VKLOP
ISSN 2232-5409
INTERNO GLASILO SKUPINE
ELEKTRO LJUBLJANA
LETO XIII
DECEMBER 2013
ŠTEVILKA 4

Družbena
odgovornost
skupine Elektro
Ljubljana
Ključna naloga
podjetja zadovoljstvo
odjemalcev
Dogodki leta
2013 v slikah
Skupina Elektro
Ljubljana
zlati sponzor
konference
Energija13

VKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2013

KAZALO
3 Vklop
4 Impulzi
6 Visoka napetost

Nagovor predsednika uprave
Družbena odgovornost skupine Elektro Ljubljana

9 Energija in obratovanje

Ključna naloga podjetja - zadovoljstvo odjemalcev
Ustvarjanje sprememb za spodbujanje razvoja
Načrtovano tudi realizirano
Povečana skrbnost pri sprejemanju odločitev
Učinkovita podpora uspešnemu poslovanju
S trdim delom do želenih rezultatov
Energično in zanesljivo v 2014
Za nami je leto uresničevanja ciljev

28 Elektro odmev
ElektroLj_ogl277x186o.indd 1

Strokovnjaki iz vse Evrope zbrani v Münchnu
E-portal za izbiro izvajalcev gradbenih del
Skupina Elektro Ljubljana zlati sponzor konference
Dogodki leta 2013 v slikah

28/11/13 9:44 AM

34 Generator dejavnosti

Finančno načrtovanje in rešitev Cognos BI za spremljanje izkaza uspeha
Preprosta in učinkovita komunikacija z uporabniki
Porušena drevesa močno poškodovala daljnovode

38 Mreženje

Spoznajmo se
Kakovostno vračanje v delovni proces
Zajtrk je najpomembnejši obrok
Brezplačna telesna vadba
Načrt delovnega časa za leto 2014

42 Naše varovalke

Energija_oglasEE_210x90o.indd

1

2014
V letu 2014 vam želimo obilo osebne sreče in
poslovnih uspehov. Tudi v prihajajočem letu
bomo nadaljevali s tradicijo delovanja na
področju obnovljivih virov energije.

9/12/13 9:31 AM

Misli predsednika ob koncu leta 2013
Novo leto bo delovno in naporno
Nove priložnosti in trdna volja

45 Odklop

Privlačne lokacije za popoln oddih
Športniki ŠD Elektro Ljubljana preizkusili svoje sposobnosti
Zanimanje za šport še vedno zadovoljivo
Pohod na Malo planino
TRIS 2013
17. tek ob Cerkniškem jezeru
Sindikalni izlet na Slovaško
Recept: Božično deblo
Martinovanje
Kosovelova pot
Dobropoljsko vandranje
Akrivnosti DUEL v letu 2013
Naj fotografija 2013
Križanka

Novice so interno glasilo skupine Elektro Ljubljana in izhajajo štirikrat letno. Izdajatelj: Elektro Ljubljana d. d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana. Urednica: Majda Dodevska. Člani uredniškega odbora: : Adriana Krušič,
Anton Cugelj, Darija Rus Jamnik, Helenca Šterlekar, Jana Burja, Klemen Hrovat, Lea Lunder, Marko Piko, Mateja
Pečnik, Mitja Breznik, Mojca Supej, Saša Svetlin, Srečko Mihelič, Stanka Krušič, Uroš Jerina, Uršula Krisper, Violeta Irgl,
Virna Konrad in Zoran Artnak. Elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si; Produkcija: Studio Aleja d.o.o.;
Oblikovanje: Sonja Eržen; Tisk: Tiskarna Januš, Miran Januš s.p.; Naklada: 2.000 izvodov. ISSN 2232-5409

UVODNIK
Dokler ne poskusimo, se nam marsikaj zdi nemogoče izpeljati. Tako
nekako se glasi prevod znanega citata nedavno preminulega Nelsona
Mandele – vodje, ki mu je zaradi zvestega sledenja načelom sočutja, ljubezni in človečnosti, iz katerih je tudi
črpal svojo moč, za Južnoafričane
uspelo doseči nemogoče. Zaradi tega
kot nenadomestljiv vodja ostaja tudi v
srcih številnih ljudi.
Sočutje, človečnost, odgovornost –
to so načela, ki tudi podjetja v očeh
njihovih odjemalcev ločijo od ostalih.
Podjetja, ki pri svojem delovanju sledijo načelom družbene odgovornosti
ter vračajo skupnostim, v katerih delujejo, s tem prispevajo k svoji vpetosti v družbo in prepoznavnosti, kar se
odraža tudi na uspešnem poslovanju,
pričajo številne študije. Podjetja skupine Elektro Ljubljana smo že zaradi
narave svoje dejavnosti tesno vpeta v
življenja vseh naših odjemalcev, zato
čutimo še toliko večjo odgovornost
in željo soustvarjati in graditi skupni
prostor. Svoje uspehe skozi številne
dobrodelne aktivnosti in partnerstva
delimo tudi s tistimi, ki potrebujejo pomoč in s tistimi, ki pomembno
prispevajo k razvoju naše družbe. Na
najšibkejše nismo pozabili niti v prazničnem času, ko še posebej najmlajši
najbolj boleče čutijo pomanjkanje.
V tej številki Novic vam predstavljamo naše delo v iztekajočem se
letu, zgodbe, ki jih pišemo ljudje, zaposleni v skupini Elektro Ljubljana.
V letu, ki se izteka, smo uspešno premagali izzive, s katerimi smo se srečali, in uresničili zastavljene načrte,
postavili smo tudi nekaj pomembnih
mejnikov, v aktualni številki Novic
poročajo vodje služb in enot. Vendar
pa brez sodelovanja nič od tega ne bi
bilo mogoče.
Dragi bralci, želimo vam, da bi bili
vaši prazniki prijetni, topli, mirni in
da bi jih preživeli v krogu tistih, ki jih
imate najraje. In naj bo leto 2014 še
bolj bogato kot vsa leta doslej!
Majda Dodevska, urednica Novic
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Podelitev nagrad
dveh akcij
V okviru akcije Pripelji novega odjemalca je v ponedeljek, 7. oktobra 2013,
v prostorih poslovalnice Elektro energije
potekala slovesna podelitev treh nagrad.
Mag. Igor Podbelšek se je zahvalil sodelujočim v akciji, še posebno zmagovalcem, in podelil glavno nagrado – električno kolo. Največ novih odjemalcev
je v času trajanja akcije pripeljal Mark
Matevž Zule. Nadja Amarin Juteršek je
prejela drugo nagrado, ki jo je popeljala na ogled reprezentančne nogometne
tekme v Švico. Đorđe Perić pa je prejel
vikend uporabo Opel Ampere.
Naslednji dan smo oddali prvo električno kolo zmagovalcu nagradne igre
Nagrajujemo zvestobo in zmanjševanje
stroškov plačila položnic. Prejel ga je naš
odjemalec elektrike Dragan Vodopivec
iz Dobravelj. Ključe električnega kolesa
mu je ob čestitkah in zahvali za zvestobo
Dobitniki nagrad: Mark Matevž Zule, Nadja
Amarin Juteršek in Đorđe Perić.

ter uspešno zmanjševanje stroškov izročil zastopnik Elektro energije mag. Igor
Podbelšek. Nagrajenec Dragan je obljubil, da bo pridno treniral in se prihodnje
leto udeležil maratona z električnimi
kolesi, ki ga bomo organizirali tudi z
njegovo pomočjo. Do takrat pa še naprej
nadaljujemo z nagrajevanjem zvestobe
in zmanjševanja stroškov plačevanja položnic. Več o tem na zanesljivo.si.
Služba za marketing in komuniciranje

Sejem INTERGEO 2013
v nemškem Essnu
V oktobru je v Essnu potekal sejem
geodetske opreme Intergeo, ki smo se ga
udeležili tudi geodeti Elektra Ljubljana.

Na sejmu so bili prisotni razstavljavci
vsega sveta, ogledali smo si tako opremo
za klasični (teodolit, nivelir, GPS), kot
tudi bolj sodobni (mobilni kartirni sistem,
laserski skener) zajem prostorskih podatkov. Sodobna tehnologija je na nas naredila največji vtis, saj v veliki meri omogoča zajemanja podatkov iz premikajočih
plovil. Z zanimanjem smo si ogledali
pomanjšane modele letal in helikopterjev,
opremljenih s sodobno mersko opremo,
ki omogoča hitro in natančno izdelavo 3D
modelov, in bi bila uporabna tudi za potrebe Elektra Ljubljana za izdelavo profila terena, zajem drogov, izdelavo ortofoto
načrtov ipd. Ogledali smo si tudi praktični preizkus zajema podatkov z letalom, ki
vzleti iz roke, se samodejno utiri v načrtovano pot in pristane s pomočjo avtopilota
ali operaterja.
Geodetski trg se, tako kot vsi drugi
trgi, povezani z elektronskimi napravami, izjemno hitro razvija. Nakup merske
opreme, ki je vedno bolj dovršena, kar
uporabniku omogoča lažji, hitrejši in
bolj natančen zajem podatkov, bi pomenila slediti novostim na področju stroke. Zahvaljujem vsem, ki ste omogočili
ogled sejma.
Andraž Repanšek,
DE Trbovlje – OE SDO

Stopniščno dvigalo iz
Zagradca v Postojno
V oktobru smo v nadzorništvu Zagradec
stopniščno dvigalo za invalide podarili
novemu uporabniku. Njegov dosedanji

uporabnik Igor Orel, ki je bil dolga leta
zaposlen na nadzorništvu Zagradec, se je
namreč letos upokojil, ker pa smo želeli,
da bi dvigalo še naprej opravljalo svojo
funkcijo, smo se z Zvezo paraplegikov
Slovenije dogovorili za donacijo. Dvigalo
bo tako gibanje po domu odslej lajšalo
gospodu Srečku Petkovšku iz Postojne.
Za pomoč se zahvaljujemo DE Ljubljana
okolica, nadzorništvu Zagradec ter Zvezi
paraplegikov Slovenije.
Majda Dodevska,
služba za marketing in komuniciranje
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Nova kotlovnica je nameščena v prostoru že obstoječe, kjer smo odstranili
dva od treh kotlov na kurilno olje in ju
zamenjali z novim na biomaso. Gre za
kotel na lesno biomaso proizvajalca
Uniconfort, tip GLOBAL G/V 150, termične moči 1,7 MW in velikosti 7750 x
5500 x 2180 mm, ki je namenjen zgolj
za pripravo ogrevalne vode za ogrevanje objekta. Nad kotlovnico je prigrajen
filter dimnih plinov in posoda za pepel.
Prostor, ki je bil namenjen rezervoarjem
za kurilno olje, smo priredili v skladišče
sekancev. Odstranili smo nepotrebne inštalacije ter izpeljali tudi vse potrebne
premostitve obstoječih funkcionalnih
povezav ogrevanja v kotlarni na nove
elektro in strojne inštalacije.
Služba za marketing in komuniciranje

Električar Piko na
obisku v vrtcih Kočevja
S predstavitvijo poklica elektrikar z vrtci že leta sodeluje tudi Elektro
Ljubljana. V začetku novembra je
Električar Piko obiskal vrtce v Kočevju
ter v sodelovanju z vzgojitelji predstavil
elektriko in poklic elektromonterja. V
popolni delovni opremi elektromonterja
je poklic predstavil trem skupinam vrtca Ostržek, dvema skupinama v vrtcih
Čebelica in Kekec ter v vrtcu Mojca v
Stari cerkvi. Z malčki smo spoznavali
elektriko, zanimivosti dela elektromonterja na terenu in zaščitno opremo, ki jo
pri delu uporablja. Otroci so z velikim
zanimanjem spremljali predstavitve.

Tudi sami so si na glave namestili čelado
in zaščitne rokavice, največ veselja pa je
bilo pri prikazu statične elektrike z balonom ter pozibavanje na varnostnem pasu.
Marko Piko,
služba za marketing in komuniciranje

Dobrodelna akcija
zaposlenih
Zaposleni v skupini Elektro Ljubljana
so od 14. novembra do vključno 22. novembra 2013 nadaljevali s tradicijo dobrodelnega prazničnega obdarovanja
socialno ogroženih otrok do 18. leta starosti. Skupaj smo zbrali veliko šolskih
potrebščin, kozmetičnih pripomočkov,
športnih rekvizitov in zimskih dodatkov,
kot so kape, šali, rokavice ipd. Zbrana
darila so namenjena otrokom socialno
ogroženih družin (brezposelnost staršev,

neugodne stanovanjske razmere, bolezen,
nasilje, odvisnosti), otrokom, ki bivajo v
mladinskih domovih, stanovanjskih skupinah ali rejniških družinah ter materam
in otrokom, ki trenutno bivajo v materinskem domu. Darila so prevzeli centra za
socialno delo Ljubljana Šiška in Trbovlje
ter Materinski dom Ljubljana. Vsem, ki
ste se odzvali dobrodelni akciji, se iskreno zahvaljujemo za solidarnost in sočutje.
Kadrovska služba

Obdarovanje otrok
Tudi v letošnjem letu smo poskrbeli
za najmlajše otroke zaposlenih v skupini
Elektro Ljubljana. Malčki so si ogledali
gledališko-glasbeno-animacijski nastop
Stena Vilarja, s katerim so pričakali prihod Dedka Mraza ter prejeli darila.
Služba za marketing in komuniciranje

Dosedanji uporabnik stopniščnega dvigala
Igor Orel, Srečko Petkovšek in Damijan Kitak
pri predaji dvigala.

