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Uvodna beseda
urednice
Spoštovani bralci,
v imenu uredniškega odbora se najprej zahvaljujem vsem, ki ste si vzeli čas
in ocenili prvo letošnjo številko Novic.
Pohvale so nas iskreno razveselile, pobude in kritike pa smo skrbno preučili,
saj nam bodo v veliko pomoč pri pripravi naslednjih številk.
V tokratni je osrednja tema namenjena hčerinski družbi Elektro Ljubljana
OVE d.o.o., ki je pred velikimi izzivi.
Okrepljena, visoko motivirana in strokovna ekipa postavlja dejavnost obnovljivih virov energije na strateško mesto
za celotno skupino Elektro Ljubljana.
Ključnega pomena za podjetje je tudi
stroškovno učinkovito izvajanje storitev
na distribucijskem omrežju, tako na reguliranem kot na tržnem segmentu, kjer
z učinkovitimi pristopi kljubujejo gospodarski krizi in ohranjajo tržni delež.
100 odstotno predani skrbi za nemoteno dobavo električne energije so v
Distribucijskem centru vodenja, kjer 24
ur na dan in vse dni v letu upravljajo in
nadzorujejo distribucijsko elektroenergetsko omrežje podjetja Elektro Ljubljana.
Zelo uspešno smo prestali zunanjo
presojo kakovosti za certifikate 9001 (sistem vodenja kakovosti), 14001 (okolje),
27001 (varovanje informacij) in 18001
(zdravje in varstvo pri delu), saj izvajalec presoje Slovenski inštitut za kakovost
ne le da ni ugotovil nobenega neskladja
ampak je zabeležil tudi velik napredek pri
izgradnji sistema.
Veliko smo naredili tudi na področju
družbene odgovornosti in se aktivno
povezovali z lokalnimi skupnostmi, za
zagon elektro črpalke v Kamniku je poskrbel kar evropski komisar za okolje dr.
Janez Potočnik.
Dragi bralci, ob vsej delovni vnemi
naredite tudi kaj za svojo dušo, poskrbite za redno telesno vadbo, jejte uravnoteženo prehrano, pijte veliko tekočine in
hodite na preventivne preglede, ki vam
jih omogoča podjetje v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Ne pozabite, v kopalkah je najbolje videti ravno
zdravo telo. Prijetne počitnice, dobro
knjigo in obilo sončnih žarkov na dopustu vam želi urednica
mag. Stanka Krušič
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Nadzorni svet sprejel letni
poročili Skupine in družbe
Elektro Ljubljana
Ob povečanju prihodkov, nadaljevanju
racionalizacije poslovanja, zmanjšanju
števila zaposlenih in finančnih obveznosti ter stroškovni učinkovitosti je Elektro
Ljubljana d.d. poslovno leto 2011 zaključil z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 5,8 milijonov evrov, Skupina Elektro
Ljubljana pa je realizirala poslovni izid
pred obdavčitvijo v višini 8,4 milijona
evrov, tj. za 6,6 milijona evrov več kot v
predhodnem letu.
Doseženi poslovni rezultat družbe Elektro
Ljubljana d.d. pred obdavčitvijo je 4,3krat višji kot predhodno leto, zaradi izčlenitve dejavnosti nakupa in prodaje električne energije v hčerinsko družbo Elektro
energija d.o.o. pa rezultati niso neposredno primerljivi. V kolikor dosežene rezultate v letu 2011 primerjamo z rezultati v letu 2010 brez dejavnosti nakupa in
prodaje električne energije (tj. primerljivo
dejavnost), je bil poslovni izid pred obdavčitvijo v letu 2011 glede na predhodno
leto boljši za 9,6 milijona evrov.
Elektro Ljubljana d.d. je v letu 2011
ustvaril za 96,1 milijonov evrov celotnih
prihodkov. Večino, to je 77,6 % prihodkov, je Elektro Ljubljana dosegel iz razmerja do sistemskega operaterja, to je iz
prihodkov od najemnine za elektroenergetsko infrastrukturo, opravljanja storitev
za sistemskega operaterja in nakupa električne energije za potrebe SODO. Hkrati
je povečal prihodke od prodaje t.i. tržnih
storitev (izvajanja investicij in projektov
za zunanje naročnike, izgradnje priključkov, vzdrževanja tujih energetskih naprav,
prodaje telekomunikacijskih storitev, neposrednih stroškov priključevanja in drugih storitev), ki so bili v letu 2011 realizirani v višini 8,5 milijona evrov.

Energetska podjetja
združila moči
V skupini Elektro Ljubljana d.d. smo
se v preteklem mesecu vključili v humanitarno akcijo, ki je namenjena zbiranju
denarnih sredstev za pomoč bivšemu sodelavcu našega podjetja, Dejanu Grilju.

Dejan s hčerko Manco.

Akcija je bila sprožena s strani družbe
HSE d.o.o., ki je na večino energetskih
podjetij v državi posredovala dopis s predlogom za hitro in učinkovito zbiranje
denarnih sredstev za nakup bionskih rok.
Slednje bodo Dejanu omogočile ponovno
opravljanje normalnih življenjskih funkcij. Odziv podjetij je zaenkrat pozitiven
in kaže na visoko stopnjo solidarnosti v
energetiki. Zato upamo, da bo kljub težjim časom Dejanu s pomočjo donacij
uspelo kmalu doseči želeni cilj in zaživeti
samostojneje. Temu pripomoremo tudi
zaposleni v vseh družbah skupine Elektro
Ljubljana, saj smo do maja zbrali že tono
zamaškov za našega Dejana. Zamaške
pridno zbiramo še naprej.

Prehod na enotno
telefonsko centralo
V prvem četrtletju smo v službi za telekomunikacijske 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.
Poročali smo že, da nas je v prvem tromesečju kar trikrat neljubo presenetila
narava. Na relaciji RTP Grosuplje – RP
Vrhnika nam je samonosilni optični kabel uničila žolna, ko je s kljunom luknjala v leseni drog daljnovoda, na relaciji
RTP Radeče – RTP Trebnje se je v kanal, po katerem poteka prehod optičnega kabla v zemljo, ujela kuna in najbrž
v borbi za življenje pregriznila 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. Vse okvare smo že odpravili, slednjo smo sanirali konec marca, prav tako
pa sanirali še OPWR kabel na relaciji
RTP Logatec – RTP Žiri.
V mesecu aprilu je bila v načrtu 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
smo izvedli v dveh vikendih konec meseca aprila, saj sicer ni bilo možno pridobiti možnosti izklopa daljnovoda.

precejšnje, veliko vprašanj pa se je nanašalo na sončne elektrarne in umeščanje
električnih črpalk.

Elektro Ljubljana na
3. EKO konferenci
19. in 20. aprila 2012 je v Marmorni
dvorani Gospodarskega razstavišča v
Ljubljani potekala tretja Eko konferenca, na kateri je družba Elektro energija
sodelovala kot pokrovitelj. Na predstavitvenem prostoru so bili predstavljeni
najnovejši produkti Elektro energije, s
panoji in elektro črpalko pa je bil predstavljen projekt e-mobilnost ter spletni
portal elektro-črpalke.si.

Predstavitev Skupine
Elektro Ljubljana na
14. dnevih energetikov v
Portorožu
Skupina Elektro Ljubljana je bila pokrovitelj štirinajstega srečanja energetskih menedžerjev, ki je pod naslovom
Konferenca 14. dnevi energetikov potekala 16. in 17. aprila v Grand hotelu
Bernardin v Portorožu v organizaciji časniške hiše Finance. Na predstavitvenem
prostoru v preddverju kongresne dvorane
smo predstavili produkte in storitve skupine za odjemalce, s poudarkom na novi
storitvi - Vklopi prihranek. Predstavili
smo tudi prizadevanja družbe za večjo
ozaveščenost učinkovite rabe električne
energije in proizvodnje električne energije z obnovljivimi, okolju prijaznimi viri.
Zanimanje za najnovejšo ponudbo je bilo
Promocijski prostor na 14. dnevih
energetikov v Portorožu.

IMPULZI

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | JUNIJ 2012

Milan Lampret je predstavil produkt Vklopi
prihranek.

V okviru predavanj, ki so bila organizirana v več tematsko razdeljenih panelih,
sta sodelovala tudi dva naša predstavnika. Na panelu Energetika včeraj, danes,
jutri je Milan Lampret, direktor trgovine
na drobno podjetja Elektro Energija kot
primer dobre prakse predstavil novo storitev Vklopi prihranek, v okviru panela
Promet in zmanjšanje obremenjevanja
pa je Rok Obreza izčrpno predstavil projekt e–mobilnosti.
Projekt E-mobilnosti je predstavil Rok Obreza.

Posvet Komuniciranje za trajnostni razvoj v
elektrogospodarstvu.

Komuniciranje za
trajnostni razvoj v
elektrogospodarstvu
Na aprilskem posvetu o komuniciranju in
družbeni odgovornosti podjetij so bile kot
primer dobrih praks družbene odgovornosti v elektrogospodarstvu na povabilo
uredništva revije Naš stik in Elesa predstavljene dejavnosti Elektra Ljubljana
pri ozaveščanju in izobraževanju otrok,
učencev in dijakov o elektriki, racionalni
rabi električne energije in načinih varčevanja. Marko Piko je predstavil dolgoletno sodelovanje Elektra Ljubljana z vrtci
ter osnovnimi in srednjimi šolami na tem
področju. Z vodenimi ogledi energetskih
objektov in s predavanji v šolah na starosti primeren način predstavniki Elektra
Ljubljana izobražujejo mladino o elektriki, njeni proizvodnji, prenosu ter distribuciji. Posveta so se, poleg strokovnjakov, specializiranih za tematsko področje
družbene odgovornosti podjetij, udeležili
predstavniki služb za odnose z javnostmi
iz Elektro Gorenjske, Elektro Ljubljane,
Siemensa, SODO in TE-TOL.

ki omogoča tudi hitro trifazno polnjenje.
Vtičnica lahko tudi sama »prepozna«
uporabnika in mu določi režim polnjenja. Tudi kamniška elektro črpalka sodi v
sistem elektro črpalk Elektra Ljubljana in
se tako kot vse napaja z Zeleno energijo,
ki je proizvedena izključno iz obnovljivih virov energije malih hidroelektrarn
in sončnih elektrarn Elektra Ljubljana
OVE. Postavljena je bila v okviru demonstracijskega projekta postavitve polnilnih postaj za električna vozila, ki ga
Elektro Ljubljana izvaja skupaj s službo
vlade RS za podnebne spremembe ter še
s sedmimi občinami, ki pomeni temeljni
razvoj elektromobilnosti ter prehod na
okolju prijazen cestni promet.
Tako kot na vseh svojih črpalkah je
Elektro Ljubljana tudi na tej omogočila
lastnikom električnih vozil brezplačno
polnjenje do konca leta 2012. Do konca
leta bomo predvidoma postavili še dve
elektro črpalki.

Marjan Šarec, Janez Potočnik, Franc Bogovič
in Andrej Ribič so slavnostno priklopili
električni vozili na elektro črpalko.

Z evropskim komisarjem
zagnali 13. elektro črpalko
Evropski komisar za okolje dr. Janez
Potočnik, predsednik uprave Elektra
Ljubljana Andrej Ribič, minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič in župan
občine Kamnik Marjan Šarc so v petek,
13. aprila, namenu predali že 13. elektro
črpalko Elektra Ljubljana.
Ta je locirana na Ljubljanski cesti 9a v
Kamniku in je že povsem prilagojena novim evropskim varnostnim direktivam.
Opremljena je s sedem-polno vtičnico,

ʼʼ

MARTIN LUTHER KING:

Vedno je pravi čas,
da storimo to,
kar je prav.

ʼʼ
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Elektro Ljubljana Obnovljivi viri energije

MHE Lukna – Prečna pri Novem mestu

SE RTP Litostroj

Električno energijo
pridobivamo v družbi EL OVE
s pomočjo vode iz desetih
malih hidroelektrarn:
Sora Fužine, Zagradec, Črni potok, Belica, Luknja, Stare Žage,
Sušjek, Sopota, Zala in 18 sončnih elektrarn: SŠTS Šiška, Elektro
Kočevje, Nadzorništvo Metlika, RTP
Litostroj, Nadzorništvo Radeče,
RTP Radeče, OŠ Grm, OŠ Šmihel,
OŠ Drska, VVZ Labod, OŠ Stična,
Nadzorništvo Črnomelj, RTP Gotna
vas, RTP Vič, RTP Črnomelj, RTP
Domžale, Nadzorništvo Domžale in
Nadzorništvo Logatec.

Vse, ki želijo pridobiti
informacije oz. investirati v
izgradnjo sončne elektrarne
»na ključ« vabimo, da se
nam oglasijo na naslov:
joze.wallner@el-ove.si,
telefonska številka:
01/230-4981

Lasten inženiring
obnovljivih virov
energije
Za okolje je mogoče poskrbeti z nenehnim razvojem
in izboljševanjem tehnologij, varčevanjem z energijo,
povečevanjem energijske učinkovitosti ter povečevanjem
deleža obnovljivih virov energije (OVE). Ti vključujejo vse
vire energije, ki jih zajemajo iz stalnih naravnih procesov ter
obsegajo poleg vodne tudi sončno, vetrno, biomaso, biodizel
in geotermalno energijo. Evropskim trendom in razvoju
vseskozi sledi hčerinska družba Elektra Ljubljana – EL OVE,
inženiring s področja obnovljivih virov, ki ima svoje poslovne
prostore v Domžalah, Podrečje, v stavbi RTP Domžale.

Z

avedamo se, da je električna
energija, pridobljena iz obnovljivih, okolju prijaznih virov,
prispevek k čistejšem okolju
in boljši kakovosti življenja, saj njena
uporaba zmanjšuje emisijo toplogrednih
plinov in posledično ohranja naše okolje.
Elektro Ljubljana OVE je svojo dejavnost
iz proizvodnje električne energije v malih hidroelektrarnah razširila tudi na druge obnovljive vire energije in v zadnjem
času tudi na celovite inženirske storitve,
pri katerih se bomo, glede na zahteve trga,
sproti prilagajali in iskali rešitve z lastnim
znanjem in razvojem.
Prav na področju sončnih elektrarn
vse bolj intenzivno tržimo svoje znanje
in že uspešno izvajamo svojo storitev »na
ključ«. Posebno pozornost namenjamo
vzdrževanju teh objektov, saj upravljamo
s sodobnim sistemom nadzora nad delovanjem elektrarn. V letu 2011 je proizvodnja
električne energije v malih hidroelektrarnah sledila večletnim rezultatom in znašala (10 mHE) 11.470.204 kWh. Zaradi
aktivnosti na področju sončne energije je
bila proizvodnja električne energije iz tega
vira 571.440 kWh, kar pomeni štirikratno
povečanje v primerjavi z letom poprej.

V podjetju EL OVE povsem sledimo
razvoju in skrbi za čisto okolje. Tako že
iščemo priložnosti za proizvodnjo električne energije ter soproizvodnjo elektrike in toplote iz drugih virov (biomasa). Že pred leti pa je Elektro Ljubljana
na Kredarici sofinanciral tudi izgradnjo vetrnice kot enega čistejših virov
energije. Leta 2011 je bilo prodanih
1.752.813 kWh Zelene energije, znesek,
pridobljen od prodaje zelene energije pa
bo v celoti porabljen za gradnjo novih
proizvodnih virov iz obnovljivih virov
energije.
Z dosedanjo prakso je podjetje pridobilo izkušnje tudi na področju projektiranja in izgradnje ter vključevanja hidro
in sončnih elektrarn v distribucijsko
omrežje, ki jih vključujemo v ponudbo
celovitega svetovanja in tehnično podporo za investitorje in druge zainteresirane. Svetovanje in tehnična podpora
obsegata celoten postopek, od pridobivanja potrebne dokumentacije do izgradnje in vključitve v omrežje. Prav na
tem področju se želimo najbolj intenzivno razvijati.
Virna Konrad s sodelavci,
Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
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Intervju z mag. Matjažem Glavičem, direktorjem
družbe za obnovljive vire energije

Smo dinamični in hitro
prilagodljivi specifičnim
potrebam kupcev
Delež obnovljivih virov energije v končni porabi naj bi skladno z zahtevami
direktiv EU do leta 2020 dosegel 20 % delež. Cilj je uresničljiv s stalnim
razvojem in izboljševanjem tehnologij, varčevanjem, povečevanjem energijske
učinkovitosti in deleža obnovljivih energetskih virov (OVE). Gre za ekološko
čiste vire energije, ki jo pridobivamo s pomočjo stalnih naravnih procesov.
Sem spadajo poleg vodne še sončna, vetrna, biomasa, biodizel in geotermalna
energija. Trendu pridobivanja ekološko neoporečne energije smo sledili tudi
v Elektru Ljubljana in konec leta 2010 podjetje MHE Elektro Ljubljana, ki je
bilo ustanovljeno že leta 2002, preoblikovali v družbo Elektro Ljubljana OVE,
inženiring s področja obnovljivih virov. Po letu in pol njenega delovanja, smo
se pogovarjali z direktorjem družbe, mag. Matjažem Glavičem.

Mag. Matjaž Glavič, direktor družbe Elektro Ljubljana OVE d.o.o.

Kako je potekala vzpostavitev delovanja tega novega podjetja?
Poslanstvo podjetja EL OVE je razvoj
učinkovite in trajnostne preskrbe uporabnikov električne energije z energijo visoke
kakovosti iz obnovljivih virov energije.
Njena temeljna dejavnost je proizvajanje
električne energije v hidroelektrarnah,
hkrati pa razvoj pridobivanja električne
energije iz drugih obnovljivih virov.
Družba je v 100 % lasti matične družbe
Elektro Ljubljana in je pravni naslednik
MHE Elektro Ljubljana. Sredi marca lani
sem bil s strani nadzornega sveta imenovan za direktorja družbe z nalogo, da se
družba ob ustreznem vodenju in upravljanju polno aktivira in nastopi na trgu
s celovitimi storitvami s področij gradnje
in vzdrževanja proizvodnih naprav, ki za
svoje delovanje uporabljajo obnovljive
vire energije. Junija je bil na seji nadzornega sveta Elektro Ljubljana potrjen srednjeročni poslovni načrt, postavljen je bil
tudi okvir vizije podjetja s ciljem, da bo iz
obnovljivih virov energije trajnostno oskrbovan znaten del uporabnikov v Sloveniji
in tujini, ob cenovno in kakovostno konkurenčni proizvodnji in oskrbi. Sprejeta
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SE RTP Radeče in SE Nadzorništvo Radeče v ozadju.

je bila strategijo in razvojno-poslovni model družbe. Temu procesu so sledile tudi
spremembe akta o ustanovitvi družbe,
potrjeni so bili pravilnik o organiziranosti
in sistemizaciji delovnih mest, pogodba
o prenosu-prevzemu delavcev in ureditvi
internega poslovanje ter drugi dokumenti,
potrebni za delovanje podjetja.
Kako je z zaposlenimi v podjetju?
Ob začetku delovanja smo na podlagi
usmeritev lastnika, torej matične družbe,
sprejeli ustrezno organizacijsko strukturo
podjetja. To oblikujejo služba za trženje
in razvoj storitev, ki sklepa posle o prodaji
inženiring storitev, služba za razvoj in gradnje, ki izvaja inženiring, služba za proizvodnjo in vzdrževanje, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje proizvodnih objektov
OVE, ter sekretariat družbe, ki zagotavlja
nemoteno izvajanje vseh podpornih funkcij. Kadrovsko se bomo krepili postopoma,
prednostno z notranjim kadrovanjem iz matičnega podjetja in le izjemoma tudi z zunanjim zaposlovanjem. Trenutno je v družbi
EL OVE sedem zaposlenih. Zaradi nove,
strateško pomembne dejavnosti, bomo posebno pozornost v družbi namenili delu s
kadri, saj se zavedamo pomena usposobljenih in motiviranih sodelavcev. Spodbujali
bomo stalno izobraževanje, napredovanje
in enake možnosti za vse zaposlene.
Kako je družba EL OVE d.o.o. poslovala v letu 2011?
Družba EL OVE je leto 2011 uspešno
zaključila, kar kažejo tudi kazalniki ROA
(donos na sredstva), ki je znašal 6,04 %
(planiran 4,27 %) in ROE (donos na kapital), ki je znašal 7,06 % (planiran 5,37 %).
V prvi polovici leta 2011 smo se posvečali operativnim ukrepom za vzpostavitev delovanja družbe, ki so povezani z

nastalimi spremembami v matični družbi
(predvsem ureditvi in konsolidaciji pogodbenega razmerja pri izvajanju storitev za
potrebe EL OVE), z aktivnostmi za oblikovanje poslovnih procesov in postavitvijo
organizacijske strukture. Slednje nadaljujemo tudi v letu 2012.
V drugi polovici leta 2011 smo intenzivno pristopili k realizaciji poslovnega
načrta, predvsem z izgradnjo sončnih
elektrarn na ključ in dokončanjem lastnih
investicij, ki so obsegale izgradnjo šestih
sončnih elektrarn na poslovno-energetskih
objektih matične družbe Elektro Ljubljana.
Potekale so tudi aktivnosti za implementacijo nadzornega sistema za potrebe vzdrževanja in obratovanja sončnih elektrarn
in MHE tako za lastne kot tržne potrebe.
Skupaj z vladno službo za podnebne spremembe in matično družbo smo nadaljevali
z razvojem centra za upravljanje polnilnih
postaj ter z izgradnjo polnilnih postaj za
električne avtomobile. Ta projekt je dolgoročno razvojno naravnan. V letu 2011
so bile postavljene štiri polnilne postaje,
in sicer v občinah Litija, Zagorje ob Savi,
Kočevje in Grosuplje.
Izvedli smo tudi vse načrtovane remonte in druga vzdrževalna dela, večinoma z
lastnim znanjem. V letu 2011 na objektih
ni bilo večjih okvar, manjše pa smo hitro
odpravili, zato so bili zastoji obratovanja
razmeroma kratki. Izvedena je bila celovita sanacija jezu za potrebe MHE Sava
Brod in dodatne aktivnosti za investicijo v
MHE Zagradec.
Kakšni so cilji v letu 2012?
V letu 2012 bomo nadaljevali z iskanjem priložnosti za doseganje prihodkov
iz storitev na področju izgradnje in vzdrževanje objektov za zunanje naročnike.

