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Elektro energija prejela
priznanje Informacijskega
pooblaščenca RS

Z delovanjem pričel
Center za odpravo napak
na omrežju

Vzpostavljen
distribucijski klicni
center

Informacijski pooblaščenec Republi
ke Slovenije vsako leto ob Evropskem
dnevu varstva osebnih podatkov podeli
priznanja podjetjem, ki so v preteklem
letu pridobila certifikat po standardu za
varovanje informacij ISO/IEC in s tem
izkazala visoko raven varovanja oseb
nih podatkov. V imenu Elektro energi
je d.o.o je v petek, 27. januarja 2012,
priznanje sprejel direktor mag. Gregor
Božič.

V drugi polovici decembra 2011 je z
delovanjem pričel Center za odpravo
napak na omrežju. Na telefonsko šte
vilko centra 01/230-40-02 lahko poslej
uporabniki sporočajo napake na omrež
ju oz. pripadajočih merilnih mestih. V
Centru za odpravo napak na omrežju, ki
deluje v okviru Dispečerske službe (OE
ORDO) 24 ur na dan vse dni v letu, ope
raterji centra na podlagi klica uporabni
ka, v sodelovanju z dežurnimi na terenu
(OE SDO), poskrbijo za hitro in učinko
vito odpravo evidentiranih napak.
Z vpeljavo centra za odpravo napak na
omrežju smo pridobili enotno vhodno
točko za sporočanje napak na merilnih
mestih oz. omrežju ter postopoma one
mogočili motečo direktno komunikaci
jo uporabnikov z dežurnimi na terenu,
ki je slednjim v primeru večjih izpadov
praktično onemogočal izvajanje pri
marnih nalog, to je odpravo napak na
omrežju oz. merilnih mestih.

S 1. 12. 2011 je na telefonski številki
01/230-40-03 pričel delovati distribucij
ski klicni center. Vsak delovni dan med
7:30 in 14:30 je na navedeni številki
uporabnikom na voljo operater centra
za vsa vprašanja oz. pojasnila s področja
dejavnosti matičnega podjetja, vse dni v
letu ter 24 ur/dnevno pa je uporabnikom
preko odzivnika na voljo vnos stanja
števca in informacije o ceni za uporabo
elektroenergetskega omrežja ter pripada
jočih prispevkov.
Nekdanji klicni center Elektro Ljubljana
d.d. na številki 01/230-40-01 je namreč
s 1. decembrom 2011 prešel pod okrilje
hčerinske družbe Elektro energija d.o.o.

Nadzorni svet Elektro
Ljubljana sprejel planske
dokumente
Nadzorni svet Elektro Ljubljana d.d. se
je na seji 16. februarja 2012 seznanil in
sprejel Strateški poslovni načrt Elektro
Ljubljana d.d., Srednjeročni poslovni
načrt Elektro Ljubljana d.d. za obdo
bje 2011–2016, Poslovni načrt Elektro
Ljubljana d.d. za obdobje 2012–2014 in
Poslovni načrt Elektro Ljubljana d.d. za
leto 2012.

Očistimo Slovenijo 2012
24. marca 2012 smo zaposleni v Elektro
Ljubljani drugič sodelovali v odmev
ni prostovoljni čistilni akciji Očistimo
Slovenijo 2012. Prostovoljci so po
Sloveniji iskali in preverjali lokacije
divjih odlagališč v digitalnem regi
stru, ki so ga ustvarili tekom projekta
Očistimo Slovenijo v enem dnevu! To
soboto pa smo s čistilno akcijo z div
jih odlagališč odstranili komunalne od
padke. Sodelovali smo tudi pri čiščenju
okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajal
nih poti. Projekt je bil tokrat mednaro
den, povezan v globalno pobudo World
Cleanup 2012. Slovenski prostovoljci
smo bili del več milijonske množice, ki
v mesecu marcu v svojih državah izva
jajo enodnevne prostovoljne okoljske
čistilne akcije v preko 70 državah po
svetu.

Letni razgovori z
zaposlenimi
Vodje posameznih enot v družbah sku
pine Elektro Ljubljana so konec febru
arja pristopili k izvajanju elektronsko
podprtih letnih razgovorov, to je poglo
bljenih pogovorov s sodelavci o vsem,
kar bi utegnilo izboljšati odnos, pogoje
za delo ter motivacijo in uspešnost po
sameznih zaposlenih. Letni razgovori
so pomemben element upravljanja s
človeškimi viri, upravljanja delovne
uspešnosti ter spremljanja in razvoja
karier zaposlenih. Njihov namen je ugo
tavljati zadovoljstvo in želje zaposlenih
ter omogočati njihovo sodelovanje pri
oblikovanju ciljev podjetja, sistema
tičnem spremljanju in vrednotenju la
stnega dela ter načrtovanju osebnega in
strokovnega razvoja. Prva faza letošnjih
letnih razgovorov bo končana predvido
ma konec marca, njihovo nadaljevanje
(evalvacija) pa v zadnji četrtini leta.
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Uvodna beseda
predsednika uprave

Za boljše interno
komuniciranje

Spoštovane sodelavke in sodelavci, bralci novic,

Z začetkom marca smo začeli izdajati e-novice, elektronske novice, namenjene vsem zaposlenim v
družbah skupine Elektra Ljubljana.
E-novice bodo izhajale med posameznimi številkami tiskanih Elektro
novic vsaj enkrat mesečno s kratkimi aktualnimi novicami in informacijami. E-novice, skupaj z Elektro
novicami in spletnimi stranmi, ureja
prenovljeni uredniški odbor, ki ga je
10. januarja 2012 imenovala uprava Elektra Ljubljana. Dosedanjim
članom časopisnega sveta Elektro
novic se zahvaljujemo za prizadevno delo na tem področju.

prva letošnja številka prenovljenih Novic skupi
ne Elektro Ljubljana je zagotovo pravo mesto, da se
vam zahvalim za prizadevnost pri doseganju dobrih
poslovnih rezultatov v letu 2011, za napore pri ra
cionalizaciji v poslovanju in kakovostno izvedene
projekte. Prav vsakdo izmed vas je pomembno pri
speval h končnemu rezultatu – uspešnemu poslo
vanju vseh treh družb v skupini Elektra Ljubljana.
Tudi za prihodnje smo si skupaj zastavili ambiciozne cilje, ki nas v odnosu do kup
cev, odjemalcev, lastnikov in drugih deležnikov zavezujejo k prizadevnemu delu še
naprej. Zaupam v strokovnost, kakovost in zavzetost naše ekipe, ki bo kot do sedaj po
svojih najboljših močeh in s pomočjo pridobljenih delovnih izkušenj zavzeto skrbela,
da bodo tudi prihodnji načrti doseženi. Verjamem, da bodo celo preseženi.
Andrej Ribič

Uvodna beseda urednice
Kadri v skupini Elektro
Ljubljana
Na letošnji prvi marčevski dan je v sku
pini Elektro Ljubljana zaposlenih skupaj
964 delavcev, od tega v družbi Elektro
Ljubljana d.d. 890, v EL OVE d.o.o. 4
in v Elektro energiji d.o.o. 70 zaposlenih.

Spremenjen režim dela
informacijskih pisarn
Z začetkom meseca februarja 2012 je bil
spremenjen delovni čas informacijskih
pisarn Elektro Ljubljana d.d. na sedežih
distribucijskih enot. Nov delovni čas ome
njenih pisarn je: ponedeljek 8:00–12:00,
sreda: 12:00–16:00 in petek: 8:00–12:00.
Hkrati so se zaprle informacijske pisar
ne na nadzorništvih Grosuplje, Vrhnika
in Črnomelj. Razlog zaprtja navedenih
informacijskih pisarn izhaja iz izčlenit
ve hčerinskega podjetja ter posledičnim
odprtjem poslovalnic Elektro energije
d.o.o. na lokacijah distribucijskih enot
(Novo mesto, Kočevje, Trbovlje in na
Slovenski cesti v Ljubljani). Skoraj 87 %
vseh kontaktov v informacijskih pisar
nah skupnega podjetja se je v letu 2011
vsebinsko nanašalo prav na dejavnost
izčlenjene hčerinske družbe.

V prvih Novicah v letošnjem letu, ki se je začelo brez zime (in posledično havarij),
pišemo o številnih dogodkih in projektih, ki so dodobra zaznamovali prvo tromesečje
poslovanja v Elektro Ljubljana in njunih dveh hčerinskih družbah.
Zastavljeni so bili temeljni okviri poslovanja v letošnjem in prihodnjih letih.
Nadzorni svet Elektro Ljubljana je bil s pripravljenimi dokumenti seznanjen in je na
seji 16. februarja sprejel Strateški poslovni načrt Elektro Ljubljana d.d., Srednjeročni
poslovni načrt Elektro Ljubljana d.d. za obdobje 2011–2016, Poslovni načrt Elektro
Ljubljana d.d. za obdobje med 2012 in 2014 in Poslovni načrt Elektro Ljubljana d.d.
za leto 2012. Z željo po čim boljši in odprti komunikaciji, povečani motivaciji in stre
mljenju k zastavljenim ciljem, je te dokumente na prvi poslovni konferenci Elektro
Ljubljana poslovodstvo predstavilo ključnim kadrom ter z njimi izmenjalo informacije
o aktualnih dogajanjih in problemih, s katerimi se vsakodnevno srečujemo pri svojem
delu. Ob izčlenitvi dejavnosti nakupa in prodaje električne energije je bil tudi pravi
trenutek za diskusijo o izkoriščanju sinergij poslovnih procesov v vseh treh družbah
skupine Elektra Ljubljana.
Delamo z odjemalci in za odjemalce. Vemo, da je prav vsak odjemalec dragocen,
zato si vsakodnevno prizadevamo za njihovo zadovoljstvo, izpolnjujemo njihova priča
kovanja in želje po čimbolj zanesljivi oskrbi z električno energijo. Da je to prava smer,
je potrdila tudi zadnja raziskava poslovnih in gospodinjskih kupcev, saj le ti Elektro
Ljubljano ocenjujejo kot zanesljivo, varno in ugledno podjetje. Predvsem pa cenijo hi
trost odpravljanja napak, stalnost dobave, strokovnost osebja in zanesljivost oskrbe.
Zanesljivost oskrbe in pa svoje življenje v teh pomladnih dneh, ko se ženijo, ogroža
jo tudi ptice. Na območju Elektro Ljubljana namreč živijo številne ptice pa tudi druge
vrste živali, ki pri stiku z nadzemnimi vodi pridejo do delov, ki so pod napetostjo. O
tem, kako zaščiti življenje živali in preprečiti prekinitve napajanja z električno energi
jo, pišemo v osrednji strokovni temi.
Zaključimo motivacijsko in spodbudno, saj sta sprejeta dva nova dokumenta:
Pravilnik o inovacijah, ustvarjenih v delovnem razmerju in Navodilo o določanju in
izplačevanju posebnih nagrad v družbi Elektro Ljubljana, ki sta dobila potrditev tudi
s strani Sveta delavcev in Sindikata družbe. Naša skupna želja je, da se bo sistem na
grajevanja odražal tudi v večji uspešnosti poslovanja celotne skupine naših podjetij.
Prijetno branje,
mag. Stanka Krušič

Če bi tudi vi želeli sodelovati pri
kreiranju e-novic ali Elektro novic in
posredovati aktualno novico iz vašega poslovnega okolja ali strokovnega področja svojim sodelavcem,
vas vabimo, da jo pošljite na naslov
urednistvo@elektro-ljubljana.si.

ʼʼ

NIKOLA TESLA
o izumih in patentih:

Ni mi žal, ker drugi
kradejo moje ideje.
Žal mi je le, da
nimajo svojih.

ʼʼ
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Delo z odjemalci in za odjemalce

Dodatne storitve
za gospodinjske
odjemalce
• Spremljaj svojo porabo je namenjena vsem, ki želijo aktivno
spremljati svojo porabo električne energije.
• Poišči potratneža s pomočjo merilnikov porabe gospodinjskih apara
tov omogoča prepoznati aparat, ki
porabi največ električne energije.
• S pomočjo elektronskih storitev
Moja energija lahko porabo električne energije odjemalci plačujejo po dejanski mesečni porabi,
račune za električno energijo pa
prejemajo v elektronski obliki,
spremljajo izstavljene račune in
plačila ter si olajšajo poslovanje.
• Storitev Vklopi prihranek omogoča znižanje stroškov s pametno
in varčno porabo električne energije. Potrebna je zgolj prijava na
cenejše urice energije in že lahko
elektriko uporabljajo po nižjih cenah. Vklopite prihranek in si znižajte mesečne račune za električno energijo. Storitev ima namreč
kar do 40 % nižjo ceno električne
energije glede na veljavni cenik,
vsaj dva dni v tednu v časovnem
obdobju dveh ur. O časovnem obdobju cenejše električne energije
bomo odjemalce obveščali vsaj
en dan pred vsakokratnim vklopom storitve Vklopi prihranek, in
sicer po elektronski pošti, prek facebooka, twitterja (@EEnergija) in
naše spletne strani www.elektro-energija.si.
• Kuponi ugodnosti za odjemalce
Elektro energije, ki prinašajo nakup po načelu »kupiš enega, drugi brezplačno« oziroma s 50 %
popustom.

Kakovost storitev,
skrb za odjemalce
in izboljšave
komunikacijskih poti
Dandanes skoraj ni stvari, ki nam ne bi bila dosegljiva,
od različnih izdelkov, storitvenih dejavnosti itd.
Konkurenca ne počiva, začutimo jo na vsakem koraku,
je vedno močnejša, spremlja nas vedno in povsod.
Ponudniki trgovskih in storitvenih dejavnosti se borijo
za našo kupno moč, vsak izmed njih nas skuša prepričati,
da je prav on tista prava izbira za nas. Prav nič drugače
ni z električno energijo.

V

edno več je dobaviteljev, vedno
večja in bolj raznolika je njiho
va ponudba in vedno večja je
tudi izbira. V Elektro energiji
d.o.o., hčerinski družbi Elektra Ljubljane
d.d., ki je s svojim delovanjem pričela
1. 12. 2011 z namenom prodaje električne
energije, drugih energentov, svetovanja in
storitev, želimo biti drugačni. Našim od
jemalcem ne želimo nuditi le kakovostne
dobave električne energije, v njihov dom
bomo še naprej prinašali dodano vrednost
s pestro izbiro produktov, z različnimi ugo
dnostmi, svetovanjem in predvsem z indi
vidualnim pristopom, na katerem bo teme
ljilo naše delo z našimi kupci.
Izčlenitev dejavnosti nakupa in prodaje
električne energije ni vplivala na poslov
ni odnos s končnimi odjemalci električne
energije v smislu sklepanja novih pogodb,
dodatnega dela ali stroškov, je pa vsekakor
vplivala na zavest, da so naši kupci – od
jemalci električne energije – naša največja
vrednost. Zakonsko zahtevo po ločitvi de
javnosti želimo tako izkoristili predvsem
kot izziv za dodatno ponudbo storitev in
večjo prilagodljivost ter za ohranitev kon
kurenčnosti oskrbe z električno energi
jo. Tako nas v prihodnosti čakajo številni
izzivi, med njimi vsekakor izboljšava

komunikacijskih poti, katerim bomo s pre
danostjo, trudom in predvsem z veliko po
zitivne energije tudi kos. Znotraj podjetja v
ta namen deluje skupina, zadolžena za ra
zvoj novih produktov na segmentu gospo
dinjskih odjemalcev, ki je prav tako zadol
žena za iskanje novih konkurenčnih rešitev.
Temeljitejše spremembe in vedno več
je prilagoditve pa nas čakajo pri gradnji
in vzdrževanju odnosov z našimi kupci.
Razmere na trgu zahtevajo naprednejšo
segmentacijo gospodinjstev na osnovi nji
hovega življenjskega sloga, povezovanje
obstoječih in novih storitev s produktom
električne energije in razvoj novih tržnih
poti. Iz tega vidika in predvsem zavedanja,
da je ključni element stranke obdržati, smo
zvestobo odjemalcev že v prvem mesecu
delovanja Elektro energije nagradili s ku
poni ugodnosti, s katerimi bomo - glede na
pozitiven odziv - nadaljevali tudi v priho
dnosti. Zvestobo pa nadgrajujemo tudi z
izboljšavo komunikacijskih poti, z novimi
storitvami in skrbjo za naše potrošnike.

Moja energija – osrednja
komunikacijska točka

Komunikacijske poti in njihova izboljša
va je ena izmed naših prioritetnih nalog, saj
se zavedamo kako pomemben je prvi stik,
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ki ga odjemalec opravi z nami. Z izčlenitvi
jo dejavnosti nakupa in prodaje električne
energije smo prevzeli pretežni del oskrbe
odjemalcev, za delo z njimi pa uporabljamo
enako število virov kot v preteklosti, vendar
jih zaradi ločevanja dejavnosti ne moremo
uporabiti optimalno. Posledica je, da z ena
kimi viri opravljamo slabšo storitev za od
jemalce, dodatni problem pa predstavlja ka
drovska podhranjenost klicnega centra, na
katerega se obrača vedno več odjemalcev.
Tako je že več let prisoten trend podaljševa
nja čakalnih vrst in števila opuščenih klicev,
ki od nas zahteva razporeditev dodatnih vi
rov v klicni center, s čimer bomo bistveno
izboljšali našo odzivnost.
Sledimo poslovnemu modelu, ki omo
goča pozicioniranje Elektro energije kot
sodobnega, k odjemalcu usmerjenega do
bavitelja. Tako lahko odjemalci poleg ob
stoječih komunikacijskih poti (dopis, oz.
klasična pošta; elektronska pošta na na
slov oskrba@elektro-energija.si in info@
elektro-energija.si; s klicem v klicni cen
ter na številko 01 230 40 01; z osebnim
obiskom v poslovalnicah in z uporabo estoritev) z nami komunicirajo tudi preko
facebook-a in twitterja.
Znatno povečanje želenih kontaktov
naših potrošnikov z nami preko klicev na
klicni center ter klasične in elektronske
pošte, narekuje iskanje različnih možnosti
optimizacije. Prvo optimizacijo smo uve
dli s poenostavitvijo uporabe elektronskih
storitev. Tri različne vrste elektronskih sto
ritev smo združili pod eno samo vstopno
točko Moja energija (https://www.elektro-energija.si/Moja-energija) ter ukinili upo
rabo digitalnega potrdila za namen regi
stracije, tako pa smo povečali preglednost
in uporabnost storitve. Izvajanje nabora
vseh storitev Elektro energije bomo v čim
večji meri omogočili preko elektronskih
storitev ter s tem poskušali razbremeniti
predvsem Klicni center.
Osrednji komunikacijski portal, Moja
energija, omogoča našim odjemalcem:
• prijavo na e-račun;
• vnos stanja števca;
• pregled tekočih računov oz. dobropisov;
• arhiv izdanih računov oz dobropisov in
plačil;
• pregled zaračunane porabe;
• spremljanje storitve »Spremljaj svojo
porabo«;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprememba vrste oskrbe;
sklepanje pogodbe o oskrbi;
naročilo storitve »Poišči potratneža«;
naročilo spremembe lastnika in/ali plač
nika električne energije;
naročilo povečanja ali zmanjšanja ja
kosti glavnih varovalk;
naročilo spremembe načina merjenja;
informativni izračun osnovne in pake
tne oskrbe;
naročilo na obveščanje o načrtovanih
izklopih;
prijavo napake na merilnem mestu;
pregled vseh odjemnih mest odjemalca
na enem mestu;
naročilo in spremljanje storitve »Vklo
pi prihranek« itd.

Vklopi prihranek – do 40 %
nižja cena elektrike

V Elektro energiji smo se odločili,
da bomo učinkovitejšo rabo električne
energije spodbujali tudi z novo storitvijo,
»Vklopi prihranek«, s katero bomo vsaj
dvakrat tedensko v vsaj dveurnih interva
lih našim odjemalcem zagotavljali do 40 %
nižjo ceno električne energije. O časov
nem obdobju cenejše električne energije
v okviru storitve Vklopi prihranek ter o
vsakokratni višini znižanja cene električ
ne energije, porabljene v tem času, bomo
uporabnike obveščali en dan pred vsako
kratnim vklopom storitve prek spletnih
socialnih omrežij (twitter.com, facebook.
com) in z elektronsko pošto.
Storitev Vklopi prihranek smo name
nili vsem gospodinjskim odjemalcem
Elektro energije, ki imajo merilno mesto
opremljeno z naprednim števcem porabe
električne energije, vključenim v sistem
daljinskega zajema podatkov.