Uspešno zaključen
projekt ogrevanja na
biomaso
V Elektru Ljubljana OVE smo uspešno
zaključili projekt ogrevanja na biomaso v
podjetju Iskra Sistemi Semič. Z zamenjavo starih ogrevalnih naprav na fosilna goriva z novim kotlom na biomaso smo tako
povečali rabo obnovljivih virov energije
in zmanjšali izpuste CO2.

ʼʼ

Edina in
najpomembnejša
sestavina v formuli
uspeha je sposobnost
razumevanja drugih
ljudi.«

ʼʼ

THEODORE ROOSEVELT
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Družbena odgovornost

Spoštovane sodelavke in sodelavci,
v iztekajočem se letu so se podjetja skupine Elektro Ljubljana vsak dan
soočala z izzivi, ki jih je pred nas postavljalo zahtevno gospodarsko okolje.
Ob zaključku leta lahko rečem, da smo jih uspešno premagovali, ter da se
bomo lahko na leto 2013 ozrli z zadovoljstvom. Za to gre zahvala predvsem
vašemu predanemu in odgovornemu delu.
Tako kot v zadnjih letih je matična družba tudi v letu 2013 uspešno zmanjševala zadolženost. Zaradi racionalizacije poslovanja na vseh področjih pa
bomo leto zaključili z dobrim poslovnim rezultatom. Pozitivno bosta leto
zaključili tudi hčerinski družbi Elektro energija ter Elektro Ljubljana OVE.
Letošnje leto je v Elektro energiji najbolj zaznamoval vstop na trg z zemeljskim plinom. Družba krepi svojo vlogo na trgu, uspelo jim je upočasniti
trend odhajanja odjemalcev, naša želja je, da bi v prihodnjem letu trend
obrnili v drugo smer. Pomemben mejnik pa je Elektro energija postavila
novembra, ko se je z virtualno elektrarno kot prva v evropskem prostoru
uspešno potegovala na razpisu ELES-a za zagotovitev terciarne rezerve.
Kljub temu, da so se soočali z nižjimi prihodki, je uspelo hčerinski družbi
Elektro Ljubljana OVE v letošnjem letu poslovati uspešno in z dobičkom,
za svoje poslovanje so kolegi pridobili tudi certifikat uspešnosti poslovanja.
Ob tem velja izpostaviti pomembno investicijo v obnovljive vire energije, ki
jo je Elektro Ljubljana OVE izpeljal v semiški Istri Sistemi.
Sklenem lahko, da smo s svojim delovanjem v preteklem letu uspešno
sledili zastavljenim poslovnim načrtom, pri čemer smo pričakovanja zaposlenih in naših odjemalcev usklajevali z zahtevami naših lastnikov in regulatornega okolja.
Kljub dobremu poslovanju pa izzivi tudi v prihodnjem letu ostajajo podobni kot doslej. Tako bomo morali še naprej slediti restriktivni politiki na
področju obvladovanja stroškov ter pripraviti vzdržen in optimalen plan investicij, ob čemer pa ne smemo pozabiti na pomlajevanje naših monterskih
ekip. Za našo hčerinsko družbo Elektro energijo pa bo pomembno utrjevanje položaja pri prodaji električne energije, nadaljnja širitev ponudbe na
plinskem področju, rast tržnega deleža v sosednjih, predvsem balkanskih
državah ter nadaljnje osvajanje tujih trgov. Seveda pa bodo vse družbe skupine Elektro Ljubljana svoje delovanje morale prilagoditi spremembam, ki
jih prinaša novi energetski zakon.
Zaposleni ste najpomembnejši člen vsakega podjetja, brez vas dobrega
poslovanja in razvoja podjetja ne more biti. Zato se vam, spoštovane sodelavke in sodelavci, še enkrat iskreno zahvaljujem za vaš dragocen prispevek
k skupnim uspehom. Vam in vašim najbližjim želim prijetne praznike ter
obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva v prihajajočem letu.
Srečno 2014!
Andrej Ribič,
predsednik uprave Elektro Ljubljana

Ključ do dolgoročnega
uspeha podjetja

S

vojega delovanja ne omejujemo
zgolj z okvirji zakonodaje in
dobrih poslovnih praks, temveč
izjemno veliko pomena pripisujemo odgovornemu poslovanju, hkrati s
svojimi aktivnostmi vračati skupnostim, v
katerih delujemo. Prepričani smo namreč,
da na takšen način ustvarjamo dodano vrednost za vse tri družbe v skupini in prispevamo k boljši kakovosti življenja.
Delovanje podjetij v skupini pomembno določa regulatorni in zakonodajni okvir
ter visoki standardi kakovosti ter varovanja okolja. Poleg tega naša podjetja z delovanjem na različnih področjih že vrsto let
sledijo konceptu družbene odgovornosti.

Ker vemo, da se skrb za ključne deležnike
začne v podjetju samem, je med našimi pomembnimi aktivnostmi skrb za zaposlene.
Tako so vsa tri podjetja skupine v lanskem
letu pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje, v okviru katerega izvajamo
številne aktivnosti, ki našim zaposlenim
omogočajo, da si ustvarijo družino, da
ustrezno poskrbijo za svojo telesno pripravljenost ter da opravijo tudi posamezne
preventivne zdravstvene preglede.

Muzejska ulica.

Mladi umetniki v Stari mestni elektrarni
Elektro Ljubljana.

Elektro Ljubljana tesno vpet
v življenje lokalnih skupnosti

Osnovna dejavnost matične družbe
skupine Elektra Ljubljana prinaša tudi

Tisočere praznične luči
mest in domov dokazujejo
izjemen pomen dejavnosti,
ki jih opravljajo podjetja v
skupini Elektro Ljubljana.
Te so zanesljiva in varna
oskrba z električno
energijo, dostopne cene in
usmerjenost v bolj zeleno
in čisto prihodnost. Vendar
podjetja skupine Elektro
Ljubljana svoje povezanosti
z deležniki ne omejujemo
zgolj na poslovni odnos,
zavedamo se namreč, da
so podjetja lahko resnično
uspešna le, če z njimi
gradijo tesen odnos.
odgovornost do širše družbe, saj smo s
svojim delovanjem zavezani k skrbi za zanesljivo distribucijo električne energije ter
za stabilnost elektroenergetskega sistema.
Uporabnikom omrežja tudi svetujemo in si
prizadevamo prispevati k varovanju okolja.
Elektro Ljubljana je že od leta 2003
pokrovitelj sodobne umetnosti v prostorih
Stare mestne elektrarne, katere lastnik je.
Prostor je namenjen predvsem uprizoritveni umetnosti - sodobnemu plesu in gledališču - občasno pa se na odru zgodi tudi
koncert, razstava, konferenca. Dvorana deluje kot vadišče, kjer umetniki ustvarjajo
predstave, vadijo in raziskujejo. V okviru
odgovornosti do širše družbene skupnosti
preko donacij in sponzorstev že vrsto let
materialno in finančno podpiramo humanitarne, kulturne, športne in družbeno-socialne dogodke na celotnem oskrbovalnem
območju. Podpiramo številne dobrodelne
projekte in ustanove ter športna društva.
Poleg njih smo v letošnjem letu z donacijo
podprli tudi delovanje sklada SOS Zveze
prijateljev Mladine Slovenije Ljubljana
Moste-Polje za pomoč družinam v stiski.
Ponosni smo na dejstvo, da naši zaposleni vsako leto sodelujejo v dobrodelni
akciji prazničnega obdarovanja otrok, ki
jo organiziramo v podjetju. Letos smo tako
zbirali predvsem zimska oblačila za otroke
in mladostnike iz socialno ogroženih družin
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in tiste, ki prebivajo v mladinskih domovih,
stanovanjskih skupinah ali rejniških družinah. Z donacijo in zbiranjem plastičnih zamaškov smo letos pomagali zbirati sredstva
za nakup bionskih rok za sodelavca Dejana
Grilja, ki je v delovni nesreči izgubil roki,
še vedno pa zamaške zbiramo za nakup pripomočkov, ki jih zaradi redke bolezni potrebuje štiriletna deklica.
Z veseljem se odzovemo tudi vabilom
na obisk vrtcev in šol, kjer naš »Električar
Piko« predava o poklicu elektrikarja in osnovah elektrike. Ravno tako mlade obiskovalce neredko popeljemo na ogled katere izmed
naših malih hidroelektrarn. Ozaveščenost o
delovanju elektrike, elektroenergetskega
sistema in samem poklicu namreč dolgoročno pomembno prispeva k razvoju podjetja,
sistema in varovanju okolja.

V Elektro energiji se
zavedamo pomena družbene
odgovornosti

Elektro energija bo v decembru 2013
obeležila drugo leto samostojnega poslovanja po izčlenitvi dejavnosti iz matične družbe. Koncept korporativne družbene odgovornosti smo vgradili v njeno poslanstvo,
vizijo, vrednote in strategije. Zagotavljamo
zanesljivo oskrbo z energijo, pri čemer nas
vodijo vrednote vzpostavljanja in ohranjanja dolgoročnih partnerskih odnosov z deležniki, skrb za vsestranski razvoj zaposlenih in odgovorno poslovanje.
Temelj koncepta družbene odgovornosti vsakega podjetja, tako tudi Elektro
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energije, sloni na ekonomski odgovornosti,
to je na ekonomski uspešnosti, doseganju
zastavljenih ciljev poslovanja ter dobičkonosnem poslovanju, katerega zaposleni
in poslovodstvo Elektro energije uspešno
udejanjamo kljub vedno težjim gospodarskim razmeram. Ekonomski vidik korporativne družbene odgovornosti najtesneje
povezujemo z zakonsko odgovornostjo, ki
pomeni dosledno upoštevanje veljavnega
pravnega reda, oba pa z etično odgovornostjo. Osnove etičnega ravnanja izhajajo iz
veljavnega pravnega reda in so opredeljene
tudi v poslanstvu, viziji, strategijah in vrednotah naše družbe. Za naše deležnike je,
ob kakovosti in cenah naših produktov in
storitev, pomembna namreč skladnost našega delovanja z našim komuniciranjem,
skladnost med tistim, kar govorimo, oglašujemo in tistim, kar dejansko delamo v
vsakodnevnih kontaktih s kupci, potrošniki, sodelavci in drugimi deležniki. Pri tem
pa je udeležen in pomemben člen v verigi
prav vsak zaposleni v Elektro energiji.
Ob ekonomski, zakonski in etični odgovornosti Elektro energija v svoje poslovanje vključuje tudi dobrobit širše družbe in
lokalnih skupnosti z donacijami in sponzorstvi, s katerimi pomagamo pri uspešni
izvedbi nekaterih dobrodelnih projektov
organizacij in posameznikov. Tako že tradicionalno Društvu za pomoč trpečim in
bolnim – Rdeči noski omogočamo redne
mesečne »vizite« klovnov zdravnikov na
otroškem oddelku Univerzitetnega rehabilitacijskega centra Soča. Že drugo leto
aktivno sodelujemo pri projektu Zveze
prijateljev mladine Slovenije in Vala 202,
Botrstvo – vrnimo otrokom prihodnost,
odzivamo pa se tudi na nenadne vihravosti
narave in druge elementarne nesreče, kot
je bil oktobrski požar večstanovanjskega
bloka v Domžalah.
S sponzorstvi si prizadevamo predvsem
krepiti prepoznavnost družbe Elektro energija in naših blagovnih znamk, ob tem pa
pomagamo k doseganju zastavljenih ciljev
sponzorirancev. S sponzorstvom slovenske nogometne A reprezentance, najboljšega slovenskega kolesarskega moštva,
Kolesarskega kluba Adria Mobil in vrhunskega kajakaša na mirnih vodah Jošta
Zakrajška aktivno podpiramo vrhunske
slovenske športnike pa tudi lastne rekreativce s podporo Športnega društva Elektro
energije.
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OE Storitve na distribucijskem omrežju

Ključna naloga podjetja zadovoljstvo odjemalcev
SE CSŠ Šiška.

V Elektro energiji se zavedamo, da je
celovito družbeno odgovorno poslovanje
investicija, ki dolgoročno povečuje konkurenčnost podjetja le, če so vsi njeni deli
medsebojno povezani in integrirani v celotno vsakodnevno poslovanje. K temu
bomo stremeli tudi v prihodnje.

