljani
in ga lahko koristimo vsi pod enakimi
pogoji. Večina dosedanjih aktivnosti
nekaterih društev so namenjene predvsem ozkemu profilu mladih in mlajših
sodelavcev, ne smemo pa pozabiti, da
je povprečna starost v podjetju okoli 40
let. In ravno zato se oglašam, ker se na
slednje največkrat pozabi. Možnosti, ki
jih ponujajo prizadevni skrbniki certifikata Družini prijazno podjetje s pridom
koristimo ravno srednji in starejši delavci Elektro Ljubljane. Tako smo sodelavke
opravile mamografijo, s sodelavci smo
poslušali predavanja o zdravi prehrani

in pomenu gibanja, udeležili smo se
delavnic Zdravje na delovnem mestu.
Zelo poučno in pohvalno! Največja pridobitev pa je telovadba v fitnes centrih,
ki je res dostopna vsem zainteresiranim. Sama se udeležujem tako vodene
telovadbe kot fitnesa, saj se dobro zavedam, kaj pomeni razgibano telo za
osebno zdravje in dobro počutje. To je
eden virov življenjske energije, ki nam
daje moč dobro in zadovoljno delati in
živeti v teh ne ravno rožnatih časih. Tega
se dobro zaveda tudi vsak pametni delodajalec, kar nedvomno drži za družbo
Elektro Ljubljana, v kateri sem zaposlena več kot 35 let.

Alenka Pretnar,
pooblaščenka certifikata DPP

Adriana Krušič
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Energija 2012

GENERATOR DEJAVNOSTI

Tehnične novosti

Skupina Elektro
Ljubljana zlati
pokrovitelj konference

N
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V novembru je v Grand hotelu Union in Stari mestni elektrarni
Elektro Ljubljana potekala odmevna dvodnevna mednarodna
konferenca o elektrodistribuciji, trgu električne energije in
plina - Energija 2012, katere zlati pokrovitelj je bila Skupina
Elektro Ljubljana.

ajodmevnejša
konferenca
je tudi tokrat gostila vrhunske energetske strokovnjake.
Obravnavali so trenutno najaktualnejše vsebine o ključnih elementih
tržnega okolja, investicijskih aktivnosti
v času varčevanja, stabilizacije javnih
financ na pomanjkljivo razvitih nacionalnih trgih, regionalne iniciative, povezovanje trgov in uveljavitev tretje evropske
direktive, strateški infrastrukturni načrt
EU in še bi lahko naštevali. Na konferenci smo aktivno sodelovali ter predstavili
Skupino Elektro Ljubljana. Z referati sta
sodelovala predsednik uprave Elektro
Ljubljana Andrej Ribič in Mitja Rihtaršič,
svetovalec za področje zemeljskega plina
v Elektro energiji, mag. Nikola Krečar,
direktor OE Trgovina na debelo v Elektro
energiji, pa je vodil popoldanski sklop z

naslovom Infrastrukturne investicije v
času konsolidacije javnih financ.
Andrej Ribič je s predstavitvijo
Skupine Elektro Ljubljana v povezavi z
internacionalizacijo trgovanja sodeloval
v vsebinskem sklopu Poslovanje v jugovzhodni Evropi. Predstavil je razvoj
Skupine Elektra Ljubljana ter napovedal
vstop Elektro energije na trg zemeljskega
plina z začetkom leta 2013. Trg zemeljskega plina v Sloveniji je razmeroma
majhen, v letošnjem letu so vanj vstopili
novi ponudniki, tako je večina industrijskih pogodb za leto 2013 že sklenjenih.
Predstavil je priložnosti in pasti jugovzhodnih trgov ter izzive za podjetnike.
Svetovalec za področje zemeljskega
plina Mitja Rihtaršič je v vsebinskem sklopu Poslovni modeli in priložnosti na trgu
zemeljskega plina predstavil razmere na

trgu z zemeljskim plinom ter deležnike, ki
najbolj vplivajo na evropski trg in orisal
situacijo v Sloveniji. Predstavil je politiko oblikovanja cen na trgu z zemeljskim
plinom. Za kupce je pomembna le cena,
zanesljivost dobave ni več glavni atribut.
Dobavitelji zemeljskega plina tako napovedujejo velik boj za kupce ter nižje cene.
Zaradi poenostavljenega finančnega trgovanja s 1. januarjem naslednje leto upravičeno pričakujemo povečano trgovanje. Po
trenutni tržni evforiji pa se tudi na trgu zemeljskega plina pričakuje stabilizacija cen.
Dodobra smo izkoristili priložnost zelo
dobro obiskane konference ter predstavili
Skupino Elektro Ljubljana z referati in nenazadnje tudi s ponudbo Elektro energije
na dobro postavljenem promocijskem prostoru v preddverju.

Nikola Krečar je bil vodja popoldanskega sklopa
mednarodne konference.

Andrej Ribič med predavanjem.

Mitja Rihtaršič o razmerah na trgu
zemeljskega plina.

Mateja Pećnik,
OE SS – Služba za marketing in komuniciranje

Tehnične značilnosti
kompaktnih TP 20/0,4 KV
V mesecu juniju je bila na spletni strani Elektra Ljubljana, v zavihku TL
(tehnični list), objavljena tehnična smernica TS 39; 05- 089, maj 2012,
za kompaktne TP20/0,4 kV. Ker so v tej TS vnesene nekatere spremembe
v opremi, sem pripravil kratek povzetek tehničnih karakteristik takih postaj.
Označevanje

Kompaktne transformatorske postaje se
označuje na naslednji način:

KTP p 250/1, 20/0,4 kV
1 2 3 4 5 6
kar pomeni:
1: KTP - kompaktna transformatorska postaja,
2: ohišje TP; p – pločevinasto, b - betonsko,
3: nazivna moč TP je enaka maksimalni
moči TR; 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA,
1000 kVA
4: tip TP glede na SN priklop (v principu
število celic):
1 - direkni SN prikop (brez stikalnega
bloka),
3 - SN kompaktni blok max 3 celični (npr.:
SF6, Xiria) blok,
4 - SN kompakni blok max 4 celice,
4M - SN 4 celični kompakni blok z meritvami;
5: razporeditev posluževalnih vrat: Č- čelna (vse na eni strani), če ni oznake ni zahtev,
6: nazivna napetostna prestava-20/0,4 kV.

Kompaktna kovinska TP-v skladišču.

Uporaba in tipi kompaktnih
transformatorskih postaj

Kompaktna transformatorska postaja
je namenjena za transformacijo srednje
napetosti na nizko napetost in napajanje
potrošnikov z električno energijo nizke
napetosti. Uporablja se v distribucijskem
omrežju kot končna postaja ali postaja v
zanki. Primerna je za napajanje naselij,
manjših industrijskih objektov, kmetijskih
objektov, gradbišč in podobno.
Uporabljamo naslednje tipe KTP (glej
tabelo 1 in 2):
a) kompaktne postaje s pločevinastim
ohišjem: KTPp250/1 kVA, KTPp 250/3,
KTPp 630/3 kVA, KTPp 1000/4, ko
imamo kabelske SN priključne in kabelske NN vode ter je okolje pretežno ruralno (podeželje) ter na manj nosilnem
ter težko dostopnem terenu,
b) kompaktne postaje z betonskim ohišjem: KTPb 250/3, KTPb 400/3 kVA,
KTPb 630/3 kVA; KTPb 1000 uporabljamo predvsem tam, kjer imamo SN
in NN kabelske priključne vode ter je

Kompaktna kovinska TP-NN razdelilec

okolje pretežno urbano (okolica TP so
stavbe, asfalt, skale itd.), kjer je velika
nosilnost tal in tam kjer je možen dostop
z avtodvigalom zaradi postavitve.
Strelovodna zaščita KTP se ne uporablja,
saj je po izračunih skupna verjetnost udara
strele 1,358 * 10 -4, kar je manj kot zahteva
tolerančni riziko 1*10-5 (vir: prof. dr. Jože
Pihler, Univerza Maribor, revija ER 4/2011).

Zgradba in dimenzije

Kompaktna transformatorska postaja je
sestavljena iz dveh delov in sicer iz ohišja
in snemljive strehe. Vanjo je možno, glede
na velikost ohišja, vgraditi transformator
moči do vključno 1000 kVA. Predvidena
je za uporabo z zunanje strani.
Glede na tip ohišja poznamo dve vrsti
kompaktnih transformatorskih posta:
• postajo z pločevinastim (AlMg3) ohišjem ter streho in
• postajo z betonskim (C35/45) ohišjem
in streho.
Podrobnosti so navedene in razvidne iz
preglednic 1 in 2 na naslednji strani.

Kompaktna kovinska TP
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Preglednica 1: Osnovni tehnični podatki pločevinaste kompaktne TP
Tip

Material
ohišja

Vgrajena SN
oprema

Vgrajena NN oprema
(glavne varovalke/ stikalo
+ izvodi)

Max
moč TR
(kVA)

Min.mere
ohišja
DxŠxV
(mm)
+ - 10%

KTPp
250/1

pločevina
AlMg3

1 x vertikalno varovalčno
Brez SN opreme
-priklop kabla direk- letev + (do največ) 6 x vertikalno varovalčnih letev
tno na TR

250

1700 x
1320 x
2605

KTPp
250/3

pločevina
AlMg3

Do največ 3-celični 1 x vertikalno varovalčno
kompaktni SN blok letev + (do največ) 6 x verti(2 x vodna celica, 1 kalno varovalčnih letev
x transf. celica)

250

KTPp
630/4

pločevina
AlMg3

Do največ 4-celični 1x ločilno stikalo In=1250
kompaktni SN blok A, 50kA in (do največ) 8 x
(3 x vodna celica, 1 vertikalnih varovalčnih letev
x transf. celica)

630

2500 x
2000 x
2825

KTPp
630/4Č

pločevina
AlMg3

Do največ 4-celični 1x ločilno stikalo In=1250
kompaktni SN blok A, 50kA in (do največ) 9 x
(3 x vodna celica, 1 vertikalnih varovalčnih letev
x tra.ce.