Načrtujemo pridobitev lastnih poslovnih
prostorov, delovnih sredstev v obliki stvarnega vložka matične družbe in zapolnitev
kadrovskih potreb. Ker smo z dosedanjo
prakso pridobili izkušnje tudi na področju
projektiranja, izgradnje ter vključevanja
hidro in sončnih elektrarn v distribucijsko omrežje, bomo razvijali dejavnost »na
ključ« in svojo ponudbo združili v celovito svetovano-tehnično podporo investitorjem in drugim zainteresiranim. Vse
našteto že izvajamo, podjetje EL OVE je
v prvem trimesečju letošnjega leta poslovalo uspešno in v skladu z načrti.
Kakšne so razmere na trgih, na katere vstopate?
V dejavnosti, ki jo izvajamo, je konkurenca vse močnejša, vendar imamo na
področju obnovljivih virov energije že
desetletje izkušenj, ki jih še dodatno utrjujemo. Svoje prednosti vidimo v bogatem
tehničnem znanju, ki obsega tako pridobivanje dokumentacije, kot samo izgradnjo
in vključevanje v omrežje.
Kakšne koristi prinašate kupcem?
Naše podjetje ima na področju obnovljivih virov neprecenljive izkušnje. Smo
majhno podjetje, zato smo dinamični in se
hitro prilagajamo posameznim specifičnim
potrebam naših kupcev. Ponujamo storitve
»na ključ«, kar pomeni, da pripravimo vse:
od dokumentov, gradnje do končne priključitve na omrežje.
Kaj vas motivira?
V prvi vrsti me motivira sama dejavnost.
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je trajnostno razvojno naravnana
aktivnost, ki ohranja vitalnost narave in
njenih dobrin. Seveda pa so motivacija tudi
prijazni in strokovni sodelavci, s katerimi
tvorimo prijeten in učinkovit tim.
In kakšni so načrti za prihodnost?
Družba EL OVE želi postati vodilno
podjetje za svetovanje, izvajanje in vzdrževanje na področju obnovljivih virov energije. Poleg proizvodnje električne energije
iz vode in sonca želimo biti aktivni tudi na
področju biomase in biodizla, soproizvodnje električne in toplotne energije ter na
področju urejanja energetskih odpadkov.
Svoje strokovno znanje in izkušnje želimo ponuditi širokemu krogu kupcev, zato
bomo še nadalje iskali poslovne priložnosti
ne le v Sloveniji, ampak tudi izven nje.
Pogovarjala se je in zapisala: Virna Konrad,
Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
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Predstavitev distribucijskega centra vodenja (DCV)

Vodenje in nadzor
električnega omrežja
ključni nalogi DCV
DCV je sestavni del dispečerske službe znotraj organizacijske
enote obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja (ORDO)
družbe Elektro Ljubljana. Njegova osnovna naloga je vodenje
in nadzor nad obratovalnim stanjem električnega omrežja.
Največja skrb je posvečena nemoteni dobavi električne
energije in ukrepanju ob okvarah na omrežju. Redna dela
sicer obsegajo predvsem skrb za koordinacijo izklopa in
prenapajanje odjemalcev, če je to možno.

N

Distribucijski center vodenja Elektro Ljubljana.

Delovno mesto dispečerja v DCV.

aš elektroenergetski sistem, s
katerim izvajamo distribucijo
električne energije do uporabnikov, je teritorialno porazdeljen na približno tretjino Slovenije.
DCV skrbi za srednje napetostno omrežje, za spremljanje visoko napetostnega
omrežja (110kV) in razdelilne transformatorske postaje. Pri tem delu se mora
usklajevati z upravljavcem prenosnega
visoko napetostnega omrežja – Elesom.
Na NN napetostnem nivoju sprejema obvestila odjemalcev o izpadu dobave električne energije preko centra za obveščanje
o napakah (CON). Prav tako spremlja
dela pod napetostjo.
Delo v DCV poteka 24 ur na dan vse
dni v letu, kjer ekipa dispečerjev upravlja in nadzoruje distribucijsko elektroenergetsko omrežje Elektra Ljubljana.
Trenutno je v centru zaposlenih 11 dispečerjev, zaključuje pa se usposabljanje
še dveh dodatnih dispečerjev. Delovni
čas dispečerjev je urejen z letnim načrtom za izmensko službo, ki traja 12 ur v
ritmu 12-urno delo – 24-urni oddih – 12urno delo – 48-urni oddih. Poleg DCV
v rednem delovnem času od 7 do 15 ure
obratujejo še oddaljena delovna mesta
ODM Kočevje, Novo mesto in Trbovlje,
kjer dispečerji nadzorujejo in upravljajo s
srednje napetostnim omrežjem na svojem

področju. ODM Ljubljana okolica je trenutno v rekonstrukciji in ne obratuje.
Sam sistem DCV je razdeljen na 3 večje sklope: daljinski zajem podatkov, obdelava in prikaz podatkov (DCV) in sprejem klicev odjemalcev (CON).

Daljinski zajem podatkov

Obvladovanje obratovalnih dogodkov
v tako porazdeljenem sistemu si brez
opreme za daljinsko vodenje ne moremo
več predstavljati. Vzporedno z razvojem
industrijske elektronike, računalništva in
informatike nasploh, se je v zadnjih desetletjih razvijal tudi sistem daljinskega vodenja. Danes imamo v Elektro Ljubljana
sodoben sistem daljinskega vodenja, primerljiv z najsodobnejšimi tovrstnimi sistemi po svetu, s katerim upravljamo preko 40 velikih objektov kot so RTP/RP in
120 manjših objektov kot so ALM in TP
ali povedano drugače dispečer. V DCV
Ljubljana lahko vsak trenutek vidimo preko 2300 meritev in preko 5000 daljinsko
vodenih stikalnih elementov. Sklopi sistema daljinskega vodenja so:
• RTU (remote terminal unit) ali po slovensko končna postaja, predstavlja
programsko in strojno opremo (PC in
SCADA) in se nahaja v vseh daljinsko vodenih objektih. Naloga končne postaje je zajemanje informacij ali
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izdajanje komand v realnem času z
energetskim sistemom.
• TKS – telekomunikacijski sistem, ki
predstavlja optične kable in terminalno
opremo in je zadolžen, da dvosmerno
prenaša informacije iz daljinsko vodenih objektov do DCV v Ljubljani.
• DCV – distribucijski center je skupek
medsebojno povezanih računalnikov
(programska in strojna oprema) na
katerih se izvajajo številne funkcije,
s katerimi dispečerji obvladujejo naš
elektroenergetski sistem. Ker se v DCV
združujejo informacije iz vseh daljinsko vodenih objektov in gre za veliko
koncentracijo podatkov, bi izpad povzročil veliko težavo in škodo, zato smo
ga zgradili podvojeno. Zgrajen je po
pravilu, da prva okvara katerega koli
računalnika ne sme vplivati na delovanje sistema kot celote.

Obdelava in prikaz podatkov
DCV

V DCV-ju so nameščena štiri enakovredna delovna mesta. Vsako je opremljeno s sistemom za daljinsko vodenje
iz štirih monitorjev, s sistemom UKV
zveze, s telefonskim aparatom ter z osebnim računalnikom, kjer je nameščen tudi
center za prijavo napak (CON). V vsakem
od ODM-jev je nameščeno eno delovno
mesto z enakovredno opremo kot v DCVju. V DCV-ju je nameščen tudi sistem video nadzora posameznih objektov ter sistem spremljanja padavin in atmosferskih
razelektritev.
Dispečerji nenehno nadzorujejo distribucijsko elektroenergetsko omrežje
Elektra Ljubljana ter ukrepajo na vsako
morebitno odstopanje od normalnega
obratovalnega stanja, ki ga sistem za daljinsko vodenje prikaže v obliki zvočnih
in vidnih alarmov in sicer v štirih prioritetah, glede na pomembnost alarma.
Vsa planska dela na visokonape
tostnem in srednjenapetostnem omrežju
ter v stikališčih RTP in RP se odobrijo v
DCV na osnovi zahteve za izklop. Vodja
DCV, energetik v dispečerski službi, in
dispečerji preučijo energetsko situacijo
in možnost prenapajanja, uskladijo preklope na ravni območnih centrov vodenja
(Eles), sosednjih distribucijskih podjetij ter večjih odjemalcev. Izdela se načrt
preklopov, sistem daljinskega vodenja pa

omogoča tudi preverjanje plana preklopov v študijskem načinu.
Na podlagi odobrene zahteve za izklop se v službah za vzdrževanje izdela
dokumente za varno delo, ki jih prejme
dispečer v izvajanje. Dispečer vodi in koordinira vse spremembe stanj na omrežju.
Sprememba stanj na omrežju se izvaja z
daljinskimi stikalnimi manipulacijami v
RTP, RP, TP in ALM ter z vodenjem dežurnega monterja, ki izvaja ročne stikalne manipulacije na srednje napetostnem
omrežju. Pri tem je potrebno paziti, da
so obremenitve vodov in padci napetosti
v še dovoljenih mejah. Po končanih delih
dispečer vodi in koordinira vzpostavitev
normalnega obratovalnega stanja.
V primeru izpada dela omrežja dispečer vodi in koordinira lokalizacijo okvare
in sicer s spremljanjem delovanja zaščitnih naprav v RTP ali RP, z daljinskimi
stikalnimi manipulacijami in z ročnimi
stikalnimi manipulacijami dežurnega
monterja na srednje napetostnem omrežju. Ko je mesto okvare določeno, dispečer
koordinira vzpostavitev breznapetostnega
stanja na mestu okvare ter prenapajanja
ostalega dela omrežja. Zatem se izdajo dokumenti za varno delo, odpravi se
okvara, dispečer pa poskrbi za vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.
Vse stikalne manipulacije, ki se izvajajo ročno na SN omrežju, dispečer sproti
vnaša v sistem daljinskega vodenja preko
sheme SN omrežja. Na ta način je shema
SN omrežja ažurna v vsakem trenutku,
na celotni shemi SN omrežja pa dobimo
hiter pregled vseh del, nenormalnih stanj,
nenapajanih območij, kot na primer nenormalna obratovalna stanja so vidna v
obliki krogcev, vsak SN vod je obarvan
s svojo barvo, breznapetostna stanja so
obarvana z belo barvo, vklop zanke se
obarva dvobarvno, na vsak delček SN
sheme je možno napisati opombe.

Sprejem klicev odjemalcev
(center za obveščanje o
napakah)

Z začetkom leta 2012 je začel v sklopu
DCV delovati center za obveščanje o napakah (CON), ki je namenjen odjemalcem, pri
katerih je prišlo do izpada dobave električne energije. CON skrbi, da bodo vsi odjemalci obravnavani enakovredno preko ene
telefonske številke 24 ur na dan. Sistem, ki

je bil v veljavi sedaj, temelji na dežurnih
delavcih nadzorništev, ki sprejemajo klice
strank. Težava obstoječega sistema je v
tem, da stranke ne vedo v katero nadzorništvo spadajo, da nimajo znanih številk dežurnih telefonov, pa tudi nedosegljivost dežurnega delavca, če ta že odpravlja okvaro
na drugem delu omrežja. Končni cilj je, da
bodo številke dežurnih delavcev skrite, vsa
komunikacija pa bo tekla preko CON. Ker
je sistem še v preizkušanju, sta odjemalcem
trenutno na voljo obe možnosti.
Po prejetju klica dispečer s pomočjo
programa in vprašanj določi odjemno mesto odjemalca in s tem potrebne podatke za
dežurnega delavca. Na osnovi pogovora
poskuša tudi določiti tip in obseg okvare.
Po zaključku pogovora pošlje SMS ustreznemu dežurnemu delavcu, ki potem odpravi okvaro. O odpravi okvare je dežurni
delavec dolžan obvestiti dispečerja DCV.
Janez Miklavčič, Jože Osvald in Martin Drgan,
distribucijski center vodenja

Ali ste vedeli, da:
• je večina RTU-jev domače proizvodnje in sicer podjetja Iskre s
komercialno oznako NEO 2000,
• je proizvajalec in dobavitelj opreme DCV nemški PSI iz Aschafen
burga,
• ima Elektro Ljubljana svoj lasten
TK sistem, začetki izgradnje segajo deset let nazaj, do sedaj pa ima
položenih že 1000 km optičnih
kablov?

Ob okvari odjemalec pokliče na
številko 01/230-40-02, ki ga najprej usmeri na odzivnik, kjer preko
številčne izbire izbere ustrezno območje – nadzorništvo - in posluša
obvestilo o načrtovanih izklopih.
Če z obvestilom ni zadovoljen,
oziroma je okvara na njegovem
odjemnem mestu, izbere ustrezno številko za pogovor z operaterjem. Program ga nato poveže
k prvemu prostemu operaterju,
oziroma ga uvrsti v čakalno vrsto.
Operaterji CON so vsi dispečerji
DCV in ODM.
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Mednarodno združenje CIGRÉ in naši
strokovnjaki

Skupaj s
svetovnimi eksperti
soustvarjamo
tehnični napredek

CIGRÉ (fr. Conseil
Internationale des Grands
Réseaux Électriques)

Mednarodni študijski komite SC B1 CIGRE se ukvarja s
problematiko energetskih kablov v prenosu in distribuciji.
Pri nas je problematika najbolj aktualna vsaki dve leti,
ko se odvija dogodek SLOKO CIGRÉ-CIRED, na katerem
smo zbrani strokovnjaki iz področja elektroenergetike iz
Slovenije in tujine. To združenje je laični javnosti manj
poznano, deloma tudi zaradi pregovorno zaprte in skromne
narave strokovnjakov s tega področja.

je mednarodno nevladno in neprofitno združenje za velike elektroenergetske sisteme s sedežem v Parizu.
Ustanovljeno je bilo leta 1921 kot
eno prvih mednarodnih sinergijskih
združenj, s ciljem reševanja številnih težav takrat hitro rastoče elektrifikacije sveta. Iz tega združenja
so kasneje nastala mnoga druga
strokovna združenja kot so Svetovni
energetski svet WEC (World Energy
Council), Mednarodno združenje
distributerjev električne energije CIRED (Congres International
des Réseaux Electriques de
Distribution), itn. CIGRÉ je torej
najstarejše strokovno združenje,
ki povezuje proizvajalce električne
energije, operaterje, raziskovalce,
projektante, izdelovalce opreme za
elektrogospodarstvo in izobraževalne kadre za reševanje problemov v
elektroenergetskih sistemih. Med
elektroenergetiki po svetu slovi
CIGRÉ kot združenje z najvišjim strokovnim rangom, publikacije ekspertnih skupin CIGRÉ pa so največkrat
vodilo za nadaljnje delo na številnih
področjih elektroenergetike.

ilj delovanja CIGRÉ je razvoj
tehniških znanj ter izmenjava
izkušenj in informacij med
strokovnjaki, ki delujejo na
področju visokonapetostnega elektroenergetskega sistema. Na področju razvoja
opreme ter delovanja, razvoja in vzdrževanja elektroenergetskih sistemov igrajo
usmeritve CIGRÉ pomembno vlogo.
Področje dela, ki ga pokriva CIGRÉ,
obsega na eni strani tehnologijo visokonapetostne opreme, ki tvori električni del
elektrarn - proizvajalcev električne energije, nadzemni vodi, izolirani kabli in
transformatorske postaje, na drugi strani
pa razvoj prenosnih in interkonekcijskih
sistemov - zaščita, vplivi na okolico, telekomunikacije in daljinsko vodenje, razvoj, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov. Svetovni eksperti, ki
vsakodnevno rešujejo težave načrtovanja,
gradnje in obratovanja visokonapetostnih
elektroenergetskih sistemov, so povezani
v različnih študijskih skupinah - trenutno
tako deluje preko 200 ekspertnih skupin
CIGRÉ v 17 študijskih komitejih.
Na dosedanjih 43 zasedanjih CIGRÉ so
predavali in sodelovali najvišji svetovni

Matjaž Keršnik je bil že drugič
imenovan za opazovalca
kot predstavnik Slovenije v
mednarodnem študijskem
komiteju SC B1 CIGRE.

C

znanstveniki in predstavljali svoje vizije
razvoja elektroenergetike.

Dejavnosti študijskih
komitejev

Tehnično delo CIGRE izvaja 17 študijskih komitejev:
• študijski komiteji, ki obravnavajo opremo
ŠK A1: Rotacijski stroji,
ŠK A2: Transformatorji,
ŠK A3: Visokonapetostna oprema;
• študijski komiteji, ki obravnavajo podsisteme
ŠK B1: Kabli v prenosu in distribuciji,
ŠK B2: Nadzemni vodi v prenosu in
distribuciji,
ŠK B3: Razklopišča v prenosu in distribuciji,
ŠK B4: Enosmerni prenosi in energetska elektronika,
ŠK B5: Zaščita, meritve in avtomatizacija v elektroenergetiki;
• študijski komiteji, ki obravnavajo sisteme
ŠK C1: Ekonomika in razvoj elektroenergetskih sistemov,
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ŠK C2: Obratovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov,
ŠK C3: Okoljska problematika elektroenergetskih sistemov,
ŠK C4: Tehniške značilnosti elektroenergetskih sistemov,
ŠK C5: Trg električne energije in regulacija trga,
ŠK C6: Razpršeni viri in distribucijski
sistemi;
• horizontalni komiteji, ki pokrivajo celotno dejavnost
ŠK D1: Materiali in nove tehnologije v
elektroenergtskih sistemih,
ŠK D2: Informacijske tehnologije in
telekomunikacije v elektroenergetiki,
ŠK D3: Smart Grids (Pametna omrežja).
Naloga študijskih komitejev je, da
spodbujajo in koordinirajo študijsko delo
ter prispevajo k tehničnemu napredku
na posameznih specializiranih področjih
delovanja. Sodelovati morajo pri organizacijah plenarnih zasedanj ali specializiranih simpozijev ter izdelati prednostne
teme, o katerih naj bi se razpravljalo na
teh sestankih.
Članstvo teh komitejev sestavljajo znani svetovni strokovnjaki, vendar ne več
kot eden iz vsake države, ki jih izvolijo
vodilna telesa CIGRÉ za dobo 6 let. Vsak
študijski komite ima do 25 rednih članov,
predsednika, tajnika in do 5 opazovalcev.
Njihovo imenovanje se lahko obnovi za
dobo dveh let, če je to potrebno. Študijski
komiteji oblikujejo tudi delovne skupine,

ki vključujejo druge strokovnjake z nalogo, da še bolj podrobno obdelajo kakšno
izbrano temo.

Problematika energetskih
kablov

Na področju študijskega komiteja SC
B1, v katerem sodelujem kot predstavnik
za Slovenijo, se ukvarjamo s problematiko energetskih kabelskih sistemov na vseh
napetostnih nivojih (AC in DC, HV in
EHV, tudi LV in MV) in pokrivamo teorijo, zgradbo, uporabo, proizvodnjo, vgradnjo, testiranje, obratovanje, vzdrževanje
in diagnostiko izoliranih kablov. Namen
SC B1 je, da pospešuje in razvija izmenjavo inženirskega znanja in informacije med
inženirji in tehničnimi specialisti ter združevanje stanja tehnike in svetovne prakse.
V svetovnem merilu šteje SC B1 (ŠKB1)
kar 46 članov in opazovalcev. To pomeni,
da je ta komite nadpovprečno aktualen in
obiskan, saj se trenutno na tem strokovnem
področju dogaja veliko novega. Prav zato
je bilo v okviru tega komiteja ustanovljeno
kar 21 delovnih skupin. V delovnih skupinah se med drugim obravnavajo tudi:
• visokonapetostni izmenični kabli za prenose na velikih razdaljah,
• kabli v enosmernih kabelskih sistemih in
trendi na ekstra visoki napetosti - trenutno stanje tehnike pri visokih napetostih
že omogoča obratovanje pri 500kV in
prenos večjih moči na večjih razdaljah,
• izkušnje in obnašanje velikih kabelskih sistemov v kanalizacijah (različni

R-sheave

Cable Installation
Slika prikazuje inštalacijo 500kV kabla v
Tokiu, Japonska.

•
•

•
•
•

•
•

načini vodnega, zračnega, ventilatorskega hlajenja),
raziskovanje na področju optimiranja
dimenzij in stroškov z metodami končnih elementov,
visokotemperaturni superprevodni
(HTSC) kabelski sistemi in pilotski
projekti (V kratkem inštalacija večjih
dolžin),
uporaba nanokompozitov v kabelski
tehniki,
vplivi na okolje,
tehtanje osnovnih stroškov (vključuje
stroške vgradnje) in obratovalnih stroškov (vključuje obratovanje in vzdrževanje, socialni vidik, izgube, demontažo itd.),
upravljavci omrežij se poslužujejo tudi
nadgradnje obstoječih sistemov, s čimer minimalno posegajo v okolje,
možnosti ultra visoko napetostnih kabelskih sistemov (UHV). Tehtanje med
AC in DC v smislu načrtovanja prenosnih omrežij glede na moč in dolžino ter
napredek ekstrudiranih DC kablov, itd.

Te teme nas sicer ne zadevajo neposredno, so pa nakazane smeri razvoja prenosov energije v bodoče. Aktualnih tem pa je
seveda še ogromno.

Slovenski študijski komite B1

Slovenski odbor CIGRE je organiziran podobno kot svetovni in ima podobne
študijske komiteje. Slovenski študijski
komite B1, ki ga vodi Iztok Bartol, se
prednostno ukvarja z za nas aktualnejšo
problematiko, s tako imenovanimi prednostnimi temami (PT):
• PT 1: Trendi razvoja VN in SN kabelske
tehnike ter konektorskih elementov,
• PT 2: Novi projekti VN kablov v tujini
in doma,
• PT 3: Diagnostika in izkušnje v obratovanju kablov,
• PT 4: Izkušnje z večžilnimi SN kabli,
• PT 5: Problematika kabliranja VN vodov.
S temi temami se pobližje srečamo
vsaki dve lihi leti na slovenskem srečanju
SLOKO CIGRE-CIRED, ki se bo naslednjič odvijal v letu 2013. Morda se srečamo tam.
Matjaž Keršnik,
obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja
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Pomen kontaktnih mest za nemoteno
dobavo električne energije
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Tipi kabelskih čevljev za gnetenje

Pravilna izbira in uporaba
kabelskih čevljev ključni za
nemoteno delovanje omrežja
Kabelske čevlje in vezne tulce uporabljamo za spajanje
in zaključevanje vodnikov NN in SN kablov z namenom
zagotavljanja dobrih kontaktov med kabel čevlji in kabelskimi
vodniki ter za zagotavljanje dobrega kontakta med kabelskimi
čevlji in priključnimi mesti na napravah. Ker so kontaktna
mesta še kako pomembna, saj njihova kakovost neposredno
vpliva na nemoteno dobavo električne energije oziroma na
stopnjo obratovalne zanesljivosti distribucijskega omrežja,
mora biti njihova izvedba toliko bolj pravilna in natančna.
Izvedba kontakta med
kabelskimi čevlji in vodnikom

Kontakt med čevljem in vodnikom izvajamo z gnetenjem kabelskih čevljev in
vodnikov z ustreznimi stiskalnimi napravami in čeljustmi. Za zagotavljanje dobrega kontakta pri fino žičnih in več žičnih vodnikih priporočamo uporabo tulcev za zbir
večžilnih vodnikov. Priporočene izvedbe
kabel čevljev za notranjo in zunanjo montažo za različne oblike priključevanja na
naprave so razvidne iz tabele 3 in tabele 4.

