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Uvodnik
Elektro Ljubljana OVE, inženiring
s področja obnovljivih virov, d.o.o. je
hčerinska družba Elektra Ljubljana in
pravni naslednik leta 2002 ustanovljene
družbe MHE Elektro Ljubljana d.o.o.
Družba, ki od letošnjega maja nosi
tudi nov, krajši naziv Elektro Ljubljana
OVE d.o.o., je svojo dosedanjo ponudbo še razširila.
V prvih desetih letih delovanja smo
bili namreč aktivni predvsem na področju proizvodnje električne energije
v hidroelektrarnah, v zadnjih letih pa
tudi na področju pridobivanja električne energije v sončnih elektrarnah, tako
za lastne potrebe kot tudi za naše naročnike. V zadnjem letu ponujamo tudi
redno in intervencijsko vzdrževanje ter
vzpostavitev nadzora nad delovanjem
sončnih elektrarn preko spletnega portala. Predvsem pa se preusmerjamo na
soproizvodnjo toplotne in električne
energije (krajše SPTE) oz. kogeneracije, kjer že ponujamo postavitev manjših
enot za soproizvodnjo toplotne in električne energije ter zamenjavo obstoječih kotlov z novimi. Slednji imajo boljši energetski izkoristek, saj za energent
uporabljajo lesno biomaso ali zemeljski plin. Potencialnim investitorjem za
obnovo obstoječih ali novih kotlovnic
nudimo celotno izvedbo z možnostjo
najema energetske opreme - tako imenovani energetski kontrakting.
Pripravljamo tudi ugodne ponudbe za
postavitev toplotnih črpalk, ki iz okolja
črpajo energijo nizke temperature in ji
povišajo temperaturo za namene ogrevanja. Toplotne črpalke so tudi do petkrat bolj učinkovite od ogrevalnih kotlov na klasična fosilna goriva in imajo
boljšo zmogljivost celovitega ogrevanja
objektov tudi pri zelo nizkih zimskih
temperaturah. Širimo tudi področje elektromobilnosti, ki ga želimo nadgraditi
z električnimi kolesi. Pripravljamo ugodne pakete, s katerimi želimo spodbuditi
njihovo uporabo in tudi na ta način skrbeti za zdravo in čisto okolje.
S širitvijo svoje ponudbe uresničujemo svojo vizijo in poslanstvo, da s
kakovostno ter cenovno konkurenčno
proizvodnjo dosegamo in razvijamo
učinkovito ter trajnostno oskrbo uporabnikov z energijo visoke kakovosti iz
obnovljivih virov.
mag. Matjaž Glavič,
direktor Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
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Širimo področja delovanja

www.zanesljivo.si

Soproizvodnja energije,
ponudba črpalk in prispevek
k elektromobilnosti

poceni energijo

Osnovno vodilo družbe Elektro Ljubljana OVE je razvijati
in širiti uporabo obnovljivih virov energije, s tem pa
prispevati k čistejšemu okolju in boljši kakovosti življenja.
Z dolgoletno prakso smo pridobili izkušnje tako na
področju projektiranja kot tudi izgradnje in vključevanja
elektrarn v distribucijsko omrežje. Poleg tega ponujamo
še redno in intervencijsko vzdrževanje sončnih elektrarn.
S sodelovanjem zunanjih sodelavcev smo razvili nadzorni
sistem nad delovanjem sončnih elektrarn in kotlovnic ter
nad porabo energije različnih objektov. V zadnjem obdobju
je družba ponudbo razširila še na področje soproizvodnje
toplotne in električne energije ter ponudbo toplotnih
črpalk. Kot razširitev projekta elektromobilnosti pa želimo
ponuditi tudi električna kolesa.

Učenci pred vstopom v RTP Trebnje.

Obisk učencev v RTP
Trebnje
Elektro Ljubljana že vrsto let sledi
konceptu družbene odgovornosti tudi
na področju izobraževanja mladine. Z
osnovno šolo Bršljin iz Novega mesta
sodelujemo že dolgo vrsto let. Ob
tehničnem dnevu nas vsako leto obiščeta
dve skupini učencev 7. razredov. Učence
pred vstopom v objekt seznanimo z
varnostnimi pravili in s pravili obiska.
S kratkim predavanjem nato predstavim
sistem distribucije električne energije,
skupaj s Cirilom Možetom pa pokaževa
in opiševa naprave, njihov namen in
delovanje v RTP ter nazorno prikaževa
uporabo varnostne zaščitne opreme.
Ker za RTP-je veljajo posebni režimi
vstopa in z varnostnega stališča niso
najbolj primerni za oglede večjih skupin,
bodo obiski osnovnošolcev v prihodnje
omejeni.
Marko Piko,
služba za marketing in komuniciranje

Elektro Ljubljana
OVE d.o.o.

Dobrodelna akcija
Elektro Ljubljana je skupaj s preostalimi partnerji podprla akcijo Zveze
prijateljev mladine Ljubljana Moste
Polje za izvajanje učne pomoči mladim
in otrokom iz socialno ogroženih družin
Slovenije, ki je v juniju potekala v organizaciji družbe SODO.
Družba SODO je obeležila svetovni dan okolja z zaključnim dogodkom
projekta »Uresničujmo, z energijo varčujmo«. V sklopu projekta so pripravili
fotografski natečaj, v katerem so sodelovali učenci in učenke osmih ekošol v
Sloveniji. Cilj natečaja je bil spodbujanje in promocija varčne in učinkovite
rabe električne energije. Učenci so svoje
fotografije odstopili družbi SODO, ki je
za fotografije zbrala sredstva in namenila 3.500 EUR Zvezi prijateljev mladine
Ljubljana Moste Polje. Elektro Ljubljana
je tako z odkupom ene izmed razstavljenih fotografij prispeval k zbranemu znesku, ki je bil namenjen za učno pomoč
otrok in mladine.

Elektro energija trinajsta
najboljša slovenska
družba na lestvici TOP
101 poslovnega dnevnika
Finance
Elektro energija je zasedla odlično
13. mesto na lestvici TOP 101, ki jo
pripravlja poslovni dnevnik Finance.
Lestvica je oblikovana na podlagi šestih kazalcev, ki najbolj izražajo uspešnost poslovanja v minulem letu. Družba
Elektro energija se je iz lanskega 83.
mesta zavihtela na zavidljivo 13. mesto,
najvišje med vsemi konkurenčnimi družbami s področja dobave električne energije in zemeljskega plina.
Elektro energija ostaja tudi v letu
2013 zanesljiv poslovni partner.
mag. Violeta Irgl,
Elektro energija d.o.o.

Mateja Pečnik,
služba za marketing in komuniciranje

ʼʼ

Od letošnjega maja dalje se skrajšana firma hčerinskega podjetja Elektro
Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov energije, d.o.o., imenuje
Elektro Ljubljana OVE d.o.o.

Predaja zbranih sredstev Zvezi prijateljev
mladine.

Išči priložnosti, ne
varnosti. Čoln je v
pristanišču varen,
a dno mu bo počasi
zgnilo.
BROWN

ʼʼ

S

oproizvodnja toplotne in električne energije (krajše: SPTE)
oz. kogeneracija je proces sočasne pretvorbe energije, ki jo
ima gorivo (npr. zemeljski plin, lesna biomasa), v toplotno in električno energijo.
Kot pri proizvodnji električne energije,
tudi pri SPTE električni generator poganja
mehanska energija vrtečih se delov motorjev oziroma turbin. Pri pretvorbi notranje
energije goriva v mehansko energijo, se
sprosti velika količina toplote. Bistvena
značilnost SPTE je, da lahko to toploto koristno uporabimo za ogrevanje in hlajenje
prostorov. Po Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji
toplotne in električne energije z visokim
izkoristkom (Ur. l. RS, št. 37/2009 in dopolnitve) in njenih prilogah, je proizvodnja v SPTE na lesno biomaso ter fosilna
goriva upravičena do podpore, kar je še
dodatna spodbuda za njihovo uporabo.

Obrat za soproizvodnjo toplotne in električne energije.
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Toplotna črpalka.

V SPTE, kjer se kot gorivo uporablja
sintetični plin ali lesni plin, poteka proces
uplinjanja v dveh stopnjah. V prvi stopnji
gre za tako imenovano eksotermno reakcijo, pri kateri se segreva les na visoko
temperaturo (do 1.300 st. C), kjer zgori
15 % biomase ob vpihovanju oksidanta
(zrak, kisik, para). Les je sestavljen iz
ogljika (C) in kemijsko vezane vode (H
in O). Pri zgorevanju nastajata produkta
ogljikov dioksid (CO2) in voda (H2O).
Med fazo oksidacije se les spreminja v
saje. Katran, ki izhaja, je razdrobljen na
manjše ogljikovodike. V drugi stopnji
gre za tako imenovano endotermno reakcijo, v kateri se uplinjanja preostalih 85
% lesa. Saje reagirajo s pregreto vodno
paro in ogljikovim dioksidom (CO2) v
ogljikov monoksid (CO) in metan (CH4).
Toplota, potrebna za potek redukcije, je
pridobljena iz prve stopnje procesa.
Ločimo dve vrsti uplinjanja v fiksni in v lebdeči plasti. Prvo poteka
na protitočni ali sotočni način, njegove prednosti so, da je sistem preizkušen, preprost in poceni, slabosti pa,
da zahteva suho surovino, 4 do 7 %
ogljika (C) ostane nepretvorjenega, skaliranje pa je omejeno navzgor. Uplinjanje
v lebdeči plasti lahko poteka na mehurčkasti ali cirkulacijski način. Prednosti
tega načina so, da je možna uporaba goriva različnih vrst in velikosti. Možnosti

skaliranja so široke, stopnja pretvorbe
goriva v sintetični plin je visoka. Mogoča
je tudi spremenljiva (delna) obremenitev
reaktorja. Slabosti tega načina so, da zahteva minimalni pretok fluidizacijskega
sredstva (zrak, kisik ali para), potreben je
tudi nosilec toplote (npr. silicijev pesek).
V Elektro Ljubljana OVE d.o.o. ponujamo postavitev manjših enot za soproizvodnjo toplotne in električne energije
ter zamenjavo obstoječih kotlov z novimi, ki imajo boljši energetski izkoristek,
za energent pa uporabljajo lesno biomaso
ali zemeljski plin. Pri postavitvi SPTE je
potrebno izvesti priklop na toplovodni in
plinovodni sistem ter priključitev na elektrodistribucijsko omrežje. Potencialnim
investitorjem nudimo celotno izvedbo,
vključno z izdelavo projektov, pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj in soglasij za obratovanje, dobavo, montažo in
zagonom potrebne opreme za nemoteno
dobavo toplotne energije. Ponujamo tudi
možnost najema energetske opreme ali
tako imenovani energetski kontrakting,
kar je optimalna rešitev za investitorje,
ki se želijo izogniti začetni investiciji.
Takšen način sodelovanja omogoča uporabnikom oziroma odjemalcem toplotne
energije zanesljivo oskrbo z energijo po
pogodbeno določeni ceni. Pogodbena
cena toplotne energije je praviloma vezana na ceno primarnega goriva in je

sestavljena iz nespremenljivega (financiranje, amortizacija, vzdrževanje, upravljanje) in spremenljivega dela cene
(cena primarnega goriva). Cena se izračunava in obračunava mesečno na podlagi cene dobavljene toplote na zadnji dan
preteklega meseca.
Gospodinjskim odjemalcem električne energije ponujamo zamenjavo obstoječe kotlovnice na kurilno olje ali utekočinjen naftni plin z zračno toplotno
črpalko. Toplotne črpalke so v osnovi namenjene ogrevanju in hlajenju prostorov
ter pripravi tople sanitarne vode, za kar
potrebujejo vir toplote. Večji del toplote
zajemajo iz okolja, manjši del pa predstavlja električna energija. Toplotne črpalke
dosegajo grelno število do 5, kar pomeni,
da dobimo iz ene enote vložene električne energije do 4 enote toplotne energije.
Delovanje toplotne črpalke pri sistemu
zrak-voda je odvisno od vira toplote,
torej od temperature zraka. Višja kot je
temperatura zraka na mestu postavitve
zunanje enote, boljši je izkoristek toplotne črpalke in z enakim vložkom energije
dosežemo večji učinek.
Poleg polnilnih postaj za vozila na
električni pogon nadgrajujemo ponudbo
še z električnimi kolesi v okviru projekta
elektro mobilnosti. Električno kolo spada
v kategorijo koles s pomožnim motorjem, ki lahko doseže maksimalno hitrost
25 km/h, moč električnega motorja pa ne
sme presegati 250 W. Za to kategorijo
nista potrebna vozniški izpit in zaščitna
čelada. Domet z enkratnim polnjenjem
baterije je do 100 km, odvisno od zmogljivosti baterije, lastnega vložka energije in konfiguracije terena. Zmogljivost
baterije, ki se polnijo približno od 3 do 6
ur, je za električna kolesa od 6 do 20 Ah.
Obnovljivi viri energije in učinkovita
raba energije so sestavni del boja proti
podnebnim spremembam, hkrati prispevajo h gospodarski rasti ter povečujejo
energetsko varnost. Uporaba obnovljivih
virov energije pa ne prinaša le novih gospodarskih priložnosti, temveč tudi nova
delovna mesta. Poslovne priložnosti so raznovrstne in segajo od visoko-tehnoloških
razvojnih do vzdrževalnih del ter na koncu razgradnja odsluženih tehnologij.
Luka Žagar,
Elektro Ljubljana OVE d.o.o
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Poslovanje skupine Elektro Ljubljana v letu 2012

Poslovni rezultat še boljši
kot leto prej
Skupina Elektro Ljubljana je v letu 2012 poslovala s čistim dobičkom
v višini 8,8 mio EUR in je, glede na predhodno leto, poslovni rezultat
izboljšala za 2,4 mio EUR oz. za 37 %. Pri tem je družba Elektro
Ljubljana d.d. ustvarila čisti dobiček v višini 5 mio EUR,
njeni hčerinski družbi Elektro energija in Elektro Ljubljana OVE pa
3,5 mio in 0,3 mio EUR čistega dobička. Prihodki skupine so
bili glede na leto prej, predvsem na račun povečanega obsega
poslovanja na trgu z električno energijo na debelo, višji za 26 %.
Poslovanje Skupine Elektro Ljubljana
so v letu 2012 zaznamovale naslednje
aktivnosti:
• Ključna investicijska vlaganja so bila
v letu 2012 namenjena izgradnji RTP
110/20 Mengeš, razširitvi in rekonstrukciji 110 kV stikališča v RTP Cerknica ter
RTP Potniškega centra Ljubljana (PCL),
gradnji RP 20 kV Škofljica, izvedbi resonančne ozemljitve nevtralne točke
(RONT) v RTP Trebnje, RTP Domžale,
RTP Kamnik, RTP Žiri in RTP Črnuče
ter aktivnosti za prehod RTP Litija iz 35
kV na 110 kV. V okviru SN in NN naprav je bilo zgrajenih 30 novih transformatorskih postaj, zgrajenih in obnovljenih 180 km SN in NN vodov, zgrajenih
je bilo tudi 18 km kabelskih kanalizacij
za SN in NN vode.
• V letu 2012 smo zaključili s pilotnim
projektom uporabe merilnih podatkov iz sistema naprednega merjenja
za potrebe načrtovanja distribucijskega omrežja GREDOS. Na podlagi četrturnih merilnih podatkov je tako v
Sloveniji prvič omogočeno načrtovanje in razvoj distribucijskega omrežja
na podlagi realne četrturne dinamike
obremenitve transformatorskih postaj
in drugih referenčnih točk v omrežju.
• Področje trgovine z električno energijo
na debelo so v letu 2012 zaznamovali
razvoj novih trgov in trgovalne infrastrukture v Nemčiji, Avstriji in Italiji,

implementacija »ETRM« sistema za
podporo trgovanju – Allegro ter pričetek aktivnosti za vzpostavitev veleprodajne trgovalne infrastrukture na področju zemeljskega plina. Začeli smo
tudi s pripravami za nastop na JV trgih
(Srbija ter Bosna in Hercegovina).
• Na področju trgovine na drobno smo v
letu 2012 v sodelovanju z EKO skladom
RS izvedli razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v
ukrepe povečanja energetske učinkovitosti za poslovne investitorje v višini 0,9
mio EUR, za gospodinjske odjemalce pa
smo oblikovali nove produkte, ki omogočajo spremljanje in spodbujajo zmanjševanje porabe električne energije.
• Pričeli smo tudi z izgradnjo poslovne
infrastrukture za zemeljski plin, ki nam
bo omogočila prodajne aktivnosti v
Sloveniji na vseh ravneh, tako pri večjem industrijskem odjemu, lociranem
predvsem na prenosnem omrežju, kot
tudi pri manjšem poslovnem odjemu
in gospodinjstvih na distribucijskih
omrežjih. Pridobili smo licenco za
opravljanje energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom.
• V letu 2012 se je skupina intenzivno
ukvarjala tudi s pripravo ustreznega
okolja za uvajanje elektromobilnosti v
Sloveniji. Infrastrukturo za električna
vozila smo razširili z dodatnimi šestimi

elektro črpalkami, kot partnerji pa aktivno sodelujemo tudi v evropskih projektih, s ciljem vzpostavitve pametne
polnilne infrastrukture za električna
vozila in njene nadgradnje z uporabnikom prijazno informacijsko podporo.
• Na področju obnovljivih virov smo
pričeli z aktivnostmi za razširitev dejavnosti na proizvodnjo toplotne in električne energije iz biomase in drugih
energentov. V drugi polovici leta 2012
smo vzpostavili sistem daljinskega
nadzora nad delovanjem sončnih elektrarn, ki ga izvajamo preko lastnega
nadzornega sistema.
• Skupina Elektro Ljubljana je v novembru 2012 prejela tudi polni certifikat
Družini prijazno podjetje.
V letu 2012 je Skupina Elektro
Ljubljana končnim odjemalcem na svojem
preskrbovalnem področju posredovala 3,8
TWh električne energije; od tega gospodinjskim odjemalcem 28 %, poslovnim
odjemalcem pa 72 % električne energije.
Celotni prevzem električne energije v
distribucijsko omrežje Elektro Ljubljana
iz prenosnega omrežja, sosednjih distribucijskih podjetij in od direktno priključenih proizvajalcev električne energije je
bil v letu 2012, glede na predhodno leto,
manjši za 2 %. Pri tem je Skupina Elektro
Ljubljana v letu 2012 proizvedla 13.368
MWh električne energije, in sicer 94 % v
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desetih lastnih malih hidroelektrarnah in
6 % v devetnajstih lastnih malih fotovoltaičnih elektrarnah.
Prodaja električne energije Skupine
Elektro Ljubljana je v letu 2012 dosegla
8,3 TWh električne energije in je bila zaradi povečanja obsega trgovanja z električno energijo na trgu na debelo za 30 %
večja kot v predhodnem letu.
Na distribucijskem omrežju Skupine
Elektro Ljubljana je bilo konec leta 2012
skupno priključenih 330.380 uporabnikov
omrežja. Od tega je bilo 296.487 gospodinjskih in 33.135 poslovnih odjemalcev
ter 758 proizvajalcev električne energije.
Iz leta v leto se intenzivno povečuje tudi
število menjav dobavitelja s strani odjemalcev na distribucijskem območju. V letu
2012 je bilo izvedenih skupno 23.743 menjav dobavitelja, kar predstavlja 7 % vseh
končnih odjemalcev. Pri tem ocenjujemo,
da se bo zaradi razvoja konkurence trend
rasti menjav dobavitelja še povečeval.
Investicijska vlaganja Skupine Elektra
Ljubljana so v letu 2012 dosegla 24,4 mio
EUR in so bila za 10 % višja kot v letu 2011.
Število zaposlenih v Skupini se je v
letu 2012 zmanjšalo za 8 zaposlenih, tako
je bilo konec leta 2012 v Skupini Elektro
Ljubljana zaposlenih 956 delavcev.
Dosežene rezultate in poslovno leto
2012 v celoti ocenjujem za uspešne. Zato
se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem, prav tako pa tudi članom nadzornega sveta pa za njihovo podporo pri
nadaljnjem razvoju ter korektno in dejavno vlogo pri načrtovanju ter spremljanju
poslovanja Skupine Elektro Ljubljana.
Andrej Ribič,
predsednik uprave
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Zakonodajne spremembe

Z julijem zvišanje
davka na dodano
vrednost
Državni zbor je maja 2013 potrdil paket
zakonodaje za uresničitev dogovora med vlado
in sindikati javnega sektorja, s katerim se
posega v plače javnih uslužbencev. Obenem je
potrdil tudi zvišanje davka na dodano vrednost
in RTV-prispevka.
V Uradnem listu je bil 29. maja 2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in
2014 (ZIPRS1314-A). Zakon začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa
se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen. Osnovni
cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo s sodelovanjem socialnih partnerjev prispevale k vzdržnosti javnih financ, povečanju prihodkov in zmanjšanju odhodkov
proračunov in nemotenemu izvrševanju proračunov.
Ključni krizni ukrep bo tako dvig zgornje stopnje DDV za dve odstotni točki
(z 20 na 22) in spodnje z 8,5 na 9,5 odstotka s 1. julijem 2013. Za kupce lahko
višji davek pomeni le večjo ali manjšo podražitev, odvisno od presoje ponudnikov
blaga in storitev, kolikšen delež višjih stopenj bodo prenesli v cene. Podrobnejša
navodila, ki jih bodo morali davčni zavezanci opraviti zaradi uvedbe višjih stopenj, je objavila davčna uprava v začetku junija.
Neto cene električne energije, omrežnine in opravljenih storitev po 1. juliju
2013 ostanejo nespremenjene, povišala se bo le stopnja davka na dodano vrednost. To v praksi pomeni, da bodo cene za končne kupce višje.
mag. Katarina Lavrič,
OE RFS

9

10

ENERGIJA IN OBRATOVANJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | JUNIJ 2013

ENERGIJA IN OBRATOVANJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | JUNIJ 2013

Zakonodajne spremembe

Izgradnja celovitega sistema varovanja informacij

Spremenjen zakon
o delovnih razmerjih

Analiza in upravljanje
informacijskih tveganj

Z 12. aprilom 2013 je pričel veljati nov Zakon o delovnih razmerjih,
ki predstavlja osrednji del celovite reforme dela v Sloveniji.
Nova zakonodaja je posegla predvsem na področje stroškov iz
delovnega razmerja, poenostavila je postopke v zvezi s sklepanjem
in prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, zmanjšala administrativne
ovire ter uvedla notranjo in zunanjo prožnost trga dela. Slednji
predstavljata verjetno najpomembnejšo spremembo in novost na
področju urejanja delovnih razmerij.