630

3600 x
1700 x
3017

KTPp
1000/4

pločevina
AlMg3

Do največ 4-celični 1x odklopnik In=1600 A, 50 1000
kompaktni SN blok kA in (do največ) 9 x verti(3 x vodna celica, 1 kalnih varovalčnih letev
x transf. celica)

2070 x
1700 x
2760

3200 x
2200 x
2830

Opomba : Za opremo glej ustrezne enopolne sheme v nadaljevanju.

Preglednica 2: Osnovni tehnični podatki betonskih kompaktnih TP
Tip

Material
ohišja

Vgrajena SN
oprema

KTP/
b250/1

Armirani Brez SN opreme
vodotesni -priklop SN KB
direktno na TR
beton
C35/45

KTP/
b400/4

Armirani
vodotesni
beton
C35/45

Do največ 4-celični
kompaktni SN blok
(3 x vodna celica, 1
x transf. celica)

KTP/
b630/4

Armirani
vodotesni
beton
C35/45

KTP/
b100
0/4

Armirani
vodotesni
beton
C35/45

Vgrajena NN oprema Največja Okvirna
moč TR teža
(glavne varovalke +
z
izvodi) (glej enopolne (kVA)
opremo
sheme)
(kN)
71 kN

1700 x
2000 x
2550

400
1x ločilno stikalo
In=1250A, 50kA in
(do največ) 8 x vertikalno varovalčno letev

120 kN

2800 x
2000 x
2400

Do največ 4-celični
kompaktni SN blok
(3 x vodna celica, 1
x transf. celica)

630
1x ločilno stikalo
In=1250A, 50kA in do
največ 10 x vertikalno
varovalčno letev

100 kN

1800 x
3000 x
2650

Do največ 4-celični
kompaktni SN blok
(3 x vodna celica,
merilna, 1 x transf.
celica)

1x tripolno ločilno stikalo In=1600A, 50kA
in do največ 10 x
vertikalno varovalčno
letev

130 kN

2400 x
3100 x
2650

Varovanje transformatorja

1x vertikalno
varovalčno letev + (do
največ) 6 x vertikalno
varovalčno letev

Transformatorsko zaščito se izvaja na
načine, ki so v skladu s SONDO, t.j. 31.
člen teh navodil, ter navodil v dodatku D
te TS:
1) za transformatorje velikosti od 20 do
vključno 250 kVA se na SN strani vedno
uporablja varovanje pred kratkim stikom z
ustreznimi VV varovalkami z udarno iglo,
na NN strani pa pred preobremenitvijo in
kratkim stikom z ustreznimi NV varovalkami (glej dodatek D).
2) za transformatorje velikosti od 250 do
vključno 630 kVA se vedno uporablja t.i.
Čebuljeva zaščita. Na SN strani se vedno

250

Min
mere
ohišja
dxšxv
(mm)

1000

izvede varovanje pred kratkim stikom z
ustreznimi VV varovalkami z udarno iglo
ali ustreznim relejem (stikalni bloki s trdno
izolacijo), ki povzema izklopno karakteristiko ustrezne varovalke in SN ločilnim stikalom v SN celici in kombinacijo z bimentalno zaščito na NN strani ter samo ločilnim
stikalom na NN strani (npr.HBST 1250 in
podobnih) za glavni izklop na NN strani.
3) Za varovanje transformatorjev moči
1000 kVA in več se v SN transformatorski
celici predvidi varovanje z VV varovalkami
z udarno iglo in odklopnim ločilnikom ali
stikalom z relejem ter na sekundarni strani z
NN odklopniki s kratkostično in pretokovno

zaščito in sicer z naslednjimi nazivnimi tokovi za Ptr = 1000 kVA, 1600 A.

NN razdelilnik

Posebnosti:
KTP 250
NN razdelilnik vsebuje glavne varovalke in možnost vgraditve do vključno šestih (6) odcepov (izvodov). NN izolirane
vertikalne letve so 400 A, širine 100 mm.
Vgrajeni sistem zbiralnic L1, L2, L3 (ECu
30 x 10 mm) ima pripravljene izvrtine ter
vložne matice na zbiralkah za naknadno
vgraditev letev ter PE in N zbiralnico (ECu
30 x 5 mm) z možnostjo njune povezave.
KTP 630
NN razdelilnik je vgradne izvedbe.
Predvidena je vgradnja tripolnega ločilnega
stikala 1250 A kot glavno stikalo in vertikalnih izoliranih varovalčnih letev 400A ali 630
A standardne širine 100 mm za NN izvode.
Vgradijo se le vertikalne izolirane varovalne letve za dejanske NN izvode, rezervnih
letev (za morebitne bodoče NN izvode) se
predvidoma ne vgrajuje, ker je NN plošča
oziroma zbiralnice že predpripravljena za
kasnejšo dograditev oziroma montažo vertikalnih izoliranih varovalnih letev.
KTP 1000
NN razdelilnik je vgradne izvedbe.
Predvidena je vgradnja tripolnega odklopnika kot glavnega stikala, 1600 A in
vertikalnih izoliranih varovalčnih letev
400 A standardne širine 100 mm za NN
izvode. Vgradijo se le vertikalne izolirane
varovalčne letve za dejanske NN izvode,
rezervnih letev (za morebitne bodoče NN
izvode) se predvidoma ne vgrajuje, ker so
NN plošča oziroma zbiralnice že predpripravljene za kasnejšo dograditev oziroma
montažo vertikalnih izoliranih varovalčnih letev.
Posebnost je tudi zahteva, da se ponovno vgradi ustrezni V-meter tipa FQ3307 s
prigrajeno preklopko, 0-500 V in A-metre
MQ307,0-6A z izračunom prestave za
vse vrednosti TT od 50 do 1600 A, vse na
nalepki. Za priklop agregatov je na NN
plošči predvidena vgradnja vertikalne izolirane varovalčne letve 630 A, za priklop
priključnih kablov dizel-električnega agregata pa je na ohišju predvidena odprtina,
skozi katero se le-ti vpeljejo.
Boris Sterle,
OE ORDO - Oddelek za tipizacijo
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Zdravje na delovnem mestu

Brezplačna vadba

Izobraževanje, osveščanje
in promocija zdravja na
delovnem mestu

100 zaposlenih
v gibanju

Za zaposlene bo podjetje od konca
novembra 2012 in v začetku leta 2013 v
okviru certifikata Družini prijazno organiziralo izobraževanja na temo Zdravja na
delovnem mestu. Tako je podjetje naredilo
velik korak naprej k osveščanju in promociji gibanja, zdrave prehrane in zdravja na
delovnem mestu. Večina izobraževanj bo
potekala v okviru usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva
v skladu s 24. členom Zakona o varnosti
in zdravju pri delu in 20. členom Zakona
o varstvu pred požari. Izvajalec izobraževanja je Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana s predstavniki zdravnikov in
športnim trenerjem Samom Belovičem
Pučnikom. Izobraževanje zajema meritve
dejavnikov tveganja, kjer zdravniki zaposlenim izmerijo krvi tlak, indeks telesne
mase, delež maščobe v telesu, krvni sladkor in holesterol. Ob tem zaposleni v primeru odstopanja od običajnih kazalnikov
od zdravnikov dobijo informacije o kratkoročnih in dolgoročnih vplivih na zdravje
in postopkih obvladovanja zmanjšanja morebitnih tveganj. V nadaljevanju sledi izobraževanje na temo zdrave prehrane in gibanja (pomen telesne dejavnosti za zdravje
in motiviranje za redno telesno dejavnost
Prikaz telesne vadbe med delom.

Med pregledom krvi za krvni sladkor in
holesterol.

(vzdrževanje kondicije), ipd. Prikazane
bodo tudi telesne vaje za gibljivost vratne
hrbtenice, pravilne drže in podobno. Za terenske delavce bodo prikazane ogrevalne
in raztezne vaje ter vaje za moč oz. krepitev telesa in pravilno dvigovanje bremen,
vlečenje, potiskanje). Zaposleni, ki so se
udeležili tovrstnih delavnic, so bili zelo zadovoljni in upravi se zahvaljujemo za spodbujanje, razumevanje, konkretno podporo
in zavedanje, kako pomembni so zaposleni
v podjetju. K tovrstnemu izobraževanju so
pristopili tudi v Elektro energiji.
Alenka Pretnar,
poblaščenka za certifikat Družini prijazno podjetje

V okviru certifikata Družini prijazno
podjetje se je podjetje odločilo, da
od 1. oktobra 2012 do 31. marca
2013 omogoča zaposlenim vodeno
brezplačno telesno vadbo ali fitnes
na lokacijah v Ljubljani, Domžalah,
Kamniku, Litiji, Trbovljah, Kočevju in
Novem mestu. V izbranih športnih
centrih je na voljo prenosna karta,
ki jo večinoma ne more uporabljati
več oseb hkrati, zato si je treba svoj
stalni termin rezervirati vnaprej pri
Alenki Pretnar (tel: 01/230 4113 ali
alenka.pretnar@elektro-ljubljana.si).
Zasedenost oz. prosti termini so dostopni na spletni strani podjetja v rubriki Kadri in izobraževanje/Družini
prijazno podjetje. Trenutno obiskuje
brezplačno telesno vadbo 100 zaposlenih. Brezplačno redno telesno
vadbo za zaposlene omogoča tudi
Elektro Energija. Toplo vabljeni vsi,
ki še razmišljate, da bi se nam pridružili.
Alenka Pretnar,
poblaščenka za certifikat Družini prijazno podjetje