Izvedba kontakta med
kabelskim čevljem in delom
naprave

Kontakte med kabelskimi čevlji in priključnimi mesti (običajno Cu zbiralnice)
izvajamo z ustreznim vijakom in vzmetno
podložko (ta mora biti iz takega materiala,
ki ne izgubi elastičnosti zaradi pregrevanja). Pravilna izvedba spojev je podana na
sliki 1. Al kabel čevlje, cevne ali kovane,
ne smemo uporabljati pri spajanju neposredno na bakrene zbiralke brez Al/Cu

Prikaz načina gnetenja
kabelskega čevlja.

Prikaz pravilnih izvedb vijačnih spojev med Al /Al in Al/Cu
ploščatimi vodniki.

podložke, medtem ko kositrane Al kabel
čevlje lahko.
Kovane oziroma vodo neprepustne kabel čevlje kot npr.: Al, Cu, Al-Cu (bimetalni) lahko uporabljamo v objektih in na
prostem.

Kabelski čevlji za gnetenje kompresijski

Kontakte kabel čevljev in vodnikov
izvajamo z montažo kabelskih čevljev na
vodnike kablov s šest kotnim stiskanjem
različnih širin. Spajanje in zaključevanje
vodnikov s postopkom stiskanja izvajamo
s specialnimi hidravličnimi ali ročnimi stiskalnicami, z uporabo ustreznega orodja,
ki ga je predpisal izdelovalec pribora za
spajanje vodnikov.
Tabela 1:
Najmanjše število šest-kotnih stiskanj

za prereze
(mm2)

za Al cevne
š - 5 mm

za Cu cevne
š - 5 mm

za Al kovane
š - 7 mm

25

2

2

5

70

2

3

6

150

2

4

6

240

4

5

8

Al-cevni, NN, v prostorih
KČ/ Al 70c,g/RM-20 kV

Cu-cevni, NN, v prostorih
KČ-Cu70c,g/16 -1kV

Cu-kovani, SN, NN, na prostem
KČ-Cu70k/16-1kV

Al-kovani, NN, SN, na prostem
KČ Al70k, g-20 kV

Al/Cu-kovani, SN, NN, na prostem
KČ/ Al- Cu 150k, g/16-RM 20 kV

Al/Cu -cevni, SN, NN, v prostorih
KČ Al/Cu70c, 16, RM 20 kV

Al-tulec
KT Al70, 1kV

Al-reducirni tulec 20 kV
KT Al70/35, 20 kV

Tipi kabelskih čevljev z uporabo in označevanjem.

Kabelski čevlji z momentnimi vijaki

Uporaba kabelskih čevljev z momentnimi vijaki je dovoljena
samo na SN kabelskem omrežju, torej pri izvedbi kontaktov na
20 kV končnikih za notranjo in zunanjo vgradnjo in pri spojkah.
Pri vijačnih kabelskih čevljih kontakt med vodnikom in kabelskim čevljem vzpostavimo z vrtenjem vijaka in s tem stiskanjem
vodnika ob telo kabelskega čevlja. Glava vijaka odleti, ko moment
doseže določeno vrednost in s tem zagotovi kontakt. Vijak ima
v sredini odprtino za inbus ključ, kar omogoči, da ga lahko spet
odvijemo.

Vijačni 20 kV kabelski tulci za kabelske spojke

•
•
•
•
•

Opis vijačnega tulca:
ohišje konektorja: čvrsta aluminijeva zlitina z vmesno pregrado;
vijaki: medenina, pocinkana, z zunanjim klasičnim vijakom in
notranjim imbus vijakom; pri manjših prerezih uporabiti centrirne obročke ter vmesne kontakte.
orodje: momentni ključ, imbus ključ;
površina: ohišje konektorja - pocinkano;
sredina sponke: sredina sponke je zaprta zaradi točne namestitve prevodnika na sredino;

Prikaz vijačnih kabel čevljev.

[mm]
10-95 Al/Cu

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

d
[g]

26

13

74

13

14

95

95-240 Al/Cu

34

16

120

13

20

280

95-240 Al/Cu

34

16

120

13

20

275

Opomba: za preseke vodnikov do 95 mm2 uporabimo en vijak, za preseke od 95 do
240 pa dva vijaka.

Tabela 2: Karakteristike 20 kV kabel čevljev
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Kontaktno
mesto

Material priključnega Tip vodnika,
mesta na opremi
ki se spaja

Priporočen tip kabelskega čevlja
glede na

Deseti Dnevi elektrotehnike

Podnožje
NV
varovalk

Cu - pokositrena
zbiralka s
pocinkanim vijakom

Al

n: Al/Cu cevni s prstanom
z: Al/Cu kovan, AlCu spojen z
varjenjem

Cu

n: Cu cevni pokositren
z: Cu kovani

Al

n: Al/Cu cevni
z: Al/Cu kovan z vodno zaporo

Cu

n: Cu cevni pokositren
z: Cu kovani

Skupina Elektro
Ljubljana s čutom za
družbeno odgovornost

Primeri uporabe kabelskih čevljev
NN zbiralke Cu - pokositrena
zbiralka s
pocinkanim vijakom
NN strani
Tr

Vijaki iz Cu zlitine ali
Cu plošče

Cu

n: Cu cevni pokositren ali vijačne
izolirane sponke
z: Cu kovani

Kabelska
spojka

Cu kabel
Al kabel

Cu
Al

Cu tulec pokositren za NN ali SN
Al tulec pokositren za NN ali SN

Cu kabel, Al kabel

Al
Cu

Al/Cu tulec
Al/Cu tulec

Primer starejše in novejše izvedbe NN spoja
na sekundarnih sponkah transformatorja ali z
izoliranimi tunelskimi sponkami.

V okviru desete obletnice Dnevov elektrotehnike je bilo v
začetku maja na slovesni prireditvi v Tehniškem muzeju
Slovenije v Bistri v širokem krogu elektrotehniških strokovnjakov
predstavljeno sodelovanje z družbami iz Skupine Elektro
Ljubljana pri ohranjanju pomembne slovenske tehniške in
kulturne dediščine. Ohranitev male hidroelektrarne Bistra v
lasti Tehniškega muzeja Slovenije je bila namreč omogočena s
sponzorskimi sredstvi vseh treh naših družb: Elektra Ljubljana,
Elektro energije in EL OVE.

Tabela 3: Uporaba kabelskih čevljev na NN in 10kV omrežju

Primeri
ustreznih in
neustreznih
Al-Cu
kovanih
čevljev.

Kontaktno
mesto

Material
priključnega mesta
na opremi

Tip vodnika,
ki se spaja

Priporočen tip kabelskega čevlja

Podnožje
VV
varovalk

Cu - pokositren

Al

n: Al/Cu cevni (s prstanom)
z: Al/Cu kovan z vodno zaporo
n/z: vijačni, Al-zlitina pokositrena

Cu

n: Cu cevni pokositren
z: Cu kovani
n,z: vijačni, Al-zlitina pokositrena

Al

n: Al/Cu
z: Al/Cu kovan z vodno zaporo
n/z: vijačni, Al-zlitina pokositrena

Cu

n: Cu cevni
z: Cu kovan z vodno zaporo
n/z: vijačni, Al-zlitina pokositrena

Al

n: kompresijski AL/Cu cevni
z :kompres. kovani z vodno zaporo
n/z: vijačni, Al-zlitina pokositrena

Cu

n: Cu Cevni
z: kovani z vodno zaporo
n/z: vijačni, Al- zlitina pokositrena

Al

n: Al/Cu ali
z: Al/Cu kovani, z vodno zaporo
n/z: vijačni, Al-zlitina pokositrena

Cu

n: Cu Cevni
z: Cu kovani z vodno zaporo
n/z: vijačni, Al-zlitina pokositraena

Cu

Cu

z: Cu tulec pokositran
n/z: vijačni, Al-zlitina pokositrena

Al

Al

z: Al tulec pokositran
n/z: vijačni, Al- zlitina pokositrena

Cu

Al

z: Al/Cu tulec pokositren
n/z: vijačni, Al- zlitina pokositrena

Zbiralka

Ustrezen
priklop
kabla
z Al-Cu
kovanimi
kabel čevlji.

Ustrezen
spoj na VN
priključkih
TR (kovani
Cu-čevlji).

Cu -čist ali
pokositren

VN stran Tr vijaki iz bakrove
zlitine ali Cu plošče

SN
odvodnik

Ustrezen
spoj na VN
priključkih
TR (kovani
Cu-čevlji).
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Kabelska
spojka

Nerjavni vijak

N

a prireditvi je bilo večkrat poudarjeno, da je prav s pomočjo sponzorjev mala hidroelektrarna Bistra od denacionalizacijskega upravičenca prešla v last Tehniškega muzeja Slovenije ter da družbe iz skupine Elektro Ljubljana
ponovno izkazujejo svojo družbeno odgovornost, še zlasti do ohranitve slovenske tehniške dediščine. Električno energijo, proizvedeno v
tej dobrih 100 let stari elektrarni, uporablja muzej za svoje potrebe,
višek pa odkupuje Elektro energija. Za večja vzdrževalna dela na bistriški mali hidroelektrarni bo skrbel Elektro Ljubljana OVE.

V imenu Skupine Elektro Ljubljana je prisotne nagovoril direktor Elektro energije mag. Gregor Božič. Poudaril je, da Elektro
Ljubljana in njeni hčerinski družbi Elektro energija in Elektro
Ljubljana OVE pri svojem poslovanju že desetletja sledijo načelu
družbene in okoljske odgovornosti in vključenosti v širše okolje,
predvsem na področju učinkovite rabe električne energije, spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ter pri ohranjanju in varovanju
dediščine slovenske tehniške kulture. Odločitev za začetek sodelovanja s Tehniškim muzejem Slovenije je bila tako povsem logična.
mag. Violeta Irgl,
Elektro energija

Opomba: vgradnja v n- notranjosti, z -zunaj

Tabela 4: Uporaba kabelskih čevljev na 20 ( 30) kV omrežju
Boris Sterle,
oddelek za tipizacijo

Prof.dr. Tadej Bajda, prof.dr. Janez Nastran, Damjana Pečnik, dr. Orest
Jarh in mag. Gregor Božič na slavnostni prireditvi.

Mag. Gregor Božič, dr. Orest Jarh in mag. Matjaž Glavič v strojnici
elektrarne.
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Elektro energija
zmagovalka prvega
tekmovanja v
reševanju študij
poslovnih primerov
V organizaciji blejske poslovne
šole IEDC se je na dvodnevnem
tekmovanju v reševanju študij
poslovnih primerov (Case Study
Competition) med sedmimi
podjetji najbolje odrezala ekipa
Elektro energije, ki so jo sestavljali
Robert Jelenc, Polona Osovnikar,
Damjana Mes Plestenjak, Teja
Perjet, Jan Šorli in Jan Zakrajšek.
Konkurenca podjetij je bila huda: poleg naših zmagovalcev so tekmovala
še podjetja Adria Mobil, naj zaposlovalec Zlate niti 2011, Danfoss Trata,
Telekom Slovenije, Trimo, Unicredit
Banka Slovenija in Žito. Tema tekmovanja je bila inovacije za rast
na izbranem študiju primera. Vseh
sedem ekip je po dvodnevnem timskem delu svoje rešitve konkretne
poslovne situacije predstavilo strokovni žiriji, ki je odločila, da je tim
iz družbe Elektro energija najbolje
oblikoval strategijo rasti za podjetje
iz študije primera.
»Udeleženci tekmovanja so dobili
zahtevno nalogo, da poiščejo inovativno rešitev za uspešno svetovno
podjetje, vodilno v svoji niši; z njihovimi rešitvami in predstavitvami, ki
so primerljive z odzivi menedžerjev
iz različnih drugih držav na ta poslovni primer, smo na splošno zelo
zadovoljni, zmagovalni tim pa nas je
prepričal z zelo inovativno idejo, obenem zelo enostavno in izjemno učinkovito, ter prepričljivim nastopom«,
je poudaril predsednik strokovne žirije dr. Nenad Filipović
IEDC-Poslovna šola Bled je zmagovalni ekipi za nagrado ponudila tridnevno udeležbo na izbranem predavanju v razredu MBA, septembra
pa se bo ekipa naše Elektro energije
pomerila z zmagovalci iz drugih držav na mednarodnem tekmovanju
IEDC v reševanju študij primerov.
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Mednarodno tekmovanje
v prihranku energije

Elektro energija
pokrovitelj projekta
Energetsko
učinkovita soseska
Projekt Energetsko učinkovite soseske Gradbenega
inštituta ZRMK, ki ga je finančno podprla Evropska
komisija, je primer dobre prakse aktivnosti za krepitev
energetske učinkovitosti in razumevanja povezave med
rabo energije, stroški in vplivom na okolje. Projekt podpira
tudi Elektro energija d.o.o, največji slovenski dobavitelj
električne energije.

E

nergetsko učinkovite soseske je
projekt, ki poteka tako v slovenskih kot tudi v evropskih gospodinjstvih. Zasnovan je kot mednarodno tekmovanje v prihrankih toplote
za ogrevanje in elektrike med soseskami.
Najboljša soseska - sestavljajo jih skupine
od 5 do 12 gospodinjstev - iz Slovenije,
ki ji bo uspelo v obeh tekmovalnih kampanjah v letih 2011/12 in 2012/13 doseči
največji prihranek, bo prejela posebno priznanje in za nagrado sodelovala na svečani
razglasitvi rezultatov v Bruslju leta 2013.
Letošnje kampanje, ki je trajala od 1.
12. 2011 do 31. 3. 2012, se je udeležilo
11 sosesk, skupaj kar 84 gospodinjstev.
Kampanja je pokazala, da lahko vsak med
nami prihrani energijo s pomočjo ukrepov,
ki ne zahtevajo investicij in ne ogrozijo
našega življenjskega standarda. Letošnja
zmagovalna soseska je bila razglašena
na zaključni prireditvi v okviru projekta
Energetsko učinkovite soseske, ki je potekala 24. maja 2012 na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo v Ljubljani in je postavila
drugim visok izziv s tem, ko ji je uspelo
prihraniti več kot 20 odstotkov energije. Člani zmagovalne ekipe so za nagrado prejeli brezplačno uporabo storitve za
učinkovito rabo energije – Poišči potratneža, ki jo je prispeval pokroviteljev projekta

- Elektro energija. Na dogodku je možnosti
in ukrepe za elektro energetsko učinkovitost gospodinjstev in storitve učinkovite
rabe energije - Vklopi prihranek, Poišči
potratneža in Spremljaj svojo porabo, kot
primer dobre prakse predstavila svetovalka
Elektro energije Uršula Krisper.
Gradbeni inštitut ZRMK je že najavil
drugo tekmovalno sezono 2012/13, ki jo
bo Elektro energija tudi vnaprej podpirala,
predvsem s svojimi storitvami učinkovite
rabe energije in posredovanjem znanja ter
izkušenj svojih strokovnjakov. Prijave za
drugo tekmovalno sezono so mogoče do
1. 11. 2012.
mag. Violeta Irgl,
Elektro energija

Mihael Mirtič (Gradbeni inštitut ZRMK) in
Uršula Krisper na predstavitvi projekta.
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Sodelujemo na projektu ICT4EVEUE
Evropske skupnosti

Izbira podizvajalca pomembna
za uspešnost projekta

Razvoj naprednih
storitev za električna
vozila

Uspešno
nadaljevanje gradnje
kablovoda Ručetna
vas-Semič

Storitve za končne uporabnike električnih vozil bodo
temeljile na inovativnih informacijskih in komunikacijskih
tehnologijah (v nadaljevanju ICT). Eden izmed glavnih
ciljev evropskega projekta s kratico ICT4EVEUE, v
katerega je vključena tudi Elektro Ljubljana, je razvoj
naprednih storitev za prihajajoča električna vozila.

V

se storitve, ki se bodo razvijale na več ravneh v kar treh
pilotnih projektih, morajo
zajeti najprej urbano sredino, nato morajo biti uporabne na regionalni ravni in kot slednje še na mednarodni, evropski ravni. Izdelane ICT storitve
morajo pri upravljanju s polnilno infrastrukturo omogočiti enostavno integracijo
različnih sistemov upravljanja polnilnih
postaj, ki trenutno tečejo na obstoječi infrastrukturi. Omogočiti morajo tudi povezavo med napajalnimi postajami, centri
upravljanja ter električnimi vozili, torej
med vsemi akterji e-mobilnosti.

Predvideni so trije pilotni projekti,
ki naj bi večinoma potekali vzporedno:
mesto Bristol (VB), Vitoria in Pamplona
(Španija) ter v Sloveniji Ljubljana in
Maribor. Projekt predvideva osveščanje
javnosti v obliki kampanj, promocijskih
člankov in letakov, kar naj bi pospešilo
uporabo električnih vozil in s tem potrebne infrastrukture tako, da bi bilo
omogočeno nemoteno potovanje »na
elektriko« med obema največjima slovenskima mestoma.
Projekt sledi ideji, da se vzpostavi
centralni sistem upravljanja polnilnih
postaj nad obstoječimi sistemi, tako da
bi uporabniki pri potovanju nemoteno
uporabljali vse storitve, ki jih sicer sistem ponuja. Storitve, kot so registracija
uporabnika, polnjenje ter kasnejše plačilo
napolnjene količine energije, pregled nad
prostimi postajami, najbližja postaja in
tehnični podatki o postajah, bodo tako dostopni vsem registriranim uporabnikom,
ne glede na lokacijo. Tako bo omogočeno
brezskrbno potovanje z električnimi vozili med obema slovenskima mestoma.
Pri projektu je udeleženih kar 16 zasebnih in javnih institucij, celoten projekt
pa poteka pod vodstvom navarrske vlade.
Več o projektu lahko preberete na:
www.smartv2g.eu
Uršula Krisper,
oddelek za učinkovito rabo električne energije

V letošnji prvi številki Novic
smo poročali o začetku gradnje
kablovoda med RTP Črnomelj
in predvideno RP Semič konec
lanskega leta. Nov kablovod
bo zagotovil kakovostno in
zanesljivo dobavo električne
energije na območju Semiča in
možnost priklopa dodatnega 1
MVA odjema. Dela smo izvajali
v sodelovanju s podizvajalci za
zemeljska in gradbena dela, pri
čemer smo prvega izvajalca
zaradi neizkušenosti zamenjali z
novim. Ta je s številčnejšo ekipo
in ustreznejšo mehanizacijo dela
izvedel hitro in učinkovito.
Izbira kakovostnega izvajalca zemeljskih in gradbenih del se je izkazala
kot zelo dobra. Dela so potekala v
skladu z dogovori, gladko in po predvideni časovnici. Kabel je bil takoj
po polaganju zasut in s tem zaščiten
pred preprodajalci barvnih kovin.
Tudi lastniki zemljišč so bili zaradi hitre gradnje in lepo saniranih zemljišč
zadovoljni, zato tudi nadaljnji dogovori in sklepanje služnostnih pogodb
na trasi Črnomelj—Ručetna vas z njimi tečejo brez posebnih ovir.
Kablovod je zdaj že položen po celotni trasi, trenutno potekajo elektromonterska dela, kot so izdelava
kabelskih glav, meritve ter priklopi
kablov v RP in TP, predelava obstoječih nadzemnih vodov in priklop
kablovodov nanje.
Kablovod med Ručetno vasjo in
Semičem smo 30. maja priklopili v
obratovanje in s tem omogočili nadaljnji razvoj industrijske cone Vrtača
pri Semiču.
Andrej Malenšek,
služba za izgradnjo DO
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Predstavitev organizacijske enote
Storitve na distribucijskem omrežju

Leto izzivov na reguliranem
in tržnem segmentu
Storitve na distribucijskem omrežju izvajamo
na celotnem območju Elektra Ljubljana preko
distribucijskih enot Ljubljana mesto, Ljubljana
okolica, Novo mesto, Kočevje in Trbovlje ter
sistemsko preko vodstva organizacijske enote.
Dejavnost, ki jo opravljamo, v grobem delimo v
dve skupini in sicer na dejavnosti reguliranega in
dejavnosti tržnega segmenta.

N

a reguliranem segmentu se
dela odvijajo skladno z gospodarskim načrtom in plani dela.
Pri tem upoštevamo racionalno rabo sredstev, saj so le-ta na razpolago
v določenem (mesečnem) obsegu, njihova
prekomerna raba izven okvirjev pa pomeni
dodatno zadolževanje podjetja.
Dela na tržnem segmentu, ki pomenijo prihodek, pa so odvisna od finančne
situacije in naložbenih aktivnosti investitorjev. Te v zadnjih nekaj letih zaradi

gospodarske krize stagnirajo oziroma so
lani precej upadla. S tem se je posledično
povečala tudi konkurenca na tem področju, saj vsi poskušajo z različni načini in
pristopi iskati svoje vire prihodkov tudi na
področjih izven svojih osnovnih dejavnosti. Kljub temu nam na tržnem segmentu
uspeva ohranjati tržni delež. Pridobivanje
naročil je v veliki meri odvisno od aktivnosti komerciale, povezovanja s proizvajalci,
dobavitelji, investitorji in drugimi ponudniki v smislu dopolnjevanja ponudbenih

Vodstvo SDO: od leve proti desni: (sedijo) Igor Jeran, Zoran Lebič in Marjan Strnad, (stojijo): Marko
Cetinski, Pavel Pirc, Sašo Svetlin, Janez Pančur, Ivanka Bevek, Boris Kerle, Davor Leskovec in
Damjan Miklič. Odsotni: Adriana Krušič, Radovan Glavič.

storitev (gradbena dela, javna razsvetljava,
ipd.), povezujemo pa se tudi z našimi hčerinskimi družbami.
Kot posledica prilagajanja na spremembe imamo v letošnjem letu začrtano izpeljavo naslednjih ključnih nalog na reguliranem področju:
• planiranje, izvajanje in spremljanje ter
analiziranje porabe sredstev, prav tako pa
tudi zagotavljanje (mehanizmov) učinkovitega nadzora, predvsem na področju
lastnih investicij in vzdrževalnih del,
• vpeljava in uporaba tipiziranih in enotnih popisov del, normativov ter kalkulacij za lastne potrebe in zunanji trg,
• izboljšanje izkoriščenosti delovnih skupin oziroma organizacije dela, planiranja in izvajanja njihovega tedenskega/
mesečnega dela ter nabave materiala z
uporabo že implementiranega programskega sistema za planiranje in vodenje
dela delovnih skupin,
na tržnem področju pa povečanje komercialnih in izvedbenih aktivnosti za povečanje
prihodkov iz tržnih dejavnosti ter ponudba
storitev ob iskanju novih poslovnih priložnosti (novi produkti in storitve) na področjih projektiranja za trg in nudenja storitev
novim ter obstoječim poslovnim partnerjem (na segmentu elektromontažnih del na
elektroenergetskem omrežju in pri elektromontažnih delih pri izgradnji SE).
Za izvedbo nekaterih navedenih nalog
so bili imenovani projektni timi, kjer sodelujejo kompetentni sodelavci z bogatimi
izkušnjami z različnih delovnih področij.
Skladno s strateškim načrtom podjetja
bomo intenzivno sodelovali pri predvideni
reorganizaciji poslovnih procesov, saj se
jih veliko odvija prav v OE SDO.
Zaradi vsesplošne gospodarske situacije in s tem povezanim še bolj gospodarnim ravnanjem z razpoložljivimi
sredstvi, bomo več pozornosti namenili
načrtovanju, izvajanju in spremljanju ter
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analiziranju porabe sredstev, kakor tudi
zagotavljanju mehanizmov učinkovitega
nadzora ter obvladovanja finančnih tveganj. Pri obvladovanju finančnih tveganj
se v okviru naše dejavnosti na reguliranem
in tržnem segmentu največ pojavljata dve
osnovni vrsti tveganj, in sicer tveganje
delovanja in finančno tveganje. Pri obvladovanju obeh so pomembni ukrepi za
obvladovanje, kamor sodijo preverjanje
poravnave finančnih obveznosti poslovnih
partnerjev ter njihova plačilna sposobnost,
uvrščanje partnerjev v bonitetne razrede in
s tem zmanjševanje plačilnih tveganj do
poslovnih partnerjev z ustreznimi finančnimi garancijami v pogodbah.