Širitev ponudbenega
portfelja gospodinjskim
odjemalcem

Z našo ponudbo skrbimo za zanesljivo
in konkurenčno oskrbo z električno energi
jo. Odjemalci Elektro energije lahko poleg
osnovne in zelene oskrbe izberejo tudi pake
tno oskrbo, z izbiro katere se lahko izognejo
tveganju spreminjanja cen na trgu in pora
bljeno električno energijo plačujejo po dogo
vorjeni ceni, ne glede na dogajanje na trgu.
S paketno oskrbo si odjemalci zagota
vljajo nespremenjeno, vnaprej znano ceno
za celotno izbrano časovno obdobje, odvi
sno od tega, za katero različico paketa se
odločijo. Na voljo sta trenutno dva paketa,
in sicer nespremenjena cena do leta 2014
(paket XL December 2011) in zagotovlje
na nespremenjena cena do leta 2015 (XXL
December 2011).
Večjim gospodinjstvom svetujemo izbi
ro enega izmed paketov, z možnostjo trita
rifnega obračuna električne energije, Moj
paket 3T enojni ali Moj paket 3T dvojni.
Paketa omogočata, da odjemalci s preno
som dela porabe v določene ure v dnevu
aktivno vplivajo na višino svojega meseč
nega računa za elektriko.
V Elektro energiji se zavedamo, da so
odjemalci naše največje bogastvo in to
bomo skušali potrjevati dnevno, v vsa
kem in vsakokratnem kontaktu z njimi.
Verjamemo v to, da bodo prizadevanja za
pridobitev zaupanja in ustvarjanje zado
voljstva naših odjemalcev poplačana. Pri
delu z odjemalci bomo upoštevali njihove
želje in pričakovanja.
Ne bomo pa jih zgolj upoštevali. Čas je
namreč za realizacijo. Čas je za svežo ener
gijo – Elektro energijo.
Milan Lampret, Teja Perjet, Damjana Mes Plestenjak
OE Trgovina na drobno, Elektro energija d.o.o.
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Število stikov z
odjemalci vsako leto
narašča
Najpogosteje uporabljena komunikacijska pot odjemalcev je preko
klica v klicni center. Vsako leto beležimo znaten porast klicev v klicni
center – v letu 2011 skoraj 40.000
klicev več kot leta 2009.
Število stikov odjemalcev
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Klicni center
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Nova vstopna točka:
Moja energija
Zaradi povečanja števila klicev na
Klicni center in povečano število stikov z odjemalci preko klasične ter
elektronske pošte smo troje različnih vrst elektronskih storitev združili
v eno vstopno točko - Moja energija
in poenostavili postopek registracije.
Število stikov odjemalcev

dopisi

e-pošta

e-storitve

Pripravljenost za
menjavo dobavitelja

Za potrošnike smo
najbolj zanesljiva
elektrodistribucijska
družba

O menjavi dobavitelja je do sedaj
razmišljalo 41,5 % anketiranih. Veliki
večini anketirancev (76,3 %) bi moral trenutni ponudnik ponuditi ugodnejšo ceno, da ne bi menjal dobavitelja, le redki so navedli zanesljivost
dobave (4,3 %) in dobavo okolju
prijazne energije (2 %). Informacije
o zamenjavi oz. drugih ponudnikih
električne energije je do sedaj iskalo
32,5 % anketiranih; večina tistih, ki
so iskali informacije o menjavi dobavitelja, je to storila prek interneta
(49,2 %) ter prek letakov in brošur
(23,8 %).

Tik pred izčlenitvijo dejavnosti nakupa in prodaje
električne energije smo izvedli dve raziskavi med
potrošniki o zadovoljstvu, prepoznavnosti in ugledu
posameznih elektrodistribucijskih družb in dobaviteljev
električne energije. Po rezultatih terenske raziskave na
reprezentativnem vzorcu slovenskih gospodinjstev ter
telefonske raziskave med poslovnimi subjekti smo najbolj
prepoznana družba s področja elektrodistribucije, z
najvišjim ugledom ter najbolj zanesljiv ponudnik električne
energije, ki nudi vso potrebno podporo za njihove potrebe.

M

ed dejavnike, ki na splo
šno najbolj vplivajo na
zadovoljstvo potrošnikov,
so anketiranci navedli: hi
trost odpravljanja napak, stalnost dobave,
zanesljivost oskrbe, strokovnost osebja,
celovitost, zanesljivost in varnost oskrbe
ter kakovost storitve. Pri nas so najbolj
zadovoljni z zanesljivostjo, varnostjo in
celovitostjo oskrbe, kakovostjo storitve,
stalnostjo dobave, strokovnostjo osebja
ter hitrostjo odpravljanja napak. Da bi
dosegli še večje zadovoljstvo, bi po mne
nju anketirancev morali še izboljšati ceno
dobavljene energije, preglednost računov,
odpravljanje napak, odzivnost osebja ter
skrb za potrošnike.

Poslovni subjekti bolj varčni
pri porabi
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Raziskava med kupci električne energije na
elektrodistribucijskem omrežju v Sloveniji

e-tajnica

0

8

Raziskava med poslovnimi subjekti
je bila opravljena v času od 3. do 26. ok
tobra 2011 po metodi CASI (»computer
assisted self interviewing« - računalniško
podprt osebni intervju). Anketiranih je

bilo 200 podjetij, med njimi 69 podjetij,
ki so odjemalci Elektra Ljubljana in 131
odjemalcev drugih elektro-distribucijskih
podjetij.
Anketiranci se v največji meri strinjajo
s trditvami, da brez električne energije da
nes ni več mogoče živeti (povprečna oce
na 4,81 na lestvici od 1 do 5: 1 – sploh se
ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam),
da bi z električno energijo moral vsak po
sameznik ravnati skrajno varčno (4,62)
ter da je zaradi električne energije življe
nje postalo bolj enostavno (4,56). Da je
cena električne energije v zadnjem letu
očitno porasla, so pritrdilno odgovorile tri
četrtine anketirancev. Dobri dve tretjini
anketirancev soglaša s trditvijo, da so za
radi trenutne gospodarske situacije postali
bolj varčni pri porabi električne energije v
njihovih podjetjih.
Največ anketirancev (31 %) je nave
dlo, da strošek električne energije znotraj
vseh stroškov podjetja predstavlja do 2 %,
dobra petina je navedla, da ta strošek zna
ša od 3 do 5 %, desetina pa, da je strošek

Med dejavniki, ki bi lahko vplivali na
odločitev pri menjavi dobavitelja električne energije je daleč na prvem
mestu cena (92,5 %), sledijo zanesljivost oskrbe (38,3 %), preglednost
računov (20,5 %), odpravljanje napak dobavitelja (18,5 %) in stalnost
dobave (18 %).

od 6 do 10 %. Le petina anketiranih je pri
pravljena za višjo kakovost storitev doba
ve električne energije plačati več.
Med dejavniki, ki vplivajo na zadovolj
stvo potrošnikov so anketiranci navedli:
hitrost odpravljanja napak (4,87), stalnost
dobave (4,85), zanesljivost oskrbe (4,83)
ter strokovnost osebja. Najmanj pomemb
na sta ponudba dodatnih storitev (3,91) in
poreklo energije (3,50). Anketiranci so
med navedenimi dejavniki najbolj zado
voljni z varnostjo oskrbe (4,44), stalnostjo
dobave (4,43) in enostavnostjo uporabe
(4,42). Povprečna ocena zadovoljstva s
svojim dobaviteljem električne energije
znaša 3,90, pri čemer je nezadovoljnih
ali popolnoma nezadovoljnih 4,5 %, za
dovoljnih ali zelo zadovoljnih pa 73,5 %.
Dobra polovica anketirancev spremlja
cene dobave električne energije pri drugih
dobaviteljih v Sloveniji. Da so cene elek
trične energije pri njihovem dobavitelju
konkurenčne (približno enake), menijo
slabe tri četrtine anketirancev. Ponudbo od
drugih dobaviteljev električne energije je

prejelo 84,5 % anketirancev in dobri dve
tretjini anketiranih predstavnikov poslovne
javnosti je že razmišljalo o menjavi doba
vitelja električne energije. Da ne bi menjali
dobavitelja, bi veliki večini anketirancev
(80 %) sedanji dobavitelj moral ponudi
ti nižje cene. Le manjši delež je navedel
boljša pogodbena določila in zanesljivost
dobave. Informacije o zamenjavi oz. dru
gih ponudnikih električne energije je do
sedaj iskala dobra polovica anketiranih.
Dobra polovica tistih, ki so že iskali infor
macije, je to počela prek interneta, ostali
pa telefonsko pri dobavitelju (15,6 %), v
letakih in brošurah (12,8 %) ter osebno pri
dobavitelju (12,8 %).
Med dejavniki, ki bi lahko vplivali na
odjemalce, da bi zamenjali dobavitelja
električne energije, so anketiranci v najve
čjem deležu navedli ceno dobavljene ener
gije (95,5 %), zanesljivost oskrbe (46 %)
in plačilne pogoje (46 %). Četrtina anketi
ranih namerava v obdobju od dveh do pet
let povečati porabo električne energije, pe
tina jo namerava zmanjšati, dobra polovica

Možnosti razvoja
novih storitev
Največ anketirancev od svojih dobaviteljev v bodoče potrebuje obveščanje o novostih pri storitvah (62,3 %),
svetovanje za učinkovito rabo energije (58,8 %) in posodobitev infrastrukture (53,8 %). Med našimi potrošniki jih 55,1 % želi svetovanje za
učinkovito rabo energije, 56,9 % obveščanje o novostih, 47,5 % razvoj
novih produktov, 42,4 % finančno
pomoč za investicije v učinkovito
rabo energije, 39 % informacije o
razvoju trga na področju energije ter
51,7 % posodobitev infrastrukture.
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pa ostati na istem. Svojega dobavitelja ele
ktrične energije bi 60,5 % anketiranih pri
poročilo svojim poslovnim partnerjem.

Gospodinjstva: cena,
zanesljivost, stalnost in skrb
za potrošnike

Terenska raziskava med gospodinj
skimi uporabniki je bila izvedena v ok
tobru in novembru 2011 po metodi PAPI
(»paper and pencil interviewing« - oseb
no anketiranje z vprašalniki na papirju)
na reprezentativnem vzorcu za območje
Slovenije. Znotraj gospodinjstev so bile
anketirane polnoletne osebe, ki vodijo go
spodinjstvo (skrbijo za plačevanje raču
nov za električno energijo). Anketiranih
je bilo 800 polnoletnih oseb, ki skrbijo za
gospodinjstvo, med njimi pa je bilo zaje
tih 29,5 % odjemalcev Elektro Ljubljana.
Dobre tri četrtine anketiranih predstav
nikov gospodinjskih odjemalcev električ
ne energije meni, da je cena električne
energije v zadnjem letu očitno porasla.
Dobra polovica anketirancev (59 %) je
zase dejala, da so zaradi trenutne gospo
darske situacije postali bolj varčni pri
porabi električne energije v gospodinj
stvu. Pri vseh treh oblikah varčevanja z
električno energijo so anketiranci zelo de
javni: velika večina se jih odloča tako za
nakup energetsko varčnih električnih na
prav (70 %), za izklop aparatov v času, ko
jih ne potrebujejo (67,1 %), le malenkost
manj pa jih uporablja električno energijo
v času manjše tarife (60,3 %).
Kakovost storitev dobave električne
energije je postala nekaj samoumevnega,
saj je zgolj slaba desetina anketiranih pri
pravljena za višjo kakovost storitev doba
ve električne energije plačati več.
Anketiranci v gospodinjstvih visoko
soglašajo s trditvami, da ustrezno skrbi
mo za potrošnike (3,66) in če bi ponovno
izbirali dobavitelja električne energije, bi
izbrali istega (3,58). Nekoliko manj so
glašajo s trditvami, da je razmerje med
ceno in kakovostjo storitve ustrezno, in
da skrbimo za stalno posodabljanje kako
vosti storitev glede na potrebe trga.
Nadpovprečno strinjanje smo zabeleži
li pri trditvah, da naše storitve temeljijo
na kakovosti in da je cena storitev pre
visoka. Anketiranci še najbolj soglašajo
s trditvijo, da smo zanesljiv ponudnik
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električne energije, visoko pa soglašajo
tudi s trditvama, da naša družba dobro
stoji na slovenskem trgu ter da jim nudi
mo vso potrebno podporo. Nekoliko bolj
skromno soglašajo s trditvami, da je našo
družbo veliko opaziti v medijih, da upora
bljamo okolju prijazne tehnologije za pro
izvodnjo električne energije in razvijamo
nove tehnologije za proizvajanje električ
ne energije.
Da bi dosegli še večje zadovoljstvo, bi
po mnenju anketirancev morali še izbolj
šati ceno dobavljene energije, preglednost
računov, odpravljanje napak, odzivnost
osebja in tudi skrb za potrošnike. Na teh
za gospodinjske odjemalce najbolj obču
tljivih segmentih nas torej čaka še veliko
dela.
S cluster analizo (razvrščanje v sku
pine s čim bolj podobnimi lastnosti, za
potrebe zadovoljevanja njihovih speci
fičnih potreb) smo na podlagi rezultatov
terenske raziskave med gospodinjstvi do
bili tri skupine – vrste naših potrošnikov.
Prvo, največjo skupino, smo poimenovali
»varčevalci«. Lastnosti te skupine so: so
neodločni, oglaševanje vidijo kot vir in
formacij, so okoljsko zavedni, varčujejo z
energijo. Druga največja skupina je »nedo
stopni«. Težko jih je prepričati, niso varč
ni, ne kupujejo zaradi oglasov, ne izbirajo
med ponudniki, kupujejo povsod, naravne
izdelke vidijo kot modno muho in se ne
včlanjujejo v klube ugodnosti. Tretja, naj
manjša skupina je »iskalci cen«: preverja
jo ponudnike, iščejo ugodne cene, skrb za
okolje jim ni pomembna, včlanjujejo se v
klube ugodnosti.

Prva poslovna konferenca Elektro Ljubljana

Elektro Ljubljana
najmočnejša blagovna
znamka

Dobri dve tretjini anketirancev (69,3 %)
je na spontani priklic navedlo, da pozna
jo Elektro Ljubljana, Elektro Maribor je
navedla polovica anketirancev, Elektro
Gorenjska in Elektro Celje pa malenkost
manj anketirancev. Anketiranci v povpre
čju najbolj poznajo Elektro Ljubljana (pov
prečna ocena poznavanja je 2,62), sledita
Elektro Celje (2,36) in Elektro Maribor
(2,08). Ostala podjetja so relativno skro
mno poznana, najmanj pa je poznan HSE
(1,41). Ugled podjetij je višji, kot pa samo
poznavanje podjetij.
Obe raziskavi sta pokazali na veliko
moč blagovne znamke Elektro Ljubljana.
Posamezne blagovne znamke so razpore
jene glede na BPMI (Brand Performance
Model Index), ki je izračunan kot uteženo
povprečje petih ključnih indikatorjev moči
znamke: poznavanje, izkušnja, izbira, upo
raba in lojalnost. BPMI ima razpon od 0 do
100, kjer 0 pomeni, da nihče v populaciji
ne pozna znamke, 100 pa da celotna popu
lacija lojalno uporablja znamko (torej da je
znamka absolutni monopolist v kategoriji).
Med ta dva ekstrema se razvrščajo posa
mezne znamke kot je razvidno iz grafa.
Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo,
da naši potrošniki - odjemalci električne
energije in elektroenergetske infrastruk
ture dojemajo ugled posameznih družb iz
teh področij energije kot ponudnike kako
vostnih storitev s sposobnim vodstvom ter
ustrezno ceno in skrbjo za potrošnike.

S ključnimi kadri o
poslovnih ciljih in
strategiji poslovanja

U

V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana je bila v začetku
marca prva poslovna konferenca Elektra Ljubljana, na
kateri so ključni kadri izmenjali informacije o zastavljenih
poslovnih ciljih in pričakovanjih poslovodstva po izčlenitvi
Elektro energije in aktiviranju Elektro Ljubljana OVE ter
sinergiji poslovnih procesov v vseh treh družbah.

vodoma je glavne usmeritve
za realizacijo zastavljenih po
slovnih ciljev podal Andrej
Ribič, predsednik uprave
Elektro Ljubljana d.d.. Predstavil je ključne
sprejete dokumente: Poslovni načrt Elektro
Ljubljana d.d. za leto 2012, Poslovni načrt
Elektro Ljubljana d.d. za obdobje 2012–
2014, Srednjeročni poslovni načrt Elektro
Ljubljana do leta 2016 in Strateški poslov
ni načrt Elektro Ljubljana d.d.. Poudaril je,
da so zastavljeni cilji ambiciozni, sodeč po
kakovosti in zavzetosti zaposlenih, njiho
vih izkušnjah in znanju pa zagotovo tudi
uresničljivi. Za dobre poslovne rezultate v

Pedja Ašanin Gole
OE Skupne storitve – strateški marketing

Moč blagovne znamke Elektro Ljubljana
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Poslovna konferenca v Stari mestni
elektrarni Elektro Ljubljana

preteklem letu, racionalizacije v poslovanju
in številne kakovostno izvedene projekte
se je zahvalil vsem zaposlenim ter izrazil
upanje, da bodo zaposleni še naprej s svojo
zavzetostjo, nesebičnostjo ter vztrajnostjo
premagovali ovire na poti k uresničevanju
zastavljenih poslovnih ciljev.

Prenova in posodobitev
komunikacijskih poti

Mag. Igor Podbelšek, izvršni direktor
OE Storitve za uporabnike, je izpostavil
problematiko spremenjenih internih pro
cesov po izčlenitvi dejavnosti nakupa in
prodaje električne energije, vlogo Elektra

Ljubljana pri odnosih SODO z dobavite
lji ter razvojne projekte družbe. Predstavil
je spremembe pri komunikacijskih poteh:
klicni center na številki 01/230-40-01 je
prevzela Elektro energija d.o.o., vzposta
vljena pa sta bila dva centra: Distribucijski
klicni center na številki 01/230-40-03 in
Center za odpravo napak (24/7) na številki
01/230-40-02. Organizirani sta bili dve lo
čeni vložišči za matično in hčerinski družbi.
Informacijske pisarne distribucije so sedaj
organizirane na vseh sedežih DE (12 ur na
teden). Poslovalnice Elektro energije d.o.o.
so na distribucijskih enotah Novo mesto,
Kočevje, Trbovlje in v Ljubljani. E-storitve
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ter angažiranje zunanjih pogodbenih pro
dajnih agentov.

V sinergiji s hčerinskima
družbama

Od leve proti desni: mag. Matjaž Glavič, Zoran Lebič, Matjaž Osvald, Andrej Ribič, mag. Igor
Podbelšek in mag. Gregor Božič

so razdeljene na portal Moja energija Elektro
energija d.o.o. in Moja mreža Elektro
Ljubljana d.d., e-pošta oskrbe je prenesena
v hčerinsko družbo (oskrba@elektro-energija.si), za komunikacijo za matično družbo
pa sta poslej v uporabi info@elektro-ljubljana.si in dostop@elektro-ljubljana.si.

