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Uvodnik
V letošnji prvi številki Novic smo
osrednjo temo namenili sistemu celo
vitega upravljanja s tveganji. Pogosto
se namreč pojavlja vprašanje, ali se za
posleni in vodstva v podjetjih zavedajo,
katera so tista tveganja v poslovanju in
vodenju podjetja, ki značilno vplivajo
na njegovo uspešno in zanesljivo de
lovanje. Pri tem ima lahko vsak svoje
videnje, le redko pa se zgodi, da imamo
pri tem objektiven ali celosten pogled
na delovanje celotnega podjetja, upo
števajoč da so posamezna tveganja lah
ko tudi priložnosti.
Elektro Ljubljana d.d. uspešno po
stavlja sistem celovitega upravljanja
s tveganji, kar izhaja iz zaostrenega
gospodarskega trenutka in usmeritev
OECD, ki težijo k transparentnemu,
učinkovitemu in strateškemu vode
nju podjetja. Tveganja smo razdelili
v tri skupine - strateško, operativno
ter finančno tveganje - in jim določili
skrbnike, ocene tveganj, ukrepe s kate
rimi jih obvladujemo, odgovorne ose
be za izvajanje ukrepov in vrste nad
zornih poročil. Matrika ocenjevanja
pomembnosti posameznih tveganj je
enotna, kar zagotavlja konsistentnost
in preglednost celotne matrike tve
ganj. Sistem celostnega upravljanja s
tveganji ni projekt ampak proces, ki
vodi k razumevanju delovanja družbe
in njene izpostavljenosti. Je eno najpo
membnejših orodij uprave in izvršnih
direktorjev ter njihovih sodelavcev,
predvsem pa dodatno zagotovilo, da
vodstvo sistematično upravlja družbo
Elektro Ljubljana v smeri obvladova
nja tveganj in jo posledično ščiti pred
nevarnostmi, ki bi oteževale doseganje
tako letnih kot strateških ciljev družbe.
V praksi to pomeni našo dejavnost in
uspešen poslovni rezultat družbe, kar je
dandanes največja vrednota slehernega
zaposlenega v Elektro Ljubljana d.d..
Mark Collauti,
izvršni direktor OE Skupne storitve
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Svetovni dan varčevanja z
električno energijo
Kot že vrsto let, smo tudi v letošnjem
letu obeležili svetovni dan varčevanja z
električno energijo.
Vsem zainteresiranim so strokovnja
ki Elektra Ljubljana in Elektro energije
brezplačno svetovali o učinkoviti rabi
električne energije v ljubljanski poslo
valnici družbe, pri čemer je bilo medij
sko pokrivanje dogodka opazno.
Promocijski prostor skupine Elektro Ljubljana.

Mateja Pečnik,
služba za marketing in komuniciranje

Elektro Ljubljana
na konferenci
EN. ODMEV 013
V marcu je potekala že tradicionalna
strateška energetska konferenca En.odmev
013. Njen pokrovitelj je bila tudi Elektro
Ljubljana.
Konferenca, na kateri se vsako leto
zberejo ključni energetiki, je tokrat
potekala v Grand Hotelu Union v
Ljubljani, kjer so podelili nagrade za
najbolj odmevno energetsko podjetje. Na
konferenci so bila predstavljena aktualna
predavanja, soočena strokovna mnenja,
podane strokovne ocene ter napovedi o
ključnih tematikah, ki bodo oblikovale
prihodnost slovenske energetike. Elektro
Ljubljana je na konferenci sodelovala
kot pokrovitelj ter v preddverju na raz
stavnem prostoru predstavila ponudbo
skupine Elektro Ljubljana.
Mateja Pečnik,
služba za marketing in komuniciranje

Svetovanje o varčni rabi električne energije.

Sodelovali smo na sejmu
Dom 2013

V soboto, 16. marca 2013 smo na
sejmu Dom 2013 na Gospodarskem
razstavišču sodelovali s predavanjem,
kako varčevati z električno energijo.
Naša vloga na predavanju v okviru
sejma je bila dvojna: nastopili smo kot
svetovalci o učinkoviti rabi električne
energije ter hkrati tudi kot predstavnik
našega hčerinskega podjetja Elektro
energije d.o.o., ki je ponosni pokrovitelj
projekta Učinkovite soseske 2013.
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Upravljanje s tveganji

Prispevek k doseganju
boljših poslovnih rezultatov
Uršula Krisper na promocijskem prostoru.

Tematska predavanja, ki so se na sej
mu odvijala v sklopu svetovalnih storitev
ZRMK, so bila namenjena obiskovalcem
sejma ter seveda tudi tekmovalcem projekta
Učinkovite soseske 2013. Menimo, da
je naša prava vloga biti aktiven član
tekmovalne ekipe, ki se poteguje za dosego
čim večjih prihrankov električne energije
ter hkrati biti tudi v vlogi svetovalca.
Veliko lažje je namreč zgolj podajati
nasvete, kako varčevati z energijo, mnogo
težje pa je lepe nasvete tudi udejanjati.
Tudi v prihodnje bomo v okviru projekta
sodelovali na podobnih srečanjih ter na
iskren način izvrševali svoje poslanstvo
- biti zanesljiv partner. Poleg nasvetov o
varčevanju z električno energijo pa smo
mimoidočim obiskovalcem predstavili
tudi mednarodne projekte s področja
električne mobilnosti, na katerih aktivno
sodelujemo. Zagovarjamo namreč stališ
če, da varčevanje z energijo ne sme biti
omejeno le na eno vrsto energije, zajemati
mora čim več vrst, neizogibno pa je
povezava tudi s prometnim sektorjem in
z okoljem.

Novo vodstvo v Elektro
energiji d.o.o. in OE
Storitve za uporabnike

Uršula Krisper,
služba za napredne storitve

C

V Elektru Ljubljana d.d. smo že v letu 2012 začeli s projektom celovitega
upravljanja s tveganji, ki bo končan v sredini leta 2013. Namen projekta
je vzpostavitev sistema za nadzor nad posameznimi tveganji, ki so visoko
ocenjena in lahko značilno vplivajo na doseganje tako letnih kot tudi triletnih
strateških ciljev podjetja. Vzpostavljen bo register tveganj s pripadajočimi
skrbniki, ocenami vgrajenega in končnega tveganja, ukrepi in nadzorom. Sistem
bo orodje uprave pri obvladovanju tveganj, namenjen zaščiti pred nevarnostmi,
ki bi lahko oteževale izvajanje poslovnih načrtov in doseganje ciljev družbe.

elovito obvladovanje tveganj
pripomore k obvladovanju
procesov in pomaga voditi
podjetje v pravi smeri, kar po
veča verjetnost doseganja boljših poslov
nih rezultatov ter omeji verjetnost ustvar
janja izgube. Z upravljanjem tveganj
ohranjamo in tudi dodajamo vrednost
ugledu družbe kot celote. Upravljanje s
tveganji predstavlja podporo podjetju pri
doseganju ciljev. Z zagotavljanjem konsi
stentnosti in načrtovanjem aktivnosti nudi
podporo poslovnemu odločanju, pripo
more k učinkovitejšemu razporejanju vi
rov in kapitala, omogoča razvoj stroke in
znanja, nudi podporo zaposlenim in zago
tavlja optimizacijo poslovnih aktivnosti.
Vzpostavljen celovit sistem upravljana s
tveganji bo orodje uprave in širšega vod
stva pri nadzoru nad realizacijo zastavlje
nih ciljev, ki bo omogočalo hitro reakcijo
Polaganje 110 kV kabla.

22. marca 2013 je vodenje družbe
Elektro energija d.o.o. prevzel mag.
Igor Podbelšek, dosedanji izvršni di
rektor storitev za uporabnike v Elektru
Ljubljana.
Na mesto izvršnega direktorja OE
Storitve za uporabnike je bil imenovan
Igor Volf.
Mateja Pečnik,
služba za marketing in komuniciranje
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Za predavanje o varčni rabi električne energije je bilo veliko zanimanja.

v primeru izpostavljenosti posameznim
tveganjem, ki so posledica prepoznanih
povzročiteljev.
Cilji celovitega in pravočasnega za
znavanja tveganj in njihovega učinkovi
tega obvladovanja so doseganje strateških
in poslovnih ciljev, hitrejše odzivanje na
spremembe, zmanjševanje vpliva nega
tivnih ali izrednih dogodkov ter optimiza
cija razmerja med tveganjem in donosom.
V nadaljevanju izpostavljamo ključna
tveganja po posameznih področjih poslo
vanja, za katera ocenjujemo, da jim bo
družba izpostavljena tudi v prihodnosti.
Tveganja razvrščamo v tri skupine: stra
teška, operativna in finančna tveganja.

Strateška tveganja

Investicijska tveganja predstavljajo
v družbi tveganja zaradi nepravočasne iz
vedbe investicij za zagotavljanje zadostne
zmogljivosti elektroenergetskega omrežja,
dolgotrajnega izvajanja investicij in nedo
seganja načrtovane ekonomike investicij.
Tveganja pri načrtovanju in vrednote
nju investicij, nabavi opreme ter izvedbi
del obvladujemo z vzpostavljenim sis
temom planiranja investicij ter izbora
izvajalcev del in s sprotnim nadzorom
upravičenosti sprememb investicij, vpliva
sprememb na načrtovane stroške ter do
seganja načrtovane realizacije. Zunanje
dejavnike tveganja, na katere družba
nima neposrednega vpliva, obvladujemo
s sodelovanjem v postopkih sprejemanja

zakonodaje, sodelovanjem pri pripravi
prostorskih načrtov lokalnih skupnosti in
čim hitrejšim pridobivanjem potrebnih
soglasij h gradbenemu dovoljenju.
Pripravlja se celovit organizacijski
predpis s področja investicijskih vlaganj,
ki bo zajemal ekonomske kriterije za od
ločanje, notranje kontrole, postopke od
naročanja do kolavdacije ter nadzora.

ʼʼ

Nič velikega ne zraste
naenkrat, prav nič
hitreje kot grozdje ali
smokve. Če mi rečeš,
da želiš smokvo, ti
odgovorim, da je za
to potreben čas. Naj
najprej vzcveti, obrodi
in šele nato dozori do
svojega polnega okusa.
EPIKTET

ʼʼ
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Usmeritev lastnika - Tveganja stra
tegije/upravljanja sodijo v širšo skupino
strateških tveganj. Tveganje za družbo
predstavlja strategija s slabo postavljeni
mi cilji in slabo odzivnostjo na spremem
be, ki prihajajo iz okolja. Izvedba strate
gije mora biti podprta tako, da so strateški
cilji skladni s kadrovskimi in tehnolo
škimi zmožnostmi organizacije in da so
ustrezno komunicirani znotraj družbe.
Družba je v državni lasti, zato v skla
du z Načeli korporativnega upravljanja
upošteva visoke standarde preglednosti,
objavlja bistvene informacije o vseh za
devah, ki jih navajajo načela in se usmer
ja v področja, ki so pomembna za državo
kot lastnico in splošno javnost. Tveganja
v zvezi z upravljanjem so povezana s
sprejeto lastniško politiko, ki vpliva na
zagotavljanje preglednega in odgovorne
ga upravljanja družb s potrebno stopnjo
strokovnosti in učinkovitosti.
Namen in hkrati cilj obvladovanja tve
ganj na področju strategije je vzpostavitev
in vzdrževanje uspešnega in stroškovno
učinkovitega sistema notranjih kontrol,
ki bo zagotavljal vzdrževanje tveganj na
sprejemljivi ravni, tako z vidika finančne
uspešnosti kot ugleda družbe.
Kadrovsko tveganje - Upravljanje
s človeškimi viri je pomemben člen ob
vladovanja tveganj v družbi. V spremen
ljivih pogojih poslovanja so bila v letu
2012 prepoznana ta kadrovska tveganja:
izguba ključnih kadrov, tveganja v zvezi
z optimizacijo kadrovskih virov, tveganja
zaradi premajhnega potenciala zaposlenih,
previsoki stroški dela, tveganje nemotivi
ranosti, nedoseganje strateških ciljev druž
be in neizpolnjevanje predpisov ter pravil
s strani zaposlenih. V lanskem letu smo z
namenom obvladovanja tovrstnih tveganj
pristopili k izvedbi projekta Vzpostavitev
sistema celostnega razvoja kadrov. V okvi
ru projekta bomo v družbi poskrbeli za
razvoj ključnih in perspektivnih kadrov
ter zagotavljanje stimulativnega delovne
ga okolja. V družbi izvajamo elektronske
letne razgovore, ki so pomemben pokaza
telj razvoja zaposlenih. Z njihovo pomočjo
ugotavljamo potrebe ter želje zaposlenih
po dodatnem izobraževanju in usposablja
nju in kontinuirano skrbimo za aktivno ter
načrtno usposabljanje zaposlenih na vseh
organizacijskih nivojih. Tveganja v naši
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dejavnosti predstavlja tudi pomanjkanje
kadrov deficitarnih poklicev, zato aktiv
no sodelujemo na področju štipendiranja,
omogočamo obvezno prakso študentom in
dijakom ter smo odprti za oglede vsem in
teresnim skupinam. Z lokalnimi šolami te
sno sodelujemo na različnih področjih, saj
želimo dejavnost podjetja približati mla
dim in perspektivnim kadrom. Za zdravje
in zadovoljstvo zaposlenih podjetje aktiv
no podpira pridobivanje certifikata Družini
prijazno podjetje.
Tržna tveganja - V družbi predsta
vljajo tveganja zmanjšanja naložbenih
aktivnosti investitorjev in s tem povezano
opuščanje, optimiranje in spreminjanje
terminskih planov predvidenih gradenj
(projektov). To tveganje družba obvla
duje z racionalizacijo poslovanja, izko
riščanjem notranjih rezerv in izvajanjem
trženjskih aktivnosti. Tveganja zunanjega
okolja so dogodki iz okolja, ki vplivajo na
poslovanje družbe, vendar slednja nanje
nima vpliva. Zato je pomembno, da jih
družba po eni strani zna v čim večjem ob
segu predvideti ter se po drugi strani na
nje z ustrezno organiziranostjo pripraviti.
Namen obvladovanja oziroma spreje
ma poslovnega tveganja tržne dejavnosti
je zagotavljanje fleksibilnosti oziroma
prilagajanja in optimiranja terminskih
planov oziroma zasedenosti izvajalskih
skupin zaradi bodisi opustitve ali racio
nalizacije posameznih projektov s strani
naročnikov/investitorjev. To se v določe
nem obdobju kaže bodisi kot preveliko
povpraševanje po izvajanju del (preza
sedenost oziroma konica dela), bodisi
kot pomanjkanje del na tržni dejavnosti.
Tveganje sprejemamo predvsem s pomo
čjo fleksibilnega planiranja in usklajeva
nja terminskih planov delovnih skupin
na kvartalni, mesečni ali tedenski ravni,
kjer gre za prepletanje regulirane in tržne
dejavnosti. Tveganje sprejemamo tudi
v smislu navezanosti na gradbeno pa
nožno dejavnost, znotraj katere v večini
primerov poteka tudi proces oziroma se
gment izvedbe elektromontažnih storitev.
Tveganje se lahko še zmanjšuje s pravo
časnim zaznavanjem kritičnih trenutkov
in posledično pravočasnim ukrepanjem,
kakor tudi s povečanim komercialnim
udejstvovanjem ter oglaševanjem obsto
ječih in morebitnih novih tržnih storitev.

Operativna tveganja

Tveganje izgube premoženja družbe
- Cilj obvladovanja tveganj na področju
zavarovanj je ob določenih aktivnostih
in postopkih zagotoviti ter ohraniti vre
dnost premoženja družbe. S sklenitvijo
zavarovalne pogodbe se tveganje za na
stanek potencialno ocenjene nevarnosti
nepričakovanega in nepredvidenega ško
dnega dogodka delno prenese od družbe
(zavarovanca) na druge tržne udeležence
(zavarovalnice). Premoženje družbe šči
timo pred nepooblaščenimi dostopi ter
pristopi in sicer s prenosom obveznosti za
varovanje premoženja na pogodbene iz
vajalce (sklenjene pogodbe z varovalnimi
družbami). Prenos posrednega tveganja
na druge pa se izvede s sklenitvijo pogod
be o fiksni ceni določenega proizvoda ali
storitve.
Nabavno tveganje - Namen obvla
dovanja tveganja je zagotavljanje pravo
časne, zahtevane/naročene in cenovno
usklajene dobave materiala ali storitev.
Nabavno tveganje obvladujemo s pogod
benimi določili, spremljanjem stanja na
ročil in z izvedbo ukrepov ob morebitnih
kritičnih trenutkih.
Na tveganje lahko vplivajo predvsem
nepravočasne dobave potrebnih materialov
ali storitev s strani dobaviteljev/izvajalcev,
kar posledično lahko pomeni neizpolnje
vanje pogodbenih obveznosti naše družbe.
Obstaja tudi možnost nedobave materialov
s strani dobaviteljev zaradi sprememb cen
surovin, kar lahko pomeni nezmožnost
dobave materialov po že usklajenih po
godbenih cenah zaradi finančne izgube
dobavitelja. Za zmanjšanje vpliva tveganja
lahko izvajamo le aktivnosti kot so spro
tno spremljanje stanja naročil ter izvajanje
ukrepov ob morebitnih kritičnih trenutkih
(iskanje rezervne možnosti dobave materi
ala, usklajevanje rokov izvedbe).
Tveganje poslovnih procesov (za
posleni) - Namen je zmanjšati s strani
zaposlenih namerno ali nenamerno pov
zročene izgube ali izgube, ki vključuje
jo zaposlene. Sem uvrščamo morebitne
namerne ali nenamerne napake ter zlo
rabe (kakovost izvedbe del, izpolnje
vanje pogodbenih določil, kontrola in
spremljanje del), nerazpoložljivost zapo
slenih (planiranje), postopke obravnave
zaposlenih ter zagotavljanje varstva pri
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delu (upoštevanje predpisov in navodil).
Tveganje obvladujemo z ustreznim plani
ranjem, izvajanjem oziroma izpolnjeva
njem pogodbenih določil in zahtev ISO
standardov ter preverjanjem izdelanih po
nudbenih predračunov in nato sklenjenih
poslov (projektov) skozi celoten življenj
ski ciklus. Na tveganje lahko vplivajo
dogodki, ki so posledica nepravilnega
ravnanja zaposlenih zaradi manjše, delne
ali popolne opustitve sistema notranjih
kontrol - vodenje, načrtovanje in spre
mljanje dela, neizpolnjevanja pogodbenih
določil, določil ISO standardov in varstva
pri delu. Zmanjšanje tveganja bi bilo moč
zagotoviti še z dodatnim preverjanjem
izdelanih ponudbenih predračunov (kon
trolni list ponudbe) pred samo izvedbo,
s kontroliranjem in spremljanjem tržnih
poslov skozi celoten življenjski ciklus ter
pravočasnim zaznavanjem, opozarjanjem
in posledično ukrepanjem ob nastanku
morebitnih kritičnih dogodkov.
Tveganje v delovanju merilno komunikacijske opreme - V letu 2012 se
je v procesu prevzemov nove merilno
komunikacijske opreme vzpostavilo sis
temsko testiranje v skladu s Sistemskimi
obratovalnimi navodili za distribucijsko
omrežje in Navodilom za uvrščanje me
rilne opreme v nabor opreme v skladu

Pregled TK naprav.