Priprava in spremljanje
aktivnosti

Službo za pripravo dela vodi od decembra lani Damjan Miklič, ki je hkrati namestnik izvršnega direktorja OE SDO in kot
predstavnik enote tudi član sveta za sisteme vodenja kakovosti. Osnovni namen
sodelovanja v svetu je poročanje in prenos
informacij in sklepov s področja kakovosti
na kolegije OE ter pridobivanje povratne
informacije o realizaciji le-teh. Hkrati je
treba poskrbeti tudi za prenos morebitne
problematike in predlogov OE SDO in posameznih distribucijskih enot.
V službi za pripravo dela je trenutno
zaposlenih deset sodelavcev, trije neposredno v službi za pripravo dela, dva v
oddelku za plan in analizo, pet pa v oddelku za komercialo. Konec leta 2011 je bil
oddelek za MHE prestavljen v hčerinsko
podjetje EL OVE.
Osnovni namen službe za pripravo
dela je priprava in spremljanje finančne in
urne realizacija plana dela po posameznih
vrstah dela v OE. V letošnjem letu, ko
smo še bolj omejeni s finančnimi sredstvi,
je podatek o tekoči realizaciji planiranih
sredstev in porabljenega števila ur še toliko pomembnejši. Tekoči podatki o trenutni realizaciji pa so zelo pomembni tudi za
načrtovanje morebitne pomoči med posameznimi distribucijskimi enotami.
Poleg planiranja in spremljana reali
zacije se v službi izvajajo še priprava
poročil o poslovanju, mesečno zbiranje
kazalnikov po izdanih navodilih za OE,
spremljanje zasedenosti delovnih vozil
in mehanizacije ter priprava mesečnih

poročil, spremljanje zasedenosti agregatov in priprava mesečnih poročil, spremljanje in analiziranje tržnih vrst dela,
spremljanje in analiziranje realizacije
stroškovnih vrst dela in spremljanje neaktiviranih investicij in priprava poročil.
Vsi ti podatki se redno objavljajo na
intranetni strani družbe, na spletnem mestu službe za pripravo dela. Tu so na enem
mestu zbrani praktično vsi ključni podatki
o poslovanju celotne OE. Vsi podatki so
poleg rednega spremljanja tudi osnova za
pripravo planov finančnih sredstev, planov
dela, kakor tudi planov nabave delovnih
vozil in mehanizacije za naslednja leta.
V okviru službe za pripravo dela se je v
preteklih letih opravljalo več vrst storitev
na področju izgradenj razpršenih virov
električne energije. Te storitve so: tehnično svetovanje strankam, izdelava ponudb, projektiranje, pridobivanje različne
dokumentacije, organiziranje priključitev
na distribucijsko omrežje, nabava potrebnega električnega materiala in opreme,
organizacija prevzemov prevzemno-predajnih mest, pridobivanje deklaracij in
podpor, itd. Delo je zaradi prelomnic pri
strukturi podporne sheme financiranja obnovljivih virov skoncentrirano na obdobje pred znižanjem podpor, običajno je to
pred novim letom. Ob vzpostavitvi hčerinske družbe EL OVE, ki v celoti pokriva
to področje, se je obseg tovrstnega dela
pri nas zmanjšal. Tako se trenutno ukvarjamo le z načrtovanjem in pripravljanjem
projektne dokumentacije.
V oddelku za plan in analizo se izvajajo povpraševanja, oziroma javna naročila
za izvedbo gradbenih del za potrebe lastnih investicij celotnega podjetja Elektro
Ljubljana, v preteklem letu pa tudi za potrebe izvedbe posekov in čiščenja podrasti
pod trasami DV (izbor izvajalca za izvedbo posekov se je z letom 2012 prenesel v
OE Tehnična podpora). Zgoraj navedena
dela vključujejo tudi izvedbo pogajanj in
sklepanje podizvajalskih pogodb. Delo
oddelka zajema tudi povpraševanje po
gradbenih delih na tržnih področjih in
oceno vrednosti del, kot tudi preverjanje
cen na zahtevnicah oziroma naročilnicah.
Ravno v tem času, v sodelovanju z OE
Tehnična podpora, intenzivno pripravljamo razpisno dokumentacijo za izvedbo
novega kvalifikacijskega postopka za izbor
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gradbenih izvajalcev. Pričakujemo, da naj
bi se do jeseni 2012 izbori gradbenih izvajalcev izvajali že po novem postopku
javnih naročil in novi kvalifikacijski listi.
Novi postopki izbora gradbenih izvajalcev
bodo veljali za vsa načrtovana dela, kot
tudi za nujna dela, potrebna za odpravo
okvar na omrežju.
V letu 2012 se v službi za pripravo dela
predvideva še izvedba naslednjih ključnih
nalog:
• izdelava kalkulacij za EMD na NN
omrežju (priključki)
Vzpostavitev nabora storitev postavk
in priprava kalkulativnih osnov ter prodajne politike za izdelovalce ponudb
za priključke in posledično za izvajalce v našem podjetju. Pričakovani cilji:
Upravljanje, uporaba in poenotenje kalkulacij za priključke v podjetju.
• normativi/norme del za EMD in GM
dela na SN in NN objektih/omrežju
Vzpostavitev nabora norm in definiranje potrebnega časa glede na postopek
in tehnologijo dela, ki bodo uporabna
pri tvorjenju postavk in pripravi kalkulativnih osnov za projektante, komercialiste, odgovorne vodje projektov oz.
del ter nenazadnje za izvedbeno operativo – delovodje izvajalskih skupin (elektromonterjev), skladno z veljavno in
uporabljano tipizacijo. Pričakovani cilji:
upravljanje in poenotenje kalkulativnih
osnov; planiranje, spremljanje, evidentiranje dela v družbi ter njihovo vodenje in
nadzor - upravljanje resursov v družbi.
• izdelava kalkulacij za EMD in GMD
na SN in NN omrežju
Vzpostavitev nabora storitev postavk in
priprava kalkulativnih osnov za izvajalce (za projektante, komercialiste, operativo). Pričakovani cilji: upravljanje, uporaba in poenotenje kalkulacij v družbi.
• izdelava elektronskega tehničnega
kataloga
Vzpostavitev elektronskega kataloga
nabora materiala in opreme za vse uporabniške skupine. Pričakovani cilji: dostopnost podatkov o materialu in opremi v skupnem dokumentu.

Trženje storitev v OE SDO

Elektro Ljubljana preko organizacijske
enote Storitve na distribucijskem omrežju
na prostem trgu ponuja naslednje storitve
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Splošen kontaktni
naslov

Pri izvedbi priključkov poskrbimo, da
vsa potrebna oprema (priključno merilna
omarica, kabelsko omrežje) ustreza tehničnim predpisom in veljavnim standardom,
ter da je sama izvedba skladna z zahtevami
upravljavca energetskega omrežja.
Z investitorjem se dogovorimo za
ogled na terenu, mu izdelamo ponudbo
- finančni predračun, v primeru strinjanja podpišemo pogodbo in realiziramo
naročilo. Investitor potrebuje le veljavno
soglasje za priključitev, pravnomočno
gradbeno dovoljenje in soglasja lastnikov
tangiranih zemljišč. Investitor takrat dobi
tudi vse potrebne dodatne informacije v
zvezi z izdelavo priključka in priključitvijo na električno omrežje.

za vprašanja po vseh vrstah tržnih
dejavnosti v družbi je
komerciala@elektro-ljubljana.si.
Prispela vprašanja strank, glede na
njihovo vsebino, obravnavamo v oddelku za komercialo ali pa jih preusmerimo v pristojne službe na enotah ter naslov
info@elektro-ljubljana.si.

Od leve proti desni: Igor Jeran, Janez Pančur,
Sašo Svetlin, Boris Kerle in Marjan Strnad.

na distribucijskem omrežju in napravah na
nizkonapetostnem (NN), srednjenapetostnem (SN) in 110 kV nivoju:
• projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
• izvedba NN priključkov,
• izvedba distribucijskega omrežja in
naprav (transformatorske postaje z vso
opremo, SN in 110 kV daljnovodi, SN
in 110 kV kablovodi, obsežnejša NN
omrežja),
• izvedba vzdrževanje elektroenergetskih naprav.

kompletno opremo, SN in 110 kV daljnovodi, SN in 110 kV kablovodi, obsežnejša NN omrežja), pridobljena dela
pa se izvajajo v službah za izgradnjo na
posameznih distribucijskih enotah. Tržne
dejavnosti v zvezi s projektiranjem in z
njim povezanim tehničnim svetovanjem,
izvedbo NN priključkov in izvedbo vzdrževanja elektroenergetskih naprav se vodi
na posameznih distribucijskih enotah preko pristojnih služb.

V dolgoletni tradiciji izvajanja elektromontažnih del pri lastnih investicijah ter
investicijah zunanjih investitorjev smo
si nabrali številne izkušnje, na podlagi
katerih obvladujemo celovite postopke
elektromontažnih in gradbenih del, od
ideje, svetovanja in izdelave projektne
dokumentacije do same izvedbe elektroenergetskih objektov. Pri pridobivanju storitev na distribucijskem omrežju, ki jih na
prostem trgu ponuja naša družba, imamo
relativno dober položaj in še boljša izhodišča v informacijah, kjer smo nedvomno
korak pred konkurenco.
Tržne dejavnosti v družbi opisuje navodilo NA211 - Obvladovanje povpraševanj in sklepanje pogodb za dela tržnega
značaja. V največji meri se odvijajo na
sedežu OE, v oddelku za komercialo,
kjer se vodi komercialno pridobivanje izvedbenih del na distribucijskem omrežju
in napravah (transformatorske postaje s

Investitorjem nudimo izdelavo, svetovanje in načrtovanje s širokega področja projektantskega inženiringa, prav tako pa tudi
kasnejšo fizično izvedbo teh projektov:
• izdelavo projektne dokumentacije
(PGD, PZI, PID, NOV) za celostne rešitve električnega napajanja na SN in
NN nivoju ter tudi idejnih zasnov IDZ
z rešitvami napajanja z električno energijo za potrebe prostorskega načrtovanja, ipd,
• izdelavo projektne dokumentacije
(IDZ, IDP, PGD, PZI, PID, NOV) za
celostne rešitve vključevanja obnovljivih virov energije v obstoječe elektroenergetsko omrežje,
• svetovanje in izvedbo prestavitve (umik)
delov SN in NN energetskega vključevanja distribucijskega omrežja in naprav z
namenom sprostitve prostora.
Na željo investitorja lahko izvedemo tudi celoten postopek inženiringa

Projektiranje in tehnično
svetovanje

(pridobitev projektnih pogojev, soglasij
na projektne rešitve, projektno dokumentacijo, soglasje za priključitev) do pridobitve gradbenega dovoljenja, s čimer
investitor dobi na enem mestu celotno
ponudbo oziroma storitve inženiringa za
projektno dokumentacijo.
Na področju projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja je naša
bistvena prednost, da nas investitorji oz.
naročniki prepoznavajo kot najboljšega poznavalca obstoječega omrežja, kot
najstrokovnejšega predlagatelja ustreznih tehničnih rešitev, skladnih s pravili
stroke ter internimi tipizacijami, kot projektanta veščega ustreznega umeščanja
elektroenergetskih objektov v prostor in
nenazadnje kot projektanta, čigar tehnične rešitve nesporno ustrezajo zapisanim
pogojem v projektnih pogojih in soglasjih za priključitev, zato je tudi pridobitev
soglasij na projektne rešitve nesporna.
Distribucijske enote naše OE razpolagajo
s številčnim in izkušenim projektantskim
kadrom, ustrezno računalniško opremo
ter licenčno programsko opremo. Na trgu
pa smo nepretrgoma prisotni in razpoznavni že več kot 10 let.

Izvedba NN priključkov

Izvedba NN priključkov ima v naši
družbi dolgoletno tradicijo. Investitorji
oz. naročniki se za naročila pri nas odločajo zaradi kakovostne izvedbe in pričakovanih enostavnih postopkov za fizični
priklop objekta.
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Izvedba distribucijskega
omrežja in naprav

Na področju izvedbe distribucijskega
omrežja (transformatorske postaje TP s
kompletno opremo, SN in 110 kV daljnovodi, SN in 110 kV kablovodi, obsežnejša
NN omrežja) in naprav nas investitorji oz.
naročniki prepoznavajo kot zanesljivega
izvajalca, ki pogodbena dela opravi v rokih in brez pripomb. Nedvomno smo eden
najmočnejših igralcev na slovenskem
trgu, kjer so investitorju pomembni predvsem kakovostna izvedba s kakovostnimi
materiali, seveda v ustreznem razmerju
do cene storitve. Zelo ugodno poslujemo
s proizvajalci in dobavitelji ključne opreme, ki je kakovostno preverjena v slovenski distribuciji. Vzdržujemo primerne in
strokovne odnose z drugimi distribucijskimi podjetji v Sloveniji. Vzpostavljene
imamo neposredne poslovne odnose z
nekaterimi večjimi investitorji in gradbenimi podjetji ter poslovnimi partnerji,
s katerimi iščemo sinergijske učinke v
skupnem nastopanju na trgu. Spremljamo
gradnje na področju Slovenije in se kot
glavni ponudnik ali podizvajalec javljamo na aktualne javne razpise. Investitorji
in naročniki v nas prepoznavajo celovit
vodstveni, operativni in monterski kader
z ustrezno organizacijo in delovno opremo. Nekoliko slabše izhodišče imamo
pri ponudbi cenejših in manj kakovostnih materialov od projektiranih ter pri
konkurenčnem boju s podjetji, ki zaradi
različnih interesov ponujajo storitve po
dumping cenah.

Na področju izvedbe 110 kV kablovodov in daljnovodov smo odziven, kakovosten, prepoznaven, zaželen in glede na
zadnje izkušnje tudi cenovno zelo ugoden
poslovni partner za fizične izvedbe del
brez dobave ključnega materiala. Te so dobrodošle, saj na ta način utrjujemo naš položaj na trgu in pridobivamo prepotrebne
reference, s katerimi bomo v bodoče lahko
samostojno nastopali na javnih razpisih.
Hkrati pridobivamo potrebne izkušnje za
optimalnejše normiranje dela in s tem še
natančnejše kalkulacije ponudb.

Vzdrževanje
elektroenergetskih naprav

Na področju vzdrževanja elektroenergetskih naprav imamo nedvomno najboljši vpogled v novogradnje. S pravočasnimi
pristopi do lastnikov naprav tudi zaradi
relativno majhnih letnih stroškov v večini
primerov uspemo skleniti ustrezne letne
vzdrževalne pogodbe. Naša prednost je
tudi zavedanje lastnikov, da so njihove
elektroenergetske naprave priključene na
naše distribucijsko omrežje in je zato smiselno, da jih tudi vzdržujemo mi.
Nevzdrževan ali slabo vzdrževan energetski objekt ali naprava lahko povzroči ne le izpad električne energije v tem
objektu (in s tem posledično vseh nanj
priključenih porabnikov oziroma naprav
ter odjemalcev) ter poškodovanje ali celo
uničenje vgrajene opreme, marveč tudi
izpad SN napajalnih vodov (zaradi vgrajenih zaščit teh vodov), s tem pa posledično vseh nanje priključenih transformatorskih postaj in njihovih odjemalcev,
kar pomeni posredno še škodo v izpadli
oziroma nedobavljeni električni energiji
vsem ostalim
Naše podjetje že vrsto let skrbi za
vzdrževanje večine transformatorskih
postaj v tuji lasti, k temu pa spadajo naslednje storitve: pregled in čiščenje oljne
jame, pregled, čiščenje in remont SN in
NN postrojev in naprav transformatorske
postaje, kontrola pritrdilnih in spojnih
mest/kontaktov, po potrebi tudi s termovizijsko kamero, kontrola količine olja
v transformatorjih, kontrola mehanizma
odklopnikov in ločilnikov, preizkus olja v
transformatorju na prebojno trdnost (merjenje dielektrične trdnosti olja) in meritev
obratovalne in zaščitne ozemljitve v TP.
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Naj naštejemo le nekaj najpomembnejših referenc iz zadnjih nekaj leti:
TP z 20 kV vodi za Kristalno palačo v
Ljubljani, TP z 20 kV vodi za stadion
in športno dvorano STOŽICE, TP z 20
kV in 0,4 kV vodi za staro pekarno v
Mariboru, TP ETRA33 v Ljubljani,
TP UNIPLAST, TP z 20 kV vodi za
TUŠ in DEOS v Notranjih Goricah,
TP RANGUS, TP Izvozni terminal v
Ljubljani, TP STOPIČE ŠOLA, predelava obstoječe TP GTP Stol Podgorje,
TP Podgorje Danfoss, TP Sunroler
Kanižarica, TP za srednjo šolo v Kopru
in objekti za trgovine LIDL (TP-ji za logostični center v poslovni coni Ozka
dela v Komendi, za trgovske centre v
Domžalah, v Kamniku, več centrov v
Ljubljani, v coni Ježa v Litiji, NN elektroenergetski priključki za trgovski
center v Kočevju, na Vrhniki), ureditve
križanj in približevanj z 0,4 kV, 10 kV,
20 kV, 35 kV in 110 kV vodi ter TP-ji
na posameznih avtocestnih odsekih slovenskega avtocestnega križa
(Blagovica - Trojane, Vrba - Peračica,
Razdrto - Vipava, Kronovo - Lešnica),
TP z 20 kV vodi za Kristalno palačo v
Ljubljani, TP z 20 kV vodi za stadion
in športno dvorano STOŽICE, TP z 20
kV in 0,4 kV vodi za staro pekarno v
Mariboru, TP za srednjo šolo v Kopru,
TP z 20 kV in 0,4 kV vodi v Mercator
centrih: Domžale, Cerknica, Ljubljana,
TP z 20 kV in 0,4 kV vodi v Tuš centrih
Ljubljana, Idrija, TP z 20 kV in 0,4 kV
vodi v Qlandia centru v Kamniku in v
Novem Mestu, 2 x TP z 20 kV in 0,4 kV
vodi v Ydria Motors, TP z 20 kV in 0,4
kV vodi v centru Supernova Ljubljana,
TP-ji z 20 kV in 0,4 kV vodi v SCT-jevih
objektih: Betonarna, Tovarna asfalta,
Industrija betonskih konstrukcij, TP z
20 kV vodi v Helios Domžale, TP z 20
kV in 0,4 kV vodi v STN Dob, TP z 20 kV
in 0,4 kV vodi JUB Dol, TP z 20 kV vodi
TINA Komenda, TP-ji z 20 kV in 0,4 kV
vodi za bencinske servise Petrol v okolici Ljubljane, 20 kV omrežje pri izgradnji dovozne ceste na letališču Brnik,
20 kV omrežje za Papirnico Količevo,
20 kV omrežje za Calcit Kamnik, 20 kV
omrežje za Snaga Ljubljana, zamenjava drogov na področju Maribora in še
mnogo drugih.
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V ta sklop so zajeta še naslednja opravila oziroma usluge: zaloge materiala za
tekoče vzdrževanje kot so izolatorji, žarnice, olje, maziva, spojni in vezni material ter drugo, rezervni deli za posamezne
energetske sklope vgrajene opreme (stikalne celice, razdelilni bloki, rezervni nadomestni transformatorji), tehnična evidenca o stanju in o spremembah v/na TP
in na SN priključku, izdelava strokovnih
poročil o opravljenih delih in meritvah in
ugotavljanje napak in popravila le-teh na
elektroenergetskih postrojih in napravah.

Pogled naprej

Nedvomno bodo v prihodnosti prihodki iz tržnih dejavnosti predstavljali velik
del skupnih prihodkov družbe in s tem
zagotavljali zaposlenost vodstvenega in
monterskega strokovnega kadra, ki ga v
tem trenutku imamo, s čimer bomo lahko
ohranili ali celo povečali tržni delež pred
konkurenčnimi podjetji.
Sama po sebi se napoveduje reorganizacija oddelka komerciale z dvigom hierarhične ravni. Cilj slednje je enovito vodenje vseh tržnih dejavnosti v OE SDO.
Sledi izdelava kataloga storitev, delovne
opreme in strukture monterskega in režijskega kadra s kratkim besedilnim in slikovnim prikazom najpomembnejših referenc ter prenova spletnih strani. Negovali
in okrepili bomo stike s pomembnejšimi
poslovnimi partnerji, bodoče investitorje
timsko obiskovali, z namenom osebne
predstavitve in predstavitve dejavnosti
podjetja. Pri večjih projektih moramo biti
agresivnejši in nastopati tudi preko uprave podjetja.
Uvesti moramo uporabo enotnega kalkulativno–komercialnega orodja BLIST
v celotnem podjetju za vse vrste tržnih
poslov. V ta namen so formirane in že delujejo tri delovne skupine, katerih cilj je
poenotenje tipskih postavk, normativov
in del na NN priključkih. Doseči moramo
izvajanje doslednega nadzora in uveljavljanje naše tipizacije v primerih drugih
izvajalcev na trgu in jim ne dovoliti vgradnje cenejših netipiziranih materialov.
Na frekventnih gradbiščih moramo
pričeti preko transparentov oglaševati
naše podjetje. Aktivnosti moramo usmeriti tudi v nudenje meritev na električnih
inštalacijah, izobraziti osebje in za njih
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pridobiti ustrezna potrdila za opravljanje
dejavnosti meritev.
In končno: spremeniti moramo togost
razmišljanja in doseči razmišljanje, da
smo lahko vsi zaposleni v podjetju po
svojih pooblastilih in kompetencah komercialno in tržno aktivni.