Elektro energija v ohranitev
prve izbire

Poslovodstvo Elektro energije - mag.
Gregor Božič, Roman Ponebšek in Milan
Lampret, je predstavilo strategijo nove
ga podjetja ter vizijo in cilje. Prikazali so
produkte, komunikacijske poti ter novosti
v ponudbi električne energije in dodatnih
storitev. Elektro energija namerava ohraniti
pozicijo prve izbire, ohraniti stabilni tržni
delež ter povečati obseg trgovanja z elek
trično energijo, hkrati pa zadržati vodilni

Milan Lampret

delež na področju maloprodaje v Sloveniji.
Prav tako želi postati prepoznaven trgo
vec na debelo na območju jugovzhodne
Evrope, zagotoviti in vzdrževati zanesljivo
ter odgovorno upravljanje s tveganji, kar bo
zagotovilo stabilnost poslovanja in nadalj
nji razvoj podjetja tudi po letu 2016. Z ino
vativnostjo in razvojem znanja bo postala
storitveno usmerjena in po donosnosti pri
merljiva družba najboljšim v regiji.
V Elektro energiji so zastavili ambicio
zne cilji na trgu na debelo. Zagotoviti želijo
optimalne pogoje za izvajanje trgovalnih
strategij za potrebe trgovine na drobno, na
črtujejo rast prihodkov na trgu na debelo v
Sloveniji ter širiti trgovalno infrastrukturo in
partnerje na trgu na debelo doma in v tuji
ni. Na trgu na drobno bodo skušali zadržati
vodilni delež, implementirati nove prodajne
politike z večjim poudarkom na obvladova
nju kreditnih tveganj, povečati učinkovitost
izterjave in skrb za obvladovanje denar
nega toka, razviti in optimizirati produkte
in storitve ter tržne poti na trgu na drobno.
Izboljšana bo kakovost komunikacije in sto
ritev za odjemalce, v načrtu pa je tudi po
stopen vstop na trg na drobno na tujih trgih.
V skrbi za zadovoljstvo odjemalcev
so kot možne poti razvoja navedli preu
smeritev poslovanja na elektronske poti
(Moja energija), konsolidacijo prodajnih
poti in poenotenje komunikacijskih kana
lov za celotno skupino Elektro Ljubljana

Izvršni direktor OE Storitve na distri
bucijskem omrežju Zoran Lebič je ob
predstavitvi strategije Elektra Ljubljana
na področju inženiring dejavnosti v si
nergiji s hčerinskimi podjetji izpostavil
predvsem odnos do odjemalcev. Tržni se
gment storitev je nazorno razdelil na šti
ri skupine in sicer na izdelavo projektne
dokumentacije, izdelavo NN priključkov,
izgradnjo SN in NN elektroenergetskega
omrežja in naprav ter druge tržne storitve
iz področja elektromontažnih del. V OE
so kot poglavitni cilj zastavili doseganje
kakovostne izvedbe in celosten pristop pri
reševanju tržnih naročil – kot inženiring
posel po načelu ključ v roke (svetovanje,
projektiranje in izvedba).
V prihodnje bo pri elektromontažnih de
lih oziroma storitvah poudarek na 110kV
omrežju, na prostozračni izvedbi, pred
vsem pa na kabelski tehnologiji, kjer bomo
izšolali potreben kader za izdelavo kabel
skih spojk in končnikov. Tovrstno storitev
bomo uporabili pri domačih projektih in jo
ponujali tudi na trgu – predvsem distribu
cijskim podjetjem ter prenosnemu podjetju
(ELES). Naslednji segment, ki ga je mo
žno uporabiti in izvajati na lastnih objektih
ter nuditi na trgu, je montaža in servisira
nje SN postrojev za RTP-je in RP-je.
Sodelovanje s hčerinsko družbo Elektro
energija trenutno poteka pri menjavi varo
valk, izterjavi, najemu in izposoji začasnih
in potopnih omaric z vključeno dobavo ele
ktrične energije. V prihodnje pa nameravajo
sodelovati tudi pri razvoju novih skupnih
tržnih produktov in storitev.
Mag. Matjaž Glavič, direktor hčerinske
družbe Elektro Ljubljana OVE, je predsta
vil izzive na področju obnovljivih virov, v
okviru katerih je poudaril predvsem razvoj
kogeneracijskih virov električne energije
ter prodor na trge jugovzhodne Evrope.
V konstruktivni diskusiji s ključnimi
kadri je bila izpostavljena predvsem potre
ba prenove poslovnih procesov, še posebej
med organizacijskimi enotami, z željo po
njihovem izboljšanju z namenom ustvarja
ti čim večjega zadovoljstva kupcev.
mag. Stanka Krušič
Oddelek za odnose z javnostmi
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Elektro Ljubljana za
varovanje tehniško-kulturne
dediščine
Tehniški muzej Slovenije in skupina Elektro Ljubljana, ki jo
poleg matične družbe Elektro Ljubljana d.d. sestavljata njeni hče
rinski družbi Elektro energija d.o.o. in Elektro Ljubljana OVE
d.o.o., so 22. marca, ob svetovnem dnevu voda, v prostorih stare
mestne elektrarne ljubljanske podpisali pogodbo o sodelovanju pri
varovanju dediščine slovenske tehniške kulture.
Družbe iz skupine Elektro Ljubljana bodo Tehniškemu muzeju
Slovenije kot dolgoletnemu poslovnemu partnerju in odjemalcu
električne energije namenile sponzorska sredstva za odkup Male
hidroelektrarne Bistra od denacionalizacijskega upravičenca, s
čimer izkazujejo svoje družbeno odgovorno ravnanje. Električno
energijo, proizvedeno iz male hidroelektrarne Bistra, zgrajene leta
1901, z močjo 35 kW, bo še naprej odkupovala Elektro energija,
Elektro Ljubljana OVE pa bo pogodbeno vzdrževal ta vreden pri
mer tehniške dediščine.
Direktor Tehniškega muzeja Slovenije dr. Orest Jarh je ob
podpisu izrazil hvaležnost družbam iz skupine Elektro Ljubljana
za pomoč pri varovanju slovenske tehniško-kulturne dediščine, ki
s to gesto jasno izražajo svojo družbeno odgovornost in nadalje
val: »To je pomembno za ohranjanje kulturne dediščine, saj je bila
elektrarna, ki jo bomo pridobili, lani stara 100 let in ima vse zna
čilnosti tehniške dediščine«.
Andrej Ribič je poudaril, da s tem projektom družbe iz skupine
Elektro Ljubljana uresničujejo svojo strategijo in zavezanost k zele
ni energiji. Dodal je, da si nadeja poglobitve sodelovanja s sloven
skim nacionalnim tehniškim muzejem, saj »smo obnovili kar nekaj
starih hidroelektrarn in staro opremo iz njih bi bilo smotrno nekje
javno predstaviti. S tem izkazujemo tudi čast našim predhodnikom,
saj je Slovenija že zelo zgodaj dala zelo veliko na področju, na kate
rem strokovnjaki Elektra Ljubljana to tradicijo nadaljujejo«.

Podpis pogodbe med Tehniškem muzejem Slovenije in skupino Elektro
Ljubljana. Od leve proti desni: mag. Gregor Božič (direktor Elektro energija
d.o.o.), Andrej Ribič (predsednik uprave Elektro Ljubljana d.d.), dr. Orest Jarh
(direktor TMS) in mag. Matjaž Glavič (direktor Elektro Ljubljana OVE d.o.o.).

Notranjost male hidroelektrarne Bistra

Hidroelektrarna Bistra

»S podpisom te pogodbe kažemo svojo družbeno odgovornost
in okoljsko naravnanost. Želimo si, da bi s kvalitetnim sodelova
njem s Tehniškim muzejem nadaljevali tudi v prihodnje«, je dodal
mag. Gregor Božič, direktor Elektro energije. Direktor Elektro
Ljubljana OVE, mag. Matjaž Glavič, je poudaril, da je bila lani
proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn manjša za 18 od
stotkov glede na leto prej, ki je bilo zelo bogato. Ta trend upadanja
pa se nadaljuje tudi letos. Zato se v EL OVE usmerjamo diverzifi
kacijo proizvodnih virov in izkoriščanje tudi biomase. Čim večja
bo diverzifikacija teh obnovljivih virov energije, toliko boljše je to
za samo bilanco stanja«, je zaključil.
mag. Stanka Krušič
Oddelek za odnose z javnosmi
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Projekt virtualne elektrarne
predstavljen Acerju

Mag. Igor Podbelšek s sodelavci je Crhistophu Gence Creux in sodelavcem iz ACER predstavil
virtualno elektrarno Elektra Ljubljana

20. marca letos so vodstvo in vodilni
strokovnjaki Elektra Ljubljana na poslov
nem srečanju gostili vodstvo Agencije
za sodelovanje energetskih regulatorjev
(Acer), Crhistophe Gence Creux s sodelav
ci. Andrej Ribič, predsednik uprave Elektro
Ljubljana d.d. in mag. Igor Podbelšek,
izvršni direktor storitev za uporabnike,
sta predstavnikom te evropske agencije s
sedežem v Ljubljani predstavila skupino
Elektro Ljubljana, elektroenergetsko in
frastrukturo in dejavnosti. Predstavnike
Acerja je najbolj zanimal razvoj virtualne
elektrarne, prve tovrstne elektrarne v ju
govzhodni Evropi, ki trenutno poskusno
deluje v okviru Elektro Ljubljana.
Virtualna elektrarna je storitev prila
gajanja odjema in proizvodnje električ
ne energije, ki temelji na informacijski
platformi. Gre za agregacijo različnih
vrst »virov« energije (odjema in razpr
šene proizvodnje), ki s kapaciteto lahko
učinkovito nadomeščajo oziroma dopol
njujejo tradicionalne vršne elektrarne.
Virtualna elektrarna omogoča dobavitelju
električne energije učinkovito upravljanje
z vedno številčnejšimi in nepredvidljivi
mi obnovljivimi viri, hranilniki energije
in prilagodljivim odjemom.
Andrej Ribič, predsednik uprave Elektro
Ljubljana d.d. je ob tem dejal: »Računamo,
da bodo naši partnerji uresničili svoje
obljube, da bo izveden razpis in da bomo
lahko ta projekt čisto konkretno izpeljali
tudi v praksi. To je tudi za državo zelo po
membno in upam, da bomo projekt virtual
ne elektrarne udejanjili tudi v praksi in tako
pokazali, da je zelo koristno in pomembno
za državo, da dela tudi na teh področjih«.
Acer je vez med evropskimi nacio
nalnimi energetskimi regulatorji, čigar
naloga je nadzor nad vzpostavljanjem in
delovanjem notranjega trga EU, dajanje
mnenj in priporočil nacionalnim regula
torjem ter priprava okvirnih smernic za
delovanje čezmejnih plinovodnih in elek
tričnih omrežij.

OGLAS Elektro Ljubljana OVE?

100 % elektrike pridobimo iz
obnovljivih
virov,pridobimo
s 100 % energije
100 % elektrike
iz
obnovljivih virov, s 100 % energije
Uporabljajte Ëisto energijo, Ëisto brez skrbi! Pomagamo vam pri ugodnem
financiranju, omogoËamo projektiranje, postavitev in vzdrževanje sonËnih
elektrarn z vkljuËitvijo v omrežje ter sodelujemo pri odkupu elektriËne
Uporabljajte
energijo,
ËistoCelovito
brez skrbi!
Pomagamo
vam pri ugodnem
energije,
ki jeËisto
ne boste
porabili.
Ëisto
uporabo zagotavljamo
tudi s
financiranju,
projektiranje,
in vzdrževanje
sonËnih
Ëistimi
potmi omogoËamo
- z elektriËnimi
Ërpalkami zapostavitev
vozila na elektriËni
pogon.
»isto
elektrarn
vse
s 100 z%vkljuËitvijo
energije! v omrežje ter sodelujemo pri odkupu elektriËne
energije, ki je ne boste porabili. Celovito Ëisto uporabo zagotavljamo tudi s
Ëistimi potmi - z elektriËnimi Ërpalkami za vozila na elektriËni pogon. »isto
vse s 100 % energije!
www.elektro-ljubljana.si

Obnovljivi viri energije

»ista energija!
Obnovljivi viri energije

Elektro
OVE,
inženiring
s podroËja
obnovljivih
energije,
d.o.o.,
Slovenska
56, 1000 Ljublja
Elektro Ljubljana
OVE,Ljubljana
inženiring
s podroËja
obnovljivih
virov
energije,virov
d.o.o.,
Slovenska
cesta
56, 1000cesta
Ljubljana
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Mednarodni projekt SMARTV2G

Prva elektro črpalka v Trbovljah

Elektro Ljubljana aktivna
v projektu optimalne
rabe energije

Za elektromobilnost občine

Projekt SMARTV2G sodi v sedmi okvirni program Evropske skupnosti
na področju energije. Projekt je postavljen na izhodiščih zagotavljanja
optimalne rabe energije, saj sledi ciljem 7 okvirnega programa
tako na ravni razvitih in uporabljenih tehničnih rešitev, uporabnikov,
mestnih skupnosti kot končno tudi na ravni držav članic Evropske
skupnosti. Prav napovedani razvoj in množičnejša uporaba električnih
vozil sta gonilo za proučitev možnih scenarijev v prihodnosti. V
projektu sodeluje več partnerjev iz različnih evropskih držav.

aša glavna naloga v tem projektu je proučiti ter do
ločiti temelje za uvajanje električnih vozil in nujne
infrastrukture za njihovo napajanje. Tako se projekt
osredotoča tudi na odvisnost in delovanje popol
noma električnega avtomobila od elektroenergteskega sistema,
distribucijskega omrežja. Seveda ni zanemarljiv tudi uporabnik
električnega vozila in infrastrukture, saj prav slednji narekuje
koncept vsebine projekta.
Zastavljen cilj projekta je postaviti temelje za delovanje celo
vitega sistema, v katerem so povezani avtomobil, napajalne po
staje in informacijski sistem za upravljanje polnilne infrastruk
ture DEE. Slednji bo omogočal nadzorovanje pretoka moči in
energije, potrebne za polnjenje vozila na za uporabnike povsem
varen način, nadalje bo omogočal zajem, obdelavo in shranjeva
nje podatkov o uporabnikih in energiji, vse na čim bolj učinkovi
ti in s stališča podatkov varen način.
V okviru projekta bomo postavili smernice za standarde, ki
se nanašajo na polnjenje avtomobila, fizično povezavo z napa
jalnim kablom, vzporedno pa tudi na tip uporabljenih vtičnic
ter pripadajoče komunikacijske protokole. To je povezava avto
mobila do t.i. črpalke. Nato bomo raziskali in razvili napajalno
postajo s tehnično tehnološkega vidika. Razvoj »nove« napajal
ne postaje bo vključeval tako energetski in tehnični, kakor tudi

informacijsko-komunikacijski vidik. V Elektru Ljubljana bomo
tako razvito tehnologijo namestili ter jo v zadnjem, tretjem letu
projekta preizkusili.
Naloga Elektra Ljubljana v projektu je vodenje delovnega
paketa implementacije rezultatov in testiranje. Zaradi specifič
nih razmer v Sloveniji smo se odločili, da bomo implementira
li napajalno postajo na javnih parkiriščih ter seveda proučevali
uporabo, delovanje in podatke. Z določenimi funkcionalnostmi
iz razvoja tega projekta je predvidena tudi nadgradnja informa
cijskega sistema za upravljanje napajalnih postaj. Nadgradnja bo
predvsem v smeri dodajanja novih, za uporabnika infrastrukture
prijaznih orodij in možnosti. Za primerjavo glede raznolikosti
evropskih držav dodajmo, da se bo projekt dotaknil tudi analize
polnjenja električnih vozil, uporabnikov in uporabljenih tehno
logij na flotah vozil. V Sloveniji bi takšen testni poligon težje za
gotovili. Zato ga bo zagotovil eden izmed drugih partnerjev, saj
so flote najprimernejše za analizo in bo na takem primeru lažje
določiti izhodišča za optimizacijo odjema električne energije z
orodji upravljanja z energijo. Upravljanje z odjemom električne
energije je namreč za mobilnost eden izmed ključnih izzivov v
primeru množičnega razmaha.

V zasavski regiji se mreža elektro črpalk vztrajno širi. Že postavljenima elektro
črpalkama v Zagorju ob Savi ter Izlakah se je februarja pridružila nova,
tehnološko napredna črpalka v Trbovljah. Postavitev in slovesna otvoritev
prve elektro črpalke v Trbovljah je plod dobrega sodelovanja med podjetjem
Elektro Ljubljana, Službo vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe
ter Občino Trbovlje. Elektro Ljubljana je tako na svojem območju postavila
že dvanajst elektro črpalk, vzporedno pa še sistem za njihovo daljinsko
upravljanje ter prvi spletni iskalnik elektro črpalk www.elektro-crpalke.si.

N

a priložnostni slovesnosti ob predaji prve elektro čr
palke v trbovljah svojemu namenu so svoj pogled
na razvoj elektromobilnosti ter koristi in pozitivne
učinke na okolje podali predsednik uprave Elektra
Ljubljane Andrej Ribič, župan občine Trbovlje Vili Treven ter
mag. Jure Leben s Službe vlade RS za podnebne spremembe.
Trboveljski župan je novost v občini opisal kot prispevek k či
stejšemu ozračju. Omenil je možnost razširitve voznega par
ka komunalnih služb z električnimi vozili, ki bi pripomogla k
manjšemu zvočnemu onesnaževanju okolja. Predsednik uprave
Elektra Ljubljane Andrej Ribič je prisotne seznanil s projektom
vzpostavljanja in razvoja elektromobilnosti, pomenu infrastruk
ture za električna vozila in načrtovanih aktivnostih v prihodnjih
letih. Prizadevanja za razvoj elektromobilnosti in prispevek dr
žave na tem področju pa je podal mag. Jure Leben. V okviru de
monstracijskega projekta se bo infrastruktura za električna vozi
la vzpostavila v sedmih slovenskih občinah, v bližnji prihodnosti
pa so načrtovane postavitve še dodatnih treh električnih črpalk.
Elektro črpalka, postavljena v občini Trbovlje, je t.i. pamet
na elektro črpalka z najnovejšo sedem-polno vtičnico, za katero

Uršula Krisper
Oddelek za učinkovito rabo električne energije

www.smartv2g.eu

Električni avto Peugeot ION na elektro črpalki

se predvideva, da bo postala standardizirana polnilna vtičnica v
Evropi. Z vgradnjo takšne vtičnice je rokovanje z elektro črpalko
povsem varno. Napetost na sponkah vtičnice se pojavi šele ob
pravilni priključitvi vozila na črpalko ter ob pravilni identifika
ciji uporabnika.
Elektro Ljubljana je vzpostavil tudi že prvi slovenski portal
za iskanje polnilnih mest za električna vozila - www.elektro-cr
palke.si. Slednji je namenjen lastnikom električnih vozil, vsem
bodočim lastnikom električnih vozil ter tudi ponudnikom elek
tričnih vozil. Na portalu lahko najdemo mnogo koristnih in upo
rabnih informacij, omogoča pa tudi preprosto iskanje polnilnih
mest (ne glede na lastništvo), načrtovanje poti z izrisom najop
timalnejše/najkrajše, tehnični opis posameznih priključnih mest,
kar uporabnikom omogoča predhoden pregled nad možnostmi
polnjenja, pregled statusa polnilnih postaj glede zasedenosti ozi
roma razpoložljivost, spremljanje porabljene električne energije
za vsakega registriranega uporabnika in uporabo elektro črpalke
s pomočjo mobilnega telefona (SMS). Lastnikom polnilnih po
staj pa tudi omogoča vpis njihove elektro črpalke.
Najmanj do konca leta 2012 bo uporabnikom elektro črpalk
dobavitelj Zelene energije, Elektro energija d.o.o., omogočala
brezplačno polnjenje. Le-to je že omogočila na šestih črpalkah
v slovenski prestolnici ter na Vrhniki, v Litiji, Zagorju ob Savi,
Kočevju, Grosupljem ter seveda tudi v Trbovljah. Infrastrukturo
elektro črpalk pa namerava Elektro Ljubljana dopolnjevati skla
dno s širjenjem uporabe električnih vozil v Sloveniji. Zato že
sedaj zainteresiranim investitorjem ponuja možnost izgradnje in
postavitve elektro črpalk s priključitvijo na distribucijsko omrež
je ter vnosom v informacijski sistem.
Vse črpalke se napajajo z Zeleno energijo, blagovno znam
ko Elektro energije d.o.o., ki je proizvedena iz 100 % obnovlji
vih virov – iz malih hidro in sončnih elektrarn družbe Elektro
Ljubljana OVE d.o.o.. Takšna okolju prijazna energija pomeni
neposredno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v ozra
čje in zagotavlja znaten dvig kakovosti bivanja prebivalstva v
Sloveniji.
Tadej Šinkovec
Služba za napredne storitve
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Nov Učno vadbeni center Elektra Ljubljana

Z novimi znanji do
učinkovitejšega dela
Sredi januarja letos smo ob navzočnosti gostov, uprave in članov
tehničnega kolegija v prostorih DE Ljubljana okolica na Podrečju
pri Domžalah uradno odprli nov Učno vadbeni center (UVC) Elektro
Ljubljana. Center zavzema 250 kvadratnih metrov poslovnega prostora
z dvanajstimi delovnimi mesti in je opremljen z napravami, na katerih
bodo zaposleni z različnimi profili tehničnih usmeritev spoznavali
delovanje in način vgradnje opreme v naš distribucijski sistem.