Z Elektro Ljubljana OVE do
bolj čistega okolja

Naše podjetje je v okviru skupine
Elektro Ljubljana lastnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje, sodelujemo pa tudi v dobrodelnih akcijah, ki jih
izvaja Elektro Ljubljana. Naše hidroelektrarne pa so zanimive za šolarje. Z njihovo predstavitvijo krepimo okoljsko zavest
tudi med mladimi. V sodelovanju s srednjo šolo SŠTS smo že leta 2007 postavili sončno elektrarno na RTP Litostroj,
ki ima poleg zanimive arhitekturne tudi
zanimivo tehnično rešitev. Poleg proizvodnje električne energije ta sončna elektrarna predstavlja tudi pomemben učni
pripomoček SŠTS Šiška. V sodelovanju s
srednjo šolo SŠTS Šiška smo se odločili
za postavitev sončne elektrarne iz dveh
delov, z različno tehnično zasnovo, ki je
njena posebnost. Prvi del elektrarne je
postavljen na južni strani strehe in je namenjena proizvodnji električne energije,
drugi pa služi učnemu programu srednje
šole.
Poslanstvo družbe Elektro Ljubljana
OVE je razvoj učinkovite in trajnostne
energije z energijo visoke kakovosti iz
obnovljivih virov, kar je poleg aktivnosti,
ki jih izvajamo na področju družbene odgovornosti, pomemben prispevek k čistemu okolju tudi za prihodnost.
Majda Dodevska, Elektro Ljubljana
mag. Violeta Irgl, Elektro Energija
Virna Konrad, Elektro Ljubljana OVE

Organizacijska enota SDO je v iztekajočem se letu sledila zadanim
ciljem iz lanskega leta in jih tudi uspešno izvedbeno in finančno
izpolnila. Z več kot 600 sodelavci na distribucijskih enotah izvajamo
temeljne ključne naloge podjetja in sicer distribucijo električne
energije, gradnjo, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja
ter zanesljivost oskrbe z električno energijo s ključno usmeritvijo
– zadovoljiti odjemalce, naročnike in poslovne partnerje našega
podjetja oziroma družbe.
V naslednjem letu bo poudarek na naslednjih ciljih:
• izboljševanje organizacije del in optimiranje izrabe delovnega
časa za zagotavljanje izvedbe vzdrževanja elektroenergetske infrastrukture, lastnih investicij in tržnih del v okviru normativov,
• vzpostavitev informacijsko podprtega upravljanja delovnih
skupin v smislu projektnega vodenja,
• izboljšanje uporabe enotnih popisov del, tipizacije in kalkulacij
na projektantskem področju,
• izobraževanje in izvajanje del na področju VN kabelske tehnike
ter del pod napetostjo za lastne potrebe in trg.
Seveda pri tem ne bomo zanemarili drugih pomembnih ciljev, ki
so nekako že stalnica reguliranih in tržnih storitev, ki jih izvajamo:
• izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in aktivnosti do naročnikov na trgu ali v podjetju, pri tem pa zagotavljati zahtevani donos regulirane in tržne dejavnosti,
• povečanje komercialnih in izvedbenih aktivnosti za povečanje
prihodkov na trgu, v povezavi s tem poskušati obdržati obstoječe in pridobiti nove kupce na področju tržnih storitev s poudarkom na referencah in tradiciji,
• z delom, referencami in oglaševanjem poskušati še povečati
prepoznavnost in ugled Elektra Ljubljana ter njenih dejavnosti
v širšem slovenskem prostoru.
Na področju lastnih investicij smo se, kljub zmanjšanju sredstev v prvi polovici leta in delni pridobitvi oziroma prerazporeditvi v zadnjem kvartalu, uspešno prilagodili ter uspešno izpolnili
plan. S prizadevnostjo in trudom monterjev smo kar najhitreje
kakovostno sanirali posledice okvar zaradi neviht oziroma neurij, izpade oziroma posledično nedobavljeno električno energijo
pa pri tem omejili na najmanjšo možno mero.
Na področju tržnih storitev je za nami komercialno težko leto.
Le-to se že drugič zapored kaže v zmanjševanju prometa in upadu investicijskih del tako na državni ravni kot v privatnem sektorju na večini tržnih storitev, ki jih ponuja naše podjetje. Odraz

oziroma posledica tega je po eni strani slabo stanje nekaterih
nam konkurenčnih podjetij (stečaji, prestrukturiranje), po drugi
strani pa so druga in tudi nova podjetja toliko bolj »konkurenčna in tržna« z nizkimi cenami svojih elektromontažnih storitev
oziroma prodorna z iskanjem njihovega deleža z razširitvijo
dejavnosti tudi na ta segment dela. Hkrati so se v posameznih
primerih investitorji, kljub že vloženim sredstvom in več mesecem dela, odločali tudi za opustitev predvidenih investicij in
zapiranje gradbišč.
Kljub temu smo v letošnjem letu izvedli nekaj obsežnih in
vrednostno večjih objektov, izvajamo elektromontažna dela za
napajanje več čistilnih naprav, nekaj projektov pa smo izvedli
tudi na področju drugih distribucijskih podjetij.
Smo pa z uspešnim izvajanjem komercialnih aktivnosti za
naslednje leto bili uspešni na dveh javnih razpisih in sicer za
zamenjavo opreme v UKC v Ljubljani ter bolnici Brežice, še
letos pa bomo izvedli zamenjavo opreme v Bolnici Novo mesto.

Delo pod napetostjo.
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S tem smo ugotovili, da smo na pravi poti in da je potrebno kljub
omenjeni krizi nenehno izvajati z delom in referencami podprte komercialne aktivnosti ter še več vlagati v promoviranje in
oglaševanje dejavnosti ter storitev našega podjetja. Vse to vodi k
boljši prepoznavnosti in večjemu ugledu podjetja.
V smislu izboljševanja organizacije dela in optimiranja izrabe
delovnega časa so se preko projektnih timov izvajale aktivnosti
predvsem na področju normativov del (normativ za dela na 110
kV DV in ovijanju optike, normativ za spremljanje in nadzor dela,
normativi za elektromontažna dela na SN in NN omrežju, normativ za dela na priključkih). Nekateri so že vključeni v programsko
orodje za izdelavo kalkulacij in predračunov (Blist), drugi bodo
vključeni do konca leta. V ta namen bodo za optimiranje stroškov
investicij sprejete tudi aktivnosti za še natančnejšo opredelitev delovnih ur (in sredstev) vseh investicij v planu investicij. Z uporabo
obstoječih programskih orodij bo potrebno še izboljšati izkoriščenost delovnih skupin oziroma organizacije dela ter planiranja in
izvajanja njihovega tedenskega/mesečnega dela.
V zaključni fazi je tudi projekt elektronskega tehničnega kataloga materialov, ki bo v pomoč različnim profilom uporabnikov pri
projektiranju, sestavi in kalkuliranju ponudb, nabavi materialov in
nenazadnje izvajanju, v uporabi bo že januarja prihodnje leto.
Skladno z navedenimi cilji bomo v naslednjem letu pričeli z
razvojnimi projekti (izdelava kalkulacijskih gradnikov za pripravljalna in zaključna dela, kalkulativne osnove - tehnološki popisi del za gradbena dela, tipski popisi del in kalkulacije za projektantske predračune, ABC projektov v programskem orodju
BLIST, projekt e-DIIP za ocenjevanje investicijskih projektov in
programsko orodje za spremljanje komercialnih tržnih poslov),
delo pa bo potekalo preko projektnih timov.
Na sistemski ravni bomo med drugim z dopolnitvijo obstoječih navodil in tudi z novimi (vezanimi na poslovne procese)
poskušali izboljšati organizacijo ter pripravo dela tako na reguliranem kot tržnem segmentu, s tem pa posledično skrbeti za optimizacijo delovnih nalog, stroškov vzdrževanja ter analiziranje in
spremljanje porabe sredstev investicij.
Še naprej se bomo trudili izvajati vsa dela na 110 kV omrežju
z lastnim kadrom, prav tako kot tudi dela pri izgradnji optičnega
omrežja. Nadaljevati bo treba tudi projekt del pod napetostjo in
izobraževanje za dela na področju VN kabelske tehnike za lastne potrebe in trg, saj se kaže zanimanje naročnikov tudi za ta
segment.
Za konec naj poudarim, da navzlic trenutno ne prav navdušujočem splošnem stanju v Sloveniji, zaposlenim v naši organizacijski enoti in podjetju verjetno, kljub zmanjšanju števila
zaposlenih, ne bo težko izpolnjevati zadanih ciljev in delovnih
nalog. Posebna zahvala gre delavcem na terenu, ki s svojo prizadevnostjo in pripadnostjo vlivajo optimizem podjetju tako v
slabih kot dobrih trenutkih.
Vsem zaposlenim v enoti, kakor tudi drugim sodelavcem v
podjetju, se zahvaljujem za njihov trud in prispevek k skupni
uspešni realizaciji gospodarskega načrta. Sodelavkam in sodelavcem, njihovim bližnjim in upokojencem pa v prihajajočem
letu želim veliko zdravja, osebne sreče in uspehov.
Zoran Lebič,
izvršni direktor OE SDO

DE Ljubljana mesto:
Zadani cilji izpolnjeni
Ob iztekajočem letu v DE Ljubljana mesto ocenjujemo, da
bomo poslovno leto zaključili z izpolnitvijo zastavljenih ciljev. Na
področju investicijskih vlaganj smo pri pripravi letnega in kasneje operativnih planov z omejenimi sredstvi zagotovili izgradnjo
distribucijskega omrežja, ki je omogočilo priključitve novih odjemalcev in obnovo obstoječega v vsaj v takem obsegu, da lahko
zagotavljamo kakovostno dobavo električne energije obstoječim
odjemalcem. Pri tem smo se smiselno vključevali v skupno obnovo komunalnih vodov pod vodstvom Mestne občine Ljubljana in
sledili usmeritvi, da se z investicijskimi vlaganji v čim večji meri
razbremeni 10 kV omrežje in obremeni že zgrajene 20 kV vire.
Med večjimi investicijskimi vlaganji v letu 2013 tako izpostavljamo izgradnjo distribucijskega omrežja za priključitev novih
objektov Fakultete za kemijo in kemijske tehnologije, Fakultete
za računalništvo ob Večni poti, elektrifikacijo področja novogradnje stanovanjske soseske Brdo, izgradnjo elektro-kabelske kanalizacije v sklopu skupne obnove komunalnih vodov območja
Slap in položitev 20 kV kabla za povezavo RTP Litostroj in RTP
Potniški center Ljubljana.
V letu 2014 je na področju DE Ljubljana mesto predvidena izgradnja večjih investicijskih objektov, in sicer 20 kV KB med RTP
Polje in Papirnico Vevče, ki bo predstavljala eno od aktivnosti v
postopkih ukinjanja omrežja na 35 kV napetostnem nivoju in nadaljevanje gradnje 20 kV omrežja na področju Zaloga, ki bo hkrati
omogočala povečanje moči Centralne čistilne naprave v Zalogu.
Cilj enote je tudi pokabliti ali vsaj obnoviti tiste odseke DV, predvsem na področju nadzorništva Črnuče, na katerih predvsem v slabih vremenskih razmerah največkrat prihaja do okvar.
Pri izvajanju investicijskih del, del rednega vzdrževanja
omrežja in konzumnih del smo skozi leto racionalizirali stroške
poslovanja. Eden od načinov je bil zmanjševanje obsega tujih

Vlečenje kablov.
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storitev. V lastni režiji smo tako izvedli večji obseg kovinarskih
del in posamezna manjša gradbena dela. Tudi redno letno odčitavanje električnih števcev je bilo v drugi polovici leta izvedeno
v lastni režiji.
Stalna naloga vseh zaposlenih na enoti je tudi pridobivanje
komercialnih poslov v korist podjetja, tako pri gradnji priključkov kot pri obnovi in vzdrževanju naprav v lasti uporabnikov.
Zavedamo se, da je sklepanje tovrstnih poslov lažje, če smo do
uporabnika prijazni pri predhodnem vodenju postopkov pridobivanja dokumentacije, zato bomo slednje za uporabnika naredili
v prihodnje še prijaznejše.
Ob koncu leta se sodelavkam in sodelavcem zahvaljujem za
prizadevnost pri doseganju zastavljenih ciljev in jim v prihajajočem letu želim veliko zdravja, osebne sreče in še boljše skupne
uspehe pri delu.
Roman Jesenko,
direktor DE Ljubljana mesto

DE Ljubljana okolica:
Načrti doseženi ali
preseženi
Leto 2013 bomo zaključili v skladu z zastavljenimi cilji iz
gospodarskega načrta. Realizacija plana investicij bo presežena,
prav tako bomo v skladu z načrti realizirali dela na rednem vzdrževanju. Uspešno zaključujemo zamenjavo števcev za 1 fazo
AMM projekta v nadzorništvu Kamnik. Tudi redna zamenjava
števcev zaradi pretečenega žiga bo izvedena na vseh dostopnih
merilnih mestih.
DE Ljubljana okolica pokriva devet nadzorništev in je s
površino 2.800 km2, 2.200 km SN omrežja in 4.500 km NN
omrežja daleč največja enota znotraj skupine Elektra Ljubljana.

Priprava droga za postavitev.

S pomočjo 2.100 transformatorskih postaj napajamo preko
104.400 odjemalcev. Trenutno nas je v enoti zaposlenih 210 delavcev.
Večina investicij je namenjena obnovi omrežja ter sanaciji
slabih napetostnih razmer. Žal se vsako leto močneje čutijo posledice premajhnih investicijskih vlaganj v obnove obstoječega
omrežja, kar se odraža v večji porabi sredstev na kritičnih popravilih ter odpravi zavarovalnih škod.
V naslednjih letih bo še vedno potrebno povečevati sredstva,
namenjena obnovi dotrajanih 20 kV daljnovodov ter NN omrežja, kar bo povzročilo zastoj pri sanaciji slabih napetostnih razmer
ter pri novogradnjah. Na nujnost večjih vlaganj na področju DE
Ljubljana okolica kaže tudi podatek, da je bila v letu 2013 44 %
vseh novih merilnih mest Elektra Ljubljana priklopljenih na
omrežje znotraj naše DE. Še vedno imamo veliko območij, ki ne
ustrezajo kriterijem načrtovanja in razvoja omrežja.
Gospodarska kriza je upočasnila rast porabe, zato imamo
sedaj priložnost, da omrežje saniramo in ga pripravimo na rast
obremenitve, ki se bo začela z okrevanjem gospodarstva po krizi. Ustreznost elektroenergetskega sistema je ključna pri okrevanju gospodarstva, to se je v preteklosti izkazalo ob krizah že v
drugih državah. Verjamem, da se odgovorni v državi tega zavedajo, in da nam bodo namenili dovolj investicijskih sredstev ter
dovolili ustrezno strukturo zaposlenih, da bomo sami sposobni
načrtovati, graditi in vzdrževati naše omrežje.
Na koncu se zaposlenim na DE Ljubljana okolica zahvaljujem za trud in prispevek k skupni realizaciji gospodarskega načrta. Posebna zahvala gre sodelavcem na terenu, ki s svojo požrtvovalnostjo in pripadnostjo podjetju vedno znova dokazujejo,
da se odjemalci lahko zanesejo na nas.
mag. Edvard Turk,
direktor DE Ljubljana okolica

DE Kočevje:
Podnebne spremembe
vedno bolj krojijo delo
V letu 2013 smo na enoti v Kočevju, v kateri je zaposlenih 64
delavcev, nadaljevali z usmeritvijo v zmanjševanje stroškov in
večanje učinkovitosti. Redno vzdrževanje smo izvajali po planu.
Večje defekte smo imeli v poletnih mesecih zaradi močnejših neviht. Podnebne spremembe, o katerih veliko govorimo, dejansko
prihajajo tudi k nam in se bomo nanje morali navaditi.
Prvič smo se srečali z vrtinčastim vetrom in njegovimi posledicami. Podrl nam je drogove v pasu širokem cca 500 m. Ker so
bili drogovi praktično novi, zamenjani pred dvema letoma, so se
prelomile betonske klešče. Tako je bilo odpravljanje posledic vetra še zamudnejše. V začetku novembra pa smo se srečali z močnimi sunki vetra, ki prav tako ni značilen za naše področje. V
vasi Lazi pri Kostelu nad Kolpo nam je veter podrl koridor 20 kV
DV v dolžini cca 600 m, tako da smo si morali pomagati z agregatom. Žal se je pri odpravljanju posledic neurja na območju DE
Kočevje zgodila tudi hujša delovna nesreča, saj je elektromonter
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DE Trbovlje:
Leto suhih krav prebredli z
racionalizacijo poslovanja

Delo na NN omrežju.