Brez razvoja ni napredka

OE SDO predstavlja najštevilčnejšo
uporabniško skupino, zato sama po sebi
potrebuje in hkrati zahteva primerno programsko podporo, ki je v koraku s časom. Zaradi prilagoditve naše dejavnosti
aktualnim gospodarskim razmeram, z
optimizacijo delovnih postopkov, boljšo
izkoriščenost kadrovskih virov za večjo
učinkovitost in posledično večjo konkurenčnosti, lahko v letošnjem in naslednjih letih pričakujemo številne novosti
pri širitvi mobilnih aplikativnih rešitev.
Tu gre predvsem za SW in HW podporo
operativnim skupinam na terenu, od načrtovanja in vodenja del (priprave dela) do
operativne ravni (operative) – delovnih
skupin, podpore logistiki, skladiščem, naročanju materiala/opreme – podpore materialnem poslovanju.
Pod imenom Worker plany razvijamo in
širimo sistem mobilnega planiranja del –
delovnih skupin praktično vsem bodočim
uporabnikom/oz. uporabniškim skupinam,
ki jih zadeva neposredno ali posredno.

V tekočem letu se predvideva potek
druge faze širitve sistema - aplikacije
v delovne procese v drugi uporabniški
skupini s področja avtoprometa – mehanizacije in materialnega oz. skladiščnega
poslovanja. V letu 2013 pa bodo v okviru informacijskega sistema Worker plany
potekale nadgradnje v smislu prilagoditev
novim uporabnikom, širitve ter postavitve
WP desktop na platformo ASP.net. Razvoj
aplikativnih rešitev WP desktop in WP
mobile pa bo potekal še v smeri širitev
operativnih uporabniških skupin s področja priključkov in vzdrževanja.
Ob tem nadgrajujemo informacijski
sistem BLIST za podporo kalkulacijam,
prodajnim taktikam, obračunu in razpisom podizvajalslkih del, izdelavi terminskih (mrežnih) planov, vodenju e-knjige
obračunskih izmer – t.i. gradbene knjige
(e-KOI) - in nenazadnje elektronskega
gradbenega dnevnika (e-GD).
S sodobnimi rešitvami strmimo k boljšim delovnim pogojem in optimizaciji, k
lažjemu in enostavnejšem poslovanju ter
hkrati k hitrim (dinamičnim) brezpapirnim oblikam poslovanja, s tem pa k nižjim stroškom in večji produktivnosti, ob
zmanjševanju števila zaposlenih v matični
družbi skupine Elektro Ljubljana.
Zoran Lebič, Damjan Miklič, Sašo Svetlin in Pavle Pirc,
organizacijska enota Storitve na distribucijskem omrežju

Zoran Lebič, Sašo Svetlin, Pavel Pirc in Damjan Miklič na delovnem sestanku.
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Zamenjava strelovodne cevi

Sklenitev optične
kabelske zanke na
območju Dolenjske in
Bele krajine

Janez Mlakar in Aleš Mihevec pri vgradnji
novega G stremena na 110 kV jeklenem stebru.

Z

a potrebe Elektro Ljubljana je
bila leta 1999 izdelana študija
»Perspektivni razvoj telekomunikacij«, z njo pa tudi vloga
načrtovane optične kabelske povezave z
OPGW kablom Hudo - Črnomelj. Namen
projekta je bil sklenitev optične kabelske
zanke na področju Dolenjske in Bele krajine skozi vozlišči Grosuplje in Kočevje.
V ta segment sodijo tudi zamenjave obstoječe strelovodne vrvi s kablom OPGW
z 72 optičnimi vlakni na DV 2 x110 kV
Hudo Črnomelj, odsek RTP Gotna vas Osojnik. V letu 2010 je bil izdelan projekt
»Zamenjava obstoječe strelovodne vrvi
z OPGW kablom z 72 ( 3x24) optičnimi
vlakni na DV 2x110 kV Hudo Črnomelj,
odsek RTP Gotna vas – Osojnik«.
Izvedba del je bila dodeljena organizacijski enoti tehnična podpora. V letu 2011
smo pričeli z aktivnostmi izvedbenega
dela v sodelovanju z organizacijskima
enotama obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja (ORDO) ter storitve na distribucijskem omrežju (SDO). Na uvodnih
usklajevalnih sestankih je bila s strani sodelavcev OE ORDO podana problematika

Razvoj tehnološke opreme na področju telekomunikacij
in trženje telekomunikacijskih storitev je v razmahu. Na
tem segmentu lahko poleg komercialnih ponudnikov
del storitev nudijo tudi elektrodistribucijska podjetja,
med njimi tudi Elektro Ljubljana d.d. V okviru
gospodarske dejavnosti, ki jo opravljamo, razpolagamo
s telekomunikacijskimi koridorji (kabelske trase,
obstoječe nadzemno omrežje), vozlišči (RTP-ji),
tehnologijo vodenja sistemov in ustrezno izobraženimi
kadri, kar nam v določenih primerih daje prednost pred
drugimi ponudniki.
izklopa DV 2x110 kV Hudo - Črnomelj,
saj daljnovod predstavlja osnovni vir napajanja Bele krajine. V primeru predvidene
rekonstrukcije bi to pomenilo moten prenos električne energije ter posledično redukcijo dobave električne energije večjim
odjemalcem na tem področju. Sprejeta je
bila skupna odločitev, da bodo dela potekala v času nižjih obremenitev (sobota
in nedelja), maksimalno število izklopov
daljnovoda bo omejeno na dva delovna
vikenda, izvedba del pa bi potekala v letošnjem letu (prilagoditev proizvodnje večjih odjemalcev - letni plani del).

Priprave

Izvedba zamenjave obstoječe strelovodne vrvi s kablom OPGW na omenjenem odseku v skupni dolžini 13.270
m je bila v okviru osnovnih terminskih
načrtov s strani SDO (distribucijske enote Ljubljana okolica) predvidena v štirih
delovnih vikendih. Da bi se držali zavez
iz skupnega dogovora, po katerem bi naj
bila dela izvedena le v dveh delovnih vikendih, je bilo treba pridobiti pomoč na
trgu, saj Elektro Ljubljana ne razpolaga z

zadostnim številom elektromonterjev, ki
imajo ustrezno znanje in potrebno delovno opremo (dodatna delovna zavora). Tako
je distribucijska enota Ljubljana okolica
prevzela prva dva segmenta del zamenjave
obstoječe strelovodne vrvi v skupni dolžini
7.005 m. V sodelovanju z organizacijskimi
enotami TP, ORDO in SDO sta bila nato
določena termina za izvedbo elektromontažnih del v mesecu aprilu.
V začetku letošnjega leta so v službi
za izgradnjo v okviru distribucijske enote
Ljubljana okolica pričeli s pripravljalnimi
deli, izdelali so osnutke terminskih načrtov
izvedbe elektromontažnih del, pregledali in preizkusili so tudi delovno opremo.
Izvedba zamenjave strelovodne vrvi je za
nas predstavljala velik izziv, saj tako obsežnih del še nismo opravljali, prav tako
pa je bilo treba na novo osvojiti znanja
ter postopke montaže pripadajoče obesne
opreme OPGW (nosilno obešanje, ojačeno
nosilno obešanje, napenjalno obešanje-prehod preko, montaža antivibratorjev, ipd).
Predviden pričetek elektromontažnih
del se je približeval, vendar vremenska napoved ni zagotavljala optimalnih
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Boštjan Kamin

Služba za izgradnjo distribucijskega omrežja, distribucijska enota
Ljubljana mesto
Po končanem šolanju na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani sem se
leta 1999 kot štipendist Elektro Ljubljane zaposlil v takratni službi razvoja
na enoti Ljubljana mesto. Šest let sem opravljal dela projektanta SN in NN
omrežij, konec leta 2005 pa sem bil znotraj iste službe razporejen na raznoliko
in zanimivo delovno mesto vodje oddelka za investicije. Od decembra 2011
opravljam delo vodje v službi za izgradnjo DO na DE LM.

David Arh
Bojan Grošelj (levo) in Jernej Brance (desno)
pri montaži OPGW obesne opreme na SM 38.

Andrej Priteržnik pri delu z vlečno napravo.

delovnih razmer, saj so bile napovedane
krajevne plohe. Glede na problematiko
izklopa DV 2x110 kV Hudo - Črnomelj,
zagotovitev breznapetostnega stanja, vložen trud obveščanja odjemalcev ter pomembnost izvedbe del je bila s sodelavci
sprejeta odločitev, da pričnemo z deli 14.
aprila, v slabih vremenskih razmerah pa
bi z deli prekinili.

Izvedba

M. Marolt, M. Marinović in M. Zajc nastavljajo
predvidene povese na SM 44.

Janez Brnot z mladim pomočnikom med
pregledom opravljenih del na trasi DV.

Z deli smo tako pričeli v predvidenih
terminih. Prvi vikend so potekla dela na
sektorju RTP Gotna vas SM 35A-SM 44,
v skupni dolžini 2.865 m. Pripravljalna
dela so zajemala vzpostavitev varnostnih
ukrepov, demontažo obstoječe obesne
opreme, vgradnjo novega G stremena, začasno prigraditev konzole s pripadajočim
kolutom ter vpetje obstoječe strelovodne
vrvi v kolut. Terminski plan dela je predvideval zaključek pripravljalnih del na
vseh delovnih točkah v soboto, 14. aprila,
vključno z nekaj rezerve v primeru težav
pri izvedbi del.
V nedeljo, 15. aprila, smo nato pričeli z
vlekom prvih 2.865 metrov kabla OPGW
v izvedbi družbe Elektro Ljubljana. Pri
tem je bila zelo pomembna usklajenost
sodelavcev na vlečni in podajalni napravi
(zavori), saj je bilo treba preprečiti morebitni poves vodnika med vleko. Na stojnih
mestih trase daljnovoda je bilo treba nadzirati potek vleka novega OPGW kabla in
v primeru kakršnih koli težav informacijo
posredovati sodelavcu na vlečni napravi,
da postopek začasno prekini. Vlek smo

Aleš Sršen pri delu s podajalno
napravo.

uspešno končali v zgodnjih popoldanskih urah. Sledili so montaža nove obesne
opreme OPGW na nosilnih in zateznih
stebrih daljnovoda, demontaža delovne
opreme in kontrola predvidenih povesov
v skladu s povesnimi tabelami iz projektne dokumentacije. Ob zaključku smo
izvedli še kontrolni pregled celotne trase
del. Elektomontažna dela so bila v večernem času uspešno končana, čemur je
sledil je priklop daljnovoda pod napetost.
Naslednji vikend je predstavljal večji
zalogaj, saj so bila predvidena dela obsežnejša. Načrtovali smo zamenjavo obstoječe strelovodne vrvi s kablom OPGW
v skupni dolžini 4.140 m. Pridobljene
izkušnje preteklega tedna smo s pridom
izkoristili in kljub slabim vremenskim
razmeram večino del končali že v soboto.
V nedeljo je sledila še izvedba preostanka
del z manjšima delovnima skupinama že
v dopoldanskem času.
V času gradnje je bilo prisotno tudi do
30 elektromonterjev, kar je bil izziv tudi za
skladno vodenje in nadzorovanje projekta
ter varnost pri delu. Posebna zahvala gre
vsem elektromonterjem, saj so bili prisotni
pri gradnji od zgodnjih jutranjih do poznih
večernih ur. Delo so opravili kakovostno
in v rokih, kljub temu da so se prvič soočali z novo obesno opremo in neugodnimi
vremenskimi razmerami. V sodelovanju
vseh služb, ki so sodelovale, smo v Elektro
Ljubljana pridobili dragocena nova znanja
ter izkušnje na 110 kV nivoju.
Franci Golob,
služba za izgradnjo, distribucijska enota Ljubljana okolica

Služba za dokumentacijo in investicije, storitve na distribucijskem
omrežju, Trbovlje
Po uspešno zaključenem šolanju na Fakulteti za elektrotehniko sem se
zaposlil v Elektro Ljubljani. Na začetku sem opravljal delo samostojnega
projektanta, predvsem sem pripravljal projektno dokumentacijo po zakonu o
graditvi objektov za gradnjo elektroenergetskih objektov. Poleg projektiranja
sem osveževal model Gredos za potrebe izračunov, analiz in študij omrežja.
Sodeloval sem tudi pri projektiranju in koordinaciji postavitve avtomobilskih
polnilnih postaj na našem področju (DE Trbovlje). Od začetka letošnjega leta
opravljam delo vodje službe za dokumentacijo in investicije. Natančnost, strokovnost in vestnost so vrline, ki jih še posebej cenim.

Marjana Hribar

Služba za obračun, organizacijska enota storitve za uporabnike
V Elektro Ljubljana sem se zaposlila leta 1994 na delovno mesto referent
za letni obračun. Sedaj v službi za mesečni obračun izvajam fakturiranje oz.
opominjanje za omrežnino ter energijo in sklepanje pogodb o dostopu do distribucijskega omrežja. Moje delo je raznoliko in zahteva veliko dogovarjanja s
strankami. Poleg tega sem aktivna v Športnem društvu Elektro Ljubljana, kar
mi daje dodatno motivacijo za uspešno delo.

Momčilo Vrzič

Služba za merjenje električne energije, organizacijska enota storitve
za uporabnike
Rojen sem bil v Titovi Korenici, srednjo elektrotehniško šolo sem končal
v Zagrebu in nato leta 1975 prišel v Slovenijo. Najprej sem se zaposlil v
podjetju za avtomatizacijo PAP, v oddelku vojaškega programa elektrotehnike. V Elektro Ljubljana sem prišel leta 1986 in postal delovodja v Službi
za izgradnjo, nato sem bil prerazporejen v konzumno službo, v oddelek za
veleodjem. Trenutno v službi za merjenje električne energije opravljam dela
na merilnih mestih s priključno močjo od 43 kW in več. Delo na terenu je raznoliko in zanimivo, tudi zato, ker nove tehnologije na segmentu merilno komunikacijskih naprav zahtevajo vedno nova znanja in stalna izobraževanja.
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Simon Peternel

Elektro Ljubljana OVE, d.o.o.
V Elektro Ljubljana OVE opravljam delo inženirja MHE. Večino svoje delovne dobe se ukvarjam z delovanjem in vzdrževanjem malih hidroelektrarn. Gre
za specifično delo v okviru dejavnosti distribucijskih podjetij, ki se odvija tako v
pisarni kot na terenu. V pisarni skupaj s sodelavci redno spremljamo obratovanje
naših desetih MHE s sodobnimi programskimi orodji, precej dela pa se odvija
tudi na prostem. Svoje delovne izkušnje nadgrajujem z dodatnim izobraževanjem
in usposabljanji. Pri delu me motivira dobro delovno okolje in prijetni sodelavci.
Cenim prijaznost v medčloveških odnosih ter strokovnost in zavzetost pri delu.

Tadeja Areh

Organizacijska enota računovodsko finančne storitve
Svoje prve delovne izkušnje sem kot štipendistka Elektra Ljubljana pridobivala na počitniški praksi v OE Računovodsko finančnem sektorju. Leta 2004,
po zaključku dodiplomskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, sem se
v Elektru Ljubljana tudi zaposlila. Verjamem, da mora človek vedno stremeti k
napredovanju, in ker je investicija v človeški kapital najdonosnejša in najvarnejša,
sem se odločila, da izobrazbo nadgradim s podiplomskim študijem na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani. Znanje, ki sem ga pridobila med študijem, lahko s pridom
uporabljam pri različnih delovnih nalogah.
Kot samostojna strokovna sodelavka za računovodstvo in finance sem zaposlena v oddelku računovodskega upravljanja. Sodelujem pri izdelavi letnega plana
poslovanja družbe in Letnega poročila družbe. Mesečno, kvartalno in letno sodelujem pri pripravi internih mesečnih poročil za upravo družbe in nadzorni svet
ter eksternih poročil za Javno agencijo za energijo RS, SODO, Ministrstvo za
gospodarstvo ter Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb RS.
Delo, ki ga opravljam je zanimivo, polno izzivov, opravljati ga skušam s pozitivno delovno energijo. K dobremu delovnemu vzdušju, ki vpliva na kakovost
dela, v veliki meri prispeva tudi dobro timsko delo zaposlenih v našem oddelku.
Sama to dobro občutim, zato sem še posebej motivirana za delo. Hkrati sem spoznala, da so pri pravem pristopu k delu povsod še možnosti za izboljšave, tudi pri
meni.
Doma me osrečujeta dva mala navihančka Tim in Maks, ki s hudomušnimi
presenečenji znata priklicati nasmeh na moj obraz.

Vinko Vidmar

Storitve na distribucijskem omrežju, nadzorništvo Kočevje
Kot štipendist Elektra Ljubljana sem uspešno zaključil šolanje na poklicni elektromonterski šoli v Mariboru. Po odsluženem vojaškem roku sem se leta 1980
zaposlil v Elektro Ljubljani kot elektromonter v skupini za izgradnjo v Kočevju.
Postopoma sem napredoval do samostojnega elektromonterja in bil po sedmih letih premeščen v skupino rednega vzdrževanja v nadzorništvu Kočevje. Leta 1994
sem postal delovodja RV in hkrati ob delu leta 2002 končal šolanje za delovodjo.
Moje delo je sestavljeno iz priprave dela za skupino rednega vzdrževanja elektroenergetskih naprav na področju nadzorništva Kočevje, ki obsega preglede, redno
vzdrževanje, popravila in odpravo vseh okvar.
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Tone Lušin

Distribucijski klicni center, organizacijska enota storitve za uporabnike
V Elektro Ljubljana sem zaposlen od leta 2007. Delal sem v Skupini za
izgradnjo Grosuplje, kjer sem se pri delu huje poškodoval in elektromonterskih del na terenu nisem mogel več opravljati. Od leta 2010 sem zaposlen v
Distribucijskem klicnem centru, kjer odgovarjam strankam na vprašanja po
telefonu. Delo s strankami je dokaj naporno, tudi zato, ker zahteva raznolika
znanja in veliko zbranosti. Z veliko dobre volje poskušam ustreči strankam in
rešiti njihove težave.

Žiga Mesojedec

Oddelek za RTP in RP, služba za vzdrževanje VN, distribucijska enota
Ljubljana okolica
V Elektro Ljubljana sem se zaposlil leta 1986. Delal sem v skupini za priključke na Elektro Ljubljana okolica, kasneje sem bil premeščen v skupino za
vzdrževanje RTP in MHE v Zagradec. Po reorganizaciji služb sem bil prerazporejen v oddelek za vzdrževanje RTP in RP. Naloga oddelka je skrb in vzdrževanje razdelilnih transformatorskih postaj in razdelilnih postaj na celotnem
področju Elektro Ljubljane. Delo je zanimivo in pestro, včasih tudi naporno.
Zaradi velikih medsebojnih oddaljenosti objektov, ki so raztreseni po skoraj tretjini Slovenije, je dobra organizacija dela zelo pomembna.
Poleg službe in družinskih obveznosti si najdem čas tudi za sprostitev v raznih športnih aktivnostih.

Sašo Svetlin

Oddelek za komercialo, organizacijska enota storitve na distribucijskem
omrežju
V našem podjetju sem zaposlen od aprila leta 1996. Po pripravniški dobi
sem na DE okolica opravljal dela projektanta. Kasneje sem prevzel vodenje takratnega oddelka za investicijsko tehnično dokumentacijo, ob reorganizaciji in
ustanovitvi takratne OE Inženiring pa leta 2001 vodenje takratnega oddelka za
projektivo. Pod vodstvom direktorja Iztoka Bartola smo se pričeli srečevati s
tržnimi zakonitostmi tako v projektivi kot pri izgradnji. Sedaj že nekaj let vodim
komercialo na področju nudenja elektromontažnih storitev na področju celotne
Slovenije. Moje delo obsega pridobivanje informacij o možnih poslih, priprave
ponudb in pogodb ter drugo vzporedno komercialno dejavnost s poslovnimi partnerji. Delo je zelo dinamično, največkrat so potrebni hitri, a premišljeni odzivi,
saj konkurenca na tem področju ravno tako dela s polno paro, sploh pa v teh
investicijsko malo bolj revnih časih. Pri delu je treba biti natančen, saj se morebitne napake vračajo dvojno. Imam to srečo, da se v oddelku s sodelavci odlično
razumemo, s strani izvršnega direktorja OE SDO pa je moj pozitiven pristop do
dela opažen, kar mi daje še dodatno vzpodbudo.
V prostem času se najraje posvečam družini, rad pa si vzamem čas tudi za
moj največji hobi, to je kolesarstvo.
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Prišli-odšli

Kadrovanje
v preteklih
mesecih
V preteklih mesecih so se nam
pridružili naslednji novi sodelavci: Dejan Jojić kot notranji revizor,
Danijel Kondič v organizacijski enoti
storitve na distribucijskem omrežju
Ljubljana mesto - službi za uporabnike; Rok Račnik v organizacijski
enoti storitve na distribucijskem
omrežju Ljubljana mesto - službi za
izgradnjo, dr. Đorđe Perić v pravni
pisarni; Aleš Resnik v organizacijski
enoti obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja - službi za razvoj;
Neva Peruzzi Kenda v organizacijski
enoti storitve za uporabnike - služba za obračun in ponovno Roman
Ponebšek kot direktor distribucijske
enote Trbovlje.
Delovno razmerje v Elektro Ljubljana
d.d. so zaključili: Virna Konrad, DE
Trbovlje (zdaj pomočnica direktorja
družbe EL OVE d.o.o.), Dejan Bregar
organizacijska enota storitve na distribucijskem omrežju Ljubljana mesto in Štefan Kersnič, organizacijska
enota storitve na distribucijskem
omrežju Kočevje.
Vsi podatki o prihodih, odhodih ali
o prerazporeditvah so objavljeni na
naši intranetni strani v rubriki Kadri
in izobraževanje.
V preteklih mesecih sta nas zapustila
naša nekdanja sodelavca - upokojenca Franc Glavič in Anton Primc.
Alenka Pretnar,
kadrovska služba
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Kakovost in certificiranje

Optimizacija stroškov

Z uspešno zunanjo
presojo potrjena kakovost
Elektra Ljubljana

Učinkovito tiskanje
V letu 2012 je vodstvo Elektro Ljubljane posredovalo
zaposlenim okrožnici (št. 167/2012 in 240/2012), ki
narekujeta racionalno uporabo tiska v podjetju. V prvi
so podane zahteve glede omejitev barvnega in uporabe
črno belega tiska, v drugi pa je podana zahteva po
izvajanju dvostranskega tiska.