s SONDO. Prav tako se je prvič izva
jala kontrola merilnih mest v skladu s
Sistemskimi obratovalnimi navodili za
distribucijsko omrežje po 72. in 75. členu.
Nadaljevali smo tudi izvajanje statistič
nega vzorčenja elektronskih števcev de
lovne energije. Takšen napreden pristop
bo dolgoročno dvignil kakovost nadzora
nad posameznimi populacijami merilne
opreme v uporabi in znižal stroške redne
meroslovne kontrole celotnih enovitih po
pulacij števcev električne energije.
V letu 2012 se je poleg drugega nad
zora merilno komunikacijske opreme
intenzivno vzpostavljal nadzor pretokov
električne energije na področjih, kjer je že
nameščena napredna merilna infrastruk
tura. Prilagodila se je programska oprema
za nadzor pretokov električne energije na
distribucijskem omrežju. Merilni podatki
z napredne merilne infrastrukture omogo
čajo tudi stalno spremljanje delovanja me
rilno-komunikacijskih naprav, tako da se
napake in okvare na merilnih mestih lahko
odpravijo v najkrajšem možnem času.
Tveganje pri delovanju informacijsko-komunikacijske opreme merilnega
centra - V preteklem letu je bila izvedena
analiza ranljivosti informacijsko-komuni
kacijske opreme merilnega centra (MC).
Informacijsko-komunikacijska oprema
MC je bila ocenjena s stopnjo tveganja
7 po ISO 27001, kar predstavlja visoko
ranljivost sistema. V skladu s ciljem pod
jetja Elektro Ljubljana, da stopnje tveganj
posameznih informacijskih sistemov ne
smejo presegati ocene 6, je treba za to
informacijsko sredstvo z ustrezno rešitvi
jo oceno tveganja zmanjšati. Na podlagi
analize je bil izdelan Program razvoja in
izvajanja varovanja informacij s predvi
denimi ukrepi za zmanjšanje groženj in
ranljivosti. V letu 2013 se bo v skladu s
programom vzpostavila informacijsko
-komunikacijska infrastruktura, ki bo za
gotavljala nemoteno delovanje procesov
od števca do računa, nemoteno skalabil
nost z večanjem števila merilnih mest na
daljinskem zajemu, ustrezno zanesljivost
in razpoložljivost sistema in sistemske
pogoje za izvajanje varnostne politike v
skladu z ISO 27001.
Informacijska tveganja - Izvajanje
poslovnih procesov je v veliki meri odvi
sno od horizontalnih funkcij upravljanja

poslovnih
informacijskih
storitev.
Zaradi lažjega obvladovanja informacij
ska tveganja delimo na več podskupin.
Prepoznali smo tveganja skupne informa
cijske infrastrukture, skupnih centralnih
gradnikov, aplikativnih sistemov, vključ
no s predstavitvenim delom, in tveganja
na nivoju izvajanja informacijskih stori
tev. Temelj vsega predstavlja ocena tve
ganja vseh prepoznanih informacijskih
sredstev v družbi. Analizo in upravljanje
informacijskih tveganj se izvaja skladno
z uveljavljenim organizacijskim predpi
som, ki poleg opisa postopka zajema tudi
metodo ocenjevanja informacijskih sred
stev, ocenjevanja ranljivosti ter groženj
in na podlagi tega tudi opredelitev ter
izračun tveganj. Tveganja obvladujemo
s pomočjo vsakoletnih programov ukre
pov. Uveljavljeni in najbolj prepoznani
ukrepi so sprejet in stalno preverjan načrt
neprekinjenega poslovanja, vsakoletna
analiza varnosti informacijskega sistema
ali etični načrtovan vdor v informacijski
sistem, učinkovito upravljanje varnostnih
incidentov, več nivojska protivirusna za
ščita, stalno aktivno nadzorovan sistem
za preprečevanje zlorab, izvajanje var
nostnih politik ter uveden, nadzorovan
sistem dodeljevanja avtentikacij in avto
rizacij ter drugo. Vseskozi sledimo teh
nološkim trendom in uvajamo nove teh
noloških rešitve ob upoštevanju realnih
razpoložljivih sredstev. Preventivno skr
bimo za ciklično menjavo informacijske
tehnologije, pri tem pa upoštevamo poleg
tehnološke zastarelosti tudi gospodarno
namembnost uporabe sredstva. Družba
vseskozi sledi tehnološkim trendom in
uvaja nove tehnoloških rešitve ter ustre
zno usposablja sodelavce in uporabnike.
Tveganje nedelovanja informacijske
opreme sistema obračuna in povezanih
IT rešitev - Tveganje se je v preteklem letu
obvladovalo preko sodelovanja v delovnih
skupinah in projektnih skupinah GIZ, s
pravočasno pripravo projektnih nalog, ki
so pokrivale zakonodajne spremembe na
področju obračuna omrežnine in prispev
kov ter nujno potrebnih posodobitev ob
stoječega sistema. Prav tako se preko nad
zora nad pravilnostjo obračunov in ostalih
dokumentov, ki se generirajo, sproti odkri
va morebitne napake in pomanjkljivosti.
Zaradi razvoja novega sistema se lahko na
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obstoječem sistemu implementirajo samo
nujne spremembe, ki so vezane predvsem
na zakonske spremembe, zato razvoja ni in
se bistveno povečuje tveganje nedelovanja
oziroma nekonkurenčnosti obstoječe in
formacijske rešitve.
Pravno tveganje - Pravno tveganje v
podjetju je tveganje nastanka finančne in
poslovne izgube zaradi kršenja ali nepra
vilnega upoštevanja zakonov, podzakon
skih predpisov, kolektivne pogodbe in
internih aktov, sprejemanja nepravilnih
pravnih odločitev ter zaradi neodzivno
sti ali nepravočasne odzivnosti (npr. za
mude rokov za vložitev tožbe in podaje
odgovora na tožbe, za vložitev pritožbe
na odločitve državnih organov oziroma
njihovo nevložitev ter za izdajo odločbe
v upravnem postopku, neodločanje o zah
tevku za revizijo), kar vse lahko privede
do pritožbe, reklamacije, sodnih postop
kov, penalizacije ter druge materialne in
moralne škode.
Tveganja obvladujemo z nenehnim iz
obraževanjem in ažurnim seznanjanjem
zaposlenih s spremembami na področju
zakonodaje in v internih aktih, s spreje
manjem internih aktov, ki opredeljujejo
poslovne procese in z aktualnimi pravni
mi vsebinami (varstvo osebnih podatkov,
arhiviranje, urejanje nepremičnin ipd.).
Prav tako izvajamo ustrezno medsebojno
komunikacijo (posvetovanje z notranjimi
ali zunanjimi strokovnjaki pred spreje
mom poslovnih odločitev), pravočasno
vključujemo ustrezne pravne strokov
njake v projektne time in nasploh v re
ševanje pravne problematike. Izvajamo
tudi parafiranje vseh pogodb in dopisov s
strani pooblaščenih oseb v družbi, s čimer
zmanjšujemo verjetnost nastanka škodlji
vih posledic oziroma preprečujemo rav
nanja, ki so lahko njihov vzrok.
Tveganja na področju varstva Tveganja s področja varnosti in zdravja
pri delu ter požarne varnosti se odražajo
tako na ekonomski ravni - pri izgubah
zaradi bolniških odsotnosti, regresnih
zahtevkov, invalidnosti zaposlenih, preki
nitev dela zaradi delovnih nezgod, slabše
organizacije dela - kot tudi na neekonom
ski ravni - v nezadovoljstvu zaposlenih.
Tveganje obvladujemo s tehničnimi in
organizacijskimi ukrepi, kar se odra
ža s sprejeto izjavo o varnosti z oceno
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tveganja, zdravstveno oceno tveganja
za posamezna delovna mesta, s spreje
tim požarnim redom ter z aktivnostmi v
okviru standarda OHSAS 18001. V okvi
ru standarda OHSAS 18001 deluje devet
programov za zmanjševanje tveganj, ki
pokrivajo pomembna tveganja. Ključnega
pomena je obravnava in odprava takšnih
dogodkov, ki jih je bilo šest v letu 2012.
Obvladovanje tveganj, predvsem pa
zmanjševanje tveganj na področju VZD in
PV, se bo postopoma dosegalo predvsem
z dvigom splošne ravni kulture varnosti in
zdravja vseh zaposlenih, tako izvajalcev
del kot nadrejenih in najvišjega vodstva.
Tveganja s področja ravnanja z okoljem - Tveganja s področja ravnanja z
okoljem predstavljajo tveganja nastanka
finančne izgube zaradi napačnega ravna
nja z odpadki, onesnaženja okolja zaradi
izliva olja ipd. Tveganje obvladujemo
z aktivnostmi v okviru standarda ISO
14001, predvsem pa s sprejetim načrtom
gospodarjenja z odpadki, učinkovitim
ločevanjem in evidentiranjem odpadkov,
oceno okoljskih tveganj in na tej podla
gi sprejetimi okoljskimi programi ter s
stalnim dopolnjevanjem in preverjanjem
izvajanja organizacijskih predpisov s po
dročja okolja.
Okoljski vidiki - Register okoljskih
vidikov OB KUD 063-OP65-01 je bil ob
novljen 16. aprila lani. Prepoznano je bilo
8 novih vidikov. V skladu z metodologi
jo, opisano v OP SS 65 03, so v registru
prepoznani pomembni okoljski vidiki. Za
vse pomembne okoljske vidike so določe
ni tudi okoljski programi.
Okoljski incidenti pa poleg finančne
izgube, ki je merljiva, predstavlja tudi
tvegane izgube ali zmanjševanje ugleda
podjetja, ki se je zavezalo izpolnjeva
ti najvišje okoljske standarde. Skrb za
okolje predstavlja danes ključno družbe
no kategorijo, ki se v podjetju obvladu
je s standardom ISO 14001 in sistemom
spremljanja tako lokalne kot državne
zakonodaje ter implementacije v poslov
ni proces. V leto 2012 pri inšpekcijskem
pregledu niso bile ugotovljene nepravil
nosti. Zunanja presoja SIQ 2012 na po
dročju okolja je bila z vidika preventivne
ga delovanja zelo uspešna. Ugotovljeno
ni neskladij in izdana so bila 4 priporoči
la, ki se uspešno implementirajo.

Finančna tveganja

Z učinkovitim upravljanjem finančnih
tveganj sledimo cilju stabilnega poslova
nja z doseganjem načrtovanih poslovnih
rezultatov. S sistematičnim upravljanjem
s finančnimi tveganji želimo zmanjšati iz
postavljenost posameznim tveganjem na
sprejemljivo raven.
Kreditna tveganja - Zajema vsa tvega
nja neplačevanja pogodbenih obveznosti
poslovnih partnerjev deloma ali v celoti.
Plačilna nedisciplina se je v preteklem
letu še stopnjevala. Zaradi zaostrenih go
spodarskih pogojev je tudi država iskala
rešitve za izboljšanje plačilne sposobnosti.
Z dopolnitvijo Zakona o preprečevanju
zamud pri plačilih (ZPreZP-1) so se nad
gradili ukrepi za odpravo plačilne nespo
sobnosti. Predvsem je zakon zaostril po
goje obračuna zamudnih obresti, zaostril
plačilne pogoje, ustrezneje definiral proces
večstranskega pobota, uvedel inštrument
Izvršnice kot izvršilnega naslova in vpeljal
»kodeks ravnanja« v plačilnem prometu.
Temu ustrezno se je pozorno spre
mljal plačilni promet tudi v naši druž
bi. Pozorneje smo spremljali dogajanje
na plačilnem trgu in v skladu z novimi
instrumenti tudi v zavarovanje tveganj
vpeljali spremembe, ki jih opredeljuje
novi Zakon o preprečevanju zamud pri
plačilih. Tveganja smo zavarovali tudi z
instrumentom Izvršnice kot izvršilnega
naslova. Tveganja obvladujemo tudi z
rednim spremljanjem finančnega stanja
poslovnih partnerjev z uporabo različnih
identifikacijskih orodij in tehnik, sistema
tično izvajamo nadzor in vršimo izterjavo
zapadlih terjatev, omejujemo izpostavlje
nost do posameznih poslovnih partnerjev
ter uvajamo zaščite glede na sposobnost
in oceno poslovnega partnerja z upora
bo različnih možnih zavarovanj: bančni
mi garancijami, meničnimi inštrumenti,
avansnimi plačili in delno zadržanimi
sredstvi. Prav tako izvajamo tudi alter
nativne plačilne pobotne oblike, kot so
medsebojne kompenzacije, verižne kom
penzacije s kupci ter koriščenje storitev
izvajalcev elektronskih pobotov.
Po naši oceni se bo zaradi zaostrenih
gospodarskih razmer plačilna nediscipli
na nadaljevala tudi v letu 2013, zato bomo
kreditnim tveganjem še najprej posvečali
veliko pozornost.
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Likvidnostno tveganje - Zajema tve
ganja, ki so povezana s primanjkljajem
razpoložljivih finančnih virov za porav
navanje tekočih obveznosti. Ker družba
vodi postopke zadolževanja v skladu z
Uredbo o pogojih in postopkih zadolže
vanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o
javnih financah (Ur.l. 112/2009), se vo
dijo razgovori z resornim ministrstvom,
Ministrstvom za finance, AUKN-jem in
bankami, da zmanjšujemo tveganje refi
nanciranja.
Kratkoročno likvidnostno tveganje
družba obvladuje s sistematičnim načrto
vanjem bodočih denarnih tokov, učinko
vitim upravljanjem denarnih sredstev in
ustreznimi, vnaprej dogovorjenimi, kre
ditnimi linijami pri bankah. Dolgoročno
likvidnostno tveganje družba obvladuje
z izboljševanjem kapitalske ustreznosti in
ustreznim refinanciranjem posojil in po
sojilnih pogojev.
Največja nevarnost, ki se je že zače
la izkazovati tudi v letu 2012, je pred
vsem pomanjkanje denarnih sredstev na

bančnem trgu. Padajoči »reiting države«
je še dodatno zaostril ceno in dostop do
likvidnih sredstev, čemur je družba po
svečala posebno pozornost in za obvlado
vanje tveganja tudi spremenila razpisne
pogoje za pridobitev ustreznih likvidnih
sredstev.
Obrestno tveganje - Družba Elektro
Ljubljana je zaradi pomembnega deleža
dolžniškega financiranja izpostavljena
tudi obrestnemu tveganju. Glavnina poso
jilnih pogodb je bila sklenjena na podlagi
spremenljivih obrestnih mer (EURIBOR,
LIBOR), zato ima spreminjanje obrestih
mer na globalnih finančnih trgih velik
vpliv na poslovanje družbe. V letu 2012
je na podlagi zadnjega posega ECB v
mesecu juniju, z znižanjem referenčne
obrestne mere za 0,25 %, kratkoročna
obrestna mera dosegla najnižji nivo v za
dnjih 13 letih, vendar je kljub temu ocena
analitikov in ECB, da se obrestna mera v
letu 2013, predvsem zaradi prepotrebne
stabilizacije bančnega sektorja, ne bo bi
stveno spreminjala.

Obrestno tveganje se obvladuje s pridr
žanjem pravice po predčasnem odplačilu
posojila in zamenjavo spremenljive obre
stne mere za nespremenljivo ali obratno.
Dodatno varovalo je tudi relativna razpr
šenost kreditnih aranžmajev. Družba je
za obvladovanje obrestnih tveganj za del
dolgoročnih posojil uporabila izvedene fi
nančne inštrumente.
Valutno tveganje - Družba je delno iz
postavljena tudi valutnemu tveganju, pri
katerem se zmanjšujejo gospodarske ko
risti zaradi spremembe deviznega tečaja.
Družba je izpostavljena valutnemu tvega
nju do leta 2017 zaradi najema dveh dol
goročnih posojil v tuji valuti - švicarskih
frankih. V primeru bistvenega povečanja
valutnega tveganja se bo družba odloča
la o dodatnih ukrepih, sicer pa je sprejeta
strategija, da se zadolžujemo v evropski
monetarni valuti.
Gregor Kita,
koordinator upravljanja s tveganji

Delo na drogu.
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Elektro Ljubljana OVE

Intenzivni utrip
se nadaljuje
Podjetje Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja
obnovljivih virov energije, d.o.o. je v preteklem letu
nadaljevalo svojo usmeritev delovanja na trgu storitev
iz naslova gradnje in vzdrževanja proizvodnih naprav iz
obnovljivih virov energije. Intenzivno smo izvajali svoje
aktivnosti predvsem na segmentih izgradnje sončnih
elektrarn »100 % na ključ« in postavljanju električnih
polnilnih postaj. Izvajali smo tudi vzdrževanje sončnih
elektrarn in s sodelovanjem zunanjih sodelavcev razvili
nadzorni sistem nad delovanjem sončnih elektrarn.

R

edno in kakovostno vzdrževa
nje sončnih elektrarn je za op
timalno izrabo energetskih po
tencialov postavljenih sončn ih
elektrarn izjemnega pomena. Redno vzdr
ževanje sončnih elektrarn obsega dnevni
nadzor nad obratovanjem elektrarne,
pripravo podatkov za mesečni obračun
in kontrolne preglede vseh elementov.
Poleg rednega vzdrževanja izvajamo tudi
intervencijsko vzdrževanje sončnih elek
trarn. To obsega intervencijska popravila
opreme in sanacijo opreme zaradi večjih
napak ali okvar, ki jih ni možno odpraviti
na terenu in zahtevajo namestitev rezerv
ne opreme.
Nadzor nad delovanjem sončnih elek
trarn izvajamo preko lastnega nadzornega
sistema. Razvili smo ga v sodelovanju
z zunanjim izvajalcem. Spletni portal je
namenjen za spremljanje proizvodnje
električne energije v sončnih elektrarnah,
nadzorni sistema pa nam zagotavlja
podatke o delovanju sončne elektrarne osvežitev podatkov na vsakih 15 minut,
obveščanje ob napakah, arhiviranje
podatkov in prenos na portal pri
investitorju.
Portal obsega naslednje module: CMS
(Content Management System), modul

www.el-ove.si
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Uporabniki, Elektrarne, Alarmiranje,
Dežurstvo in modul GSM. Modul CMS
omogoča urejanje in posodabljanje vsebine
spletnega portala. Prilagojen je za urejanje
vsake posamezne strani in predstavlja
uporabniku prijazen način upravljanja s
spletnim portalom. Modul Uporabniki
omogoča
registracijo
neomejenega
števila uporabnikov, ki lahko spremljajo
delovanje sončnih elektrarn. Modul
Elektrarne omogoča sistematiziran prikaz
parametrov za spremljanje optimizirane
proizvodnje električne energije na son
čnih elektrarnah. Modul Alarmiranje
omogoča alarmiranje o napakah dežurnim
vzdrževalcem. Poročanje poteka preko
SMS sporočil na mobilni telefon in preko
elektronskih sporočil na elektronsko pošto.
Modul Dežurstvo omogoča vpisovanje
dnevnih dežurstev. Modul GSM omogoča
neprekinjeno posredovanje informacij
o delovanju elektrarne preko GSM
vmesnika neposredno v bazo strežnika.
V bazi strežnika se podatki shranjujejo
in pripravijo za nadaljnjo uporabo. Za
vzpostavitev nadzora posamezne sončne
elektrarne je potrebno zagotoviti GPS
vmesnik, prilagoditi program skladno
z lastnostmi razsmernikov, povezati
elektrarno s strežnikom in v aplikacijo.