Ž

e leta smo si prizadevali, da bi pridobili tak prostor,
kjer bi se projektanti, delovodje, monterji, specialisti
in drugi zaposleni v Elektro Ljubljana lahko v živo
spoznavali z napravami in opremo, potrebno za oskr
bo z električno energijo, jo preizkušali in na ta način spoznali
namen njene uporabe. Z razumevanjem situacije se je vodstvo
družbe odločilo, da podpre projekt Učno vadbenega centra. S
pomočjo proizvajalcev in dobaviteljev nam je uspelo opremiti
UVC z najnovejšo tehnično opremo, ki se trenutno uporablja
na naših distribucijskih napravah in omrežjih. Tako imamo na
razpolago celotno SN stikalno tehniko, celovito predstavitev ka
belske tehnike, vse vrste prosto stoječih in vgradnih kabelskih
omaric, vse možne načine priklopov merilnih mest, predstavitev
silikonskih izolatorjev in konusnih priklopov transformatorjev z
izolirano varovalko ali brez.
V Učno vadbenem centru bomo izobraževali zaposlene, ki de
lajo na področju projektiranja, vodenja operativnih del, nadzora

ter vzdrževanja objektov, postrojev in elementov distribucijske
ga elektroenergetskega sistema (DEES) družbe. Cilj takšnega
izobraževanja je zmanjšanje napak na opremi in sistemih, ki
nastajajo zaradi neznanja na vseh ravneh. Pri tem bodo veliko
pomagale dobre prakse izkušenih sodelavcev, ki bodo v centru
svoja znanja prenašali na manj izkušene.

Matjaž Osvald je predstavil novi učno vadbeni center

Gostje so si z zanimanjem ogledali novi učno vadbeni center

Dejavnosti UVC

Naloge novega Učno vadbenega centra Elektra Ljubljana so
priprava plana izobraževanj, organizacija poteka praktičnega
in teoretičnega izobraževanja za delo na elektroenergetskih na
pravah, priprava učno vadbenih programov in organizacija po
sameznih izobraževanj za ciljne skupine, v sodelovanju z vodji
tehničnih komisij, vodjo oddelka za tipizacijo in reševanje re
klamacij v zvezi z že uporabljeno tehniko ter obveščanje vodij
tehničnih komisij in vodje oddelka za tipizacijo o tehničnih pro
blemih. Pomembne dejavnosti so tudi sodelovanje pri pripravi
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tehničnih obvestil o rešitvah tehnične problematike in izvedenih
ukrepih ter obveščanje tehničnega kolegija, službe nabave in do
bavitelja opreme o rešitvah, tehnične problematike in izvedenih
ukrepih, organiziranje montažnih preizkusov nove opreme, v so
delovanju z oddelkom za tipizacijo in vodji tehničnih komisij po
NA ORDO 270, sodelovanje z oddelkom za varstvo in zdravje
pri delu pri organizaciji predavanj o varnem delu in posluževa
nju na elektroenergetskih napravah, organiziranje usposabljanja
dežurnih monterjev za delo na stikalnih napravah in organizira
nje usposabljanja elektromonterjev za delo na področju kabelske
in stikalne tehnike.

Udeleženci in teme izobraževanja

Udeleženci izobraževanja bodo projektanti SN in NN omrež
ja, vodje izvajalskih in vzdrževalnih skupin, nabavna in skla
diščna služba, dežurni elektromonterji, monterji specialisti
(kabelski, vzdrževalci SN stikalne tehnike, monterji za merilne
naprave ipd), zaposleni na področjih drugih znanj in specialnosti
(soglasodajalci, pregledniki PGD-jev in ostale tehnične doku
mentacije, prevzemniki, nadzorniki del), novo zaposleni delavci
s tehnično izobrazbo (monterji, tehniki, elektro inženirji, univ.
dipl.inž.el. vseh ravni) in elektromonterji, ki opravljajo izpit za
samostojnega elektromonterja. V UVC bodo spoznavali tipizira
ne elementi DEES ter njihovo pravilno uporabo v elektrodistri
bucijskem omrežju ter se seznanjali z novostmi in spremembami
tipiziranih elementov v DEES. Lahko bodo videli prikaze pra
vilnih postopkov montaže in vzdrževanja posameznih elemen
tov v SN in NN omrežjih ter izmenjevali izkušnje o posameznih
elementih DEES.

Izvajalci v procesu izobraževanja

praktičnega ali teoretičnega prikaza lahko izvaja vodja tehnične
komisije, vodja UVC, vodja oddelka za tipizacijo ali druga za
aktualno tehnično področje strokovno podkovana oseba, ki jo
imenuje svetovalec uprave za tehnične zadeve. V procesu izo
braževanja pa lahko po potrebi sodelujejo tudi zunanji izvajalci.

Preizkušanje novih proizvodov

Na zahtevo vodje tehnične komisije ali oddelka za tipizaci
jo, lahko UVC organizira in vodi postopke preizkušanja novih
enostavnih proizvodov pred prvo vgradnjo v NN in SN elektro
energetsko omrežje, ali pa sodeluje kot član tima za poskusno
vgradnjo kot koordinator pri kompleksnih poskusih (NA ORDO
270). Nabavna služba pred prvo nabavo novih proizvodov, v so
delovanju z vodjo tehnične komisije za to področje, vodjo ti
pizacije in vodjo UVC-ja, pošlje izdelek v preizkus in počaka
na strokovno oceno (mnenje) vodje tehnične komisije (glej NA
ORDO 270). Vodja tehnične komisije, vodja tipizacije in vodja
UVC poskrbijo za predstavitev novega izdelka pred prvo vgra
dnjo ciljni skupini (projektant, vodja operativnih skupin, monter
specialist itd).

Reševanje tehničnih reklamacij

V UVC-ju se rešujejo posamezne tehnične reklamacije, ki
jih posredujejo službe nabave, vzdrževanja ali izgradenj z re
klamacijskim zapisnikom. Predloge (s kratkim opisom in sliko)
lahko pošljejo tudi posamezniki pisno ali po elektronski pošti.
Reklamacijo rešuje UVC v sodelovanju z vodjo tehnične komi
sije in oddelkom za tipizacijo. Rešitev reklamacije se poda kot
Tehnično obvestilo.

Pri opremi UVC-ja so sodelovali:

Vsak vodja tehnične komisije je dolžan za svoje področje
pripraviti teme izobraževanja, pri čemer so osnova sprejete teh
nične smernice ali tehnični razpisni pogoji. V procesu izobra
ževanja vedno sodeluje tudi oddelek tipizacije. Vodja UVC bo
skupaj z vodjo tehnične komisije pripravil program praktičnega
in teoretičnega prikaza posamezne teme (tema se lahko prikaže
v UVC Domžale ali na terenu, odvisno od tematike). Program

Imp ten-Telekom d.o.o., Schneider Electric d.o.o., Schrack
Technik d.o.o., Eltima d.o.o., Peteze d.o.o., Prebilplast d.o.o.,
MR d.o.o., Siemens d.o.o., J-Rupert d.o.o., C&G d.o.o.,
Landis+GYR d.o.o., Izoelektro d.o.o., Kolektor Etra energetski
transformatorji, d.o.o., ETI Izlake d.d., Iskra Zaščite d.o.o.

Izobraževanje monterjev v UVC je v polnem teku

Novi učni center v Domžalah

Srečo Grkman
Vodja UVC
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Aktivnosti Službe za
telekomunikacijske storitve

Rekonstrukcija križanja DV 20 kV Litija
Zapodje

Tehnične novosti
in nevšečnosti z
naravo

Kljub zahtevnosti delo
opravili večinoma z
lastnimi viri
Izdelava opaža dimenzija 4 x 4 x 2,4 m

Izdelava zaključnih del pri vgradnji armiranega
betona v temelj stojnega mesta

Priprava na montažo 3. segmenta jeklene
konstrukcije

V zaključku leta 2011 je bila v okviru povečanja investicij v
plan investicij DE Ljubljana okolica umeščena rekonstrukcija
križanja DV 20 kV Litija-Zapodje z reko Savo (odsek
J31-J32). Investicija je obsegala zamenjavo dveh dotrajanih
jeklenih stebrov z novima ter zamenjavo obstoječih
vodnikov Cu 35 mm2 z novimi AL–Fe 150/25 mm2 in
pripadajočo obesno opremo.

N

a podlagi pridobljenih izku
šenj in znanj na 110 kV nivoju
Službe za izgradnjo distribu
cijske enote Ljubljana okolica
v minulih letih smo se odločili, da izvede
mo ter vodimo zahtevna dela v čim večji
meri z lastnimi resursi. V ta namen smo
sestavili manjšo operativno skupino sode
lavcev, si določili cilje, zadolžitve in roke
izvedbe posameznih del.
Prva faza del je zahtevala podroben pre
gled tehnične dokumentacije, izvedbo vseh

Nameščanje segmenta jeklene konstrukcije

pripravljalnih del ter pregled ustreznosti do
kumentacije s strani pristojne inštitucije. V
našem primeru smo sodelovali z Inštitutom
za metalne konstrukcije iz Ljubljane. Na
podlagi pridobljenih informacij smo oktobra
2011 pristopili k oddaji naročila po postopku
malih vrednosti in pridobili dobavitelja za
izdelavo vroče pocinkane jeklene konstruk
cije dveh novih stebrov. Izdelava konstruk
cije je potekla v skladu z izdelanimi načrtih
gradbenih konstrukcij. Pred izvedbo postop
ka zaščite proti koroziji z vročim cinkanjem

Montaža zatezne konzole na nov Fe jambor

V prvem četrtletju smo v službi
za TK storitve zaključili projekt
prehoda stacionarne telefonije
Elektra Ljubljana na enotno
telefonsko centralo. IP telefonija
sloni na IP omrežju, ki je v celoti v
lasti Elektra Ljubljana. Poenotenje
stacionarne telefonije predstavlja
zmanjšanje stroškov vzdrževanja
in upravljanja telefonije v podjetju.

Zamenjava obstoječih vodnikov čez reko Savo – delo na drogu

vseh delov je bila pri proizvajalcu jeklene
konstrukcije izvedena kontrola, kjer se je
konstrukcija tudi poskusno sestavila.
Vzporedno z omenjenimi deli so pote
kala gradbena dela na predvidenih novih
armiranobetonskih temeljih s strani izbra
nega gradbenega izvajalca. Izvedla se je
geodetska zakoličba in izdelava opažev
za nastavke jeklene konstrukcije dimenzij
4,00 x 4,00 x 2,4 metra s pripadajočo ar
maturo. V začetku meseca decembra smo
pristopili k vgradnji spodnjih delov jeklene
konstrukcije in dobavi ter vgradnji armira
nega betona ustreznih karakteristik.
V zadnjem delovnem tednu leta 2011
je napočil čas sestave ter postavitev nove
jeklene konstrukcije na terenu (st. m. 31
ter 32), rušitev obstoječih Fe jamborov in
delna izvedba elektromontažnih del (pre
stavitev obstoječih vodnikov na novo zgra
jeno jekleno konstrukcijo s pripadajočo el.
opremo, izvedba novih zateznih polj, pre
stavitev obstoječih optičnih vodnikov). S
strani inštituta je sledila še kontrola monta
že jeklene konstrukcije ter dano pozitivno
mnenje. Izvedba del se je nekoliko podalj
šala zaradi slabih vremenskih razmer, tako
da smo se odločili, da zamenjavo vodnikov
čez reko Savo izvedemo v letu 2012.
Takoj ko so v novem letu dopuščale
vremenske razmere, smo se lotili še zame
njave obstoječih vodnikov čez reko Savo z

novimi vodniki AL- Fe 150 mm2. Izvedba
elektromontažnih del je potekala brez te
žav. 20 kV daljnovod DV Litija Zapodje je
tako v popoldanskem času že lahko obra
toval z novo pridobitvijo. Dolžina razpeti
ne med stojnim mestom SM 31 in SM 32
znaša 355 m, napenjanje vodnikov je bilo
izvedeno na δd = 8daN/mm2, maks. pred
viden poves fmax 40 ˚C = 20,65 m.
Na koncu gre še pohvala vsem sode
lavcem, predvsem pa elektromonterjem,
ki so sodelovali pri rekonstrukciji kri
žanja DV Litija Zapodje z reko Savo.
Objekt smo uspešno zaključili s finanč
nega in izvajalskega vidika ter pridobili
nova znanja, ki jih bomo s pridom upora
bili v izzivih, ki prihajajo.
Franci Golob
Služba za izgradnjo DE Ljubljana okolica

Zamenjava obstoječih vodnikov čez reko Savo
– vlek vodnikov z vlečno napravo

V prvem tromesečju nas je kar trikrat neljubo presenetila narava. Na
relaciji RTP Grosuplje – RP Vrhnika
nam je samonosilni optični kabel
uničila žolna, ko je s kljunom preluknjala leseni drog daljnovoda. Na
relaciji RTP Radeče – RTP Trebnje
se je v kanal, po katerem poteka prehod optičnega kabla v zemljo, ujela
kuna in verjetno v borbi za življenje
pregrizla kabel. V bližini Ribnice med
RTP Ribnica in RP Sodražica pa je
prišlo do poškodbe OPWR kabla, ki
je ovit na faznem vodniku, najverjetneje zaradi kratkega stika faze s
podrastjem, tako da je ena od štirih
cevk, v kateri so vlakna, poškodovana. Prvi dve okvari smo že odpravili,
slednjo pa bomo sanirali konec marca, ko je v načrtu sanacija še enega
OPWR kabla na relaciji RTP Logatec
– RTP Žiri.
V mesecu aprilu načrtujemo tudi
zamenjava OPWR kabla z OPGW
kablom na relaciji RTP Gotna vas –
Osojnik, saj se na tej relaciji OPWR
kabel zaradi mnogih poškodb na
izolatorjih ni izkazal za primernega.
Omenjeno zamenjavo nameravamo izvesti v dveh vikendih konec
meseca aprila, saj sicer ni bilo možno pridobiti možnosti izklopa daljnovoda.
Primož Kolman
Služba za telekomunikacijske storitve
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Zaščita ptic z izoliranjem nadzemnih vodov
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Zaščita v notranjosti
naprav

Srednjenapetostni sistem

Nemoteno delovanje
srednjenapetostnih
vodov in naprav
Neprekinjena dobava
električne energije
odjemalcem je pomemben
faktor, ki ga mora izpolnjevati
vzdrževalec distribucijskega
omrežja s tem, da zagotavlja
čim večjo obratovalno
zanesljivostjo svojih vodov
in naprav. Glede na analizo
izpadov nadzemnih vodov
je razvidno, da veliko napak
na vodih povzročijo različne
živali, kot so ptice in razni
glodavci.

SN in NN dele zbiralk izoliramo z
izolacijskimi cevmi

Uporaba sodobnega podpornega
izolatorja z izolacijsko kapo in
izolacijsko cevjo iz silikona

Ukrepi na stebrnih TP

Slike zaščitne opreme

Na stebrnih TP je treba
paziti na:
• vgradnjo prenapetostnih
odvodnikov, ki naj ne bodo
na vrhu droga, če pa so,
naj bodo zaščiteni z zaščitno kapo,
• povezave neposredno nad
stikalom ali varovalkami je
treba zavarovati z izolacijsko cevjo,
• povezave med stikalom
in transformatorjem naj
bodo zaščitene z izolacisko cevjo,
• iskrišča na transformatorju
je treba odstraniti.

Nizkonapetostni sistem

Ukrepi na stebrni TP

VAREN

N

a preskrbovalnem področju
Elektro Ljubljana živijo in
ogrožajo sebe in nadzemne
vode vrane, štorklje, orli, ka
nje, sokoli in sove, ki pri pristajanju na
dele nadzemnih vodov pridejo v stik z ži
cami ali deli vodnikov, ki so pod napeto
stjo. Tako izgubijo življenja in povzročijo
električni udar ter prekinitev napajanja z
električno energijo, nenazadnje pa tudi
slabo voljo uporabnikov. Na obstoječih
nadzemnih vodih, stolpnih postajah ter
stikališčih lahko na zelo zanesljiv in za
prakso uporabljiv način izoliramo oziro
ma zaščitimo aktivne dele teh sistemov
pred dotiki ptičev in godalcev. S takim
načinom zaščitimo živali pred nekontro
liranim izumiranjem, hkrati pa prepreču
jemo ali zmanjšujemo število kratkih in
zemeljskih stikov ter posledično izpade
napajanj z električno energijo in požare.
V nadaljevanju je podanih nekaj reši
tev izoliranja najbolj izpostavljenih delov
nadzemnih vodov in delov naprav v no
tranjosti EE objektov.

Ukrepi na progovnih
stikalih
Na progovnih stikalih, posebno na tistih, ki so vgrajena
na betonskih ali kovinskih
drogovih, je treba vgrajevati
nastavke za sedenje ali odganjanje ptic.
.
Prikaz vgradnje nastavkov za
sedenje in naprave za odganjanje
ptic

VAREN

Ukrepi na nosilnih
drogovih
Na mestih, kjer imamo betonske drogove, kovinske
konstrukcije in na stojnih mestih uporabljamo podporne
izolatorje z zaščitnimi izolacijskimi kapami.

NEVAREN

GENERATOR DEJAVNOSTI

VAREN

Prikaz ukrepov na podpornih
izolatorjih na nosilnih betonskih in
kovinskih drogovih

Dvojni nastavek za sedenje
ptic: iz armirane poliestrske cevi premera 30 mm, z
dvema nosilnima cevema in
eno obojestransko pritrjeno
prečno cevjo za pritrditev na
železne nosilce izolatorjev ali
stikal. Za eno zaščitno mesto
je potreben 1 nosilec. Pritrdi
se s 4 objemkami ali 3 vijačnimi sponkami.
Dvojni nastavek za sedenje ptic

Enojni nastavek za sedenje
ptic: je izdelan iz armirane
poliestrske cevi premera 30
mm. Prečna cev je fiksna.
Nosilec se pritrdi na železne
nosilce izolatorjev ali stikal.
Za vsako zaščitno mesto
uporabimo 2 nosilca.
Nosilec ptičjega sedežnega
mesta se pritrdi z dvema objemkama ali vijačno sponko.
Enojni nastavek za sedenje ptic

Ptičji odganjalec (Andrejev
križ): v obliki Andrejevega
križa z nosilno cevjo iz armiranega poliestra premera
36 mm za ločilnike. Za eno
stikalo rabimo 2 ptičja odganjalca. Odganjalec se pritrdi
z dvema objemkama ali z vijačno sponko.
Ptičji odganjalec - večji
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Ptičji odganjalec: V obliki
šopa elastičnih vejic iz umetne mase premera 3 mm.
Pritrdimo ga z vijačenjem na
železne nosilce izolatorjev.
Ptičji odganjalec - brki

Izolacijske cevi:
• Odporne na vremenske
vplive in UV žarke
• Material: umetne mase z
visoko izolacijsko zmogljivostjo ter odporne na
plazilne tokove
Primer izolacijske silikonske cevi

Zaščitne kape:
Ptičji odganjalec - vzdolžni

Izolacijska cev za
nadzemne vode:
• Preprečuje prekinitve
napajanja zaradi nihanja
vodnikov in občasnih stikov s živalmi in rastlinami;
• Primeren za naknadno
vgradnjo;
• Odporen na UV žarke;
• Za nadzemne vode s premerom od 4 do 25 mm;
• Preizkušeno do U<24kV.
Material:
• silikon,
• mrežni polimeri z veliko
dielektrično konstanto in
odpornostjo proti plazečim
tokovom.