Tudi letos je sredi maja potekala zunanja presoja kakovosti
v družbi Elektro Ljubljana. Presojo je za certifikate 9001
(sistem vodenja kakovosti), 14001 (okolje), 27001
(varovanje informacij) in 18001 (zdravje in varstvo pri
delu) opravil Slovenski inštitut za kakovost (SIQ). Hkrati je
presoja potekala tudi v Elektro energiji za certifikata 9001
in 27001. V Elektru Ljubljana so bili v presoji distribucijski
enoti Kočevje in Ljubljana, organizacijski enoti tehnična
podpora in storitve na distribucijskem omrežju, ISO
pooblaščenci družbe ter predsednik uprave in predstavnik
vodstva za kakovost.
Letošnja zunanja presoja je bila zelo
uspešna, saj smo po lanskoletni, ki je
pokazala na nekatere nepravilnosti in neskladja, sistematično izvajali opravila organov kakovosti skozi vse leto. Zunanja
presoja v Elektru Ljubljana tako letos, ne
le da ni ugotovila nobenega neskladja,
temveč je hkrati zaznala tudi velik napredek v izgradnji sistema. Poleg reorganizacije oddelka za kakovost, se je ob podpori
uprave kakovost v podjetju izražala tudi s
podporo vsem procesom, ki jih zahtevajo
posamezni certifikati. Na izvršnih kolegijih družbe so bile obravnavane vse pomembne in konkretne teme, prav tako na
odborih za kakovost in svetu za sisteme
vodenja kakovosti.
Ob tem je vendarle treba izpostaviti
opazno spremembo v načinu razmišljanja
zaposlenih v družbi, saj ISO standardi niso
več samo breme, temveč predvsem orodje
za izboljšanje procesov, varovanje zdravja
in okolja ter zmanjševanje tveganj v poslovanju. Zahvala za to gre prav vsem, ki sodelujejo pri tem procesu, in upravi družbe,
ki spodbuja spremembe, katere narekuje
trg. Prav dojemanje kakovosti kot orodja
za optimizacijo in racionalizacijo procesov
je ključno za spremembe, ki jih prinaša trg

v prihodnje. Letošnje leto in letošnja zunanja presoja sta s tega vidika prelomni,
hkrati se je potrebno zavedati, da do tega
preloma ne bi prišlo, če ne bila »podlaga«
ISO v našem podjetju dodobra utrjena.
Jutri pa nas čaka še odgovornejša naloga:
kako vzdrževati doseženo stanje in način
sistema vodenja kakovosti pripeljati v sleherni proces v podjetju, kot način življenja
k slehernemu zaposlenemu.

postaje na sistemskem tiskalniku, ne
glede na to, če se v dokumentu nahajajo
barvni elementi. Za kreiranje dokumenta
običajno uporabljamo skupne centralne
gradnike – skupino namiznih pisarniških
orodij (MS Word, MS Excel, ipd.). Ko želimo kreiran dokument natisniti, se nam
pojavi naslednje okno - slika 1.
Če želimo pred tiskanjem uporabiti funkcionalnosti gonilnika navedenega tiskalnika, kliknemo na »Lastnosti«.
Prikaže se nam naslednje okno - slika 2.
Za črno belo tiskanje izberemo zavihek
»Color« in v vrstici »Color Mode« izberemo »Black and White« ter potrdimo s
klikom na polje »OK« - slika 3.
Za dvostranski tisk se postavimo na
zavihek »Finishing« in v vrstici »Print
Style« iz spustnega seznama izberemo

V nadaljevanju predstavljamo, kako
lahko zaposleni navedene zahteve optimalno uresničujejo. Na vsaki delovni postaji (osebni računalnik, notesnik) so nameščeni gonilniki za tiskanje na različnih
tiskalnikih. Gonilnik je majhen program,
ki omogoča, da delovna postaja komunicira s periferno napravo, v našem primeru
s tiskalnikom. Gonilnik omogoča kar nekaj funkcionalnosti, ki jih lahko opredelimo pred tiskanjem dokumenta. Če tega
ne storimo, se natisne dokument s pred-nastavljenimi funkcionalnostmi.

Primer črno belega tiska
in dvostranskega tiska –
sistemski tiskalnik

V nadaljevanju prikazujemo možnost
izvedbe črno-belega tiskanja iz delovne
1

2

Gregor Kita,
oddelek za kakovost

3

Nosilci certifikatov: od leve proti desni: Jani
Škrbec ( ISO 27001), Gregor Kita (ISO 9001 in
14001) in Vesna Oman (OHSAS 18001).

4

»2-sided Printing« ter potrdimo s klikom
na polje »OK« - slika 4.
Na ta način smo pred tiskanjem dokumenta pripravili tiskalnik, na katerega
želimo dokument natisniti, na črno bel in
dvostranski tisk.

Smernice za nadaljevanje

V prejšnjem poglavju smo prikazali primer, kako na sistemski tiskalnik s pomočjo
izbire funkcionalnosti znotraj gonilnika izvedemo racionalno črno belo in dvostransko tiskanje. Ker vsak tiskalnik zahteva svoj
gonilnik, je uporabniški vmesnik, s pomočjo katerega izbirate, med funkcionalnostmi različen. Vendar naj vas to ne odvrne od
uporabe in izbire dodatnih funkcionalnosti.
V pomoč smo v službi za informacijske storitve že pripravili pred-nastavljene gonilnike za črno bel tisk (ne pa tudi
dvostranski) po vseh glavnih lokacijah,
kjer se nahajajo sistemski tiskalniki, ter
preko e-pošte vsem razposlali navodilo,
kako namestiti spodaj navedeni gonilnik.
Razpoznali ga boste po imenu (primer za
Trbovlje) PrinterTR_CB.
mag. Peter Fajfar,
služba za informacijske storitve

Novičke iz varstva
in zdravja pri delu
Aprila in maja smo za zaposlene
izvajali periodično usposabljanje
in preverjanje znanja s področja
varnosti in zdravja pri delu ter
požarne varnosti. Spremenjeni
način preverjanja znanja se je
izkazal za uspešnega, saj opažamo celo večji uspeh pri reševanju novih testnih pol.
V začetku aprila se je na usposabljanje za delo pod napetostjo odpravila še druga skupina
sodelavcev, katero v juniju čaka
praktično preverjanje znanja.
Vesna Oman,
oddelek za varstvo in zdravje pri delu
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Sindikat

Nova spletna
stran sindikata
skupine Elektro
Ljubljana
Še ne dolgo nazaj je bila na
lokalno medmrežje izstreljena
nova spletna stran sindikata
skupine Elektro Ljubljana (http://
sindikat), ki je namenjena
izključno članom sindikata, dostop
pa je omogočen z uporabniškim
imenom in geslom. Za tak korak
smo se odločili predvsem zaradi
članic in članov, saj želimo
informacije prenašati še bolj
kakovostno, ažurno in slikovito.
Sama spletna stran trenutno še ni
povsem dokončana, kar v bistvu
nikoli ne bo, saj jo bomo stalno
dopolnjevali in tudi nadgrajevali.
Spletna stran ima svojo osrednjo
nit – novice, ki so objavljene kronološko na podstrani Novice. Prebrati
je mogoče tudi nekaj več o samem
sindikatu, njegovem delovanju in pomembnih dokumentih. Stran svojim
članom ponuja precej novosti, med
drugimi tudi, kaj se je in se bo dogajalo po posameznih podružnicah
sindikata skupine Elektro Ljubljana.
Trenutno je na strani še aktualna nagradna igra, katere rešitev ni težka,
nagrada pa je privlačna in predvsem
uporabna za vse, ki koristijo lastna
prevozna sredstva za službene in zasebne namene.
Prizadevali si bomo, da bo informiranje čimbolj slikovito in video dokumentirano, saj se zavedamo, da je
včasih slika vredna več kot tisoč besed. Vaše želje, mnenja, kritike ali pohvale lahko pošljete po elektronski
pošti sindikat@elektro-ljubljana.si, v
primeru, da še niste član naše velike
družine pa vas prav tako vabimo, da
se nam pridružite in nam posredujete vaše podatke.
mag. Klemen Grašič,
sindikat Elektra Ljubljana
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Podpisan participacijski dogovor
v Elektro energiji

Svet delavcev in
poslovodstvo se zavzemata
za tvorno sodelovanje
V družbi Elektro energija smo, skladno z zakonom o sodelovanju
delavcev pri upravljanju, ustanovili svet delavcev Elektro energije.
Na zboru delavcev v začetku letošnjega leta smo zaposleni predlog
potrdili z 80 % večino. Z ustanovitvijo sveta delavcev Elektro
energije so nato začela teči volilna opravila za sestavo sveta. Ta so
se zaključila v mesecu marcu, člani sveta delavcev Elektro energije
pa so postali Vitomir Panič, Janja Arh Podkoritnik, Borut Kurmanšek,
Igor Cetinski in Gregor Zajc.
Na svoji prvi seji so novi člani sveta
delavcev izvolili tudi vodstvo. Predsednik
je postal Borut Kurmanšek, njegov namestnik pa Vitomir Panič. Skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju je svet delavcev nato pričel pripravljati
participacijski dogovor, ki ga je uskladil
tudi s poslovodstvom družbe pod vodstvom mag. Gregorja Božiča. Po tvornem
sodelovanju sta 11. maja letos predsednik sveta delavcev Borut Kurmanšek
in direktor Elektro energije mag. Gregor
Božič nato dogovor podpisala.
Podpis dogovora je pomemben dogodek, je naznanilo in tudi prvi korak k še
aktivnejšem sodelovanju zaposlenih in
poslovodstva, v zavedanju, da bomo le
s skupnimi močmi - vključujoč znanje,

Mag. Gregor Božič in Borut Kurmanšek pri
podpisovanju dogovora.

sposobnosti in izkušnje - v sedanjih gospodarskih razmerah še učinkovitejši in s
tem še bolj konkurenčni.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
vsem sodelavcem in sodelavkam Elektro
energije d.o.o., ki ste nam izkazali zaupanje in nam z izvolitvijo v svet delavcev
dodelili odgovornost, da zastopamo zaposlene sodelavce v družbi Elektro energija.
Verjamemo in prepričani smo, da bomo z
vašimi nasveti, pomočjo in znanjem, ob
dobrem sodelovanju s poslovodstvom
podjetja, soustvarjali in skrbeli za zadovoljstvo vseh zaposlenih ter s sinergijskimi učinki prispevali k še večji uspešnosti
in dobri prepoznavnosti podjetja Elektro
energija.
Janja Arh Podkoritnik,
članica sveta delavcev Elektro energije

Mag. Gregor Božič in Borut Kurmanšek ob
sklenitvi dogovora.

NAŠE VAROVALKE
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Svet delavcev Elektra Ljubljana

Optimizacija
počitniških kapacitet
Po dokaj burnem letu 2011, ki je potekalo v znamenju izčlenitve,
v katerem smo se poleg težke gospodarske situacije soočili tudi z
nalogo ločitve podjetja na dva dela, distribucijskega in prodajnega,
smo letos po mojem mnenju vendarle zapluli v mirnejše vode. K temu
je pripomogel predvsem dobiček v višini skoraj šest milijonov evrov,
kot ga izkazuje v mesecu maju dokončano letno poročilo za poslovno
leto 2011. Zato bi se v tem prispevku izognil opisovanju poslovanja
našega podjetja in se osredotočil na zadevo, ki je kljub večkratnim
pojasnilom skozi zapisnike sej sveta delavcev, ter kljub drugim pisnim
in ustnim pojasnilom, vse preveč deležna kritik in nezadovoljstva. Ne,
ne gre za božičnico in regres, ki sta v pristojnosti sindikata podjetja,
gre za naše počitniške kapacitete.
Večina se nas še spomni časov, ko so v
naši finančni službi brez besed podpisovali
račune za elektriko, vodo, pavšale, fasade,
strehe in novo pohištvo, poleg tega pa je
bilo samoumevno tudi, da se je v službeno
vozilo naložilo potrebni material, kupljen
seveda na stroške podjetja, in se je nekaj
delavcev z njim odpeljalo za nekaj dni
ali ves teden na Hrvaško ter za nadure in
dnevnice postorilo vse, kar je bilo nujnega
postoriti pred pričetkom počitniške sezone. Večini od nas je tudi jasno, da se ti časi
ne bodo več vrnili, zato je brezpredmetno
razglabljati, kako je bilo in da bi tako moralo ostati. Potrebno je razmisliti, kako naprej! Vodstvo podjetja se je namreč v letu
2010, na zahtevo predstavnikov države v
nadzornem svetu družbe, odločilo da se
v celoti preneha z neposrednim financiranjem vzdrževanja počitniških kapacitet,
ki so sicer v lasti podjetja, vendar pa na
podlagi zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju v pristojnosti zaposlenih, oziroma sveta delavcev. Tu nimamo kaj storiti. Stavkati zaradi tega ni smiselno, tudi
zakonsko tega ne bi mogli opravičiti, saj s
tem naše kolektivne in druge pravice niso
kršene. Drugače pa uprave podjetja ne moremo prisiliti, v teh časih pa niti izprositi,
da nam podari nekaj denarja.
Vzdrževanje skorajda neuporabljenih
hiš na Prvinah in Gorjancih je tako postalo finančno nemogoče, iz obstoječega
števila nočitev po starih cenah pa ne bi

mogli plačati niti vseh tekočih stroškov,
kaj šele kakšne investicije v novo streho.
Brezkončno kritiziranje, da je po drugih
podjetjih pol ceneje kot pri nas, poleg tega
pa dobiš še popuste vseh vrst, je brezpredmetno. Počitniške objekte smo prejeli v
uporabo od naših prednikov, naša naloga
je, da jih, vsaj tiste atraktivne, ki jih res
uporabljamo, na kakršenkoli možen način
tudi obdržimo za naše naslednike. Z dvigom cen so se počitniške kapacitete v letu
2011 vzdrževale same, podjetje pa nam ob
tem zagotavlja vsaj to, da se z njimi lahko
ukvarjajo zaposleni v rednem delovnem
času. Nadzorni svet družbe je ob obravnavi stroškov počitniških kapacitet in potrjevanju prodaje sprejel tudi sklepe, da se
denar od prodaje neuporabljenih kapacitet
lahko uporabi le namensko, v vzdrževanje
obstoječih ali nakup novih počitniških kapacitet. Sklep št. 12., sprejet na 14. redni
seji NS, tako vsebuje pisno zavezo, da se
pridobljeni znesek od prodaje doma na
Korčuli nameni za nakup novega počitniškega objekta.
Podjetje torej ne prodaja naših počitniških kapacitet, kot mnogi zmotno mislijo - tega tudi ne bomo dovolili. Stare
hiše prodajamo sami, pa še to le tiste, ki
jih ne uporabljamo več. Cene so v tem
trenutku takšne, kot smo jih sami določili, nižje bodo spet, ko se bo vodstvo podjetja ob letnem dobičku spomnilo na nas
oziroma, ko nam ga bo uspelo prepričati

Mali Lošinj

Bled

Terme Olimije, Podčetrtek

Bovec

v sofinanciranje. Medtem pa bomo denar
od prodaje nekaterih objektov namenili v
rekonstrukcije in druge investicije v naše
počitniške kapacitete, o vsem pa vas bo
Svet delavcev, tako kot do sedaj, redno in
transparentno obveščal, preko zapisnikov
oziroma vaših predstavnikov v Svetu.
Egon Hoda,
svet delavcev
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Zdravje na delovnem mestu

Brezplačen pregled prsi
Spoštovane sodelavke!
Rak dojke je najpogostejši rak žensk v razvitem svetu in pri
nas. Zbolevanje narašča, v Sloveniji letno zboli okoli 1.000 žensk. Po napovedih naj bi v prihodnosti zbolela vsaka osma ženska.
V okviru certifikata Družini prijazno podjetje Elektro Ljubljana
v maju in juniju 2012 organizirala brezplačne preventivne preglede dojk. Pregledi potekajo v Ljubljani. Možnosti sta dve:
1. Pregled dojk v Zdravstvenem domu Ljubljana (Metelkova
ulica 9, Ljubljana), kjer poteka preventivni pregled s kratkim predhodnim izobraževanjem o samopregledu ter po potrebi mamografija oz. ultrazvok za mlajše od 45 let. Pregled je učinkovitejši, če ženske niso pred menstrualnim ciklusom. Za pregled v Zdravstvenem
domu Ljubljana pokličite Alenko Kušar (01/2304 429, 041 744 155,
e-pošta: alenka.kusar@elektro-ljubljana.si).

2. Pregled dojk z metodo BreastScan
Pregled dojk z metodo BreastScan je učinkovit pri zgodnji
diagnostiki potencialno nevarnih sprememb v dojkah. Naprava
BreastScan meri spremembo temperature v globini tkiva dojke in
je v tem pogledu edinstvena v svetovnem merilu (vse druge merijo
le površinsko temperaturo). Več o tej metodi preberite http://www.
mo-gy.si/breast-scan/metoda_breastscan/2009/01/03/rak_dojke/
V primeru, da ste se odločili za metodo BreastScan, pokličite na prvi dan menstrualnega ciklusa na telefon 01/561 25 21
(MO-GY d.o.o., Dunajska 433, Ljubljana). Brezplačni pregledi
so na voljo do konca junija 2012.

Pivski trebuh nevarnost za zdravje
Ljudje z maščobnimi celicami okrog trebuha
so bolj zdravstveno ogroženi kot tisti, ki imajo
maščevje na drugih delih telesa. Moški imajo
to smolo, da trebušček dobijo hitreje kot
ženske, saj se razporeditev maščobe v telesih
žensk in moških razlikuje.

Zdrav duh v zdravem telesu!
Alenka Kušar, namestnica pooblaščenke certifikata DPP

2

Redno pregledujte svoje dojke, da boste
pravočasno začutile spremembe v njih!

Dvignite desno roko
in položite levo dlan na desno dojko.
Iztegnite prste in jih stisnite skupaj ter
s krožnimi gibi pretipajte celo dojko.
Začnite na zunanjem obodu dojke in
se z roko pomikajte proti bradavici.

Bolj ogrožene so ženske
• ki so že bile zdravljene zaradi raka dojk (ali pa njihova mati,
sestra ali hči),
• ki so prvič postale matere po tridesetem letu ali sploh niso
rodile,
• ženske, ki so menstruacijo dobile pred dvanajstim letom ali jo
izgubile po 55. letu starosti.
Če ste med njimi, priporočamo, da opravite mamografijo na
dvanajst do osemnajst mesecev od 40. do 49. leta starosti,
kasneje pa na dve leti.

Rak dojk je dobro ozdravljiva bolezen, če je odkrit zgodaj. Dobro
spoznajte svoje dojke in jih pregledujte enkrat mesečno po
končani menstruaciji, po izgubi menstruacije pa na izbrani
dan v mesecu.

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah
Zaradi njega vsako leto v Sloveniji umre okoli 400, v Evropski
uniji pa kar 87.000 žensk. Večina žensk, kar tri četrtine, zboli po
50. letu starosti. Redko pa se rak dojk pojavi pred 30. letom,
vendar ni izključen.

1

Po kopanju si oglejte dojki
v ogledalu in ju primerjajte.
Prepričajte se, da ni
nobenih vidnih sprememb.
Nato sklenite roke za glavo
in ponovno preverite, ali ni
sprememb.

Postopek
samopregledovanja

3

Nagnite se naprej in
podprite desno dojko z
desno roko. Z nežnimi
krožnimi gibi leve roke
rahlo pritiskajte na dojko.

4

Nagnite se naprej, spustite
levo roko. S stisnjenimi
prsti desne roke pretipajte
levo pazduho, nato
ponovite pregled še z
razprtimi prsti.

Lekadol, prijatelj Europe Donne, si prizadeva za rožnato
prihodnost brez bolečine in aktivno podpira prizadevanja za vse
večjo ozaveščenost žensk o pomenu samopregledovanja kot
preventive proti bolezni raka dojk.

5

Enako pretipajte tudi levo
dojko (korak 2, 3 in 4).
Odtrgajte desni kartonček z razloženim postopkom samopregleda.
Shranite ga na mesto, kjer si pregledujete dojke.

Za več informacij obiščite
spletno stran www.europadonna-zdruzenje.si (T: 01 231 21 01) ali www.lekadol.si.

Pri moških je maščoba običajno razporejena centralno, okrog trebuha, približno
polovica je je v podkožju, medtem ko je
druga polovica v notranjosti trebuha, zlasti v okolici in v notranjosti jeter. Pri tipični ženski postavi, značilni za 80 odstotkov
žensk, pa je večina maščevja razporejena
v spodnjem delu telesa (pod popkom) in
v podkožju. Povečanje naložene maščobe
okoli trebuha povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, kap, nekatere tipe raka,
diabetes tipa 2, odpornost proti inzulinu,
visoke trigliceride, nizko stopnjo dobrega
holesterola, težave s prebavo in prekinitve
dihanja med spanjem.
Raziskave so pokazale, da je le približno 30 odstotkov zapisanega v genih,
ostalo nam prinesejo neurejene prehranske
navade in vpliv okolja. Zlasti za moške je
značilno, da na povečanje trebuha vpliva
predvsem življenjski stil in ne genski zapis.

S starostjo izgubljamo mišice, še zlasti, če nismo telesno dejavni. Z izgubljanjem mišične mase se začne upočasnjevati poraba kalorij, sočasno pa povečevati
nalaganje maščobe okoli trebuha. Če torej
ne upoštevamo energijske bilance (vnos
kalorij je enak porabi kalorij) in nismo
telesno dejavni, trebuh lahko hitro zraste
čez pas.
Normalen obseg pasu znaša pri ženskah do 80 centimetrov, pri moških do 94
centimetrov. Vse, kar je več, že predstavlja tveganje za ogroženost pred različnimi boleznimi, povezanimi z debelostjo.
Ženske, katerih obseg pasu zaradi čezmerne telesne teže presega 88 centimetrov, in moški z več kot 102 centimetra v
pasu bi obvezno morali začeti hujšati, saj
je ogroženo njihovo zdravje (način merjenja: na golem trebuhu morate izmeriti nad
kostjo kolka. Meter se mora ravno prav

Povzeto po: http://vizita.si/clanek/, http://web.vecer.com/

prilegati pasu, vendar ga ne smete potisniti v kožo. In nikar ne potegnite trebuha
noter, bodite sproščeni in izdihnite, preden se izmerite).

Kako se znebiti trebuha in
ali "trebušnjaki" pomagajo?