31

PREDSTAVIMO SE

32

MREŽENJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2012

Branko Volf

DE Elektro Kočevje – OE Storitve na DO – Oddelek za splošne zadeve
Kot mlad elektrotehnik sem se na enoti Elektro Kočevje zaposlil novembra
1971. Delo elektromonterja-pripravnika sem začel opravljati v takratnem nadzorništvu Kočevska Reka, ki je skrbelo predvsem za vzdrževanje elektroenergetskih
objektov in naprav južno od Kočevja, vključno s tedaj zaprtim območjem ter v
dolini reke Kolpe in Čabranke ob sedanji meji z republiko Hrvaško. Glede na to,
da sem že v času šolanja tam opravljal počitniško prakso, mi delo na terenu ni
bilo tuje in mi je nudilo veliko zanimivih in praktičnih izkušenj za nadaljnje delo.
Po odsluženem vojaškem roku junija 1973 sem bil razporejen v skupino za
priključke na sedežu enote v Kočevju kot elektromonter pri izdelavi in popravilu elektroinštalacij in priključkov, leta 1974 za krajši čas v službo razvoja na
področju projektiranja elektroenergetskih naprav ter od januarja 1975 v splošno
službo, kjer sem v 37 letih napredoval do vodje oddelka za splošne zadeve.
Odgovoren sem za opravljanje kadrovskih in splošnih opravil na DE Kočevje.
Poleg dela na DE pa sem bil leta 2001 imenovan tudi za upravitelja obrambnega načrta ter nato posledično tudi skrbnika načrta zaščite in reševanja Elektro
Ljubljana. Ker sem v družbi zaposlen že dobrih 39 let lahko zapišem, da je
bilo delo vseskozi zelo pestro, zanimivo, občasno tudi zahtevno in naporno, a
vendarle prijetno zaradi dobrega sodelovanja s sodelavkami in sodelavci. Sedaj
se že spogledujem s tretjim življenjskim obdobjem v upanju, da mi bo tudi to
prineslo veliko zanimivega in prijetnega.

Damir Stare

OE Skupne storitve – Oddelek za varnost in zdravje pri delu
Po zaključenem šolanju sem se zaposlil v Elektro Ljubljani, Oddelku za
varnost in zdravje pri delu kot varnostni inženir. Opravljam dela strokovnega
sodelavca za varnost in zdravje pri delu. Večino mojega dela poteka na terenu,
kjer preverjam izvajanje predpisov ter uporabo osebne varovalne opreme pri
izvajanju elektromonterskih del. Z vodjo oddelka Vesno Oman sodelujem pri
izobraževanju ter izvajanju preverjanja znanja sodelavcev iz področja varstva
pri delu.

Matija Urh

DE Novo mesto - OE Storitve na distribucijskem omrežju – Služba za distribucijsko operativo
V Elektru Ljubljana sem se zaposlil leta 1999 kot elektromonter-pripravnik.
Delal sem v skupini za izgradnjo v nadzorništvu Črnomelj. Po pripravništvu
sem postopoma napredoval do samostojnega elektromonterja. Dnevi opravljanja poklica samostojnega elektromonterja so bili vedno polni presenečenj, tako
pozitivnih kot negativnih, vendar sem se trudil priti do najboljših rešitev - seveda z zelo dobrimi sodelavci. Pri delu na terenu včasih teorija iz šole ne pomaga,
potrebno je trdo delo v dobrem in slabem, z veliko različnih primerov izvedbe.
Ker mi nikoli ne zmanjka izzivov, sem se odločil za vpis na višješolski študij,
ki sem ga tudi zaključil. Od aprila 2009 sem zaposlen kot dokumentarist na
distribucijski enoti Novo mesto. Delo me zelo veseli, saj poteka tako na terenu
kot v pisarni.
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Matevž Čuk

DE Ljubljana mesto, OE Storitve na DO – Služba za izgradnjo distribucijskega omrežja
Kot pripravnik sem se v podjetju zaposlil leta 2003, najprej na področju
rednega vzdrževanja energetskega omrežja v nadzorništvu Moste Polje. V letu
2007 sem bil razporejen na mesto pomočnika delovodje skupine za izgradnjo
nizko napetostnega omrežja v službi za izgradnjo distribucijskega omrežja, od
lani pa zaradi velikega pomanjkanja kadrov začasno opravljam dela delovodje.
Začasen premik še vedno traja. Lani sem uspešno zaključil tudi izobraževanje
za delo pod napetostjo. Na terenu izvajam dela na nizkonapetostnem omrežju
in na daljnovodih. Večkrat smo s sodelavci tudi v pomoč drugim ekipam. Delo
je zelo raznoliko in mi vsak dan predstavlja nov izziv. Konkreten izziv je tudi
vodenje skupine, zlasti vodenje in urejanje odnosov med različnimi sodelavci.

Tina Matoš

OE Skupne storitve – Pravna služba
Moje prve delovne izkušnje segajo v leto 2001, ko sem še kot študentka
Pravne fakultete začela pri sedanjem delodajalcu odkrivati in se učiti, kako potuje elektrika. Po opravljenem pripravništvu v pravno kadrovski službi leta 2002
sem bila sprva razporejena v službo za javna naročila in nabavo, tri leta kasneje
pa kot samostojni pravni referent v pravno službo. Tako zdaj teče sedmo leto,
odkar se ukvarjam s pravnimi zadevami na področju distribucije električne energije, kjer sem vključena v reševanje različnih zadev, od gradnje distribucijskega
omrežja pa do dobave električne energije končnemu odjemalcu. Poleg tega področja moje delo obsega tudi pomoč in svetovanje, pretežno s področja delovnega, pogodbenega in stvarnega prava, pomoč pri reševanju reklamacij in pritožb
uporabnikov omrežja in še bi lahko naštevala. Delo je izjemno dinamično in
raznoliko, zahteva hitro odzivnost in veliko mero iznajdljivosti.
Velik del mojega življenja zavzema prostovoljsko delo v društvu Aiša, preko katerega pomagamo zavrženim, bolnim in zlorabljenim živalim ter ljudem
v socialni stiski. Zelo rada potujem in spoznavam nove kulture, skrbim za
psičko, plešem salso, zadnje čase pa se navdušujem tudi nad jahanjem konjev.

Matej Trošt

DE Trbovlje – Nadzorništvo Radeče - delovodje skupine RV
Prve izkušnje v Elektru Ljubljana sem si pridobil že med šolanjem, ko sem
med počitnicami opravljal počitniško delo. Nato sem se po končani srednji
šoli leta 2004 zaposlil in bil razporejen na delovno mesto elektromonterja. Ker
imam vedno željo po napredovanju, sem ob delu nadaljeval šolanje in uspešno
zaključil višješolsko izobraževanje. V začetku letošnjega leta sem tako postal
delovodja skupine za vzdrževanje. Moje delo je zanimivo in polno izzivov,
od priprave dela do same izvedbe, ki ga po zaslugi dobro sodelujočega tima
uspešno opravimo. Že nekaj let tekmujem tudi v ekipi plezanja na drog, kjer
dosegamo odlične rezultate. Prosti čas pa najrajši preživim s svojima sinovoma, ki vedno kaj ušpičita in me nasmejita.
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Strokovna ekskurzija

Izjemen tehnološki
razvoj Dolenjske

P

Verjetno je Dolenjska kot pokrajina tisti del Slovenije, ki se v sedanjem
času najhitreje tehnološko razvija. Kar nekaj gospodarskih družb z visoko
tehnologijo, kot so Revoz - tovarna avtomobilov, Krka - tovarna zdravil in
kozmetike, Adria - počitniške prikolice, Akrapovič - izpušni sistemi, TEM
Čatež – elektroinštalacijski izdelki in marsikateri drugi, ki jih še nismo
pogledali in opazili. Kot elektrotehniki smo se odločili »elektrotehnično«
in si kot prvega ogledali Revoz in njegovo elektrotehniko ter pridobili prve
informacije o proizvodnji električnih avtomobilov.

redhodne prijave, seznami, organizacija in v četrtek, 8. novembra
2012, smo se odpravili. Čudovit
sončen dan in Dolenjska pokrajina nas vabi in čaka. Prevoz po avtocesti in
naenkrat smo pred tovarno Revoz v Novem
mestu. Prijaznemu sprejemu Urške Bohor
takoj sledi predstavitev tehničnih podatkov
tovarne Revoz. Izdelujejo avtomobile tipa
Twingo, Clio in Wind. Revoz je v 100 %
lasti Renaulta. V letu 2012 še sprejemajo
ekskurzije, v letu 2013 pa že pričnejo s proizvodnjo novega električnega avtomobila
v sodelovanju z družbo Daimler. Verjetno
bo to modificiran Smart na električni pogon, možen pa je tudi Renaultov Twizy.
Trenutno delajo v dveh izmenah, prilagajajo se povpraševanju po proizvodnih

modelih. Ob polni angažiranosti ter zaposlenosti 2100 delavcev in delu v treh izmenah naredijo dnevno 610 avtomobilov. Ob
tem podatku sledi vprašanje, kaj zanje pomeni izpad električne napetosti in kolikšen
je izpad števila proizvedenih avtomobilov v
dnevni proizvodnji. Po uvodni predstavitvi,
kjer nam v prikazanem filmu Silvo Balant,
vodja vzdrževanja energetike, predstavi
energetiko Revoza: zakupljena električna moč 25,2 MVA, povprečna konica 15
MW, transformacija 2 × 8 MVA, napetost
20/6/0,4 kV, interna SN 20 kV zanka. O
električnem avtu je informacij bolj malo,
pokažejo le promocijski film o vožnji po
Parizu. Renault ima dva programa elektromobilov - lasten Twizy in kooperacijo z
Daimlerjem. V letu 2014 pričnejo z redno

proizvodnjo električnih avtomobilov. Nas
je zanimalo polnjenje električnih avtomobilov, torej električna črpalka. To imajo
dobro rešeno z zamenjavo akumulatorjev
v samo treh minutah. Elektro distributerji
bomo še naprej spremljali razvoj električnih avtomobilov in še posebej pripadajoče
potrebne elektroenergetike.
V Revozu smo se kar zadržali, bilo je
veliko vprašanj, posebno pri ogledu proizvodnje avtomobilov. Zahvalimo se za vso
prijaznost in že hitimo v TEM Čatež. Vmes
imamo še dobro kosilo v gostilni Šeligo v
Trebnjem. V TEM Čatežu smo prijazno
sprejeti. To je tovarna, ki proizvaja moderni elektroinštalacijski material. Proizvodnja
je povsem robotizirana, zato zahteva zelo
natančen in stalen nadzor. Direktor Andrej
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Mogočni DV steber 2×400kV Krško - Beričevo

Bajuk nam predstavi celotno družbo, lastništvo in poslovanje. Delajo predvsem za tuje
naročnike, slovenski trg je za njih premajhen. Potreben je stalen nadzor in prilagoditev
trgu. Trenutno se poleg stalne proizvodnje
usmerjajo tudi v proizvodnjo zatemnilnikov (dimerjev) in prvi rezultati se že kažejo.
Preseneča nas njihova skrb za kakovost, poznavanje trga in potrebe po stalnem razvoju.
Razvojna pot bo šla zagotovo v smeri elektronskih vezij. Tu pa je potrebno širše sodelovanje z razvojnimi organizacijami in tehničnimi šolami. Direktorju Andreju Bajuk
zaželimo veliko uspehov in se zahvalimo
za njegovo izjemno angažiranost. Poguma
mu zagotovo ne manjka. Že prej so nam v
pogovoru predstavili, da je bila Ljubljanska
Elma iz Črnuč ustanovitelj te družbe, ki se je
kasneje samostojno postavila na svoje noge.