Vse informacije v zvezi z vzdrževanjem
sončnih elektraren in delovanjem nad
zornega sistema dobite preko e-naslova:
info@el-ove.si ali na telefon: 01-230-4984 oz. 031-336-374.
Simon Peternel,
Elektro Ljubljana OVE
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Nova ponudba za gospodinjske odjemalce

Pregled dela na EU projektih

Najnižja cena električne energije
v Sloveniji brez pogojevanj

Elektro Ljubljana še
naprej tvorno sodeluje
v projektih električne
mobilnosti

T

V Elektro energiji smo izkoristili ugodne razmere na trgu električne
energije in pripravili novo ponudbo za gospodinjske odjemalce. Nizka
cena je to, kar si kupci najbolj želijo in veseli smo, da smo bili uspešni
in smo jim ustregli. Dosegli smo namreč zelo ugodne - najnižje cene v
Sloveniji v vseh tarifah - višji, manjši in enotni - za naše končne odjemalce
brez kakršnih koli pogojevanj.

udi imena paketov smo izbrali
na novo: Zanesljivo TOP po
nudbo in s tem poudarili tako
dolgoletno tradicijo kot tudi
cenovno najboljšo, top ponudbo. Kupci in
bralci Novic lahko tako izbirate med temi
paketi:

Najnižja
cena ni vse.

• TOP 14, ki velja do začetka leta 2014
oziroma do 31. 12. 2013,
• TOP 14 +, ki velja do 31. 5. 2014,
• TOP 15, ki velja do začetka leta 2015,
natančneje do 31. 12. 2014 in
• TOP 16, ki velja do začetka leta 2016,
natančneje do 31.12. 2015.
Svetujemo vam, da izbrani paket na
ročite čim prej, saj so količine električne
energije po teh cenah omejene.
Naročilo električne energije je sedaj
tudi zelo poenostavljeno in veliko pre
prostejše. Obiščite novo spletno stran

Elektro energije www.zanesljivo.si in si
zagotovite električno energijo po najugo
dnejših cenah v samo dveh korakih. Vse
informacije, potrebne za naročilo, najde
te na katerem koli mesečnem računu za
električno energijo.
Seveda pa smo vam na razpolago za
pomoč tudi v našem klicnem centru na
080 28 08, ob delovnikih med 7.30 in
16.30, ob petkih pa od 7.30 do 15.30.
Elektro energija - Zanesljivo moja.
mag. Stanka Krušič,
Elektro energija

Že v predhodnih številkah te revije smo vas seznanjali o aktivni
vlogi družbe Elektro Ljubljana v treh EU projektih s področja
električne mobilnosti. V tokratni številki vam bomo podali nekaj
informacij o napredovanju zadanih nalog in doseženih ciljih.
Naša participacija na vseh treh projektih ima namreč skupno
rdečo nit - testiranje funkcionalnosti polnilne infrastrukture in
podpora pri načrtovanju in izdelavi potrebnih informacijsko
komunikacijskih sistemov.
SMARTV2G

Projekt Smart Vehicle to Grid, ki se je
pričel v juniju 2011, prehaja v drugo po
lovico. V tem času smo skupaj s partner
ji pripravili zahtevano dokumentacijo,
to so podrobni opisi izvedenih nalog v

Je pa dober začetek.
Elektročrpalka na Trojanah.

projektu in vzporedno nudili še strokov
no pomoč ostalim partnerjem. Skladno z
zadolžitvijo na projektu smo postavili dve
polnilni postaji – elektročrpalki, in sicer
pri Gostinskem podjetju na Trojanah in
Gostišču GTC 902 na prelazu Črnivec.

Pripravili smo tudi funkcijsko dokumenta
cijo za izdelavo algoritma, ki bo na podlagi
vhodnih podatkov (meritev iz transforma
torskih postaj) ob pomoči optimizacijskih
algoritmov izravnaval konice v omrežju
ob hkratnem polnjenju več električnih vo
zil. Nadaljnje aktivnosti bodo v prihodnje
usmerjene predvsem na pripravo primerne
ga okolja za testiranje izdelanih algoritmov
in zbiranje rezultatov daljinskega nadzora
in optimizacije polnjenja električnih vozil.

ICT4EVEUE

www.zanesljivo.si poceni energijo

Cenik

Projekt iz razvojno raziskovalnega
programa ICT, pri čemer kratica pro
jekta pomeni ICT Services for Electric
Vehicle Enhacing the User Experience
(Informacijsko komunikacijske storitve
za električna vozila za izboljšanje storitev
uporabnikov), se je pričel v začetku leta
2012. Kot podaja že sam naziv, gre v pro
jektu za pripravo storitev za končne upo
rabnike električnih vozil, ki bodo temeljile
na inovativnih informacijskih in komuni
kacijskih tehnologijah. Predvideni so trije
pilotni projekti, ki naj bi večinoma potekali
vzporedno: mesto Bristol (VB), Vitoria
in Pamplona (Španija) ter v Sloveniji
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Ljubljana in Maribor. Projekt sledi ideji, da
se vzpostavi centralni sistem upravljanja
polnilnih postaj nad obstoječimi sistemi,
tako da bi uporabniki pri potovanju nemo
teno uporabljali vse storitve, ki jih sicer
sistem ponuja. Storitve kot so registracija
uporabnika, polnjenje in kasnejše plačilo
napolnjene količine energije, pregled nad
prostimi postajami, najbližja postaja in teh
nični podatki o postajah bodo tako dostopni
vsem registriranim uporabnikom, ne glede
na lokacijo. Elektro Ljubljana bo v nada
ljevanju projekta preizkusila in testirala
pridobljen nadzorni sistem za upravljanje
polnilne infrastrukture, s poudarkom go
stovanja na polnilnih postajah, postavljenih
izven območja Elektra Ljubljane. Središče
testiranj bodo polnilne postaje, ki so že
postavljene, in bodo omogočale polnjenje
baterij za doseganje relacije LjubljanaMaribor. Zagotovo bosta navedeni polnil
ni postaji iz projekta SMARTV2G veliko
doprinesli tako k tehnični realizaciji poto
vanja, kakor tudi k lokalnemu razvoju in
dvigu ugleda ter ozaveščenosti. Sinergija
med več projekti je namreč najboljši dokaz
za njihovo izvajanje.

MOBINCITY

Zadnji med projekti je Mobincity –
Smart Mobility in Smart City (Pametna
mobilnost v pametnem mestu), ki se je
pričel v juliju 2012 in bo enako kot pred
hodna, trajal tri leta. Na projektu sodeluje

www.ict4eveu.eu

Logotipi evropskih projektov.

Elektročrpalka na Črnivcu.
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Izgradnja dvojne kabelske povezave
RTP Grosuplje – RP Škofljica

13 partnerjev, ki bomo v skupnem sode
lovanju pripravili »mestno« aplikacijo, ki
bo povezovala voznika, električno vozilo,
promet in polnilno infrastrukturo. Sistem
bo v posebej izdelanih dodatkih vključe
val in pravilno urejal dobljene informaci
je o vremenu, stanju na cestah, možnostih
javnega prevoza, stanju razpoložljivih
parkirišč, ipd. Drugi del aplikacije pa bo
obdeloval agregirane podatke upravljavca
omrežij, dobaviteljev energije ter distribu
iranih virov energije, torej sistemski vidik,
ter izbrane elemente upravljanja z energijo.
Skupek vseh teh informacij bo uporabniku
električnega vozila omogočal optimizacijo
načrtovanja poti in izbor optimalne lokaci
je za polnjenje svojega vozila, z upošteva
njem učinkovite rabe energije.
Tadej Šinkovec,
služba za napredne storitve

G
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Bistveno izboljšanje
energetskih razmer na
južnem obrobju Ljubljane

S

V želji po ohranitvi močne podobe samostojnih občin z razvitim gospodarstvom in
celovito družbeno in javno infrastrukturo, v manjših občinah blizu glavnega mesta
pristopajo k revitalizaciji starih mestnih jeder in h gradnji manjših obrtno-industrijskih
con, ki privabljajo nova delovna mesta. Omenjene spremembe imajo za posledico
spiralno rast porabe električne energije na teh območjih.

premembe v zaposlitveni in so
cialno-geografski strukturi prebi
valstva, ki sta posledici prehoda
družbe iz dejavnosti sekundar
nega sektorja v dejavnosti terciarnega, po
stindustrijskega sektorja, so neposredno
povezane z dvigom kakovosti življenjske
ravni. Slednje spreminjajo uveljavljenost
različnih vrednot in motivacija ljudi, da se
vse pogosteje odločajo za bivanje na po
deželju oziroma na obrobju večjih mest.
K povečani stopnji procesa, imenovanega
suburbanizacija, ki pomeni prostorsko pre
obrazbo obmestnih naselij, je v preteklem
obdobju prispevala tudi izboljšana prome
tna infrastruktura do bližnjih mestnih sre
dišč. S tem se obrobna naselja, ki geograf
sko pripadajo manjšim občinam, postopno
preobražajo v spalno satelitska naselja
večjih sosednjih mestnih občin in pri tem
izgubljajo lastno identiteto. Zaradi želje po
ohranitvi podobe samostojnih občin tako
obrobne občine revitalizirajo stara mestna
jedra in gradijo obrtno-industrijske cone.
Vse to pa spodbuja izrazito rast porabe ele
ktrične energije.
Z enakimi izzivi se srečujeta občini
Škofljica in Ig, ki mejita na Mestno obči
no Ljubljana ob njeni južni meji. Oskrba
odjemalcev z električno energijo je v
omenjenih občinah zagotovljena preko
dveh srednjenapetostnih daljnovodov DV
Vrhnika in DV Podtabor, ki se napajata iz
razdelilno transformatorske postaje RTP
110/20 kV Grosuplje. Daljnovoda, od

katerih prvi oskrbuje naselja vzdolž leve
ga brega avtocestnega odseka Grosuplje –
Ljubljana vse do osrednjega dela Škofljice,
vključno z delom naselja Lavrica, drug pa
poteka v smeri naselji Podtabor-ŽelimljeIg-Matena z odcepom za Iški Vintgar, tvo
rita medsebojno odprto zanko za potrebe
zagotavljanja rezervnega napajalnega sta
nja. Obremenitev obeh daljnovodov v času
dnevnih konic občasno presega vrednosti,
ki bi omogočile brezpogojno zagotovitev
rezervnega napajanja ob najbolj neugo
dnih izpadih daljnovodov. Razmeroma ve
lika dolžina glavne linije daljnovoda DV
Podtabor (21 km) pa v kombinaciji z viši
no odjema v dnevni konici na območju od
Iga do Tomišlja prispeva k padcem napeto
sti, ki presegajo priporočljive vrednosti za
20 kV napetostni nivo.
Zaradi omenjenega stanja v obstoje
čem 20 kV omrežju in posledične ne
zmožnosti priključevanja novega odjema
se na odseku med RTP Grosuplje in raz
delilno postajo RP 20 kV Škofljica gradi
neposredna srednjenapetostna 2 x 20 kV
kabelska povezava, ki bo izvedena z vo
dniki večjega tipiziranega prereza Al 240
mm2. V letošnjem letu sta za dokončanje
tako predvideni še preostali dve fazi gra
dnje, s čimer bo lahko že opremljena raz
delilna postaja, ki se nahaja na pragu novo
nastajajoče obrtne cone v Škofljici, prešla
v polno funkcionalno obratovanje z izvodi
v smeri omenjene OC, naselja Lavrica in
občine Ig. Nova struktura 20 kV omrežja

bo pomenila prerazporeditev ločilnih mest
na obstoječih daljnovodih in posledično
skrajšanje dolžine njihovih glavnih linij,
kar bo najbolj izrazito v primeru daljnovo
da DV Podtabor.
Preko nove RP Škofljica bo po izgradnji
neposrednega kabelskega izvoda iz ome
njene razdelilne postaje do ureditvenega
območja predvidene cone v Igu, ki leži v
neposredni bližini istoimenskega naselja,
mogoče tudi novim odjemalcem cone za
gotoviti polno načrtovano priključno moč.
Od omenjenih ojačitev na 20 kV nivoju
distribucijskega omrežja si v prihajajočem
obdobju obetamo večjo zanesljivost obra
tovanja in dolgoročno zadostno oskrbo od
jemalcev z električno energijo na južnem
obrobju Ljubljane.
Jernej Dittrich,
DE Ljubljana okolica

Trasa kabelske kanalizacije RP Škofljica – RTP
Grosuplje.
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RTP Mengeš v izgradnji

Objekt že pod streho
Gradbena dela v razdelilno
transformatorski postaji (RTP)
Mengeš potekajo v skladu z
načrtom. Nad komandno stavbo je
položena finalna ESAL kritina, prav
tako je v celoti izdelana streha,
enokapnica in pločevinast sendvič
TRIMO s finalno kritino na kovinski
podkonstrukciji. Izdelana je tudi
žlota ter odtoki iz strehe.
Zmontirani so Alu stavbno pohištvo
ter stekleni del med komandno stavbo in stikališčem. V objektu so v grobem zaključene strojne inštalacije.
Na zahodni strani objekta sta narejeni meteorna kanalizacija in ponikovalnica ter vgrajeni cisterna za vodo
in greznica. Izvedena je celotna betonska konstrukcija TR boksov, vgrajeni so tudi vsi kovinski elementi.
Trenutno se izvaja montaža podkonstrukcije in toplotna izolacija prezračevalne fasade. Na južni strani se
izvaja zunanja kanalizacija, pripravlja
pa se tudi podlaga za izvedbo estrihov v samem objektu. Izvajajo se
ozemljitve v stenah nadstropja, razvod elektrike v stenah N – ZN valjanec in Cu vrv. V cevno instalacijo se
izvaja uvlek električnih vodnikov.
Projektantka še vedno pripravlja sheme polaganja keramike in kamna. V
kratkem pričakujemo končno shemo, tako da se bodo dela lahko nemoteno nadaljevala. Geometer mora
še zakoličiti glavne vzdolžne in prečne smeri za izvedbo zunanjih točkovnih temeljev. S tem se bo pričela tudi
izgradnja zunanjega dela RTP – to je
zunanjega 110 kV stikališča.
Lea Lunder,
oddelek za gradbeno dejavnost,

RTP Mengeš v gradnji. Foto: Mirko Koren
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EKK od RP Škofljica do RTP Grosuplje

20 KV kablovodi RTP Črnomelj- Ručetna vas

Dvostransko napajanje
z električno energijo
na območju Škofljice

Izvedba druge faze
energetske oskrbe
Semiča

Območje naselja Škofljica nima zagotovljenega
dvostranskega napajanja z električno energijo.
Zaradi vse večje negotovosti pri oskrbi in potreb po
novih odjemnih mestih je potrebno izvesti kabelsko
kanalizacijo s pripadajočimi glavnimi vozliščnimi in
pomožnimi linijskimi jaški ter 20 kV kablovodom na
odseku med RTP Grosupljem in RP Škofljico.

T

rasa poteka pretežno po jav
nih poteh, delno pa tudi po
zasebnih kmetijskih zemljiščih
mimo naselij Ponova vas, Sela
pri Šmarju, Šmarje – Sap ter Tlak v obči
ni Grosuplje in po naselju Škofljica, kjer
se tudi priključi na srednje napetostno 20
kV omrežje. V sklopu izgradnje 20 kV
kablovoda, se bo izvedla tudi pokablitev
daljnovodov, ki potekajo ob trasi.
Izvajanje 20 kV povezave je zaradi ob
sežnosti razdeljeno na tri faze po obmo
čjih: prva med RP Škofljica in Šmarjem
Sap (nad predorom), druga med Šmarjem
Sap ter naseljem Sela pri Grosupljem in
tretja med naseljem Sela pri Grosupljem
in RTP Grosupljem.
Zaradi najprej pridobljenega gradbene
ga dovoljenja za drugo fazo, se je le-ta v
lanskem letu že izvedla. Dolžina trase je
merila 3750 m. Predvidenih je bilo 24 ka
belskih jaškov dveh različnih tipov. Kabel
se je deloma položil v kabelsko kanalizaci
jo, deloma pa neposredno v kabelski jarek.
Izveden je bil tudi podboj pod železniško
progo (železniški prehod Selo) ter vodeno
podvrtavanje na območju predvidenega
novega krožišča (v naselju Šmarje Sap).
Trenutno je v izgradnji prva faza, to
je območje od RP Škofljice do naselja
Šmarje Sap, v dolžini 2500 m. Predvidenih

je 29 kabelskih jaškov različnih dimenzij.
Tudi v tej fazi se bo kabel deloma položil
v kabelsko kanalizacijo, deloma pa nepo
sredno v kabelski jarek. Kabelska kana
lizacija bo izvedena iz PVC cevi fi 160,
obbetoniranih v celoti ali samo na spojih.
Zaradi izvajanja stikalnih manevrov bo
treba v bližini podvoza pri naselju Šmarje
Sap zgraditi tudi razklopišče. V celotno
traso pa bodo zaradi vgradnje telekomu
nikacijskih vodov vgrajene tudi cevi 2 x
50 mm (dvojček).
Lea Lunder,
oddelek za gradbeno dejavnost

Kabelska kanalizacija v izgradnji.

Projekt zajema drugo fazo energetske oskrbe področja
občine Semič z industrijsko cono. V začetku meseca
oktobra 2012 smo pridobili gradbeno dovoljenje za 20 kV
kablovode RTP Črnomelj-Ručetna vas v dolžini trase 6 km.
S tem je omogočeno nadaljevanje izgradnje prve faze v
lanskem letu položenih kablovodov Ručetna vas-Semič, za
katere smo tudi že pridobili uporabno dovoljenje.

S

pripravo projektne dokumen
tacije za 20 kV kablovode od
RTP Črnomelj do Ručetne vasi,
in sicer za KBV Kot – 3 x 1 x
150 mm2, KBV Semič – 3 x 1 x 240 mm2
in KBV Vrtača – 3 x 1x 240 mm2, smo
pričeli v mesecu januarju 2012. Na trasi
kablovodov je 95 lastnikov parcel, s ka
terimi je bilo sklenjenih 82 služnostnih
pogodb. Veliko dela smo imeli tudi s pri
dobitvijo soglasij od Slovenskih železnic,
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
RS, Agencije za okolje RS, Komunale,
Telekoma Slovenije in občine Črnomelj.
Veliko časa smo izgubili z izvedbo pred
hodnih arheoloških raziskav, pri spre
membi trase ter iskanju novih lastnikov
pa je botrovala gradnja novega magistral
nega vodovoda, ki so ga začeli graditi
tik ob naši novi projektirani trasi. Kljub
zgoraj omenjenim težavam smo uspeli
pripraviti vso projektno dokumentacijo
s pridobljenimi služnostnimi pogodbami
in soglasji v dobrih 6 mesecih. Vloga za
gradbeno dovoljenje na UE Črnomelj je
bila vložena konec avgusta 2012 in pozi
tivno rešena v začetku oktobra 2012, kar
je glede na dolžino trase (6 km) zelo hitro.
Upali smo, da bomo z gradnjo omenje
nih kablovodov pričeli že v mesecu mar
cu 2013, kar smo obljubili tudi lastnikom

njiv in parcel (zaradi pridelkov), toda
zaradi postopka izbire izvajalca se bo
gradnja verjetno pričela pozno v jeseni.
Upamo, da bo izbran kakovosten izvaja
lec gradbenih del, da ne bo težav z lastni
ki parcel in z odškodninami. Z izgradnjo
manjkajočih kablovodov RTP Črnomelj

Obstoječi 20 kV daljnovod Semič.