• za skozne izolatorje na TR in
prenapetostne odvodnike;
• Lastnosti: odporne na vremenske vplive in UV žarke,
premer - 100 do 180 mm
• Material: umetne mase z
visoko izolacijsko zmogljivostjo;
Primer izolacijskih kap za NN priključke na transformatorju

Primer podaljševanja razdalje ter odganjalca na zateznih izolatorjih

Primer izoliranih NN in SN
priključkov na distribucijskem
transformatorju

• Odporne na vremenske
vplive in UV žarke;
• Za gole ali izolirane vodnike;
• Za ravne linije in manjše
kote;
• Na spodnji strani odprt in
se enostavno natakne na
izolator.
Izolacijske kape za prekritje
izolatorjev

Gradnja kablovoda Ručetna vas-Semič

Napredek po
zamenjavi
neustreznega izvajalca
V mesecu novembru 2011 smo začeli z gradnjo 2×20 kV
kablovoda med RTP Črnomelj in predvideno RP Semič,
s čimer bomo zagotovili kvalitetno in zanesljivo dobavo
električne energije na območju Semiča in možnost priklopa
dodatnega 1 MVA odjema. V kraju je Iskrina tovarna
kondenzatorjev in več manjših podjetij v obrtni coni Vrtača
pri Semiču, nekaj podjetij želi povečati porabo električne
energije, predvidena je tudi gradnja nove tovarne.
Z deli smo začeli v obrtni coni Vrtača. Ker dela potekajo na področju Krasa, smo
pri izkopu vsekakor pričakovali kamnito podlago, vendar pa nas je le-ta še dodatno
presenetila s količino in kakovostjo kamenin. Pri izkopu so se pod plitvo zemljo po
kazale več metrov dolge skale, zato so zemeljska dela napredovala izjemno počasi.
Izvajalec zemeljskih in gradbenih del ni imel niti izkušenj niti ustrezne mehanizacije
za tak teren, porabil je veliko časa, zato smo lahko položili le 1 km kablovoda, oko
lica trase pa je ostajala neurejena. Na koncu smo z neustreznim izvajalcem pogodbo
prekinili.
Ugotovili smo, da je priprava del izjemno pomemben del gradnje in da je izbira
izvajalca zahteven posel, kriterij pri izbiri pa ne sme biti samo cena. Na podlagi te
izkušnje smo pripravili nov popis in izbrali drugega izvajalca za preostala zemeljska in
gradbena dela. Upamo na hitrejši potek del, predvidoma bomo kablovod med Ručetno
vasjo in Semičem priklopili v omrežje v maju.
Nov izvajalec se je dela lotil z drugačnimi stroji in bistveno več ljudmi, na vsakem
koncu trase dela izvaja po ena skupina, tretja skupina ureja okolico nad že položenim
kablom. Tako smo sedaj v štirinajstih dneh položili že nova dva kilometra kabla.
Če bodo dela napredovala s takim tempom, bomo kablovod med Ručetno vasjo in
Semičem predvidoma priklopili v omrežje v maju.
Andrej Malenšek
Služba za izgradnjo DO

Uporaba izolacijskih cevi

Izolacijske kape za
prekritje izolatorjev:
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Primer vgradnje zaščite proti
ptičem na betonski ravni konzoli

Boris Sterle
Oddelek za tipizacijo

Literatura: priporočila DROPS • tovarniška literatura Raychem • tovarniška
literatura Ensto • tovarniška literatura Izoelektro

Testna vprašanja o požarni
varnosti

Najpogostejši
nepravilni odgovori
Pri pregledovanju odgovorov
testnih vprašanj iz področja
požarne varnosti, opažamo da
zaposleni največkrat ne ločujejo
med uporabnostjo, nevarnostjo
in škodljivostjo CO2 (ogljikov
dioksid) in CO (ogljikov oksid). Tu
podajamo dodatna pojasnila, ki
vam bodo v pomoč pri reševanju
testa o požarni varnosti.
CO2 - ogljikov dioksid:
• težji od zraka, zato se uporablja za
gašenje požarov, saj izpodriva kisik, ki je nujno potreben za gorenje
• nevaren plin, saj v visokih koncentracijah povzroča zadušitev, ni pa
strupen, saj ga v tem primeru ne
bi uporabljali za gašenje
• prepovedano je vstopanje v prostor, oz čim hitrejša zapustitev
prostora, kjer smo gasili s CO2,
zaradi možnosti zadušitve
CO - ogljikov oksid:
• zelo nevaren-strupen plin, znan
kot krvni strup (odstranjuje-veže
nase kisik iz krvi), zaradi česar prihaja do zastrupitve
• nastaja pri nepopolnem izgorevanju in je pomešan z zrakom tudi
eksploziven.
Vesna Oman
Oddelek za varnost in zdravje pri delu
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nova znanja

Sredstva za
gašenje požarov in
njihova uporaba
Raziskave ob večjih požarih v Evropi so pokazale, da
udeleženci ob požaru neustrezno ukrepajo in ne znajo
uporabljati gasilnih sredstev. V tem članku bomo
podrobno opisali navodila za uporabo gasilnih sredstev,
ki se nahajajo na vsakem gasilniku, saj je branje slednji
tik pred potrebo za uporabo praktično nemogoče.
Preberite sedaj, da ne bo
prepozno
Dolžnost vsakega delavca družbe je, da
v primeru morebitnega požara, nevarnost
takoj odstrani oziroma požar pogasi, če to
lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge.
V nasprotnem primeru takoj obvestite
center za obveščanje na telefonsko števil
ko 112. Za gašenje začetnih in manjših
požarov se uporabljajo gasilniki. Glede
na vrsto gasilnega sredstva, s katerim so
napolnjeni, jih razvrščamo v več skupin,
najpogostejša pa sta gasilnika s prahom
(oznaka S) in ogljikovim dioksidom - CO2.
Začetni požar gasite tako, da se z ga
silnim aparatom približate ognju na varno
razdaljo in središče požara od roba proti
sredini gasite s cik - cak gibi, dokler ga v
celoti ne prekrijete z gasilnim sredstvom.
Glede na gorečo snov in njene lastno
sti, razlikujemo štiri skupine požarov. Za

vsako se uporabljajo posebna gasilna sred
stva s posebnimi gasilnimi lastnostmi.
Skupina A: gorijo trdne snovi, večino
ma organske narave, ki običajno zgorijo
s tlenjem, npr. les, papir, slama, tekstil,
oglje, avtomobilske gume.
Skupina B: gorijo tekoče snovi ali sno
vi, ki se utekočinijo zaradi vročine, npr.
bencin, benzol, olja, maščobe, laki, bitu
men, eter, alkohol, stearin, parafin.
Skupina C: gorijo plini, npr. metan,
propan, vodik, acetilen, zemeljski plin, me
stni plin.
Skupina D: gorijo kovine, npr. alumi
nij, magnezij, natrij, kalij in njihove zlitine.
Gasilne aparate razlikujemo glede na
vrsto gasilnih sredstev in načina, kako je
aparat izdelan (pod tlakom in s stalnim
tlakom). Za skupino D se dobijo posebni
gasilni aparati s kovinskim gasilnim pra
škom.
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Gasilni aparati na prah

Gasilni aparati na prah so zelo učinkovi
ti, a imajo pomanjkljivost, da močno uma
žejo okolico žarišča požara, prah pa je zelo
težko odstraniti. Gasilni aparati z gasilnim
praškom so namenjeni za gašenje požarov
tipa A, B in C. Delujejo tako, da ohladijo
in zadušijo ognjene zublje. Ko se prašek
stopi, žarišču odvzame toplotno energijo
in tvori slano plast, ki prepreči dotok ki
sika. Teh aparatov ne smete uporabljati pri
visoki napetosti (čez 1000 V), pri uporabi
na električnih napravah z nizko napetostjo
(pod 1000 V) pa je treba gasiti z varnostne
razdalje vsaj 1 meter.
a) aparati pri katerih je gasilno sredstvo pod stalnim tlakom. Novejše izved
be aparatov z manometrom na jeklenki in s
cevjo brez ročnika

b) aparati pri katerih gasilno sredstvo ni pod tlakom. To so aparati starejše
izvedbe, ki imajo na cevi aparata ročico na
ročniku
POSTOPEK GAŠENJA 1b:

Gasilni aparati na ogljikov
dioksid

Gasilni aparati na ogljikov dioksid
(C02) se uporabljajo pri požarih skupin
B, C in požarih na električnih napravah
(do 1000 V z oddaljenostjo najmanj 1m).
Uporabljamo jih predvsem tam, kjer ne
želimo imeti nobenih ostankov gasilnega
sredstva. Delujejo tako, da hladijo in ogenj
zadušijo. Ti gasilniki niso najbolj primerni
za gašenje požarov na prostem.
Poleg gasilnikov se v naših stavbah naha
jajo še hidranti, ki pa jih uporabimo le v pri
meru, ko začetnega požara ne moremo po
gasiti z gasilniki in obstaja nevarnost širjenja
požara na ostalo opremo in v druge prostore.
Posebej je treba paziti, da z vodo ne gasimo
požarov, kjer obstaja nevarnost stika vode z
napravami pod napetostjo ali poškodovani
mi električnimi instalacijami. Z vodo tudi ne
smemo gasiti vnetljivih tekočin, ker zaradi
specifične teže vode (težja od vnetljivih te
kočin) gašenje nima učinka, pride pa tudi do
brizganja tekočin in širjenja požara.

POSTOPEK GAŠENJA 2:

1. Izvlečemo varovalko

2. Ročnik-cev usmerimo proti požaru
1. Izvlečemo varovalko

2. Ročnik-cev usmerimo proti požaru

POSTOPEK GAŠENJA 1a:

3. Odvijemo ventil (v kolikor je namesto
ventila ročaj, le tega pritisnemo), curek plina
pa usmerimo na gorečo površino in ročnik
pomikamo levo in desno.

1. Izvlečemo varovalko

2. Ročnik-cev usmerimo proti požaru

3. Pritisnemo ročaj sprožilnega mehanizma,
curek praška pa usmerimo na gorečo površino
in ročnik pomikamo levo in desno.

3. Pritisnemo ročaj sprožilnega mehanizma
in počakamo 2-3 sekunde da se v aparatu
vzpostavi pritisk

4. Pritisnemo na vzvod ročnika, curek praška
pa usmerimo na gorečo površino in ročnik
pomikamo levo in desno.

V naslednji številki Elektro novic bomo
podrobneje predstavili pravilno ukrepanja
ob požaru - evakuaciji.
Damir Stare
Oddelek za varnost in zdravje pri delu
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Pogovor z nekdanjim sodelavcem dejanom griljem

pompu, ki se mu ne morem popolnoma iz
ogniti, ne uživam preveč. Trenutno pa sem
vabljen na razne intervjuje, tako za časopis
kot za televizijske oddaje.

Opogumlja me,
da na svetu nisem sam

Kaj bi ti bionske proteze omogočale?
Z bionskimi protezami bi bil lahko
vsaj delno samostojen. Lahko bi sam vzel
hrano iz hladilnika, ki je sedaj ne morem,
lahko bi si postregel s pijačo, prestavil
kozarec, vzel pribor iz omare. Lahko bi
pripravil obleko in jo delno tudi oblekel.
Lahko bi se igral s hčerko, z njo sestavljal
kocke, ji ponudil stekleničko. Lahko bi
pomagal pri večjih opravilih ali ženi pri
gospodinjskih delih. Tako bi z bionskimi
rokami postalo moje življenje vsaj malo
samostojno, ne pa tako kot sedaj, ko je
vsak korak pri meni odvisen od pomoči
druge osebe.

Dejan s hčerko Manco

Z našim donedavnim sodelavcem smo se pogovarjali tik pred
dobrodelnim koncertom, v okviru katerega so zbirali sredstva za
nakup bionskih rok, ki bi mu omogočile več samostojnosti.
Dejan, kako bi na kratko opisal tvojo
službeno plat življenja?
Po končani srednji šoli za elektroteh
niko v Celju sem se leta 2007 zaposlil v
podjetju Elektro Ljubljana d.d. kot elektro
monter in se izredno vpisal na Višjo šolo
za elektrotehniko v Velenju. V času študija
se nama je z ženo rodila hči. V dobrem letu
po zaposlitvi, natančno 24. 9. 2008, sem
utrpel hudo delovno nesrečo, kjer sem iz
gubil obe roki. Od maja 2010 sem invalid
sko upokojen. Delo elektro monterja sem
opravljal z veseljem in v kratkem času spo
znal prijatelje – sodelavce, s katerimi sem
v dobrih odnosih tudi danes.
Kako si zaživel po nesreči?
Ko so me po 11 dneh prebudil iz
umetne kome, sta mi manjkali obe roki.
Zavedal sem se, da bi se moja življenj
ska zgodba takrat lahko zaključila. To je
bilo še najmanj, kar so mi lahko odrezali,

druge rešitve ni bilo. Sledila so okrevanja
ter prilagajanje na življenje s preostalimi
zmožnostmi v rehabilitacijskem centru
Soča v Ljubljani, kar je bilo zopet prelo
mno obdobje v mojem življenju.
S pomočjo ženinih staršev sva z ženo
vendarle prišla do svoje strehe nad glavo,
kjer je bilo potrebno marsikaj prilagoditi
za mojo večjo samostojnost. Marsikdo si
težko zamisli, da morajo biti tudi najbolj
osnovne ureditve prilagojene mojim po
trebam, že samo stikala in kljuke morajo
biti v pravi višini. V tem času sem po
stal mali inovator, saj je moj življenjski
moto biti čim bolj samostojen. Tako sem
»izumil« razne pripomočke, od miške
za opravljanje z nogo, držala za zobno
ščetko in še marsičesa, da jih lahko brez
težav uporabljam brez rok. Zavedam se,
da je še toliko tega, česar ne zmorem, in
da sem še daleč od samostojnosti, ki si
jo želim.

Zadnje dni se tudi v našem podjetju
veliko govori o različnih dobrodelnih akcijah, ki pa so vse usmerjene
v nakup bionskih rok. Nam lahko
poveš kaj več o tem?
Ja res je, še sam komaj spremljam vse kar
se te dni pred koncertom dogaja. Vse se je
pričelo konec lanskega leta, ko so me sode
lavci iz Elektro Ljubljana d.d. vprašali, ali
bi se strinjal z organizacijo akcije zbiranja
zamaškov. Z veseljem sem privolil. Zadali
smo si, da bi akcija potekala kakšno leto.
Glede na to, da se ena tona zamaškov
odkupuje po 300 € smo v krogu domačih
pričeli pošiljati tudi prošnje za donacije.
Tako je ena od njih prispela na občino
Vransko. Kmalu po tem sem prejel klic
župana občine, ki me je vprašal, če lahko
organizirajo dobrodelni koncert, kjer bi se
zbirala sredstva za moje proteze. Po kraj
šem razmisleku in pogovoru z družino smo
se za koncert odločili, čeprav v medijskem
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Veliko naših sodelavcev se sprašuje, v kakšnem odnosu si ostal s
podjetjem?
Čez odnos z Elektro Ljubljana d.d. ni
mam nobene pripombe. Stali so mi ob strani
v času okrevanja in urejanja raznih prilago
ditev v našem domu. Pomagali so mi tako
finančno kot tudi moralno. Imamo odlično
komunikacijo in bi se ob tej priložnosti rad
zahvalil vodstvu družbe in sodelavcem.
Bi za konec rad povedal še kaj sam?
Vesel sem vsake pomoči, predvsem pa
me opogumlja dejstvo, da na svetu nisem
sam, da so ljudje pripravljeni pomagati tudi
v teh težkih časih. Sprijazniti se, da si pri 25
letih invalidsko upokojen, psihično ni lahko.
Če se vidimo na koncertu, me ustavite, da
kakšno rečemo. Vse lepo pozdravljam in se
vam zahvaljujem za kakršno koli pomoč.
Z Dejanom se je pogovarjala Vesna Oman

DEJANU LAHKO POMAGATE
tudi z doniranjem prostovoljnih prispevkov na humanitarni račun številka 61000-1122334482, sklic
25102011, ali svoj prispevek podarite s poslanim SMS sporočilom
na številko 1919 s ključno besedo
Dejan. Z vsakim sporočilom donirate Dejanu en evro. Dobrodelni
koncert za Dejanov objem je bil
23. marca na Vranskem.
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28

Spoznajmo se - predstavimo se

Alenka Kušar

DE Ljubljana mesto - OE Storitve na DO - Oddelek za splošne zadeve
Kot mlada pripravnica sem pričela na enoti Ljubljana okolica v mesecu av
gustu 1981. leta. Kolektiv sem že nekoliko poznala, saj sem bila vsa štiri leta šo
lanja štipendistka in v poletnem času opravljala tudi mesečno praktično delo. V
dobrih 30 letih dela sem zamenjala zaposlitev od že omenjene enote Ljubljana
okolica do Uprave in v letu 2002 enote Ljubljana mesto, kjer se mi prav v tem
mesecu zaključuje 10-letno delovno obdobje. Od začetnice administratorke v
Službi obratovanja pod vodstvom Karola Juvana, mojega prvega šefa, in ob
dobrih sodelavkah Mimi Beuerman in Danici Trstenjak, ki sta mi posredovali
prva praktična znanja za delo v tajništvu, sem napredovala do vodje oddelka za
splošne zadeve na enoti Ljubljana mesto. Odgovorna sem za vodenje kadro
vskih in splošnih opravil na enoti. Na delovnem mestu se dobro počutim. Na
delo prihajam z veseljem in sem zadovoljna s prispevkom, ki ga dajem Elektro
Ljubljana. Verjamem, da so takšnega mnenja tudi sodelavci in vodstvo.

Andrej Anderlič

DE Novo mesto - OE Storitve
na distribucijskem omrežju –
Služba za dokumentacijo in
investicije
V Elektru Ljubljana sem zaposlen od leta 2004, in sicer sem bil sprejet v
službo za inženiring. Sedaj delam v službi razvoja. Delo, ki ga opravljam,
je priprava in realizacija projektne dokumentacije za izgradnjo oziroma ob
novo distribucijskega omrežja. Moje delo je dokaj raznovrstno, saj se je
potrebno veliko dogovarjati s strankami, kar danes ni tako enostavno, lahki
in enostavni pa niso niti postopki, da pridemo do potrebnih dovoljenj za
gradnjo elektroenergetskega omrežja. Delo mi leži, saj je samo razdeljeno
na pisarniško in terensko.
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Anton Avčin

DE Ljubljana mesto - OE Storitve na DO - Služba za dokumentacijo in investicije
V Elektro Ljubljana, enota mesto, sem zaposlen od leta 1969. Bil sem tudi šti
pendist. Začel sem kot mlad pripravnik - univ. dipl. inž. elektrotehnike; kasneje
sem sodeloval v službi razvoja kot projektant, pod vodstvom Marjete Koselj. Leta
1975 sem opravil strokovni izpit za projektiranje in delo na investicijah. V letih
1976 in 1977 sem bil v Franciji na izpopolnjevanju pri francoskem elektrogospo
darstvu - EdF. Nato sem prevzel vodenje službe obratovanja do leta 1995. Po tem
sem bil razporejen v službo razvoja, zdaj služba za dokumentacijo in investicije,
kjer delam in odgovarjam za pristojnega vodjo projektov. Trenutno se trudim svoja
elektrotehnična znanja in poznavanja v največji meri prenesti na mlajše sodelavce,
da bodo sposobni profesionalnega dela in zaupanja v svojo elektrotehnično stroko.

David Kobe
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Sonja Štubelj

Elektro energija d.d. - Informacijska pisarna
V Elektro Ljubljana sem prišla davnega leta 1980 na delovno mesto tajnice
vodje, takrat še konzumne službe, Petra Kozine. Leta 1987 sem se javila na razpis
referenta za uporabnike v Informacijsko pisarno in ostala do 1.12.2011, ko smo
se izčlenili in prešli k hčerinski družbi Elektro Energija. V Informacijski pisarni
opravljam delo s strankami, pisne in telefonske reklamacije ter sklepanje pogodb
z novimi odjemalci. Moram priznati, da delo z veseljem opravljam, čeprav je
mnogokrat pred strankami težko obdržati prijazen in nasmejan obraz.

Špela Žnidarčič

DE Novo mesto - OE Storitve na distribucijskem omrežju - Služba za dokumentacijo in investicije

DE Kočevje - OE Storitve na distribucijskem omrežju
Po uspešno končanem šolanju na Srednji gradbeni, geodetski in ekonomski
šoli v Ljubljani, smer geodetski tehnik, sem se v mesecu oktobru 2009 zaposlil v
Elektru Ljubljana. Delam kot geodet na DE Elektro Kočevje. Pri svojem delu mo
ram natančno in vestno izmeriti, zapisati in podati vse podatke za izdelavo geodet
skih načrtov in načrtov poteka energetske infrastrukture. Moja naloga v podjetju
je vzpostavitev internega zbirnega katastra energetske infrastrukture (PISELJ) in
vodenje geodetskih postopkov na območju DE Kočevje. Pri svojem delu veliko
sodelujem s projektanti in dokumentalisti. Z željo za pridobitev naziva odgovorni
geodet, večji del prostega časa posvetim študiju na Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo.