Sistem upravljanja varovanja informacij sestoji iz tehničnih in
organizacijskih ukrepov z namenom, da se varuje zaupnost,
celovitost in razpoložljivost informacij ter zagotovi nemoteno
delovanje poslovnih procesov. Članek opisuje namen in pomen
analize informacijskih tveganj, ki omogoča sistematičen pristop
k strukturiranju in definiranju prioritet pri izgradnji celovitega
sistema vodenja varovanja informacij.

N

otranja prožnost omogoča
hitro prilagajanje delovnim
procesom znotraj podjetja,
saj mora delavec po novem,
ne glede na delovno mesto oz. vrsto dela,
za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi,
opravljati tudi drugo ustrezno delo po
enostranski odredbi delodajalca, da bi se s
tem ohranila njegova zaposlitev ali zagotovil nemoten potek dela. Zakon z namenom ohranitve zaposlitve uvaja tudi nov
institut - enostransko napotitev delavca na
čakanje na delo s plačilom nadomestila.
Gre za ukrep delodajalca v primerih, ko
iz poslovnega razloga delavcu začasno ne
more zagotavljati dela. Novost predstavlja tudi možnost sklepanja vzporednih
pogodb o zaposlitvi z istim delodajalcem,
kar pomeni, da lahko delavec poleg že
obstoječe pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas sklene tudi pogodbo o zaposlitvi
za določen čas za drugo ustrezno delovno mesto pri istem delodajalcu. Po drugi
strani pa se spreminja način sklepanja zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen
čas, saj se za isto delo (prej za isto delo
z istim delavcem) ne sme skleniti ena ali
več takih pogodb, katerih neprekinjen čas
trajanja bi bil daljši kot dve leti.
Zunanja prožnost pomeni čim hitrejše prilagajanje delodajalca zunanjemu
trgu dela in se dotika predvsem postopka v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Le-ta je sedaj v delu, ki se nanaša

na vročanje in zagovor, bistveno manj
formalna, delodajalcu pa delavca v primeru odpovedi po novem ni več potrebno obvestiti o nameravani odpovedi, niti
preveriti, ali obstaja možnost prezaposlitve, prekvalifikacije ali dokvalifikacije.
Krajšajo se tudi odpovedni roki.
S spremembo stroškov zaposlovanja
in prenehanja delovnega razmerja skuša zakon zmanjšati razlike med delavci,
zaposlenimi za določen čas, in tistimi s
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
Delodajalec je tako po novem oproščen
plačila prispevka za brezposelnost za dobo
dveh let v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Po drugi strani
pa se viša ta prispevek pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas. Delavci,
ki jim bo prenehala pogodba o zaposlitvi
za določen čas, bodo v zakonsko določenih
primerih upravičeni do odpravnine, medtem ko se odpravnina pri delovnih razmerjih za nedoločen čas niža. Pri določanju
pravice do koriščenja letnega dopusta in
regresa za letni dopust se upošteva načelo
sorazmernosti, kar pomeni, da se odmerjata po dvanajstinah za vsak mesec zaposlitve. Zakon uvaja spremembo tudi glede
prevoza na delo. Po novem lahko namreč
delodajalec prizna povečanje stroškov prevoza zaradi selitve le v primeru, ko je to
določeno s kolektivno pogodbo.
Zakon znižuje administrativne in časovne obremenitve, s tem ko uvaja opcijo

elektronskega obveščanja o zaposlitvi ter
enakega vročanja plačilnih list, obvestil o
letnem dopustu in nekaterih pisanj iz postopkov ugotavljanja kršitev obveznosti
iz delovnega razmerja.
Dokler se pravice in obveznosti, določene z novim Zakonom o delovnih razmerjih, ne uskladijo v kolektivni pogodbi
in pogodbi o zaposlitvi, veljajo določbe iz
tistih aktov, ki so za delavce ugodnejše.
Tina Matoš,
OE SS, pravna služba

Uvod

Varovanje informacij ima namen, da
ščiti informacije, zato moramo obvezno
poznati informacijska tveganja, ki podpirajo odločitveno upravljanje, ki pa naj ne
bi bilo dolgotrajno.
Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je razvila standard ISO
27005 (podaja smernice za upravljanje varnostnih tveganj in povezovanje z
drugimi poslovnimi tveganji), ki opisuje
proces upravljanja s tveganji in njegove
aktivnosti, s katerim zagotavljamo informacijsko varnost v okviru splošnih konceptov, ki jih podaja ISO 27001. Seveda
ISO 27005 predstavlja samo enega od

RAZPOLOŽLJIVOSTI
(ang. availability)

VARNOST

CELOVITOSTI
(ang. integrity)

CELOVITOSTI
(ang. confidentiality)

Slika 1: Cilj uvedbe varovalnih ukrepov [3].
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Tabela 1: Kvalitativna ocena tveganja informacijskega sredstva/informacije.

pristopov k reševanju problematike ocenjevanja tveganj. To pomeni, da podaja
splošna priporočila za analizo in ocenjevanje informacijskih tveganj tako, da ne
predpisuje posamezne metode ali orodja,
ki bi bila primerna za uporabo v določeni
organizaciji [2].
Cilj uvedbe varnostnih ukrepov je
(slika 1), da zagotovimo razpoložljivost,
celovitost in zaupnost informacije, ali informacijskega sredstva, ki je podvrženo
različnim vrstam tveganj.
Razpoložljivost pomeni dostopnost
informacije na zahtevo pooblaščene osebe. Celovitost je definirana kot varovanje pravilnosti in popolnosti informacije.
Zaupnost je lastnost, ki zagotavlja, da so
podatki/informacije dostopni samo pooblaščenim osebam. Tveganje je produkt
verjetnosti uresničitve grožnje varnosti in
posledic, ki pri tem nastanejo.

Analiza informacijskih
tveganj

Za vzpostavitev optimalne varnosti v
podjetju si najpogosteje izberemo sistematičen pristop, ki temelji na standardiziranih postopkih. Metodologija analize
informacijskih tveganj tako zajema popis
informacijskih sredstev ter njihovo razdelitev in umeščanje, izdelavo kataloga
potencialnih groženj v podjetju, izdelavo kataloga potencialnih ranljivosti v
podjetju, vpliv na poslovanje ob izgubi
zaupnosti, razpoložljivosti in celovitosti
(ocenjevanje sredstva) – skupna ocena
vrednosti sredstva in ocenjevanje ranljivosti sredstva ter njej pripadajoče grožnje
in dokončno opredelitev ter izračun skupne ocene stopnje tveganja.
Za izračun ocene stopnje tveganja uporabimo tridimenzionalno tabelo (tabela
1), ki predstavlja kakovostno ocenjevanje
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Podjetje Elektro Ljubljana je v okviru analize informacijskih tveganj
leta 2013 ocenilo 204 informacijskih sredstev. Od tega se je na
novo prepoznalo 11 informacijskih
sredstev, 4 pa so bila na željo lastnika (informacijskega sredstva)
ukinjena.
Po uspešno izvedeni analizi je
Odbor za kakovost obravnaval in
sprejel tri programe za zmanjšanje
informacijskih tveganj z namenom,
da se zmanjša stopnja tveganja
na sprejemljivo raven (ocena 6 ali
manj), ki je sprejeta v Politiki sistema upravljanja varovanja informacij
in z Organizacijskim predpisom o
izvajanju analize in upravljanja varovanja informacijskih tveganj.
Za optimalno varovanje moramo
v podjetju, kjer se nahajajo, vzpostaviti mehanizme, ki bodo ščitili
informacije in sredstva. Mnogokrat
so podjetja v dilemi, kako in kje
pričeti z varovanjem, zato na nekaterih segmentih vlagajo velike
količine denarja za varovanje, v
nasprotnem primeru pa na drugi
strani ne poskrbijo za minimalno
raven varnosti. V takih primerim
moramo izbrati ustrezno pot, ki bo
poskrbela za uravnotežen sistem
varovanja na vseh področjih v podjetju. V ta namen izdelamo analizo
informacijskih tveganj in sprejmemo odločitve o ustreznih ukrepih,
ki morajo biti dane z ustrezno metodologijo ocenjevanja in spremljanja. Najbolje je, če za tem stoji standardiziran sistem.

tveganj z upoštevanjem treh parametrov.
Prednosti takega ocenjevanja so zlasti v
enostavnosti in posledično lažji izvedljivosti v praksi. Med pomanjkljivosti pa
sodijo predvsem subjektivno ocenjevanje,
ki privede do ohlapnih podatkov.

Upravljanje informacijskih
tveganj

Po izvedeni analizi informacijskih tveganj moramo njene rezultate uporabiti za
nadaljnjo obdelavo in odločitev o izvedbi
ukrepov (slika 2).
Ko smo ugotovili oziroma prepoznali vsa informacijska tveganja v podjetju,
lahko pristopimo k njihovemu upravljanju s ciljem zmanjšanja tveganj na sprejemljivo raven (v družbi Elektro Ljubljana
je ta ocena 6 ali manj), ki je običajno določena v Politiki varovanja informacij.
V ta namen se izdelajo programi za

zmanjšanje informacijskih tveganj, v katerih se jasno opredeli okvirne in izvedbene cilje s finančno konstrukcijo in časovne roke za odpravo vzroka trenutnega
stanja informacijskega tveganja.
Za optimalno varnost pa moramo, poleg
programov za zmanjšanje informacijskih
tveganj, upoštevati še vse možne odločitve z možnimi varnostnimi tveganji drugih
informacijskih sredstev. Tu si pomagamo
z Izjavo o primernosti, ki jo pripravimo
na podlagi rezultatov upravljanja tveganj.
Izjava predstavlja spisek vseh nadzorstev
oziroma kontrolnih mehanizmov iz Priloge
A standarda ISO 27001. Za vsako nadzorstvo ali kontrolni mehanizem se odločimo,
če je primerno za uvedbo ali ne. V primeru,
da z njim zmanjšujemo tveganja, ki jih je
pokazala analiza, se načeloma odločimo
za uvedbo, saj bi obratno odločitev težko
utemeljili.
Jani Škrbec,
pooblaščenec za varovanje informacij

DOLOČITEV KONTEKSTA
OCENA TVEGANJA
ANALIZA TVEGANJA
PREPOZNAVANJE TVEGANJA
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november 2010
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ODLOČITEV O TVEGANJU
NA TOČKI 2
zadovoljiva obravnava

NE
DA

SPREJETJE TVEGANJA
ZAKLJUČEK PRVE ALI POZNEJŠIH PONOVITEV
Slika 2: Proces upravljanja informacijskih tveganj [5].
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SPREMLJANJE IN PREGLED TVEGANJA
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Elektronski dokumentni sistem (EDS)

Uvedba nove poslovne
informacijske rešitve

V

Z uvedbo elektronskega dokumentnega sistema lahko izvedemo celoten
proces likvidacije vhodnega računa v času, ki je potreben za branje tega
prispevka. Tudi v primeru, če je treba račun, ki je po pomoti prispel v Novo
mesto, v potrditev poslati v Kočevje in tam izvesti likvidacijo.

Elektru Ljubljana d.d. je bila
z namenom racionalizacije
poslovanja sprejeta odločitev,
da začnemo s celovito informatizacijo poslovnih procesov, katere cilj
je tudi vpeljava sodobnega in učinkovitega sistema za upravljanje z vsebinami.
Ta se neposredno odraža v obliki dokumentnega sistema, ki smo ga vpeljali v
začetku leta. Z uvedbo tega sistema se
začenja izvajanje optimizacije določenih
poslovnih procesov, ki bo potekala v več
korakih. Na ta način skušamo zmanjšati
stroške poslovanja, hkrati pa izboljšati
pogoje dela za opravljanje delovnih nalog, ki v končni fazi pomenijo še dodatno
izboljšanje ravnanja s strankami.
Prvi korak predstavlja vpeljava dokumentnega sistema in vzpostavitev informacijske podpore izvajanju procesa likvidacije vhodnih računov. Razlog za izbiro
tega procesa predstavljajo ugotovljene
pomanjkljivosti in ozka grla, ki so bila zaznana v okviru študije dokumentacijskih
tokov. V grobem jih lahko razdelimo v
naslednje skupine:
• Lokacijska razpršenost in zamudnost izvajanja postopkov - Elektro
Ljubljana deluje na širšem območju
Slovenije, kar pomeni, da so tudi službe
oziroma dejavnosti lokacijsko razpršene. Posamezne dejavnosti se tako izvajajo na sedežu družbe v Ljubljani ter na
petih distribucijskih enotah Ljubljana
mesto, Ljubljana okolica, Novo mesto,
Trbovlje in Kočevje. Vsaka distribucijska enota se nadalje deli na več mikrolokacij. Z vidika procesa upravljanja dokumentacije to prinaša kar nekaj
logističnih težav, saj je dokumente v
fizični obliki treba dostaviti do vsakega
prejemnika posebej. To pa v najboljšem

primeru prinaša samo časovne izgube.
Izgube časa pa bi lahko sodelavci porabili za opravljanje strokovnih del in
reševanje problemskih situacij.
• Stroški izvajanja postopkov - kažejo se predvsem v času, potrebnem za
prenašanje dokumentov. Največje težave so zaznane na področju vhodnih
računov ter vhodne pošte. Predvsem
problematični so dokumenti, ki jih je
treba prenašati med različnimi lokacijami, enotami, službami in oddelki.
Trenutno za to skrbijo kurirji ali pa se
pošta posreduje preko običajne pošte,
kar poleg časovne zamudnosti predstavlja tudi nepotrebne stroške, ki ne
prinašajo dodane vrednosti. V primeru
vhodnih računov se tako lahko pojavijo
dodatni stroški, povezani s planiranjem
finančnih sredstev ter stroški, povezani
z zamudami pri plačilih.
• Nadzor nad dokumenti - v večini primerov govorimo o fizičnih dokumentih, ki se uporabljajo v okviru izvajanja
poslovnih procesov. Pri tem se sicer
vodi določena evidenca o dokumentnih

Proces upravljanja informacijskih tveganj [5].

tokovih, vendar zaradi fizičnih prenosov prihaja do začasnih izgub oziroma
založitev dokumentov. Pogosto se namreč zgodi, da se račun kje ustavi, pri
njegovem iskanju pa nimamo ustreznih
mehanizmov za hitro in učinkovito
ugotavljanje, kje oziroma pri kom se je
račun ustavil.
V primeru nadzora nad dokumenti, ki
še ni ustrezno informacijsko podprt, to
običajno prinaša tudi velike težave oziroma zamudnost pri iskanju in pridobivanju dokumentov.
• Podvajanje dokumentov - kadar govorimo o fizičnem prenašanju dokumentov, to hkrati pomeni tudi precejšnjo
stopnjo podvajanja, saj se dokumenti
kopirajo in shranjujejo pri različnih udeležencih v procesu. Zaradi tega prihaja
do nepotrebnih stroškov ter nepreglednega verzioniranja dokumentov.
• Arhiviranje dokumentov - arhiviranje se sicer izvaja, vendar na več
načinov. Dokumenti, ki se pogosteje uporabljajo, se običajno nahajajo v poslovnih prostorih za izvajanje
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posameznih poslovnih procesov, saj se
tako zagotovi hitrejši dostop do iskane
dokumentacije. Ostali dokumenti se
lahko nahajajo v različnih arhivih (na
isti lokaciji, na drugi lokaciji, v drugem
nadstropju, v kleti ipd.). Najbolj običajen način arhiviranja je shranjevanje v
fasciklih, ki so postavljeni v omare. Če
tako arhiviranje ni sistematično urejeno oziroma informacijsko podprto, iskanje ustreznega dokumenta navadno
predstavlja precejšnje težave. Težava
pri tem načinu je, da zahteva veliko
prostora za hranjenje, težko pa je tudi
zagotoviti ustrezno varovanje arhiviranih dokumentov (varovanje dostopa do
arhiva, protipožarna varnost ipd.).
Z vidika operativne uporabe dokumentacije takšen način arhiviranja tudi občutno podaljšuje čas dostopa do posameznega dokumenta.
Imamo pa v Elektru Ljubljana kar nekaj primerov arhiviranja, ki je izredno sistematično izvedeno. V prihodnje bi tako
lahko te dobre prakse prenesli na raven
celotne organizacije.
V Elektru Ljubljana smo zaradi navedenih pomanjkljivosti pri izvajanju
delovnih procesov izvedli projekt vzpostavitve elektronskega dokumentnega
sistema (EDS), s katerim bomo navedene
omejitve postopoma odpravili.

Proces likvidacije vhodnih
računov

Konec leta 2012 je bilo pripravljeno
in izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca vzpostavitve elektronskega dokumentnega sistema. Prvi informatiziran
proces, ki smo ga vzpostavili oziroma
Zajem in priprava računov

Likvidacija računov

Potrjevanje in izvedba plačila

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | JUNIJ 2013

informatizirali, je proces likvidacije vhodnih računov. Dolgoročni cilj pa vsekakor
predstavlja zagotovitev pogojev za brezpapirno poslovanje podjetja v čim širšem
obsegu.
Poslovni proces likvidacije vhodnih
računov je precej kompleksen, saj mora
poleg številnih vlog sodelavcev v procesu
upoštevati tudi lokacijske elemente izvajanja aktivnosti tega procesa. Zaradi tega
smo iskali in vzpostavili fleksibilno rešitev, ki omogoča hitro in enostavno vpeljavo sprememb procesa, v prihodnje pa pri
nadgrajevanju ne bo prinašala nesmotrnih
dodatnih stroškov.
Proces, kot ga trenutno izvajamo, se
začne s prejemom vhodne pošte. V vložišču se odbirajo vhodni računi, ki se po
predvidenem postopku predajo v računovodstvo (RFS). V RFS se izvede ustrezno opremljanje računov z nalepko črtne
kode, ki je namenjeno samodejnemu ločevanju računov, in skeniranje dokumentov. Od tega trenutka naprej lahko računi
v papirni obliki obstajajo samo še v RFS,
saj se proces likvidacije izvaja preko dokumentnega sistema, kjer so dokumenti
računov shranjeni na elektronski način, v
obliki slik oziroma PDF dokumentov.
Vsak račun se v naslednjem koraku
opremi z opisnimi (indeksnimi) podatki.
Podatki so strukturirani tako, da lahko
predstavljajo novi, elektronski likvidacijski list. Račun opremljen s temi podatki
se potrdi in je pripravljen za dodeljevanje
ustreznemu likvidatorju. V primeru ko so
na računu določene pomanjkljivosti, lahko račun zavrnemo z vnaprej dogovorjenim dopisom, ki se samodejno pripravi.
Uporabnik v pripravljen dokument vnese
želene opombe in pojasnila, dopis natisne
in ga pošlje izdajatelju.
Sledi korak dodeljevanja računa ustreznemu likvidatorju, razen v posebnih primerih, ko potrjevanje računa ni potrebno.
Pri tem je treba izpostaviti, da se račun po
potrditvi takoj pojavi na seznamu opravil
pri uporabniku, ki je bil kot likvidator izbran s strani dodeljevalca. S tem se izognemo potrebi po pošiljanju računa preko pošte oziroma kurirja, kar pomeni prihranek
pri času kot tudi pri stroških pošiljanja.
Likvidatorji na 1. nivoju pripravijo dodatne podatke za ustrezno opremljanje računa in k računu dodajo delilnik stroškov.
Vse od naštetega se izvede na elektronski

način, z vnosom podatkov v ustrezna polja oziroma predložitvijo datoteke delilnika stroškov. Tudi v tem koraku se lahko k
dokumentu računa dodajo druge datoteke
(prevzemni zapisniki, tehnična dokumentacija, ipd.), ki vsebujejo dodatne informacije, ki so potrebne za ustrezno likvidacijo računa oziroma so kako drugače
povezane z računom.
Če račun z vidika vsebine ne ustreza
dogovorom oziroma dejanskemu stanju
prejema blaga ali storitev, likvidator le-tega lahko zavrne. Pri tem se samodejno
oblikuje dopis zavrnitve, v katerega likvidator vpiše ustrezne opombe, dokument
natisne in ga po dogovorjenem postopku
pošlje izdajatelju. Seveda pa je v primeru,
ko račun ni bil poslan pravemu likvidatorju, tak račun možno vrniti dodeljevalcu,
da ga posreduje v likvidacijo pravi osebi.
Sledi faza likvidiranja računa pri
nadrejenem likvidatorju oziroma pri potrjevalcu računa, ki je navadno izvršni
direktor neke enote. Njuna naloga je, da
kot odgovorni osebi za poslovanje določene službe oziroma organizacijske enote
pregledata in potrdita ustreznost vsebine
računov. Tako potrjeni računi so takoj
vidni na seznamu za potrjevanje plačil.
Potrjevanje plačil je naloga odgovornih v
RFS oziroma predsednika uprave, če gre
za zneske, ki presegajo dogovorjen limit.
Po potrditvi plačila se dokument samodejno prestavi med opravila zadolženih v
RFS, kjer izvedejo še zadnji korak v procesu likvidacije vhodnih računov - vnos
podatkov v IIS in priprava dokumentacije
za izvedbo plačila.
Z uvedbo dokumentnega sistema za
podporo izvajanju procesa likvidacije vhodnih računov lahko zdaj izvedemo celoten
proces likvidacije v izredno kratkem času.
Nov sistem nam omogoča, da izvedemo
vsa opravila likvidiranja na enem mestu,
ne glede na to, na kateri lokaciji se uporabniki nahajajo. Tudi ne glede na to, ali je
potrebno račun, ki je bil po pomoti poslan
v Novo mesto, čeprav bi ga bilo treba v likvidacijo poslati v Kočevje. To nam omogoča prilagojen proces likvidacije računov,
ki so ga skrbniki procesa podrobno definirali med projektom vzpostavitve elektronskega dokumentnega sistema.
Seveda je bilo poleg samega procesa
treba temeljito preveriti ter redefinirati še
kar nekaj drugih organizacijskih vsebin.
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Največ usklajevanja je bilo potrebnega
pri vključevanju organizacijske strukture,
prenosu šifranta uporabnikov in določanju likvidatorjev ter potrjevalcev vhodnih računov. Kljub temu nam je vseeno
uspelo uskladiti vse potrebne vsebine in
uspešno vzpostaviti rešitev dokumentnega sistema. Pri tem gre posebna zahvala
ekipama vložišča in RFS, katerih člani
projektne skupine so probleme in nejasnosti reševali izredno hitro, strokovno,
predvsem pa izjemno pragmatično.