– Ručetna vas bo omogočena kakovostna
in zanesljiva dobava električne energije
širokega območja Semiča in industrijske
cone Vrtača.
Andrej Panjan,
DE Novo mesto
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Tehnnološke smernice

Beton

Zahteve za kakovostne
betonske drogove
V TS 3:08-134, ki je izšla v septembru
2012 in je veljavna, so poleg ostalih
zahtev za kakovost betonskih drogov
naslednje zahteve:

Uporaba betonskih drogov

• Armiranobetonski drogovi se upora
bljajao samo za vgradnjo v 1 kV do
35 kV nadzemnih vodih kot specialni
drogovi, ki nadomeščajo lesene drogo
ve zaradi specifičnih zahtev vmeščanja
v prostor ali povečanih mehanskih sil
kot n.pr.: progovni ločilniki (PL), kotni
drogovi ter končni in zatezni drogovi.
• Zaradi možnosti poškod med transpor
tom se betonski drog (BD) ne pripo
roča za vgradnjo na težko dostopnih
krajih. Za take primere se priporočajo
cevni jekleni drogovi.
• Uporabo BD za TP se omeji samo na
BD z dovoljeno maksimalno silo 16 do
35 kN v vrhu droga, z možnostjo od
penjanja z vodniki Al-Fe ali PIV pre
reza 70 mm2 ter odpenjanje z UK (uni
verzalnimi kabli) do preseka 95 mm2.
Izjemoma se lahko uporabljajo tudi
glede na potrebe.
• Zaradi težav z betonskimi drogovi za
stebrne TP (indikacija olja, plezanje
na drog, lestve, menjava varovalk, ne
lep videz) se priporoča pri načrtovanju
podeželskih TP, uporabo kampaktnih
pločevinastih TP z močjo do 250 kVA.
• Razvod NN mreže je potrebno projek
tirati s kabli do hiš, kjer se razvod na
daljuje z prehodom v nadzemno SKS
mrežo ali nadaljevanje s kablom. Za
razdeljevanje je treba uporabiti prosto
stoječe razdelilne omarice. V kompak
tnih TP je treba uporabiti samo zaščito
z VV varovalkami.
• Pri projektiranju novih NN mrež ter
pri vzdrževanju NN omrežja se čim
manj uporablja BD in sicer samo tam,
kjer res ni prostora, oziroma kjer se

z lastniki ne da dogovoriti. BD drog
mora ustrezati pričakovanim obreme
nitvam NN vodov.
• Barvanje betonskih drogov je dopustno
samo za potrebe zahtev naravo
varstvenikov in sicer z barvami za
beton s priporočenim odtenkom barve
npr.: RAL 6013. Konkretni barvni
odtenek določi naravovarstvenik.
Strošek barvanja se določi v projektu
za izvedbo (PZI-ju).
• Barvanje se izvede v fazi izgradnje
oziroma tik po napenjanju vodnikov.
Če proizvajalec drogov lahko zagotovi
tehnično ustrezno barvanje, se barvanje
naroči pri naročilu droga.
• Stebre nadzemnih vodov je treba utrditi
v tleh, tako da je zagotovljena zadostna
stabilnost in preprečeno nedopustno
premikanje stebrov pri predvideni
obtežbi. Poleg geomehanskih značil
nosti tal je treba upoštevati tudi sile,
ki delujejo na dele konstrukcije pod
površino tal (tlačna obremenitev,
trenje, vzgon in podobno).

Zgradba in dimenzije

Betonski drogovi so votle armiranobe
tonske cevi, sestavljene iz betona in je
klenih palic, oblikovani, dimenzionirani
ter izdelani v skladu s SIST EN 12843 :
2004. Montažni betonski izdelki – Stebri
in drogovi. Priporoča se izbiro drogov, iz
delanih s centrifugiranjem, lahko so tudi
prednapeti. Priporočena življenska doba
betonskih drogov mora biti najmanj 30
let. Odporni morajo biti pred atmosferski
mi vplivi in onesnaženostjo zraka, njiho
vo vzdrževanje je minimalno.

Beton za izdelavo betonskih drogov
glede na razred izpostavljenosti (glej ta
belo B.1. Anex B SIST EN 12843:2004).
Kakovost betona je lahko > ali < od
C40/50, s tem da je zagotovljena zaščitna
plast betona nad armaturo ali spiralo za
okoljske pogoje E in izpostavljeno klaso
XD1/XS1, od armature za beton > C40/50
20 mm, za beton < C40/50 pa 25 mm ter
do spiral 15 in 20 mm. Izdelava betona in
kontrola kakovosti betona mora ustrezati
standardu SIST EN 206-1.

Posebne zahteve za
armaturo

Vsi priključki z notranjimi navoji,
varjeni na armaturo pred vlivanjem betona, na primer ozemljilni priključki ali
priključki za vijačenje konzol oziroma
opreme, morajo biti izdelani iz vroče
cinkanega jekla. Ohmski upor med tulci
za ozemljitev ne sme biti večji kot 0,025

Uporabljena je jeklena armatura, pri
poroča se izbira drogov s prednapeto ar
maturo v skladu s standardom SIST EN
12843:2004 točka 4.2.

Betonske drogove se označuje na na
slednji način:
oznake: DB 09/ 2,6
1 2 3
kar pomeni:
1 -	DB- drog betonski
2 - dolžina v metrih, npr: 09
3 - maksimalna dovoljena horizon
talna sila na vrhu droga v kN npr:
2,6 (glej Tabelo 1).

Dvosistemski DV 20 kV s kabelskim odcepom
na betonskem drogu.

GENERATOR DEJAVNOSTI

Ohma, kar se dokaže z merilnim poročilom, v primeru če se armatura uporablja
kot ozemljilni vodnik.
Odprtine z notranjimi cevmi morajo
biti vidne in dostopne, brez sloja betona.
Zaščitene morajo biti s plastičnimi vložki,
ki se lahko odstranijo. Odprtina na vrhu
droga se zapre prednostno s kapo iz PVC
materiala ali nerjavne pločevine ali vodoopornega betona - vse varovano pred izpadom z droga.

Oblika drogov

Betonski drogovi morajo imeti obliko
stožca s stalnim prirastkom premera od
vrha do dna max 14 - 15 mm na 1 m dol
žine droga.

Seznam tipskih drogov s
karakteristikami

Seznam tipskih drogov z informativnimi karakteristikami je podan v tabeli 1.
Nosilni betonski drog na NN omrežju.

Armatura

Označevanje pri naročanju

Primer: DB 09/2,6 pomeni betonski
drog dolžine 9 m in z maksimalno dovo
ljeno silo 2,6 kN.

G
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Tabela 1: Karakteristike tipskih betonskih drogov
Nova tipska
oznaka
Elektra Ljubljane

Stara
oznaka
Primorja

Max. dolž.
L (m)
Odstopanje
+5%

> ali =
dop. max. sila
vrh droga v
F (kN)

Informativni zgornji
premer
d (mm)

Informa
tivni
spodnji premer
D (mm)

Informativna globina
vkopa L1 (m)

Informativna
teža G
(daN)

DB 9/2,6

N9

9

2,60

130

265

1,6

643

DB 9/7,2

NO 9

9

7,20

175

310

1,6

877

DB 9/5

K9

9

5,00

265

400

1,6

1255

DB9 /11,36

Z9

9

11,36

310

445

1,6

1479

DB 10/2,6

N 10

10

2,60

130

280

1,6

766

DB10/5

NO 10

10

5,00

175

325

1,7

1021

DB10/7,2

K 10

10

7,20

265

415

1,7

1465

DB10TP/13

K 10 TP

10

13,00

265

415

2,0

1465

DB12/2,7

N 12

12

2,70

130

310

2,0

1059

DB 12/6,3

NO 12

12

6,30

175

355

1,75

1399

DB 12/11,8

K 12

12

11,80

265

445

2,0

2008

DB12TP/16

Z 12 TP

12

16,00

310

490

2,0

2392

DB 12/21

Z 12

12

21,00

310

490

2,0

2392

DB 13/6*

NO 13

13

6,00

220

415

2,2

1903

DB 13/3*

N13

13

3,00

220

413

2,2

2100

DB 14/11,8*

K14

14

11,80

265

475

2,3

2400

DB 14/6*

NO 14

14

6

220

413

2,3

2150

DB 15/20*

K15

15

20

250

475

2,5

2500

Opomba: *V primeru potreb se lahko naroči tudi ustrezne daljše drogove z ustreznimi silami.
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Označbe na drogu

Na vsakem drogu mora biti raz
viden tip proizvoda, letnica proizvo
dnje, nazivna dopustna sila (daN),
dolžina droga (m) in firma proizvajal
ca ter oznaka CE. Oznake so vtisnjene
v svež beton ali na nerjaveči, vendar v
vseh razmerah obstojni ploščici, prič
vrščeni na drog na takšni oddaljenosti
od spodnjega roba droga, da je ozna
ka dobro vidna s tal tudi po postavitvi
droga (ne več kot 2 m od tal).
Vir: - TS TS 3:08-134, sept. 2012

Boris Sterle,
oddelek za tipizacijo

TP na betonskem drogu.
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Obnova nadzorništva Novo mesto

O kadrovanju in izobraževanju v letu 2012

Boljši pogoji za
delo dvigujejo tudi
razpoloženje med
sodelavci

Z načrtnim izobraževanjem in
usposabljanjem do potrebnih
znanj na vseh ravneh

Sredi decembra 2012 so se začela obnovitvena dela
največjega in hkrati najbolj dotrajanega nadzorništva
na DE Novo mesto, nadzorništva Novo mesto. Slednje
se nahaja na zahodnem robu mesta v obrtni coni
Livada. Tu so locirane tri skupine za izgradnjo, skupina
na nadzorništvu Novo mesto, skladišče in avtopark DE
Novo mesto, skupaj je tu zaposlenih 39 sodelavcev.
Objekt današnjega nadzorništva je bil
zgrajen leta 1965 in je bil do danes, glede
na potrebe uporabe in zaradi dotrajanosti,
deloma že večkrat saniran. V zadnjem
času je bila v zelo slabem stanju notranjost
objekta, predvsem sanitarije, umivalnica in
garderoba. Sanacije smo se lotili na način,
da smo najprej popisali predloge in potre
be, iz česar je projektant v okviru omeji
tev oblikoval načrt za izvedbo obstoječega
objekta in predvidel oceno stroškov. Glede
na razpoložljiva sredstva smo se odločili
izvesti obnovo objekta izključno zaradi
nujnosti posameznih potreb, in sicer za po
polno rekonstrukcijo sanitarij in kopalnice,
ureditev garderobe, delavnic ter pisarn,
zamenjavo vhodnih vrat, dotrajanih notra
njih vrat ter dotrajane notranje opreme in
pleskanje fasade.
Obnova je potekala v zimskih razme
rah, kar je delo precej otežilo in celotno
obnovo nekoliko zavleklo od prvotno za
črtanega terminskega plana. Vsa obrtniška
dela so zaključena, potreben bo še dokup
nekaj kosov notranje opreme. Obnovljeni
prostori predstavljajo bistveno boljše po
goje za delo, predvsem v odnosu do strank.
Boljše pogoje dela pa je čutiti tudi v razpo
loženju sodelavcev, ko so dnevni uporab
niki objekta.
Anton Cugelj,
DE Novo mesto

Obnovljeni prostori nadzorništva.

Obnovljeni garderobni prostor.

Na podlagi na novo uvedenih elektronskih letnih razgovorov smo razvoj kadrov
v Elektru Ljubljana izboljševali z ustreznim izobraževanjem in usposabljanjem.
Postavili smo nove vzvode pri vzpostavitvi sistema celostnega upravljanja
kadrov in stimulativnega delovnega okolja. Z načrtnim izobraževanjem in
usposabljanjem sledimo najnovejšim znanjem in zagotavljamo nenehen razvoj
zaposlenih, tudi v skladu s predpisi in veljavno zakonodajo na vseh strokovnih
področjih. Dosegli smo zastavljeni načrt števila zaposlenih za leto 2012.

V

letu 2012 je podjetje na po
dročju upravljanja s človeški
mi viri zmanjševalo število
zaposlenih in kadrovske po
trebe reševalo z notranjimi prerazporedi
tvami in zaposlitvami le na tistih podro
čjih, kjer ni bilo ustreznih kadrov, ki bi jih
lahko prerazporedili. Na dan 31. 12. 2012
je bilo v družbi 875 zaposlenih, kar je za
19 manj kot leto prej.
Konec leta 2012 smo pridobili pol
ni certifikat Družini prijazno podjetje. V
okviru certifikata je podjetje nadaljevalo
s promocijo zdravja na delovnem mestu
z brezplačnim fitnesom ali vodeno orga
nizirano vadbo in z delavnicami na temo
Zdravje na delovnem mestu. Za sodelavke
pa smo organizirali brezplačne preventivne
preglede prsi. Naše najmlajše je v decem
bru kot vsako leto razveselil Dedek Mraz.
Skupaj z zaposlenimi smo nadaljevali s
tradicijo dobrodelnega novoletnega obda
rovanja socialno ogroženih otrok, ki so se
zatekli v materinske domove, varne hiše
in druga humanitarne ustanove. Zaposleni
so zbrali veliko novih daril (igrače, knji
ge, ipd.), ki so šla v dobre roke in spodbu
dile marsikateri nasmeh.
Glede na dejavnost gre za pretežno
moški kolektiv, saj je med zaposlenimi
85 % moških in 15 % žensk. Povprečna
starost zaposlenih je 42 let in se je v pri
merjavi z letom prej zvišala.

V letu 2012 je naša družba štipendira
la 5 dijakov in študentov, ob koncu leta le
še 1 študenta. Praktično izobraževanje oz.
usposabljanje smo omogočili 2 študento
ma in 11 dijakom.
Na dan 31. 12. 2012 je bilo v podjetju
1,7 % zaposlenih z magisterijem, 16,3 % z
visoko, 19,3 % z višjo in 36,6 % s srednjo
izobrazbo. 21,8 % zaposlenih je kvalifi
ciranih, 2 % je polkvalificiranih in 2,2 %
nekvalificiranih.
Uspeh podjetja v sodobnem konku
renčnem poslovnem okolju je čedalje bolj
odvisen od njegovega bolj ali manj učin
kovitega sistema izvajanja izobraževanja
zaposlenih. Znano je dejstvo, da strokovno
znanje vedno bolj pridobiva na pomenu
in močno vpliva na učinkovitost zapo
slenih ter na poslovno uspešnost podjetja

kot celote. Znanje je v hitro razvijajočem
svetu ključni dejavnik razvoja in osnovni
gradnik konkurenčne prednosti, ki je osno
va uspeha in vključuje izgradnjo ter prenos
znanja v prakso. Uresničevanje kadrovske
politike preko izobraževalne dejavnosti je
zagotovljeno z ustrezno organiziranostjo.
V letu 2012 smo kljub racionalizaciji
stroškov na vseh področjih izobraževanja
uspeli zadovoljiti potrebe po osvajanju
novih znanj večjega števila zaposlenih.
Omogočili smo jim vsa potrebna izobra
ževanja s področja elektrotehnike, ra
čunalništva, varstva pri delu, zakonsko
obvezna izobraževanja, obnovitvena izo
braževanja itd. Izobraževanja iz tujih je
zikov so bila v letošnjem letu namenjena
predvsem izobraževanju vodstva.
Alenka Pretnar in Barbara Forte,
kadrovska služba

Gibanje zaposlenih v obdobju 2002–2012 na dan 31. 12. 2012
1050

1004

1000
Število zaposlenih

20

950

971

956

983

1027

1028

979

984

951

900

894

875

850
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
Leto

21

SPOZNAJMO SE

22

MREŽENJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | APRIL 2013

Andraž Repanšek

DE Trbovlje, služba za dokumentacijo in investicije
V letu 2009 sem uspešno zaključil študij geodezije. Že moja otroška želja je
bila postati geodet in veseli me, da sem jo uresničil. Jeseni 2009 sem se zaposlil
v podjetju Elektro Ljubljana, DE Trbovlje, in sem del ekipe v oddelku za do
kumentacijo in projektiranje, kjer se med seboj zelo dobro razumemo in si tudi
pomagamo. Moje delo je raznoliko in ga opravljam tako na terenu kot tudi v
pisarni. Terensko delo obsega skrb za geodetske izmere novega in obstoječega
stanja električnega omrežja, v pisarni pa na osnovi podatkov s terena posoda
bljam prostorske in atributne podatke omrežja. Zelo rad se spopadam z novimi
izzivi, nadgrajujem svoje znanje in sledim tehničnim novostim v stroki. Kljub
temu, da ne izhajam iz Zasavja in da mi je bilo področje elektro gospodarstva
neznano, sem se zelo hitro privadil novim razmeram in značilnostim te službe.
Okolje, ki je sedaj moj domači kraj, z vsakim preživetim dnevom na terenu
vse bolj spoznavam in cenim. Poleg službe se ukvarjam tudi z glasbo. V godbi
Lukovica igram tubo, ob priložnostnih nastopih domačega zbora pa rad zaigram
na bas kitaro. Prosti čas najraje preživljam s svojo ženo. Najlepše se počutim na
prostem, kje v naravi ali v hribih.

Andrej Štefančič

OE SU, služba za uporabnike

MREŽENJE
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Janez Kavčič

DE Ljubljana okolica, služba za distribucijsko operativo
Leta 1996 sem se vpisal na srednjo poklicno šolo v Kranju, zatem sem opravil
še program plus dva; tako, da sem uspešno končal tehnično šolanje. Ob majhnem
premisleku in veliki podpori domačih sem se odločil še za študij na Fakulteti
za elektrotehniko v Ljubljani - Visokošolski strokovni program. Ves čas šolanja
sem bil tudi štipendist našega podjetja Elektro Ljubljana d.d., tako da sem med
počitniškim delom in v družbi očeta, kadar je bil dežuren v popoldanskem času,
kar dobro spoznaval terensko delo. Zaposlil sem se takoj po študiju leta 2005.
Študijsko prakso sem kot projektant opravljal na DE LO v Službi za dokumen
tacijo in investicije. Delo pa sem začel v Službi za distribucijsko operativo, kjer
ga opravljam še danes. V letošnjem letu sem prevzel tudi vodenje sindikalne
podružnice na DE LO. Drugače pa imam tudi zanimiv hobi, saj že od leta 1992
zbiram stare predmete: pohištvo, knjige, vojaške predmete, različna orodja, se
veda pa mi ne manjka tudi starih predmetov iz elektro stroke. Vsega se je do
danes nabralo že za cev muzej. Poleg tega, da se doma malo ukvarjamo tudi s
konji, rad uživam v športu; v teku in kolesarjenju, kjer človek pozabi na vsakda
nje težave. Čas, ki mi, glede na moje dejavnosti, še preostane, pa rad preživim
na Kobariškem koncu, kjer imamo vikend. Seveda v dobri družbi.

Janja Šunta

DE Ljubljana okolica, služba za uporabnike
V TOZD Elektro Ljubljana mesto sem prišel decembra 1983 kot samostojni
avtomehanik. V tem času so se dela izvajala v celoti, od vzdrževanja do generalnih
popravil na vozilih. Z januarjem 1991, v času pred združitvijo Elektro Ljubljana
Mesto in Elektro Ljubljana Okolica, sem prevzel mesto delovodje mehanične de
lavnice na Kotnikovi ulici 9 v Ljubljani. Po združitvi v celoto Elektro Ljubljana
kot javno podjetje, ko so se na novo uredile delavnice na Glavarjevi ulici 14 v
Ljubljani, sem nastopil delo v oddelku za mehanizacijo in splošni sektor. Nato sem
zaradi potreb in sprememb prevzel delo delovodje skladišča in nabave in kasneje
po premestitvi oddelka mehanizacije in voznega parka na novo lokacijo v Domžale
nadaljeval z istimi deli in nalogami do konca leta 2010. Na moje veselje sem bil
nato prerazporejen na novo delovno mesto referenta za uporabnike v oddelku za
oskrbo uporabnikov in storitev za uporabnike na Slovenski cesti 58 v Ljubljani. V
tem času sem sklenil veliko prijateljstev, ki trajajo. Zahvaljujem se vsem sodelav
cem v Elektro Ljubljana d.d. za prijetno sodelovanje in prijateljevanje.