Pritrditev lesenega droga v betonske klešče.

pri odpravljanju okvare na JTP prišel v stik z 20 kV napetostjo
ter dobil poškodbe prstov in dlani na obeh rokah.
Na področju investicij še vedno beležimo večje potrebe po
vlaganjih od dejanskih možnosti. Žal bo taka slika tudi še v naslednjem letu. Nadaljujemo s pokablitvijo 20 kv DV proti Kostelu,
da bomo lahko zagotovili kakovostno oskrbo z električno energijo krajem ob meji s Hrvaško. Končno smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo JTP Gladloka ob Kolpi. Prebivalci
te vasi so še vedno napajani iz sosednje Hrvaške. Zaradi težav z
lastniki zemljišč pri pridobivanju soglasji in služnostnih pogodb
je postopek trajal kar 12 let.
V letu 2014 ne pričakujemo bistvenih sprememb, saj se poslovno okolje ne bo veliko spremenilo. Ob koncu leta se zaposlenim zahvaljujem za kakovostno in požrtvovalno delo. Z njim
dokazujemo, da so nam uporabniki omrežja prva prioriteta.
Njihovo zadovoljstvo nam potrjuje, da delamo prav. Vse dobro,
predvsem pa zdravja, želim dosedanjim in nekdanjim zaposlenim na naši DE. Srečno v prihodnjem letu.

kablovoda med RTP Črnomelj in obrtno cono Vrtača pri Semiču,
in sicer od RTP do Ručetne vasi. Ta del trase se izkazuje za nekoliko manj zahtevnega, tako da v idealnem razpletu računamo na
zaključke gradnje kmalu v začetku 2014. Semič s širšo okolico
bo tako z vidika oskrbe z električno energijo v bistveno boljšem
položaju kot sedaj. Dodatna priključna moč, ki bo na razpolago,
je 10 MW.
Drugi pa je nadaljevanje aktivnosti pri izgradnji 110 kV daljnovoda med RTP Bršljin in RTP Gotna vas z novo RTP 110/20
kV Ločna. Trenutno je v zaključni fazi sklepanje služnostnih
pogodb z lastniki zemljišč. Tu poskušamo po najboljših močeh
pomagati kolegom iz OE Obratovanje in razvoj distribucijskega
omrežja, ki projekt vodijo. Še posebej RTP 110/kV Ločna, ki bo
pomenila dodatno transformacijo z nivoja 110 kV na 20 kV, na
DE Novo mesto nestrpno pričakujemo, saj bo omogočila prenos
odjema iz RTP 110/kV Bršljin. Računamo, da bosta tako 110 kV
daljnovod kot RTP 110/20 kV Ločna pričela z obratovanjem v
letu 2015.
Za razliko od leta 2012 letos beležimo drastični upad novih
priključitev fotovoltaičnih elektrarn. Slednje je logična posledica
znižanja subvencij in s tem poslabšanja položaja za potencialne
investitorje. Zaznavamo pa interes za izgradnjo in priključevanje
naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije.
S sodelavci smo se trudili realizirati zastavljene načrte, kar
nam bo tudi uspelo. S hitrim odzivom in korektnim odnosom
poskušamo ustreči potrebam naših strank. Realiziran projekt in
zadovoljna stranka nam pomenita tudi osebno zadovoljstvo, ker
želimo z dobrim delom v podjetju s tradicijo prispevati svoj delež k izboljšanju gospodarske situacije v naši državi nasploh.
Za konec lahko povem enako kot pred letom dni: v novo poslovno leto stopamo z zmernim optimizmom, zavedajoč se težke
gospodarske situacije v državi in objektivnih okoliščin, v katerih
posluje naše podjetje. Ker pa sreča spremlja hrabre, sem prepričan, da bo z nami tudi v 2014. Srečno!

Vincenc Janša,
direktor DE Kočevje

DE Novo mesto:
Zmerni optimizem tudi v
prihodnje
Začetek leta 2013 je bil v skladu s koncem 2012 zaznamovan
z vremenskimi neprilikami. Zima, ki je bila s snegom bogata kot
že dolgo ne, je od nas zahtevala stalno pripravljenost na odziv v
zahtevnih razmerah. Ocenjujem, da smo bili raznolikim izzivom
kos skozi vse leto.
Z energetskega vidika se v letošnjem letu odvijata dva pomembna projekta za DE Novo mesto. Prvi je izvedba druge faze

Mitja Brudar,
direktor DE Novo mesto

Leto 2013 se izteka. Za vraževerne bo to olajšanje. Morda
še ni pravi čas za podajanje ocen. Tudi vino mora dozoreti, da
je lahko primerno ocenjeno. Čas zorenja pa je odvisen od sorte.
Le izbrana vina so primerna za arhivski izvod in tudi z dogodki
letošnjega leta je tako. Kateri dogodki iz leta 2013 ne bodo tonili
v pozabo, bo pokazal čas. Za nami je običajno leto suhih krav, ki
pa smo ga razmeram primerno dobro prestali.
Na začetku leta smo zmanjšali plan investicij. Na razmere
smo se odzvali tako, da smo pristopili k racionalizaciji poslovanja. Tri skupine za izgradnjo smo združili v dve in jih centralizirali na sedežu DE v Trbovljah. Skupini sta zdaj večji in
tako lažje deljivi na manjše skupine, ki dosegajo boljše učinke
v primeru manjšega obsega del. Zelo pomembno je, da smo z
ustrezno komunikacijo dosegli konsenz in reorganizacijo izvedli
s soglasjem in razumevanjem zaposlenih. Skupini za izgradnjo
opravljata tudi aktivnosti izven DE Trbovlje, saj monterji obvladajo tako dela na 110 in 35 kV nivoju in montažo optičnih
povezav. Zaposlili smo novega mladega monterja in nekaj monterjev iz službe za izgradnjo prerazporedili v službo za distribucijsko operativo. Tako sledimo normalni karierni poti monterja v
Elektru Ljubljana. Zelo pomembno je, da se je leto izteklo brez
večjih dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu. Beležili
smo delovno nesrečo z manjšo poškodbo pri nameščanju merilne
naprave in skoraj dogodek pri delih na 35 kV DV.
Lupljenje kablov in razstavljanje transformatorjev počasi
prestajata otroške bolezni in postajata stalnica pri delu skupin
v službi za izgradnjo. Vzpostavili smo sitem zbiranja odpadnih
KB in odpisanih TR in poskrbeli za ustrezno logistiko. Plan investicij je realiziran v načrtovanem obsegu in tudi vsa dela iz naslova rednega vzdrževanja so opravljena. Posebnost letošnjega
leta sta dve havariji, ki sta bili posledica viharja, kar je neobičajno za naše področje. Čez leto ali dve bomo lahko ocenili ali gre
za posledice podnebnih sprememb ali zgolj za slučaj.
Vlečenje vodnikov.

ENERGIJA IN OBRATOVANJE

Zaključili smo z delitvijo SN omrežja na odseke. Digitalizacija
omrežja je zelo pomemben segment, ki ga nadaljujemo na NN
omrežju. Podatki o omrežju v prostorskem informacijskem sistemu prestavljajo veliko korist za vse zaposlene.
Število uporabnikov omrežja in poraba električne energije
na DE Trbovlje ostajata praktično nespremenjena glede na lansko leto. Z investicijskimi vlaganji smo višali raven kakovosti in zanesljivosti oskrbe. Izpostaviti velja avtomatizacijo TP
Šklendrovec, ki nam bo v veliko pomoč pri reševanju okvar. Gre
za oskrbo zaselkov na hribovitem območju ob vznožju Kuma.
Ob koncu leta smo demontirali DV od TP Renke do TP Vrtina.
S prehodom RTP Litija na 110 kV primarni nivo je predmetni
DV izgubil svojo funkcionalnost rezervnega napajanja. Trasa, po
kateri je potekal DV, je bila zelo težavna.
Nič posebnega pa vendar - z majhnimi koraki in s primernim
odzivom sledimo potrebam, ki jih narekuje okolje. To je naše
poslanstvo – zagotoviti kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. V Sloveniji je v veljavi ne-transakcijska metoda
za določanje tarifnih postavk za omrežnino, kar pomeni, da smo
uporabniki omrežja upravičeni do enake zanesljivosti in kakovosti oskrbe, ne glede na to, v kateri točki smo priključeni na
distribucijsko omrežje. Včasih je to v praksi težko dosegljivo pa
vendar je to naš glavni izziv.
Kaj pa v letu, ki že trka na vrata? Znano je, da se obseg investicijskih sredstev ne bo povečal. V DE Trbovlje si želimo, da
bi zaključili prehod na 20 kV srednje napetostni nivo. Področje
nadzorništva Hrastnik in Trbovlje predstavljata otok, saj sta edina, ki obratujeta na 10 kV SN nivoju. Prehod je povezan z relativno velikim investicijskimi vlaganji. Iščemo kompromise, ki
so v tehniki omejeni s pogoji delovanja. Prehod lahko izvedemo
postopno tudi z manjšimi vlaganji.
Sodelavcem v DE Trbovlje se zahvaljujem za dobro delo v letu
2013. Naj vnema ne popusti tudi v letu 2014. Seveda gre zahvala
tudi širše, celotnemu kolektivu Elekta Ljubljana in hčerinskima
družbama. Vsem skupaj želim uspešno in zdravo leto 2014, pri
tem ne gre pozabiti družin zaposlenih, ki posredno vplivajo na
naše poslovanje in poslanstvo.
Roman Ponebšek,
direktor DE Trbovlje
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OE Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja

OE Storitve za uporabnike

Ustvarjanje sprememb
za spodbujanje razvoja

Načrtovano tudi realizirano

Iztekajoče leto zaokroža obdobje, ki smo ga zaznamovali kot posamezniki,
povezani v uspešen tim. Enako uspešno je v tim vseh drugih članov OE
povezana tudi OE ORDO. Skupaj ustvarjamo spremembe, ki predstavljajo
razvoj in napredek, zato se prihodnosti ne bojimo, temveč se je veselimo.
Preko sedmih služb, njihovih vodij in sodelavcev so naše naloge vodili:
• sistem energetskih naprav in daljinski center vodenja - vodja
službe Martin Drgan,
• razvoj SN in VN omrežja, priključevanja odjemalcev in proizvajalcev na SN - vodja službe Rajko Hribar,
• koordinacijo vzdrževanja, razvoja in sistemov - vodja službe
Matjaž Keršnik,
• obratovanje 110 kV omrežij in RTP-jev - vodja službe Tomaž
Pungartnik,
• izgradnja strateških objektov, koordinacija plana investicij celotnega podjetja - vodja službe Janez Skok,
• zaščitni sistemi, meritve in kakovost energije - vodja službe
Vladimir Lenardič,
• izdelava dokumentacije ter umeščanje VN objektov v prostor vodja službe mag. Karol Grabner.
Poleg naštetih je vsaki od služb zaupana tudi sistemska naloga
obvladovanja in razvoja ključnih tehnoloških procesov podjetja.
Vsi našteti, kot tudi drugi vodje v enoti, so v prvi vrsti uveljav
ljeni strokovnjaki, skupaj s sodelavci v enoti, ki šteje 90 zaposlenih, pa so tudi odlični ljudje.
Ob iztekajočem se letu razmišljamo o dogodkih, ki predstavljajo pomnike. Ni lahko objektivno ocenjevati, kaj bo tisto, kar
ne bo pozabljeno. Za organizacijsko enoto ORDO je to realizacija strateških projektov na 110 kV nivoju in pa renome, ki
ga pomagamo ustvarjati naši blagovni znamki Elektro Ljubljana
d. d. Četudi nekaterih aktivnosti ne razglašamo pompozno, niso
nič manj pomembne, saj predstavljajo razvojno kontinuiteto ter
platformo razvoju celotnega gospodarstva. Čas bo pokazal svoje, pomniki ostajajo, nepomembni dogodki pa končajo na smetišču zgodovine. Osebno si bom leto 2013 zapomnil po tem, da
smo prvič zelo družno in uspešno soustvarjali nov prihajajoči
Energetski zakon, zgradili RTP Mengeš, v dva RTP-ja prvič vgradili plinsko izolirane celice, vgradili še štiri nove Petersenove
dušilke pa tudi to, da je naš DCV z zavzetimi dispečerji brez težav zmogel opraviti tudi z nekaj manjšimi havarijami. Iztekajoče
leto si bom zapomnil tudi po tem, da nas gospodarska kriza duši
že četrto leto in da posledično investiramo za polovico premalo.
Edino kar si za prihodnje leto želim je, da bi se krivulja investicijskih vlaganj ponovno zasukala navzgor.