TEM je živi dokaz, kako lahko podjetje s
pravilno tržno usmeritvijo in trdim delom
uspešno globalno deluje.
Ker smo v bližini trase izgradnje daljnovoda 2 × 400 kV Krško – Beričevo, si je vredno to ogledati. V Sloveniji je to ena redkih
priložnosti pogleda na izgradnjo takega daljnovoda. Po predhodnem dogovoru z mag.
Alešem Kregarjem iz Elesa smo si ogledali
dve stojni mesti in sicer v bližini Gabrovke
in Tržišču v Mirnski dolini. Presenečenje je
pozitivno, predvsem pa veliko. Daljnovod je
projektiral IBE d.d., izvajalcev pa je več –
od Elektroservisov, do Dalekovoda Zagreb.
Predstavitev izgradnje in pomen daljnovoda nam predstavita mag. Zdenko Gomboc
ter inženir Borut Vrtačnik, oba sodelavca
Elesa. Osnovni namen daljnovoda je v tem,
da je mesto Ljubljana v direktni 2 × 400
kV povezavi z nuklearno elektrarno Krško.
Predstavili so nam problematiko umeščanja
elektroenergetskih vodov v prostor. Seveda
je to lastniška problematika tangiranih lastnikov parcel. Vsi dobro vemo, da daljnovod mora biti izgrajen in vedno je potrebo
najti skupen dogovor.
Kar nekam se nam ne mudi domov, tako
smo se znašli v prijetnem vzdušju. Pozna
ura narekuje svoje in moramo domov.
Zahvalimo se za gostoljubje in iz Tržišča
se preko Litije vračamo v Ljubljano. Ob
tej poti je tudi grad Bogenšperk in nočni
pogled na razsvetljen objekt je enkraten.
Ta čudovit nočni pogled lepo zaključi
strokovno potovanje po Dolenjski. Veseli
smo gospodarskega razvoja Dolenjske in
veselih, inovativnih in delovnih ljudi, ki
ga soustvarjajo. Še naprej jim želimo veliko delovnih uspehov.
Anton Avčin in Damjan Šifrer, Foto: Aleš Gruden
DE Ljubljana mesto

Zdravje na delovnem mestu

Preventivni
pregledi prsi
V okviru certifikata Družini prijazno
podjetje je Skupina
Elektro Ljubljana z
namenom ohranjanja
zdravja na delovnem
mestu v maju in juniju 2012 organizirala brezplačne preventivne preglede prsi. Pregledi so potekali z metodo
BreastScan (MO-GY) in z mamografijo v Zdravstvenem domu Ljubljana.
Brezplačnega preventivnega pregleda prsi se je iz Elektra Ljubljana udeležilo 72 sodelavk (53 %).
Za brezplačni prvi preventivni pregled prsi z metodo BreastScan so se
odločale predvsem mlajše sodelavke,
starejše sodelavke pa so, tudi v kombinaciji z ostalo diagnostiko, izbrale
predvsem mamografijo ali ultrazvok.
V nekaterih primerih bo treba opraviti
dodatno meritev in po potrebi dodatno
diagnostiko, vsem sodelavkam pa so
priporočeni redni samopregledi prsi.
Na pregledu MO-GY so bile sodelavke seznanjene s postopki natančnega
samopregledovanja prsi, vse več pogovorov pa je bilo namenjenega tudi
preventivi, predvsem kako se zaščititi
pred boleznijo. Danes vemo, da poleg družinske anamneze na možnost
pojava bolezni pomembno vplivajo
nepravilna izbira hrane, pomanjkanje
gibanja, življenjski stil (stres, alkohol,
nikotin, vplivi iz okolja, nepravilna uporaba plastike) in uporaba sintetičnih
hormonov (kontracepcijska zaščita,
hormonska nadomestna terapija).
Alenka Kušar,
namestnica pooblaščenke certifikata DPP

Sprejem v Revozu (od leve Silvo Balant, Urška Bahor, Anton Avčin).

Sprejem v TEM Čatež (levo Andrej Bajuk).

Udeleženci strokovne ekskurzije.

Foto: Srečko Cikač
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Sindikat skupine
Elektro Ljubljana

Optimizem velja
Leto se še ni dobro začelo, pa smo spet na
koncu. Vse bolj je očitno, da sem v nekaterih
rečeh preveč optimističen saj, kako drugače
razlagati pričakovanja, da bo v naslednjem
letu boljše, da bomo lažje zadihali in poskušali
nekatere stvari premakniti celo na bolje?
Norost ali neprimerna pričakovanja? Vsako
leto se zapletamo zaradi novih težav, vlada
odpira nove teme, kriza nikakor ne želi zapreti
svoje zgodovine.

Svet delavcev Elektra Ljubljana

Svet delavcev Elektro energije

Družbe v skupini delujejo po
delitvi razveseljivo uspešno

Čas priložnosti
in izzivov

Za nami je prvo poslovno leto »samostojnosti«, nekoč enotno
podjetje je sedaj razdeljeno v samostojne enote, matično družbo
Elektro Ljubljana d.d. ter hčerinski družbi Elektro energija d.o.o. in
EL OVE d.o.o. Čeprav smo mnogi kar z malce preveč skeptičnosti
zrli v to delitev, se je v praksi zadeva pokazala manj zapletena,
večina od nas ob svojem delu niti ne opazi posebnih sprememb.
Vse tri družbe poslujejo tako kot vedno, ukvarjajo se z istimi
oziroma s podobnimi zadevami kot vedno, razveseljivo pa je, da
lahko ob koncu leta 2012 zatrdimo, da so vse tri tudi uspešne.

mitja.fabjan@elektro-ljubljana.si

K

akorkoli že, leto je skoraj
za nami in kot predsednik
sindikata skupine Elektro
Ljubljana moram v nekaj
stavkih pojasniti minulo delo v tistih delih, ki so bili najpomembnejši za nas zaposlene. Še vedno rešujemo problem, ki
se nam je zgodil že spomladi, ko je vlada
delodajalcu »priporočila kršenje kolektivne pogodbe«, ki se nanaša na izplačilo
pogodbenega zneska regresa. Našo temeljno pravico, ki izhaja iz zakona in veljavne pogodbe, so si dovolili nezakonito
preurediti v svoje dobro in s tem sprožili
pomisleke v pravno državo in spoštovanje
zakonov. In ko se država postavi v tak položaj, je seveda upravičen pomislek, zakaj
bi potem državljani in zaposleni morali
delati prav in spoštovati tisto, kar druga
stran ne. Pogajanja o preostanku izplačila se vlečejo vse do danes, ko bi morali
zaposleni, ki smo to firmo skupaj z vodstvom potegnili iz rdečih številk preteklih
let, dogovoriti nagrado ob koncu leta. In
spet smo v isti zadregi, isti pomisleki, isti
izgovori. Resnično upam, da bo zadeva,
ko boste to brali, uspešno dogovorjena in
rešena v naše dobro.
Tekom celega leta smo v sindikatu reševali ogromno rednih problemov naših

članov, jih zastopali v delovnopravnih
sporih, jim zagotavljali pravno varnost
in bili v večini primerov uspešni. Kot da
ne bi bilo vsega dovolj, se je država letos lotila na čuden način ustanavljati SDH
(Slovenski državni holding), kjer smo strnili vrste v celotni energetiki in se odločili
za največjo akcijo: organizacijo referendumskih aktivnosti o zakonu, ki omogoča
ustanovitev te družbe. Zavedali smo se
pritiskov, velikega dela ter strašne odgovornosti, s polno energije smo šli v akcijo
ter v nekaj dneh zbrali zadostno število
podpisov. Predlagatelj zakona je uvidel resnost situacije in se začel pogajati,
vmes pa se loteval vseh možnih oblik pritiska, uporabili so tudi najbolj primitivne
metode osebnih diskvalifikacij sindikata
in njenih voditeljev. Tik pred zdajci smo
vendarle uspeli pogajanja pripeljati do
točke, ko smo dosegli večino naših zahtev
in tako umaknili pobudo. Zmaga za sindikat, zmaga za članstvo in vse zaposlene.
Ohranjamo obstoječa lastniška razmerja v distribuciji in za nekaj časa imamo
vsaj s tem mir. Vzporedno se nam stalno
ustvarjajo problemi s SODO, nekaj težav
smo zaznali tudi v naši hčerinski družbi
Elektro energija, se pogovorili z vodstvi
in ustvarili pogoje za odpravo teh težav.