"Trebušnjaki" - vaje za krepitev trebušnih mišic - pomagajo pri krepitvi trebušnih mišic, ampak ne smete ostati le pri
teh. Pri izgubi trebuha vam bodo pomagale redna telesna dejavnost in urejene
prehranske navade z upoštevanjem individualnih energijskih potreb.
Gibajte se vsaj 30 minut pet dni v tednu.
Prednost dajte dejavnostim, ob katerih se
dobro počutite, uživate in se ne izčrpavajte do onemoglosti. Jejte petkrat na dan
(zajtrk, malica, kosilo, malica in večerja).
Med posameznimi obroki naj ne minejo
več kot tri ure. Porcije naj bodo manjše,
kot ste jih vajeni do sedaj (saj ste morda
jedli le 1-2 krat na dan). Prednost dajte zelenjavi, sadju, ribam in živilom z nizkim
glikemičnim indeksom (polnozrnati izdelki). Izločite hrano, ki redi - kruh, testenine, sladkor, gazirana pijača. Zaužijte tudi
dovolj beljakovin, saj te dajejo občutek
sitosti in pomagajo pri razvoju mišic (to
pospeši metabolizem in pripomore k izgubi teže). Vnos ogljikovih hidratov prilagodite aktivnosti, ki sledi (torej ne pred spanjem). Spijte dovolj vode, s katero boste iz
telesa izločali strupene snovi (vsaj liter na
25 kg telesne teže, poleti zaradi potenja še
kakšen liter več).
Če se vam v avtu prižge rdeča lučka,
ga boste takoj peljali na servis, da strokovnjak popravi, kar je popraviti treba.
Naredite tako tudi zase - takoj poskrbite
za svoj trebuh in zdravje. Z nekaj truda
in discipline boste kmalu imeli manjši
trebušček. Veliko bolje se boste počutili
– predvsem pa boste s tem veliko naredili
za zdravje.
Alenka Pretnar,

pooblaščenka certifikata DPP
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Prejeli smo

Izobraževanje mladih

Počitniške kapacitete Elektro Ljubljana

Spoznavanje
elektrike

Predstavitev elektrike
otrokom in učencem

Dvig kakovosti
počitniškega bivanja

V ponedeljek, 14. maja 2012,
smo četrtošolci OŠ Louisa
Adamiča Grosuplje, podružnični
šoli Št. Jurij in Šmarje - Sap,
obiskali malo hidroelektrarno v
Zagradcu. Prijazno nas je sprejel
gospod Marko Piko, višji referent
za odnose z javnostmi podjetja
Elektro Ljubljana.

Elektro Ljubljana že vrsto let sledi konceptu družbene
odgovornosti tudi na področju izobraževanja mladine. Z različnimi
izobraževalnimi institucijami - vrtci, osnovnimi in srednjimi
šolami - sodeluje na področju informiranja in izobraževanja otrok,
učencev in dijakov o elektriki ter poklicih v elektrogospodarstvu.

Informacije o električni energiji so
nam bile predstavljene nazorno in
poučno. Najprej smo si ogledali zunanjost elektrarne z jezom in zapornicami, nato je sledilo spoznavanje
pridobivanja električne energije v
predavalnici. Učenci smo z zanimanjem poslušali razlago in si nazorno predstavljali pomen elektrike za
človeka. Ogledali smo si tudi strojnico elektrarne, ki je bila za mnoge
prvič videna. Prejeli smo tudi knjižice Elektra Ljubljane z naslovom
Elektrika. Večina bo doma ob listanju knjižice dopolnila manjkajoče
znanje o tej energiji. Po skoraj dvournem obisku v elektrarni Zagradec
smo se gospodu Marku zahvalili in
se poslovili.
Tjaša, učenka PŠ Št. Jurij
Foto: Nataša Magaš

Učenci pri ogledu avtomatskih čistilnih
grabelj.

V začetku aprila smo Ciril Može, Marko
Piko in Žiga Mesojedec sprejeli na vodeni
obisk Razdelilne transformatorske postaje
(RTP) Trebnje dve skupini učencev osmih
razredov Osnovne šole Bršljin iz Novega
mesta. Učencem smo predstavili sistem distribucije električne energije ter pokazali in
opisali naprave, njihov namen in delovanje
v RTP. Največ zanimanja so učenci namenili prikazu dela z zaščitnimi sredstvi, ki ga
je nazorno predstavil Ciril Može.
Sredi maja je Malo hidro elektrarno
(MHE) Zagradec obiskalo 70 učencev
četrtih razredov Osnovne šole Louisa
Adamiča iz Grosupljega in 15. maja
60 učencev četrtih razredov njenih podružničnih šol Št. Jurij ter Šmarje Sap.
Učencem sem predstavil proizvodnjo
električne energije v različnih vrstah
elektrarn, prenos električne energije po
daljnovodih do uporabnikov ter varčevanje z električno energijo. Skupaj smo si
ogledali zajetje, vtočni kanal z zapornicami in čistilno napravo za čiščenje vtočnih
rešetk. Ob obiskih elektrarne običajno ne
ustavljamo. Zaradi varnosti ogled strojnice opravimo v manjših skupinah in

učencem z varne razdalje nazorno prikažemo delovanje naprav v elektrarni.
Že nekaj let obiskujejo naš distribucijski center vodenja (DCV) v Ljubljani dijaki Centra srednjih šol iz Šiške, ki v sklopu
modula Delovanje Energetskih Sistemov
na Centru srednjih šol v Šiški v drugem
letniku obravnavajo delovanje elektroenergetskega sistema in distribucijo električne
energije. Dijake smo na ogled sprejeli v
dveh skupinah 25. maja. V Muzejski ulici
so si ogledali razstavljene naprave Stare
mestne elektrarne Elektra Ljubljana ter
prejeli osnovne informacije o ogledu centra. Janez Miklavčič je dijakom predstavil
elektroenergetski sistem, Anton Dušak
delo dispečerske službe in poklic dispečerjev, Jože Osvald pa daljinsko vodenje sistema in delovanje naprav v centru vodenja.
Dijaki so z velikim zanimanjem spremljali predstavitev. Potrudili smo se, da
smo odgovorili na vsa njihova vprašanja. Z
obiskom so bili zadovoljni tako dijaki kot
tudi njihovi spremljevalci, saj je predstavitev »v živo« veliko bolj nazorna, kot je to
lahko na predavanjih v šolskih klopeh.

Učenci z zanimanjem spremljajo predstavitev delovanja
elektrarne.

Marko Piko,
oddelek za odnose z javnostmi

Ciril Može pri predstavitvi uporabe
osebnih zaščitnih sredstev.

V službi režijskih dejavnosti smo si pri
trženju počitniških kapacitet v letu 2011
zadali več ciljev. Odprodati neizkoriščene
počitniške kapacitete, pravno urediti nepremičninsko premoženje - to je zemljiškoknjižno stanje nepremičnin ter vpisati
nepremičnine v centralno evidenco nepremičninskega premoženja - in dvigniti
kakovosti ponudbe, s katero želimo razpoložljive destinacije približati našim koristnikom.
Po metodi javnega zbiranja ponudb,
smo tako v preteklem letu pričeli z odprodajo počitniških hiš Dom na Travni gori,
Dom na Prvinah in Dom na Gorjancih,
montažnega kontejnerja št. 58 v Čatežu,
dveh bivalnih kontejnerjev AC Indije pri
Puli na Hrvaškem in dveh sob v Hotelu
Omorika v Punatu na otoku Krk na
Hrvaškem. Sredstva, pridobljena z odprodajo počitniških kapacitet, bomo namenili
za obnovo in vzdrževanje ostalih počitniških kapacitet.
Od navedenega smo do konca maja
2012 realizirali odprodajo dveh počitniških kapacitet, odprodali smo Dom na
Gorjancih in sobi v Hotelu Omorika na
Krku. Za domova na Travni gori in na
Prvinah smo prejeli ponudbe s cenami, ki
pa so bistveno odstopale od pričakovanih
cen in za družbo niso bile sprejemljive.
Javno zbiranje ponudb bo zato potrebno
v letošnjem letu ponoviti.
Bivalni kontejnerji v AC Indije in v
termah Čatež so bili v izredno slabem stanju, zato smo za te enote prekinili letne
pavšale in jih skladno s soglasjem Sveta
delavcev odpisali iz osnovnih sredstev. S
sredstvi, ki so nam bila na razpolago, smo
zamenjali tudi nekaj notranje opreme. V
štirih garsonjerah v Simonovem zalivu
(št. 61, 62., 63. in 64) smo zamenjali dotrajana pomožna ležišča z novimi. Malo
večji poseg je bila obnova fasade počitniške kapacitete na Lošinju in delna obnova
fasade in vhoda vile Norma v Selcah. Po
spomladanskem neurju na hrvaški obali je

bila tudi okolica vile Norma precej razdejana. Podrta in izruvana drevesa na vrtu
okoli hiše smo s pomočjo hrvaških izvajalcev ustrezno odstranili in uredili.
V bližnji prihodnosti je načrtovanih
še nekaj večjih posegov v obnovo počitniških kapacitet. Na prvem mestu je hiša
v Kranjski Gori, ki jo je napadla plesen.
Kljub vsakoletnemu čiščenju in odstranjevanju, se plesni ne uspemo rešiti, zato
bo potreben temeljitejši poseg. Še pred
zimsko sezono načrtujemo obnovo fasade
hiše v Kranjski gori, preureditev garaž v
spalne sobe in zamenjava notranje opreme. V hiši so sedaj 4 apartmaji za 4 osebe,
s preureditvijo garaž v spalne sobe pa bi
kapaciteto apartmajev povečali tako, da
bi bili primerni za 5 oseb.
Načrtov, želja in idej za izboljšanje
kakovost bivanja v počitniških kapacitetah Elektro Ljubljana d.d. je še veliko,
veliko pa je žal tudi omejitev za njihovo
uresničitev.
Valentina Petrič,
služba režijskih dejavnosti

Mali Lošinj

Bled

Bovec

Aktivnosti DUEL do konca leta 2012
Datum

Aktivnost

prijave

12. 06. 2012

Banovci (izlet–kopanje)

že izvedeno

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

Na vse aktivnosti se lahko prijavite na dan prijav do 11. ure po telefonu št. 01 519
80 36 pri Zvonki Osredkar, in sicer do zasedenosti avtobusa. V primeru, da se na navedeni številki nihče ne oglasi, pokličite Jožeta Berganta na 01 534 37 22. Udeležba
na pohodih oz. izletih je na lastno odgovornost, seveda pa sta predvsem na pohodih
potrebni primerna obutev in oprema. Odhodi na izlete oziroma pohode bodo ob 7. uri s
parkirišča Tivoli v Ljubljani.
Zvonka Osredkar
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Od Sečovelj do Pirana
Zadnji zimski dan smo se upokojenci odpeljali na Slovensko
obalo. Ustavili smo se na parkirišču pred Sečoveljskimi solinami,
kjer so nas najprej naši slavljenci, Jožica, Tatjana in Alojz, ki so
pred kratkim praznovali okrogle obletnice – skupaj 200 let, počastili. Nato smo se razdelili na dve skupini, ki sta se vsaka po svojih zmožnostih odpravili na pot proti Portorožu, kamor nas je ob
dogovorjeni uri prišel iskat avtobus. Ko smo se dobro podprli in
odžejali, smo spet vzeli pot pod noge. Ta nas je vodila mimo 650
hektarjev velikega Krajinskega parka Sečoveljske soline, ki ležijo
na skrajnem jugozahodnem delu Slovenije, tik ob meji s Hrvaško.
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Ljubljansko barje

Na slovenski obali so v preteklosti delovale soline skoraj v
vsakem obmorskem kraju – v Izoli, Strunjanu, Piranu, Luciji,
Seči in Sečovljah. Do danes so se ohranile le v Strunjanu in
Sečovljah ob kanalu Giassi, kjer v okviru dejavnosti Muzeja solinarstva še vedno pridobivajo sol na način, ki izvira še iz 14. stoletja. V severnem delu Krajinskega parka Sečoveljske soline in
v Strunjanskih solina danes pridobivajo sol na modernejši način.
Leta 2001 so bile sečoveljske soline razglašene za krajinski park
in so dragocena etnološka, tehniška, zgodovinska, naselbinska in
krajinska dediščina.
Našo pot ob solinah so spremljali vonj in šumenje morja ter
pomladno prebujajoča se narava z raznobarvnim cvetjem. Prišli
smo do našega avtobusa v Luciji. Nekateri so se odločili, da
počakajo in do Pirana spočijejo, drugi smo nadaljevali pot do
Portoroža, kjer smo si oddahnili ob sladoledu, kavici ali morda pivu, potem pa z novimi močmi nadaljevali pot do Pirana.
Seveda smo med potjo uživali v lepotah naše obale in prijetno
klepetali in klepetali. Iz Pirana smo se odpeljali v Koper na kosilo, nato pa proti Ljubljani, kjer smo si zaželeli nasvidenje na
Barju.
Zvonka Osredkar

Udeleženci izleta po Primorski. Foto: Janez Weilgoni

Ponavadi tisto, kar imaš pred »nosom« najmanj poznaš, ali pa
misliš, da ti je vse poznano in si zadeev ne ogledaš od blizu. Tako
smo se upokojenci tokrat odpravili na izlet na – skorajda lastno
dvorišče. Šli smo na Vrhniko in Ljubljansko barje ter v Muzej
Bistra pri Vrhniki. Res nam je bilo veliko poznanega in znanega
pa vendar smo izvedeli še veliko zanimivosti.
Najprej smo se ustavili na Vrhniki, kjer so se nam pridružili
še zadnji potniki in vodička, ki nas je odpeljala v Krajinski park
Ljubljansko barje. To je območje naravne in kulturne dediščine
tik pred Ljubljano. Poseljeno je bilo že v mlajši kameni dobi, ko
so prebivalci, poznani kot koliščarji, gradili hiše na kolih. Prvi
ostanki kolišč so bili odkriti že v letih okrog 1875, leta 2002 pa
je bilo odkrito doslej najstarejše leseno kolo na svetu. Ogledali
smo si Mali plac na barju – naravni rezervat s površino okrog dva
hektarja, v bližini Bevk na Ljubljanskem barju. Na Malem placu
je rezervat Jurčevo šotišče, med drugim tam rastejo šotni mah, ki
omogoča nastajanje šote, pa mesojeda rosika, okroglolistna rosika, dlakava mahovnica, različni šaši in drugo rastlinje, značilno za
barja. Tudi živalski svet je pis
an in prilagojen razmeram. Tu živijo vodni pupki, zelena skledarica – žal je zaradi izsuševanja barja ogrožena, kačji pastirji,
razni metulju, žabe, močvirske ptice in druge živali. Od leta 2008
je Ljubljansko barje kot Krajinski park Ljubljansko barje na seznamu zaščitenih območji Natura 2000.
Z Barja smo se najprej odpeljali na Vrhniko, kjer nam je Janez,
ki je praznoval okroglo obletnico, postregel z malici, nato pa smo
nadaljevali pot v Bistro pri Vrhniki in si v nekdanjem kartuzijskem
samostanu (1260-1782) Bistra ogledali Tehniški muzej, ki je tu od
leta 1951 in kjer skrbijo za zbiranje, ohranjanje in razstavljanje
eksponatov tehniške – kulturne dediščine. Eksponati so tematsko
razstavljeni na različnih oddelkih. V nekdanji samostanski kapeli

Hoja med barjanskimi polji je bila prijetna. Foto: Janez Weilgoni

smo si ogledali elektro oddelek, kjer je prikazan razvoj elektrifikacije Slovenije. Najpomembnejša eksponata sta dvostopenjski parni stroj z generatorjem iz Mestne elektrarne Ljubljana in razdelilna
plošča z dvema generatorjema iz elektrarne Jelendol pri Tržiču.
Na kmetijskem oddelku je zanimiv traktor iz leta 1920, gepelj in
parni stroj. Na lesarskem oddelku so prikazane različne obrti – tesarstvo, sodarstvo, žagarstvo, mizarstvo, kolarstvo, suhorobarstvo
in razna orodja, med drugim delujoča žaga venecijanka in furnirnica na vodni pogon, ter izdelki teh obrti. Zanimiv je oddelek prometa, kjer so razstavljena različna vozila – avtomobili, motorna
kolesa in kolesa. Razstavljena so tudi vozila, izdelana v naših tovarnah – TAM, Avtomontaža in Tomos. Tudi ljubljanski tramvaj
(1901-1958) je našel svoje mesto v muzeju. Posebno zanimiva je
zbirka limuzin, ki jih je uporabljal jugoslovanski predsednik Tito.
Ogledali smo si še oddelek lova in gozdarstva, kjer je prikazana
zgodovina lovstva in razvoj lovskega orožja, ter prikaz divjadi na
slovenskem. Vseh razstav oz. 18. oddelkov si nismo mogli ogledati, ker jih je za en obisk preveč. Mogoče se še vrnemo. Zakaj pa
ne? Na poti proti Ljubljani smo se ustavili še v Borovnici, kjer smo
si ogledali ostanek - edini stoječi steber -železniškega viadukta. V
Ljubljani smo si zaželeli nasvidenje na naslednjem srečanju.
Zvonka Osredkar

Mozirski gaj

Udeleženci izleta na prelazu Črnivec. Foto: Janez Weilgoni

Tokrat smo se zapeljali čez Trojane v zeleno dolino, dolino
hmelja, cvetja in zanimive kulturne dediščine. Ogledali smo si
Nazarje in Mozirski gaj.
Najprej smo se zapeljali v Nazarje, kraj, ki leži na sotočju rek
Savinje in Drete in je industrijsko središče Zgornje Savinjske
doline. Na griču Gradišče nad Nazarjem, ki ga je leta 1623 grof
Sigismund prodal škofu Tomažu Hrenu, stoji frančiškanski samostan. Leta 1635 so ga začeli graditi bratje frančiškani, ki so prišli
iz Bosne. Samostan je bil znan tudi po lastni lekarni, ki je pričela
delovati okrog leta 1695. V letih od 1786 do 1941 so se bratje
frančiškani ukvarjali tudi z vzgojo in poučevanjem mladine. V samostanu je bila leta 1752 ustanovljena samostanska knjižnica, ki
je bila med drugo svetovno vojno močno poškodovana. Ohranjene
knjige so na ogled v prenovljeni knjižnici. Večina gradiva v knjižnici je s področja teologije, zastopani pa so tudi medicina, pravo,
zgodovina, jezikoslovje, tu so še leksikoni in beletristika. V vitrinah so razstavljene posebno dragocene in redke knjige – med
njimi Dalmatinova Biblija iz leta 1584, Trubarjev prevod evangelija (1557), kodeks komentarjev k Svetemu pismu in še veliko

zanimivih knjig. Župnijska cerkev Matere Božje Marije Nazaret
je bila samostanu dograjena leta 1661 in obdaja loretsko kapelo,
zgrajeno leta 1627. Cerkev je zgrajena v renesančnem slogu, notranjost pa je opremljena v baročnem slogu.
Po ogledu samostana smo se sprehodili do Bohačevega toplarja, ki je zanimiv spomenik kulturne dediščine na Slovenskem. Vito
Hazler v svoji knjigi Kozolci na Slovenskem piše, da je Bohačev
toplar po letu 1874 dal pozidati gostilničar Anton Turnšek. Obe
čelni steni kozolca in njegovi vogalni nosilni stebri so v celoti zidani, pobeljeni in okrašeni. Steni, ki ju nosi širok lok, sta na treh
ravneh okrašeni z opečnimi prezračevalnimi linami. Vmesni štirje
nosilni stebri in podporne ročice so izdelani iz hrastovega lesa,
Spodrezane babe nog pa stojijo na kamnitih podstavkih. Danes
je kozolec večnamenski prostor. V pritličju je ob sobotah kmečka
tržnica, v prvem nadstropju je razstava Nazarje skozi čas. Kraj
je nastal po drugi svetovni vojni in je bil ves čas zapisan lesni
industriji. Predstavljena je zgodovina frančiškanskega samostana
s cerkvijo Marije Nazaret in gradom Vrbovec - v delu gradu je
danes Muzej gozdarstva in lesarstva, v drugem delu pa so upravni

prostori občine in poročna dvorana. Razstava je namenjena tudi
prikazu življenja kmečkega prebivalstva in zadleškega lončarstva.
Drugo nadstropje je prodajno-razstavni prostor domače in umetne
obrti. Razstavljeni so izdelki iz gline, keramike, lesa, stekla, volne.
V času našega ogleda je razstavljal Jože Božič makete različnih
stavb iz okolice, ki jih želi ohraniti pred pozabo, saj so nekatere
med njimi že ruševine.
Po ogledu kozolca smo se zapeljali proti Mozirju in se sprehodili
skozi Mozirski gaj. Park leži na desnem bregu reke Savinje. Lepo
urejene stezice nas vodijo od gredice do gredice, zasajenimi z najrazličnejšim cvetjem, mimo skalnjaka, japonskega in zeliščnega vrta.
Žal so nam letos tulipanu »pobegnili« in že odcveteli. Poleg cvetja
so v gaju tudi etnološki objekti. Tako si lahko ogledamo kmečko
hišo, kaščo, preužitkarsko hišo, mlin, žago venecijanko, kovačijo,
čebelnjak, figure iz šibja. Če se povzpneš na razgledni stolp si nagrajen z razgledom na gaj in okolico. Po ogledu parka smo se v
bližnji restavraciji okrepčali s kosilom, nato pa se preko Črnivca,
kjer smo se posladkali s sladoledom, odpeljali v Ljubljano.
Zvonka Osredkar
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Dobitniki kolajn
in pokalov:

18. letne športne igre
elektrodistribucijskih podjetij Slovenije

1. mesto: Klemenčič Bernarda (kolo,
kros), Hace Tatjana (kegljanje); Ekipe:
kolo ženske, namizni tenis ženske,
plezanje na drog;
2. mesto: Zadnikar Tonka (kolo), Buh
Cveta (kolo), Miserit Mateja (kolo),
Železnik Srečo (kros), Majerle Dušan
(kros); Ekipe: odbojka ženske, šah;
3. mesto: Hribovšek Boštjan (kolo),
Podbevšek Urška (kros), Kump Tomo
(kros), Frank Aleksandra (streljanje z
zračno puško); Ekipe: kolo moški, namizni tenis moški, streljanje moški,
kegljanje ženske, kegljanje moški, balinanje, kros ženske, kros moški;
Skupna razvrstitev:
Mesto Ekipa
1.
Elektro Maribor
2.
Elektro Ljubljana
3.
Elektro Celje
4.
Elektro Primorska
5.
Elektro Gorenjska

Točke
59
55
53
48
39

Vsi rezultati so objavljeni na naši spletni strani www.sd-elektro-ljubljana.
eu/letneigre.
Čestitamo!