Kljub temu, da se zavedam, da smo še zelo daleč od točke kakršnegakoli nasičenja, s poslovnega vidika, upoštevaje vse okoliščine resne gospodarske krize, iztekajoče se leto ocenjujem kot
zelo uspešno. Besedo razvoj v nazivu naše enote bomo z našo
naravnanostjo upravičili, z ohranjanjem stalnic v ukrepanjih pa
bomo obratovali zanesljivo in za naše okolje tudi varno. Želimo
biti poroštvo in zgled optimističnim korakom tudi v prihodnosti.
Imamo vse pogoje, da lahko naše delo opravimo po svojih najboljših močeh!
Brez ljudi ni procesov in za vsemi dogodki stojijo ljudje. Tega
se dobro zavedamo in vse napisano bi brez monterjev, projektantov, merilcev, inženirjev, kalkulantov, računovodij in komercialistov bile zgolj želje in prazne besede na papirju. Vsi, ki soustvarjamo procese v Elektro Ljubljani d. d., smo pomembni členi verige.
Z izobraževanjem, bogatimi praktičnimi izkušnjami in medsebojnim vseživljenjskim prenosom znanj krepimo verigo. Medsebojno
sodelovanje prinaša pozitivne učinke, ne le v smislu konkurenčnosti, ampak tudi v smislu osebnega zadovoljstva, ki ga zlasti v
božično-novoletnem času radi zaželimo drug drugemu.
Spoštovani! Še enkrat bi se rad zahvalil sodelavcem Elektro
Ljubljane za lepe odnose. V prihajajočem letu vam želim veliko
osebne sreče, zdravja in veselja ter obilo uspehov. Voščilo je namenjeno tudi vašim bližnjim.
Iztok Bartol,
izvršni direktor OE ORDO

Distribucijski center vodenja.

L

V letu 2013 smo bili s sodelavci v OE SU usmerjeni k doseganju
zastavljenih ciljev v okviru OE in k doseganju strateških ciljev skupine
Elektro Ljubljana. Večino ciljev smo dosegli. Odprte naloge ostajajo
predvsem na segmentih, kjer so potrebni dolgotrajni procesi v več korakih
ali pa je cilj v veliki meri soodvisen od zunanjih dejavnikov. Glavno vodilo in
usmeritve sodelavcev so racionalizacija in informatizacija procesov.

eto 2013 so na našem področju zaznamovale pretežno
aktivnosti pri prenovi informacijskega sistema – eIS.
Izvedba prehoda na eIS je in ostaja pogoj za nadaljevanje aktivnosti na večjem številu razvojnih projektov,
zato bo sam razvoj v bodoče precej odvisen prav od uspešnosti
omenjenega prehoda. Kontinuirana testiranja in neuspešni poskusi prehoda pa v dolgem ''prehodnem'' obdobju le še dodatno
obremenjujejo zaposlene.
V nadaljevanju želimo predstaviti nekaj bistvenih dosežkov
oz. mejnikov leta 2013:
• V mesecu novembru smo uspešno prestali testne aktivacije
virtualne elektrarne s strani ELES-a za potrebe zagotavljanja
terciarne rezerve. Virtualna elektrarna je napreden IKT sistem, ki povezuje prilagodljiv odjem in razpršeno proizvodnjo
v agregacijo, ki se v elektroenergetskem sistemu lahko uporablja podobno kot klasična plinska vršna elektrarna za sistemske storitve, zniževanje odstopanj in optimizacijo proizvodnega oz. trgovalnega portfelja.
• Zaradi povečanega obsega prejetih klicev na distribucijski
klicni center (DKC) in Center za odpravo napak na omrežju
smo v oktobru 2013 pričeli s projektom vzpostavitve enotnega klicnega centra (EKC). Združenje DKC in CON v enotno
vstopno točko podjetja za komunikacijo uporabnikov omrežja načrtujemo v začetku leta 2014. Namen združitve je predvsem, da zagotovimo ustrezen nivo storitev klicnih centrov.
• V decembru smo vzpostavili popolnoma prenovljen portal podjetja Moja mreža za poslovanje z uporabniki – B2C
preko spletnega omrežja. Predhodni portal smo nadgradili
s širokim naborom funkcionalnosti, ki so usmerjene k uporabnikom omrežja (odjemalcu ali proizvajalcu), z namenom
poenostavitve komunikacije oz. poslovanja z našim podjetjem na segmentu izvajanja storitev in sprememb na merilnih
mestih.
• Interes uporabnikov za brezplačno storitev obveščanja o načrtovanih delih na omrežju AONI močno narašča, v zadnjem
času predvsem s strani poslovnih subjektov z večjim številom
dislociranih merilnih mest. Glede na navedeno v letu 2014
planiramo nadgradnjo omenjenega segmenta komunikacije z
uporabniki z vpeljavo novih komunikacijskih kanalov.
• Zamenjave dobavitelja električne energije v letošnjem letu
niso dosegle lanskega nivoja. Obseg zamenjav letos ne bo

presegel 6 %, kar kaže, da so se razmere na trgu z električno
energijo nekoliko stabilizirale.
• V letu 2013 smo nadaljevali z aktivnostmi posodabljanja
sistema merjenja električne energije z napredno merilno infrastrukturo (v nadaljevanju NMI). V sistem NMI je skupaj
vključenih že preko 73.000 merilnih mest odjemalcev električne energije, od tega 63.390 gospodinjskih, 4.653 poslovnih in 4.957 industrijskih. S sistemom naprednega merjenja
so opremljene tudi vse proizvodnje enote iz obnovljivih virov.
Projekt opremljanja merilnih mest z naprednimi števci na področju RTP Črnomlja bomo zaključili v pričetku leta 2014.
Nameščenih bo 6.294 števcev ter ustrezno opremljenih 140
transformatorskih postaj s podatkovnim koncentratorjem in
sumarnim števcem električne energije. Z NMI se bo opremil
tudi del nadzorništva Kamnik, skupaj 4.180 merilnih mest in
25 transformatorskih postaj.
• Povečali smo izvajanje komercialnih podatkovnih storitev na
segmentu drugih energentov, predvsem zajem merilnih podatkov iz kalorimetrov, delilnikov toplote in vodomerov.
• Uporabo ročnih terminalov smo razširil v skladu s zastavljenimi cilji, da se procesi na terenu izvajajo samo z ročnimi terminali, torej popolno brezpapirno poslovanje.

Parametriranje Elektročrpalke.
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Menjava števca.

• Uspešno smo zaključili pilotni projekt instalacije števcev električne energije, ki omogočajo interoperabilnost med različnimi proizvajalci. Opremili smo 300 merilnih mest in 3 TP-je
s sumarnimi števci. V projektu smo preizkusili tudi dejansko
delovanje objektov s proizvajalcem.
• Zaključujemo projekt vzpostavitve sekundarne lokacije informacijske infrastrukture za merilni center v skladu s programom, ki je bil izdelan po ISO 27001. Sekundarna lokacija bo
vzpostavljena v DRC na lokaciji nadzorništva Črnomelj.
• V letu 2013 smo izvedli večino aktivnosti v skladu s plani na
evropskih projektih, ki so vezani na e-mobilnost in polnilno
infrastrukturo za električna vozila. Postavili smo dve polnilni
postaji za električna vozila, ki bosta služili kot pilotni poligon
za preskus stopnje tehnološke opremljenosti in funkcionalnost in kot testni poligon za preizkus vseh storitev v okviru

REŠITVE
ZA PRIHODNOST

UČINKOVITO
UPRAVLJANJE ENERGIJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2013

OE RFS

projekta. Postaji morata dokazovati višjo stopnjo tehnične in
tudi programske opremljenosti v primerjavi z dostopnimi na
trgu. Lahko se pohvalimo, da so rezultati naših letošnjih raziskovanj že objavljeni na spletnih straneh evropskih projektov. Bili so predstavljeni tudi javnosti na delavnici v okviru
projekta SMARTV2G v Münchnu, kjer se je namreč odvijal
sejem E-car tek, eden največjih s področja električne mobilnosti. Aktivno smo sodelovali s hčerinskim podjetjem Elektro
Ljubljana OVE d.o.o. Skupno sodelovanje nam bo omogočilo
predvsem uspešno trženje implementacije polnilnih postaj na
ključ v prihodnosti in njihovo upravljanje. Aktivnosti smo intenzivirali tudi pri iskanju optimalnih rešitev za vzpostavitev
»pametne infrastrukture«. To pomeni, da lahko v vlogi upravljavcev polnilne infrastrukture nudimo enakovredne storitve
vsem uporabnikom, ne glede na tip ali proizvajalca polnilne
postaje. Za potrebe upravljanja polnilne infrastrukture imamo
vzpostavljen informacijski sistem, ki ga na podlagi izkušenj in
izsledkov raziskav dograjujemo in izpopolnjujemo.
• Na področju učinkovite rabe električne energije smo, enako
kot pretekla leta, sodelovali s hčerinskim podjetjem Elektro
energija, in sicer z nudenjem pomoči pri svetovanju odjemalcem omrežja. Izveden je bil obsežen projekt Javnega razpisa
UREZRKO. To je razpis za pridobivanje nepovratnih sredstev
za doseganje prihrankov končnih odjemalcev električne energije. Razdeljena so bila skoraj vsa razpoložljiva sredstva. Tako
se je trud tako na naši kot tudi na strani prijaviteljev poplačal
- dajatev po 67. čl. EZ se vrača v gospodarstvo. Tako aktivnosti
»URE« tudi v prihodnje ostajajo naše aktivnosti.

Povečana skrbnost pri
sprejemanju odločitev
Na finančnih trgih v letu 2013 ni bilo bistvenega padanja referenčnih obrestnih
mer za evro. Referenčne obrestne mere so vse leto ostale skoraj na enaki
ravni. Razmere v slovenskem bančnem sistemu se še naprej poslabšujejo,
zato se povečujejo stroški zadolževanja na mednarodnih posojilnih trgih oz. se
omejuje dostop do teh virov. Slabo stanje v bančnem sistemu in nizka raven
pričakovanja bank glede okrevanja gospodarstva sta se tudi v letošnjem letu
odrazila v nizkem odzivu na povpraševanja po virih financiranja družbe.

V

V prihodnjem letu bomo nadaljevali z aktivnostmi, da skupaj
dosežemo zastavljene cilje, ki so skladno s strateškimi usmeritvami ponovno postavljeni nekoliko višje kot v preteklem letu.
V letu 2014 vam želimo predvsem zdravja, osebne sreče in
čim več uspehov na delovnem področju ter v vašem družinskem
krogu.
Igor Volf,
izvršni direktor OE SU

STROKOVNE
STORITVE

Metering is our Business
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letošnjem letu sta se zgodili tudi dve likvidaciji bank
v Sloveniji, kar povečuje tveganja pri poslovanju z
bankami in zahteva večjo pozornost pri sprejemanju
odločitev o izvajanju bančnih transakcij.
Evropska centralna banka (ECB) je v začetku novembra znižala temeljno obrestno mero z 0,5 na 0,25 odstotka. To je nova
zgodovinsko nizka raven. Inflacija v evroobmočju je oktobra
padla na 0,7 odstotka - gre za najnižjo raven po januarju 2010.
Ekonomski kazalci potrjujejo, da države v evro območju skupaj
ustvarjajo šibko gospodarsko rast. Učinki izboljšanega finančnega okolja se počasi, a zanesljivo kažejo v realnem gospodarstvu,
a tveganje za recesijo ostaja. Ta izhaja predvsem iz šibke gospodarske aktivnosti.
Zaradi poenotenja in pospešitve uvajanja SEPA storitev je bila
v marcu 2012 sprejeta Uredba o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih.
Uredba določa obvezno uporabo standardov ISO 20022 xml za
izmenjavo podatkov o kreditnih plačilih in direktnih obremenitvah med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev. Obvezna
uporaba standarda ISO 20022 xml med ponudniki in uporabniki
plačilnih storitev za kreditna plačila se prične 1. februarja 2014,
zato v sodelovanju z Informatiko d.d. izvajamo prilagoditve programov.
V letu 2013 intenzivno potekajo dela na področju prenove
eIS–aplikacija saldakonti. Tekom celotnega leta 2013 potekajo
testiranja in dopolnitve eIS–aplikacije saldakonti. Prenovljena
aplikacija uvaja nove pristope pri izvajanju poslovnih procesov,
to pa posledično vpliva na računovodsko spremljanje terjatev in
plačil. Po novem se bodo saldakonti vodili na nivoju pogodbenega računa in ne več na nivoju merilnega mesta. Ne bo več delitve
na mesečni in letni odjem.
V letu 2013 je bila sprejeta novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
Zakon naj bi omejil zavlačevanje postopkov stečaja in izčrpavanje insolventnih dolžnikov. Ena od novosti zakona je lažji in