Prav zaradi tega, drage kolegice in kolegi, v sindikatu podjetja in energetike še
živi močna volja po boju za naše pravice,
s skupno močjo in pripadnostjo firmi nam
bo to zagotovo uspelo. Imamo cilj in voljo
da zmagamo, pa čeprav je morda na kratek rok naš boj videti kot boj majhne barčice na razburkanem oceanu. V sindikatu
smo prepričani, da so jadra v naših rokah
in da s pomočjo vseh nas, ki jadramo na
tej barki, ladjico lahko uspešno zapeljemo
v mirnejše vode. Naj delodajalec skupaj
z lastniki ne pozabi, da ta barka pluje že
veliko let, da smo jo z veseljem negovali
in vzdrževali in da bomo zaposleni skrbeli, da bo tako tudi v prihodnje. Vse to se
bo zagotovo zgodilo, ne glede na to, kdo
trenutno upravlja krmilo.
Naj bo dovolj, vsem voščim lepe praznike, uspešen in miren skok v novo leto,
v novem pa seveda veliko dobrih sindikalnih novic. Iskrene želje seveda veljajo tudi vse tistim, ki ste že uspeli preiti
v mirnejše življenjsko obdobje in naše
delo v pokoju spremljate preko teh novic.
Srečno!
Mitja Fabjan,
v imenu izvršenega odbora sindikata skupine
Elektro Ljubljana
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egon.hoda@elektro-ljubljana.si

L

eto 2012 smo torej oddelali manj
stresno kot je bilo to leto delitve
2011, leto izčlenitve, prehodov
zaposlenih sem ter tja, pogajanj
o novih pravicah, finančnih in ekonomskih premetov, delovnih in drugih zapletov.
Minilo je predvsem v iskanju čim boljše
organiziranosti poslovnih procesov in varčevalnih idej, kar bi nam prineslo predvsem
manjše stroške in seveda posledično večji
dobiček. Država kot večinski lastnik je namreč v teh kriznih časih izpostavila predvsem dobičkonosno stran družbe. Preko
svojega zastopnika, Agencije za upravljanje
s kapitalskimi naložbami, je upravi družbe
naložila poslovne cilje, ki so bolj kot ne
temeljili na splošnih pričakovanjih, da se
bodo gospodarske razmere vsaj ustalile, če
že ne bo prišlo do večje gospodarske rasti,
ob tem pa se bo dalo s prodajo elektrike
in računi za omrežnino mastno zaslužiti.

Seveda. Nič od gospodarske rasti se žal ni
uresničilo, vendar pa je družba kljub temu
poslovala dovolj uspešno (po mnenju realističnih ekonomistov celo zelo uspešno),
da so bili na poletni skupščini lastniki zadovoljni. Kazalniki uspešnosti poslovanja,
katerih dosego je AUKN zahteval od naše
družbe, žal izhajajo le iz enega namena
gospodarskih družb, to je pridobivanje dobička. Povsem je pozabljen naš osnovni
namen, ki je po svoje celo nezdružljiv z
zahtevami po dobičkonosnosti. Gre za uveljavitev in zagotovitev javne koristi; kaj pa
je drugega kot javna korist, če distribucijsko omrežje varno in zanesljivo obratuje,
če ima gospodarstvo in prebivalstvo na razpolago nemoteno dobavo električne energije? Poudariti moram, da se tega dejstva
zagotovo zavedamo zaposleni, da se ga zavedajo v upravi naše družbe in celo nekateri člani nadzornega sveta, pa vendar je pritisk dobičkonosnosti v letu 2012 prevladal
v tej meri, da je bilo pozitivno poslovanje
ves čas postavljeno pod vprašanje, koliko
bolj pozitivni v dobičku smo še lahko.
Med vsemi temi zunanjimi okoliščinami, ovirami in spodbudami, nam je s prizadevnostjo, še bolj pa z našo izkušenostjo
in znanjem, uspelo spraviti leto 2012 »pod
streho«. Redna plača za nas, nekaj dobička
za državo, elektrika na razpolago za vse,
kaj bi si lahko še želeli? Ah, da, zdravja in
sreče v letu 2013!
Egon Hoda,
predsednik sveta delavcev

Bliža se konec leta in ob tej priložnosti
se člani sveta delavcev Elektro energije zahvaljujemo vsem vam, sodelavke in sodelavci, za zaupanje in pomoč
pri sodelovanju pri upravljanju družbe
Elektro energija, d.o.o. Hvala za vaše
pobude, predloge in vprašanja, ki ste
nam jih zaupali in so bili ključno vodilo in del uspešne poti v letu 2012.
Leto 2012 ocenjujemo kot uspešno,
saj je bilo to leto naše ustanovitve in
podpisa participacijskega dogovora.
V sodelovanju s poslovodstvom smo
sprejeli dva pravilnika, pomembna
tako za zaposlene v Elektro energiji
kot tudi za naše poslovne partnerje.
Pred nami je še kar nekaj izzivov in
verjamemo, da jih bomo z vašo pomočjo in dobrim sodelovanjem s
poslovodstvom uspešno realizirali.
Zavedamo se, da lahko le s skupnimi
močmi postanemo še boljši in uspešnejši. Vaše pobude, ideje in predloge bomo tudi v prihodnje z veseljem
sprejemali na naš elektronski naslov
svet.delavcev@elektro-energija.si.
O samem dogajanju in delovanju sveta delavcev pa vam bomo še naprej
poročali na naši spletni strani http://
energija-portal/SvetDelavcev. Še
enkrat hvala vsem ter srečno, zdravo
in zadovoljno leto 2013!
Svet delavcev Elektro energije d.o.o.

Od leve proti desni: Vitomir Panič, Janja Arh
Podkoritnik, Borut Kurmanšek, Gregor Zajc
in Igor Cetinski.
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Novoletna obdaritev
otrok

Siva kučma,
bela brada…
Dedek Mraz je razveselil
otroke zaposlenih v Elektro
Ljubljana in Elektro Energije.
Letos je razdelil 346 daril,
večino v Ljubljani, nekaj pa
tudi na območju Kočevja,
Novega mesta in Trbovelj.
Kot že leta poprej, je bil letos 8. december za otroke sodelavk in sodelavcev s področja Ljubljane in okolice, starih do vključno sedem let,
vesel, prijazen in razigran. Obiskal jih
je namreč eden od treh starih dobrih
mož – Dedek Mraz.
Pred prihodom Dedka Mraza nas je
zabaval Čarovnik Grega. Navdušil je
polno dvorano, predvsem otroke, ki so
se zabavali ob čarovniških trikih in dejavno sodelovali pri čaranju in prepevanju pesmic, predvsem pa pri klicanju Dedka Mraza, naj vendar že pride!
To se je tudi zgodilo. Veselje otrok je
bilo neizmerno. Kasneje smo razdelili
tudi darila in otroci so se nasmejanih
obrazov slikali z Dedkom Mrazom.
Ob tem naj se zahvalim vodstvu
družbe, ki je omogočilo dogodek in
se odločilo tudi za finančni prispevek. Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem, ki ste sodelovali pri pripravi dogodka!
Alenka Kušar,
namestnica pooblaščenke certifikata DPP

Družina Igorja Volfa z Dedkom Mrazom.
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Načrt delovnega časa za leto 2013

Ogled hidroelektrarne Zagradec

Osnovnošolci se učijo
o električni energiji

Zap.
št.
1.

Mesec

Število
dni

Število
nedelj

Število
sobot

Število
Ure praznikov
praznikov brez sob.,ned.

JANUAR

31

4

4

1

Število
delovnih dni

Delovne
ure

5 dnevni
teden

Skupno
št. ur

8

22

176

23

184

2.

FEBRUAR

28

4

4

1

8

19

152

20

160

Osnovna šola Božidarja Jakca že dolga leta uspešno sodeluje z
Elektrom Ljubljana pri seznanjanju učencev z elektriko. Prvič smo
z učenci tretjih razredov obiskali malo hidroelektrarno Prečna pri
Novem mestu že leta 2003.

3.

MAREC

31

5

5

0

—

21

168

21

168

4.

APRIL

30

4

4

1

8

21

168

22

176

5.

MAJ

31

4

4

2

16

21

168

23

184

6.

JUNIJ

30

5

5

1

8

19

152

20

160

7.

JULIJ

31

4

4

0

—

23

184

23

184

Način predstavitve pojmov o elektriki
in obisk elektrarne je bil za učence in učitelje zelo zanimiv. Malo elektrarno v Prečni
smo ob naravoslovnih dnevih z učenci obiskovali vsako leto vse do leta 2009. V letu
2010 smo organizirali obisk na Osnovni
šoli v Ljubljani in na naši podružnični šoli
v Hrušici. Tam sta nam Uršula Krisper in
Marko Piko pripravila predstavitev proizvodnje, prenosa in distribucije električne
energije s poudarkom na varčni rabi energije. V zadnjih dveh letih smo z Markom
Pikom obiskali po razdalji bližjo malo
elektrarno v Zagradcu.
Po učnem načrtu se učenci 4. razreda
osnovne šole seznanijo tudi z električno
energijo. Učiteljice na OŠ Božidarja Jakca
v Ljubljani smo želele, da bi si naši učenci
lažje predstavljali, kako pride elektrika do
naših domov. Na Elektro Ljubljana so nam
prijazno omogočili ogled hidroelektrarne
Zagradec. Tako smo 20. novembra 2012
ogled izvedli kot tehniški dan. V Fužini nas
je pričakal gospod Marko Piko iz službe za
odnose z javnostmi. Učencem je temeljito

8.

AVGUST

31

4

5

1

8

21

168

22

176

9.

SEPTEMBER

30

5

4

0

—

21

168

21

168

10.

OKTOBER

31

4

4

1

8

22

176

23

184

11.

NOVEMBER

30

4

5

1

8

20

160

21

168

12.