Ekipa Elektro Ljubljana

Ob polnoletnosti iger
smo športali na dežju in
plesali v soncu
V soboto, 2. junija 2012, je naše športno društvo
organiziralo že 18. letne igre EDS. Tokrat smo se odločili,
da dogajanje postavimo v večini manj znano okolje Bele
Krajine, točneje v Črnomelj.
Zgodaj spomladi sem navezal stike s
sodelavci na tamkajšnjem nadzorništvu in
preveril, če je na tem področju na razpolago zadostna infrastruktura za izpeljavo
tako obsežnega projekta. Po preverjanju in
potrditvi so stekle potrebne dejavnosti za
pripravo iger. Organizacijski odbor je imel
tako poleg svojega rednega dela še polne
roke dela, ki ga je bilo treba opraviti pred
začetkom iger. Čas je hitro mineval in kot
bi trenil je bila tu omenjena sobota. Kot
smo sicer že vajeni z zadnjih zimskih iger,
ki smo jih organizirali leta 2009, nam je
vso noč spanec kratil močan dež, kar nas
ni navdajalo z dobrimi občutki. Toda ko
je prišlo jutro in so se pričeli zbirati prvi
tekmovalci, ni bilo več časa za take skrbi.
Vsak je prijel za svoje delo in tekmovanja

so se brez večjih zapletov in zamud lahko
začela. Največ preglavic nam je povzročal
dež na tekmovanjih na prostem. Tako so
tekači svoje nastope opravili po delno razmočeni in blatni progi, nekateri pa tudi v
močnem nalivu. Prav tako so v dežju morali igrati nogometaši, kolesarji so tekmovali
po mokri cesti, zaradi razmočenih igrišč pa
smo žal morali odpovedati turnirja v tenisu. Ostala tekmovanja, ki so se odvijala v
dvoranah, so potekala nemoteno. Popoldne
so bila športna tekmovanja zaključena in
čakali smo na vrhunec dneva – plezanje na
drog. Po zaključku tega tekmovanja je sledilo obvezno "tuširanje" s penino.
Dogajanje se je nato preselilo v veliki
šotor, kjer sta bili na voljo hrana in pijača. Ob prijetni glasbi so se udeleženci v

Plezanje na drog
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polnem številu zabavali, medtem pa
so bili v zakulisju pripravljeni še zadnji rezultati in izveden sestanek predstavnikov ekip posameznih distribucij.
Sledila je razglasitev rezultatov ter predaja zastave naslednjemu organizatorju iger. Zabava se je nato nadaljevala
v nočne ure, dokler se niso udeleženci
poslovili in odšli vsak na svoj konec.
S strani udeležencev iger smo dobili veliko pohval, zato ugotavljam,
da smo uspešno opravili nalogo in
ponovno organizirali kakovostno in
prijetno športno srečanje. Za to gre
zahvala organizacijskemu odboru,
še posebno Mojci Lampe in Marjani
Hribar, prav tako pa vsem zaposlenim
v nadzorništvu Črnomelj, z Igorjem
Adlešičem in Romanom Weissem na
čelu. Poleg njih gre zahvala tudi vsem
ostalim, ki so prispevali k uspešni izvedbi teh iger, a v tem prispevku niso
posebej omenjeni. Gre za sodelavce,
ki so skrbeli za obdelavo rezultatov,
za prevoze tekmovalcev med prizorišči, redarje, fotografe ter druge, ki so
skrbeli, da so se tekmovalci in gostje
dobro počutili. Bilo mi je v čast in veselje sodelovati v taki ekipi.
Na koncu moram čestitati tudi vsem
tekmovalcem, ki so zastopali naše barve, za njihov delež pri skupnem uspehu. Še posebne čestitke pa namenjam
zmagovalcem in dobitnikom kolajn.
Igor Čučnik

Sodražica 2012

Namizni tenis
in 70-letni jubilej
Kot že vrsto let, je bilo tudi letošnje prizorišče
tekmovanj v namiznem tenisu zaposlenih podjetja
Elektro Ljubljana v Sodražici. Tekmovanje v
namiznem tenisu za leto 2012 se je odvijalo 14.
aprila, tudi tokrat v telovadnici OŠ dr. Ivan Prijatelj.
Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 8 tekmovalk
in 12 tekmovalcev.
Rezultati moški: prvo mesto je osvojil Robert Grofelnik, drugo mesto pa si je
priboril naš upokojenec Stane Gašperič,
ki je februarja letos praznoval že svojo
70 letnico. Tretje mesto je osvojil Janko
Čuk, četrto pa Mojmir Urh. Od 5. mesta naprej so se uvrstili Mitja Fabjan,
Dušan Jančar, Marjan Prhaj, Jaka Pavlin,
Bogdan Jakovac, Ivan Ožbolt, Milan
Ščepanović in Damjan Grabrijan. Žal se
tudi letošnjega turnirja zaradi obveznosti
ni mogel udeležiti uspešen tekmovalec
Andrej Potrbin iz Trbovelj.
Rezultati ženske: prvo mesto je tudi
tokrat osvojila Nataša Oblak, drugo mesto je pripadlo Vilmi Marolt, tretja pa je
bila Darja Hostnik. Četrto mesto je osvojila Urška Podbevšek, peto Virna Konrad,
sledile so Mojca Lampe, Anita Flajs in
Jelka Urh.
Rezultati tekmovanja so pokazatelj
moči in hkrati tudi že pomoč pri sestavi
moške in ženske ekipe za namizni tenis
za letne igre EDS. Zaključek s podelitvijo nagrad je potekal v prijetnem okolju,
ki ga ponuja turistična kmetija Oblak v
Riglju nad Ortnekom. Tekmovalci so
že tradicionalno prejeli spominsko nagrado. Tokrat je bila to lesena žlica z
izžganim motivom, ki ga je ročno izdelal vsakoletni vodja tekmovanja, organizator in uspešen tekmovalec Stane
Gašperič. Ročno izdelano darilo iz dežele suhe robe je lep spomin na tekmovanje in spodbuda, da se naslednje leto
spet srečamo. V sproščenem vzdušju in

ob okusni hrani smo obujali spomine na
pretekla tekmovanja.
Tokratna podelitev nagrad je bila še
posebej slovesna, saj je bila v znamenju
70-letnice Staneta Gašperiča, ki kljub letom še vedno vitalno in z večnim optimizmom skrbi za prijetno vzdušje v panogi
namizni tenis in ŠD Elektro Ljubljana nasploh. V imenu ŠD je Stanetu, ki je 70 let
praznoval februarja letos, čestitala Mojca
Lampe in mu ob tej priložnosti predala
darilo. Vsi tekmovalci so Stanetu zaželeli
še na mnoga športna leta.
Želimo si, da bi se naslednje leto v
Sodražici zbralo še več športnih navdušencev, saj je prijetno okolje spodbuda
za športni duh prav vseh udeležencev.
Virna Konrad
Foto: Mitja Fabjan

Udeleženci tekmovanja v namiznem tenisu.
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Nepal

Dežela pod streho sveta
1. DEL
Oktobra in novembra lani se je pričelo 25 dnevno obdobje, na
katerega sem se skupaj z ženo in sedmimi prijatelji pripravljal
dobro leto. Odšli smo na trek v Nepal. Iz Ljubljane do Zagreba
smo preko Frankfurta po slabih šestih urah prispeli v glavno
mesto Katarja – Doho, od tu pa po šestih urah v Katmandu,
v četrt Kamel. V skupini nas je bilo devet. Vodja skupine je bil
Tomaž Jamnik, dober poznavalec Makaluja in Himalaje, nekdanji
član jugoslovanske odprave, ki je leta 1975 z Makalujem
dosegla prvi slovenski osem tisočak.
Nepal

Nepal je republika, ki je po površini 7
krat večja od Slovenije in šteje 14 krat več
prebivalcev, od tega jih je 40 % mlajših
od 15 let. Leži v južni Aziji, na severu
meji s Kitajsko, na jugu pa z Indijo. Je
celinska država, znana predvsem po tem,
da na njenem ozemlju leži velik del gorovja Himalaja z 8.848 m visokim Mount
Everestu (Sagarmathe), najvišji gori
sveta na meji s Kitajsko. Glavno mesto
Katmandu (1400 m) šteje nekaj preko sedemsto tisoč prebivalcev. Nepal je nastal

Prodajalci na ulici v Katmanduju.

leta 1768. Do konca 20. stoletja je bila država kraljestvo, v začetku 21. stoletja pa
ga je zaznamovala državljanska vojna. Do
takrat je bil Nepal edina država na svetu,
v kateri je bil Hinduizem uradna državna
religija. Začasna vlada je 18. maja 2006
proglasila Nepal za sekularno državo in
28. decembra 2007 sprejela zakon, s katerim je proglasila Nepal za federativno
demokratično republiko Nepal (Sanghiya
Loktantrik Ganatantra Nepal) in odpravila monarhijo. Uradni jezik je nepalščina,

Urejen kaos.

ki ga govori približno polovica prebivalcev, govorci nepalščine se imenujejo
Kašura pa tudi Gorkati ali Parbatija, kar
bi po naše pomenilo Jezik gora.

Katmandu

Katmanduja je izhodišče za vse treke
na tem področju. Nepoznavalec razmer
doživi tukaj popoln kulturni šok.
Tu se po ozkih ulicah gnetejo avtomobili, mopedisti, kolesarji, rikše in pešci, v
predmestjih tudi psi in krave. Vozniki rikš
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zvonijo, avtomobili hupajo, vsi pa se prerivajo, vpijejo. A kljub zmedi se promet
po čudežu kar nekako normalno odvija.
Za nas, ki smo vajeni vožnje po desni,
videz popolnega kaosa povečuje še vožnja po levi strani ceste. Sčasoma pa tudi
obiskovalec pride do spoznanja, da ima
nekako vse svoj smisel. Najboljši izraz za
vse to bi bil urejen kaos.
Ulični prodajalci vsakega, ki pokaže
kanček zanimanja za njihovo vsiljivo ponudbo, vztrajno zasledujejo. Za evropsko
oko, vajeno razmeroma čistega okolja, je
precej šokanten pogled na smeti, ki ležijo
povsod. A se po pričevanju sopotnikov, ki
so že bili tu, tudi na tem področju premika
na bolje.
Naslednji dan smo z 12 sedežnim letalom poleteli do Tumlinghtarja (410 m)
nad področjem, ki je lepo obdelano s polji v terasah. Obdelana je vsaka ped zemlje, ki zaradi strmih pobočij še dovoljuje obdelavo. Po opravljenih formalnosti
v nekakšni lopi s streho, se odpravimo
do hotela Makalu. Zaradi zamud so nas
do prvega prenočevanja v šotorih odpeljali z nečim, kar je bilo podobno džipu.
Vanj se nas je poleg voznika zbasalo še
deset, na zadnjem odbijaču pa še dva
potnika. Cesta, ki so jo je naredil buldožer in deževje, je najbolj podobna strugi
potoka. Po dobri uri vožnje moramo v
Khandbariju, ki je upravno središče tega
okrožja, zaradi okvare zamenjati džip.

Nnosač nosi našo in svojo prtljago dobrih 40 kg.

Dobimo še starejšega. Že v temi pridemo
v Mane Bhanyang (1105 m).
Kot smo se dogovorili, je bilo bujenje
vsak dan ob 6 uri. Dobimo topel jutranji
čaj, nato posodo s toplo vodo za jutranjo higieno, nato pa ob sedmih zajtrk na
prostem. Tega sestavljajo »porič« - neke
vrste ješprenj, dalbat - nekakšna debela
mastna palačinka, jajca na več načinov in
seveda čaj, instant kava ali kakav. Že pred
zajtrkom smo pripravili potovalne vreče,
ki jih je 43 nosačev skupaj z opremo in
hrano odneslo že prej do naslednjega tabora. V naših nahrbtnikih so bile le najnujnejše stvari.
Pot nas vodi deloma po grebenu mimo
majhnih zaselkov, terasastih polj riža in
prosa. Ob kočah, pretežno na kolih zaradi monsunskega deževja, pod njimi pa je
prostor za živino, so lepo obdelane njivice s krompirjem in zelenjavo. Po dobrih
sedmih urah hoje pridemo v Chichilo
(1850 m).
Naslednje jutro nas ob sončnem vzhodu v daljavi prvič pozdravi s soncem obsijani Makalu (8463 m) in ob njem kot
piramida visoki Peak 6 (6809 m). Tudi
ta dan nas pot vseskozi vodi po grebenski cesti, po kateri z mulami tovorijo
začimbe, ki rastejo ob koreninah dober
meter visokih rastlin s suličastimi listi in
so na tem področju zelo pogoste. Kmalu
iz ceste pridemo na dobro uhojeno pot,
ki jo uporabljajo domačini kot glavno

Sušenje prosa.

Tipična domačija na tem področju.

Pot nas pelje navzdol mimo terasastih riževih
polj do pragozda.
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povezovalko med Chichilo in Numom. V
Num (1505 m) pridemo v popoldanskih
urah. Naselje, ki je za nas mala vas, je za
njihove razmere precej velik kraj. Leži na
nekakšnem jezikastem grebenu, ki ga na
obeh straneh omejujeta strmi soteski. Po
eni od njih teče reka Arun, ki izvira nekje
v Tibetu. Proti večeru nas v taboru obišče
vaški učitelj, ki nam pripoveduje o kraju (Num), Nepalu in njihovi šoli. Z njim
pridejo tudi radovedni šolarji, ki so veseli
vsakega darila, tako kemičnih svinčnikov
kot balonov.
Mimo terasastih riževih polj se naslednji dan spustimo do pragozda, kjer smo
v krošnjah stoletnih dreves opazili plašne
opice. Pot navzdol je zelo strma in narejena kot nekakšno stopnišče. Ob reki Arun
na višini 630 m nas pozdravi prvi in edini viseči most na naši poti. Reka, ki je tu
zelo deroča, se v nižini skupaj s pritoki
umiri in izlije v Indijski ocean. Ta dan
smo iz Numa do Seduwe premagali približno 8000 »stopnic«.
Naslednji dan hodimo mimo manjših zaselkov, kjer nas pozdravljajo prijazni domačini in smejoči se otroci z
NAMASTE, kar pomeni, dober dan, dobrodošli, hkrati je to tudi zahvala in kmalu
na snidenje. Pokrajina postaja vedno bolj
vodnata, saj čedalje pogosteje prečkamo
potočke in studence.
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Tashingaon

Tabor je postavljen na dvorišču hiše s
trgovino in prenočišči, lastniki pa gradijo
tudi nov lodge v Yangre Kharki. Prikupna
mladenka, ki nam postreže v majhni »trgovinici«, malo zatem z otroci že igra nogomet, nato pa še nakrmi prašiče. Otroci
se kot vedno sučejo okrog nas in z velikim zanimanjem gledajo svoje portrete na
fotoaparatih
Dan počitka. Ker pa nismo hoteli cel
dan poležavati smo se odpravili na bližnji
2500 m visok hrib. V pragozdu, ki ga prečkamo, iz stoletnih dreves visi mah in nekakšen lišaj, manjša jasa, kjer smo se ustavili,
pa je bila videti iz drugega sveta. Ožgana
stoletna drevesa so brez krošenj štrlela v
nebo, pod njimi pa je bila bujna podrast.

Jutro

Če smo se prejšnji dan predvsem vzpenjali, nas je danes čakala dinamika vzponov in spustov. Iz tabora smo se najprej
povzpeli na prelaz Khongma La ( 3870 m),
kjer smo uživali ob čudovitih pogledih na
Makalu (8463 m) in na strani mogočno
Kanchanjango (8586 m). Nato smo se spustili skozi rododendronov gozd in se spet
vzpeli na prelaz Ghungru La (4056 m).
Sledil je spust do manjšega ledeniškega jezera, kjer smo uživali ob prekrasnih
odsevih vršacev na njegovi mirni gladini.

Po kratkem počitku nadaljujemo na prelaz
Shipton La (4220 m), najvišjo točko tega
dne ter se spustili do dvojnega jezera Kalo
Pokhari (4020 m). Sledil je vzpon na nov
prelaz Keke La (4152 m) in nato dolg spust
do kamp prostora Dobato (3800 m).
Kamp je v dolini, ki jo z ene strani
obsije sonce, na drugi strani pa čez stene
padajo veliki ledeni slapovi. Ob prihodu v
kamp je precej mrzlo, zato smo veseli toplega čaja. Jutro v šotoru je okoli - 5 st. C,
zato nam je voda v plastenkah zmrznila.
Zajtrk na prostem pri 9 st. C hitro zaključimo. Skozi rododendronov pragozd se
spuščamo po nekakšnem suhem hudourniškem koritu. Kmalu pridemo do votlin,
ki so s kamenjem delno zaprte in služijo
za bivake (Mumbuk). Tomaž nam pove,
da je z tukaj že prenočeval z jugoslovansko odpravo leta 1974. Pot nas še vedno
vodi navzdol in po dobrih dveh urah smo
nad reko Barun, ki izvira pod Makalujem.
Ob njej skozi gozd in po skalah nad reko
pridemo do planine, kjer se pasejo jaki.
Pot nadaljujemo gor in dol po zelo spolzkem kamenju ob reki. Včasih se odpre lep
pogled na Makalu in na Peak 7 (6185 m).
Po osmih urah pridemo v kamp Yangri
Kharke (3540 m). Ker je zelo mrzlo, po
večerji hitro odidemo v spalke. Šotor, ki
je naša jedilnica, pa zasedejo nosači.
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Naj fotografija 2012
V uredništvu našega glasila tudi v letošnjem letu
nadaljujemo z natečajem za najboljšo fotografijo –
Naj fotografijo leta 2012.
Za letošnjo prvo številko smo v uredništvo prejeli sedem zanimivih fotografij. Poslali so jih Aleksandra Frank Staniša, Anton
Štimec, Janez Pančur, Marjan Drolc, Matjaž Belšak, Srečko
Mihelič in Stanka Krušič. Avtorjem fotografij se zahvaljujemo
za poslane fotografije.
K sodelovanju v natečaju za naj fotografije vabimo tudi druge
sodelavce in upokojence. Prispevajte svoje zanimive fotografije
in našim bralcem pričarajte izjemne delčke življenja, ujete v fotografski objektiv.

Srečko Mihelič - Večerni rand

Uredništvo

Aleksandra Frank - Portal na previsu

Alojz Hančič

Stanka Krušič - Kabelsko vozlišče (Kambodža)

Matjaž Belšak - Blagoslovljena elektrika

Tashingaon (2085 m) zadnja naseljena vas na naši poti do baznega tabora.

Ledeniško jezero 3900 m.

Anton Štimec - Stara svetilka

Marjan Drolc - Bakla na drogu

Janez Pančur - V oboku
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Recept
KUHARSKI

Čokoladno lešnikova torta Izgubljeni raj
BISKVIT
5 jajc – rumenjake ločimo od
beljakov
80 g sladkorja
150 g moke
12 g pecilnega praška
1 vaniljev sladkor
4 žlice nutele

NADEV
500 g sladke smetane
5 žlic nutele
NAVLAŽITEV
4 dl mleka
kakav
3 žlice ruma

POSTOPEK
Beljake s polovico sladkorja stepemo v sneg. Z drugo polovico
sladkorja stepemo rumenjake, da dobimo penasto zmes (5 min).
Nato jim primešamo nutelo, 1/3 snega in postopoma še moko, pomešano s pecilnim praškom. Dodamo preostali sneg in rahlo premešamo. Pečemo 40 min na 180°C. Biskvit ohladimo na rešetki in
ga nato dvakrat prerežemo.
Smetano stepemo in vanjo umešamo nutelo. Mleko, rum in kakav
segrejemo in nato ohladimo. Vsako plast biskvita navlažimo in
premažemo s kremo. Na koncu s preostalo tretjino kreme premažemo torto še po stranicah in z njo okrasimo torto.
Teja Perjet,
Elektro energija

ZAHVALA
Ob udaru strele, ki je 1. maja 2012, ob 20:32 zanetila požar na
stanovanjski hiši družine Šinkovec na Rovah pri Radomljah, bi
se družina Šinkovec rada iskreno zahvalila vsem za izkazano
solidarnost, materialno pomoč in podporo. Zahvala v prvi vrsti
velja vsem gasilcem CPV Domžale, PGD Rova, PGD Radomlje
in PGD Homec, ki so s hitrim in pametnim posredovanjem
obvarovali velik del stanovanjske hiše. Posebna zahvala velja
sorodnikom, sosedom, krajanom in drugim, ki so pomagali pri
sanaciji požarišča in ponovni izgradnji ostrešja. Ob zahvali pa bi
se radi spomnili tudi na podjetje Elektro Ljubljana, ki je tudi s finančno pomočjo pomagalo k hitri obnovitvi stanovanjske hiše.
Še enkrat, iskrena hvala vsem in vsakemu posebej za izkazano
pomoč, solidarnost in sočutje.
Tadej Šinkovec,
v imenu družine Šinkovec

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo
izžrebancu Tinetu Kmetič iz Zagorja ob Savi, ki bo prejel praktično nagrado.

Elektro Ljubljana d.d.
Uredništvo Novic

Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na
dopisnico do vključno 27. 9. 2012 in jo pošljete na naslov: 

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

UNIVERZALNI
IN
SREDNJENAPETOSTNI KABLI

VISOKONAPETOSTNI KABLI
DO 500KV
OPTIČNI KABLI

KABELSKI
PRIBOR

STIKALNE
NAPRAVE

PSA ‐ POWER SERVICE ASSISTANT – Mobilni sistem vzdrževanja
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

Mobili sistem vzdrževanja je učinkovito orodje, ki omogoča vzdrževanje prostorsko
porazdeljenih sistemov z vključevanjem procesov od preventivnega vzdrževanja do
podpore pri izvajanju posegov (vključno z zajemanjem podatkov o nastalih stroških).
Uporaba PSA sistema omogoča vzdrževalcem lažje planiranje in vodenje del, ter točno
beleženje opravljenih posegov (poraba materiala, opravljenih ur, itd.). PSA sistem
ustvarja visoko stopnjo razpoložljivosti, mobilnosti in učinkovitosti terenskih ekip, saj
omogoča ustrezno operativnost tudi brez posebnega poznavanja terenskih razmer.
PSA sistem je samostojna informacijska
rešitev za podporo vzdrževanja na
terenu, ki se navezuje na obstoječe poslovno informacijske sisteme. Širšo
uporabnost PSA sistema zagotavlja njegova prilagodljiva funkcionalnost, ki jo
podjetja potrebujejo za doseganje večje storilnosti in hitre odzivnosti. PSA sistem
združuje in dopolnjuje obstoječe podatkovne baze, kar predstavlja hitrejšo,
uporabniku prijazno in stroškovno sprejemljivo mobilno nadgradnjo. PSA sistem se
navezuje na različne obstoječe EAM sisteme (IBM Maximo, Oracle
EBS, SAP, Navision, ...), kar omogoča integracijo s povsem
internimi rešitvami podjetja. Za vzdrževanje geografsko
porazdeljenih naprav se PSA sistem povezuje z že obstoječim
geografsko informacijskim sistemom podjetja (ESRI ali drugi) in
tako z navigacijo omogoča točno lociranje in snemanje dostopnih poti. Prav tako se lahko navezuje na druge
specifične podatke iz različnih tehnoloških informacijskih sistemov, ki so na razpolago in omogočajo dopolnitev
nalog za delo ali spremljanje izvedenih posegov. Za delo na terenu PSA sistem podpira različne mobilne platforme
(kot so Windows Mobile in Android) in tako omogoča vzdrževalcem večje izkoriščanje obstoječih mobilnih naprav.
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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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