hitrejši vstop upnikov kot ekonomskih lastnikov med lastnike
podjetja in s tem prevzem nadzora nad njegovim upravljanjem.
V večjih, trajno nelikvidnih družbah bodo upniki v postopkih
prisilne poravnave preko upniškega odbora lahko svoje terjatve
preoblikovali v kapitalske deleže brez soglasja lastnikov in tako
ohranili sposobnost za nadaljnje poslovanje družbe. Prav tako bo
zakon redefiniral oz. zaostril pogoje ugotavljanja insolventnosti
družb, pospešil stečajne postopke in uvedel instrument nezaupnice stečajnim upraviteljem.
V začetku leta so se začela uporabljati tudi nova davčna pravila. Tako smo ob pripravi obračunov in poročil za leto 2012
vpeljevali še postopke, skladne z novimi davčnimi pravili.
V maju je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013
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in 2014. 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 je
bil dvig zgornje stopnje DDV za dve odstotni točki, in sicer z 20
na 22 in spodnje z 8,5 na 9,5 odstotka s 1. julijem 2013.
V letošnjem letu so se zgodile številne spremembe tudi na
področju delovne zakonodaje, kar je vplivalo na obračun plač.
Predvsem je bilo potrebno prilagoditi izračune za delavce starejše
od 60 let in tiste, ki se zaposlujejo prvič. Po novem bomo Davčni
upravi poročali tudi o neobdavčenih povračilih in nadomestilih
zaposlenim, kar pomeni nove prilagoditve obračuna plač. S tem
v zvezi sta od letošnjega leta v veljavi dva najpomembnejša zakona iz naslova delovno-socialne zakonodaje ZDR-1 in ZPIZ-2.
Do konca leta pričakujemo, da bo zakonodajalec objavil še nekatere spremembe in novosti, ki bodo stopile v veljavo s 1. 1. 2014
in jih bo potrebno vpeljati v obstoječe poslovanje.
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Tudi v letu 2013 smo redno pripravljali informacije o poslovanju posameznih družb in skupine Elektro Ljubljana, tako za
notranje kot zunanje uporabnike. Med zunanjimi uporabniki so
najpogosteje nadzorni svet družbe, SODO, Javna agencija RS za
energijo, Slovenska odškodninska družba kot upravljavec državnega premoženja, resorno ministrstvo, AJPES, Statistični urad
RS, banke in druge institucije.
Izdelali smo poslovni načrt Elektra Ljubljana za leto 2014 in
triletni poslovni načrt za obdobje 2014 - 2016. Proces planiranja
poslovanja v družbi smo v letu 2012 podprli z orodjem Cognos
TM1, letos pa smo v okolju Cognos BI izdelali še ustrezna poročila o doseganju planov. To nam omogoča vrednostno in količinsko primerjavo realizacije tekočega leta s planom in realizacijo
predhodnega leta, tako po organizacijskih enotah kot po kontih
in vrstah dela.
Ob zaključku leta se sodelavcem zahvaljujem za korektno sodelovanje in želim srečno in uspešno leto 2014.
mag. Marjan Ravnikar s sodelavkami,
izvršni direktor OE RFS

OE TP

Učinkovita podpora
uspešnemu poslovanju
Služba za informacijske
storitve

Nejc Bergant pri delu na informacijskih povezavah.

Na področju zagotavljanja skupne centralne informacijske
infrastrukture smo v začetku leta 2013 izpeljali umestitev VTL
knjižnice v produkcijsko okolje za potrebe arhiviranja podatkov
ter umestitev V3700 diskovnega sistema v produkcijsko delovanje. Skrbeli smo za redno posodabljanje strežniške infrastrukture
podatkovnih centrov in izvajali redne zamenjave računalniške
opreme.
Izvedena je bila postavitev sodobnega sistema za konfiguracijo in nadzor nad delovnimi postajami MS SCCM 2012 (System
Center Configuration Manager). V teku je projekt integracije
Lync komunikacijskega sistema s telefonsko centralo. S Službo
za telekomunikacije pa izvajamo projekt segmentacije komunikacijskega omrežja Elektra Ljubljana.
Na področju razvoja in vzdrževanja programske opreme smo
sodelovali pri uspešnem zaključku pilotnega projekta MAXIMO
(vzdrževanje elektroenergetskega omrežja), pri prenovi IIS, vodili projekt EDP.1, čigar namen je integrirati informacijske rešitve na EDP v prenovljen informacijski sistem eIS. Implementirali
smo tudi aplikacije (poročila) v sistemu COGNOS BI in povezavo COGNOS BI (realizacija) s COGNOS TM1 (plan). Od maja
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2013 je ponovno osvežena informacijska podpora HelpDesk. V
produkciji je uporaba dokumentnega sistema – DMS.
Na področju geografskih informacijskih sistemov (GIS) - PIS
ELJ smo nadaljevali s projektom Nadgradnja SDMS PIS ELJ. V
njegovem okviru smo izdelali modul Enopolne sheme, katerega
osnovni namen je izdelava topologije elementov znotraj transformatorskih postaj (TP) ter ažuriranje sredstev vzdrževanja in
opreme TP v bazi tehničnih podatkov. Uvozili in povezali smo
podatke elektronske zemljiške knjige, zemljiškega katastra in
osnovnih sredstev ter izdelali osnutek aplikacije Nepremičnine
z možnostjo čiščenja obstoječih podatkov. Za nami je tudi uspešno zaključena prva faza projekta Povezava sredstev vzdrževanja (SN odseki) z OS.
Na na finančno računovodskem področju je bilo težišče dela
usmerjeno k uvedbi informacijske rešitve za spremljanje in obračun potnih nalogov kot dodatni modul Četrta pot RIS4. Druga pomembna zadeva je bila prestavitev IBM Cognos TM1 platforme
iz Informatike d.d. v Elektro Ljubljana. V senci teh dveh projektov
pa so potekale tudi priprava novih informacijskih orodij in sprotne
posodobitve in dopolnitve že vpeljanih z novimi funkcionalnostmi
kot posledica sprememb v delovnih procesih. V ta namen so bile
realizirane programske rešitve, skladne z XML shemami.
V okviru sistema za upravljanje varovanja informacij (SUVI)
je bila v sodelovanju s pooblaščencem za varovanje informacij
v prvi polovici leta 2013 izvedena ponovna celotna analiza informacijskih tveganj. Z aktivnim in konstruktivnim delom smo
sodelovali pri izvedbi notranjih presoj standardov ISO 27001 in
9001, prav tako pri ažuriranju Izjave o primernosti (SOA). Na
podlagi zgoraj navedenih aktivnosti smo tako uspešno prestali
zunanjo presojo na področju ISO 27001 s strani SIQ-ja. Konec
maja in v začetku junija 2013 smo izvedli penetracijski test –
analizo varnosti informacijskega sistema. Izvedena je bila »požarna« vaja, ki predstavlja verificiranje delovanja informacijskih
sistemov v visoki razpoložljivosti. Realizacija priporočil iz naslova zunanje presoje ISO 27001 je v zaključevanju.

Služba TK storitve
V letu 2013 smo v službi za TK storitve nadaljevali z uvajanjem digitalizacije radijskega sistema.
Poleg lokacije na Jančah je z digitalnim repetitorjem zdaj
opremljena tudi lokacija Avtotehna. V letu 2014 je planiran celovit prehod na digitalno radijsko omrežje Elektro Ljubljana.
Nameščeni so bili novi brezprekinitveni napajalni sistemi v DE
Trbovlje in DE Novo mesto ter izvedena zamenjava baterij obstoječih brezprekinitvenih sistemov na 19 lokacijah RTP. V RTP
Trebnje in RTP Žiri so bila nameščena nova IP stikala, IP/MPLS
naprave na lokacijah DCV Glavni, RTP Vič, RTP Litostroj, RTP
Šiška, RTP Bežigrad. Zamenjani so bili jedrni hrbtenični IP
stikali na lokacijah DCV Glavni, Uprava in stikala za poslovno omrežje in telefonijo na lokacijah DE NM in DE Trbovlje.
Izvedena je namestitev IP stikal za Elektro Energijo na Slovenski
56/4 in postavitev 10 GbE omrežja za njihove strežnike.
Začeli smo z izvajanjem segmentacije naslovnega prostora
podjetja Elektro Ljubljana. Nameščanje ELES-ove TK opreme v

Delo na TK razdelilniku.

naše RTP objekte za potrebe nadzora in upravljanja EE omrežja
se je v letu 2013 nadaljevalo. Izvedena je selitev TK opreme v
nov TK prostor v RTP Cerknica. V letu 2013 smo zgradili 36 km
novih optičnih kablov, od tega 25 km samonosilnih in 11 km
zemeljskih. Zgrajen je ADSS optični kabel na relaciji RTP
Vrhnika–RP RŽV, ki zagotavlja redundantno povezavo na tem
območju. Zgrajeni ADSS privod in namestitev TK opreme RP
Sora Fužine pa zagotavlja potrebne TK povezave za daljinski
nadzor nad energetskim objektom. Zgrajen je zemeljski optični kabel na relaciji RTP Vič–RP Kozarje ter drugi krajši optični
odseki oziroma privodi. Izvedene so prestavitve oziroma pokablitve optičnih kablov v Črnučah in Škofljici ter dokončano popravilo OPWR kabla Hudo-Trebnje. V sodelovanju s podjetjem
Stelkom, ki za nas trži viške naših TK kapacitet, smo v letu 2013
za Elektro Ljubljana d. d., spet ustvarili za okoli 800 tisoč evrov
prihodka zgolj iz naslova trženja viškov TK kapacitet. Ob zaključku leta se predvsem vsem sodelujočim pri projektih iskreno
zahvaljujemo.

Služba nabave
Tudi v iztekajočem letu 2013 nas v službi nabave 12 zaposlenih skrbi za čim bolj nemoteno dobavo blaga in storitev uporabnikom naših storitev. Naloga nabave je, da našim notranjim
naročnikom zagotovimo pravo blago oz. storitev ob pravem
času in seveda za primerno ceno, upoštevajoč pravila naročanja
in nabave.
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Stalno skrbimo tudi za ohranjanje dobrih poslovnih odnosov
z našimi dobavitelji blaga ter izvajalci storitev, tudi morebitne
reklamacije skušamo reševati konstruktivno.
V delu, ko nabavljamo za dejavnost javne gospodarske službe, smo v družbi zavezani k naročanju blaga, gradenj in storitev
po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem in transportnem področju ter področju poštnih storitev (ZJNVETPS). O
velikem obsegu dela na področju nabave in naročanja materiala
in storitev govori podatek o izdanih naročilnicah v letu 2013.
Naročilnice izdelujemo na podlagi potrjene zahtevnice in dolgoročnih pogodb oz. sproti izvedenih postopkov naročanja.
Za centralno skladišče v Črnučah skrbi pet sodelavcev.
Dnevno izvajajo prevzem materiala od dobaviteljev, izdajajo in
vršijo prevoz le-tega našim uporabnikom – skladiščem po nadzorništvih, ki delujejo v okviru OE SDO ter skrbijo za optimalne
zaloge posameznih artiklov.
Zaposleni v nabavi se zavedamo, da je naročnik zadovoljen,
če blago ali storitev prejme v primernem roku in obsegu. Zato je
nujno, da so potrebe z zahtevnico izražene pravilno in pravočasno, še zlasti, ker postopki javnega naročanja niso enostavni in
terjajo svoj čas. S kakovostnim delom bomo lahko tudi mi prispevali k temu, da bo celoten proces potekal kar se da nemoteno
in brez večjih težav.

Služba režijskih dejavnosti
Služba režijskih dejavnosti je tako kot že mnoga leta poprej
skrbela za aktivnosti na področju vzdrževanja poslovnih in obratnih stavb, počitniških kapacitet, voznega parka, orodja in mehanizacije.
Investicije v oddelku poslovnih in obratnih stavb smo realizirali skladno s plani in razpoložljivimi sredstvi. Veseli smo, da
smo v Kranjski Gori uspeli sanirati in prenoviti počitniško hišo
s štirimi apartmaji, ki bodo našim zaposlenim nudili kakovosten
oddih. V oddelku avtoprometa in orodja smo v okviru investicij zamenjali 15 osebnih vozil, 16 terenskih vozil in 2 kombija.
Nakup orodja pa izvajamo skladno s potrebami zaposlenih.
Služba režijskih dejavnosti bo tudi v prihodnje aktivna na področju vzdrževanja in svetovanja, predvsem bo izvajala podporo
Kabli na skladiščnem prostoru.
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OE Skupne storitve

S trdim delom do
želenih rezultatov
Organizacijska enota Skupne storitve prav gotovo pokriva
največ raznolikih delovnih področji v našem podjetju. Skupaj
zagotavljamo strokovno podporo prav vsem delovnim procesom
Elektra Ljubljana in lahko rečemo, da smo pri tem uspešni.