DECEMBER

31

5

4

2

16

20

160

22

176

365

52

52

11

88

250

2000

261

2088

SKUPAJ

V strojnici male hidroelektrarne Zagradec.

in razumljivo razložil delovanje elektrarne.
Večina učencev je z velikim zanimanjem
spremljala razlago. Nekateri pa so potešili radovednost z zanimivimi vprašanji. Še
bolj zanimiv pa je bil seveda ogled prostorov in naprav. Učenci so bili navdušeni in
verjamem, da bodo o delovanju hidroelektrarne znali povedati tudi v višjih razredih,
ko se bodo o tem spet učili. Nekateri učenci so svoje vtise tudi zapisali.
Marjanca Agrež,
razredna učiteljica na OŠ Božidarja Jakca Ljubljana

POJASNILA: Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za
delavce elektrogospodarstva 40 urni delovni teden.
Letna kvota ur po sistemu 40 urnega delovnega časa je 2088,
in sicer 261 dni x 8 ur je 2088 ur.
DAN ELEKTROGOSPODARSTVA
31.12.2013 (torek)
KOLEKTIVNI DOPUST - predvideni
3.5 2013 (petek)
24.6.2013 (ponedeljek)
16.8.2013 (petek)

OBDELAVA
(4. del. dan)

IZPLAČILO
(7. del. dan)

za mesec

Datum - dan

Datum - dan

Januar

06.02.2013-sreda

12.02.2013-torek

Februar

06.03.2013-sreda

11.03.2013-ponedeljek

Kadrovanje v preteklih mesecih

Marec

05.04.2013-petek

10.04.2013-sreda

April

09.05.2013-četrtek

14.05.2013-torek

V preteklih mesecih so se nam pridružili naslednji novi sodelavci: Maja
Oberstar, višji sodelavec RFS v službi finančnega računovodstva in Matej
Pestotnik, elektromonter, OE SDO, služba za izgradnjo, Domžale.
Delovno razmerje v naši družbi so zaključili Cilka Grabarac, Cvetko Gregorič,
Lado Kambič, Stanislava Anderlič, Ivana Bon, Vida Šturm, Slavko Petek,
Darko Perko in Anton Avčin. Podatki o prihodih, odhodih in prerazporeditvah
so objavljeni na naši spletni strani v rubriki Kadri in izobraževanje.
V preteklih mesecih sta nas zapustila upokojenca Bogdan Stanišič st. in Dušan Pirš.

Maj

06.06.2013-četrtek

11.06.2013-torek

Junij

04.07.2013-četrtek

09.07.2013-torek

Julij

06.08.2013-torek

09.08.2013-petek

Avgust

05.09.2013-četrtek

10.09.2013-torek

September

04.10.2013-petek

09.10.2013-sreda

Oktober

07.11.2013-četrtek

12.11.2013-torek

November

05.12.2013-četrtek

10.12.2013-torek

December

07.01.2014-torek

10.01.2014-petek

Alenka Pretnar,
kadrovska služba

1. januar - NOVO LETO (torek)
8. februar - SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (petek)
31. marec in 1. april - VELIKA NOČ (nedelja in ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (sobota)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (sreda in četrtek)
19. maj - BINKOŠTI (nedelja)
25. junij - DAN DRŽAVNOSTI (torek)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (četrtek)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (četrtek)
1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (petek)
25. december - BOŽIČ (sreda)
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI (četrtek)

Plan obdelave in izplačila plač za leto 2013
PLAČA

Prišli-odšli

PRAZNIKI

38

OPOMBA: Oddaja delovnih dnevnikov:
• vsak torek do 10. ure za pretekli teden,
• za zadnji teden v mesecu pa 1. delovni dan do 10. ure
naslednjega meseca.
Prijazno prosimo za redno oddajo dokumentov, saj le
tako omogočite pravočasni vnos opravljenih ur in s tem
izplačila plač na predvideni datum.
Danica Romih,
OE RFS
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Vstop v tretje življenjsko obdobje
Veliko let skupnega druženja in nešteto lepih in zanimivih dogodkov je za
nami. Čeprav s skupnim delom poganjamo tudi skupne korenine, se s časom
tudi vse spreminja, le spremembe so večne. V zadnjih mesecih je nekaj naših
dolgoletnih sodelavk in sodelavcev odšlo v zaslužen pokoj. Še vedno pa nas bo
z njimi povezovala zgodovina našega podjetja, ki smo ga skupaj soustvarjali.

Jelka Helena Urh

Nada Cvetaš

Cilka Grabarac

Jelka Helena Urh

Nataša Cvetaš

Cilka Grabarac

Jelka je bila med nami praktično vse
svoje aktivno obdobje. Napolnila je
častitljivih 40 let delovne dobe. Bila
je administrativna moč nekdaj samoupravnim organom, pokojnemu direktorju Gustavu Erklavcu in direktorju
Jožefu Zajcu. Zadnjih 12 let je vodila
evidenco vhodne in izhodne pošte ter
arhiv elektroenergetskih soglasij v samostojnem vložišču enote Ljubljana
mesto. Nanjo smo se lahko popolnoma zanesli, saj je vedno vedela, kje
se dokument nahaja oziroma kje je
tista točka v procesu, kjer naj ga iščemo. Bila je aktivna tudi v sindikatu in
športnem društvu. Če je bilo potrebno
kje poprijeti za delo ali pomagati, je
bila ona vedno tam.

Nada je najprej 31 let delala v blagajni podjetja, po zaprtju le-te pa v OE
Storitve za uporabnike kot referent
za uporabnike v informacijski pisarni.
Med nami v enoti Ljubljana mesto je
bila le zadnji dve leti. Urejala je evidence, prisotnosti, dopuste v Službi
za izgradnjo DO in podatke za obračun plač za dve službi. Pri svojem delu
se je izredno izkazala. Bila je natančna, vestna, vedno na delovnem mestu
in pripravljena urediti vse potrebno,
da je delovni proces nemoteno tekel.
Sodelavci smo vedno vedeli, da je ona
tam vedno za nas.

Cilka je urejala evidence v Službi za
distribucijsko operativo. Desna roka
sodelavcev je bila zadnjih dvanajst
let, saj so se dobro poznali in razumeli eden drugega. Skrbela je, da
dokumenti niso bili razlog za zastoj v
delovnem procesu. Pred tem izvajala
opravila v sektorju konzumnih del.

Drage dame - Nada, Jelka in Cilka – hvala vam za vaše predano delo, za vašo pozornost in dobro voljo, ki sto je sejale med nas. Pogrešali vas bomo. Dobrodošle
kadarkoli spet med nami.
Alenka Kušar, Foto: Alenka Kušar
DE Ljubljana mesto

Josip Janeš

Stanislava Anderlič

Ivanka Bon

Josip Janeš

Stanislava Anderlič

Ivanka Bon

Jesen na koledarju je poleg čudovitih
barv in plodov narave našemu sodelavcu Josipu Janešu prinesla tudi zaključek štiri desetletja dolge delovne poti.
Po koncu šolanja za avtomehanika in
voznika tovornih vozil je, tako kot njegov oče in velika večina prebivalcev
iz Osilniške doline, odšel trebuhom
za kruhom v Francijo. Najprej je delal
kot gozdni delavec, kasneje kot voznik
tovornega vozila. S kamionom polnim
šampanjca je krožil tudi po Parizu in
okolici, iz tistih časov se spominja prenekatere dogodivščine. V tujini je ostal
štiri leta, nato se je vrnil v domovino.
Leta 1978 se je odločil za bolj umirjeno življenje in se zaposlil v Elektru
Ljubljana v enoti Kočevje kot šofer avtomehanik, kjer je za volanom ostal vse
do upokojitve. Medtem je opravil tudi
tečaje za hidravlična avtodvigala, za
plamensko varjenje in rezanje, gradbeno mehanizacijo in upravljanje viličarja.
Pretežni del njegove delovne poti je
zaznamovalo delo pri izgradnji in vzdrževanju elektroenergetskih objektov
in naprav. Žal je leta 2006 nesreča pri
delu pri njem pustila posledice, zaradi
katerih je bil razporejen k opravljanju
vzdrževalnih del na obratnih in poslovnih stavbah, tik pred upokojitvijo pa v
recepcijo na sedežu DE, kjer se je prvič
srečal tudi z osebnim računalnikom. Za
njegovo dolgoletno delo pri nas se mu
iskreno zahvaljujemo, v tretjem življenjskem obdobju pa mu želimo zdravja,
osebnega zadovoljstva in veliko prijetnih trenutkov.

Leta 1988 se je zaposlila kot telefonistka v DE Novo mesto in to
delo je opravljala vse do upokojitve.
Telefonist mora pri svojem delu biti
miren in vljuden do strank, kar Stanka
vsekakor je. Prav tako potrebuje socialen čut, obzirnost in sposobnost hitrega in mirnega premisleka, posebno
takrat, ko je centrala zasedena ali v
nepričakovanih situacijah. Večkrat je
bilo treba sprejeti odločitev, ko sogovornik ni natančno vedel, na koga se
mora obrniti ali kdo je odgovoren za
njegovo vprašanje. Pri delu telefonist
daje informacije, pomaga klicatelju do
pravega sogovornika. Stanka je opravljala tudi receptorska dela in skenirala dokumente. V podjetju je bila prva
oseba, na katero so se stranke, v zadnjem času vse bolj zahtevne in neizprosne, obrnile s svojimi vprašanji.

Leta 1979 se je zaposlila v DE Novo
mesto na delovno meso šifrant obračunskih podatkov. Kasneje je bila
prerazporejana na različne naloge, od
kontrolorja tarife do fakturiste LO, leta
1996 pa je bila zaradi potreb razporejena v nadzorništvo Šentjernej. Leta
2002 se je vrnila na sedež distribucijske enote Novo mesto kot referent za
uporabnike, kjer je ostala vse do upokojitve. V začetku je delo opravljala
ročno, s prihodom računalniške obdelave pa se je vse spremenilo, število
zaposlenih pa se je manjšalo. Sistem
obračunavanja se je spreminjal, vzpostavil se je nov način upravljanja z
uporabniki. Proti koncu delovne dobe
je opravljala dela »pri okencu« in bila
izpostavljena različnim dogodkom s
strankami. Kot povedo najožji sodelavci, je bila Ivanka vedno dobre volje,
pripravljena pomagati in usklajevati
različne interese med sodelavci.