Franc Dragan

DE Novo mesto, služba za izgradnjo
V Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, sem se kot elektrotehnik zaposlil
leta 1994 na delavno meto dokumentarist. Delo je bilo zanimivo, zato sem ga
rad opravljal.
Leta 2001 se mi je ponudilo delovno mesto pomočnika vodje referata v služ
bi za inženiring, ki sem ga z veseljem sprejel. Ker sem imel željo po dodatnem
izobraževanju, mi je podjetje to tudi omogočilo. Tako sem se leta 2004 vpisal na
višjo strokovno šolo, smer elektroenergetika, katero sem leta 2006 tudi uspešno
zaključil. Po reorganizaciji leta 2008 sem na delavnem mestu vodje oddelka za
izgradnjo.

V Elektro Ljubljana sem se zaposlila v letu 2009. Moje prvo delo je bilo s
strankami v sprejemni pisarni DE Trbovlje. V začetku leta 2011 sem bila pre
meščena na nadzorništvo Zagorje in enkrat tedensko opravljala dela na nadzor
ništvu v Hrastniku. Zaradi kadrovskih potreb, ki so se pojavile v DE Ljubljana
mesto, sem v oktobru 2011 sprejela mesto v informacijski pisarni, kjer opravljam
delo s strankami, sklepanje pogodb o dostopu ter kontrolo odčitkov in evidenc.
Delo rada opravljam, zato vsak dan znova pridem z veseljem v službo. Ob skrbi
za družino, ki mi je v veliko veselje, si vedno vzamem čas za kolesarjenje, rolanje,
sprehode. Z družino pa najraje preživljamo prosti čas na morju.

Janez Pančur

OE SDO, služba za pripravo dela, oddelek komerciale
V podjetju Elektro Ljubljana sem se zaposlil maja leta 1992 kot elektromon
ter v skupini za izgradnjo v nadzornišvu Kamnik. Po končanem višješolskem
študiju leta 2009 sem pridobil naziv inženir elektroenergetike, sedaj pa delujem
v službi za pripravo dela v oddelku komerciale. Delo, ki ga opravljam, je pri
prava ponudb, predračunov, v zadnjem času tudi finančno analizo poslov. Pri
delu uporabljam svoje praktično znanje, ki sem ga pridobil na terenu, hkrati pa
mi to znanje služi tudi v projektni skupini za formiranje tehničnih normativov.
Večina mojih nalog je povezana s časovnimi roki, zato je delo večkrat stresno.
Kljub temu se dobro počutim in na delo prihajam z veseljem. Razlog za to so
tudi odlični sodelavci, s katerimi zgledno sodelujemo, se podpiramo in si med
seboj pomagamo.
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Jože Wallner

Elektro Ljubljana OVE, služba za trženje in razvoj storitev
V Elektro Ljubljana OVE sem zaposlen od začetka leta 2012. Skupaj s
šestimi sodelavci tvorimo majhen, a prijeten in strokoven kolektiv. Zadolžen
sem za komercialo, predvsem na področju izgradnje sočnih elektrarn za trg v
okviru naše ponudbe »100 % izvedba na ključ«. Glede na to, da se je konec
leta drastično znižala državna podpora pri izgradnji MFE in s tem tudi padec
povpraševanja po njihovi izgradnji, se v zadnjem času ukvarjam tudi z re
konstrukcijami kotlarn z uporabo drugih vrst energentov, predvsem biomase
in plina ter z izvedbo SPTE. V okviru naše dodatne komercialne ponudbe
nudim našim naročnikom tudi dobavo, nameščanje in priklop polnilnih postaj
za električna vozila. Pri svojem delu sodelujem tako z naročniki naših storitev
kot tudi s projektanti, dobavitelji opreme in zunanjimi izvajalci ter Elektrom
Ljubljana. Moje delo je zanimivo, raznoliko in strokovno zahtevno, zato brez
znanja, izkušenj ter sodelovanja s sodelavci in zunanjimi izvajalci ne bi bilo
uspešno in kakovostno.

Maja Oberstar

OE RFS, oddelek finančnega načrtovanja in analiziranja
Podjetju Elektro Ljubljana sem se občasno pridružila že kot dijakinja. Z
opravljanjem strokovne prakse v oddelku knjigovodstva plač in s študentskim
delom v nadzorništvu Grosuplje sem pridobila svoje prve delovne izkušnje.
Tudi kasneje, v času študija, se je v podjetju našel prostor zame. Tako sem se
že kot študentka pridružila kolektivu OE RFS, kjer sem v oddelku finančnega
načrtovanja in analiziranja začela spoznavati delo, ki ga opravljam še danes. V
delu uživam, saj si pri vodenju izvršilnih in pravdnih postopkov dopolnjujem
znanje tudi s pravnega vidika. Poleg tega se uvajam v oddelku obračuna stori
tev, občasno pa opravljam tudi delo v tajništvu. Zaradi veselja do ustvarjanja
se v prostem času ukvarjam z aranžerstvom in z različnimi ročnimi deli. Za
sprostitev poskrbim tudi s sprehodi, ki mi zbistrijo glavo. Čas, ki ga preživim z
družino in prijatelji, pa mi seveda pomeni največ.

Vesna Petek

DE Ljubljana okolica, oddelek za uporabnike
Pred petimi leti me je študentsko delo poneslo v Elektro Ljubljana. Zaposlila
sem se v oddelku analize in soglasja, kjer sem opravljala administrativna dela.
Leta 2010 sem nastopila delo v oddelku za uporabnike kot referent za uporab
nike in obračun. To delo zahteva natančnost, zahtevnost in hitrost, ker je vezano
na izdelavo računov. Zelo zanimivo je tudi delo izterjave.
Po končanem osem urnem delavniku pa uživam svoje trenutke. Obožujem
zeleno barvo in vsak letni čas posebej. Rada imam naravo in tako večkrat zai
dem v objem gora. V zimskih mesecih obiskujem vadbo joge, poleti pa rolam
in tečem. Imam trenutke, ko me pograbi ustvarjalnost in svojo kreativnost izra
zim v izdelovanju voščilnic, nakita, scrapbook albumov… Ne morem se upreti
dobrotam iz domače mize, zato se največkrat nahajam v kuhinji. Na svet pa z
velikim veseljem pogledam tudi skozi fotografski objektiv.
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Stipo Perak

DE Ljubljana mesto, služba za uporabnike
Sem samostojni elektromonter za odjemalce v skupini za izterjavo DE
Ljubljana mesto. V Slovenijo sem iz Hrvaške prišel iskat boljši kos kruha leta
1975. Prvi stik s takrat poslovno enoto Elektro Ljubljana mesto sem imel v
letu 1978, ko sem se zaposlil kot inkasant. Delo sem izvajal do uvedbe letnih
obračunov in izdaje položnic za plačilo. Bilo je zanimivo. Rad delam s stran
kami. Potem sem bil dve leti na izredni zamenjavi merilno krmilnih naprav.
Ob delu sem se tudi šolal in leta 1996 končal izobraževanje za samostojnega
elektromonterja. V skupini za izterjavo sem od njenega začetka. Pri delu na
terenu včasih ne pomaga nobena izobrazba, potrebno je trdo delo v dobrem in
slabem; v veliko primerih se moraš znajti sam. Delo s strankami je razburljivo,
doživiš marsikaj. Dobro se razumemo s sodelavci v skupini in tudi z nadrejeno
Ireno Oštir. Veseli smo njenih pohval in dobronamernih kritik. S sodelavci si
pomagamo, če je le mogoče. Z delom sem zelo zadovoljen. V teh kriznih časih
je delo v izterjavi lahko tudi težko, saj se srečujemo s primeri, ko so stranke res
v težkih socialnih stiskah. Velikokrat ne po svoji krivdi. Sicer pa je moje vodilo
pri delu in nasploh v življenju: »Lepa beseda lepo mesto najde.«

Tine Ferfila

DE Ljubljana okolica, OE Storitve na DO
Na Elektro Ljubljana, enoti Ljubljana okolica, sem začel kot pripravnik septembra 2007 v Službi za dokumentacijo in investicije v oddelku za projektivo. Od
novembra 2011 delujem v službi za Distribucijsko operativo, kjer je moje delo
predvsem povezano z risanjem v AvtoCAD-u in PISELJ-u. Čeprav nisem ravno
športne postave pa je, zaradi mojega sedenja za računalnikom, šport moj vsakdanji spremljevalec, saj rekreativno igram odbojko, košarko in kegljam. V poletnih
mesecih pa tudi kaj »potečem« v bližnji gmajni. Moj največji hobi je taborništvo,
seveda pa ne grem nobeno leto mimo pusta, kjer je moj zaščitni znak Brincl.

Zoran Zajc

OE ORDO, služba za vodenje investicij
Kot štipendist srednje tehnične šole sem se leta 1975 zaposlil v Elektro
Ljubljana, tedanji DSSS. Začel sem kot tehnik razvoja na izgradnji 110 kV dalj
novodov in kablovodov v službi za razvoj. Moj prvi nadrejeni je bil Alojz Ribič,
oče predsednika uprave Elektro Ljubljana. Moje delovno mesto ostaja že 35
let enako. V tem času sem se ob delu izobraževal, leta 1997 končal šolo ICES
ter pridobil naziv inženir energetike. Sedaj sem samostojni inženir razvoja VN
objektov v oddelku za izgradnjo VN naprav v službi za vodenje investicij.
Trenutno pogrešam gradnjo 110 kV daljnovodov, saj mi je bilo to vedno pisano
na kožo. V svoji dosedanji karieri sem sodeloval pri izgradnji dobrih 100 km
daljnovodov in 3,9 km 110 kV kablovodov. Pri delu, ki je izredno razgibano,
nadvse uživam, saj se gradnje izvajajo po celotnem območju Elektra Ljubljane.
V veliko veselje mi je delo z ljudmi, dobri odnosi s sodelavci pa potrjujejo rek,
da lepa beseda vedno lepo mesto najde.

SPOZNAJMO SE
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Tovarna stikalnih naprav Maribor

Letni razgovor

Ogled novosti na
področju razvoja stikal

Priložnost za nove ideje,
predloge in izboljšave

V mesecu marcu smo se predstavniki Elektro Ljubljana, DE Trbovlje, odzvali
vabilu podjetja TSN Maribor in se udeležili ogleda njihove proizvodnje na
Šentiljski cesti v Mariboru. Ob prihodu so nam gostitelji zaželeli prisrčno
dobrodošlico in nas popeljali v sejno sobo, kjer so nam prikazali video
predstavitev proizvodnega programa ter nas seznanili z novostmi in
smernicami razvoja na področju stikalnih aparatov in transformatorskih postaj.

Redni letni razgovori med zaposlenimi ustvarjajo boljše delovne
odnose, pomagajo odkriti v zaposlenih skrite potenciale, dvigujejo raven
komuniciranja v podjetju in pomagajo osvetliti prioritete. Izboljšata se
kakovost dela in vodenje, zato so letni razgovori eno najučinkovitejših
motivacijskih orodij. Po uspešni izvedbi elektronskih letnih razgovorov
v letu 2012 bomo v letošnjem letu z njimi tudi nadaljevali.

V

Tovarna TSN Maribor.

Stikalne celice.

razstavnem salonu smo si
ogledali paleto SN stikalnih
celic z vakuumskimi odklo
pniki, ki so plod njihovega
lastnega razvoja. Gre za izvlekljive ko
vinsko oklopljene in kovinsko pregrajene
stikalne celice, izvlekljive pregrajene sti
kalne celice z odklopnikom na vozičku,
celice s fiksno vgrajenim odklopnikom in
kasetne celice za kombinacijo s celicami
z ločilnimi stikali. Sledil je sprehod po
tovarni z ogledom proizvodnih prostorov,
laboratorija za preizkuse, lakirnice in pro
storov za montažo. Podrobneje smo imeli
možnost ogleda izdelave nerjavne pločevi
naste transformatorske postaje tipa KTPp
za potrebe Graške distribucije v Avstriji, ki

Predstavniki DE Trbovlje v proizvodni hali.

je tudi eden izmed večjih kupcev podjetja
TSN. Gre za transformatorske postaje, ki
so izdelane po bistveno strožjih zahtevah
in željah naročnika, kar pa se seveda od
raža v precej večji kakovosti in tudi neko
liko višji ceni. Izboljšave, ki so smiselne
tudi za naše podjetje, smo poslikali in
jih bomo predstavili Službi za tipizacijo.
Najpomembnejša zadeva pri tovrstnih vo
denih ogledih je sama razprava in izmenja
va mnenj, ki je vsekakor dobrodošla tako
za proizvajalce kot tudi za distributerje.
Predstavnikom podjetja TSN se zahvalju
jemo za povabilo in jim želimo obilo po
slovnih uspehov.
Zoran Artnak,
DE Trbovlje

V

lanskem letu smo v podjetju
prvič izvedli letne razgovo
re (LR) v elektronski obliki,
kar predstavlja osnovo za
načrtovanje ustreznih ukrepov in izbolj
šav. Pred pričetkom izvajanja letnih raz
govorov smo v sodelovanju z zunanjimi
strokovnjaki organizirali izobraževanje s
področja vodenja in s praktičnimi navodi
li za uspešno izvedbo elektronskega LR.
Obveščanje sodelavcev o elektronskih
LR je potekalo preko e-pošte in intrane
ta Kadri in izobraževanje, pri čemer je
Kadrovska služba zaposlenim nudila po
moč. Letni razgovori posegajo na različna
delovna področja, od načrtovanja ciljev,
strokovnega izpopolnjevanja, spremljanja
zadovoljstva zaposlenih, podajanja pre
dlogov oz. izboljšav, podajanja komen
tarjev za različna področja, ipd. Rezultati
lanskih letnih razgovorov so pokazali, da
je 90,5 % zaposlenih zadovoljnih na svo
jem delovnem mestu, kar je eden ključnih
elementov uspešne organizacije.
Letos bomo z elektronskimi letnimi
razgovori nadaljevali. Njihova vsebina je
dopolnjena na področjih:
• doseganje postavljenih ciljev iz leta
2012 in ciljno vodenje v letu 2013 - za
leto 2013 je pomembno, da so cilji posa
meznika povezani s cilji podjetja ter da
so merljivi in jih vodje lahko ustrezno
spremljajo;
• kompetenc (splošnih in vodstvenih)
- kompetence bodo zajele področja
poznavanje poslovanja in poslovnega

okolja, strokovnost, sposobnost sodelo
vanja in komunikacije, sposobnost dela
v timu ter sposobnost organiziranja in
razdelitve dela.
V letu 2013 bomo zaposlene spodbu
jali tudi k podajanju koristnih predlogov,
idej ali izboljšav v podjetju.
Pred ponovnim opravljanjem letnih
razgovorov pa tako vodjem kot sodelav
cem svetujemo, da se pred razgovorom
temeljito pripravite in skupaj oblikujete
čim več konstruktivnih predlogov. Če je
letni razgovor strokovno načrtovan, je
sorazmerno preprost in učinkovit pripo
moček pri ustreznem ravnanju z ljudmi
v podjetju. Vsak vodja mora skozi leto
spremljati in beležiti razvoj in uspešnost
posameznika, tekoče reševati težave in
mu redno posredovati povratne infor
macije o doseženih rezultatih in razvoju.
Zaposleni potrebujejo povratne informa
cije in pregled dela, opravljenega v pre
teklem letu, spodbude za opravljanje te
kočih nalog, predvsem pa pogled naprej,
da spoznajo nove naloge, si razjasnijo, kaj
se od njih pričakuje v prihodnje in kakšne
so možnosti za njihov delovni in osebni
razvoj. Če gledamo s tega vidika, je redni
letni razgovor sestavni del motiviranja
zaposlenih, komunikacije med vodjo in
sodelavci ter vodenja s cilji.
Priporočilo za zaposlene: Ne bodite
eden tistih, ki se nenehno pritožujejo nad
trenutnim stanjem, ničesar pa ne storijo
za njegovo izboljšanje. Če ne poskusite,
ne boste nikoli vedeli, kakšno stališče ima

vaš nadrejeni do določenih vprašanj in di
lem, ki se vam porajajo ob delu. Bodite
ustvarjalni in predlagajte izboljšave, nove
ideje, spremembe. To bo pripomoglo k
izboljšanju delovnih procesov, večjemu
zadovoljstvu, zmanjšanju stroškov, ipd.
Letni razgovori imajo pomembno vlo
go pri izboljšanju internih komunikacij in
s tem izboljšanju organizacijske klime,
so velik motivator, tako za zaposlenega
kot za vodjo, pomembni so za izmenjavo
informacij o uspešnosti posameznika, bo
dočih nalogah in ciljih, pripravljenosti za
izobraževanje, pomagajo odpraviti vzro
ke morebitnega nezadovoljstva, poveza
nega z delom, ipd. Čas, ki je namenjen
letnemu razgovoru, je vsekakor dobra
naložba, ki se slej ko prej obrestuje tako
zaposlenemu kot vodji.
Vsebina o LR je dostopna na intranetni
strani Kadri in izobraževanje/Letni razgo
vori. Dodatne informacije v zvezi z LR so
dostopne v kadrovski službi.
Alenka Pretnar,
kadrovska služba
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Svet delavcev Elektra Ljubljana

Dobrodelni za Dejana

Do cilja le še nekaj
deset tisoč evrov

Prišli-odšli

Aktivno v letu 2013

Že v lanskem letu so sodelavke in sodelavci iz Domžal imeli priložnost
kupiti velikonočne butarice in šopke, katerih celotni izkupiček je bil
namenjen nakupu bionskih rok za našega sodelavca Dejana Grilja.
Ker Dejana do cilja loči le še nekaj deset tisoč evrov, smo mu tudi pri
tej akciji z veseljem priskočili na pomoč.
Velikonočne butare in šopke za Dejana je izdelovalo okoli 20 prostovoljcev predvsem iz občin Vransko in Celje ter bližnje okolice.
Cvetove iz papirja je izdelala Martina Felicijan, ki je bila tudi pobudnica in organizatorka izdelovanja butaric za dobrodelni namen.
Samo ročno izdelanih cvetov je bilo preko 20.000.
Ob tej priložnosti naj vas v Dejanovem imenu obvestimo še o bližnjem Dobrodelnem koncertu, ki bo 19. aprila 2013 na Vranskem.
Vabilo sledi, ko bodo znane vse podrobnosti. Verjamemo, da se bo z
dobrodelnim koncertom dobrodelna akcija za Dejana uspešno zaključila in da bomo končno lahko poročali o novih Dejanovih podvigih.
Vesna Oman,
Služba za varnost in zdravje pri delu

Prevzem Dejanovih butaric v nadzorništvu Domžale.
Foto: Damir Stare

Dobrodelna akcija!

V mesecu februarju smo
na DE Ljubljana okolica
izpeljali dobrodelno
akcijo za pomoč pri
nakupu bionskih rok
našemu sodelavcu
Dejanu Grilju.