Jože Purkat

DE Ljubljana mesto - Skupina za izgradnjo TP
Kot samostojni elektromonter sem od leta 1983 zaposlen v skupini za izgra
dnjo transformatorskih postaj na DE Ljubljana mesto. Po hujši poškodbi na delu
sem bil jeseni leta 2010 začasno premeščen v kurirsko službo na upravi družbe.
Razvrščeno pošto raznašam po posameznih organizacijskih enotah, vsak dan pa
pošto dostavljam tudi na DE Ljubljana mesto in DE Ljubljana okolica v Domžale.
Ves čas sem v gibanju in se trudim vestno opravljati svoje delovne naloge, rad pa
priskočim v pomoč povsod, kjer je pomoč potrebna.

V Elektru Ljubljana d.d. sem se zaposlila leta 2008. V Službi za dokumentacijo
in investicije opravljam delo vodje Oddelka za soglasja in analize. Analize vklju
čitev novih odjemalcev (0,4 kV in 20 kV odjem), izdajanje smernic in mnenj k
prostorskim aktom, elektroenergetske analize vključevanja novih 20 kV objektov
(RTP 110/20 kV) je le nekaj od mojih zadolžitev. Delo je zanimivo, raznoliko,
včasih tudi stresno, vendar ga z veseljem opravljam.

Tadej Šinkovec

OE Storitve za uporabnike - Služba za napredne storitve
Kot štipendist Elektra Ljubljane sem uspešno zaključil šolanje na Elektro fa
kulteti v Ljubljani. V lanskem letu sme se zaposlil v Elektro Ljubljani in trenutno
zaključujem pripravništvo. Delam kot strokovni sodelavec za učinkovito rabo
energije v Službi za napredne storitve. Veliko sodelujem z Rokom Obrezo v pro
jektu E-mobilnosti, kjer urejam portal Elektro črpalk. Pomagam tudi pri pripravi
komunikacijskih poti za elektro črpalke, da bodo le-te čim bolj preproste, učinko
vite in prijazne uporabnikom.

Vojko Pavšek

DE Trbovlje - Služba za distribucijsko operativo

Ljubica Vesel

DE Kočevje - OE Storitve na distribucijskem omrežju
V Elektro Kočevje sem pričela z delom oktobra 1993 v finančni službi kot
knjigovodja namesto delavke, ki je bila na porodniškem dopustu. Z julijem
1995 pa sem začela z delom v splošni službi za opravljanje splošno-kadrovskih
del, kjer delo opravljam že skoraj 20 let. Poleg službe in družinskih obveznosti
si najdem čas za sprostitev in sprehod s svojim štirinožnim prijateljem na bližnji
Mestni vrh.

V Elektro Ljubljana DE Trbovlje sem zaposlen od leta 1987. Zaposlil sem se
kot elektro monter v skupini za izgradnjo. Zaradi pomanjkanja dežurnih monter
jev na nadzorništvu Izlake sem pričel z dežurstvom v letih 1994 do 1998 in postal
pomočnik delovodje. Z leti sem se dodatno izobraževal in leta 2006 zaključil
Višjo strokovno šolo v Ljubljani sedaj pa opravljam delo višjega dokumentarista.
Delo je raznoliko in zanimivo.

PREDSTAVIMO SE
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Nova pravilnika

KADROVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Spodbujanje inovacij
in učinkovitosti

Sledimo sistemu zagotavljanja
učinkovitega razvoja kadrov

Sprejeta sta Pravilnik o inovacijah, ustvarjenih v delovnem
razmerju in Navodilo o določanju in izplačevanju posebnih
nagrad v družbi Elektro Ljubljana. Dokumenta sta bila
pred sprejemom obravnavana in potrjena s strani Sveta
delavcev in Sindikata družbe. Splošno mnenje je, da je
krizni čas še posebej primeren za uvedbo takšnih pravil.
Uprava družbe ob tem izraža upanje, da se bo sistem
nagrajevanja v najkrajšem možnem času odrazil tudi v
uspešnosti poslovanja podjetja.

N

aše podjetje, družba Elektro
Ljubljana si je skupaj s hče
rinskima družbama Elektro
energijo in Elektro Ljubljana,
Obnovljivi viri energije v prihajajočemu
dolgoročnemu poslovnemu obdobju zada
la cilj konstantne in stabilne rasti prihodka
ter preoblikovanje v učinkovito gospo
darsko združenje. Takšni cilji so vnaprej
obsojeni na neuspeh, če v podjetju ni pri
mernih učinkovitih kadrov. Le-te moramo
znati pridobiti, jih zadržati in primerno
motivirati, da bodo ne le zavzeto opravlja
li svoje delo, temveč znali zaznati, katero
delo je v dobro podjetja treba opraviti, če
tudi le-to ni formalno vpisano v njihovih
opisih del in nalog.
Motivacijo zaposlenih, ki svoje znanje
in prizadevnost uporabijo vsak dan in v
vsej svoji zmogljivosti, pa navsezadnje
merimo tudi skozi denar. Če smo za svo
je delo dobro plačani, ga bomo zagotovo
tudi bolje opravili. Ker delovnopravna
zakonodaja omejuje sklepanje avtorskih
ali raznih drugih pogodb podjetij s svo
jimi zaposlenimi, s tem na določen način
omejuje tudi možnosti nagrajevanja za
poslenih za učinkovito oziroma nadpov
prečno delo. Razlog za takšno ureditev
leži v možnosti zlorabe tovrstnega na
grajevanja in v težnji države po čim večji
zaposlenosti. Da bi uvedla transparenten
in jasno določen postopek ugotavljanja

nadpovprečnega dela in njegovega nagra
jevanja, se je uprava družbe odločila za
uredite področja brez sklepanja zakonsko
spornih pogodb. S pričetkom marca 2012
sta tako v podjetju stopila v veljavo dva
nova dokumenta, ki omogočata vrednote
nje in nagrajevanje posebnih in nadpov
prečnih dosežkov zaposlenih.
Pravilnik o inovacijah, ustvarjenih v
delovnem razmerju, določa način ugo
tavljanja in nagrajevanja inovacij, ki
pripomorejo k izboljšanju poslovanja
podjetja. Ideja oz. inovacija, ki izboljša
delovni proces, je rezultat ustvarjalnosti
posameznika, ki podjetju prinese določen
dobiček. Pravilnik opisuje, kaj je rezultat
ustvarjalnosti in kako se takšen rezultat
ovrednoti, v osnovi pa gre za nagrajeva
nje avtorskega dela. S tem pravilnikom
se v podjetju izognemo sklepanju spornih
in pogostokrat pravno in tehnično preza
pletenih avtorskih pogodb ter na primeren
način spodbujamo ustvarjalnost zaposle
nih.
Navodilo o določanju in izplačeva
nju posebnih nagrad v družbi Elektro
Ljubljana določa način ugotavljanja in
nagrajevanja izjemnih delovnih dosež
kov. Vrednoti in določa nagrajevanje pri
zadevnosti in učinkovitosti v okviru de
lovnih zadolžitev. Oblikovana so merila
za oceno takšne prizadevnosti, določeni
so pooblaščeni predlagatelji in finančni

okviri nagrad. S tem navodilom želi upra
va preprečiti velikokrat tudi sporno na
grajevanje.
Dokumenta je uprava družbe obliko
vala v skladu z veljavno kolektivno po
godbo in statutom družbe, temeljita pa na
nujnosti neprestanega razvoja in nadgra
jevanja poslovnih procesov, ki nam bodo
omogočili učinkovitost, konkurenčnost in
uspešnost.
Egon Hoda
Pravna pisarna

Prišli-odšli

Kadrovanje
v preteklih
mesecih
V preteklih mesecih so se nam
pridružili trije novi sodelavci v
OE SDO, in sicer Matic Filipič in
Jure Žurga v Službi za izgradnjo
v Logatcu ter Gašper Zajec v
Ljubljana Center.
Delovno razmerje v naši družbi pa so zaključili Srečko Aleš,
Anton Ivec, Stojan Kogoj,
Irena Potočnik, Jože Trontelj,
Stanislav Žvokelj, vsi iz OE SDO,
Aleksander Arhar iz OE SS in
Petek Anton iz OE ORDO.
V preteklih mesecih so umrli upokojenke in upokojenci:
Jožef Robnik, Jožefa Grošelj,
Ivan Bečaj, Mira Verčič, Anton
Vukšinič, Jože Gračner, Lovro
Mlinar in Anton Čoš.
Nevenka Ivančič
Kadrovska služba

V

V letu 2011 je družba Elektro Ljubljana sledila sistematičnem načrtovanju
števila zaposlenih glede na strateške usmeritve in plan zaposlovanja.
Zavzemali smo se, da zaposlenim zagotavljamo osebnostno in strokovno
rast in dodano vrednost k njihovi strokovni kompetentnosti. Zaposlenim
smo omogočili usposabljanje na splošnih in specifičnih področjih ter
zagotavljali vsa potrebna izobraževanja v skladu s predpisi. Strateško
opredeljeno vodilo učeči se posameznik in učeče se podjetje nam
omogoča zagotavljanje potrebne konkurenčnosti in prožnosti ob hitro se
spreminjajočih se zahtevah odjemalcev in okolja.

letu 2011 smo izvedli raziska
vo zadovoljstva zaposlenih
in organizacijske klime, ki je
pokazala, da so razmere med
zaposlenimi dokaj stabilne. Večina zapo
slenih je zadovoljnih na delovnih mestih
in se dobro počuti v podjetju. V povezavi
z izsledki te raziskave je družba sprejela
nato izjavo proti mobingu ter dokumenta,
ki omogočata vrednotenje in nagrajevanje
posebnih in nadpovprečnih dosežkov za
poslenih (pravilnik o inovacijah, ustvarje
nih v delovnem razmerju in navodilo o do
ločanju in izplačevanju posebnih nagrad).
V okviru certifikata Družini prijazno
podjetje smo nadaljevali z obstoječimi ak
tivnostmi s ciljem, da v letu 2012 pridobi
mo polni certifikat. Fleksibilni delovni čas
in možnost koriščenja dodatnih prostih dni
je osrednje področje, na katerem je podje
tje našlo posluh za zaposlene, ki se trudijo
uskladiti delovne in družinske obveznosti. Z
namenom, da bodo zaposleni čimbolj zdra
vi na delovnem mestu, je družba omogočila
brezplačen fitnes in vodeno vadbo, v katero
se je vključilo več kot 100 zaposlenih.

Kadri

Konec lanskega leta je bilo v Elektro
Ljubljana 894 zaposlenih, kar je za 90 manj
kot leto prej. V letu 2011 smo imeli 99 odho
dov, od tega 68 v hčerinsko družbo Elektro
energijo, 20 upokojitev, 7 sporazumnih

prenehanj, 2 izredni prenehanji delovnega
razmerja in 2 zaradi smrti. V letu 2011 smo
zaposlili 9 delavcev, izvedenih pa je bilo 34
notranjih prerazporeditev Vsa mesečna po
ročila za kadre so dostopna na intranetu v
rubriki Kadri in izobraževanje, ki je imela v

letu 2011 okoli 4000 vpogledov.
V podjetju imamo 85 % moških in 15 %
žensk. Povprečna starost zaposlenih se je v
primerjavi z letom prej zvišala na 42 let. Na
dan 31. 12. 2011 smo imeli 51 delovnih in
validov, največ, kar 17,5 % v DE Kočevje.

POVEČANJE

ZMANJŠANJE

Število zaposlenih v OE

31. 12.
2010

Zaposlitve

Prerazporeditve

Odhodi

Prerazporeditve

31. 12.
2011

Storitve za uporabnike

56

1

5

-3

-12

47

Obratovanje in razvoj DO

79

0

1

-2

-1

77

690

0

3

-24

-13

656

Nakup in prodaja EE

23

4

21

-47

-1

0

Skupne storitve

34

2

3

-5

-5

29

Rač. fin. storitve

44

1

0

-16

0

29

Tehnična podpora

58

1

1

-2

-2

56

984

9

34

-99

-34

894

Storitve na DO

Skupaj

Število zaposlenih po lokaciji

31. 12. 2010

31. 12. 2011

2010/2011

81

74

-7

DE LJUBLJANA MESTO

160

151

-9

DE LJUBLJANA OKOLICA

240

226

-14

DE NOVO MESTO

130

124

-6

DE TRBOVLJE

100

92

-8

LJUBLJANA SEDEŽ DRUŽBE

273

227

-46

Skupna vsota

984

894

-90

DE KOČEVJE
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Elektro
Energija
1

Obratovanje in razvoj DO

0

Storitve na DO

0

Nakup in prodaja EE

47

Skupne storitve

5

Rač. fin. storitve

14

850

Tehnična podpora

1

800

SKUPAJ

1000

Zaposleni po starosti

Povprečna starost zaposlenih je 42 let.
Starostna struktura zaposlenih
na dan 31. 12. 2011

nad 55 10 %

do 30 13 %

51—55 13 %
31—35 13 %

36—40 16 %

41—50 35 %

Izobrazbena struktura

Konec leta 2011 je bilo v družbi 1,6 %
zaposlenih z magisterijem, 15,5 % z viso
ko izobrazbo, 18,8 % z višjo, 36,8 % s sre
dnjo, 22,8 % je kvalificiranih, 2 % je pol
kvalificiranih in 2,5 % je nekvalificiranih.
Izobrazbena struktura zaposlenih
na dan 31. 12. 2011
nekvalificirana 2,5 %
polkvalificirana 2,0 %
kvalificirana 22,8 %

magisterij 1,6 %
visoka 15,5 %

višja

950
900

2001

68

18,8 %

srednja 36,8 %

Občni zbor
članov sindikata

Pregled dela

1050

Storitve za uporabnike

NAŠE VAROVALKE
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Svet delavcev

Gibanje zaposlenih v obdobju 2001–2011 na dan 31. 12. 2011

Število zaposlenih

34

2002

2003

2004

2005

V letu 2011 je naša družba štipendirala
14 dijakov in študentov, ob koncu leta pa
5 študentov. Praktično izobraževanje oz.
praktično usposabljanje smo omogočili 36
dijakom in študentom.

Izobraževanje v podjetju

V družbi Elektro Ljubljana pojmujemo
znanje kot osnovni gradnik konkurenčne
prednosti sodobne učeče se organizacije,
ki postaja osnova uspeha in vključuje iz
gradnjo ter prenos znanja v prakso. Velik
pomen dajemo v podjetju znanju, ki izvira
iz izkušenj in skritih praks (tiho in implici
tno znanje). Kot sodobna učeča se organi
zacija uvajamo proces učenja, ustvarjamo
zakladnico znanja, skrbimo za aktivno
interakcijo med posameznikom, timom
in podjetjem kot celoto in svoje prakse
prenašamo na poslovne partnerje. Zaradi
manjšega števila zaposlenih smo zmanjšali
tudi obseg finančnih sredstev namenjenih
izobraževanju. V letu 2011 je bilo glede
na preteklo leto porabljenih za 65.813 € oz
38,73 % manj finančnih sredstev. V družbi
bomo še naprej spodbujali interni prenos
znanj, kar lahko prinese prihranek finanč
nih sredstev, namenjenih izobraževanju. V
ta namen smo v Domžalah ustanovili Učno
vadbeni center, ki bo spodbujal in omogo
čal prav interni prenos znanj, izkušenj ter
dobrih praks med zaposlenimi.
Kljub aktivnemu zmanjšanju stroškov
izobraževanja na vseh področjih zaposle
ne, skladno s potrebami družbe, še naprej
podpiramo pri izobraževanju na različnih
šolah in fakultetah. S področja funkcional
nih izobraževanj naši zaposleni še naprej
osvajajo splošno poslovna znanja, znanja
s področja elektrotehnike, računalništva,
tujih jezikov ter zakonsko predpisana

2006

2007

2008

2009

2010

2011
Leto

izobraževanja iz varstva pri delu. Stroški
izobraževanja so v letu 2011 znašali
104.152 €, kar znaša v povprečju 116,50 €
na zaposlenega. Izobraževanja se je udele
žilo skupno 534 udeležencev. Delež zapo
slenih, ki so bili vključeni v izobraževanje
pa je znašal 59,73 %.
Zavedanje, da so zaposleni najpo
membnejši vir podjetja, je v našem podje
tju na visoki ravni, zato, skladno z načeli
poslovne odličnosti, načrtno skrbimo za
razvoj zaposlenih in njihovo vključevanje
v upravljanje podjetja. Razvoj vključu
je osebni razvoj in stalno učenje na vseh
relevantnih področjih, v upravljanje pa jih
vključujemo preko predlogov, posredo
vanih po standardnih in komunikacijskih
poteh. Povezave, ki omogočajo oboje
stranski prenos znanja, oblikujemo z znan
stvenoraziskovalnimi in izobraževalnimi
institucijami, partnerji in dobavitelji.
Alenka Pretnar in Barbara Forte
Kadrovska služba

Svet delavcev družbe Elektro Ljubljana d.d. je
bil v sedanji sestavi oblikovan z neposrednimi
volitvami, izvedenimi v začetku marca 2010. Do
marca 2012 se je sestal na 21. sejah in sprejel
natančno 100 sklepov. Postopkovnih sklepov
na tem mestu ne bi omenjal, zato pa naj orišem
tiste, ki so vplivali na poslovanje naše družbe.
Svet delavcev je tako v svojem man
datu, z vidika svojih osnovnih zakonskih
dolžnosti in pravic, sodeloval pri potrjeva
nju treh poslovnih načrtov in dveh letnih
poslovnih poročil ter pri reorganizaciji
družbe oziroma izčlenitvi tržne dejavno
sti nakupa in prodaje električne energije.
Obravnaval in potrdil je redna letna poro
čila oddelka za varnost in zdravje pri delu
ter službe režijskih dejavnosti, podprl pa
je tudi projekt družini prijazno podjetje.
V obravnavo je sprejel pobude zaposle
nih, glede katerih je uprava družbe podala
ustrezna pojasnila ali pa jih je, primerno
oblikovane in predstavljene, sprejela v re
ševanje. Med njimi naj omenim predvsem
naslednje:
• sprememba varnostnih pravil, ki bi
omogočila samostojno napeljevanje op
tičnih vodnikov na daljnovodne stebre;
• pluženje snega po posameznih nadzor
ništvih;
• poenostavitev podpisovanja pogodb za
gradnjo priključkov;
• sprememba obračunavanja stroškov
prevoza na delo;
• zavarovanje streh, na katerih gradimo
sončne elektrarne;
• analiza delovne nesreče in prepoved
uporabe nevarnih kabelskih spojk;
• obvezno sodelovanja pooblaščenega
člana SD pri spremembah varnostnih
pravil;
• ureditev problematike odškodnin za na
zaj zaradi izgubljene delovne opreme;
• pravočasno sproščanje investicijskih
sredstev;
• prekomerni stroški priključevanja sonč
nih in hidro elektrarn v lasti zasebnikov;
• reorganizacija informacijskih pisarn.