Branko Volf,
DE Kočevje

Dragi sodelavki, hvala za vajino prijaznost in trud, ki sta ga izkazali na delovnem
mestu. Sodelavci vama želimo dolgo prejemanje zaslužene pokojnine in odkrivanje novih radosti, ki jih prinaša življenje. »Vsak tiho zori, počasi in z leti, a kamor že
greš, vse poti je treba na novo začeti« (Tone Pavček).
Jolanda Štukelj,
DE Novo mesto
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Prednovoletno
srečanje
upokojencev
Predsednik uprave Elektro
Ljubljana Andrej Ribič je
upokojenkam in upokojencem
poslal prijazno vabilo na
prednovoletno srečanje,
ki smo se ga z veseljem v
velikem številu udeležili. Zadnji
novembrski dan smo se zbrali
v Stari mestni elektrarni Elektro
Ljubljana.
Pozdravil nas je predsednik uprave
Andrej Ribič, nam predstavil trenutno stanje v podjetju in orisal načrte
za naprej. Povabil nas je k ogledu
monokomedije »Bužec on, bužca
jaz«, ki nam jo je na našo željo predstavila Saša Pavček, igralka, prvakinja SNG Drama. Komedija je zabavna zgodba o Lučani, preprosti in
prikupni Primorki. Po predstavi nam
je Andrej Ribič zaželel lepe praznike
in nas povabil na prigrizek ter kozarček rujnega. Jože Bergant, predsednik Društva upokojencev Elektro
Ljubljana, se je v imenu upokojencev zahvalil za povabilo na prijetno
druženje, prav tako tudi Saši Pavček
za odlično predstavo, v kateri smo
zelo uživali in bili navdušeni nad njeno vrhunsko izvedbo. V prijetni družbi starih znancev in prijateljev smo
se do odhoda avtobusov prijetno
družili in si izmenjali novice.
Vsi udeleženci srečanja se upravi
Elektra Ljubljana zahvaljujemo za
prijeten večer in želimo vsem zaposlenim in njihovim domačim lepe
praznike in srečno v letu 2013. Ob
tej priložnosti vabimo vse »novopečene« upokojence, pa tudi vse
ostale, ki še niste člani društva, da
se nam pridružite, da bomo skupaj
načrtovali in uživali v aktivnostih
društva.
Zvonka Osredkar

Postojnska jama Martinovanje
Skoraj bi lahko rekla, da nas
Primorska ne mara. Zakaj? Že drugič
nam je vreme preprečilo, da bi speljali
pohod, kot smo načrtovali. Pa vendar,
mi se ne damo. Izpeljali smo rezervno
varianto in se namesto na pohod Po
Kosovelovi poti z vlakcem odpeljali
»pod streho«, v Postojnsko jamo in občudovali podzemno bogastvo lepote, ki
jo je ustvarila narava oz. voda v tisočih
letih. Ne le, da kaplja kamen izdolbe,
kaplja kamen tudi stori. Tiho kapljanje
vode ustvari v mnogo, mnogo letih čudovite skulpture, kar se v postojnskih
stalagmitih, stalaktitih in stebrih lepo
vidi. Skozi jamo teče reka Pivka, ki je
s svojim podzemnim tokom jamo tudi
ustvarila. Res, če želiš videti bogastvo
narave in občudovati njeno vztrajnost in
moč, moraš obiskati Postojnsko jamo.
Saj ni težko. V jamo te zapelje jamski
vlakec, potem se sprehodiš po rovih,
galerijah in dvoranah. Med potjo občuduješ kapnike, stebre, zavese, špagete,
ki visijo s stropa. Proti koncu sprehoda
greš mimo akvarija s človeško ribico in
že si na »postaji«. Vlakec te odpelje v
beli dan. No, ko smo prišli iz jame, nas
je pozdravilo sonce in se nam oddolžilo za jutranje deževje. Sprehodili smo
se po okolici in se odpeljali v Štorje na
kosilo. Voščili in zapeli smo Justi, ki je
praznovala okroglo obletnico. Po kosilu
smo se odpravili v vas Avber in si ogledali cerkev sv. Miklavža in Luke ter občudovali Kraljeve slike. Sprehodili smo
se do avtobusa in se odpeljali domov.
Še bomo šli na Primorsko.

Martinovanje je dogodek, na katerem
se zberemo veseli ljudje in zgledno počastimo svetnika, ki iz mošta naredi vino.
Tokrat smo se odpeljali v Semič v Beli
krajini. To je naselje, ki leži ob vznožju z
vinogradi zasajene Semiške gore. Zaradi
številnih sejmov je bilo pomembno tržno
središče Bele krajine. Po 2. svet. vojni, ko
so zgradili elektrotehniški in lesni industrijski obrat, je postal tudi zaposlitveno in
upravno središče pred tem povsem agrarnega dela Bele krajine. V Semiču in bližnji
okolici je bilo v preteklosti več gradov, ki
so danes v razvaline. Sakralni objekti so
bili zaradi pogostih turških vpadov večkrat
opustošeni. Okrog župnijske cerkve sv.
Štefana je še ostanek zidu, ki spominja na
pretekle dogodke.
Po prihodu v Semič smo se najprej odpeljali v zidanico Malnarič, kjer smo ob
domačem kruhu – belokranjski pogači in
siru poskusili nekaj njegovih vin. Zvedeli
smo tudi, da je že njegov praded bil vinogradnik in je v spomin nanj eno izmed
vin, ki jih prideluje, poimenoval Nampelj.
Zapeli smo nekaj pesmi in se odpeljali v
dolino na praznovanje. V gostilni Pezdirc
so nam za dobrodošlico postregli z belokranjsko pogačo in dobro kapljico. Sledilo
je Martinovo kosilo s pridihom belokranjske kulinarike. Prišel je tudi godec in nas
spravil na plesišče. Komaj smo se dobro
ogreli, že je prišel »škof« in krstil mošt, da
smo potem pili vino. Voščili smo Eriki, ki
je pred kratkim praznovala okroglo letnico.
Ob klepetu, plesu in petju čas hitro mine
in morali smo proti domu. Zaželeli smo si
nasvidenje na naslednjem srečanju.

Zvonka Osredkar

Zvonka Osredkar

Pred vhodom v Postojnsko jamo.
Foto: Janez Weilgoni

Degustacija vin v Malnaričevi kleti je bila
posebno doživetje..
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Grossglockner

Dobrepoljski
pohod

Udeleženci izleta na Grossglockner. Foto: Janez Weilgoni

Iz Tivolija smo se odpeljali proti
Gorenjski in skozi enocevni Karavanški
predor, dolg nekaj več kot 8 km, ki so ga
gradili v letih 1986-1991, stopili v Avstrijo.
Pot smo nadaljevali mimo Beljaka in
Spitala po dolini reke Bele do gorske vasice Heilegenblut. Vasica, ki leži na višini
1288 m je znana po gotski romarski cerkvi
sv. Vincenca z visokim zvonikom, je bila
zgrajena med leti 1460 - 1491. V cerkvi so
shranjene relikvije svete rešnje krvi. Po legendi je relikvijo iz Konstantinopla prinesel danski vitez Brikcij v letu 914. Na poti
domov ga je presenetil in pod seboj pokopal snežni plaz. Njegovo telo so našli potem, ko so iz krvi zrasli v snegu trije klasi
pšenice. Zato so v grbu kraja pšenični klasi.
Pot smo nadaljevali po mednarodni visokogorski alpski cesti proti Grossglocknerju.
Cesto so za promet odprli leta 1935, gradili
so jo pet let. Oskrbuje jo in z njo upravlja
zasebna družba. Če so vremenske razmere
ugodne, je odprta od maja do novembra.
Med vožnjo do Grossglocknerja se nam
odpira prelep pogled na več kot 30 vrhov,
ki presegajo višino 3000 m. Po skoraj 50
km vožnje se ustavimo na parkirišču pod
Grossglocknerjem (Velikim Klekom), ki
meri v višino 3797 m. Ker smo imeli za
seboj že kar precejšnje število km, smo se
pred nadaljevanjem poti malo podprli, za
kar je poskrbel Tonček, ki je pred kratkim
praznoval okroglo obletnico. Dobro podprti
smo se z lokalnim avtobusom odpeljali na
razgledno teraso Franz Josef Hohe na višini

2.362 m, od koder se nam odpre prelep pogled na najvišji vrh Avstrije Grossglockner
in pod njim ledenik Pastirica ter na številne
visoke vrhove okrog. Med sprehajanjem
po okolici smo z zanimanjem opazovali svizce, ki so zaščitni znak pokrajine.
Svizec je godalec z velikimi očmi, majhnimi uhlji, dolgimi kremplji, kratkim repom,
tehta do 8 kg in živi v skupnosti (tropu)
do 10 živali. Hrani se z rastlinje. Živali v
visokogorju prespijo zimo. Ko smo se vsi
zbrali v avtobusu smo nadaljevali pot proti Edelweisspitze in uživali v razgledu na
tritisočake. Po krajšem postanku smo se
spustili v dolino do turističnega kraja Zell
am See in si ogledali njegove znamenitosti - cerkev, osrednji trg, jezero. Kraj je
zelo zanimiv za smučarje, saj so v njegovi
okolici številna smučišča. Kmalu smo nadaljevali pot preko Bichofshofna, se vmes
ustavili še na kavici in počasi prišli v Tivoli,
kjer smo si polni novih vtisov zaželeli srečno in nasvidenje
Zvonka Osredkar

VOŠČILO
Članom in članicam društva, upokojencem in zaposlenim Elektro
Ljubljana želimo poln koš zdravja,
zvrhano mero optimizma in širok
krog iskrenih prijateljev. Lepe praznike in srečno leto 2013.
Jože Bergant,
predsednikDruštvaupokojencevElektroLjubljana