NAŠE VAROVALKE
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Vsem sodelavcem smo preko elektronske pošte in oglasnih desk
posredovali obvestilo o namenu akcije in načinu zbiranja sredstev.
V dveh tednih, kolikor je akcija trajala, se je nabral kar lep kupček
podpore in izpolnjenih prijav z navedbo zneska. Nato smo seznam
donatorjev z zneski posredovali v oddelek plač naše finančne
službe, kjer so izpeljali odtegljaje in nakazilo zbranega zneska na
Dejanov zbirni račun pri Rdečem križu Slovenije.
Po zaključku akcije smo Dejana povabili na obisk v Domžale, kjer
smo mu simbolično predali ček v vrednosti 6.505 EUR. V prijetnem pogovoru je beseda tekla o različnih temah in bilo je čutiti
Dejanov optimizem ter zaupanje v dobrodelna dejanja posameznikov in inštitucij, ki smo v to akcijo vključeni.
Na koncu se je Dejan zahvalil za darovana sredstva in povedal, da
je projekt zbiranja sredstev za nakup bionskih rok že skoraj pri koncu, saj upa, da bo do poletja zbrano dovolj denarja za nakup želenih
protez. Želimo mu, da bi se mu njegove želje čim prej uresničile.
Ob tej priložnosti se zahvaljujeva vsem sodelavcem za sodelovanje
v tej akciji, kakor tudi našemu podjetju, ki je omogočilo izpeljavo
transakcije.
Hvala vsem v najinem in Dejanovem imenu.
Janez Cevec in Igor Čučnik

V delovno leto 2013 je Svet delavcev vstopil z rednima
27. in 28. sejo, katerih vsebina je bila namenjena
predvsem rednemu poslovanju družbe Elektro Ljubljana
d.d. Zadnja seja Sveta delavcev v prejšnjem letu je bila
usmerjena v predstavitev poslovnega načrta družbe za
leto 2013, ki sta ga članom Sveta delavcev podrobneje
obrazložila predsednik uprave Andrej Ribič in pomočnica
izvršnega direktorja OE RFS Nevenka Lavrič.

Z

vsebino predstavitve se lah
ko zaposleni seznanite preko
zapisnika seje, ki je, tako kot
drugi zapisniki, obešen na ogla
snih deskah posameznih enot ter objavljen
na intranetni strani družbe. Če na kratko
povzamem, se v okvirju zahtev večin
skega lastnika naše družbe (Republike
Slovenije), ki ga »zastopa« AUKN, in gle
de na predvidene, ne preveč optimistične
gospodarske okoliščine, v družbi načrtuje
vsaj 15 % boljši končni rezultat, kot je bil
v letu 2012, kar pomeni pozitivno nada
ljevanje že dosežene rasti iz preteklih let.
Tudi prva letošnja seja je bila namen
jena »rednim« opravilom, to je poroči
loma uprave družbe oziroma pristojnih
služb v zvezi z varnostjo in zdravjem pri
delu ter poslovanjem počitniški kapacitet.
Kot že za leto 2011 je bilo poročilo vod
je Oddelka za varnost in zdravje pri delu
Vesne Oman za leto 2012 z zadovoljstvom
označeno kot pozitivno, predvsem iz ra
zloga, ker ni bilo težjih delovnih nesreč.
To pozitivnost je rahlo okrnilo dejstvo,
da je naraslo število ugotovljenih kršitev
prepovedi uživanja alkohola na delovnem
mestu. Svet delavcev apelira na zaposlene,
da se vzdržijo tovrstnih kršitev.
Poročilo o počitniških kapacitetah je
razkrilo, da se padanje nočitev in posle
dično prihodka zmerno nadaljuje, pro
daja nekoriščenih objektov (Gorjanci) in
objektov, ki jih zaradi drugih razlogov
nismo mogli več uporabljati (Punat) pa

je prinesla določena finančna sredstva,
ki se bodo uporabila za sanacijo drago
cenih objektov v Selcu na Hrvaškem in v
Kranjski gori. Omenim naj tudi, da je bil
po večkratnih poizkusih in javnih obja
vah, v mesecu februarju 2013 končno pro
dan tudi objekt na Travni gori, tako da se
bo v počitniški proračun ponovno nateklo
nekaj denarja za nove rekonstrukcije.
Delo Sveta delavcev se torej nadaljuje
v rednem obsegu, za konec leta 2012 in
začetek 2013 pa lahko ugotovimo, da ni
bilo izrednih zadev v poslovanju družbe,
ki bi ji Svet delavcev moral nameniti po
sebno pozornost. 29. seja Sveta delavcev
20. marca 2013 je tako potekla skozi poro
čila o aktualnih dogodkih v družbi oziro
ma skupini družbe Elektro Ljubljana d.d.
ter ob izmenjavi mnenj članov glede po
sameznih, lokalnih zadev. Poročila so se
nanašala predvsem na redno delo Uprave
in Nadzornega sveta družbe ter aktivnosti
delavskih organov, lokalne zadeve pa z
vidika njihove pomembnosti niso bile pri
merne za uradno obravnavo.
Vse zaposlene bi še enkrat opozoril na
možnost dajanja pobud in predlogov v
zvezi s poslovanjem družbe in delovanjem
posamezni služb ali organizacijo delovnih
procesov, ki jih lahko v dogovoru z vašim
lokalni predstavnikom v Svetu delavcev
oblikujete v pripravljeni formalni obrazec,
na katerega bo nato uprava ali pristojna
služba tudi pisno odgovorila.
Egon Hoda,
Svet delavcev

Kadrovanje v
preteklih mesecih
V preteklih mesecih so se nam pridružili novi sodelavci Simon Veber
(Služba za merjenje električne energije, SU), Miha Cesar (Služba za izgradnjo DO, Novo mesto), Luka Murti
(Služba za uporabnike, LM), Tina Starc
(Služba za distribucijsko operativo,
LM), Robert Avsec (Služba za izgradnjo DO, Domžale), Jure Serdinšek
(Služba za dokumentacijo in investicije, LM) in Miha Miglič (Služba za
izgradnjo DO, Grosuplje).
Delovno razmerje v naši družbi so zaključili Josip Janeš, Srečko Grkman,
Silvo Judež, Darko Perko, Jože
Mišjak, Ignacij Orel, Matjaž Peskar,
Tatjana Hace, Helena Jelka Urh,
Franci Albreht, Stevan Radičević,
Nada Cvetaš, Jože Mišjak, Jernej
Žibert, Frane Sabalič, Adam Konjevič,
Dušan Podlogar, Branko Volf in Metka
Starc. Igor Podbelšek, Stanka Krušič
in Jaka Hrastnik pa so odšli v Elektro
Energijo.
Podatki o prihodih, odhodih in prerazporeditvah so objavljeni na naši
intranetni strani v rubriki Kadri in izobraževanje.
V preteklih mesecih so nas za vedno
zapustili upokojenci podjetja Anton
Lavrič, Heda Ban, Ciril Ziherl, Jože
Pavlič, Pavel Domadenik, Jože Pakiž
in Radomir Mitić.
Alenka Pretnar,
kadrovska služba
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Predstavitev elektrike
otrokom in učencem

Tudi letos nadaljujemo
z izobraževanjem
najmlajših
Elektro Ljubljana tudi v letošnjem
letu nadaljuje z izobraževanjem
najmlajših v vrtcih in osnovnih šolah.
Namen obiskov in predstavitev
je, da že najmlajše seznanimo
z osnovnimi pojmi o elektriki
ter predstavimo poklic in delo
elektrikarjev. Obisk Električarja Pika
v učilnici je prijetna popestritev učne
ure. Na nevsakdanji, starosti otrok
primeren način otrokom in učencem
predstavimo elektriko, njeno
proizvodnjo, prenos in distribucijo in
jih seznanimo z delom elektrikarjev.
V vrtcih vzgojiteljice v sodelovanju s
starši poskušajo predstaviti zanimive poklice. Starši ali njihovi znanci z
obiskom predstavijo svoj poklic na
otrokom najbolj primeren način. S
predstavitvijo poklica elektrikar z vrtci, v katerih so v oskrbi otroci naših
sodelavcev, že vrsto let sodeluje tudi
Elektro Ljubljana.
Kot Električar Piko sem v popolni delovni opremi elektromonterja 19. februarja obiskal malčke vrtca Ciciban,
enota Ajda v Ljubljani. Z malčki smo
spoznavali elektriko, zanimivosti dela
elektromonterja na terenu in zaščitne opreme, ki jo elektromonter pri
delu uporablja. Otroci so z velikim
zanimanjem spremljali predstavitev.
Tudi sami so si lahko namestili čelado in zaščitne rokavice, največje
veselje pa je bilo pri prikazu statične
elektrike z balonom ter pozibavanje
na varnostnem pasu.
Marko Piko,
Služba za marketing in komuniciranje

Otroci med predstavitvijo poklica elektrikarja.
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27. srečanje vinogradnic in
vinogradnikov Elektra Novo mesto

Največje veselje
ga je deliti z ljudmi,
ki jih imamo radi
Govorimo, da je v vinu največ sonca. Da je
vino delo narave in človeka, vemo že dolgo.
Da ga pijemo zato, da v njem utopimo
žalost, je tudi preizkušeno. Da ga je
največje veselje deliti z ljudmi, ki jih imamo
radi, pa drži kot pribito.

Zadnjega reka se vinogradniki pogo
sto spomnimo in se po njem ravnamo.
Tako smo se v petek, 15. marca 2013,
zbrali na tradicionalnem ocenjevanju
vin, tokrat že 27-ič zapovrstjo. V oce
no smo prinesli 51 vzorcev. Petčlansko
ocenjevalno komisijo je vodil priznani
enolog Brane Granda iz Mirne Peči, po
leg njega so v njej sodelovali še Marko
Absec, Stane Pekolj, Stane Bregar in
Roman Weiss. Za računalniško obdelavo
podatkov je poskrbel Marko Primc.
V »kraljevski« kategoriji cvičk
ov je letos prvo mesto pripadlo Rudiju
Deželanu, našemu upokojencu, ki
svoj cviček prideluje na Tolstem vrhu.
Najvišjo oceno izmed vseh vzorcev,
18,17 točke, je prejela modra frankinja
barique sodelavca Draga Kranjca iz služ
be za distribucijsko operativo.

Ocenjevanju je sledila podelitev di
plom. V uvodnem nagovoru je predsednik
ocenjevalne komisije podal oceno letnika
2012. Zanj je značilno, da je zaradi zah
tevnih vremenskih pogojev, v katerih smo
pridelali grozdje, potrebno veliko skrbnost
posvetiti delu v kleti. Vsakemu vinogra
dniku, ki je to želel, je podal konkretne
napotke, ki bodo v korist pri kletarjenju.
Komisija je tudi letos izrekla pohvalo naj
bolje ocenjenim vzorcem, za katere si pri
delovalci zaslužijo vse pohvale.
Diplome za doseženo oceno so pre
jeli vsi udeleženci, ki so vino prinesli v
oceno. Najboljšim v posamezni kategoriji
smo podelili tudi praktično nagrado – vi
nogradniški predpasnik.
Srečanje smo nadaljevali ob pokuša
nju vin, tradicionalnem vinogradniškem
prigrizku in prijetnem druženju. Glede na
odziv in vzdušje na srečanju lahko z go
tovostjo napovemo 28. srečanje spomladi
naslednjega leta. Naj poročilo z letošnje
ga srečanja zaključimo z besedami prim.
dr. Petra Kapša, avtorja knjige Cviček
tudi hrana in zdravilo: »Če pijemo na
zdravje, pijmo malo in dobro. Če ne pije
mo na zdravje, pijmo še manj in še boljše.
In kadar pijemo najmanj, imamo od tega
največ«.
Jolanda Štukelj in Mitja Brudar,
DE Novo mesto
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Boštjan Hribovšek uspešen kolesar

S trudom in motivacijo
do uspehov
Elektro Ljubljana v okviru družbene odgovornosti
podpira tudi naše sodelavce pri doseganju ciljev na
področju kulturno umetniške ter športne dejavnosti.
Tokrat smo podprli našega sodelavca Boštjana
Hribovška, gorskega kolesarja, ki stremi k doseganju
čim boljših rezultatov na mednarodnih tekmovanjih.
Boštjan Hribovšek je zaposlen v Elektru
Ljubljana že sedmo leto. Sprva je delal
kot monter v oddelku za inženering,
zadnje dve leti je zaposlen v službi za
merjenje električne energije v oddelku
za upravljanje s podatki. Poleg službe je
že več kot deset let član Kolesarskega
kluba Calcit Kamnik, kjer se ukvarja
z gorskim kolesarstvom in tekmuje v
disciplini kros (cross – country). V svoji karieri je z veliko truda in motivacije

dosegel že vrsto uspehov med mladinci: 1. mesto v skupnem seštevku
Alpe Adria, 2. mesto na državnem
prvenstvu Slovenije ter v skupnem
seštevku slovenskega pokala. Po krajšem premoru je v letu 2009 pričel
ponovno tekmovati med amaterji ter
v letu 2010 dosegel pet zmag v slovenskem pokalu, 1. mesto med amaterji v skupnem seštevku slovenskega
pokala, 2. mesto na pokalu Alpe Adria

Boštjan pri premagovanju ovir.

ter na državnem prvenstvu dosegel 4.
mesto v članski kategoriji.
Sedaj tekmuje v elitni članski kategoriji, v letošnjem letu se bo udeležil
tekem za italijansko in avstrijsko prvenstvo. Boštjan, želimo vam še veliko uspehov.
Mateja Pečnik,
Služba za marketing in komuniciranje

Športne novice

Smučarski tek za TRIS
Smučarski tek se je odvijal v torek, 26. februarja 2013,
v Ratečah, kjer se je zbralo kar 22 tekmovalcev, ki so tekmovali
za TRIS in mali TRIS.
17 tekačev za TRIS se je podalo na raz
gibano progo, kjer so pretekli dva kroga v
dolžini cca 9 km. Med moškimi je zma
gal Srečo Železnik, med ženskami pa je
bila najhitrejša Bernarda Klemenčič. Za
mali TRIS, kjer je bilo potrebno preteči
en krog, pa je nastopilo pet tekačev, kjer
sta bila najhitrejša Dušan Jančar in Anita
Flajs.
Vse rezultate si lahko ogledate na strani
ŠD. Naslednja panoga za TRIS je kolesar
ski vzpon na Vršič, predviden za petek 13.
septembra 2013.
Udeleženci teka pred startom.

Mojca Lampe,
Športno društvo Elektro Ljubljana
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Smučarski izlet na Vogel

Športne novice

Športne novice

Tečaj
smučarskega
teka

XX. Zimske športne igre
elektrodistribucijskih
podjetij Slovenije

Kljub nestabilnemu zimskemu
vremenu nam je uspelo izvesti
tečaj smučarskega teka, ki je bil
v Ratečah v četrtek, 28. februarja
2013. Prijavilo se je veliko
ljubiteljev smučarskega teka,
zato smo organizirali začetni in
nadaljevalni tečaj.

Na začetnem tečaju pod vodstvom
našega stalnega smučarskega učitelja Mira Lebarja je sodelovalo in
se učilo 11 tečajnikov, ki so bili večinoma prvič na tekaških smučkah. S
tečajem so bili na koncu vsi več kot
zadovoljni. V nadaljevalnem tečaju
je svoje smučarsko tekaško znanje
izpopolnjevalo dvanajst tečajnikov.
Za otroke in spremljevalce naših prijavljenih tečajnikov pa je bila na voljo
tudi vaditeljica smučarskega teka, ki
je pridno vadila začetnike, da so dobili voljo in spoznali tehniko smučarskega teka. Vsi zadovoljni in polni novega znanja že pričakujejo nove tečaje,
do takrat pa bo vsak sam izpopolnjeval svoje tekaško znanje.

V soboto, 16. marca 2013, je športno društvo
Elektro energija organiziralo prvi smučarski
izlet na smučišče Vogel. V pravih zimskih razmerah nas je na smučišču pričakalo jutranje
sonce, kjer smo se takoj porazgubili po odlično pripravljenih progah z naravnim snegom.
Okoliški vršaci so se kopali v soncu in nam
stregli s prekrasnim razgledom.
Pozno popoldne smo se zadovoljni, brez poškodb in polni lepih vtisov vrnili v dolino. Ker
je letos zima zelo radodarna s snegom, predvidevamo ob zaključku zime še en smučarski
izlet.

Pod okriljem organizatorja Elektra Celje so v soboto,
2. februarja, potekale XX. Zimske športne igre
elektrodistribucijskih podjetij Slovenije. Tekmovanja
so se odvijala v Črni na Koroškem v pravem zimskem
vremenu - dežju in snegu. Tekmovanje v veleslalomu je
potekalo na smučišču Črna. Naši fantje so tam v skupni
razvrstitvi premagali vse ostale in osvojili odlično prvo,
dekleta pa drugo mesto.
Zmago sta prismučala Jože Kocjan in
Jože Berdajs, drugo mesto Jaka Pavlin, tre
tje mesto pa Edi Sili, Igor Čučnik, Matjaž
Filipič in Matjaž Lesjak. Pri ženskah sta
si drugo mesto priborili Marjana Hribar in
Gaja Velkavrh, tretje pa Tina Rotar. Tudi
ostali tekmovalci so dosegli odlične rezul
tate.
V smučarskem teku pa smo tako v mo
ški kot v ženski konkurenci doseli drugo
mesto. Zmago je pritekla Nataša Oblak,
drugo mesto Toni Lekše in Boris Praznik,

tretje mesto pa Bernarda Klemenčič,
Urška Podbevšek, Bogdan Jakovac in Ivan
Ožbolt.
Tudi tukaj si tekmovalci zaslužijo vse
čestitke za pretečeno težko in mokro progo.
Skupni zmagovalec letošnjih iger so bili
Elektro Gorenjska, odlično drugo mesto je
pripadlo Elektru Ljubljana, tretje mesto
pa gostiteljem Elektro Celje. Organizator
XXI. Zimskih športnih iger elektrodistri
bucijskih podjetij Slovenije pa je Elektro
Ljubljana.
Mojca Lampe,
Športno društvo Elektro Ljubljana

Mojca Lampe,
Športno društvo Elektro Ljubljana

Zanimanje za tečaj je bilo veliko.
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Udeleženci zimskih športnih iger. Foto: Matjaž Sedušak

Edi Sili,
Športno društvo Elektro energija

Od leve proti desni: Taja Simoniti, Milan Lampret,
Karmen Tepina, Bogdan Jakovac, Darja Škaper, Robert
Janeš, Silvija Premrl, Borut Kurmanšek, spredaj Edi Sili.
Foto: Edi Sili

Tradicionalni
novoletni
šahovski turnir
2012/2013
V sklopu vsakoletnih aktivnosti ŠD
Elektra Ljubljane smo tudi tokrat orga
nizirali novoletni šahovski turnir, ki se je
odvijal konec januarja 2013 v sindikalni
dvorani Kotnikove 9.
Glede na to, da interes za igranje kralje
ve igre upada oz. nam k druženju nikakor
ne uspe privabiti večje število članov ŠD
Elektra Ljubljane in ljubiteljev te miselne
igre sem se odločil, da na turnir povabimo
tudi zaposlene iz podjetja VO-KA. Odziv
podjetja je bil pozitiven, tako da smo na
dan turnirja izvedli tako posamično tekmo
vanje, na koncu pa je ostal čas še za ekipno
tekmovanje.
Rezultati so prikazani v spodnji tabeli.
Na tem mestu bi rad vse potencialne
ljubitelje te igre povabil k sodelovanju tudi
v prihodnje, saj ta dan izkoristimo tako za
krajše druženje, izmenjavo mnenj, želja,
pobud, obenem pa lahko izkoristite ta čas,
da vam najboljši naši šahisti namenijo kak
šen nasvet za izboljšanje vaše igre.
Andrej Wagner

Z.Š. PRIIMEK IN IME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Točke

Mesta

1

0

1

0

0

0

0

0

2

8.-9.