Svet delavcev je prejel tudi nekaj po
bud in vprašanj, ki so se nanašala na iz
vrševanje pravic iz kolektivne pogodbe.
Ker sta podpisnika kolektivne pogodbe le
uprava družbe in sindikat, so bile vse to
vrstne zadeve brez obravnave odstopljene
v reševanje slednjima.
Svet delavcev si bo tako kot doslej tudi
v prihodnje prizadeval za oblikovanje
učinkovitega in obenem zaposlenim pri
jaznega poslovnega okolja. To je stalen,
neprekinjen postopek, v katerem moramo
sodelovati vsi zaposleni. Upam, da smo z
rednimi objavami obširnih in podrobnih
zapisnikov na oglasnih deskah in intrane
tni strani naredili naše delo v celoti tran
sparentno. Zagotavljam pa vam, da smo
in bomo še naprej vedno dostopni za vse
predloge in pobude v zvezi s poslovanjem
skupnega podjetja.
Egon Hoda
Pravna pisarna

V sindikalni dvorani na Kotnikovi v
Ljubljani je bil 28. februarja 2012
letni občni zbor članov sindikata
podružnic Uprava, Ljubljana mesto
in Elektro energija. Ob dobri udeležbi članov in prisotnosti predsednikov podružnic, je poročilo o delu
sindikata podjetja podal tudi predsednik sindikata Elektro Ljubljana.
Opisal je glavne aktivnosti sindikata
v družbi v letu 2011, poudaril večje
uspehe sindikata dejavnosti delavcev energetike Slovenije in opisal
pomembnejše projekte, ki se bodo
odvijali v letu 2012.
Marko Piko
Oddelek za odnose z javnostmi
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Prispevek k družbeni odgovornosti

Svetovni dan
varčevanja z
energijo

Elektro energija še naprej
podpira Rdeče noske

Strokovnjaki Elektro energije in Elektra
Ljubljana so v torek, 6. marca 2012,
v Poslovalnici Ljubljana med 9. in 13.
uro svetovali o učinkoviti rabi električne
energije. Svetovanje je potekalo že tretje
leto zapored v okviru obeležja svetovnega dneva varčevanja z energijo in s tem
potrditve zaveze k načelu družbene odgovornosti. V okviru svetovanja je bila ob
storitvah Poišči potratneža in Spremljaj
svojo porabo javnosti prvič predstavljena tudi nova storitev Vklopi prihranek.
Dogodek je imel zelo pozitiven odziv v
medijih.

Novoustanovljena družba Elektro energija, hčerinsko
podjetje Elektra Ljubljana, je z letošnjim letom kot
dolgoročni partner prevzela nadaljevanje podpore
programom Rdečih noskov.
Društvo za pomoč trpečim in bolnim
otrokom Rdeči noski – klovni zdravniki je humanitarna, nevladna in nepridobitna
organizacija. Njeno poslanstvo je, da, v
dogovoru z različnimi oddelki bolnišnic in
drugih zdravstvenih ustanov v Sloveniji,
izvajajo svoje programe klovnovskih vi
zit. Podpora in zaupanje našega podjetja
društvu sega v same začetke delovanja
Rdečih noskov, ko so v njem delovali le
štirje klovni z enim samim rednim pro
gramom v Pediatrični kliniki v Ljubljani.
V sedmih letih partnerstva z našo družbo
so Rdeči noski vidno zrasli – obiske sedaj
izvaja petnajst klovnov zdravnikov, ima
jo sedem rednih tedenskih programov in

šest rednih mesečnih programov. Skupaj
z dodatnimi obiski obiščejo preko 25 000
ljudi na leto.
Gregor Božič, direktor Elektro ener
gije, je ob podpisu pogodbe 26. januarja
letos poudaril, da dolgoletno sodelovanje
Rdečih noskov in Elektra Ljubljana stoji
na temeljih vzajemnega zaupanja in spo
štovanja. Tako kot Rdeči noski vztrajajo
pri svojih programih in malim bolnikom,
njihovim staršem in zdravstvenemu ose
bju omogočajo, da na hodnikih zdravstve
nih ustanov zagledajo vesele klovnovske
obraze, tako tudi Elektro energija v skrbi
za soljudi vztrajno nadaljuje s svojo pod
poro njihovim programom.

mag. Violeta Irgl
Komuniciranje, Elektro energija d.o.o.

Roman Ponebšek in
Tadej Šinkovec sta
predstavila dodatno
ponudbo – Poišči
potratneža

mag. Violeta Irgl
Komuniciranje, Elektro energija d.o.o.

Del sodelavcev se kasneje zaradi zahtev
delovnega procesa akcije žal ni moglo
udeležiti. A tudi dober namen šteje.
Med našimi delavci je tudi veliko rednih krvodajalcev. Imajo namreč krvne
skupine, ki se v zdravstvu potrebujejo v
največjih količinah. Ti krvodajalci so vedno na razpolago »na vpoklic« s strani
Redečega križa.
V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri in nikoli se ne ve, kdo bo
naslednji. Zato verjamemo, da se boste v akcijo v prihodnje vključevali tako

Tradicionalna krvodajalska akcija Elekto Ljubljana

Srečanje

Kri za življenje sočloveka

55-letnica nastopa poklicne poti

Sredi februarja letos smo zaposleni iz sedeža družbe, distribucijske enote
Ljubljana mesto in Elektro energije ponovno darovali kri. Pridružili smo se
tradicionalni akciji, na katero je bilo sprva prijavljenih kar 60 oseb, kar je
izjemno število.

Leta 1956 je takratno podjetje Elektro Ljubljana-mesto objavilo več učnih
mest za poklic elektromonter-inštalater. Sprejetih je bilo dvanajst prosilcev,
ki smo triletno učno dobo nastopili septembra 1956. Ob 55. obletnici
nastopa naše poklicne poti, smo se s starimi sošolci spet sešli januarja
letos v stari meščanski gostilni Šestica v Ljubljani.

dosedanji kot novi krvodajalci. Ne le,
da pomagate drugim, temveč tudi, da
koristite sebi. Zadnje raziskave namreč
potrjujejo, da se pri moških, ki darujejo
kri dva ali trikrat letno, zmanjšuje možnost za nastanek srčne kapi za več kot
50 odstotkov. Prav tako se zmanjša možnost za nastanek nekaterih vrst rakastih obolenj. Ni pa zanemarljiv tudi dober občutek, ko vemo, da smo z našim
dejanjem nekomu rešili življenje.
Sodelavcem, ki ste se tokratne akcije udeležili, krvodajalcem na vpoklic

ter vsem, ki redno darujete to za
življenje prepotrebno dragoceno
tekočino, se toplo zahvaljujemo.
Zahvaljujemo se tudi upravi, ki že vrsto let omogoča in podpira tovrstne
akcije. Z enim samim darovanjem
smo pomagali več bolnikom hkrati.
Dobro tradicijo želimo nadaljevati
tudi v prihodnje, saj je darovanje
krvi najvišja stopnja solidarnosti do
sočloveka.
Zoran Popovič
Sindikalni zaupnik DE Ljubljana mesto

Teoretični del usposabljanja je potekal v EGŠ centrih Cerkno in Maribor,
praktični pa v nadzorništvih in instalacijskem oddelku. Po končanem šolanju
je bilo treba odslužiti še vojaško obveznost, ki je takrat praviloma trajala dve
leti. Po vrnitvi iz JLA se nas je večina
zaposlila v Elektro Ljubljana, nekaj jih je
delo dobilo drugje ali pa so šolanje nadaljevali. Od tedanje ekipe je danes še

živečih osem oseb, šest je upokojencev
Elektro Ljubljana.
Po medsebojni seznanitvi in osvežitvi
znanstev, saj se nekateri že zelo dolgo
nismo videli, je beseda stekla najprej o
zdravju in preživljanju tretjega življenjskega obdobja. Obujali smo spomine
na čase, ko je bila Ljubljana bistveno
manjša od današnje. Takrat je podjetje

Od leve proti desni: Boris Stražišar, Marjan
Perhaj, Jože Pikovnik, Jože Zajec, Jože Gorenc,
Lojze Lavrič, Jože Orehek se srečanja ni mogel
udeležiti. Foto: Janez Obštetar

Snaga odvažalo komunalne odpadke
še s konjsko vprego, avtomobilov je
bilo zelo malo. V Ljubljani je takrat še
vozil tramvaj, obratovala je tudi Mestna
elektrarna, uprava podjetja pa je bila na
Krekovem trgu 10.
Danes je Ljubljana veliko in urejeno
mesto s pomlajeno zunanjo podobo, le
nam je mladostna podoba skrivnostno
poniknila.
Jože Gorenc
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Jan z zaščitno čelado in rokavicami

Izobraževanje mlajših

Predstavitev
elektrike otrokom
in učencem
Elektro Ljubljana tudi v letošnjem
letu nadaljuje z obiski vrtcev in
osnovnih šol, z namenom da
najmlajše seznanimo z osnovnimi
pojmi o elektriki. Obisk Električarja
Pika v učilnici oziroma razredu je
prijetna popestritev, saj se tako
učijo na nevsakdanji način, primeren
starosti otrok, in pridobijo nekaj
osnovnega znanja o tej pomembni
in nepogrešljivi dejavnosti.
Za predavanje o elektriki nas je zaprosila učiteljica Osnovne šole Brinje v
Grosupljem. Kot Električar Piko sem
jih obiskal 15. februarja in učencem
četrtih razredov s pomočjo projekcije predstavil elektriko, način proizvodnje, prenos in distribucijo električne
energije ter predstavil ukrepe in načine njene varčne uporabe ter tudi, kje
v gospodinjstvu se da privarčevati.
Predstavljeno je bilo tudi pridobivanje
električne energije iz obnovljivih virov.
Kot Električar Piko sem v popolni delovni opremi elektromonterja 14. marca obiskal malčke vrtca Ciciban, enota Mehurčki v Ljubljani. V prijetnem
druženju smo z malčki spoznavali
zanimivosti dela elektromonterja na
terenu in zaščitne opreme, ki jo elektromonter pri delu uporablja. Otroci
so z velikim zanimanjem spremljali
predstavitev. Tudi sami so si lahko
namestili čelado in zaščitne rokavice,
največje veselje pa je bilo, ko sem jih
pozibaval na varnostnem pasu.
Marko Piko
Oddelek za odnose z javnostmi
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Prejeli smo

Zdravje na delovnem mestu

Moje spoznavanje
prefinjene dame - elektrike

Z redno vadbo
do vitkosti in zdravja

Vem, da me ne poznate, zato pa poznate kar veliko moških članov moje družine, ki že
desetletja delajo v Elektro Ljubljana. Prvi, ki me je že zgodaj po ˝štromarsko˝ žgečkal je
bil moj pradedek Anton Piko, katerega žal ni več med nami. Energijo danes name pre
naša dedi Boro (Stefanovič), vsake toliko časa pa pozitivne vibracije name stresa še stric
Marko (Piko). Leta bodo verjetno pokazala, če sem se tradicije nalezel ali pa bom ubral
kako drugo pot – kdo ve, baje sem še mlad.
Kot vsak mulc moje starosti hodim v 4. razred OŠ Brinje Grosuplje, kjer nas učijo vča
sih bolj, včasih pa malo manj zanimive stvari. Predmetov je veliko, domačih nalog še več.
Eden zanimivejših predmetov je naravoslovje in tehnika, saj je praktičen, uporaben in
vsakdanji. Tu se učimo o vsem, kar nas obdaja, kar občutimo, kar moramo in ne moramo
vedeti. Tema, ki smo se je nazadnje lotili, je elektrika. Čudna tale stvar – kaj vse zmore
pa izvemo šele takrat, ko je zmanjka. Učiteljica nam je zelo dolgočasno predstavila njeno
veličanstvo – elektriko, zato sem se odločil, da bom kot ta pravi štromar malo pofirbcal še
sam. Kje bolje začeti kot doma – spomnil sem se, da stric Marko rad razlaga o tej prefinje
ni dami, zato sem ga prosil, če bi si vzel malo časa in meni ter mojim sošolcem povedal
še kaj bolj zanimivega, kot nam je razložila učiteljica.
Tako je eno sredo v mrzlem februarju prišel k nam v razred in nam, še čisto zaspanim,
pripravil zelo zanimivo in zabavno predavanje. Razlagal je o elektrarnah, ki jih je baje
več vrst, o različnih načinih pridobivanja električne energije, o načinih varčevanja (pri
varčujemo lahko tudi tako, da računalnik izklopimo, ko prenehamo igrati igrice), o voltih
in postajah, kjer se ti kopičijo, o tem, da v Sloveniji lahko zbiramo električno energijo in
jo tudi pošiljamo v druge države – ne v paketkih, temveč kar po žicah. Izvedeli smo tudi,
da so fantje, ki delajo na prostem in skrbijo za električno napeljavo, pravi akrobati, ki
plezajo na drogove.
Poslušali smo ga odprtih ust, saj je bilo več kot zanimivo! Neverjetno, a učiteljica se je
pritoževala, da nje nikoli ne poslušamo s takim navdušenjem kot ta dan Marka. Še dobro,
da sva v ˝žlahti˝. Vsekakor ga bom priporočal vsem svojim prijateljem in jim razložil, naj
ga tudi oni povabijo, ko se bodo pogovarjali o elektriki.
Bolj ko razmišljam, bolj ugotavljam, da nisem vedel, kako zanimivo službo imajo moji
fantje. Resno razmišljam, da se bom pridružil njihovim vrstam. Marko, tebi pa iskrena
hvala za poseben dan v šoli, katerega si bomo zapomnili vsi, ki smo te poslušali! Pa pridi
še kdaj, zgodba o akrobatih je bila špica.

Smernice »American Colege of Sports Medicine« (ACSM) določajo,
da je minimalen prag porabe kalorij s telesno dejavnostjo 200 kalorij
na dan. Če ste dejavni 3-krat tedensko in porabite vsakič 300 kalorij,
je tedenska poraba okoli 1.000 kalorij. Že poraba 500 kalorij na teden
seveda predstavlja začetek aktivnega življenja, vendar pa resnične
koristi prinese poraba vsaj 1.000 kalorij tedensko. Za doseg optimalne
ravni telesne dejavnosti pa je priporočljiva poraba 2.000 kalorij, če to
dopuščata splošno zdravstveno stanje in telesna zmogljivost.

Matej Urbas, 10 let

Za izgubo enega kilograma telesne teže je treba »pokuriti« kar 7.000 kalorij, za iz
gubo enega kilograma maščobnega tkiva celo 9.000 kalorij. Če ste trenutno neaktivni,
začnite z aktivnim življenjem postopoma. Za začetek poskusite s 1.000 kalorijami te
densko, čez čas pa cilj podvojite.
Poraba kalorij v 60 minutah glede na telesno aktivnost in telesno težo
60 minut

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

Aerobika nižje intenzitete

330

396

462

528

594

660

Aerobika višje intenzitete

462

554

647

739

832

924

Badminton - rekreativno

297

356

416

475

535

594

Tekmovalno kolesarjenje – hitreje kot 32 km/h

1056

1267

1478

1690

1901

2112

Kolesarjenje z višjo intenziteto - 22 - 25 km/h

660

792

924

1056

1188

1320

Kolesarjenje rekreativno 19 - 22km/h

528

634

739

845

950

1056

Borilne veščine - judo, karate, tae kwon do

660

792

924

1056

1188

1320

Dvigovanje uteži z nižjo intenziteto

198

238

277

317

356

396

Dvigovanje uteži z višjo intenziteto

396

475

554

634

713

792

Hoja 3,5 km/h

165

198

231

264

297

330

Hoja 5,5 km/h

251

301

351

401

451

502

Hoja 8 km/h

528

634

739

845

950

1056

Drsanje

462

554

647

739

832

924

Košarka – rekreativno

528

634

739

845

950

1056

Nogomet –rekreativno

528

634

739

845

950

1056

Odbojka –rekreativna igra

198

238

277

317

356

396

Plesanje hitrih plesov - disco, polka, Irish step

297

356

416

475

535

594

Plesanje počasnejših plesov - tango, valček,foxtrot

198

238

277

317

356

396

Planinarjenje- rekreativno

396

475

554

634

713

792

Plavanje –rekreativno

396

475

554

634

713

792

Rokomet

792

950

1109

1267

1426

1584

Alpsko smučanje – rekreativno

396

475

554

634

713

792

Squash

792

950

1109

1267

1426

1584

Ping pong,namizni tenis

264

317

370

422

475

528

Joga-raztezanje

165

198

231

264

297

330

Tenis –rekreativna igra

462

554

647

739

832

924

Tek 9,5 km/h

660

792

924

1056

1188

1320

Tek 13,5 km/h
Tek 16 km/h
Vaje za moč brez rekvizitov (trebušnjaki,...)

924

1109

1294

1478

1663

1848

1056

1267

1478

1690

1901

2112

231

277

323

370

416

462

Vir: povzeto po internetni strani: www.vitafit.si, www.aktivni.si, www.hujsaj-zdravo.si

Priporočamo, da se dejavnosti ne lote
vajte v »paketih«, temveč si jih razporedite
skozi ves teden. Najbolje je, da jih med se
boj kombinirate. Vsako športno aktivnost
pa nujno začnite s 15 minutnim ogreva
njem z manj intenzivno vadbo (počasen
tek, kolo) in razteznimi vajami.
Da bi na delovnem mestu ohranjali
zdravje, Elektro Ljubljana svojim zaposle
nim v okviru certifikata družini prijaznega
podjetja že od konca lanskega leta omo
goča brezplačen fitnes in vodeno vadbo,
v katero se je doslej vključilo več kot 100
zaposlenih. Informacije o prostih terminih
so dostopne na spletni strani: Kadri in iz
obraževanje/Družini prijazno podjetje).
Zdrav duh v zdravem telesu!
Alenka Pretnar
Kadrovska služba

Pooblaščenka in namestnica
certifikata Družini prijazno
podjetje
Od decembra 2011 je pooblaščenka
certifikata Družini prijazno podjetje
Alenka Pretnar, njena namestnica pa
Alenka Kušar.
Dodatne informacije v zvezi s certifikatom so na naši intranetni strani
Kadri in izobraževanje/Družini prijazno podjetje.

39

40

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | MAREC 2012

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | MAREC 2012

Upokojitve naših odličnih sodelavcev

Dvanajsti občni zbor DUEL

Iz aktivne zaposlitve v aktivno upokojitev

Izvoljeno novo vodstvo
V torek, 21. februarja 2012, smo se zbrali na 12. letnem občnem zboru
Društva upokojencev Elektro Ljubljana. Izvolili smo delovno predsedstvo
v sestavi Alojz Semič – predsednik, Justi Kuder – zapisnikar ter člana
Alojz Gabršček in Peter Kališnik. Predsednik društva Jože Bergant
je pozdravil prisotne člane in goste. Iz Društva upokojencev Elektro
Gorenjska se je zbora udeležil tajnik Janez Potočnik.

Srečko Aleš

Štefan Kersnič

Stojan Kogoj

V začetku letošnjega leta je zaključil
svojo štiri desetletja dolgo delovno pot
sodelavec Srečko Aleš, samostojni pro
jektant iz enote Ljubljana okolica. Začel
je leta 1970 kot elektrotehnik pripravnik
v službi razvoj. V naslednjih letih je svo
ja tehnična znanja posvetili projektiranju
nizko in srednje napetostnega omrežja na
področju Notranjske. S svojim znanjem in
bogatimi izkušnjami je aktivno sodeloval
pri reševanju najzahtevnejših nalog v po
stopkih projektiranja, znanja pa je redno
prenašal na mlajše sodelavce. Bil je eden
redkih projektantov v oddelku, ki je pod
pisoval projektno dokumentacijo in tako
prevzemal odgovornost za delo kolegov.
Srečko, zahvaljujemo se vam za odlično
delo in dosežke, na katere ste lahko upra
vičeno ponosni. V tretjem življenjskem
obdobju vam želimo zdravja, osebnega
zadovoljstva, predvsem pa, da bi odslej
počeli le tisto, kar vas resnično veseli.

Štefan Kersnič se je po šolanju na
Elektrogospodarskem šolskem centru
Maribor zaposlil v Elektro Ljubljana kot
elektromonter-pripravnik za omrežja in in
štalacije v službi obratovanja, kjer je ostal
vse do upokojitve. Vso delovno dobo je
preživel v nadzorništvu Kočevje, najprej
kot samostojni elektromonter, od leta 1984
pa kot operativni vodja skupine za vzdrže
vanje naprav. Leta 1990 je bil prerazporejen
na delovno mesto delovodja nadzorništva.
Žal je nesreča pri delu na elektroenerget
skih napravah bistveno spremenila njegovo
življenje, zato kar je bil leta 2000 preme
ščen v skupino za odjemalce kot delovod
ja, kjer je opravljal tudi dela v sprejemni
pisarni nadzorništva. Štefan se je vse ži
vljenje veliko ukvarjal s športom: košarko,
namiznim tenisom, tenisom in drugimi. Za
Elektro Ljubljana je sodeloval na števil
nih športnih in požel prenekatere uspehe.
Želimo mu še veliko prijetnih dni ter vse
lepo v tretjem življenjskem obdobju.