Jutro je bilo deževno in veter se je nesramno poigraval z našimi dežniki že
v Ljubljani. Kljub vsemu smo se odpravili na pot in se ustavili v Grosuplju,
kjer smo si privoščili mamljivo dišečo,
vročo črno kavico in se nato odpeljali
v Veliko Mlačevo, kjer sta nas čakala Jolakna in Janez, nato pa se preko
Čušperka pripeljali v Videm. Ustavili
smo se pred Jakličevim domom, kjer je
predsednik uredil formalnosti – prijava
in plačilo startnine, nato smo šli na pot.
Pot je speljana iz Vidma, mimo cerkve Roženvenske Matere Božje v
Podgorico, skozi Zagorico v Malo vas,
Zdensko vas, mimo cerkve sv. Antona
Padavanskega na Zdenski Rebri v najstarejšo dobrepoljsko vas Cesta do
Predstrug. Mimo kamnoloma se pot
vzpne na pobočje Male gore, ločnico med Ribniško in Dobrepoljsko ter
Struško dolino, mimo novega naselja
Videmski hrib do vasi Podpeč in naprej
do Vidma, kjer se zaključi. Nismo vsi
prehodili celotnih 13 km. To je uspelo
le dobro pripravljenim pohodnikom.
Ostali smo jo skrajšali za nekaj km.
Kljub temu smo si ogledali nekatere zanimivosti ob poti. Šli smo mimo
Štihovine in cerkve Roženvenske
Matere Božje, v Podgorici sta nas
pogostila Tončka in Alojz Nučič, v
Ratikah smo šli mimo središča dobrepoljske industrije. Pri gasilskem domu
v Zagorici so nas domačini postregli
z okusnimi domačimi dobrotami in
toplim čajem, ki se je prav prilegel v
deževnem in kar hladnem dnevu. V
zgornjih prostorih gasilskega doma
smo si ogledali nekaj Kraljevih del.
Korak smo nato usmerili čez razmočen travnik proti Zdenski vasi, kjer so
se gospodinje izkazale z več vrstami
doma pečenega kruha, možje pa so
nas postregli z medico in dobro kapljico. Ogledali smo si cerkev sv. Antona
Padavanskega in se odpravili proti
Vidmu, kjer nas je čakal avtobus in
enolončnica. Počakali smo pohodnike, ki so prehodili celotno, daljšo pot
in se nato odpeljali proti Ljubljani.
Zvonka Osredkar
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Željnske jame pri Kočevju

Skriti biser sredi Slovenije
Željnske jame se nahajajo med naseljema Šalka vas in Željne,
severovzhodno od središča mesta Kočevje. Posebej razveseljivo je, da se
z avtomobilom lahko pripeljemo skoraj do njih, kar je mogoče dodatna
vzpodbuda za tiste, ki omahujejo z ogledom ene najpomembnejših
slovenskih naravnih znamenitosti. Dodaten motiv je lahko tudi to, da so
jame skoraj ravne in tako povsem nezahtevne za ogled.
V bistvu gre za sistem več jam (vir: wikipedia) in sicer Mala
jama, Jama pri gostilni, Jama pod Šalka vasjo, Jame pri koritu in
najbolj znana Ciganska jama. Povezane so z rovi, bolj znana sta
Črni in Blatni rov. Najlepše je zasigana dvorana Kapelica, pozimi
pa jame okrasijo še mnogi ledeni kapniki.
Za te jame je značilno, da se nahajajo plitko pod površjem.
Torej imajo zelo tanek strop, saj je ta debel le od 2 do 5 metrov.
Gre za vodoraven jamski sitem Rudniškega potoka. Ta se pretaka
pod Kočevskim Rogom v smeri Podturna, kjer se pojavi v potoku
Radeščica, pritoku Krke. Kapnike najdemo samo na posameznih
mestih v jami, saj so naravna okna vzrok za stalen prepih, kar povzroča nihanje temperature med 6 in 12 stopinjami Celzija.
Naravna okna, ki so posledica udorov, dajejo Željnskim jamam
zaradi igre svetlobe poseben čar. Vegetacija v njih je vzorčni primer vseh možnih oblik prilagajanja rastlin na življenje v odvisnosti od svetlobe. Jame so z odlokom Občine Kočevje razglašene za
naravni spomenik lokalnega pomena. To pa nam, distributerjem,
nalaga posebno odgovornost. Namreč, točno nad jamami poteka
koridor več daljnovodov. Zaradi tega je treba biti pri čiščenju trase,
to je sekanju rastlinja, še posebej pazljiv. Ne sme se zgoditi, da bi
posekano rastlinje padalo v jame in tako kazilo številna naravna
okna oziroma kamnite mostove.

Lokacija Željnskih jam.

Zgodovina

Jame so prebivalcem znane že tisočletja. To potrjujejo arheološki ostanki iz paleolitika oziroma stare kamene dobe (stara kamena doba: od približno 2 milijona let do približno konca zadnje
ledene dobe, torej pred 10.000 leti). Željnske jame so prvikrat
popisali oziroma narisali pred 250 leti. To je storil Jožef Anton
Nagel, katerega je leta 1748 cesar Franc I. poklical na Štajersko
in Kranjsko, da bi tam preučil naravne znamenitosti in potem
poročal o rezultatih svojih raziskav.

Raziskovanje v novejšem obdobju

Pod vodstvom arheologa Mitje Brodarja so v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja potekala izkopavanja v Željnskih
jamah. Med izkopavanji v Ciganski jami so našli ostanke oglja in
živalskih kosti (svizec), poleg tega pa tudi različno kamnito orodje (koščena šila, kline, strgala, praskala). Ostanki oglja pripadajo
vrsti bora, kar priča o tem, da je vladalo v času poselitve jam bistveno bolj hladno podnebje kot danes. Na osnovi analize talnega
profila so ugotovili, da je ta kulturna postaja pračloveka mlajša od
tiste v Potočki zijalki. Časovno bi jo bilo mogoče uvrstiti v obdobje tik pred koncem zadnje poledenitve. Kako stara je dejansko
človeška naselitev jam pa ni mogoče stoodstotno trditi.

Pozimi v jami. Foto: Srečko Mihelič

Eden od vhodov/izhodov v jame. Foto: Matjaž Belšak

Dvorana »Kapelica«. Foto: Matjaž Belšak

Nekaj tehničnih podatkov
Odkritje: 7.3.1926
Društvo za raziskovanje podzemskih jam Ljubljana
Dolžina jamskega sistema: 1.600 metrov
Največja globina: 12 metrov
Koordinate: E 5491400, N 5056675
Na info tablah, ki so nameščene pred glavnim vhodom, se
obiskovalci seznanijo z vsemi podatki o jamah.

Na koncu pa še pojasnilo, zakaj je v uporabi množinsko ime
»jame« in ne jama; kot je bilo v opisu že navedeno, je potok v
tanko plast apnenca izdolbel jamo. Jamski strop pa ni bil povsod dovolj debel oziroma trden, da bi zdržal lastno težo. Zato
je nastalo več udorov, jamski rov tako ni bil več enoten, marveč
večkrat prekinjen. Ravno to pa daje vtis večjega števila jam.
Skalnim odprtinam, ki so posledice teh udorov pravimo naravna okna oziroma mostovi in teh je tukaj kar lepo število.
Zasigani del jame. Foto: Matjaž Belšak
Srečko Mihelič in Toni Štimec

Daljnovodi nad jamami. Foto: Srečko Mihelič

INFO-table pri vhodu. Foto: Srečko Mihelič
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Recept
KUHARSKI

Božično –
novoletne rezine
SESTAVINE:
5 beljakov
15 dkg sladkorja
20 dkg mletih orehov
3 žlice krušnih drobtin
KREMA:
5 rumenjakov
15 dkg sladkorja
1 žlica moke ali gustina
sok ene pomaranče
20 dkg margarine
ZA OKRASITEV:
4 dcl smetane
ali čokoladni preliv
POSTOPEK:
Beljake stepemo v trd sneg, postopoma dodamo sladkor, orehe in drobtine. To stresemo v pomazan pekač velikosti 32 cm x 20 cm. Pečemo v že prej
ogreti pečici na 180 stopinj 20 minut.
Ohladimo in premažemo s kremo.
KREMA:
Rumenjake in sladkor penasto umešamo, dodamo sok pomaranče in žlico moke ter še mešamo. Nato kuhamo na šibkem ognju, tako kot puding.
V ohlajeno kremo dodamo margarino
in zmešamo. Rezine premažemo in
okrasimo s stepeno sladko smetano
ali s čokoladnim oblivom.
Monika Miklič

NAJ FOTOGRAFIJA 2012
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Naj
fotografija
2012
Za letošnjo praznično številko našega glasila smo v uredništvo prejeli osem zanimivih fotografij.
Bojan Vovk - V objemu zime

Janez Rupert - Zima na kočevskem

Bojan Mihelič - V snegu

Robert Lekše - Sončna energija

Bojan Mihelič - Na obhodu

Anton Mesarek - Ujeto sonce

Roman Janežič - Zima kaže zobe

Alen Ošlaj - Tudi v hudem posije
sonce

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo
izžrebancu Gregorju Erjavcu iz Kočevja, ki bo prejel praktično nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na
dopisnico do vključno 15. 02. 2013 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
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ELTIMA

ODKLOP
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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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Najnižje cene enotne tarife elektrike
v Sloveniji z izbiro Mojega paketa S
Najnižjo ceno enotne tarife elektrike pri enotarifnem obračunu
v Sloveniji in pri dvotarifnem obračunu najnižjo ceno elektrike
v dnevnem času si zagotovite z naročilom Mojega paketa S z
nespremenljivo ceno elektrike vsaj do konca septembra 2013.
Stabilno in nespremenjeno ceno elektrike vam Elektro energija
zagotavlja tudi
do leta 2014 (z naročilom Mojega paketa L),
do leta 2015 (Moj paket XL)
ali celo 2016 (Moj paket XXL)!
Za naročilo pokličite brezplačno številko 080 28 08, pošljite vašo
zahtevo na oskrba@elektro-energija.si, ali se oglasite osebno v
poslovalnicah Elektro energije.

www.elektro-energija.si