Kaj sledi?

Informatiziran proces likvidacije računov predstavlja novost pri operativnem
načinu dela. Zaradi tega pričakujemo, da
se bo pri njegovi praktični uporabi pojavilo več vprašanj in nejasnosti. Deloma
bodo odgovori podani že v okviru same
rešitve, saj je za neposredno podporo uporabnikom predvideno oblikovanje hitrih
navodil za izvedbo opravil v posameznem
koraku procesa. Uporabniki bodo imeli na
voljo dokument s kratkimi opisi oziroma
kratke filmčke, v katerih bodo praktično
prikazana navodila, kako izvesti določeno aktivnost v posameznem koraku procesa. Z namenom zagotavljanja dodatne

podpore pa je v okviru oddelka za podporo uporabnikom poskrbljeno tudi za zagotavljanje ustrezne osebne uporabniške
pomoči. Poleg pomoči uporabnikom bo
v okviru oddelka potekalo aktivno spremljanje pobud za izboljšanje delovanja
sistema, ki bodo v skladu s pravili upravljanja sprememb tudi realizirane.
Uvajanje elektronskega likvidiranja
vhodnih računov bo postopno, glede na
posamezno vrsto fakture. Razlog je predvsem v tem, da se pri spremenjenem načinu dela ne prenaglimo in ne zajamemo
preobsežnega deleža, ki ga ne bi mogli
ustrezno koordinirati. Pri uvajanju procesnih informacijskih sistemov, katerih
posledica je sprememba organizacijskega
delovanja, velja upoštevati rek: »Počasi
se daleč pride«.
Vzpostavljeni elektronski dokumentni sistem dolgoročno predstavlja ključno
komponento v celotnem informacijskem
sistemu Elektra Ljubljana. V trenutnem
obsegu bo predstavljal vhodno točko za
zajem podatkov o računih, kasneje pa bo
realizirana tudi povezava za prenos podatkov v centralni poslovni in računovodski
sistem. Zaradi tehnoloških in organizacijskih razlogov tega v sedanjem trenutku še

ne moremo realizirati na dovolj učinkovit
način. Na daljši rok pa bodo v vzpostavljeni dokumentni sistem vključeni še ostali
dokumentacijsko naravnani procesi kot so
vodenje vhodne in izhodne pošte, vodenje
pogodb s pripadajočimi prilogami in zavarovanji, vodenje procesa izdajanja in spremljanja pooblastil in drugi dokumentacijski
procesi, na primer potrjevanje zahtevnic,
dovolilnic za izhode in dopuste, vodenje
dokumentacije personalnih map, vodenje
projektnih in tehničnih dokumentacij in
elektronski sistem za celovito podporo vodenju arhiva dokumentarnega gradiva.
V Elektru Ljubljana d.d. smo z uvedbo elektronskega dokumentnega sistema
naredili nov korak proti brezpapirnemu
poslovanju. Gre za nov korak v smeri
racionalizacije poslovanja, saj vedno večje količine papirja, poleg povečevanja
obsega dela pri obdelavi dokumentacije,
prinašajo tudi vedno večje stroške vzdrževanja in hrambe. Vse te spremembe pa
niso možne brez ustreznega prilagajanje
organizacije in organizacijskih pravil, ki
morajo biti naravnane v smeri zmanjševanja porabe papirja. To je navsezadnje tudi
eno izmed načel standarda ISO 14001, ki
smo ga pridobili.
Tomaž Krajnc,
OE TP SIS

Elektro Ljubljana na konferenci CIGRE – CIRED 2013

Kar 23 strokovnjakov Elektra
Ljubljana sodelovalo pri
pripravi referatov
Predstavitveni prostor na konferenci.

N

V maju je v Laškem potekala 11. Konferenca CIGRE – CIRED, katere
pokrovitelj je bila tudi družba Elektro Ljubljana. Na konferenci so s
svojimi strokovnimi prispevki sodelovali strokovnjaki Elektra Ljubljana.

a otvoritveni slovesnosti je v krajšem nagovoru navzočim predstavil svoj pogled na elektroenergetiko
častni gost, predsednik države Borut Pahor. Podelili
so posebno priznanje Sloko Cigre dolgoletnemu vodilnemu strokovnjaku mednarodne Cigre, Andreu Merlinu ter
priznanje za življenjsko delo Ivanu Lebanu, vodilnemu projektantu energetskih objektov v Sloveniji.
Na konferenci je bilo v posameznih študijskih komitejih
predstavljenih 249 zanimivih referatov. Kar 23 strokovnjakov

Elektro Ljubljana je sodelovalo pri nastajanju 22 referatov, ki so
jih predstavili na konferenci. Od tega so 10 referatov kot vodilni
avtorji predstavili Martin Drgan, Igor Volf, Boris Turha, Peter
Bergant, Tadej Šinkovec, Rajko Hribar, Uršula Krisper, Boris
Sterle, Matjaž Keršnik in Zoran Zajc.
Z rekordnim številom predstavljenih referatov je bila konferenca zelo uspešna. Takšna srečanja so za razvoj stroke nujna, saj
združujejo strokovnjake z različnih področij in omogočajo pretok
znanj, ki lahko doprinesejo k še bolj učinkovitemu delu.
Milan Švajger
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Raziskava zadovoljstva odjemalcev
električne energije

5

P

2
POMEMBNOST

mag. Stanka Krušič,
Elektro energija d.o.o.

10

Vir: Agencija Ninamedia
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7 - PONUDBA DODATNIH
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8 - SKRB ZA ODJEMALCE
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5 - KAKOVOST OSKRBE

2

50
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4 - USTREZNO INFORMIRANJE
KUPCEV
6 - PRIJAZNOST, STROKOVNOST
IN ODZIVNOST OSEBJA

Dobri dve tretjini odjemalcev (68,5 %)
bi svojega dobavitelja električne energije priporočili svojim prijateljem, sorodnikom in znancem. Med odjemalci, ki
nameravajo zamenjati dobavitelja, je informacije o zamenjavi že iskalo 72,1 %
anketiranih. Dobrih devet desetin odjemalcev je kot poglavitni razlog za zamenjavo dobavitelja navedlo ceno, 4,3 %
pa boljša pogodbena določila. Za skoraj
devet desetin tistih, ki so zamenjali dobavitelja, je bila cena poglavitni razlog
zamenjave.
Ocena splošnega zadovoljstva z dobaviteljem električne energije na lestvici od
1 do 5.

20

2 - PREGLEDNOST RAČUNOV

3

Povp. ocena: 3,81

30

1 - CENA DOBAVLJENE
ENERGIJE
3 - REŠEVANJE REKLAMACIJ

Ocena splošnega zadovoljstva z dobaviteljem električne energije na lestvici od 1 do 5
60

Ocena splošnega zadovoljstva z dobaviteljem električne energije na lestvici od 1 do 5

4

Spomladi smo s pomočjo zunanje raziskovalne agencije opravili
raziskavo kupcev električne energije v Sloveniji. V tokratni številki
predstavljamo rezultate gospodinjskega odjema.
ima prijetne in zanimive oglase. Ko gre
za trditve o konkurenčnih dobaviteljih
električne energije, anketiranci v največji
meri soglašajo s trditvijo, da so podjetja
zanesljivi ponudniki električne energije
in da dobro stojijo na slovenskem trgu.
Anketiranci v povprečju najbolj poznajo Zeleno oskrbo ter storitvi Vklopi
prihranek in Vklopi prihranek + in plačaj
po sprotni porabi. Odjemalci so pri svojem
dobavitelju najbolj zadovoljni z zanesljivostjo dobave (53,3 %), ugodno ceno je
navedlo 13,6 % odjemalcev, dobra desetina pa je zadovoljna z vsem. Dobra polovica anketirancev nima pripomb na dobavitelje ali pa ne ve, kaj bi jim očitala, med
tistimi, ki pa imajo pripombe, se je velika
večina odločila za visoko ceno (36,6 %).
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ZADOVOLJSTVO

Vir: Agencija Ninamedia

Paket električne
energije za člane SDE
V Elektro energiji d.o.o. smo na pobudo Sindikata Skupine Elektro Ljubljana
pripravili nov, ugoden produkt oskrbe z električno energije za člane SDE.
Vsem, ki se na paket Zanesljivo SDE naročite najpozneje do 10. julija 2013,
zagotavlja Elektro energija trenutno najnižje cene električne energije brez
kakršnih koli pogojevanj vse do konca leta 2014.
Tarifa

EUR/kWh brez DDV

EUR/kWh z DDV

VT

0,06189

0,074268

MT

0,03419

0,041028

ET

0,05384

0,064608

Poleg tega paket Zanesljivo SDE vključuje še kupon zvestobe Elektro energije 2za1, ki ga naročniki paketa lahko izkoristite do 23. decembra 2013 v
Termah Dobrna (50 % popust na celodnevno kopanje v Hotelu Vita + kosilo
ali večerja + čokoladna masaža za dve osebi) ter sodelovanje vseh naročnikov paketa Zanesljivo SDE v nagradni igri, v okviru katere bomo med vsemi
naročniki tega paketa izžrebali naslednje nagrade:
• ena glavna nagrada: »Z Opel Ampero na morje« - septembrski vikend paket v Portorožu (v obnovljeno počitniško enoto Elektra Ljubljana) od 13.
do 15. septembra 2013;
• ena druga nagrada: z nogometno A reprezentanco Slovenije na Ciper 10.
septembra 2013 z ogledom nogometne tekme Ciper : Slovenija (velja za
dve osebi);
• petdeset tretjih nagrad: naglavna lučka.

1,7
delno
zadovoljen
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DEJAVNIKI:

Elektro energija nudi
ustrezno podporo,
koristne informacije in
je blizu ljudem
o pričakovanjih je skoraj tri četrtine anketirancev mnenja, da so
cene električne energije previsoke, hkrati pa je skoraj tri četrtine
anketirancev zatrdilo, da so zaradi trenutne
gospodarske situacije postali bolj varčni pri porabi električne energije. Splošno
zadovoljstvo z dobaviteljem električne
energije so anketiranci ocenili s povprečno
oceno 3,81 na petstopenjski šolski lestvici
od 1 do 5. Zadovoljnih in zelo zadovoljnih
je dobrih 65 % nezadovoljnih pa 4,3 %.
Izrazito pomembni dejavniki zadovoljstva so bili kakovost oskrbe, prijaznost,
strokovnost in odzivnost osebja, reševanje
reklamacij in cena dobavljene energije.
Zadovoljstvo z dejavniki relativno visoko
sovpada s pomembnostjo – anketiranci so
najbolj zadovoljni s kakovostjo oskrbe,
prijaznostjo, strokovnostjo in odzivnostjo
osebja, najmanj pa so zadovoljni s ceno.
Največji razkorak med pomembnostjo in
zadovoljstvom je pri vseh dobaviteljih
prav pri ceni.
Anketiranci najbolj poznajo podjetje Elektro energija, ki mu sledijo Gen-I
in ostali dobavitelji, najmanj pa poznajo
Elektro Gorenjska Prodaja. Gospodinjstva
se najbolj strinjajo s trditvijo, da je Elektro
energija zanesljiv ponudnik električne
energije. Odjemalci Elektro energije bolj
kot odjemalci ostalih podjetij soglašajo s
trditvijo, da podjetje vidijo kot vodilno
na področju električne energije, da podjetje dobro stoji na slovenskem trgu ter da
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Vabimo vas, da se na paket Zanesljivo SDE naročite prek posebej za vas
oblikovanih spletnih strani www.zanesljivo.si/SDE.
mag. Stanka Krušič,
Elektro energija d.o.o.

Prišli-odšli

Kadrovanje
v preteklih
mesecih
V preteklih mesecih so se nam
pridružili naslednji novi sodelavci:
mag. Vesna Petrovič (Kadrovska
služba, OE SS), Nejc Bergant
(Služba za informacijske storitve,
OE TP), Gregor Ficko (Služba za
izgradnjo DO, Grosuplje), Ožbe
Pečar (Služba za merjenje el. en.,
SU), Jure Lampret (Služba za izgradnjo DO, LM), Nejc Turenšek
(Služba za izgradnjo DO, TR).
Delovno razmerje v naši družbi
so zaključili: Marijan Blešč, David
Eržen in Jože Pušič. Pedja Ašanin
Gole je odšel v Elektro Energijo.
Podatki o prihodih, odhodih in
prerazporeditvah so objavljeni
na naši internetni strani v rubriki
Kadri in izobraževanje.
V preteklih mesecih so nas za
vedno zapustili upokojenci podjetja Ivan Šilc, Janez Končan, Alojz
Supan in Lidija Bitenc.
Kadrovska služba
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RTP 110/20 kV Mengeš

20 kV povezava med RTP Grosuplje in RP Škofljica

Izgradnja 110 kV
zunanjega stikališča

Zahtevno pridobivanje
projektne dokumentacije

V prejšnjih številkah Novic smo poročali o poteku gradnje RTP
Mengeš, ki je že pod streho. Zunanji del 110 kV stikališča bo
prostozračne izvedbe velikosti 30 x 40 m. V končni fazi bo z
vzhodne strani preko novega priključka priključen na obstoječi
dvosistemski 110 kV daljnovod v ˝EES˝ – Slovenije. Preko dveh
transformatorskih polj in transformacije 110/20 kV
bo priključeno 20 kV stikališče, ki se nahaja v že zgrajeni
komandni stavbi. Naprej bodo distribucijski odvodi v 20 kV
kabelski izvedbi priključeni na obstoječe in tudi novo
srednjenapetostno omrežje.

V prejšnji številki Elektro novic so bile predstavljene potrebe po
uvedbi 20 kV kablov v industrijsko cono Škofljica, kjer je že zgrajena
nova razdelilna postaja RP Škofljica. Tokrat predstavljamo potek
pridobivanja projektne dokumentacije za 20 kV povezavo med RTP
Grosuplje in RP Škofljica. Trasa 2 x 20 kV kabelske povezave je zelo
razgibana in poteka po travnikih, njivah, kolovoznih poteh, skozi
naselja, prečka predor in večkrat tudi železniško progo ter vodotoke.

110 kV stikališče je sestavljeno iz dveh transformatorskih
polj in dveh daljnovodnih polj. Ob komandni stavbi objekta
sta že zgrajena TR boksa, v katera bosta nameščena energetska
transformatorja 110/20 kV z močjo 31,5 MVA. V tej fazi izgradnje daljnovodnih polj ne bomo izvedli. Osnovno napajanje se
bo vršilo preko 110 kV povezave iz RTP 110/20 kV Domžale.
Rezervno napajanje bo zagotovljeno po 20 kV povezavi iz RTP
110/20 kV Kamnik.
Za 110 kV zunanje stikališče je predvidenih 56 temeljev podstavkov VN aparatov in trije temelji portalov. Stebri portalov
bodo sidrani v betonski temelj. Vsi temelji so točkovno armirano
betonski, uporabljen je beton C 25/30 XC2 in armatura S 400 B.

Pritrjevanje podstavkov VN aparatov v betonski temelj smo izvedli z vbetoniranimi nerjavnimi sidrnimi vijaki, ki omogočajo nastavitev podstavkov v ustrezno lego. Montaža elektro opreme je
predvidena na jeklene okrogle podstavke višine od 1,5 m do 3,5 m.
Jekleni podstavki bodo protikorozijsko zaščiteni z metalizacijo in s
tremi premazi. Celotno zunanje stikališče bo proti udaru strele zaščiteno s strelovodnimi vrvmi. Od portalov do lokacij energetskih
transformatorjev bodo strelovodne vrvi vpete na konice v višini 12
m, pri požarnih stenah transformatorjev pa v višini 9 m. Za razvoj
energetskih in signalnih kablov pa je predvidena kabelska kanalizacija iz kabelskih jaškov in delno obbetoniranih cevi različnih
prerezov.

RTP Mengeš v izgradnji. Foto: Mirko Koren

RTP Mengeš v izgradnji. Foto: Mirko Koren

Lea Lunder,
OE ORDO, oddelek za gradbeno dejavnost
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abelska povezava med RTP Grosuplje in RP Škofljica
se gradi s srednje napetostnimi vodniki Al 2 x 240 mm2.
Zaradi zahtevnega posega v prostor se vzporedno z
omenjeno povezavo izvaja tudi pokablitev nekaterih
obstoječih daljnovodov (DV Vrhnika, delna pokablitev DV Črnuče
in DV Dobrunje) z vodniki Al 150 mm2 ter nekateri odcepi do
transformatorskih postaj z vodniki Al 70 mm2 (Cikava, Sela, Sap,
Sap naselje, Šmarje center, Šmarje, Tlake in TP Škofljica most
nadomestna ter del odcepa proti TP Gajniče). Dolžina neposredne
srednjenapetostne povezave med RTP Grosuplje in RP Škofljica
znaša 10 km, skupaj s pokablitvijo odcepov do transformatorskih
postaj pa bo gradbeni poseg znašal več kot 12 km. Skupaj bo položenih več kot 100 km zemeljskih kablov. Kablovodi bodo deloma
uvlečeni v kabelsko kanalizacijo, deloma pa položeni v kabelski
jarek. Po celotni trasi bo položen tudi »dvojček«.
Začetek izdelave projekta sega v leto 2007. Izdelava projektne
dokumentacije in pridobivanje služnostnih pogodb ter soglasij je
bila najprej dodeljena zunanjemu podjetju. Ker ni bilo ustreznega

Projektirana trasa 20 kV kablovodov.

rezultata, smo po nekaj letih izdelavo celotnega projekta prevzeli sami. S stališča mojega dela, ki se je pri tej investiciji nanašalo
na ureditev vse potrebne dokumentacije za izvedbo te povezave, je
bilo za pripravo projektne dokumentacije (pridobivanje projektnih
pogojev, soglasij na projektne rešitve ter služnostnih pogodb) porabljenega približno 85 % časa, ostalih 15 % pa za izdelava samih
projektov. Na začetku je bila predvidena tehnična rešitev uvlek posameznih enožilnih zemeljskih kablov v lastne cevi. Ravno v tistem
času so se že na položenih 20 kV kablovodih večjih dolžin (20 kV
kablovod RTP Kamnik TP Calcit) začeli pojavljati defekti, ki so jih
povzročili veliki inducirani tokovi v ekranu zemeljskih kablov. Ti
tokovi so na spojih ekranov povzročili pregrevanje kabelskih spojk.
Kot tehnični rešitvi za zmanjšanje teh tokov na 20 kV kablovodu
med RTP Grosuplje in RP Škofljica sta bili predlagani dve: izvedba
prepleta kabelskih ekranov na 1/3 in 2/3 trase in polaganje treh enožilnih kablov v trikot. Odločili smo se za drugo različico.
Glede na to, da trasa 20 kV kablovodov poteka preko občin
Grosuplje in Škofljica, je bilo predvideno, da se za potek trase
uporabi čim več državnih in občinskih zemljišč. Kljub temu je pridobivanje služnostne pravice trajalo več kot dve leti, s spremembo zakonodaje pa je sedaj omogočeno, da se na nepremičninah v
lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti odškodnina za
služnost v javno korist ne plačuje.
Čas in postopki, ki so bili potrebni za pridobitev potrebnih projektnih pogojev, soglasij za projektne rešitve in pripravo služnostnih pogodb pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Uradu za
upravljanje z vodami ter Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, so
prav tako terjali čas. Traso 20 kV kablovoda je bilo treba večkrat
spremeniti in prestaviti na zemljišča v privatni lasti. Posledično se
je tudi trasa 20 kV kablovodov razdelila v tri faze, za katere so bila
ločeno pridobljena gradbena dovoljenja.
Trenutno je v celoti izgrajena druga faza, prva je še v gradnji, za
tretjo pa smo meseca maja pridobili še zadnje gradbeno dovoljenje.
Predvidevamo, da bomo investicijo fizično zaključili še letos.
Boštjan Hrovat,
DE Ljubljana Okolica
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110 kV daljnovod Kleče-Vič

Zamenjava nosilnega
droga predvsem z
lastnimi delovnimi silami
Na dvosistemskem 110 kV daljnovodu Kleče-Vič se je v
mescu marcu izvedla zamenjava dotrajanega droga na
stojnem mestu 35. Vsa elektromontažna dela so bila
izvedena z lastnimi delovnimi skupinami.