Kadrovska služba

Sedež Elektra Ljubljana.

drugim organizacijskim enotam družbe in s tem omogočala kakovostno in učinkovito delovanje delovnih procesov družbe. V
oddelku poslovnih in obratnih stavb zato strmimo k energetski učinkovitosti stavb, s katerim bomo zmanjšali obratovalne
stroške. V oddelku avtoprometa pa za potrebe usklajenosti voznega parka s procesom dela in zahtevnostjo opravljanja nalog
ter predvsem varnostjo zaposlenih skrbimo za obnovo in redno
vzdrževanje voznega parka.
Zahvala za nemoten proces gre sodelavcem v službi režijskih
dejavnosti ter tudi gospodarjem in referentom avtoprometa na
distribucijskih enotah, s katerimi si tudi v prihodnje želimo pozitivnega in uspešnega sodelovanja.
V želji, da bomo skupne cilje uspešno in učinkovito dosegli
tudi v letu 2014, voščimo zaposleni v službah OE Tehnična podpora sodelavcem in njihovim bližnjim lepe praznike ter srečno in
zadovoljno novo leto.
mag. Marjan Ravnikar s sodelavci,
izvršni direktor OE TP

www.avtohisamalgaj.si

Skoraj 1.000 zaposlenih v skupini Elektro Ljubljana s svojim odnosom do dela in sodelavcev izpolnjujemo naše poslanstvo in zagotavljamo uporabnikom zanesljiv, varen, kakovosten in trajnosten distribucijski elektroenergetski sistem, v
hčerinski družbi Elektro energija pa poskrbijo za nakup in prodajo električne energije končnim odjemalcem. Ob zavedanju,
da vodimo kadrovske aktivnosti za vse naše sodelavce, postane delo kadrovske službe še posebej odgovorno. V kadrovski
službi smo v letošnjem letu skrbeli za upravljanje kadrovskih
procesov in izvajali vse potrebne operativne kadrovske postopke. Posameznim OE in DE v Elektru Ljubljana in v hčerinski
družbi Elektro energija smo se trudili biti učinkovita podpora
s strokovnimi nasveti in hitrim odzivom pri reševanju tekoče
kadrovske problematike.
Zaradi starejše delovne sile smo pri zaposlovanju sledili
ključni strateški usmeritvi po pomlajevanju zaposlenih na terenu. Odločitve o novih zaposlitvah so bile skrbno premišljene,
strokovno izvedene in nadzorovane, saj je zaradi restriktivne politike zaposlovanja ter nizke stopnje fluktuacije prav vsak zaposleni dragocena pridobitev za družbo.
V letošnjem letu smo v kadrovski službi v skladu z ZVOP-1
in priporočili zunanje presoje uredili dostope do kadrovskih evidenc, pripravili smo Navodilo o postopku primopredaje poslov
in sredstev ter v sodelovanju s SIS pripravili aplikacijo za spremljanje bolniških odsotnosti zaposlenih. V skladu z ISO standardom smo pripravili predpis procesa ravnanja s človeškimi viri v
družbi, njegove aktivnosti, naloge, umeščenost, organiziranost
in razmejitev odgovornosti, ki so ključne za izvajanje procesa
ravnanja s človeškimi viri v družbi. Definirali smo tudi kazalnike
na kadrovskem področju.
V sodelovanju z vsemi OE in DE smo izdelali Plan kadrov za
prihodnje leto, v katerem smo določili optimalno število zaposlenih za vsako OE in DE, pri čemer smo upoštevali tudi predvidene upokojitve, problematiko invalidov in daljših bolniških
odsotnosti. S Planom kadrov smo natančno določili nadaljnje
ukrepe za optimizacijo kadrovske strukture.
Da se bo Elektro Ljubljana še naprej razvijala v odlično družbo, potrebuje slehernega med nami - našo energijo in
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prizadevanja, ki jih vlagamo v uresničevanje naših načrtov. Ker
je ena naših pomembnih usmeritev skrb za razvoj zaposlenih,
si želimo, da bi pri sodelavcih krepili tiste kompetence, ki jih
potrebujejo za čim bolj učinkovito opravljanje svojih delovnih
nalog. Izpopolnjevanje znanja, pridobivanje novega in usposabljanje zaposlenih namreč pomembno vpliva na učinkovitost podjetja, njegovo ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih.
Predvsem pa je izobraževanje odgovornost do samega sebe in
sodelavcev. Pridobljeno znanje nas zavezuje, da ga uporabljamo v praksi ter prenašamo na druge. Z lastnim razvojem razvijamo tudi podjetje, v katerem smo zaposleni. Zato smo poleg
aktivnosti upravljanja kadrovskih procesov veliko pozornost
posvetili tudi izobraževanju zaposlenih. V letošnjem letu smo
z namenom vzpostavitve sistematičnega, ciljno usmerjenega in
bolj racionalnega pristopa k izobraževalnemu procesu pripravili
nov Pravilnik o izobraževanju, ki bo podlaga za celovit sistem
razvoja kadrov v prihodnjem letu, s posameznimi OE in DE pa
smo pripravili Plan izobraževanj.
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V kadrovski službi se zavedamo pomena družbene odgovornosti podjetja, zato smo tudi letos omogočili dijakom in študentom praktično usposabljanje z delom.
Skupina Elektro Ljubljana je ponosna lastnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje, v okviru katerega so tudi v letošnjem letu potekale številne aktivnosti na področju promocije
zdravja na delovnem mestu, od fitnesa in vodenih organiziranih
vadb do preventivnih pregledov prsi za sodelavke. Naše najmlajše pa je tudi tokrat ob koncu leta razveselil Dedek Mraz. Tudi
letos nismo pozabili na praznično obdarovanje socialno ogroženih otrok, zato se ob tej priložnosti vsem sodelavcem iskreno
zahvaljujemo za sodelovanje.

Splošna služba
Poslovno leto je minilo v bolj ali manj stalnih prizadevanjih,
da bi kljub kadrovskim težavam izpolnili vse predvidene naloge, poleg tistih, ki jih nosi vsakodnevno, nenačrtovano delovanje sistemov poštnih storitev, ekonomata ter telefonske centrale.
Upokojitev Štefke Podlogar, ki se ji tudi na tem mestu zahvaljujemo za dolgoletno uspešno delo, je uspešno nadomestila
Mirjana Malovrh, ob nenačrtovanih odsotnostih pa smo z medsebojnim sodelovanjem zapolnili še tako kadrovsko problematične dneve.
Kot enega najpomembnejših dogodkov je potrebno omeniti dokončni prehod vseh poštnih storitev na družbo Informatika d.d., ki
je tudi v delni lasti naše družbe. Vsakodnevna navadna in izredna
pošta ter kurirske storitve na relacijah med Slovensko cesto, DE
Ljubljana mesto in DE okolica, so sedaj v domeni Informatike d.d.
in njenih podizvajalcev, vse morebitne težave, ki seveda nastanejo
ob vsakem takšnem večjem poslovnem preskoku pa lahko uporabniki kadarkoli javite v glavno vložišče podjetja ali pa na e-pošto
vlozisce.uprava@elektro-ljubljana.si. Uporabnike naših storitev
moramo opozoriti tudi na dejstvo, da je ob uvedbi specializiranih klicnih centrov na drugih področjih poslovanja naše družbe
(prijave napak, priklopi, odklopi, dobava električne energije),
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telefonska centrala v okviru Splošne službe postala izključno telefonski center, ki skrbi za prevezave klicev poslovnih strank, ter
strank, ki vedo, katerega zaposlenega kličejo in zakaj. Seveda bo
minilo še precej časa, preden bodo vsi klici strank, glede na njihovo vsebino, naslovljeni na pravi klicni center.
Na koncu naj omenim tudi, da je Splošna služba, ob svojih
rednih procesih, nudila tudi pravno pomoč v postopkih javnega naročanja, ukvarjali pa smo se tudi s projektom za uvedbo
elektronskega dokumentnega sistema in s projektom za ureditev
nepremičninskega področja v družbi. V Splošni službi z zadovoljstvom ocenjujemo leto 2013 kot uspešno leto, saj smo izpolnili zadane poslovne cilje. Uspešno in predvsem zdravo leto
2014 želimo tudi našim sodelavcem v skupini Elektro Ljubljana.

Pravna pisarna
V letu 2013 med bistvene aktivnosti Pravne pisarne vsekakor
uvrščamo aktivno sodelovanje pri pripravi novega Energetskega
zakona (EZ-1). Usklajevanje predlogov in dopolnitev k osnutku zakona je potekalo na vseh nivojih, tako znotraj podjetja kot
med drugimi, zunanjimi zainteresiranimi deležniki. Bistvene
spremembe so že bile predstavljene v eni od prejšnjih številk,
na tem mestu lahko le dodam, da je osnutek zakona že prestal
javno obravnavo v Državnem zboru. V prihodnjem letu pričakujemo implementacijo zakonskih določb ter predvsem pripravo
predlogov in spremljanje uveljavitve pripadajočih podzakonskih
predpisov. Iztekajoče leto je prav tako zaznamoval dolgo pričakovani sprejem Zakona o delovnih razmerjih in s tem povezano
prilagajanje poslovanja podjetja na področju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
Na splošno lahko rečemo, da je težka gospodarska situacija
pustila posledice v delu pravne pisarne naše družbe, saj so se
zaradi splošnega stanja v državi spremenile tudi zahteve strank.
Tako je bilo zaznati povečano število odškodninskih zahtevkov,
sodnih sporov, izterjav in druge tovrstne pravne problematike,
pri tem pa seveda nismo bili prikrajšani za naloge s področij
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korporativnega prava, podpore hčerinskim družbam, urejanja
lastniških in drugih stvarno pravnih razmerij, sodelovanja v komunikaciji s SODO in JARSE in drugih. Kakorkoli, tudi v iztekajočem se letu se nismo dolgočasili. Predvsem pa upam, da ste
bili sodelavci s podporo pravne pisarne zadovoljni.

Služba za marketing in
komuniciranje
Delo v naši službi je vedno pestro in razgibano, enako je bilo
v iztekajočem se letu.
Aktivnosti smo izvajali v skladu z letnim planom. Med pomembnejšimi zadolžitvami službe je bilo gotovo sodelovanje
pri pripravi letnih poročil. Kot vsako leto doslej smo podpirali strokovne dogodke s področja energetike, na številnih smo
sodelovali tudi s strokovnimi prispevki. Tako smo se udeležili
konference EN.Odmev, z več kot 20 referati smo sodelovali na
konferenci CIGRE-CIRED, konec novembra pa smo organizirali
predstavitev skupine na energetski konferenci Energija13, kjer
smo bili zlati sponzorji. Sodelovali smo pri izvedbi aktivnosti ob
svetovnem dnevu varčevanja z električno energijo in v posebni
akciji ob dnevu Zemlje v mesecu aprilu. Izjemno pomemben dogodek za družbo je bila organizacija Dneva podjetja, ki smo ga
po nekaj letih premora letos septembra organizirali v Sodražici.
Za obveščenost naših sodelavcev in partnerjev redno skrbimo z
mesečnimi objavami elektronskih novičk ter z izidom štirih številk Novic letno. Z veseljem se odzovemo na povabila vrtcev in
šol za izobraževanje o poklicu elektrikarja, organizirane skupine
šolarjev pa smo peljali tudi na oglede MHE.
V skladu s sprejetimi kriteriji in strateškimi usmeritvami družbe z donacijami in sponzorstvi podpiramo tudi lokalne skupnosti
in humanitarne akcije. Obenem preko številnih komunikacijskih
kanalov skrbimo tudi za redno komuniciranje z zaposlenimi in
našimi strankami, medije pa s sporočili za javnost obveščamo o
pomembnejših dogodkih v družbi.

Izobraževanje za delo z avtokošaro.

Izobraževanje za delo z avtokošaro.

Oddelek za varnost in
zdravje pri delu
V Oddelku za varnost in zdravje pri delu se tako kot pretekla
leta predvsem trudimo dvigniti varnostno kulturo v podjetju ter delovati preventivno. Izvajamo dosledne raziskave vzrokov za nastanek delovnih nezgod in nevarnih dogodkov ter skrbimo za njihovo
odpravo. Spodbujamo izvajanje internih nadzorov na terenu in s
tem povezano dosledno spoštovanje varnostnih pravil ter uporabo osebne varovalne opreme pri izvajanju vseh del. Skrbimo za
pravočasno izvajanje dodatnih strokovnih usposabljanj s specifičnih področji dela, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu. Na
področju dela pod napetostjo na NN so v tem letu nastopila prva
obnavljanja znanj. Skupina za izvajanje dela pod napetostjo na SN
– čiščenje TP postaj pa je v tem letu z deli tudi pričela. Sodelovanje
z obema hčerinskima podjetjema poteka zelo uspešno.

Služba za kakovost

Jože Purkat pri razdeljevanju pošte.

Tina Matoš na delovnem mestu.

Promocijski prostor Elektra Ljubljana.

V letu 2013 smo pridobili pozitivno mnenje zunanje presoje
SIQ, prav tako je bil uspešen in produktiven sestanek Sveta sistemov vodenja kakovosti. Iz zunanje presoje smo pridobili 30 priporočil, ki smo jih na svetu obravnavali in se že izvajajo po potrjeni
časovnici. Ravno tako smo obravnavali poročila posameznih programov za vsak standard posebej. Skladno s časovnico bo v podjetje Elektro Ljubljana vpeljan tudi Sistem celovitega upravljanja
z incidenti, ki bo poskrbel, da se bo vsak dogodek (varnostni,
okoljski, informacijski) še natančneje obravnaval, da bo pretok informacij boljši. Vse za to, da bomo na delovnem mestu bolj varni
in da bo naše delo skladno z internimi akti in zakonodajo. Služba
aktivno sodeluje pri prenovi procesov in prenosa celotnega poslovanja skozi procesno sliko v program ARIS. Rezultat bo večja
preglednost in manj dokumentacije, ki ureja posamezna področja
(OP, NA, pravilniki), natančneje bodo definirane odgovornosti in
lažje bo ohranjati ažurnost dokumentov.
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Prikaz reševanja ponesrečenca na drogu.

Vodja službe je tudi koordinator tveganj. Podjetje je sredi letošnjega leta vzpostavilo Celovit sistem upravljanja s tveganji.
Prepoznanih je bilo 33 različnih tveganj, od tega 9 velikih, ki
jih družba obvladuje z različnimi ukrepi. Vzpostavljen sistem
je tudi osnova za plan notranje revizije. Nekateri novi ukrepi
so že v pripravi, z nameno, se tveganja še znižajo. Poročila
koordinatorja bosta prejela uprava in revizijska komisija nadzornega sveta.