0,5

1

0

0,5

0

0

0

2

8.-9.

0

0

1

0

0

1

3,5

5.

0

1

1

0

1

4

3.-4.
2.

1

Jančar Dušan

2

Janušič Bojan

0

3

Skoko R. (VO-KA)

1

0,5

4

Momčilov G. (VO-KA)

0

0

1

5

Wagner Andrej

1

1

1

1

6

Jarc G. (VO-KA)

1

0,5

0

0

0

7

Vukovič D. (VO-KA)

1

1

1

0

0

1

1

0

1

7

0

0

1

2,5

7.

0

0

4

3.-4.

1

8

1.

3

6.

1

8

Podkoritnik Stanko

1

1

1

1

1

1

1

9

Janša Vincenc

1

1

0

0

0

0

1

0

Elektro Ljubljana d.d.
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Vukovič Darko

Rezultat
1-0

2. deska

Wagner Andrej
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Janša Vincenc

Momčilov Goran
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Janušič Bojan
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Bowling 2013

Turnir med ekipami
podjetja VO-KA in
Elektro Ljubljana
V prijetnem vzdušju smo sredi marca letos »pod streho«
spravili 1. turnir ekip, ki se ga je na podlagi vabila
podjetja VO-KA udeležilo 64 igralcev obeh podjetij.
Do organizacije turnirja je prišlo povsem spontano, ob
druženju dveh prijateljev iz obeh podjetij, ki sta idejo nato
posredovala vodstvu podjetja VO-KA in predsedniku ŠD
Elektra Ljubljane.
Ideja je naletela na dober odziv, tako
da je vse ostalo steklo kot po maslu.
Služba za komuniciranje je pripravila
darilne vrečke za nasprotno moštvo, da
se zahvalimo gostitelju za vabilo, hkra
ti pa z drobno marketinško potezo tudi
na tak način seznanjamo o naših pred
nostnih storitvah. Da smo se na turnirju
predvsem dobro zabavali, spoznavali,
se lahko sami prepričate z ogledom slik
na našem skupnem P: disku pod »ŠD
Elektro Ljubljana/Bowling 2013«, kjer
so objavljeni tako rezultati kot slike iz
turnirja.
Glede prijav na turnir bowlinga bom
v izogib vnovičnim »natolcevanjem«
posameznikov navedel, da je bilo va
bilo podjetja VO-KA namenjeno ŠD
Elektro Ljubljana kot odziv na naše
vabilo na predhodno izpeljani šaho
vski turnir. Zato so imeli pri prijavah
prednost člani ŠD Elektro Ljubljana, v
primeru prostih mest pa tudi drugi za
posleni. Tudi vse finančne obveznosti
smo krili iz blagajn podjetja VO-KA
in našega športnega društva, glede na
predhodni medsebojni dogovor.
Menim, da je tak način medsebojne
ga druženja in spoznavanja v teh težkih
časih zelo pozitiven, saj obe podjetji
medsebojno poslovno sodelujeta že
vrsto let na različnih ravneh. To se je
opazilo tudi na turnirju, saj so se neka
teri udeleženci že dobro poznali, drugi

pa so nova znanstva pridobili na turnirju.
Čas bo pokazal, ali je tak način druženja
pomagal k izboljšanju poslovnih odno
sov, novih prijateljstev in morda celo k
vzklitju kakšne nove ljubezni. Izvedel
sem tudi, da podjetje VO-KA vsako leto
sodeluje na tako imenovani »komunali
adi«, ki je nekakšna različica elektro di
stribucijskih iger, zato se v glavi že svi
tajo ideje o organizaciji tekmovanj med
podjetji v različnih panogah, seveda pa je
za takšno organizacijo potrebna podpora

Druženje v prijateljskem športnem vzdušju.

uprave obeh družb in nekaj večji organi
zacijski odbor kot le dva prijatelja iz raz
ličnih podjetij, ki sta ob kavici diskutirala
o možnostih druženja. Mogoče pa o tem
kaj več naslednjič.
Naj se na tem mestu zahvalim direk
torju družbe podjetja VO-KA Krištofu
Mlakarju in mojemu prijatelju Gregorju
Jarcu za vabilo in dobro organizacijo tek
movanja.
Andrej Wagner,
Športno društvo Elektro Ljubljana
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13. Zbor društva upokojencev
Elektro Ljubljana

IN MEMORIAM

Trinajsti zbor društva upokojencev je bil 19. februarja 2013 v
gostišču Štern v Ljubljani. Predsednik društva Jože Bergant
je pozdravil prisotne, še posebej vabljene goste, ki so se
odzvali vabilu, in predlagal izvolitev delovnega predsedstva.
Pregledali smo izvedene aktivnosti preteklega in načrtovane
aktivnosti novega leta.
Besedo je nato prevzel predsednik
uprave Elektro Ljubljana Andrej Ribič, ki
je pozdravil udeležence in nas seznanil z
delovanjem podjetja. Zahvalil se je za va
bilo in zaželel vsem obilo zdravja in pri
jetno druženje. Zbora sta se udeležila tudi
predstavnika društva upokojencev Elektro
Gorenjska in Marjan Sedmak iz Mestne
zveze upokojencev, ki je ob tej priložnosti
podelil priznanja za vestno in prizadevno
delo v Upravnemu odboru društva Jožici
Krašovec, Justi Kuder in Alojzu Struna.
V nadaljevanju je predsednik društva
Jože Bergant podal poročilo za leto 2012.
Imeli smo 12. sej Upravnega odbora, iz
peljali smo vseh dvanajst načrtovanih
izletov in pohodov, čeprav nam je včasih
ponagajalo vreme. Sprejeli smo tudi fi
nančno poročilo za leto 2012 in finančno
ovrednotenje za leto 2013, ki ga je podala
Zdenka Kotnik. Poročilo Nadzornega od
bor je podal Peter Bernik.
Prijetno druženje na zboru. Foto: Janez Weilgoni

V letu 2013 bomo organizirali pet izle
tov, pet pohodov, piknik in martinovanje.
Začeli bomo s tradicionalnim Jurčičevim
pohodom, sledi Slovenska Istra, izleti
v Haloze, Benetke, Bohinj in Porabje,
podali se bomo po Poti spominov in to
varištva, na Dobropoljsko vandranje in
po Kosovelovi poti. Skrbeli bomo tudi
za naše jubilante. Jožica Krašovec, ki
vzorno vodi pregled rojstnih datumov
jubilantov, bo poskrbela, da vsak prejme
voščilo. Spomnili smo se tudi članov, ki
domujejo v domovih za ostarele in jih
razveselili z obiskom.
Verifikacijska komisija je ugotovila,
da je zbor sklepčen, saj se ga je udeležilo
154 članov. Ob zaključku uradnega dela
je predsednik društva Jože Bergant pri
sotne povabil, da srečanje nadaljujemo s
prijetnim druženjem.
Nina Lebeničnik

Metka Starc se je v Elektru Ljubljana
zaposlila leta 1984 kot administratorka, kasneje pa je bila tajnica na DE
Ljubljana mesto. V letu 2001 je delo
poslovne sekretarke opravljala v investicijskem inženiringu, od leta 2007
pa v sekretariatu uprave družbe.
Ko so me poprosili, če bi o naši
Metki napisala nekaj besed, sem
prvi trenutek pomislila, da mi je preveč hudo in vsaka misel, ki je v meni
bila topla, plemenita, boleča, je na
papirju postala plehka, prazna in
brezbarvna. Potem pa sem začutila,
da se želim odzvati. Spomnila sem
se, kako mi je Metka stala ob strani
ob moji tragični izgubi leta 2005.
Bili sva edini dekleti med dvajsetimi
fanti tam gor v devetem nadstropju
Slovenske 56. A vsi skupaj smo bili
ekipa, predana enemu poslovnemu
cilju. Izjemno smo se razumeli, sodelovali in se družili polnih šest let.
Naša Metka je bila osrčje vsega - srčna, čustveno izjemno inteligentna,
oseba z veliko empatijo do sočloveka. Njen pozitiven odnos do dela, organizacijske sposobnosti, njena urejenost, poštenost in pripravljenost
pomagati v vsakem trenutku… Bila
je prijateljica, tovarišica, sodelavka
in v privatnem življenju mama in soproga z veliko začetnico. In taka bo
ostala v naših srcih za vedno.
Metka, radi smo te imeli in te bomo
imeli. Praznino in žalost bo čas omilil in potlačil nekam globoko v srca
vseh nas, ki smo užili tvoj nasmeh in
tvojo energijo, od katere je bila močnejša le kruta bolezen.
Adriana Krušič,
OE Storitve na distribucijskem omrežju
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Vstop v tretje življenjsko obdobje
Frane Sabalič
Frane se je kot mlad elektrotehnik v Kočevje preselil iz otoka Paga
leta 1974. Po že ustaljeni praksi pri zaposlovanju novih strokovnih
kadrov na DE, se je tudi njegova poklicna kariera pričela z delom na
terenu, ko se je kot elektromonter – pripravnik 8. 4. 1974 zaposlil na
DE Elektro Kočevje v gradbeni skupini. Kasneje je bil za krajši čas
razporejen v službo razvoja kot tehnik za mrežo pri projektiranju elektroenergetskih objektov in naprav. Od leta 1976 je svojo poklicno pot
nadaljeval kot stikalničar v RTP Kočevje. Dežurstvo je najprej izvajal
na sedežu DE Cesta na Trato 6, kasneje na lokaciji RTP 110/20 kV
na Mlaki, svoje aktivno delo pa zaključil kot dispečer v ODM (CV)
Kočevje. Sprva se je delo izvajalo v treh izmenah vse dni v tednu.
Z razvojem tehnologije daljinskega upravljanja in vodenja elektroenergetskih objektov na območju vseh distribucijskih enot Elektro
Ljubljane pa je bilo najprej ukinjeno delo v turnusih, kasneje pa tudi
delo ob koncih tedna in praznikih. Tedaj je nadzor in vodenje elektroenergetskih naprav na območju Elektro Ljubljane v celoti prevzel DCV
v Ljubljani. Delo na posameznih DE v ODM (CV) sedaj poteka samo
še ob delovnih dnevih v dopoldanskem času.
Frane je svojo uspešno poklicno kariero zaključil januarja letos. Pri
opravljanju svojega dela je doživel veliko pestrega dogajanja, predvsem ob nastanku nenadnih okvar in havarij na elektroenergetskih
napravah. Pri tem je moral pokazati veliko strokovnosti, iznajdljivosti
in preudarnosti ter skrbi za varnost sodelavcev na terenu. Zadeve pa
so mnogokrat »popestrili« tudi odjemalci s stalnimi klici in pritiski po
čim hitrejši ponovni dobavi električne energije.
Frane, zahvaljujemo se ti za tvoje požrtvovalno delo na naši DE in
ti v tretjem življenjskem obdobju želimo predvsem zdravja ter obilo
prijetnih trenutkov v krogu tvojih najdražjih.
Branko Volf ,
DE Kočevje

Branko Volf
Pisalo se je leto 1971, ko je dvajsetletni Branko prestopil prag našega
podjetja. V službo je bil sprejet kot elektrotehnik na delovno mesto
elektromonterja pri takratnem TOZD-u Elektro Kočevje. Kmalu, že decembra 1974, je bil prerazporejen na mesto referenta splošne službe.
Branko je skoraj vso delovno dobo delal v stikih z ljudmi. Naloge je
vedno opravljal vestno, s poudarkom na skrbi za sodelavce. Vse, ki so
v podjetje bodisi vstopili oziroma nastopili z delom ali pa odšli v zaslužen pokoj, je Branko tako ali drugače pospremil. Nanj smo se lahko
popolnoma zanesli, vedno je vedel, kaj in kako z dokumenti. Hvala ti,
Branko! Želimo ti dolgo in zdravo tretje življenjsko obdobje.
Ljubica Vesel,
DE Kočevje
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Štefanija Podlogar
Prišel je čas, ko je Štefanija Podlogar vstopila v novo življensko obdobje. Štefanija je leta 1990 prišla v Elektro Ljubljana, takrat še v TOZD
Elektro Ljubljana okolica. V podjetju se je zaposlila kot telefonistka
in na tem delovnem mestu ostala vse do svoje upokojitve, marca
letos. Štefanija je bila na svojem delovnem mestu zelo uspešna in
potrpežljiva s strankami. Nikoli ni podlegla pritiskom in je vsako stranko sprejela z nasmehom in jo napotila na pravo mesto v podjetju. V
prostem času se je ukvarjala z različnimi hobiji. Rada je hodila v hribe,
šivala in kolesarila. Sedaj, ko je vstopila v tretje življenjsko obdobje,
bo imela za uresničitev svojih hobijev še več časa.
Spoštovana Štefka, ob tej priložnosti se ti še enkrat lepo zahvaljujemo za tvoj trud in požrtvovalnost na delovnem mestu in ti želimo še
veliko let uživanja mnogih lepih trenutkov v družbi tvojega moža.
Venera Panajotova,
OE Skupne storitve

Ivan Hribar
Ob koncu lanskega leta se je upokojil sodelavec Ivan Hribar, ki je vse
od leta 1986, ko se je zaposlil v Elektro Ljubljana, opravljal dela in
naloge na področju obratovanja in vzdrževanja elektroenergetskih
naprav v MHE. Pred zaposlitvijo v Elektro Ljubljana je delovne izkušenje pridobival kot elektroinštalater ter kot projektant in organizator v
programih MHE. V času delovanja v Elektro Ljubljana se je dodatno
izobraževal na Višji strokovni šoli za energetiko in pridobil višješolsko
izobrazbo inženirja elektroenergetike. Od leta 2002 dalje, ko je bilo
ustanovljeno hčerinsko podjetje MHE Elektro Ljubljana, je nadaljeval
z vzdrževanjem in obratovanjem MHE. V naslednjih letih se je ukvarjal tudi z delovanjem sončnih elektrarn. Svoja dela in naloge je opravljal na delovnem mestu kot vodja oddelka za MHE, ki je deloval v
okviru OE Storitve na DO. Po spremembi naziva hčerinskega podjetja
v Elektro Ljubljana OVE in z dopolnitvijo njegove dejavnosti, je bil od
februarja 2012 zaposlen v hčerinskem podjetju Elektro Ljubljana OVE
kot vodja službe za proizvodnjo in vzdrževanje. Ivan je svoje delo vseskozi opravljal strokovno, vestno ter zavzeto in bil svojim sodelavcem
vedno zgled in motivacija. Poleg delovanja na področju MHE je bil
aktiven tudi v ŠD Elektro Ljubljana, kjer je vodil sekcijo za balinanje.
Na vseh področjih delovanja pa je s svojo odprto naravo, veseljem ter
optimizmom povezoval in razveseljeval ljudi okoli sebe. Ob upokojitvi
v mesecu decembru smo se sodelavci Elektro Ljubljana OVE zbrali v
Domžalah na prijetnem poslovilnem srečanju. V januarju pa je Ivan v
Domžalah Pri Kebru pripravil še zabavo za širši krog sodelavcev, s katerimi je v vseh letih sodeloval in tkal trdne prijateljske vezi. Namesto
darila zase je zbrana sredstva namenil skladu Dejana Grilja in s tem
še enkrat, kot že mnogokrat doslej pokazal, kako malo je potrebno
za veliko dejanje. V novem življenjskem obdobju, ki ga bo zagotovo
zapolnil ribolov, balinanje, druženje z družino in prijatelji, želimo Ivanu
prijetne in sproščene dneve.
Virna Konrad,
EL OVE
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Pohod Višnja gora–Muljava–Krka

Izlet

Zibelka slovenske knjige

Prva sobota v marcu je rezervirana za pohod Po Jurčičevi poti. Letošnji
je bil že dvajseti po vrsti, prvi je bil organiziran ob 150-letnici Jurčičevega
rojstva, mi pa smo se na pot podali že desetič. Toliko o statistiki.
Kot po navadi so se najbolj pogumni
podali na pot iz Višnje gore, kjer je Jurčič
nekaj časa hodil v šolo. Po strmi poti sko
zi Pristavo in Zavrtače so prišli na planoto
Polževo, od koder smo na pot krenili tudi
drugi udeleženci pohoda. Tokrat je bila tra
sa speljana nekoliko desno od smučarske
vlečnice in je bila zato tudi manj strma.
Vendar nas je na vrhu (630 m), kjer sto
ji cerkev Sv. Duha, čakalo presenečenje.
Jutranji mraz in veter sta storila svoje. Pot
je bila zelo poledenela in potrebna je bila

velika mera previdnosti. Dereze, kdor jih
je le imel, so bile več kot dobrodošel kos
opreme. Vse te neprijetnosti nam niso vze
le poguma in dobre volje. Previdno smo
nadaljevali pot skozi Male Vrhe in prišli
do razvalin gradu Roje in gradu Kravjek
(v Jurčičevi povesti Grad Rojine, oziro
ma Slemenice v Desetem bratu). Tokrat je
sneg skril razvaline gradu pred našimi po
gledi. Sprehodimo se še skozi vas Oslica
in pred nami se je pokazala »Jurčičeva
Muljava«, vas, kjer stoji Jurčičeva

Udeleženci pohoda. Foto: Janez Weilgoni
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domačija, spremenjena v etnografski mu
zej Krjavljeva bajta. Zanimiva je poznogot
ska cerkvica z zlatim baročnim oltarjem in
freskami Janeza Ljubljanskega. Po ogledu
teh zanimivosti in ko smo se malo podprli,
smo nekateri nadaljevali pot na Krko, drugi
pa so si ogledali kulturni program.
Pot na Krko nas je vodila skozi vasico
Potok, Znojile, Trebnje, Gorice do izvira
Krke, ene najzanimivejših kraških rek,
ki je s svojimi 94 km površinskega toka
najdaljša povsem slovenska reka. Izvira
v Krški jami, ki je dolga okrog 200 m, v
Brežicah pa se izliva v Savo. Jama, kjer
izvira Krka, je lahko dostopna in osvetlje
na, v njej je stalna temperatura od 8 do 9 o
C, njeni prebivalci so netopirji, razni jam
ski hrošči in človeška ribica. Zanimivo je
podzemno jezero na koncu jame. Pozimi
ob vhodu v jamo zaradi vlage in hladnega
zraka nastajajo ledeni kapniki. Po kraj
šem postanku smo nadaljevali pot skozi
Gradiček na Krko (Jurčič je tu obiskoval
osnovno šolo), kjer nas je čakal avtobus.
Od tu smo se odpeljali na Muljavo in na
prej v Temenico na kosilo.
Preživeli smo lep zgodnje pomladanski
dan in v Tivoliju smo si zaželeli nasvide
nje in še veliko tako lepih dni.
Zvonka Osredkar

Splet naključij, ki pa to morda niti niso, ob predpostavki, da imam rad
tako naravo kot tudi pristno slovensko besedo, me je seznanil s knjigo
Popotovanje k zibelki slovenske knjige. V njej se srečam s tremi velikani
slovenske književnosti, ki so v svojem času pustili močan pečat v
krajih, ki so mi sorazmerno blizu. Tako blizu, da je bila odločitev o tem,
da spoznam Velikolaško kulturno pešpot, kar nekako samoumevna. K
odločitvi je močno prispeval tudi zapis na spletnih straneh občine Velike
Lašče kot tudi zemljevid potovanja po občini Velike Lašče.
Velikolaška kulturna pešpot je dolga približno 15 kilometrov,
nezahtevna, saj jo s sprehajalnim tempom in postanki pri kultur
nih znamenitostih prehodimo v štirih urah. Ubadati se s tem, kje
se začne in kje konča, je pri pešpoti, ki je lahko tudi krožna, brez
predmetno; razni viri omenjajo Levstikov dom v Velikih Laščah
kot začetek in Trubarjevo domačijo v Rašici kot konec poti. No,
sam sem se je lotil v nasprotni smeri.