M

ed izvajanjem rednih vzdrževalnih del na 2 x 110 kV
DV Kleče-Vič je bilo ugotovljeno, da je drog na stojnem mestu (SM) 35 zaradi korozije tako
močno dotrajan, da je njegova nosilnost
močno ogrožena. Korozija je poleg nekaj
diagonal močno načela predvsem pasnice
in vezne plošče na torzijskih stikih ter spoje na vogalnikih. Korozijska mesta so bila
prekrita z barvo, tako da se je točno stanje
videlo šele, ko smo posamezne elemente
odstranili. Obstajala je velika verjetnost,
da ob morebitnih dodatnih silah lahko
pride do porušitve posameznih konzol ali
celo celotnega vrha droga.
Da bi drog začasno ojačali, smo drog
začasno zasidrali s štirimi jeklenimi vrvmi. Podroben pregled droga in ocena stanja sta bila nato izvedena s strani Inštituta
za metalne konstrukcije (IMK). Na osnovi izdelanega poročila je bila v službi za
vzdrževanje VN vodov izdelana analiza,
iz katere je bilo razvidno, da sanacija obstoječega droga ni smiselna. Sanacija bi za
izvedbo zahtevala preveč časa, predvsem
zaradi načina spajanja vogalnikov, kjer ni
mogoče menjati posameznih elementov.
Takšen poseg bi zahteval večdnevni izklop obeh 110 kV daljnovodov, ki napajata RTP Vič. Zato je bila sprejeta odločitev,
da se obstoječi drog zamenja z novim, ki
se ga vgradi na isto mesto in sicer tako,
da se nov steber postavi okrog obstoječega. Izkoristil se obstoječa temeljna plošča, temelj za nov drog pa se nato sidra

v obstoječ temelj. Projekt za nov drog je
izdelalo podjetje Pirnar&Savšek d.o.o. Za
izdelavo, sestavljanje in izvedbo gradbenih del je bilo na javnem razpisu izbrano
podjetje Mikomi d.o.o.
Temeljni del za 38,5 m visok in 5975
kg težak drog je izvajalec postavil že v
mescu novembru. Nadaljevanje del v zimskem času ni bilo možno, saj je bila poraba na strani odjemalcev, ki se napajajo iz
RTP Vič, prevelika in ni bilo mogoče zagotoviti ustreznega rezervnega napajanja.
V distribucijskem centru vodenja so nato,
glede na predvidene obremenitve, določili termin, ko naj bi bila poraba ustrezno
nizka. Z intenzivnimi pripravljalnimi deli
smo morali pričeti že nekaj dni pred predvidenim terminom.
Za izvedbo prenapajanja celotnega
bremena RTP Vič po 10 kV vodih je bilo
treba samo v RTP Vič izdelati šest začasnih kabelskih povezav med posameznimi celicami. Na daljnovodu je vgrajena
strelovodna vrv, v kateri so vgrajena optična vlakna (OPGW), zato je treba z njo
ravnati še posebej previdno. Ob morebitni
poškodbi optičnih vodnikov bi popravilo
pomenilo zelo visoke stroške, poleg tega
pa bi zopet potrebovali izkop obeh 110
kV vodov.
Da smo lahko zagotovili zadostno oddaljenost strelovodne vrvi od obstoječega
stebra in hkrati zagotovili ustrezno višino,
smo v bližini droga postavili 38 m visok
havarijski steber, na katerega smo nato
lahko obesili strelovodno vrv.

Daljnovod v napenjalnem polju v
smeri RTP Vič križa cesto v Mestni log.
Cesta poteka na nasipu, ki je skoraj 5 m
dvignjen nad obstoječim terenom. Da
bi zagotovili ustrezno varnostno višino
tudi v času, ko bodo z obstoječega droga

G

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | JUNIJ 2013

spuščeni vodniki, smo najprej predvideli
postavitev dveh začasnih portalov, sestavljenih iz lesenih drogov. Po izvedeni zakoličbi komunalnih vodov smo ugotovili,
da to ne bo mogoče, saj na predvidenem
mestu potekata dve vodovodni cevi fi 400
in telefonska kanalizacija. Zadevo smo
rešili z izdelavo dveh posebnih nosilcev,
ki se jih vgradi na roko avtodvigala. S
pomočjo teh nosilcev in dveh avtodvigal
smo nato uspešno ujeli in nato držali vodnike na ustrezni višini nad cesto.
Samo zamenjavo droga smo izvedli s
pomočjo avtodvigala, ki je imel nosilnost
60 t in dolžino roke 52 m. Z njim smo v
devetih urah uspešno demontirali obstoječi steber in postavili nov drog.
Priprava razpisov, vodenje in koordinacija vseh del smo izvedli v OE ORDO
Služba za vzdrževanje VN vodov. Vsa
elektromontažna dela so bila izvedena s
skupinami za izgradnjo iz OE SDO. Ekipo
so sestavljali monterji iz skupin Domžale
I, II, III in skupina iz Trbovelj. Skupine so
svoje delo opravile kakovostno in v predvidenem časovnem roku. Zaradi zahtevnosti del smo vsi udeleženi v tem projektu
pridobili dragocene izkušnje, ki jih bomo
lahko s pridom izkoristili v naslednjih
projektih.
Marjan Drolc,
OE ORDO
Foto: Marjan Drolc

Posledice korozije.

GENERATOR DEJAVNOSTI

Nov temelj.

Spuščanje vodnikov.

Sestavljanje novega stebra.

Obstoječi steber.

Sestavljanje havarijskega stebra.

Demontaža starega stebra.

Demontaža havarijskega stebra.
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Storitve »na ključ«

Nadgradnja projekta SDMS PISELJ

Obvladovanje
elektromontažnih in
spremljajočih del z
lastnimi potenciali

Podpora upravljanju omrežja
Prostorski informacijski sistem Elektro Ljubljana (PIS ELJ)
je s trenutno 472 aktivnimi uporabniki vpet v skoraj vse
organizacijske enote družbe. Njegovo poslanstvo je podpora
temeljnemu procesu družbe Upravljanje omrežja, torej
projektiranju in vzdrževanju EEO, evidentiranju nepremičnin,
upravljanju osnovnih sredstev in evidentiranju TK infrastrukture.

V Elektru Ljubljana v sklopu organizacijske enote Storitve na
distribucijskem omrežju izvajamo investicije za lastne potrebe in smo
od leta 2001 intenzivno prisotni pri projektih oziroma delih na prostem
trgu. Z lastnimi strokovnjaki in preizkušenimi podizvajalci izvajamo
celotni inženiring oziroma delne izvedbe postopkov »na ključ«.

lektro Ljubljana d.d. kot največji upravljavec elektrodistribucijske infrastrukture zagotavlja zanesljivo in
kakovostno oskrbo z električno energijo v osrednjem
delu Slovenije prek vodenja in obratovanja elektrodistribucijskega omrežja, razvoja, načrtovanja in vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo, vzdrževanja elektroenergetskih naprav distribucijskega omrežja ter izvajanja z elektroenergetsko
infrastrukturo povezanih storitev. Elektro Ljubljana d.d. svojo
dejavnost opravlja preko petih distribucijskih enot: Ljubljana
mesto, Ljubljana okolica, Novo mesto, Kočevje in Trbovlje.
Tržne storitve, povezane z elektroenergetsko infrastrukturo,
izvajamo v sklopu ene od petih organizacijskih enot - Storitve
na distribucijskem omrežju, v okviru katere izvajamo investicije
za lastne potrebe, od leta 2001 dalje pa smo intenzivno prisotni
tudi pri projektih oziroma delih na prostem trgu. V dolgoletni
tradiciji izvajanja del smo si nabrali številne izkušnje, na podlagi
katerih z lastno delovno silo ter s kakovostnimi preizkušenimi
podizvajalci obvladujemo celotne postopke elektromontažnih in
spremljajočih gradbenih ter zemeljskih del. To pomeni celotni
inženiring oziroma delno ali celotno izvedbo opisanih postopkov
»na ključ« - od ideje, svetovanja in izdelave projektne dokumentacije do same izvedbe elektroenergetskih objektov na napetostnih nivojih z vključno 110 kV. Delujemo na območju celotne
Slovenije. Naša posebnost so izvedbe nizkonapetostnih priključkov, transformatorskih postaj SN/NN, predelav obstoječih
transformatorskih postaj, kablovodov in daljnovodov, sprostitev
prostora v smislu umikov obstoječe elektroenergetske infrastrukture, ovijanja optičnih kablov na daljnovodih in vzdrževanje elektroenergetskih objektov skladno z veljavno zakonodajo.
Na področju izvedbe distribucijskega omrežja in naprav nas
investitorji, naročniki in obstoječi poslovni partnerji prepoznavajo kot zanesljivega izvajalca, ki pogodbena dela opravi v rokih

in brez pripomb. Nedvomno smo eden najmočnejših igralcev na
slovenskem trgu, kjer so investitorju pomembni kakovostna izvedba s kakovostnimi materiali, seveda v ustreznem razmerju do
cene storitve. Zelo dobro sodelujemo in poslujemo s proizvajalci
in dobavitelji ključne opreme, ki je kakovostno preverjena v slovenski distribuciji. Vzdržujemo primerne poslovne in strokovne
odnose z ostalimi distribucijskimi podjetji v Sloveniji, večjimi
investitorji in gradbenimi podjetji. Investitorji in naročniki v nas
prepoznavajo kompetenten vodstveni, operativni in monterski
kader z ustrezno organizacijo ter delovno opremo. Na področju izvedbe 110 kV kablovodov in daljnovodov smo odziven,
kakovosten, prepoznaven, zaželen in tudi zelo ugoden poslovni
partner. Vsa dela izvajamo s sodobnimi ter redno vzdrževanimi
delovnimi orodji in prevoznimi ter transportnimi sredstvi.
Na področju projektiranja in z njim povezanega tehničnega
svetovanja je naša bistvena prednost, da nas investitorji oz. naročniki prepoznavajo kot najboljšega poznavalca obstoječega omrežja, kot najstrokovnejšega predlagatelja ustreznih tehničnih rešitev,
skladnih s pravili stroke in internimi tipizacijami, kot projektanta veščega ustreznega umeščanja elektroenergetskih objektov v
prostor in navsezadnje kot projektanta, katerega tehnične rešitve
nesporno ustrezajo zapisanim pogojem v projektnih pogojih in soglasjih za priključitev, zato je tudi pridobitev soglasij na projektne
rešitve nesporna. Razpolagamo s številčnim in izkušenim projektantskim kadrom, ustrezno računalniško opremo ter licenčno programsko opremo.
Izvajanje NN priključkov ima v naši družbi že tradicijo.
Investitorji oziroma naročniki se za naročila pri nas odločajo zaradi kakovostne izvedbe in pričakovanih enostavnih postopkov
za fizični priklop objekta.

R

azpršeni podatki o EEO po različnih bazah (BTP,
PISELJ, Autocad, ipd.), vse težje obvladovanje prostorsko umeščenih podatkov preko terminalskih aplikacij, prezahtevno ročno sledenje topologiji NNO
(prevezovanje MM), neurejenost evidence o nepremičninah v povezavi z e-ZK, zemljiškim katastrom in OS ter potreba po vodenju
podatkov o TK infrastrukturi in podpora procesu projektiranja so
botrovali k izvedbi projekta Nadgradnja SDMS – PISELJ.
Glavni cilj projekta je ureditev topologije znotraj EE objektov.
Izdelal se je modul Enopolne sheme, čigar namen je izdelava topologije elementov znotraj TP in ažuriranje sredstev vzdrževanja
ter opreme TP v BTP. Z risanjem oz. topološkim urejanjem enopolnih shem v PIS ELJ se avtomatsko kreirajo, sestavljajo in povezujejo sredstva vzdrževanja TP ter vgrajuje oprema v BTP. Z
dokončanjem »prijaznega« grafičnega vmesnika za kreiranje vseh
preostalih sredstev vzdrževanja in vnosa opreme v BTP bo onemogočen vnos le-teh skozi terminalske aplikacije (ERC).
Napake v registru prostorskih enot – hišne številke (GURS),
napake v bazi merilnih mest IIS, MM brez naslovov (cerkve,
zidanice, JR, sončne elektrarne) in prezahtevno ročno sledenje
topologiji NNO (prevezovanje MM) so bili razlogi za nov način spremljanja lokacije MM. Izdelala se je samostojna aplikacija za delo z MM, s pomočjo katere se MM vgrajujejo v

Sašo Svetlin,
OE SDO

Vmesnik za vnos podatkov o TP v BTP.

izvode električnih omaric, izvod razdelilca in merilne celice TP.
Aplikacija na podlagi spremembe topologije NN omrežja v PIS
ELJ merilnim mestom avtomatsko spreminja šifre sredstva vzdrževanja (izvod razdelilca ali merilna celica) v IIS.
Načrti oz. projekti se trenutno izdelujejo v programskem
okolju Autodesk (Autocad). Zaradi potrebe po povezavi z IIS,
poenotenja in lažjega spremljanja projektov ter vključevanja v
ostale procese (izgradnja in vzdrževanje EEO) smo se odločili,
da poiščemo rešitev v že uveljavljenem PIS ELJ. V izdelavi je
aplikacija Projektiranje kot podpora procesu projektiranja novih
TP, NN in SN omrežja. Namen aplikacije bo tlorisno projektiranje EE naprav, hkrati pa kreiranje novih sredstev vzdrževanja in
vgradnja opreme v BTP. Rezultat aplikacije bo načrt za PGD in
PZI ter seznam potrebnega materiala.
Družba Elektro Ljubljana trenutno ne vodi lastne celostne evidence o nepremičninah, ki jih poseduje oziroma o stvarnih pravicah na nepremičninah. Ti podatki se nahajajo razdrobljeni tako
v IIS (baza osnovnih sredstev, baza tehničnih podatkov, register
pogodb) in internih lokalnih bazah (baze podatkov po posameznih
DE) kot tudi v zunanjih bazah in sicer v Registru nepremičnin
(REN), v katastru stavb in zemljiškem katastru ter v Zemljiški
knjigi. V izdelavi je aplikacija Nepremičnine, s pomočjo katere
se bodo najprej uredile obstoječe nepremičnine v lasti Elektra
Ljubljana v povezavi z e-ZK, katastrom stavb, zemljiškim katastrom in OS. Aplikacija bo v nadaljevanju omogočala spremljanje
sprememb na obstoječih nepremičninah in evidentiranju novih.
Projekt bomo zaključili predvidoma konec meseca septembra
letošnjega leta z izdelavo aplikacije Telekomunikacije, katere
namen bo evidentiranje optičnih kablov (tudi do nivoja vlakna),
pripenjanje h geolokaciji objektov elektroenergetskega omrežja
ali samostojno umeščanje v prostor, posredovanje podatkov v
zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZKGJI), vnos
podatkov za BTP, dokumentiranje fizičnih optičnih povezav (zasedba vlakna na delilnikih, v odsekih, skozi spojke, do drugega
delilnika) ter generiranje logičnih povezav, spremljanje zasedenosti optičnih kablov na osnovi zasedbe vlaken, iskanje fizičnih
povezav (na osnovi kriterijev: najkrajša pot, najmanjša zasedenost vlaken, vseh možnih poti v okviru definirane skupne dolžine) za vzpostavitev logičnih povezav.
Bogdan Stanišič,
OE TP
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Pomembna pridobitev za družbo

Razstavljanje distribucijskih
transformatorjev

A

V DE Trbovlje smo pričeli z razstavljanjem distribucijskih transformatorjev
nazivne moči od 50 kVA do 630 kVA. Za uspešno izvajanje del smo uredili
prostore v elektro montažni delavnici Trbovlje, pri čemer smo upoštevali
možne vplive na okolje po standardu ISO 14001 (razlitje olja pri delu s
transformatorjem, razlitje v okolje pri nepravočasnem odvozu odpadnega
olja) in vplive na varnost in zdravje pri delu po standardu OHSAS 18001
(okvara dvigala, poškodba s težkim bremenom).

G
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Naziv dokumenta:
Prevzemno predajni list
transformatorja za
razstavljanje

PODATKI O TR

PODATKI O TRANSFORMATORJU

Tovarniška št.:_____________

Inventarna št. OS :____________________________________
PRIMOPREDAJA TR IN DOKUMENTACIJE V CENTRALNO SKLADIŠČE ELJ
ČRNUČE ali SKLADIŠČE DE __________________________
Datum: __________________
Predal:
________________________________

Prevzel:
______________________________________

OCENA KOMISIJE ZA ODPIS OSNOVNIH SREDSTEV
TR je primeren za OBNOVO
TR se pošlje v RAZSTAVLJANJE
Podpis predsednika komisije: ___________________________________________
PRIMOPREDAJA TR IN DOKUMENTACIJE NA DE TRBOVLJE
Datum: __________________
Predal:
________________________________

primeren za razgradnjo, v službi za izgradnjo v DE Trbovlje organiziramo prevoz na lokacijo DE Trbovlje, pri čemer se upošteva
načelo racionalnosti. O dostavi transformatorjev obvestimo skladiščnika v skladišču Trbovlje. Ob dostavi na lokacijo DE Trbovlje
se podpiše Prevzemno-predajni list transformatorja in se izroči
pomočniku vodje službe za izgradnjo DO v DE Trbovlje, ki ob
prevzemu tudi oceni stanje transformatorja in ga vpiše v ustrezno
rubriko (na primer: tesni in ne pušča olja, ne tesni in pušča olje,
transformator je bil med prevozom poškodovan.) Transformatorji
se namestijo na ustrezne lovilne posode in se skladiščijo do postopka razstavljanja. Pomočnik vodje službe za izgradnjo DO v
DE Trbovlje izdela fotokopije izpolnjenega Prevzemno predajnega lista transformatorja in jih dostavi nadzorništvu, komisiji za
odpis osnovnih sredstev, službi za izgradnjo DO v DE Trbovlje
in Elektro Ljubljana OVE d.o.o., original pa arhivira. Postopek
razstavljanja transformatorjev se vrši na ustrezni površini v delavnici, kjer se nahaja tudi vsa potrebna oprema za razstavljanje. Iz
transformatorja se najprej izpusti olje v ustrezne kovinske posode,

Prevzel:
______________________________________

Dvigovanje transformatorskih navitij iz kotla.

Razstavljanje transformatorja.

Transformator ob prevzemu tesni in ne pušča olja
Transformator ob prevzemu ne tesni in pušča olje
Transformator se je med prevozom poškodoval

Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FRAKCIJE KOLIČINE
TR
pločevina
(kg)
olje
Moč (kVA) Leto izdelave Tov. št. Inv. št. OS baker (kg) železo (kg) (kg)

-

Nadzorništvo
Komisija za odpis osnovnih
sredstev
Služba za izgradnjo DO
DE TR

-

EL OVE

Arhiv DE TR

Naoljen
les in
papir
(kg)

SKUPAJ:

Datum: __________________
Predal:
Ime in priimek: _______________________

Prevzel:
Ime in priimek: ___________________________

Podpis: _____________________________

Podpis: _____________________________

Datum: __________________

EVIDENNČNI LISTI

Predal:
Ime in priimek: _______________________

Prevzel:
Ime in priimek: ___________________________

Podpis: _____________________________

Podpis: _____________________________

Priloga:
Dostaviti:

Šifra: OB02 NA SDO
Stran 1 od 1
Status dokumenta: Priprava

PRIMOPREDAJA DERIVATOV RAZSTAVLJENEGA TRANSFORATORJA

Proizvajalec:______________________________________ Tip:___________________________

STANJE TRANSFORMATORJA OB PREVZEMU (ustrezno obkroži)

ktivnosti pri razstavljanju distribucijskih transformatorjev se začnejo s samo demontažo transformatorja
iz distribucijskega omrežja električne energije in dostavo v centralno skladišče Črnuče ali v skladišče posamezne DE. Delovodja delovne skupine ali vodja nadzorništva
izpolni Prevzemno-predajni list transformatorja za razstavljanje,
ki vsebuje podatke o nadzorništvu in demontiranem transformatorju. Ob primopredaji se le-ta obojestransko podpiše. Na koncu
procesa dobi nadzorništvo oz. delovna skupina izpolnjen izvod
Prevzemno-predajnega lista transformatorja. Pred razstavljanjem
transformatorja je potreben pregled s strani komisije za odpis
osnovnih sredstev, ki oceni stanje in poda ustrezno oceno, ki jo
vpiše v Prevzemno-predajni list transformatorja. Komisija se sestane po potrebi, glede na število transformatorjev, ki čakajo na
oceno na posamezni lokaciji. V kolikor se ugotovi, da je transformator primeren za obnovo, se proces zaključi in se Prevzemnopredajni list transformatorja pošlje nazaj nadzorništvu, ki je
transformator dostavilo. Če komisija oceni, da je transformator

Naziv dokumenta:
Primopredajni list demontiranega
materiala TR in olja

Šifra: OB01 NA SDO
Stran 1 od 1
Status dokumenta: Priprava

Dostavljeno iz DE/Nadzorništvo
_______________________________________________________________________________

Leto izdelave:_________ Moč:_________ kVA

GENERATOR DEJAVNOSTI

Dostaviti:

-

Evidenčni list

-

Nadzorništvo
Komisija za odpis osnovnih
sredstev

-

Služba za izgradnjo DO
DE TR
EL OVE
Arhiv DE TR

Prevzemno predajni list TR za razstavljanje.