Stojan Kogoj se je po zaključku šo
lanja na Elektrogospodarskem šolskem
centru v Mariboru leta 1970 zaposlil v
Elektro Ljubljana kot elektromonter–
pripravnik. Leta 1978 je pridobil poklic
delovodja elektromonter za omrežja in
inštalacije in bil razporejen na samostoj
no opravljanje VK elektromonterskih del
v gradbeni skupini. Opravljal je dela pri
montaži TP in zahtevnejših razdelilnih
omaric ter izdelavi kabelskih priključkov.
Žal je prometna nesreča pri vračanju iz
delovišča za vedno zaznamovala njegovo
življenje. Zadnja leta je opravljal dela na
vzdrževanju obratnih in poslovnih stavb,
pri čemer je do polnega izraza prišla nje
gova iznajdljivost in pripravljenost na
improvizacije. Sodelavci smo nemalokrat
dejali, da je stvar resnično pokvarjena, če
je ni uspelo popraviti Stojanu. Stojan je v
mladosti igral kitaro, ki jo je lani spet vzel
v roke. V tretjem življenjskem obdobju
mu želimo mu veliko prijetnih trenutkov.

Poudaril je, da smo plan aktivnosti v
celoti izpolnili in prečesali Slovenijo po
dolgem in počez. Izpostavil je izlet na
Brione in kostanjev piknik v Beli krajini
najuspešnejša izleta. Zaradi hude vročine
smo izpustili le dvodnevni pohod v viso
kogorje, saj nismo želeli tvegati zdravja
naših članov. Ugotovil je tudi, da so se
»nam začeli hribi višati« oz. nas morda
malo zapušča kondicija in bo treba izbira
ti nekoliko nižje vrhove. Je pa hoja v gore
še vedno pomembna terapija za ohranja
nje zdravja. Tudi športniki, člani društva,
so bili v minulem letu aktivni. Udeležili
so se kar nekaj tekmovanj in dosegli lepe
uspehe. Povedal je, da smo s skromnim
darilom in čestitko tudi v preteklem letu
počastili naše jubilante. Skupaj z upravo
poskušamo za jubilante 90 in več let orga
nizirati srečanje. V letu 2011 je bilo takšno
srečanje z Vinkom Lukančičem st., ki je
praznoval 95 let, in Jožetom Pakižem iz
Ribnice, ki je praznoval 90 let. Žal sta dve

Branko Volf, Jana Burja

Irena Potočnik se je po zaključeni srednji šoli najprej zaposlila v podjetju IBT
Trbovlje. Leta 1974 pa se je zaposlila v DES TOZD Elektro Trbovlje kot ekonomski
tehnik v finančni službi. Poklicna pot jo je potem vodila v konzumno službo, kjer
je vodila evidenco dolžnikov in plačil za električno energijo po direktnem inkasu,
nato v splošno službo , kjer je opravljala kadrovske zadeve, bila tajnik samoupravnih organov, koordinator splošnega sektorja, višji kadrovski referent. Po nekajletnem delu se je odločila za dodatno izobraževanje na Višji upravni šoli Univerze
v Ljubljani. Leta 1979 je ob delu pridobila strokovno izobrazbo »višja upravna
delavka«. Bila je aktivna članica časopisnega sveta Elektro novic.
Kljub temu, da je bila Irena zaradi težke bolezni odstotna iz dela od leta 2009, je
pripravila ob odhodu v pokoj prijetno poslovilno zabavo.
Irena bo velik del svojega prostega časa, skupaj z možem Edvardom, posvečala
svojima vnukoma.
Foto: Edvard Potočnik

Udeleženci na občnem zboru, Foto: Janez Weilgoni

upokojenki, ki sta praznovali 90 let, kmalu
po rojstnih dnevih preminili. Na koncu se
je predsednik zahvalil Upravnemu odboru
in Nadzornemu odboru za sodelovanje.
Zahvalil se je tudi predsedniku uprave
Andreju Ribiču, ki vedno prisluhne našim
predlogom. Brez donatorskih sredstev bi
naše načrte težje izpeljali.
Svoja poročila so podali še Peter Bernik
v imenu nadzornega odbora, ki je ugotovil
da je društvo delalo v skladu s predpisi, in
Janez Weilgoni, ki je predstavil plan aktiv
nosti za leto 2012. Finančno poročilo za
leto 2011 in finančno vrednotenje plana za
leto 2012 je podala Zdenka Kotnik, Jožica
Krašovec pa je podala poročilo socialne
službe. Povedala je, da smo nadaljevali z
utečeno navado, da se s skromnim darilom
in čestitko spomnimo naših jubilantov ter
obiščemo bolne in ostarele, tudi če niso
člani našega društva. Poleg že omenjenih
najstarejših starostnikov, imamo v svojih
vrstah tudi pet osemdeset letnikov, devet

sedemdeset letnikov in dva šestdeset letni
ka. V preteklem letu se je za vedno poslo
vilo 26 upokojencev Elektro. Med njimi
v svojem 97. letu tudi najstarejši Ludvik
Žitko iz Pod Lipe. Število pokojnih v
2011 je za 44 % višje kot leta 2010. Jožica
Krašovec je zbor še obvestila, da zapi
skov o naših jubilantih v internem glasilu
Elektro novice, zaradi zakona o varovanju
osebnih podatkov, ne bomo več objavljali.
Čestitke ob jubilejih pa bomo še naprej po
šiljali vsakemu posamezniku.
Po podanih poročilih so sledile volitve.
Izvoljeni so bili: Jože Bergant za pred
sednika, Janez Weilgoni za podpredse
dnika, za finance Zdenka Kotnik, za so
cialo Jožica Krašovec in za šport Marjan
Perhaj. Člani upravnega odbora so še Jože
Čučnik, Nina Lebeničnik, Vilma Marolt,
Zvonka Osredkar, za področje Novo me
sto Zvonko Čampa, za področje Kočevje
Rudi Gruden in za področje Trbovlje
Roman Kralj. V nadzorni odbor so ime
novani: predsednik Peter Bernik, člana
Marija Hočevar in Alojz Počervina. Po
končanih volitvah je podpredsednik Janez
Weilgoni ustanovnim članom društva po
delil priznanja in zahvale. Ob tej priliki
nas je pozdravil in nam zaželel še naprej
uspešno delo sedanji član in nekdanji di
rektor Elektro Ljubljana Ludvig Sotošek,
ki je tudi pobudnik ustanovitve društva.
Veseli smo, da so se našega srečanja ude
ležili tudi upokojeni direktorji Zvonko
Čampa, Rudi Gruden, Janez Jevnikar in
Peter Kozina. Žal se zaradi bolezni sre
čanja ni udeležil Franc Krašovec. Po
uradnem delu zbora je sledilo tovariško
srečanje sotrpinov, ki smo ga izkoristili za
kosilo, klepet in prijetno druženje.
Zvonka Osredkar
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Načrt aktivnosti DUEL v letu 2012

V spomin

Sodelavcu
in prijatelju
Stanislavu Žvoklju
Po novoletnih praznikih smo prejeli
vest, da je v ponedeljek, 2. januarja
2012, umrl naš dolgoletni sodelavec
in prijatelj Stanislav Žvokelj, delovodja skupine za izgradnjo v nadzorništvu Logatec. Izguba sodelavca, ki
smo ga spoštovali in imeli radi, nas
je presenetila in razžalostila.
Stane nam je tri desetletja stal ob
strani kot nepogrešljiv sodelavec
in prijatelj. Spoznali smo se v letu
1981, ko je nastopil delo kot upravljavec traktorja v skupini za investicijsko vzdrževanje na nadzorništvu Vrhnika. Med delom je končal
šolanje za elektromonterja in z leti
prakse, s pridnostjo ter vestnostjo
napredoval vse do delovodje v nadzorništvu Logatec.

Datum

Aktivnost

prijave

21. 02. 2012

Zbor društva

13. in 14. februar 2012

03. 03. 2012

Pohod po Jurčičevi poti

27. in 28. februar 2012

20. 03. 2012

Pohod Primorska

12. in 13. marec 2012

10. 04. 2012

Ljubljansko barje (izlet-sprehod)

02. in 03. april 2012

08. 05. 2012

Nazarje – Mozirski gaj

30. april 2012

22. 05. 2012

Piknik

14. in 15. maj 2012

12. 06. 2012

Banovci (izlet–kopanje)

04. in 05. junij 2012

11. 09. 2012

Grossglokner (izlet)

03. in 04. september 2012

13. 10. 2012

Dobrepoljski pohod

01. in 02. oktober 2012

16. 10. 2012

Kosovelova pot – Sežana Tomaj

08. in 09. oktober 2012

13. 11. 2012

Martinovanje

05. in 06. november 2012

ZIMSKE IGRE EDS

Elektro Ljubljana
v skupni razvrstitvi tretji
V soboto, 4. februarja
letos, so se odvijale že
XIX. zimske športne
igre EDS. V organizaciji
Elektro Primorske smo
se udeleženci tokrat
zbrali na smučišču
Cerkno.

Jože Bergant
Društvo upokojencev Elektro Ljubljana

DOBITNIKI KOLAJN
Veleslalom
Edi Sili
1. mesto
Matjaž Filipič
2. mesto
Darja Škaper
3. mesto
Marjana Hribar
3. mesto
Jože Berdajs
3. mesto
Igor Čučnik
3. mesto

Pohod po Jurčičevi poti
Zadnji sončni dnevi kar kličejo po re
kreaciji v naravi. Tudi mi se nismo mogli
upreti lepemu vremenu in smo se podali
na 19. pohod po Jurčičevi poti iz Višnje
Gore na Muljavo, rojstni kraj Josipa
Jurčiča, pisca prvega slovenskega romana
Deseti brat.
Opremljeni z dobro voljo in potrebno
pohodniško opremo, smo se iz Tivolija
odpeljali proti Višnji Gori. Tam smo se
razdelili v tri skupine, glede na to, koliko

je bil kdo pripravljen »mučit« samega
sebe, da pride na Muljavo oz. naprej na
Krko, kjer nas je čakal avtobus. Tako so
nekateri prehodili celotno pot iz Višnje
Gore, drugi so krenili s Polževega, tretja
skupina pa z Muljave. Vsi smo prišli na
cilj in bili zadovoljni, da nam je uspelo.
Odpeljali smo se na kosilo v Štorovje in
že kovali načrte za pohod po Primorski.

Staneta se bomo spominjali kot zelo
vestnega delavca, bil je pripravljen
pomagati na vsakem koraku, tako z
nasveti kot z dejanji. Veliko je prispeval k prijetnejšemu delovnemu vzdušju, predvsem ko nas je navduševal s
svojo harmoniko. Zmeraj je sodil med
najboljše in česarkoli se je lotil, mu je
uspelo, predvsem po zaslugi njegove
marljivosti in vztrajnosti.

Smučarski teki
Urška Podbevšek
Tomislav Kump
Matej Fele
Boris Praznik

1. mesto
3. mesto
2. mesto
2. mesto

V gostinskem lokalu na vrhu smučišča
so nas najprej pogostili s toplimi napitki ter
sveže pečenimi rogljički. Tam smo na hitro
pozdravili prijatelje z drugih distribucijskih
podjetij, nato pa se odpravili na smučišče.
Vreme nam ni bilo naklonjeno, zato smo se
le s težavo odpravili na ogled proge velesla
loma. Kljub mrazu, orkanskemu vetru ter ve
likim težavam s časomerilnimi napravami je
bil veleslalom v celoti izveden. Po njem se je
dogajanje lahko preselilo na tekaško progo.
Tudi na tekmovanju v smučarskih tekih
ni šlo brez težav pri merjenju časa, vendar
nam je vsaj veter nekoliko prizanašal. Tako
je bilo tudi to tekmovanje uspešno zaključe
no. Vsi smo se z veseljem preselili v prijetno
toplo smučarsko kočo. Žal smo morali kma
lu odriniti v dolino, kjer nas je že čakal av
tobus, da nas odpelje v Cerkno, na zaključek
iger z uradno razglasitvijo rezultatov. Temu
je sledila zabava in druženje ob glasbi in ple
su. Na koncu smo se športniki poslovili in si
rekli nasvidenje naslednjič, na igrah, ki jih
prihodnjič organizira naše podjetje.
Igor Čučnik

Skupna razvrstitev
Mesto: Ekipa:
1

Elektro Gorenjska

Št. točk:
615

2

Elektro Celje

477

3

Elektro Ljubljana

474

4

Elektro Primorska

357

5

Elektro Maribor

241

Zvonka Osredkar

Tradicionalni šahovski turnir

Možganska telovadba
Uvrstitve:
Z.Š. PRIIMEK IN IME

Življenjska pot Staneta se je sklenila v njegovem 58. letu. Od njega
smo se poslovili v soboto, 7. januarja 2012, na pokopališču pri Sv. Urhu
nad Podolnico pri Horjulu, kjer je našel večni počitek.
Sodelavci DE Ljubljana okolica
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Udeleženci pohoda po Jurčičevi poti, Foto: Janez Weilgoni
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Točke Mesta

V začetku februarja smo v okviru načrta
aktivnosti športnega društva organizirali in uspešno izvedli novoletni šahovski
turnir. Udeležilo se ga je 11 tekmovalcev, kar je doslej najštevilčnejša udeležba. Vsi udeleženci so prejeli simbolične
nagrade – šahovski komplet.
Športni pozdrav, Andrej Wagner
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Razpis za naj fotografijo 2012
V uredništvu našega internega glasila tudi v letošnjem letu
nadaljujemo z natečajem za Naj fotografijo leta 2012.

1.

V letu 2011 je potekal nagradni natečaj
za izbor naj fotografije leta 2011. Na
natečaj je prispelo enaintrideset fotografij osemnajstih avtorjev. Fotografije
so poslali Aleksandra Frank Staniša,
Aleš Kepic, Alojz Hančič, Anton Štimec,
Bogdan Gantar, Boštjan Turk, Drago
Žagar, Ivo Francelj, Marjan Drolc, Matjaž
Belšak, Robert Krznar, Rok Obreza,
Roman Janežič, Roman Weiss, Srečko
Cikač, Srečko Mihelič, Stanka Krušič in
Tomislav Kump.
V mesecu januarju smo v Službi za marketing in komuniciranje izvedli ocenjevanje
in izbrali najboljše. V žiriji je sodelovalo
osem po starosti, spolu in izobrazbeni
strukturi različnih ocenjevalcev, ki se tudi
sami ljubiteljski fotografi. Za oceno smo
zaprosili tudi tri ljubiteljske fotografe, ki
niso zaposleni v Elektro Ljubljana. Ker so
prav vse ocenjevane fotografije kakovostne, barvno bogate, izrazne in estetske,
je bilo delo ocenjevalcev dokaj zahtevno.
Žirija je najvišje ocenila tri fotografije fotografije: na tretje mesto se je tako uvrstila
fotografija z naslovom »Vzhod« Srečka
Cikača, na drugo pa fotografija z naslovom
»Prebujanje energije« Matjaža Belšaka.

Aleksandra Frank Staniša: Križanje pod goro

Aleksandra Frank Staniša: Švedski velikan

Najbolje ocenjena in s tem Naj fotografija leta 2011 pa je fotografija z naslovom
»Strela« avtorja Marjana Drolca.
Izbranim avtorjem iskreno čestitamo,
simbolične nagrade bodo prejeli po pošti.
Vsem fotografom, ki so se udeležili našega
natečaja, se zahvaljujemo za sodelovanje
in jim tudi naprej želimo še veliko lepih foto-trenutkov in užitkov pri iskanju izjemnih
posnetkov. Dvajset najbolje uvrščenih
fotografij natečaja je od februarja naprej
razstavljenih v hodniku vodstva družbe v
Ljubljani na Slovenski 58, lahko pa si jih
ogledate tudi na naši spletni strani.
Razpis za naj fotografijo nadaljujemo
tudi v letošnjem letu in, glede na to, da je
med sodelavci, upokojenci in štipendisti
kar nekaj odličnih ljubiteljskih fotografov,
v uredništvu pričakujemo še večje število
izvirnih, estetskih naj fotografij. Vabljeni k
sodelovanju.
Marko Piko
Oddelek za odnose z javnostmi

1. mesto - Marjan Drolc: Strela
2. mesto - Matjaž Belšak: Prebujanje energije
3. mesto - Srečko Cikač: Vzhod

2.
3.
Anton Štimec: Na Barju

Boris Stefanovič: Ko udari strela

Za letošnjo prvo številko smo prejeli pet zani
mivih fotografij. Poslali so jih Aleksandra Frank
Staniša, Anton Štimec, Boris Stefanovič in Drago
Žagar. Avtorjem fotografij se za poslane fotografije
zahvaljujemo.
K sodelovanju vabimo tudi druge sodelavce in
upokojence, da s svojimi fotografijami popestrijo
natečaj za izbor najboljše fotografije leta ter tako
tudi v naslednjih številkah glasila našim bralcem
pričarajo zanimive trenutke, ujete v objektiv foto
grafskega aparata.
Uredništvo

Drago Žagar: Moč vetra
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Recept
KUHARSKI

Fino kvašeno pecivo za praznične dni
Bližajo se velikonočni prazniki. Zakaj ne
bi svojim domačim pripravili okusno pre
senečenje? Iz testa, katerega priprava je
preprosta, spečemo raznovrstno pecivo od
rogljičkov, žemljic s hrenovkami ali šunko,
domače klobase v testu, do mafinov, plete
nic, rožic z marmelado ipd. Testo lahko za
mesimo dan prej, položimo ga v plastično
vrečko, zapremo in damo v hladilnik. Med
mirovanjem bo testo vzhajalo, nato lahko
začnete z oblikovanjem.

SESTAVINE
0,70 kg mehke moke tip 400
2 dl kislega mleka
2 dl mleka
1 dl olja
1 jajce
30 g svežega kvasa
1 žlica sladkorja
pol žlice soli

POSTOPEK
V manjši posodici pomešajte 1 dl mlačne
ga mleka, svež kvas, malo sladkorja in pol
žličke moke. Pustite na toplem, da vzhaja.
V skledo stresite polovico moke, dodaj
te preostalo mleko, kislo mleko, vzhajan
kvas, olje, jajce, preostali sladkor in sol.
Mesite. Postopoma dodajajte preostalo
moko in gnetite, dokler se testo ne začne
ločevati od prstov. Testo pustite na toplem,
da vzhaja, če ga boste takoj oblikovali.
Drugače ga položite v vrečko in postavite
v hladilnik.
NASVET
Če se med gnetenjem testo prijema rok,
dodajte malo moke. Fino testo mora biti
mehko. Vsem začetnikom, ki bi radi pre
senetili svoje žene, mame in druge bližnje,
nudim pomoč.

Želim vam veliko uspeha.
Monika Miklič

ZAHVALI
Ob boleči izgubi mojega očeta, upokojenega elektromonterja Antona Vukšiniča, se v svojem in imenu celotne družine
iskreno zahvaljujem njegovim in svojim sodelavcem podjetja Elektro Novo mesto in nadzorništva Črnomelj. Hvala za
podarjeno cvetje, tolažilne besede in množično prisotnost v
dneh zadnjega slovesa.
Anton Vukšinič je bil velik del svojega življenja predan Elektru
Novo mesto oziroma nadzorništvu Črnomelj, v katerem je
delal skoraj 40 let. Po upokojitvi se je rad udeleževal različnih srečanj z upokojenimi in zaposlenimi sodelavci. Redno je
spremljal vse novice o svojem podjetju, rad obujal spomine na
delo in skupne dogodivščine ter v družbi starih prijateljev elektrikarjev z veseljem zapel. Bil je ponosen na svoje podjetje in
delo, tudi vsa leta po upokojitvi. Hvala vsem za podporo in spoštovanje, s čimer ste nam ublažili žalostne trenutke ob izgubi.
Duška Petrovič

Ob težkem trenutku slovesa od mojega očeta Antona Čoša
se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala najožjim sodelavcem OE ORDO,
ki ste mi v zadnjem mesecu, pri očetovi bitki za življenje v
UKC Ljubljana stali ob strani, me razumeli in mi dajali upanje.
Najlepša hvala vsem bivšim očetovim sodelavcem in sodelavkam nadzorništva Grosuplje, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega in prispevali žalni venec.
Iskrena hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Damjan Čoš

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo
izžrebanki Polonci Bevc iz Dol. Kronovega, ki bo prejela praktično nagrado.

Elektro Ljubljana d.d.
Uredništvo Elektro novic

Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na
dopisnico do vključno 3. 5. 2012 in pošljete na naslov: 

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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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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