Rašica

Jasno je, da v tem prispevku ne nameravam obnavljati zna
nja o Trubarju, zato na tem mestu zgolj informacija, da je bila
domačija ob 400. obletnici smrti obnovljena in jo danes sesta
vljajo mlin, žaga, skedenj, kozolec, spominska soba in gostišče.
Potencialnim izletnikom v te kraje toplo priporočam obisk te
točke, saj je še posebej v poletnih mesecih zelo prijetno posedeti
ob rečici, ki teče skozi domačijo.

Podsmreka

V vasi Rašica, ki je mimogrede zaščitena kot kulturna dedi
ščina zaradi ohranjanja podobe vasi iz preteklih časov, se nahaja
Trubarjeva domačija, imenovana tudi Trubarjevina.
Tu se je leta 1508 rodil mož, ki je napisal prve knjige v slo
venskem jeziku. Seveda vsak šolarček ve, da gre za leta 1550
izdani knjigi Katekizem (Catechismus in der windischen sprach)
in Abecednik (Abecedarium); morda manj znano, a nič manj po
membno je dejstvo, da je za omenjenima nastalo še preko dvajset
knjig.

Iz Rašice vodi pot v Podsmreko, rojstni kraj Josipa Stritarja.
Tudi o Stritarju je znano že praktično vse, vendar sem prepričan,
da ne bo odveč, če literata tudi ob tej priložnosti omenimo vsaj
v stavku, dveh. Stritar je morda najbolj znan po tem, da je leta
1870 na Dunaju začel izdajati prvo slovensko literarno revijo
Zvon, za katero je pisal pesmi in razprave. Bolj poučeni poznajo
morda tudi znameniti Uvod v Prešernove Poezije. Žal Stritarjeve
rojstne hiše že davno ni več; na njegove čase nas danes opozarja
samo še kašča, v kateri je moč najti zbirko starega orodja.

Ena od oznak na poti.

Obeležje na Trubarjevini.

Načrt aktivnosti DUEL v letu 2013
Datum

Aktivnost

prijave

07. 05. 2013

Benetke

29. in 30. april 2013

11. 05. 2013

Pohod po poti prijateljstva Ljubljana

brez prijav

28. 05. 2013

Piknik

20. in 21. maj 2013

11. 06. 2013

Bohinj

03. in 04. junij 2013

20. 08. 2013

Sredogorje planinski pohod v lastni
režiji

telefonski dogovor udeležencev

17. 09. 2013

Porabje

09. in 10. september 2013

12. 10. 2013

Dobrepoljsko vandranje

07. in 08. oktober 2013

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 zasedbe avtobusa. V primeru, da se
na navedeni številki nihče ne oglasi, po
kličite Jožeta Berganta na 041 542 112.
Udeležba na pohodih oz. izletih je na la
stno odgovornost, predvsem na pohodih
pa sta potrebni primerna obutev in opre
ma. Odhodi na izlete ali pohode bodo ob
7. uri s parkirišča Tivoli v Ljubljani.

15. 10. 2013

Kosovelova pot

07. in 08. oktober 2013

Zvonka Osredkar

12. 11. 2013

Martinovanje

04. in 05. november 2013
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Velika in Mala Slevica, Dvorska vas

Pot nas nadalje pripelje pred naselje Velika Slevica, natanč
neje do Marijine cerkve nad vasjo. Legende omenjajo Turke
in Marijo, ki jih je pregnala, pa sledove konjskega kopita in
biča turškega vojaka na kamniti plošči pred vhodom v cerkev.
To zgodbo je uporabil Josip Stritar v pesnitvi Turki na Slevici.
Cerkev je na tem mestu stala že v 13. stoletju, tabor pa je dobila
leta 1471. Sedanja cerkev je bila zgrajena okoli leta 1680, vendar
se je na južni in zahodni strani ohranilo zidovje starejše gotske
zgradbe iz 14. stoletja. Glavni oltar v cerkvi sodi med najlepše
baročne zlate oltarje na Slovenskem.
Nadaljujemo proti naseljema Mala Slevica ter Dvorska vas,
kjer si lahko ogledamo baročno cerkev sv. Janeza Krstnika.

Retje

Mlinski kolesi na Trubarjevini.

Nato prispemo v Retje. V tej vasi se je leta 1831 rodil Fran
Levstik. Njegove rojstne hiše ni več, nas pa na velikega Slovenca
spominja Močilarjeva lipa sredi vasi. Naslednja kulturna znameni
tost stoji na samem robu vasi, imenuje pa se Ilijev kozolec. Zveni
znano? Kako da ne, saj je ravno tu pred skoraj stoletjem in pol
Fran Levstik po pripovedi kmeta Močilarja napisal znamenito pri
poved o Martinu Krpanu z Vrha. Pod kozolcem so nastala tudi
druga dela, na primer Cvilimožek in Videk. Ta kozolec je poseb
nost slovenske kmečke arhitekture in je zaščiten etnološki spome
nik. Star je več kot dvesto let, v svojih časih pa je bil narejen brez
enega samega žeblja in samo iz tesanega lesa. Ker bi danes tak
težko kljuboval zobu časa, so ga pri obnovi zabili z žeblji.

Cerkev v Veliki Slevici.

Velike Lašče

Pri križišču za Podsmreko.

Trubarjev spomenik na Rašici.

Pot zaključimo pri Levstikovem domu v Velikih Laščah, kjer
je mimogrede tudi avtobusno postajališče. Omeniti velja spo
minsko sobo Frana Levstika in Josipa Stritarja v njem, kjer je na
ogled nekaj predmetov oziroma dokumentov. V prostoru, ki slu
ži kot čitalnica, je tudi krajša predstavitev Primoža Trubarja.
Tekst in foto: Toni Štimec

Obeležje v Podsmreki.

Baročna cerkev v Dvorski vasi.
Levstikov dom v Velikih Laščah.
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Kozolec

Posebnost slovenske
arhitekture
Ena od značilnosti slovenskega podeželja in tudi slovenske arhitekture
je prav gotovo kozolec. Lahko rečemo, da je ta svojevrstna arhitektura
slovenska posebnost, tako po obliki kot tudi številu. Po podatkih
(Wikipedija, prosta enciklopedija) najdemo približno 80 % vseh kozolcev
ravno v Sloveniji, nekaj pa jih je še na zahodu Italije in jugu Avstrije.
V Slovenji so zaradi vraščenosti v pokrajino postali simbol
slovenskega podeželja in enkraten spomenik slovenskega ljud
skega stavbarstva. Potrditev gornje trditve najdemo v raziskavi
študentov arhitekture, kjer beremo: Kozolec je najbolj naša ar
hitektura, kar jih imamo. Gre skoraj za popolnost, kjer se sta
pljajo potreba, možnosti in red v najbolj občutenem objektu, kar
jih je naš človek postavil: rezultat je usklajena arhitektura, ki jo
sprejemamo kot del narave. Ne nazadnje je delo človeka. Našega
človeka, saj kozolec stoji le na našem etničnem ozemlju.
Pri kozolcih gre za posebno, leseno gradnjo, katere prvotni
namen je bil sušenje nekaterih poljskih pridelkov. Kot pravi
Leksikon Cankarjeve založbe, gre v prvi vrsti za sušenje žit,
detelje, fižola, sena. Ključni deli kozolca so visoki koli (stebri,
poimenovani tudi stogovci) ter vodoravno položene late. Stebri
so bili največkrat iz hrastovega lesa, včasih tudi zidani ali celo
kamniti. Gospodarnost je poleg materialov, iz katerih so bili

Na Cerkniškem polju.

narejeni, narekovala tudi, kje naj bodo kozolci postavljeni: pogo
sto jih srečamo na robu vasi, ob poteh, ki vodijo z njive oziroma
travnika do kmetije.
Znanih je več vrst kozolcev, brez dvoma pa sta najbolj znana
dva in sicer navadni, enojni kozolec, ki ga sestavlja ena vrsta
stebrov, med seboj zvezanih z latami in pokritih z ozko streho
ter vezani oziroma dvojni kozolec, tako imenovani toplar. Ta je
bolj znamenit, sestavljen je iz dveh vzporedno postavljenih vrst
stebrov z latami, povezanih v skupno streho. Ta tip je imel več
namensko funkcijo, poleg sušenja so prostor pod streho rabili za
spravljanje voz in poljedelskega orodja. Poleg lokacije je namen
uporabe narekoval tudi obliko kozolca, ki se razlikuje predvsem
po tem, kje v Sloveniji se kozolec nahaja. Na primer: na južnem
Dolenjskem, Kočevskem in območju Loža prevladuje prislonje
ni kozolec, priključen h gospodarskemu poslopju, najpogosteje
k skednju ali tudi hlevu.

Kozolec v bližini izvira reke Krke.

Razstavno/prodajni objekt.

Viri navajajo, da so v Sloveniji najbolj znani kozolci v
Studorju pri Bohinjskem jezeru. Sicer najdemo v Sloveniji ko
zolce, ki imajo še posebno kulturno vrednost. Eden takih je na
primer Ilijev kozolec v Retjah pri Velikih Laščah. Ta je poseb
nost slovenske kmečke arhitekture in je zaščiten etnološki spo
menik. Star je več kot dvesto let, v svojih časih pa je bil narejen
brez enega samega žeblja in samo iz tesanega lesa. Ker bi danes
tak težko kljuboval zobu časa, so ga pri obnovi zabili z žeblji.
Tukaj je, po pripovedi kmeta Močilarja, pred skoraj sto petde
setimi leti Fran Levstik napisal znamenito pripoved o Martinu
Krpanu z Vrha. Pod njim so nastala tudi druga dela, na primer
Cvilimožek in Videk. Ilijev kozolec je pravzaprav s slamo pokrit
toplar, pod njim pa so včasih spravljali kmečka orodja.
V modernem kmetijstvu kozolci izgubljajo nekdanjo uporab
no funkcijo; mnoge je že načel zob časa in zdi se, da so skoraj
neizogibno zapisani pozabi. Morda pa je ta strah neupravičen,
tudi po zaslugi človekove domišljije oziroma iznajdljivosti. Tako
sem že naletel na povsem nov kozolec, narejen sicer po starem
vzorcu, ki pa služi bolj sodobnim namenom, na primer s steklom
zaprt kozolec kot turistični objekt, v katerem je urejen razstavno/
prodajni prostor.

Najdemo tudi kozolec kot spremljevalni objekt gostinskega
lokala, kjer gostje posedajo v senci. Ali pa kozolec, okrašen z
ličnimi lesenimi cvetličnimi koriti, pod njim pa parkiran avto. In
tudi na kozolec, ki služi kot vikend hišica, z možnostjo prenoči
tve zgoraj.

Kozolec »toplar« pri Kočevski Reki.

Ilijev kozolec v Retjah.

Tekst in foto: Toni Štimec

Kozolec (vikend) v Kolpski dolini.
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Naj fotografija 2013
1. mesto: Aleš Pograjc:
V ožarjenem nebu

Tudi v letu 2013 v našem glasilu nadaljujemo z nagradnim
natečajem za najboljšo fotografijo leta.

3. mesto: Robert Lekše:
Sončna energija
Stanka Krušič - Na vasi

Mitja Smolič - V objemu snega in trt

Alen Praček - Skupina za priključke pri
izdelavi priključka

V Novicah, internem glasilu Elektra Ljubljana, je že sedmo leto potekal
nagradni natečaj za izbor Naj fotografije leta 2012. Sodelavke in sodelavci, ljubiteljski fotografi, so svoje fotografije pridno pošiljali v naše
uredništvo in tako svoja videnja, ujeta v fotografski objektiv, predstavili
tudi sodelavcem. Letošnje zmagovalna fotografija je fotografija avtorja
Aleša Pograjca, drugo mesto je zasedla fotografija Vesne Petek, tretje
mesto pa je zasedel Robert Lekše.
2. mesto: Vesna Petek: Pravljični junaki

Vabimo vas, da sodelujete tudi v tem letu ter svoje fotografije pošiljate
na naslov urednistvo@elektro-ljubljana.si.
Uredništvo novic

Anton Mesarek - Sončni zahod

Za letošnjo prvo številko glasila smo v uredništvo prejeli pet zanimivih fotografij.
Prispevali so jih Alen Praček, Alojzij Hančič, Anton Mesarek, Mitja Smolič in Stanka
Krušič. Avtorjem se za poslane fotografije lepo zahvaljujemo.
K sodelovanju vabimo tudi druge sodelavce in upokojence, da s svojimi zanimivimi
fotografijami sodelujejo v natečaju za izbor Naj fotografije leta 2013 ter v naslednjih
številkah našega glasila bralcem pričarajo zanimive trenutke, ujete v objektiv fotograf
skega aparata.
Uredništvo Novic

Alojzij Hančič - Domžalski elektro snežak
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Recept
KUHARSKI

ZAHVALA

Foto:
TONI

Slovenski
politik
(Vlado)

Pokrajina
v Saudski
Arabiji

Osebje na
ladji

Kolač z
višnjami
in orehi
ZA BISKVIT
6 jajc
5 žlic sladkorja
5 žlic mletih orehov
2 žlici moke
1 pecilni prašek
240 g piškotov Petit beurre

(Tone Pavček)
Klara z družino

Žensko
ime

Pero za
risanje

(Petra Dolinšek)

Nisi se izgubila kot zven v tihoto,
nisi odšla v nič in pozabo,
po tebi merim stvarem pomen in
tvojo pesem
skušam peti za tabo.

Oblika
ženskega
imena
Terezija

Snov za
pisanje
na
tablo

V modrem jutru
se je rodil bel metulj.
Svet mu ni pustil leteti,
ker je bil brez barv,
pustili so ga umreti.
Sredi dežja, oblakov,
sredi vetra obodov,
so pustili umreti belega metulja.

Ob tragični in boleči izgubi moje
hčerke Petre se sodelavcem in
upokojenim sodelavcem Elektro
Ljubljana zahvaljujem za vso izkazano pomoč, izrečena sožalja,
tolažilne besede in sveče. Hvala
vsem, ki ste Petro v tako velikem
številu pospremili na njeno zadnjo
pot.

Pokrivalec
streh

ČOKOLADNA GLAZURA
200 g čokolade za kuhanje
4 žlice olja
malo ruma za okus
VIŠNJEVA KREMA št. 1
1 kozarec višnjevega kompota
7 dl vode
10 žlic sladkorja
2 žlic zdroba
OREHOVA KREMA št. 2
5 dl mleka
4 žlice moke
5 žlic sladkorja
250 g margarine
150 g nasekljanih orehov

Sestavil
TONI

Izdelovalec
nogavic

Skladatelj
atonalne
glasbe

Sistemski
operater
distribuc.
omrežja

Izumitelj,
inovator
Oznaka
za Tono
Medmet

Nekdanji
romunski
teniški
igralec

Visoka
šola

Pevec
Pestner

POSTOPEK:
Beljake ločite od rumenjakov in stepite v čvrst
sneg. V drugi posodi stepite rumenjake in sladkor. Dodajte sneg, mešanico moke in pecilnega
praška, mlete orehe ter rahlo premešajte.

Živalska
noga

Simbol za
Silicij

Mo jzesov
brat

Neumen
Tropski
grm, listi
vsebujejo
kokain
Nekdanji
Ugandski
diktator,
Idi
Delavska
enotnost
Simbol za
Radij

Francoski
filmski
režiser,
Jean-Luc
Vetrni

V pekač velikost cca 39 cm x 22 cm, obložen
s papirjem za peko, naložite pripravljeno zmes.
Biskvit pecite v pečici, ogreti na 200 stopinj, da
se zapeče.
KREMA št. 1:
Zmešajte višnje, sok od kompota in dodajte
vodo, da je skupne tekočine 7 dl, dodajte 10 žlic
sladkorja in kuhajte, da zavre, nato v zmes stresite zdrob in mešajte toliko časa, da se zgosti.
Prelijte jo po pečenem biskvitu. Kekse namočite
v mlačno mleko in jih enega po enega polagajte
po višnjevi kremi.
KREMA št. 2:
V manjšo posodo nalijte 4 dl mleka, dodajte
sladkor in zavrite. Deciliter mleka in moko zmešajte v drugi posodi. Pripravljeno mešanico zlijte
v vrelo mleko in mešajte ter kuhajte na zmerni
temperaturi kot za puding.
V ohlajen nadev dodajte zmehčano margarino
in mešajte z mešalnikom. Na koncu dodajte nasekljane orehe. Nadev premažite po piškotih.
Čokolado z malo olja stopite na pari in prelijte.
Po želji okrasite.
Monika Miklič

Ime
pisatelja
Fleminga

Okrajšava
za
voltamper

podobna
žuželka
Simbol za
Nikelj

Kratica
za vrsto
ruskih
letal

Simbol za
Kalcij

Kdor
redi
živali

božanstvo
Oznaka
nukleinskih
kislin

z integriranim
vezjem

Emil

Star
pogan,
tudi
velikan

Vrsta
enoceli-

Vrtna
okrasna
rastlina

Veznik
Mesto v
Babiloniji

Pritrdilnica

Atletski
klub

Ptica z
ukrivljenim
ostrim
kljunom

Gora v
Srbiji
Kraj
mrtvih
v grški
mitologiji

samec

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo
izžrebancu Francu Brajerju iz Mirne Peči, ki bo po pošti prejel praktično nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na
dopisnico do vključno 31. 05. 2013 in pošljete na naslov: 

Elektro Ljubljana d.d.
Uredništvo Elektro novic
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana
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Je pa dober zacetek.
ˇ
Je pa dober zacetek.
ˇ

Zanesljivo najnižja cena elektrike v Sloveniji.
Zanesljivo najnižja cena elektrike v Sloveniji.
Izberite nov paket
in plačujte zanesljivo najnižjo ceno električne energije vse do leta 2014:
Izberite
paket
plačujte
ceno
električne
do leta
2014:
0,06179 nov
evrov
brez DDV za kWh vinvisoki
tarifizanesljivo
in 0,03399najnižjo
evrov brez
DDV
za kWh venergije
nižji tarifi,vse
oziroma
0,05376
0,06179
evrov
DDVpo
zaenotni
kWh vtarifi.
visoki tarifi in 0,03399 evrov brez DDV za kWh v nižji tarifi, oziroma 0,05376
evrov brez
DDVbrez
za kWh
evrov brez DDV za kWh po enotni tarifi.
A tu se šele začne.
A tu se šele začne.
Zanesljivo nespremenjene cene brez pogojevanj si lahko zagotovite še za veliko dlje časa:
Zanesljivo nespremenjene cene brez pogojevanj si lahko zagotovite še za veliko dlje časa:
• s paketom
• s paketom

- z najnižjo nespremenjeno ceno elektrike do konca maja 2014
- z najnižjo nespremenjeno ceno elektrike do konca maja 2014

• s paketom
• s paketom

- z zajamčeno ceno do leta 2015
- z zajamčeno ceno do leta 2015

• s paketom
• s paketom

- z nespremenjeno ceno vse do leta 2016
- z nespremenjeno ceno vse do leta 2016

Izberite TOP paket po svoji meri in plačujte manj za elektriko.
Izberite TOP paket po svoji meri in plačujte manj za elektriko.

www.zanesljivo.si poceni energijo
www.zanesljivo.si poceni energijo