Primopredajni list demontiranega materiala TR in olja.

nato pa sledi odstranjevanje nekovinskih delov. Navitje s pomočjo dvigala dvignemo iz kotla in počakamo, da se olje odcedi na
kovinski rešetki – lovilniku olj, od koder ga s pomočjo črpalke
nato prečrpamo v ustrezne posode. Sledi razstavljanje navitja
transformatorja na sestavne dele kot so bakrena žica, železni deli,
pločevina, les in ostalo ter, glede na vrsto materiala, ustrezna razmestitev v za to namenjene posode oziroma zaboje. Monter, ki
je razstavljal posamezen transformator, je dolžan v Primopredajni
list demontiranega materiala transformatorja in olja vpisati posamezne količine. Glede na dinamiko razstavljanja, pomočnik vodje
službe za izgradnjo DO v DE Trbovlje pozove predstavnike hčerinske družbe Elektro Ljubljana OVE d.o.o., da materiale, ki so
nastali ob razgradnji prevzamejo in odprodajo. Ob predaji hčerinski družbi se preda tudi original Primopredajnega lista demontiranega materiala transformatorja in olja, kjer so zavedene količine
za posamezen transformator in seštevek, ki predstavlja količino
predanih materialov. Razstavljeni materiali se obravnavajo kot
nevarni odpadki in jih je Elektro Ljubljana OVE d.o.o. s prevzemom dolžan odprodati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov in
pomočniku vodje službe za izgradnjo DO v DE Trbovlje dostaviti
potrebne evidenčne listine o šifri in nazivu materiala ter količini. Predaja evidenčnih listov o prevzemu odpadkov se zavede v
Primopredajni list demontiranega materiala transformatorja in olja
ter se obojestransko podpiše. Za razstavljanje transformatorjev je
odprt delovni nalog za beleženje stroškov dela monterjev, ki razstavljajo transformatorje in stroškov internih prevozov iz lokacije
centralnega skladišča v Črnučah oziroma skladišč posameznih DE
na lokacijo skladišča v Trbovljah. Mesečno se izdela poročilo o

opravljenem delu. Pomočnik vodje službe za izgradnjo DO v DE
Trbovlje ima vzpostavljen arhiv in ga tudi vzdržuje.
Razstavljanje transformatorjev je pomembna pridobitev za
podjetje Elektro Ljubljana, saj smo s tem izkoristili prazne prostore v EMD in jih dali s pogodbo v najem hčerinskemu podjetju
Elektro Ljubljana OVE d.o.o., za razstavljen transformator je
dosežena bistveno višja cena pri prodaji, kot če se le ta prodaja
kosovno, hkrati pa so monterji aktivno zaposleni v času, ko zaradi slabih vremenskih razmer ni možno izvajati dela na terenu.
Zoran Artnak,
DE Trbovlje

Transformatorska navitja.
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Mojca Janušić
DE Ljubljana okolica

Z delom v Elektru Ljubljana sem se prvič seznanila že na začetku srednje
šole, kjer sem v nadzorništvu Črnuče opravljala počitniško delo. Kasneje sem
nadomeščala delavko v tajništvu SDO, takratne NPEE in nazadnje tudi na DE
LO. V študentskem času sem na DE LO nekajkrat tedensko pomagala na oddelku za soglasja in analize, leta 2008 pa se tudi zaposlila v tajništvu te enote. Že 5
let je minilo, odkar z veseljem opravljam to delo.
Zelo sem vesela, da sem imela možnost spoznati in preizkusiti tudi plezanje
na drogu in da sem postala članica prve ženske plezalne ekipe. Prosti čas zelo
rada preživim v naravi, zato se z veseljem povzpnem tudi malce nad Ljubljano,
na Šmarno goro, ki je že skoraj del mojega vsakdana.

Dušan Jančar

DE Ljubljana mesto, služba za distribucijsko operativo
V maju leta 1979 sem iz Tovarne transformatorjev Energoinvest Črnuče prišel v TOZD Elektro Ljubljana mesto. Začel sem kot kalkulant v Službi gradnje.
S spoznavanjem NN in SN omrežja preko ponudb za izvajanje del pri izgradnji
večjih naselij v Ljubljani, sem v letu 1983 prevzel mesto referenta za izgradnjo
SN in TP. Vse do leta 1992 je bilo moje delo izgradnja in rekonstrukcija SN in
TP omrežja; nato pa sem bil povabljen v Službo vzdrževanja, današnja Služba
za distribucijsko operativo. Delo v tej službi je zelo pestro in nikoli dolgočasno.
Veliko zahvalo moram izkazati Elektro Ljubljana d.d., da mi je omogočil izobraževanje na VŠC ICES. Študij sem v letu 2003 zaključil in pridobil strokovni
naziv inženir elektroenergetike. Ob zadnji reformi delovnih mest sem bil razporejen na delovno mesto Višji referent za obratovanje.
Moram reči, da sem si pri vzdrževanju elektroenergetskega omrežja pridobil
izkušnje, s katerimi bi lahko sprejel marsikatero drzno odločitev; vendar je udobje, ki se mu nisem odrekel in je del moje osebnosti, odločilo, da sem v družbi
dopolnil 40 let delovne dobe prav v tem mesecu (7. maj 2013). Kot veste, temu
sledi upokojitev in ti. veselo tretje življenjsko obdobje. Moram priznati, da mi
misli, kaj vse bomo počel od januarja dalje, kar precej polnijo glavo. Čas bo
pokazal, v katero smer naprej, kako se bom odločil.
Lahko pa zaključim, da sem pri podjetju preživel 34 lepih let. V spominu imam krasna druženja v delovnem kolektivu, na začetku med mladimi,
ki smo se nekoč združevali v mladinski organizaciji, in tudi med športnimi
navdušenci.

Sandi Pirc

DE Novo mesto, OE SDO
Po končanem šolanju v ŠC Krško sem se leta 2005 zaposlil v Elektro
Ljubljana. Na začetku sem opravljal dela, ki jih lahko opravlja pripravnik v
nadzorništvu. Kasneje sem napredoval v samostojnega elektromonterja. Po
opravljenih izpitih sem začel samostojno dežurstvo. Moje delo zajema vzdrževala dela na elektroenergetskih napravah na področju nadzorništva Šentjernej.
Pri taki organizaciji dela je zelo pomembna dobra medsebojna komunikacija,
spoštovanje in razumevanje, česar pa seveda v timu, kjer delam, ne manjka!
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Aleš Resnik

OE ORDO, služba za razvoj DO
Podjetju Elektro Ljubljana sem se pridružil v aprilu 2012 kot pripravnik v
službi za razvoj distribucijskega omrežja. Najprej sem se seznanil z delom na
področju obnovljivih virov energije, bil sem v pomoč pri izdajanju informacij
o možnosti priključitve obnovljivih virov na DO. Ko se je gneča na področju
obnovljivih virov rahlo polegla, sem pričel z delom na področju načrtovanja
distribucijskega omrežja. Za pripravniško nalogo sem spisal prvi elaborat.
Področje načrtovanja se mi zdi izredno zanimivo, pogrešam pa kakšen dan terena. Delovni čas hitro mine predvsem zaradi obilice dela in dobrega vzdušja
v timu.
Po napornem delovniku včasih ostane čas za sprehod v naravo, za vikende
grem v hribe ali kolesarim. Ker z dekletom rada spoznavava nove kraje, se večkrat odpraviva na kakšno krajše potovanje, kjer si ogledava lokalne znamenitosti.

Petra Bobnar
DE Novo mesto

Podjetju Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, sem se pridružila junija
2012 na delovno mesto referentke za uporabnike in obračun. Vendar je moja
povezanost s podjetjem še iz dijaškega in študentskega časa, saj sem si med
počitnicami pridobila svoje prve delovne izkušnje prav v oddelku za uporabnike. Kasneje sem kot študentka delala tudi v tajništvu, kjer sem se seznanila z
administracijo. Vsa znanja, ki sem jih predhodno pridobila, so mi v pomoč pri
delu, ki ga opravljam sedaj – reševanje pisnih in telefonskih reklamacij, sklepanje pogodb, kontrola odčitkov ipd. Delo je raznoliko in zahteva natančnost,
odgovornost ter znanja, ki se dopolnjujejo. Ker delam v odličnem kolektivu,
vsak dan z veseljem pridem v službo.

Špela Kocjan
OE RFS

Svojo poklicno pot sem v Elektru Ljubljana začela z oktobrom 2009. Po
odpovednem roku v dotedanji službi, sem se z veseljem pridružila kolektivu računovodsko-finančnega sektorja, saj sem bila prepričana, da bo moja poklicna
ustvarjalnost našla bolj primerno mesto in priložnosti, kot pri dotedanji zaposlitvi v ljubljanskem zavetišču za izgubljene živali.
V kolektivu RFS se počutim dobro, všeč mi je urejenost, delavnost in zanesljivost, s katero opravljamo delovne dolžnosti. Svoje delo že dobri 2 leti
opravljam kot referentka v oddelku knjigovodstva plač. Splošno rečeno, se tu
vsak mesec odvijajo isti procesi, katerih rezultat je viden 7. delovni dan na naših
bančnih računih. S sodelavko Danico Romih, ki je vodja oddelka, sodelujeva
predvsem z zaposlenimi znotraj našega podjetja. Tako se na naju obračajo vsi
tisti, ki potrebujejo razna potrdila in informacije o dohodkih, odtegljajih pri
plači, bolniškem staležu, ipd.
Svoj prosti čas rada preživljam z najbližjimi na kakšnih izletih v naravi ali
pa preprosto v miru doma. Svojo pozornost namenjam tudi duhovnih dimenzijam, saj sem prepričanja, da mora človek, poleg telesa poskrbeti tudi za svojega
duha, če želi živeti polno in srečno življenje.
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Sindikat

Znani rezultati
volitev v
podružnicah
Sindikat skupine Elektro Ljubljana je
22. maja 2013 sklical volilno konferenco, kjer se je zbrala velika večina
članov konference. Člani so se seznanili z rezultati volitev za predsednika
sindikata skupine Elektro Ljubljana in
predsednike posameznih podružnic.
Sprejeli so ugotovitveni sklep, da so
bili za mandatno obdobje 2013–2018
izvoljeni predsedniki sindikalnih podružnic: v DE Kočevje - Blanka Mihelič,
v DE Ljubljana mesto - Peter Jankovič,
v DE Novo mesto - Mitja Fabjan, DE
Ljubljana okolica - Janez Kavčič, v
DE Trbovlje - Deana Dolinšek, v DE
Ljubljana - uprava - Mateja Miserit, v
Elektro Energija in OVE - Sonja Štubelj.
Konferenca je izvolila tudi predsednika sindikata skupine Elektro Ljubljana.
Za novo mandatno obdobje je bil
ponovno izvoljen Mitja Fabjan, ki se
je prisotnim zahvalil za zaupanje in
zagotovil, da se bo sindikat skupine
Elektro Ljubljana tudi v naslednjem
mandatnem obdobju boril za izboljšanje delovno socialnih pravic zaposlenih, spremembe zakonodaje pa bodo
omogočile tudi poudarke in izjeme
samo za člane sindikata. Konferenca
skupine sindikata Elektro Ljubljana je
izvolila tudi nov tri članski nadzorni odbor v sestavi: Igor Adlešič, Egon Hoda
in Zoran Popovič.
Mitja Fabjan,
Sindikat

Konferenca sindikata v sejni dvorani DE
Ljubljana mesto.
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Svet delavcev

Zdravstvene in prehranjevalne navade zaposlenih

Znova poslovali z
večjim dobičkom
od prejšnjega leta

Rezultati meritev
in anket

Prvi meseci koledarskega leta so v družbi Elektro Ljubljana d.d.
ponavadi čas, ko se preko letnih poročil za preteklo leto
ozremo nazaj in naredimo črto pod bolj ali manj uspešno
poslovanje, in ko preko prvih procesov na podlagi novega
gospodarskega načrta ugotovimo, da tudi v tem letu ne bo
potekalo vse po naših željah in predvidevanjih.

egon.hoda@elektro-ljubljana.si

Vendar je vedno tako, da aprila oziroma maja že vsi vemo, kaj je za nami in kaj
pred nami. Uprava družbe je tako nadzornemu svetu in Svetu delavcev predstavila
letno poročilo za poslovno leto 2012, ki je
bilo tudi že preverjeno s strani revizijske
družbe BDO Revizija, kar naj bi pomenilo,
da so podatki v poročilu povsem točni in
zanesljivi. Kazalniki poslovanja in opisni
del naše uspešnosti bodo javno dostopni
po objavi poročila na straneh Agencije za
javnopravni promet in evidence ter seveda tudi na naši spletni strani www.elektro.
ljubljana.si. Na tem mestu želim poudariti
z našega, zaposlenega vidika, najpomembnejši dejstvi – poslovali smo z dobičkom,
ki je bil znova večji od dobička prejšnjega leta, ob tem pa je leto minilo tudi brez
posebnih pretresov in ob skorajda že preveč zglednem sodelovanju med upravo in
Svetom delavcev. S slednjim želim povedati le, da je Uprava družbe upoštevala vse
pobude in predloge Sveta delavcev oziroma odgovorila na vsa naša vprašanja.

Na zadnjih nekaj sejah smo poleg letnega poročila za leto 2012 in informacij o
rednem poslovanju družbe obravnavali tudi
vprašanja, ki so se nanašala na mobilno telefonijo, razširitev akcije zbiranja sredstev
za našega sodelavca Dejana Grilja ter označevanje vodov, na katere so priključeni viri
električne energije. Na vprašanja v zvezi s
telefonijo je Uprava odgovorila preko pristojne OE, odgovori so bili objavljeni tudi
na oglasnih deskah. Navkljub ne povsem
utemeljenemu razlogu za sprožitev te problematike, v Svetu delavcev pričakujemo
od zaposlenih še več takšnih opozoril na vse
težave in težavice v poslovnih procesih. V
zvezi z zbiranjem sredstev za Dejana Grilja
naj omenim, da je bilo slišati vprašanja,
ali del zbranih sredstev, ki jih nakazujemo
preko Rdečega križa RS, ostane na računu
te organizacije. Kot je bilo Svetu delavcev
obrazloženo, to ni res. Nakazilo gre preko Rdečega križa zato, ker so neposredna
nakazila preko podjetja drugače davčno
obravnavana, do naslovnika pa pride celotni
zbran znesek. Posebna in po mnenju Sveta
delavcev nepotrebna pa je trenutna problematika ne/označevanja vodov, na katere so
priključeni viri električne energije in je torej
možen nastanek povratne napetosti. V Svetu
delavcev ostajamo čvrsto na stališču, da je
zaposlenim le v korist, če poleg že znanih
in zahtevanih varnostnih ukrepov, družba
poskrbi za varno delo na vse možne načine,
torej tudi z označevanjem takšnih vodov.
Egon Hoda,
Svet delavcev

V okviru certifikata Družini prijazno podjetje so bila za zaposlene
konec leta 2012 in v začetku leta 2013 na različnih lokacijah
organizirana izobraževanja na temo Zdravja na delovnem mestu
z namenom osveščanja in promocije zdravja na delovnem mestu,
gibanja in zdrave prehrane.
Izobraževanje za zaposlene je zajemalo
meritve dejavnikov tveganja, v nadaljevanju pa je sledilo izobraževanje o pomenu
dejavnikov tveganja (kratkoročni in dolgoročni vplivi na zdravje in kako obvladovati
zmanjšanje morebitnega tveganja), zdrave
prehrane in gibanja (pomen telesne dejavnosti za zdravje in motiviranje za redno
telesno dejavnost (vzdrževanje kondicije), prikaz telesnih vaj za gibljivost vratne
hrbtenice, pravilne drže, ipd. Za terenske
delavce pa so bile prikazane ogrevalne in
raztezne vaje ter vaje za moč oz. krepitev
telesa in pravilno dvigovanje bremen, vlečenje, potiskanje, ipd. Od Zavoda za zdravstveno varstvo smo dobili rezultate meritev in anket zaposlenih, ki jih podajamo v
nadaljevanju.

Rezultati meritev dejavnikov
tveganja za zdravje
(november 2012 - april 2013)

Meritev se je udeležilo 288 zaposlenih
(nekateri si niso izmerili vseh dejavnikov).
Pri zaposlenih so ugotovljena večja odstopanja od priporočenih vrednosti predvsem
pri indeksu telesne mase, ravni holesterola
v krvi in krvnem pritisku.

Indeks telesne mase (ITM)

ITM je pokazatelj nepravilnega prehranjevanja in/ali pomanjkanja gibanja in tako
lahko služi kot opozorilo za zdrav način življenja. Vsekakor pa ITM ne jemljite kot diagnozo - za natančno določanje zveze med
zdravstvenim stanjem in ITM je potrebno
upoštevati tudi ostale podatke in mnenje
strokovnjakov z zdravstvenega področja.

Zanimanje za izobraževanje je bilo veliko.

ITM kaže na primernost telesne teže
glede na višino (izmerilo ga je 281 zaposlenih). Pri 63 % zaposlenih je bilo ugotovljeno odstopanje od priporočenih vrednosti.
Za primerjavo - podatki iz anketne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog,
ki je potekala na vzorcu prebivalcev iz vse
Slovenije leta 2008 kažejo, da je imelo 41 %
anketiranih normalno telesno težo, 59 %
ITM

pa jih je odstopalo. Pri tem velja upoštevati različno časovno obdobje in metodologijo pridobivanja podatkov in zato lahko
rečemo, da ITM tistih zaposlenih, ki so se
udeležili tehtanja, v povprečju ne odstopa
veliko od vzorca iz vse Slovenije.
Ukrepi za vzdrževanje primerne telesne teže in obsega pasu: zdrava prehrana
in gibanje.

Hranjenost

Elektro Ljubljana d.d.

manj kot 18,5

Podhranjenost

manj kot 1%

18,5 - 24,9

Normalna hranjenost

37 %

25,0 - 29,9

Prekomerna telesna masa

39 %

30,0 ali več

Debelost

24 %
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Krvni tlak

Krvni tlak zagotavlja primeren pretok
krvi v ožilju. Pretok krvi mora zadostiti
potrebe organov po kisiku in hranilnih snoveh, ki so potrebni za normalno delovanje.
Previsok krvni tlak pa predstavlja tveganje
za razvoj bolezni srca in žil. Višino krvnega tlaka določata dve vrednosti: višja vrednost ali sistolični tlak ter nižja vrednost
ali diastolični tlak.
Krvni tlak je izmerilo 286 zaposlenih.
Priporočene vrednosti krvnega tlaka (sistolični manj kot 140 mmHg, diastolični manj
kot 90 mmHg) je imelo 48 % udeležencev.
11 % udeležencev je imelo povišan samo
sistolični, 11 % samo diastolični krvni tlak,
30 % pa je imelo povišani obe vrednosti.
Ukrepi proti povišanemu krvnemu tlaku: manj soli, prenehanje kajenja, zmanjšanje čezmernega uživanja alkohola,
zmanjšanje prekomerne telesne teže, telesna dejavnost (vsaj 30 minut na dan), zdravila (po navodilih zdravnika).

Skupni holesterol

Holesterol je naravna maščoba, ki jo
v telo vnesemo s hrano, nastaja pa tudi v
naših jetrih. V organizmu opravlja številne
naloge. Naše telo ga namreč nujno potrebuje, da lahko normalno deluje. Nujen je
tudi za tvorbo žolčnih kislin, ki uravnavajo
prebavo. Holesterol je pravzaprav sestavni
del vsake celice v telesu. V telesu se lahko nabere tudi preveč holesterola, kar je
posledica različnih dejavnikov, tako načina življenja (npr. preveč stresa, nezdrava
prehrana, premalo gibanja), kot genetsko
določenih. V krvi se holesterol nahaja v
obliki »slabega« LDL in »dobrega« HDL,
pomembno je tudi razmerje med njima. Z
našimi meritvami smo lahko izmerili le
vrednost skupnega holesterola.
Skupni holesterol je izmerilo 284 zaposlenih. Priporočeno vrednost manj kot 5,0
mmol/L smo izmerili pri 35 % udeležencev,
65 % pa je imelo večjo vrednost skupnega
holesterola. Če je vrednost le malo nad 5,
je to lahko tudi na račun »dobrega« HDL.
Ukrepi proti povečani vrednosti holesterola: ustrezno spopadanje s stresom ustrezen način doživljanja stresa, zdrava
prehrana, zmanjšanje prekomerne telesne
teže, telesna dejavnost, zmanjšanje čezmernega uživanja alkohola, prenehanje
kajenja, zdravila (po navodilih zdravnika).
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Krvni sladkor

Glukoza je najenostavnejši in najbolj pomemben sladkor v človekovem organizmu.
Njegova koncentracija v krvi pa je eden izmed pomembnejših kazalcev, ki kažejo na
zdravje našega telesa. Pri zdravem človeku
naj bi znašala raven glukoze v krvi na prazen želodec 3,5–6,0 mmol/l. Za ustrezno raven in nadzor nad glukozo ter za čim manjša nihanja v telesu skrbijo hormoni.
Krvni sladkor je izmerilo 286 oseb.
Normalne vrednosti do vključno 6,0
mmol/L je imelo 79 % udeležencev meritev.
14 % je imelo vrednosti na tešče med 6,1
in 6,9, kar še ne pomeni sladkorne bolezni
ampak povečano tveganje. Manj kot 2 % jih
je imelo vrednost na tešče večjo ali enako
7, kar bi že lahko kazalo na sladkorno bolezen. Tem je bil svetovan obisk pri osebnem
zdravniku. 6 % udeležencev je bilo takih,
ki smo jim izmerili vrednosti večje od 6,0
mmol/L, vendar niso bili tešči in zato ne
moremo opredeliti, ali so njihove vrednosti
v skladu s priporočenimi. Nekaj posameznikov pa je imelo že znano sladkorno bolezen.
Ukrepi proti povečani vrednosti krvnega sladkorja: redna telesna dejavnost, zdrava prehrana, primeren obseg pasu, vzdrževanje primerne telesne teže.

Rezultati ankete med
zaposlenimi (november 2012
– april 2013)

Udeleženci so vrnili 282 anonimnih anketnih vprašalnikov (nekaj vprašanj je bilo
brez odgovora). Med anketiranimi je bilo
69 % moških in 31 % žensk. 29 % zaposlenih dela na terenu, 41,9 % v pisarni in 29 %
na terenu in v pisarni. Starost zaposlenih v
letih do 30 - 13,5 %, od 31 do 35 let - 14,9 %,
od 36 do 40 let - 14,9 %, od 41 do
45 - 14,9 %, od 46 do 50 - 18,4 %, od 51
do 55 - 13,1 % in nad 55 let 9,9 %.
Oddaljenost bivališča od mesta zaposlitve: Do 0,5 km je oddaljenih 1,8 % zaposlenih, nad 0,5 do 2 km 14,8 %, nad 2
do 10 km 34,7 % zaposlenih, od 11 do 30
km je oddaljenih 29 %, 31 km in več pa
19,7 % zaposlenih.
Kako običajno pridejo na delo? 75.5 %
zaposlenih pride na delo z osebnim avtomobilom ali motorjem, 7 % z avtobusom ali
vlakom, 7 % peš, 3 % s kolesom, 7,5 % pa
jih je obkrožilo več odgovorov oz. kombinirajo različne načine prihoda na delo.

Analiza je pokazala, da:

• so zaposleni v povprečju telesno premalo aktivni (le 33 % zaposlenih je telesno
aktivnih vsaj 30 minut na dan najmanj 5
dni v tednu),
• manj kot polovica zaposlenih redno
zajtrkuje,
• večina zaposlenih uživa od 3 do 5 obrokov na dan,
• večina zaposlenih uživa premalo sadja
oz. zelenjave (skoraj polovica le 1 enoto ali nič),
• uživajo tudi premalo priporočenih vrst
tekočine (voda oz. nesladkan čaj),
• je večina zaposlenih nekadilcev in da
polovica kadilcev razmišlja o opustitvi
kajenja,
• polovica zaposlenih nikoli ali 1x mesečno popije alkoholno pijačo (13 %
zaposlenih pije alkohol od 2 do 5 krat
tedensko).
Koliko dni v tednu ste vsaj 30 minut zmerno
telesno aktivni?
14 % 7 dni

0 dni 5 %

ODKLOP
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Priporočeno je, da bi bili telesno aktivni
večino dni v tednu, oziroma vsaj pet dni po
30 minut (toliko, da se vsaj malo zadiha in
ogrejejo), kar dosega 33 % zaposlenih. 5 %
jih je odgovorilo, da vsaj 30 minut niso aktivni noben dan v tednu.

1 dan 11 %

13 % 5 dni

2 dni 20 %

0,1—0,5 l 16 %

16 % 1,6—2 l

9 % 1,1—1,5 l

24 % občasno

3 % 4 krat tedensko
ali bolj pogosto

nikoli 19 %

10 % 2—3
tedensko

Število obrokov na dan

2,9 % 6 obrokov
0,7 % 5 obrokov

0,6—1 l 28 %

različno 0,4 %
1 obrok 14,5 %

Mednarodno priporočljive količine pitja
vode: 1,5 litra je približna priporočljiva količina vode na dan za otroke, ženske in starejše. Od 1,5 do 3,7 litra pa je priporočljiva
količina za moške, športnike in vse tiste, ki
potrebujejo več vode. Povprečna ženska,
ki tehta 60 kilogramov, naj bi dnevno spila
od 1,5 do 2 litra tekočine dnevno, medtem
ko naj bi 75 kilogramov težak moški spil
od 1,5 do 2,5 litra tekočine na dan. Odrasel
človek iz telesa v povprečju izloča vodo
takole: 1,5 litra z urinom, 0,9 litra z dihanjem in znojenjem in 0,1 litra z blatom, kar
je skupaj 2,5 litra. Večina otrok, najstnikov
in odraslih popije premalo vode.

2 obroka 42,5 %

Ali kadite?

3 dni 19 %

redno vsak dan 17 %

Manj kot polovica zaposlenih redno
zajtrkuje.
Večina zaposlenih (81 %) uživa 3 do
5 obrokov dnevno, kar je sprejemljivo in
zaželeno.

občasno 7 %

ne kadi 76 %

Koliko sadja / zelenjave v povprečju zaužijete
na dan?
4 ali več enot 6 %

34 % 2—4 krat
mesečno

1 krat mesečno ali
redkeje 34 %

DA 45 %

31 % NE

29,8 % 3 obroki
11 % 4 dni

34 % nad 2 l

Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili
alkoholne pijače?

Ali uživate zajtrk?

9,1 % 4 obroki
7 % 6 dni

Koliko brezalkoholne nesladkane tekočine
(voda, čaj) spijete na dan?

ne jem vsak dan 11 %

približno
3 enote 10 %
približno
1 enoto 36 %

približno
2 enoti 37 %

*ena enota je približno 100g sadja/zelenjave: skleda solate ali 2 paradižnika ali eno srednje veliko jabolko, hruška, pomaranča ali skodelica grozdja, češenj ali jagod.

Večina zaposlenih je nekadilcev. Redno
kadi 17 % anketiranih, občasno še 7 %.
Ob vprašanju, ali bi kadilci radi opustili
kajenje, jih je večina odgovorila, da nameravajo kajenje opustiti nekoč v prihodnosti
(6 % odgovorilo, da kajenja ne namerava
opustiti, 17 % da so poskusili, a so ponovno pričeli kaditi, 55 % da kajenje nameravajo opustiti nekoč v prihodnosti, 12 %, da
še niso razmišljali o tem).

Koliko enot alkohola so običajno popili na tisti dan, ko so pili (upoštevani so
samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pili
alkohol; ena enota je 1dl vina ali pol pločevinke piva ali 0,3 dl žgane pijače). Med tistimi, ki so v zadnjem letu pili alkohol, jih
je večina ob eni pivski priložnosti popila
eno ali dve enoti alkohola. V enem dnevu
naj ženske ne bi popile več kot eno, moški
pa ne več kot dve enoti alkohola. Večina
odgovorov anketiranih moških in žensk je
v teh mejah. Ni pa zanemarljiv tudi delež
tistih, ki so pili več, kar lahko predstavlja
tveganje za zdravje.
Zaposleni, ki so se udeležili tovrstnih
delavnic so bili zelo zadovoljni in upravi se
zahvaljujemo za spodbujanje, razumevanje in konkretno podporo, kako pomembni
so zaposleni v našem podjetju. Delavnice
Zdravje na delovnem mestu se bodo nadaljevale in potekale v okviru usposabljanja
iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v skladu z 24. členom Zakona
o varnosti in zdravju pri delu in 20. člena
Zakona o varstvu pred požari.
Vse zaposlene obveščamo, da so napotki za telesno vadbo (npr. raztezne vaje,
vaje za hrbet, ipd) dostopni na naši intranetni strani Kadri in izobraževanje/Družini
prijazno podjetje. Vabljeni k ogledu!
Alenka Pretnar,
pooblaščenka certifikata DPP
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MREŽENJE

Preventivni
pregledi prsi
V okviru certifikata Družini prijazno
podjetje je podjetje z namenom, da
bodo sodelavke čimbolj zdrave na
delovnem mestu, v maju in juniju
2013, organiziralo že druge brezplačne preventivne preglede prsi.
Pregledi so potekali v Ljubljani z metodo BreastScan (MO-GY), ki je učinkovita pri zgodnji diagnostiki potencialno nevarnih sprememb v prsih.
Alenka Pretnar,
pooblaščenka certifikata DPP

Obdaritev
novorojencev
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NAŠE VAROVALKE
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Dijaki CSŠ Šiška
na obisku v DCV

Izobraževanje mladih

Izobraževanje mladih

Električar Piko na obisku
v Vrtcu Litija

Osnovnošolci v
MHE Zagradec

V mesecu maju je Električar Piko obiskal Vrtec Litija,
enoto Najdihojca. Več kot 70 otrokom je predstavil, kaj je
energija in kaj vse je povezano z njo. Na otrokom razumljiv
in zanimiv način jim je razkril, kako elektrika preko
daljnovodov priteče do domov in vrtcev. Predstavil jim je
tudi, kako varčujemo z energijo.

Z osnovnimi šolami Elektro Ljubljana
sodeluje pri izobraževanju učencev o
elektriki že dolgo let. Vsako leto nas v
malih elektrarnah obiskujejo učenci
osnovnih šol iz oskrbovalnega območja
Elektra Lubljane.

Otroci so spoznavali poklic električarja,
saj je bil Električar Piko v popolni opravi
elektromonterja. Izvedeli so tudi zakaj je
potrebna vsa oprema, ki jo ima na sebi. Da
pa je bilo za otroke bolj zanimivo, so si lahko na glavo namestili čelado in na roke nadeli ogromne zaščitne rokavice. Nič manj

Otroci so pomerili zaščitno opremo.

Od 1. maja 2013 dalje bodo v okviru
certifikata Družini prijazno podjetje
zaposleni v naši družbi ob rojstvu
otroka prejeli darilo.

jih ni navdušil prikaz statične elektrike z
balonom, kjer je Električar Piko z drgnjenjem balona ob obleko povzročil statično
elektriko in jim tako dvigoval lase.
Ob koncu srečanja je pokazal, čemu še
lahko služi varnostni pas, ki ga je imel na
sebi. S pasom je naredil gugalnico in z njo
razveselil otroke. Ob velikem številu otrok,
ki so se želeli gugati, je bil naš električar
Piko kar malo utrujen. Tako se je srečanje v
Vrtcu Litija končalo.
Otroci so z velikim zanimanjem spremljali predstavitev. Porajala so se jim
številna vprašanja, na katera je moral
Električar Piko tudi odgovoriti. Otroci so
preživeli prijetno, zanimivo in drugačno
dopoldne. Marko, upam da boš obiskal še
mnogo vrtcev in šol in tako poučil najmlajše in malo večje o energiji in z vsem, kar je
povezano z njo.
Jana Burja,
DE Ljubljana okolica

Učenci so si z zanimanjem ogledali delovanje avtomatske čistilne naprave.

Med najbolj obiskanimi je mala hidro
elektrarna Zagradec, saj je zaradi svoje
starosti in postavitve naprav zelo primerna za tovrstne obiske. V dneh 5., 6. in 7.
junija je Malo hidro elektrarno (MHE)
Zagradec obiskalo 165 učencev četrtih razredov Osnovne šole Louisa Adamiča iz
Grosupljega.
Učencem na preprost in njim razumljiv
način predstavimo proizvodnjo električne energije v različnih vrstah elektrarn,
prenos električne energije po daljnovodih
do uporabnikov ter varčevanje z električno energijo. Skupaj si ogledamo zajetje,

Alenka Pretnar,
pooblaščenka certifikata DPP

Skupina otrok na predstavitvi poklica elektrikar.

vtočni kanal z zapornicami in čistilno napravo za čiščenje vtočnih rešetk. Ob obiskih elektrarne običajno ne ustavljamo.
Zaradi varnosti ogled strojnice opravimo
v manjših skupinah in učencem z varne
razdalje nazorno prikažemo delovanje naprav v elektrarni.
Učenci z velikim zanimanjem spremljajo predstavitev, kajti ob nazornem
prikazu delovanja si lažje ustvarijo sliko o delovanju elektrarne in o električni
energiji, brez katere si danes ne moremo
zamišljati normalnega življenja.
Marko Piko,
služba za marketing in komuniciranje

V sklopu modula Delovanje Ener
getskih Sistemov v Centru srednjih
šol v Šiški v drugem letniku obravnavajo delovanje elektroenergetskega sistema in distribucijo električne
energije. V letošnjem letu so dijaki
že obiskali TEŠ, kjer so spoznali
proces proizvodnje, s predstavitvijo
prenosa električne energije so se
seznanili na ELES-u, v našem DCV
pa smo jih s sodelavci seznanili z distribucijo električne energije. Dijake
smo na ogled sprejeli v dveh skupinah 3. junija. V Muzejski ulici so si
ogledali razstavljene naprave Stare
mestne elektrarne Elektro Ljubljana
ter prejeli osnovne informacije o
ogledu samega DCV. Anton Dušak
je dijakom predstavil elektroenergetski sistem, Janez Miklavčič naprave in način dela dispečerske službe ter osnovne značilnosti poklica
dispečer, Jože Osvald pa daljinsko
vodenje sistema in delovanje naprav v centru vodenja.
Dijaki so z velikim zanimanjem spremljali predstavitev. Potrudili smo se,
da smo odgovorili na vsa njihova
vprašanja. Z obiskom so bili tako
dijaki, kot tudi njihovi spremljevalci
zelo zadovoljni, saj je predstavitev
vodenja »v živo« dosti bolj nazorna,
kot je to lahko na predavanjih v šolskih klopeh.
Marko Piko,
služba za marketing in komuniciranje

Dijaki CSŠ Šiška med predstavitvijo DCV.
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Pred-dopustniški namigi

Kam na počitnice
Leto je naokoli in spet prihaja čas oddiha, počitnic, sprostitve. Ker
se večina ljudi še vedno odloča za preživljanje poletnih mesecev
ob morju, namenimo tokrat nekaj besed več obmorskim krajem.
Slovensko primorje

Plaže ponujajo senco borovega gozda in na ta način obiskovalcem nudijo naravno aromaterapijo, pogosti obiskovalci tega
področja pa so tudi razigrani delfini, ki naseljujejo morje okrog
Cresa in Lošinja. Na Lošinju pa se najde tudi izziv za planince
in vse tiste, ki uživajo na sprehodih. Tu je hrib Osorščica, na
katerega se lahko odpravite iz Nerezin in Osorja. Na vrhu vas za
nagrado čaka prečudovit razgled na vse lošinjsko otočje, obalo
Istre in Velebit, razgled seže celo do Gorskega Kotarja, Triglava
ter otokov Raba, Paga in Silbe.
Naša počitniška enota se nahaja v avtokampu Lopari, ki je
od mesta Nerezin oddaljena le 1 km, oziroma 21 km od Malega
Lošinja. Kapaciteta je primerna za 4-člansko družino, opremljena
s klimatsko napravo in vsem potrebnim inventarjem za bivanje.
Seveda pa je po vseh letih koriščenja potrebna obnove. Tako smo
lansko leto obnovili fasado, letos pa popolnoma sanirali kopalnico
– zamenjali odtočne cevi, ploščice, sanitarno opremo. Načrtov in
želja je še kar nekaj, žal pa finančna sredstva ne dopuščajo vsega.
Kapaciteto je možno koristiti od začetka meseca maja do konca
oktobra. Novembra AC zapre svoja vrata, izklopijo elektriko in
vodo, zato žal počitniške kapacitete takrat ni več možno koristiti.

Morja Slovenci res nimamo na pretek, vseeno pa lahko za
morske užitke izkoristimo majhen košček, ki nudi veliko več kot
le 45 km obale.
Simonov zaliv se nahaja v neposredni bližini Izole in je eno
najmanjših slovenskih mest. Sprehajalna pot vas ob obali skozi
marino popelje do samega jedra Izole, nad katerim se navduši
vsak, ki so mu všeč kamnite uličice. Je del neokrnjene slovenske obale in se nahaja na kraju, kjer je bilo v rimskih časih
pristanišče Haliaetum. Ostanki pomola so pod morjem, ki jih
danes lahko občudujemo le ob močni oseki.
Tudi naše podjetje lahko v temu kraju ponudi kar sedem
počitniških enot, ene manjše, druge malo večje. Vse so opremljene s klimatskimi napravami, ki omogočajo tudi ogrevanje.
Tako so naše kapacitete v Simonovem zalivu primerne za koriščenje v vseh letnih časih.
Prijeten in miren kotiček proč od obalnega vrveža pa nudi
Elektro Ljubljana tudi na drugi strani slovenske obale. Na
čudoviti razgledni točki - Belem križu v Portorožu - imamo
možnost koristiti tri počitniške enote, ki so bile pred dvema
letoma popolnoma prenovljene. Če pa si med oddihom vseeno zaželimo zabavo, se lahko peš ali z avtomobilom spustimo
do samega mesta, ki je posejano s hoteli, restavracijami, bari,
casinojem, starimi vilami in drugim. Nočno življenje poteka v
barih na plaži, lahko si ogledate avditorij, marino, cerkve, železniški predor na progi Trst–Poreč (Parenzana). V bližini mesta

Otok Lošinj ima že dolgo tradicijo zdraviliškega turizma,
saj je zaradi kombinacije blage sredozemske klime, iglastih
gozdov in morskega zraka idealen kraj za okrevanje duše in
telesa. Z raziskovanji je evidentiranih 1018 rastlinskih vrst, od
katerih 939 vrst pripada avtohtoni flori. Od tega se 230 vrst
šteje med zdravilna zelišča, okoli 80 vrst, večinoma eksotičnih
rastlin, pa je prinesenih iz drugih krajev sveta. Prinesli so jih
lošinjski pomorščaki iz svojih potovanj in jih zasadili v vrtovih
okrog svojih hiš.

Otok Pag leži v srednjem Jadranu. S celino je povezan s
Paškim mostom, po velikosti pa je peti največji hrvaški otok.
Razprostira se ob Velebitskem kanalu, vzporedno s celinsko
obalo. Največji del otoka je kamnit, manjše površine prekriva
makija. To je značilno sredozemsko gosto rastoče, vedno zeleno
grmičasto rastlinje, visoko nekaj metrov.
Naši dve počitniški enoti se nahajata v naselju Gajac, ki je
tako veliko, da je razdeljeno po conah. Kapaciteta z oznako B2
je malo večja, nahaja pa se v coni B. Zgrajena je v dveh etažah,
primerna pa je za 4-6 člansko družino. V spodnji etaži se nahaja
kuhinja z jedilnim delom, kopalnica WC/tuš in dnevni prostor z
izhodom v atrij. V zgornji etaži so spalni prostori. Tudi tu leta
koriščenja puščajo svoje sledove, vendar zaenkrat večjih vlaganj
ni bilo. Druga počitniška enota se nahaja v coni A in ima oznako A1. Je malo manjša in brez atrija, vendar vseeno simpatična
za koriščenje. Ima zastekljen balkon in vse potrebno za bivanje.
Obe počitniški enoti sta opremljeni s klimatsko napravo.

Garsonjera v Simonovem zalivu.

Počitniški objekti na Belem križu.

Počitniške hišice v Loparih.

se nahaja mednarodno letališče, Sečoveljske soline in Seča s
Kampingom Lucija, Formo Vivo - edinstveno zbirko kamnitih
skulptur in vrtom kaktusov.
Za vse, ki imate radi sprehode, je pravi kraj Strunjan, ki vas
s svojimi neštetimi stezicami popeljejo prav na vse strani. S
kolesom se na pot lahko podate po idilični trasi stare železniške
proge med Porečem in Trstom, kjer se izognete prometu in razdaljo med Koprom in Piranom prevozite v manj kot uri.
Naša obala pa ne nudi prijetnega preživljanja časa le v poletnih mesecev. Počitnice in sprostitev lahko oblikujete tudi kot
aktivni oddih in kopanje v morju nadomestite z opravili kot je
pobiranje jagod, češenj, grozdja, kakijev ali oljk, kjer se ob tem
srečate z domačini in se tako seznanite z njihovim načinom
življenja in dela.

Hrvaško primorje
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Barbariga je apartmajsko naselje, ob jugozahodni obali
Istre med Rovinjem in Pulo in je od Pule oddaljeno 8 km. Je
idealno mesto za dolge sprehode in brezskrben odmor na soncu, ljubiteljem športa pa nudi veliko športnih aktivnosti, tako
na vodi, kot na kopnem. Barbariga je povezana s kolesarskimi potmi do Pule, Rovinja oz. do vseh bližnjih večjih mest.
Zelo zadovoljni pa so tudi najmlajši obiskovalci Barbarige. Za
otroke je poskrbljeno z lunaparkom, trampolinom in jahanjem
konjev.
Tu naše podjetje nudi štiri počitniške enote. Tri so pritlične z
atrijem, ena pa se nahaja v zgornji etaži s teraso. Tudi tu žal večjih vlaganj ni bilo, so pa bila pred poletno sezono opravljena
nujna sanacijska dela kopalnic in urejanje okolice. V letošnjem
letu je predvidena še zamenjava vrtnih garnitur in posteljne
opreme. Vse enote so opremljene s klimatskimi napravami.
Selce so biser jadranske riviere, neposredno pri Crikvenici.
Zaradi čistega zraka, bistrega morja in prijetne klime so Selce
znane tudi kot zdravilišče srčnih, revmatskih in respiratornih
težav, prav tako pa po rehabilitacijskem centru (Terme Selce).
Naša hiša, vila Norma, se nahaja na elitni lokaciji, tik ob
morju. Hiša je obdana z velikim vrtom, od morja pa jo loči
le cesta. Vila Norma je malce drugačna od drugih počitniških
kapacitet. Hkrati jo lahko uporabljajo štiri družine, posebnost
pa je tudi v tem, da je to pravzaprav hiša s štirimi sobami s kopalnico. V spodnjem delu se nahaja večji prostor, v katerem so
štirje kuhinjski sklopi, vsak sklop pa vsebuje pomivalno korito,
štedilnik, hladilnik in omare. Vsak kuhinjski sklop pripada eni
enoti. Skupna je tudi jedilnica. Nekaterim koristnikom take vrste druženje odgovarja, drugim spet ne. V hišo v zadnjem času
večjih vlaganj in posegov ni bilo, razen obnove dela fasade in
nadstreška nad vhodom lansko leto. Po lanskoletnih neurjih pa
je bilo potrebno tudi odstranitev nekaj izruvanih dreves in ureditev vrta. Pripravljeni so sicer načrti za popolno prenovo in zamenjavo inventarja, vendar za realizacijo trenutno ni sredstev.
Vsem bralcem želimo, da bi kar najlepše preživeli dopustniške dni.
Valentina Petrič,
služba režijskih dejavnosti

Počitniške hišice v Gajacu na Pagu.
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Pred-dopustniški namigi

Kam na izlet
Trška gora.

Pogled proti Novemu mestu.

Cerkev Marijinega rojstva na Trški gori.

Ni ga Dolenjca, ki ne bi vedel za Trško
goro nad Novim mestom.
Razgled s Trške gore je nekaj posebnega, pod njo leži Novo mesto, v ozadju se dvigujejo zeleni Gorjanci, ob vijoči
se Krki pa se odpira pogled na ravninska prostranstva proti Brežicam in na
Hrvaško. Pred njo leži razprostrta dolga
šentjernejska ravnina, kjer je dobro viden
Šentjernej in druge vasi. Stara je ta postojanka in daleč sega tudi njega zgodovina.
Pravijo, da je v davni preteklosti na mestu, kjer danes stoji trškogorska cerkev,
stalo znamenje Mariji v čast. Postavili so
ga kot pravi ljudsko izročilo, ko je bila
vsa gora poraščena z gozdovi in so se v
njih skrivali fantje, ki niso hoteli v vojsko.
Kasneje so na istem mestu postavili
manjšo cerkev. Na Trški gori so namreč
že od ustanovitve samostana stiški menihi
imeli svoje vinograde, pristave in vinske
kleti. Ozemlje jim je podaril oglejski patriarh leta 1135. Razumljivo je, da so beli
menihi dobro skrbeli za te kraje, še posebno, ker so sem romali meščani, ki so
si naredili svoje vinograde ob samostanih.
Kako sloveča je bila božja pot pri Mariji
na Trški gori, pripoveduje že Valvasor.
Zapisal je, kako je leta 1634 priromala

Notanjost cerkve.

gor hroma žena iz Karlovca. Hodila je z
berglami, saj so ji noge odpovedale. Ko
pa je tukaj opravila zaobljubljeno pobožnost, je pri priči ozdravela. V znamenje
hvaležnosti je v cerkvi pustila bergle, s
katerimi je prišla. Že v Valvasorjevih časih pa tudi kasneje se je nabralo veliko
podobnih zaobljubljenih predmetov in
votivnih podob. Cerkev Marijinega rojstva na Trški Gori se nahaja dobro uro
hoda od Šempetra. Cerkev je sezidana
v renesančnem slogu, le okna so šilasta.
Stoji na nadmorski višini 429 m, široka je
8,5 in visoka 15 m. Zvonik je visok 30 m
in ima lepo baročno streho.
Med vojno je zunanjščina cerkve močno trpela, dobila je veliko granatnih lukenj
pa tudi zvonik je bil ves preluknjan s kroglami in granatami. Okoli leta 1687 je,
kakor poroča Valvasor, treščilo v zvonik,
tako da je strela na vseh štirih vogalih odbila nekaj kamenja. Nato je leta 1770 vanj
treščilo še enkrat s tako silo, da se je zvonik porušil. Zanimive so velikanske lipe na
Trški gori, ena izmed njih meri v obsegu
celo 9 m. Nedaleč od cerkve je gostilna
Krkin hram, last družbe Krka zdravilišča
Novo mesto. Ob vznožju Trške gore stojijo
poslopja Srednje kmetijske šole Grm.

V notranjosti mogočne lipe.

Nedaleč stran od Trške gore je Grad
Hmeljnik.
To je grad, ki stoji na Dolenjskem pri
vasi Karteljevo, nedaleč od avtoceste,
ki povezuje Ljubljano in Zagreb. Odlok
o razglasitvi Gradu Hmeljnik za kulturni spomenik državnega pomena je grad
uvrstil na seznam kulturnih spomenikov.
Grad je v pisanih virih prvič omenjen leta
1271, vendar ni veliko znanega o njegovih prvih lastnikih.
Najbolj znani lastniki gradu, gospoda
plemenita Hopfenbach ali Hmeljniški gospodje, so izumrli v začetku 14. stoletja.
Grad so leta 1942 požgali partizani, še
pred tem so ga popolnoma izropali, takratni lastniki Wamboldti pa so pobegnili. Obnovitvena dela so se pričela konec
petdesetih let 20. stoletja, vendar pa so se
kmalu ustavila in danes grad spet sameva
in nadalje propada.
Vsekakor sta obe točki primerni za
obisk, ki ga toplo priporočam.
Jolanda Štukelj,
DE Novo mesto

Grad vedno bolj zarašča rastlinje.

Grad Hmeljnik.

Pogled z gradu na dolenjsko avtocesto.

Zaraščene razvaline gradu.
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Ukrepi pred poletnimi počitnicami

Ko lastnikov ni doma, tatovi plešejo
Bliža se čas dopustov, ki je namenjen počitku in sprostitvi po napornem vsakdanjiku. V tem
času, ko delovni ljudje počivamo, pa postanejo najbolj aktivni nepridipravi in vlomilci. Tako
nas lahko negativna izkušnja doleti prav takrat, ko zapustimo svoj dom in dopustujemo.
Uvod

Vsako leto Policija obravnava nekaj
manj kot 90.000 kaznivih dejanj, od tega
jih je skoraj dve tretjini s področja premoženjske kriminalitete. To je dovolj zgovoren podatek, ki priča o tem, kako pogosto ljudje pozabljamo na varnost svojega
premoženja. V zadnjih letih izvajajo tako
Policija kot varnostne službe preventivna
ozaveščanja, vendar večina ljudi o »povišani stopnji« varnosti razmišlja šele takrat, ko je žal prepozno in sami postanejo
žrtve nepridipravov.

Varnost doma v času dopusta

Preden se odpravite na dopust, poskrbite da bo vaš dom deloval, kot da ste
doma. Naj predstavimo nekaj praktičnih
preventivnih nasvetov, ki naj vam bodo
kot dobronamerni napotki. To pomeni, da:
• prekinite dostavo časopisa, ali jo, če je
možno, v primeru daljše odsotnosti preusmerite na dopustniško destinacijo,
• prosite sorodnika ali zaupanja vrednega
soseda, da vam pobira pošto - kupi pošte in brezplačne oglasne pošte namreč
dajejo signal tatovom, da je stanovanje
ali hiša prazna -, da občasno odpre okna,
spremeni lego senčil ipd.,

• preden se odpravite na pot uredite okolico
hiše, pokosite travo ter umaknite predmete, ki bi jih vlomilci lahko uporabili (npr.
lestve, vrtno orodje, zaboje ipd.),
• o odhodu obvestite le osebe, ki jim zaupate,
• pred odhodom zaprite ventile za plin ter
vodo in odklopite električne aparate, ki
ne potrebujejo napajanja (npr. televizor,
računalnik ipd.),
• ne napovedujte ali nakazujte svoje odsotnosti s sporočili, kot so na primer »ni
nas doma« ali »smo na počitnicah, pridemo čez en teden« na telefonskih odzivnikih ali odzivnikih na spletni pošti
ali socialnih omrežjih (npr. Facebook,
Netlog, Twitter ipd.),
• preverite delovanje in zaščito ključavnic
ter senzorjev za zunanjo razsvetljavo in
alarmnih naprav,
• vredne stvari shranite na varno mesto (v
primerne sefe ali blagajne),
• zaprite vsa okna, tudi tista, ki se nahajajo v zgornjem nadstropju hiše ali na
podstrešju,
• pred odhodom vključite alarmno napravo.
V primeru, če bi ob vrnitvi ugotovili, da je prišlo do neljubega dogodka, ne
vstopajte v prostore, saj tako lahko uničite
sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja. Nemudoma pokličite Policijo na telefonsko številko 113
in počakajte do njihovega prihoda.

Varnost na dopustu

Vlomska tatvina. Vir: Agencija MS

Ko boste na dopustu, pazite na svoje
stvari, kar pomeni, da [7]:
• ne puščate ključev stanovanja ali vozila
na neprimernih mestih,
• vrednejših predmetov ne nosite na plažo (vsako leto je na plažah veliko tatvin
torb, denarnic, ključev, dokumentov,
mobilnih telefonov ipd.),

Ko svoje stvari pustimo brez nadzora.
Vir: Policija

• predmete kot so fotoaparat, kamera, mobilni telefoni, osebni nakit ne puščate brez
nadzora na mestih, kjer so nepridipravom
lahko dostopni (to velja tudi v primeru, da
take predmete pustite v avtu),
• v javnosti ne razkazujete denarja, plačilnih kartic ter drugih vrednejših predmetov in imejte dokumente pri sebi
na ustreznih mestih (v notranjem žepu
oblačil, nahrbtniku, torbici), predvsem
zaradi žeparjev,
• poskrbite tudi za svojo varnost in se izogibajte temnih ulic, podhodov in dvomljivih lokalov,
• bodite pozorni na svojo prtljago na letališčih, avtobusnih ali železniških postajah,
• v vozilu ne pustite dokumentov vozila
(prometno dovoljenje, zelena karta, zavarovalne police, servisne knjižice),
• uporabljajte urejena parkirišča, garaže
ali garažne hiše za parkiranje vozila,
• ko zapustite vozilo, zaprite okna in zaklenite vrata,
• zaklenite kolo s ključavnico, najbolje na
lokaciji, ki je za to namenjena (parkirne
točke, namenjene za kolesa, so običajno
zelo obljudene in dobro razsvetljene, zato
so možnosti dela nepridipravov manjše),
• kadar dvigujete denar v banki ali na bankomatu, preverite ali vas kdo opazuje,
• nikoli ne štejte denarja na ulici in denarnice ne odpirajte brez potrebe,
• bodite previdni, kam zapišete PIN kodo
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bančne kartice (slednja naj ne bo zapisana na kartici),
• bodite previdni, kadar vas ogovarjati
tujci s pretvezo, da so se izgubili (gre
za hitrostno prevaro, kjer se vam eden
od žeparjev približa ter se dela, da se je
izgubil in prosi za napotke, medtem pa
vam drugi žepar vzame denarnico).

Statistika kriminalnih dejanj

V Sloveniji narašča število hišnih ropov, ki so običajno izvedeni na dobro
pripravljen način. Storilci svoje žrtve
vnaprej izbirajo in njihove objekte (hiše,
stanovanja) skrbno opazujejo. Prav tako
letno ukradejo oziroma odvzamejo okoli 1.500 motornih vozil, od tega več
kot 60 % na območju Policijske uprave
Ljubljana. Večino avtomobilov je ukradenih med 23.00 uro zvečer in 5.00 uro zjutraj. Tudi tatvine koles so pogost pojav,
saj je ukradenih oziroma prijavljeno pogrešanih letno okoli 2.000 koles. Število
uličnih ropov vsako leto narašča, pri tem
pa so žrtve vse starostne skupine in obeh
spolov. Tatvine mobilnih telefonov se pojavljajo vse leto, poleti pa je več tatvin v
krajih kot so kopališča, plaže ipd.
Tatvine se iz leta v leto povečujejo, zlasti pa so najpogostejše v času dopustovanja. Nabor predstavljenih ukrepov naj vam
bo kot dobronamerno vodilo, ko se boste
odpravljali na zaslužen počitek. Poleg vseh
preventivnih ukrepov pa vam svetujem
tudi, da pri sončenju ne pozabite na zaščitno kremo z ustreznim faktorjem.
Jani Škrbec,
pooblaščenec za varovanje informacij
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DOS 2013

Na kolesu okrog Slovenije
v dveh dneh in pol
Kolesarjenje je v naši deželi vse bolj
razširjeno. Nekateri lovijo le sončne
žarke na krajših kolesarskih turah,
drugi pridno nabirajo kilometre in se
pripravljajo na rekreativna tekmovanja, ki se bodo odvijala vse do jeseni
širom Slovenije in tudi preko meja.
In tu so še tretji, ki kolesarsko formo
vzdržujejo tudi pozimi, predvsem s
spinning treningom, saj se kolesarske dirke pričnejo že spomladi.
Tako je tudi to pomlad od 9. do 12.
maja potekala že sedma Dirka okoli
Slovenije – DOS 2013. Lanske dirke
se je prvič udeležil tudi naš sodelavec Boris Praznik. Po končani dirki in
nekaj prespanih nočeh, smo se on in
spremljevalna ekipa soglasno odločili: naslednje leto gremo spet!
Boris je preko zime treniral in nabiral
kondicijo na spinningu, v fitnesu in
na tekaških smučeh. Kot vsa prejšnja
leta je že po novoletnih praznikih nestrpno čakal suhih sončnih dni, da
jih izkoristi za prve cestne treninge.
Vendar letos narava ni bila na njegovi
strani, saj se je zima raztegnila globoko v pomladanske mesece. Tako smo
večkrat s prijatelji hodili na dopoldansko alpsko smučanje, popoldne pa
na 20 – 30 km smučarskega teka.
Večkrat se je podal tudi peš na bližnji
hrib, saj je raznolik trening dobrodošel za razbijanje monotonosti dolgotrajne kolesarske vadbe.
Letošnji DOS je organizator zaradi
preskoka v višji mednarodni rang
zahtevnosti tekmovanja še nekoliko
»oplemenitil«. Tako je bila letošnja dirka dolga 1.229,2 km s preko 14.000
višinskimi metri. Start je bil v četrtek
zvečer na glavnem trgu v Postojni.
Tekmovalci so se v časovnem razmaku minute in pol podajali na pot okoli
Slovenije. V prvih nekaj urah, ko nas
je pot vodila proti Primorski, je bilo
dogajanje še pestro, tako na progi
kot tudi ob njej. Po nekaj nočnih urah
pa se je vse umirilo in na naši poti

proti cilju smo potovali v glavnem sami.
Vsake toliko časa smo srečali katerega
od sotekmovalcev, ki si je privoščil počitek, ali pa nas je kdo prehitel, ko smo počivali mi. Do jutra smo prispeli do Nove
Gorice, zvečer pa smo bili že v Mozirju.
Preko noči smo naredili pot do Kamnice
pri Mariboru in vmes tudi eno uro spali.
Čez dan smo se vozili preko Štajerske v
Prekmurje in po drugi strani nazaj proti
Dolenjski. V zgodnjih večernih urah smo
tako prišli do Krškega. Čakala nas je še
zadnja noč in pot preko Novega Mesta
v Belo Krajino, nato pa naprej proti
Kočevju, Blokam in nazaj v Postojno.
Na cilj smo prišli v nedeljo ob 9.30 uri z
doseženim časom 2 dni 12 ur 59 minut.
Ves čas je bilo v ekipi odlično vzdušje,
poleg tega pa smo ves čas dobivali telefonske klice in sporočila s spodbudnimi
besedami. Najbolj pa so nas razveselili
prijatelji, ki so Borisa in celotno ekipo
prišli spodbujati kar ob progo. Po končanem DOS-u smo sicer utrujeni, ampak zadovoljni z zaključkom sklenili, da
gremo naslednje leto spet. Na koncu
se v Borisovem imenu in v imenu celotne ekipe zahvaljujem vsem, ki ste nas
spodbujali že pred tekmovanjem in seveda tudi med tem. Hvala.
Igor Čučnik,
ŠD Elektro Ljubljana

Ekipa kolesarjev pred startom.
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Sodražica 2013

Načrt aktivnosti DUEL v letu 2013

Namizni tenis prvič v novi
športni dvorani
Sodražica že več kot 50 let gosti prizorišče tekmovanj v namiznem tenisu
zaposlenih podjetja Elektro Ljubljana. Tako je bilo tudi letos, vendar z razliko od
prejšnjih let. Letos je bilo tekmovanje prvič v novi športni dvorani Sodražica,
kjer nas je pričakalo tudi pet novih igralnih miz za namizni tenis.
Odprtje nove športne dvorane je bilo na
občinski praznik občine Sodražica 26. oktobra 2012. Naj kot zanimivost povem, da so
na odprtju s športno točko sodelovale tudi
članice gimnastičnega kluba GIB Šiška. S
svojim prihodom je dogodek počastila tudi
olimpijka Saša Golob, ki je bila edina predstavnica slovenske športne gimnastike na
Olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu.
Tekmovanje ŠD Elektro Ljubljana. (v
nadaljevanju ŠD) v namiznem tenisu za
leto 2013 se je odvijalo 13. aprila 2013.
Vsak tekmovalec, član ŠD, je pred začetkom tekmovanja od ŠD prejel praktično
darilo - lopar za namizni tenis. Letošnjega
tekmovanja se je udeležilo 7 tekmovalk in
26 tekmovalcev. Rezultati ženske: prvo
mesto je tudi tokrat osvojila Nataša Oblak,
drugo mesto je pripadlo Sonji Štubelj, tretja je bila Darja Hostnik. Četrto mesto je
osvojila Urška Podbevšek, peto Mojca
Lampe, šesto Anita Flajs, sedmo pa Jelka
Urh. Rezultati moški: prvo mesto je osvojil Robert Grofelnik, drugo mesto Janko
Čuk, tretje Stane Gašperič, četrto pa Janez
Udeleženci so prejeli spominska darila.

Brinovec. Od 5. do 8. mesta so se uvrstili:
Andrej Wagner, Perhaj Marjan, Mojmir
Urh, Jaka Pavlin. Od 9. do 12. mesta so se
uvrstili: Bogdan Jakovac, Dušan Jančar,
Zoran Popovič, Primož Benčina. Od 13.
do 16. mesta so se uvrstili: Damjan Šifrer,
Boštjan Prašnikar, Remzija Rodaljević,
Damjan Grabrijan. Od 17. do 20. mesta so
se uvrstili: Igor Čučnik, Ivan Ožbolt, Jure
Žvan, Rok Brinovec. Od 21. do 26. mesta so se uvrstili: Boštjan Bergant, Dušan
Žunec, Robert Zajc, Boris Gregorčič,
Stane Gregorčič, Stanko Pugelj. Žal se
tudi letošnjega turnirja zaradi obveznosti ni mogel udeležiti uspešen tekmovalec Andrej Potrbin iz Trbovelj. Rezultati
tekmovanja so tudi pokazatelj športne
pripravljenosti tekmovalcev in pomoč pri
sestavi moške in ženske ekipe za namizni
tenis za letne igre EDS.
Zamisel, da bo po končanem tekmovanju na Turistični kmetiji Oblak, poleg
zaključka z razglasitvijo rezultatov in s
podelitvijo nagrad, potekala tudi skupščina ŠD, je v celoti uspela. Prvi štirje
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Datum

Aktivnost

prijave

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

15. 10. 2013

Kosovelova pot

07. in 08. oktober 2013

12. 11. 2013

Martinovanje

04. in 05. november 2013

Na vse aktivnosti se do zasedbe avtobusa lahko prijavite na dan prijav do 11.
ure po telefonu št. 01 519 80 36 Zvonki
Osredkar. V primeru, da se na navedeni
številki nihče ne oglasi, pokličite Jožeta
Berganta na 041 542 112. Udeležba na pohodih oz. izletih je na lastno odgovornost,
seveda pa sta predvsem na pohodih potrebna primerna obutev in oprema. Odhodi na
izlete in pohode bodo ob 7.00 uri s parkirišča Tivoli v Ljubljani.
Zvonka Osredkar

uvrščeni tekmovalci v ženski in moški
kategoriji so prejeli lesene pokale, za katere se je potrudila in jih podarila Nataša
Oblak s pomočjo očeta Staneta Gašperiča.
Pokali so zelo izvirni in značilni za ta del
Slovenije – deželo suhe robe, saj je na les,
poleg obeleženja dogodka, izžgan tudi
cvetlični oziroma grozdni motiv, ki ga je
ročno izdelal vsakoletni vodja tekmovanja, organizator in uspešen tekmovalec
Stane Gašperič.
Letošnje tekmovanje v namiznem tenisu
je potekalo v znamenju nove športne dvorane, novih namiznoteniških miz, loparjev
za namizni tenis, ki so jih prejeli udeleženci turnirja, spominskih pokalov, značilnih
za deželo suhe robe in kar nas najbolj veseli, najštevilčnejša udeležba zadnjih 50 let,
kar se odvija organizacija tega tekmovanja
v Sodražici. Lepo je biti del kroga ljudi, ki
mislijo in delajo dobro. Znotraj takšnega
kroga dobrota preprosto bolje raste. Se vidimo drugo leto v Sodražici!

Haloze
Tokrat smo se odpravili v vinorodne Haloze. Pot nas je vodila
čez Trojane mimo Slovenske Bistrice, Poljčan do Makol, kjer
nad reko Dravinjo stoji dvorec Štatenberg.
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil dvorec protokolarni objekt.
Danes je žal v zelo žalostnem stanju, kar
samo dokazuje, kako skrbimo za našo
kulturno dediščino. Vendar smo si iz
ohranjenega in povedanega lahko ustvarili vsaj približno podobo, kakšen je bil
dvorec v svojih najlepših časih.
Po načrtih italijanskega arhitekta je
grof Ignacij Attems dal leta 1740 zgraditi dvorec Štatenberg za svojo poletno
rezidenco. Baročno poslopje obsega tri
simetrično postavljene trakte, ki obdajajo pravokotno notranje dvorišče s parkom. Za Attemsi so se na dvorcu zvrstile

Nataša Oblak,
ŠD Elektro Ljubljana

Tekmovalci pred pričetkom turnirja.

mnoge plemiške družine – Auerspergi,
Kaiserfeldi, Conradiji. V obdobju med
obema vojnama pa Neumanni. Zadnja
lastnica plemiškega rodu je bila nemška
grofica Mary von Crane-Montenna, poročena Dyhrn, in njena hči Marion.
V pritličju smo si ogledali steberno
dvorano, v nadstropju Viteško dvorano z
lepo ohranjenimi štukaturami in freskami
z antično vsebino. Levo od Viteške dvorane je ohranjenih pet soban s freskami
in delno ohranjenim pohištvom. To je
muzejski del dvorca, desno od Viteške
dvorane pa je poročna dvorana. Okolico
dvorca krasi drevored divjih kostanjev

in park z zanimivim rastlinjem. Danes je
dvorec v lasti podjetja Impol iz Slovenske
Bistrice. V pritličju dvorca je restavracija,
turistično informacijska pisarna, etnološka zbirka, društvo vinogradnikov iz
Makol pa skrbi za vinsko klet. Turistično
društvo skrbi za muzejski del dvorca, ki
se nahaja v prvem nadstropju, kjer je še
ohranjenega nekaj nekdanjega grajskega
pohištva zadnje medvojne lastnice grofice Dyhrn. Po ogledu dvorca smo se odpeljali v Cirkulane na kmetijo Bedrač na degustacijo dobrot iz kozjega mleka. Gojijo
koze srnaste pasme, ki se pasejo po pašnikih okrog kmetije in dajejo odlično mleko
za proizvodnjo domačih sirov. Poizkusili
smo sire in sirne namaze z dodatki različnih zelišč (poper, drobnjak, čili, orehi) ali brez dodatkov. Izdelujejo trde in
poltrde sire. Iz Cirkulan smo se napotili
še v Vidovo klet v Vidmu pri Ptuju, kjer
smo lahko okusili odlična haloška vina.
Vidova klet stoji sredi Vidma že več kot
tristo let. Najprej so jo uporabljali minoriti, v 18. stoletju je bila v njej šola. Zadnja
desetletja je propadala, a so jo s pomočjo
evropskega denarja obnovili. Sedaj je v
njej okrog trideset različnih vin enajstih
haloških vinogradnikov. Dan se je prevesil v večer, poslovili smo se od prijaznih
vodičev, ki sta nam predstavila zgodovino in zanimivosti Haloz.
Zvonka Osredkar

Udeleženci izleta v Haloze. Foto: Janez Weilgoni
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Piknik pod kozolcem
Lepo vreme, dobra volja, športni
duh in ne nazadnje dobra hrana ter
rujna kapljica, pa še kaj … in piknik
je uspel.
Iz Tivolija smo se odpeljali do Litije,
kjer smo imeli prvi »obvezni« postanek. Podprli smo se z dobro kavico in
počakali, da so se pripeljali tudi kolegi
s svojimi avtomobili. Ob dogovorjeni
uri smo se odpeljali proti Šmartnem
pri Litiji. V križišču za Libergo smo
pohodniki izstopili in nadaljevali pot
po trasi Pohod od Litije do Čateža. Pri
kažipotu za kraj Jelša smo zavili desno
proti gostilni Pri Rozi, kjer so nas že čakali drugi udeleženci piknika.
Za dobrodošlico in da se kdo ne bi
prehladil, nas je čakala »kačja slina«.
Za polne želodce je poskrbela okusna obara. Dobro podprti smo se lotili
dela, saj brez dela ni jela, tako pravi
pregovor. Razdelili smo se v »delovne » skupine in preizkusili svoje moči.
Nekateri so se pomerili v pikadu, drugi
v balinanju, nekateri so se sprehodili
po bližnji okolici, spet drugi so brusili
pete ob zvokih harmonike. Prav vsi pa
smo poskusili srečo v srečelovu. Nihče
ni bil brez dela. Kmalu je na mize »pripujsal« odojek pa tudi okusno pečeni
piščančki niso nič zamujali. Z užitkom
smo pospravili dobrote v želodce in
jih zalili z žlahtno kapljico. Marjan,
športni referent, je razglasil rezultate
tekmovanj v balinanju in pikadu. Malo
smo se na soncu še »pomartinčkali« in že je bil čas, da obrnemo proti
domu. Preživeli smo lep sončen dan
pod kozolcem.
Zvonka Osredkar

Vesela druščina pred kozolcem.
Foto: Janez Weilgoni

Benetke
Na majski izlet smo se odpeljali v Benetke. Bil je res lep dan,
primeren za vožnjo z ladjico.
Benetke so svetovno znano mesto na severozahodu Jadrana. Nahajajo se v laguni in
so sestavljene iz številnih manjših otokov.
Začetki Benetk segajo v peto stoletje, ko so
prebivalci Ogleja zbežali na otočke na severu Jadranskega morja pred barbarskimi
plemeni Gotov, Langobardov in Hunov. Na
otokih so začeli graditi novo mesto. Kmalu
so izvolili prvega vodjo in ga poimenovali dož (vodja). Doži so vladali Benetkam
skoraj tisoč let (do leta 1797, ko Benetke
prenehajo biti država). Njihova prednost je
bil stabilen politični sistem, osnovan na zakonih, ki so veljali od ustanovitve Beneške
republike. Do 10. stoletja so bile Benetke
podložne Bizancu. V času turških napadov so se združile beneška, vatikanska in
španska vojska in premagale Turke. V času
francoske revolucije so Benetke ostale nevtralne. Z Napoleonovo zasedbo Benetk (leta
1797) je bilo konec beneške ere. Po dunajskem kongresu leta 1815 so Benetke pripadle Avstriji, leta 1829 so postale svobodna
luka. Zgradili so jezove, da bi zaščitili mesto
pred plimo. Leta 1866 se Benetke združijo z
Italijo. V začetku 20. stoletja se začne razvijati turizem, leta 1922 začnejo z likovnim
Bienalom (razstava), ki se še danes odvija
vsaki dve leti, imajo filmski festival, karneval, regate. Najbolj znan in obiskan v
Benetkah je Markov trg, ki je jedro plavajočega mesta. Na trgu stoji bazilika sv. Marka
z bizantinskimi kupolami, na eni strani je
zvonik, na drugi stolp z uro, na severnem
Na beneški promenadi. Foto: Janez Weilgoni

delu trga stoji stavba, kjer so nekoč bili uradi
Beneške republike, nasproti stoji nekdanja
administrativna Procurate. Doževa palača je
zidana v gotskem slogu. Graditi so jo začeli
v 12. stoletju v arabsko bizantinskem slogu.
Današnjo podobo v beneško-gotskem slogu je dobila po povečavi v 14-15. stoletju.
V palači so bile združene vse funkcije: bila
je rezidenca dožev, sedež politične uprave,
različnih svetov in komitejev, orožarna, sodišče, kaznilnica in konjušnica. Leta 1924
je beneška občinska oblast palačo odkupila
in jo odprla za javnost kot muzej. Ogledali
smo si Most vzdihljajev, ki velja za najbolj
romantičen most v Benetkah, povezuje
Doževo palači z najbolj krutimi zapori v
Benetkah in je prispodoba za zadnji vzdihljaj
svežega zraka, preden so zapornike peljali v
ječo. Poleg Markovega trga je most Rialto
glavna znamenitost Benetk. Z njega je lep
pogled na znamenit Canale Grande, središče
trgovskega dela mesta in velja za najstarejši
mestni del. Odpeljali smo se na otoke in si
jih ogledali. Otok Burano je znan po izdelavi čipk in raznobarvnih hišah. Torcello je
poznan kot najstarejši otok v laguni in je bil
sprva središče mesta. Kot prvega so ga naselili Veneti. Po steklenih izdelkih je znan otok
Murano. Peljali smo se tudi mimo otoka sv.
Mihaela (pokopališče), ki leži sredi beneške
lagune. Vrnili smo se na Punto Sabbioni,
kjer sta nas čakala avtobusa in se utrujeni,
vendar obogateni z novimi vtisi, odpeljali v
domovino.
Zvonka Osredkar
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Izlet po najlepših
šavrinskih vaseh
Tudi letošnje leto smo že tradicionalno naš prvi
izlet začeli na primorskem. Vsi smo bili željni
sonca in spremembe okolja po dolgi zimi, a
glej ga zlomka, v letošnjem marcu so bili le
trije sončni dnevi in eden je bil prav naš! Bilo
nas je za dva avtobusa in z dvema vodnikoma
smo se veselo podali na raziskovanje šavrinske
vasi v zaledju Kopra.
Šavrinija je pokrajinsko ime za zaledje
Istre med Črnim Kalom, Slavnikom, reko
Dragonjo in morjem. Prav na tem območju so pred sto in več leti živele Šavrinke,
imenovane tudi jajčarice. To so bile ženske, ki so na glavah v košarah z več sto
jajci, pobranih v notranjosti Istre, tovorile
in v Trstu prodajale jajca, nato pa naročnicam nabavile naročeno robo in jo prinesle
nazaj v zaledju danes slovenske in hrvaške Istre, ki je nekdaj skupaj s Trstom bila
del Avstro–Ogrske.
Naš prvi cilj je bil Pomjan, najvišje
ležeča vas Šavrinskega gričevja (342 m).
Od tu se razteza prelep razgled na Koper
in okolico. Zaradi svoje prvotne zasnove
in stavbne dediščine je Pomjan značilno istrsko naselje. Župnijsko cerkev sv.
Jurija je blagoslovil koprski škof Absalon
že daljnega 16. aprila leta 1222. Ob njej
stoji arhitektonsko zanimiv, svojevrsten
zvonik. Pred štiri-stebrnim vhodom v cerkev je vaški vodnjak in ob njem na novo
tlakovana kamnita pot. Tu nas je pozdravil tudi lokalni župan ter nam povedal nekaj zanimivih podatkov o zgodovini kraja
in življenju na vasi, počastil pa nas je tudi
s kozarcem domačega vina.
Naslednja na vrsti je bila Koštabona,
zelo zanimiva istrska vasica, v kateri so
hiše nanizane v obliki drevesne krošnje.
Stoji na naravnem pomolu nad čudovito
dolino reke Dragonje. Takoj na začetku
vasi nas je pozdravila ena najzanimivejših cerkva, posvečena sv. Kozmi in
Damijanu, zavetnikoma zdravja. Na tem
mestu je bilo nekoč pogansko svetišče
boginje Bone. Iz Koštabone prihaja znana slovenska pevka Elda Viler, v vasi pa
naj bi se rodil tudi blaženi Elija. Na mestu

Pred značilno istrsko hišo. Foto: Janez Weilgoni

njegove rojstne hiše danes stoji cerkev,
posvečena prav njemu. Med ogledom
vasi smo okušali domače istrske dobrote figovo marmelado in istrski aperitiv.
Po pestrem dopoldnevu smo si privoščili počitek in se odpravili v eno izmed
domačih gostiln, kjer so nam pripravili
tipično domačo istrsko kosilo, med drugimi jedmi tudi večini neznano, a zelo okusno istrsko mineštro - bobiči.
Spočiti in polni energije smo se podali v še bolj odmaknjene vasice, kjer smo
dobili občutek, da se je čas skoraj ustavil.
Krkavče so ena najlepših vasi v Slovenski
Istri. Nad vasjo se nahaja skrivnostni krkavčanski kamen, ki naj bi bil po nekaterih izročilih pogansko znamenje. Gre za
vas z bogato zgodovino in zanimivo istrsko arhitekturo. Sprehodili smo se med
ozkim uličicami in starimi kamnitimi hišami. Pred vaško cerkvijo smo se srečali
s simpatičnim domačinom, ki nam je kar

»natresal« podatke o vasi, cerkvi in običajih, tako da mo morali kar pohiteti na
ogled oljarne - torkle - »ulje od uljke«.
Slovenska Istra je pokrajina, kjer domuje oljka. Zaradi ugodne klime v istrskih
oljčnikih uspeva eno najbolj kakovostnih
oljčnih olj na svetu. Spoznali smo potek
pridobivanja ekstra deviškega oljčnega
olja. Imeli smo tudi degustacije olja in oljčnih namazov ter možnost nakupa le teh.
Zadnja vas Padna prav tako slovi po
oljkah, vinu in seveda bledisu. Sprehod
po vasi smo zaključili z ogledom galerije
Božidarja Jakca - tu je živel nekaj let z
svojo ženo, ki je domačinka, nato pa že
rahlo utrujeni krenili proti domu. Med povratkom nas je kolega ob svoji 70-letnici
počastil s sladkim prigrizkom in kozarcem pijače, za kar mu gre posebna zahvala in pohvala. Bilo je lepo!
Janez Weilgoni

Po poti spominov
Kljub hladnemu in deževnemu vremenu smo se najbolj vztrajni udeležili 57.
pohoda Pot ob žici. Zbrali smo se pri Koseškem bajerju in se podali na pot.
Srečevali smo znance in prijatelje, vsi pa smo imeli skupni cilj – premagati
pot, ki smo si jo določili, in se srečati z drugimi pohodniki na Kongresnem
trgu. Da nam vreme res ni bilo naklonjeno, pove podatek, da so morali gasilci
v železniškem podhodu na Viču črpati vodo, da smo lahko prišli na drugo
stran. Mokri in blatni do kolen smo prišli na Kongresni trg, kjer smo prisluhnili
borbenim pesmim, ki jih je ubrano pel partizanski pevski zbor. Z aplavzom
smo pozdravili in nagradili tekmovalce teka trojk. Obljubili smo si, da se prihodnje leto spet podamo na pot.
Zvonka Osredkar
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Naj fotografija 2013
Tudi v letu 2013 v našem glasilu nadaljujemo z nagradnim natečajem za najboljšo fotografijo leta.
Za letošnjo drugo številko glasila smo
v uredništvo prejeli sedem zanimivih
fotografij. Svoje fotografije so poslali:
Aleksandra Frank, Anton Mesarek, Anton
Štimec, Franc Bevc, Marjan Drolc, Robert
Krznar in Tomislav Kump. Avtorjem se
za poslane fotografije lepo zahvaljujemo.
Tudi v prihodnje vabimo sodelavke in
sodelavce ter upokojence, da s svojimi
zanimivimi fotografijami sodelujejo v natečaju za izbor Naj fotografije leta 2013 in
v naslednjih številkah našega glasila bralcem pričarajo zanimive trenutke, ujete v
objektiv fotografskega aparata.
Uredništvo Novic

Anton Mesarek – Daljnovod v jutranjem soncu.

Marjan Drolc - Dvigovanje jambora.

Robert Krznar - Postavljanje droga.

Franc Bevc - Napaja me zelena energija.

Tomislav Kump - Zelena energija.

Anton Štimec - Vodniki v zelenju.

Aleksandra Frank - Pod goro.
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Recept
KUHARSKI

Sestavil:
TONI

Mehka
snov za
mazanje,

Kdor se
ukvarja
z žganjem
oglja

Kmetijska
gosp odarska
enota
Strast,
poželenje
Kratica
za

NADEV
60 dag navadnega jogurta
1/2 l sladke smetane
15 dag sladkorja v prahu
1 zavitek vanilin sladkorja
12 lističev želatine
0,5 kg jagod
ZA OKRAS
narezane jagode
1 brezbarvni preliv za torte

funkcijo
tangens

POSTOPEK:
Rumenjake ločimo od beljakov. Beljake stepemo v sneg, rumenjake pa penasto
stepemo s sladkorjem. Dodamo vodo in olje, primešamo moko in čokolado v prahu. Ročno vmešamo sneg iz beljakov. Pečico segrejemo na 180 stopinj. Tortni
model s premerom 29 cm namažemo z oljem in nato vlijemo testo. Pečemo približno 15 minut.
Lističe želatine namočimo za 5 minut v hladno vodo, nato vodo odcedimo in dodamo malo jagodnega soka. Na šibkem ognju mešamo, da se želatina raztopi.
Tekočina ne sme biti vroča. Za kremo zmešamo jogurte s sladkorjem, dodamo
stepeno sladko smetano in pripravljeno želatino. Če imamo občutek, da se krema noče strjevati, jo lahko postavimo za nekaj minut v hladilnik. Nato vmešamo
očiščene in narezane jagode in maso prelijemo preko biskvita. Okrasimo po želji.
V 2,5 dl soka (najbolje breskev ali marelica) stresemo preliv in pripravimo po navodilu, kot piše na vrečki. Torto nato za 3 ure postavimo v hladilnik ali za 1 uro v
zamrzovalno skrinjo.
Sladica je primerna za poletne dni, saj je osvežilna. Sadje izbiramo po okusu in
glede na sezonsko ponudbo.

Umetnost
(latinsko)
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moško
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Ibrahim
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Železo
M ecen sl.
literatov

V času ko zorijo češnje, smo se sodelavci iz DE Novo mesto poslovili
od našega Jožeta. Takoj po koncu
prvomajskih praznikov smo prejeli
vest, da je Jože nesrečno padel in
končal v bolnici. Ves čas smo se s
strahom spraševali, kaj je z njim,
kako se počuti in ali je stanje kaj
boljše. Njegovo stanje je bilo ves ta
čas spremenljivo, vendar smo vseskozi nekako upali, da se bo izvlekel.
Zato smo toliko bolj z žalostjo sprejeli vest, da je Jože to bitko izgubil.

Zbor
osmih
pevcev

Otok
pri
Splitu

Novo
mesto

V času službovanja si je ustvaril prijetno
družino. Ima hčerki Vanjo in Vesno ter
sina Jožka, domovanje si je uredil v hiši
svojih staršev v Bušinji vasi. Ob tej prilož
nosti družini izrekamo globoko sožalje.
Zmeraj je bil poln energije in pripravljen
pomagati. Bil je družaben, skoraj ga ni sodelavca, ki ga ne bi povabil na »Jugorje
11«, tam kjer je imel zidanico in vinograd, ki ga je tako rad obdeloval. Skupaj
smo praznovali okrogle obletnice, skupaj
reševali probleme, skupaj smo se smejali, vendar vsega tega zdaj ne bo več.
Jože, za vedno boš ostal v naših srcih
in v mislih vseh, ki so s teboj dolga leta
sodelovali pri razvoju našega podjetja.
Skratka, ostal boš naš.
V imenu sodelavcev Jolanda Štukelj
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23. in 6.
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V naši organizaciji se je zaposlil leta
1982, kot elektromonter v nadzorništvu Metlika. Po končanem šolanju za
elektrikarja energetika - vodja delovne
skupine - je bil prerazporejen na delovno mesto delovodja manjše skupine.
Kasneje je tudi končal Srednjo elektrotehnično šolo. Zaradi poškodbe izven
dela je leta bil 1991 premeščen v center vodenja, na delovno mesto bremenilec. Leta 1993 začel opravljati dela
kot referent za analize in kalkulacije.
Zaradi potreb v nadzorništvu Metlika
je bil leta 1999 prerazporejen nazaj kot
vodja manjšega nadzorništva. Istega
leta se je vpisal v 1. letnik Višje strokovne šole za elektroenergetiko. Leta
2001 je zaključil šolanje in pridobil naziv inženir elektrotehnike.
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Brezbarvna
ali bela
rudnina

Monika Miklič,
DE Novo mesto

Sklenila se je
življenjska pot
Jožeta Pušiča

Grška

Pretirano
uživanje
materialnih
dobrin

Sočna
torta za
poletne dni
SESTAVINE
5 jajc
6 dag sladkorja
9 dag moke
5 velikih žlic mlačne vode
3 velike žlice olja
5 dag čokolade v prahu
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Pritrdilnica

Notranjska
pokrajina

Mo ško
ime
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V križanki so skrite tri elektro-naprave, običajni sestavni deli elektro-distribucijskega omrežja. Po njih sprašujejo polja, označena
z vprašajem (?), kar so tudi gesla tokratne križanke.									
Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo
izžrebancu Martinu Orehku iz Dragomlja, ki bo po pošti prejel praktično nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na
dopisnico do vključno 25. 08. 2013 in pošljete na naslov: 

Elektro Ljubljana d.d.
Uredništvo Novic
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana
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NAJBOLJŠE
cene energije
brez
pogojevanj

ZANESLJIV
dobavitelj
energije

ENOSTAVNO
spremljanje
porabe

Najnižja cena ni vse.
Je pa dober začetek.

www.zanesljivo.si poceni energijo

Elektro energija d.o.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana

Izberite
zanesljivo energijo