Služba za kakovost in
vodenje projektov –
projektna pisarna
V letu 2013 se je v podjetju izvajalo 26 razvojnih projektov,
kar 11 jih bo zaključenih do konca leta, v izvajanju pa ostaja še
15 razvojnih projektov. Poleg le-teh za prihodnje leto načrtujemo 10 novih razvojnih projektov, predvsem s strateškega področja poslovanja družbe in tehnoloških procesov.
Med strateškimi projekti je bil letos uspešno zaključen pomemben projekt Vzpostavitve sistema celostnega upravljanja s
kadri in stimulativnega delovnega okolja predvsem za ključne
kadre. Nadaljujemo delo z usklajevanjem že popisanih procesov
in s popisom podpornih procesov pri projektu Prenove poslovanja družbe. Po uskladitvi procesov planiramo izdajo novega
poslovnika kakovosti ter zamenjavo organizacijskih predpisov
in navodil z novimi, izpisanimi iz Arisa.
Na področju optimiranja vzdrževanja omrežja s projektom
Optimiranja vzdrževanja EEI pristopamo k nadaljevanju del na
uvajanju IBM Maximo programske opreme. V tem sklopu se odpira nov nacionalni projekt s področja pametnih omrežij NER
300, za katerega se še potegujemo za EU sredstva. V projekt
so vključena vsa slovenska elektrodistribucijska podjetja, ELES
in SODO ob podpori Ministrstva za infrastrukturo in prostor. V
kolikor bo razpis ustrezno sprejet in potrjen, bomo pridobili 50
% sofinanciranih vloženih sredstev.
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Na področju načrtovanja tehnoloških in poslovnih sistemov
je najobsežnejši projekt uvajanja sodobne komunikacijske opreme in storitev, ki se uspešno izvaja in se bo nadaljeval še v letu
2014. Zaključeni so projekti s področja kalkulacij in normativov
za elektromontažna dela na omrežju. Nadaljujejo se dela na štirih projektih EU ter na nadgradnji sklopa programske opreme
SDMS PISELJ.
Na segmentu Študije načrtovanja omrežij in postrojev ter
elektroenergetskih analiz so se dela odvijala v okviru plana. EE
analize SN povezav in vključitev proizvodnih virov na obnovljive vire energije v omrežje pa se zmanjšuje zaradi manjših investicijskih vlaganj.
Namen projektne pisarne je, da deluje kot informacijsko središče projektov in skrbi za dober pretok informacij. Imeti mora
centraliziran pregled in nadzor nad izvajanjem projektov, pregled
nad viri financiranja in pregled nad stroški. Obvladuje tudi sistem
stalnih izboljšav, kar poleg popularizacije sistema obsega tudi nudenje podpore predlagateljem, koordinacijo izvedbe ocenjevanja
sprejemljivosti predlogov tehničnemu kolegiju in izvedbo vseh
potrebnih aktivnosti za nagrade in priznanja predlagateljem. V letošnjem letu smo prejeli tri predloge stalnih izboljšav.
Zavzeli se bomo za nadaljevanje popularizacije sistema stalnih izboljšav, saj lahko zaposleni s konkretnimi idejami za izboljšave na delovnem mestu oz. v procesih veliko prispevajo k
učinkovitosti izvajanja procesov v podjetju in s tem k pozitivnemu poslovnemu izidu. Pozivamo sodelavce, da podajate predloge stalnih izboljšav tudi v letu 2014, projektna pisarna pa vam bo
nudila vso potrebno podporo.
mag. Mark Collauti s sodelavkami in sodelavci,
izvršni direktor OE SS

Praznična Ljubljana.
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Elektro energija v 2013

Energično in zanesljivo v 2014

C

Družba Elektro energija v decembru obeležuje drugo leto samostojnega
poslovanja po izčlenitvi dejavnosti iz matične družbe. Poleg dejavnosti prodaje
električne energije končnim odjemalcem je družba razvila tudi dejavnost
trgovanja z električno energijo na debelo. V letu 2013 je razširila svoje
poslovanje še na področje prodaje zemeljskega plina in ustanovila tri hčerinske
družbe za trgovanje z električno energijo na debelo na Hrvaškem, v Srbiji in v
Bosni in Hercegovini, ki skupaj z družbo tvorijo skupino Elektro energija.

ilji družbe v letu 2014 sledijo
strateškim ciljem, z namenom
uporabiti svoje prednosti, odpravljati slabosti in izkoristiti
priložnosti ob sprejemljivih tveganjih:
• krepitev trgovanja na debelo v širši regiji,
• ohranitev tržnega deleža pri trgovini na
drobno v Sloveniji in vstop na tuje trge,
• vstop na trg drugih energentov in povečanje tržnega deleža pri trgovini na
drobno z drugimi energenti,
• širitev ponudbe energetskih storitev,
• zagotavljanje stabilnega finančnega
poslovanja v okviru sprejemljivega
tveganja.
Naše poslanstvo je zagotavljati zanesljivo oskrbo z energijo. Vrednote naše
družbe so dolgoročni partnerski odnos z
našimi poslovnimi partnerji, skrb za vsestranski razvoj zaposlenih, odgovornost
do vseh deležnikov in tudi širšega okolja.
V letu 2013 je področje trgovine na
debelo zaznamovala predvsem povečana
kompleksnost trgovanja, povezana s širitvijo na nove trge, s trgovanjem z novimi
produkti (čezmejne prenosne zmogljivosti in plin) ter novimi poslovnimi partnerji. Izpolnili smo vse zadane cilje širitve,
hkrati pa realizirali zastavljene cilje trgovanja z električno energijo. Ocenjujemo,
da bomo v okviru trgovine na debelo v
letu 2013 dosegli obseg prodaje v višini
5,7 TWh, kar znaša približno 250 mio
EUR prihodkov.
Zaradi ambicioznih in razvojno naravnanih ciljev smo v leto 2013 na področju
trgovine na debelo vstopili organizacijsko,
kadrovsko in informacijsko okrepljeni.

Poleg obstoječih trgov smo svoje delovanje razširili na območje Madžarske. Na
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v
Srbiji pa smo sedaj prisotni tudi z lastnimi hčerinskimi družbami. Vzpostavljene
imamo bilančne skupine v osmih državah:
Slovenija, Nemčija, Avstrija, Madžarska,
Italija, Srbija, Bosna in Hercegovina in
Hrvaška (plan: december).
Samostojno smo prisotni še na treh energetskih borzah, in sicer BSP SouthPool
(Slovenija), EPEX Spot (Francija,
Nemčija) in HUPX (Madžarska), načrtujemo pa tudi aktivno delovanje na borzi
EEX Derivatives (Nemčija). Ob trgovanju na energetskih borzah Elektro energija trguje tudi preko OTC trgovalnih
platform (brokerji) ter bilateralno sodeluje z več kot 40 pogodbenimi partnerji
iz dvajsetih držav. Omeniti velja še vzpostavljeno čezmejno infrastrukturo, ki jo

izkoriščamo za trgovanje na teritorialnih
mejah zgoraj omenjenih držav.
Za leto 2014 smo si na področju trgovine na debelo zadali zelo ambiciozne cilje
nadaljnje rasti poslovanja ter krepitve na
območju regije JV Evrope. Največjo rast
poslovanja pričakujemo na Madžarskem
trgu ter znatno povečanje aktivnosti v
Bosni in Hercegovini. Nadaljnja širitev
bo usmerjena na vzhodne trge.
Na področju trgovine na drobno smo
v iztekajočem se letu oblikovali cenovno
najugodnejšo ponudbo električne energije
za gospodinjske odjemalce, vstopili smo
na trg zemeljskega plina in z agresivno
prodajo uspeli pridobiti nove odjemalce
obeh energentov. V letu 2014 bomo tako
dobavitelj električne energije več kot 1000
novim malim poslovnim odjemalcem.
Dodatne napore smo vložili v dvig kakovosti storitev, predvsem v odzivnost na vseh
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ravneh poslovanja, s čimer smo npr. v klicnem centru več kot razpolovili povprečni
čakalni čas na 1 minuto in zmanjšali delež
neodgovorjenih klicev iz 40 % na 10 %.
Posebno pozornost smo namenili obvladovanju kreditnih tveganj in aktivnem upravljanju celotnega portfelja oz. optimiziranju
nabave energentov, s čimer povečujemo
svojo konkurenčnost in se tako še dodatno
približujemo cilju zadržanja obstoječega
tržnega deleža v naslednjem letu. Dodatna
potrditev, da smo na pravi poti, je dejstvo,
da smo v novembru prvič dobavljali električno energijo večjemu številu gospodinjskih odjemalcev kot mesec poprej.
Na področju upravljanja s tveganji smo
nadgradili metode in postopke upravljanja
s kreditnimi in cenovnimi tveganji. V ta
namen smo pripravili ustrezna navodila.
Pričeli smo z upravljanjem s pomembnejšimi operativnimi tveganji in optimizirali
delovanje odbora in delovne skupine za
upravljanje s tveganji. Upravljanje s tveganji je tako postalo še bolj sistematično.
V letu 2013 smo uspešno vpeljali dokumentni sistem, s katerim smo pokrili
proces likvidacije fakture, vhodno pošto
in podporo sistemom kakovosti. Uspešno
smo nadgradili CRM sistem z modulom
za elektronsko oddajo izvršb na sodišče
ter njihovo spremljanje. ETRM sistem
TDB smo nadgradili z avtomatsko pripravo voznih redov in kreiranjem računov ter
implementirali modul za plin.
Širitvi poslovanja na tuje trge, zagotovitvi ustreznih zavarovanj in vse večji kompleksnosti pri obvladovanju denarnega toka
se intenzivno prilagajajo tudi aktivnosti računovodsko-finančnih storitev. Intenzivna
izterjava terjatev trgovine na drobno vpliva
na povečane aktivnosti na področju saldakontov električne energije. Izvedli smo integracijo trgovalne aplikacije trgovine na
debelo s saldakonti storitev v integriranem
informacijskem sistemu, pričeli pa smo tudi
z uporabo aplikacije za vodenje saldakontov zemeljskega plina z izterjavo in obračunom trošarin in drugih davščin. Zavedamo
se vse večje kompleksnosti, ki jih zahtevajo širitve naše družbe na tuje trge in novi
segmenti, zato smo letos uvedli v uporabo
managerski informacijski sistem (MIS).
Le-ta nam omogoča tekoče spremljanje rezultatov poslovanja. Za hčerinske družbe se
izvaja plačilni promet, nadzira denarni tok
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Elektro Ljubljana OVE v letu 2013

Za nami je leto
uresničevanja ciljev
Leto 2013 je leto uresničevanja zastavljenih ciljev, med katerimi so
bistveni proizvodnja električne, inženiring s področja obnovljivih virov
energije in prehod na druge energente ter proizvodnjo toplotne energije.
Trgovalna soba.

in zagotavlja zavarovanja. Uvaja se tudi
politika transfernih cen in konsolidacija izkazov poslovanja s hčerinskimi družbami.
V letu 2013 je bilo komuniciranje
Elektro energije usmerjeno predvsem v
obveščanje splošne ter strokovne javnosti, kupcev, ustanovitelja in zaposlenih o
konkurenčni ponudbi električne energije
s poudarkom na prepoznavnosti podjetja
in blagovnih znamk, vstopu na trg dobave
zemeljskega plina in ponudbi zemeljskega plina, razvoju podjetja v celostnega
dobavitelja energentov, širitvi na evropski
trg električne energije, s poudarkom na
državah JV ter energetski učinkovitosti. S
ciljem povečanja prepoznavnosti Elektro
energije, naše ponudbe, razumevanja in
zaupanja smo organizirali in izvedli prvo
novinarsko konferenco družbe. Medijem
smo redno posredovali obvestila za javnost in druge aktualne vsebine in obvestila. Z začetkom ponudbe zemeljskega
plina smo delno posodobili tudi vsebine
na spletni strani www.elektro-energija.si.
Z donacijami smo pomagali k uspešni
izvedbi nekaterih dobrodelnih projektov
organizacij in posameznikov. S sponzorstvi pa smo si prizadevali predvsem krepiti prepoznavnost družbe Elektro energija in naših blagovnih znamk, ob tem pa
smo pomagali k doseganju zastavljenih
ciljev sponzorirancev.
Na kadrovskem področju smo nadaljevali z začetimi aktivnostmi na področju
razvoja človeških virov. Na tem področju
so v izvedbi letni razgovori s ciljem razvoja in ciljnega vodenja ter ocenjevanja
kompetenc. Analize, ki bodo temu sledile,
bodo osnova za izpeljavo nadaljnjih optimalnih razporeditev kadrov in izvedbe

kariernih poti zaposlenih. Vse te aktivnosti bodo osnova za merjenje uspešnosti,
nagrajevanje in motiviranje, ki ga nameravamo sistematično vzpostaviti v prihodnje. Veliko aktivnosti je bilo usmerjenih
tudi v graditev organizacijske kulture,
klime in zadovoljstvo zaposlenih. Na tem
mestu velja izpostaviti Pravilnik o inovacijah, katerega namen je povečanje zavzetosti zaposlenih.
Na področju pravne skladnosti je vpeljan sistem stalnega obveščanja vodilnih
delavcev z novostmi na pravnem področju. Z vpeljavo dokumentnega sistema se
povečuje sistematičnost in preglednost
poslovanja. Že vpeljan sistem izvajanja
notranjih presoj in izvajanje aktivnosti
notranje revizije v okviru skupine Elektro
Ljubljana preventivno preprečuje preveliko izpostavljenost tveganju.
Na področju izterjave smo v tem letu
vzpostavili e-izvršbo in s tem centralizirali in optimizirali postopke prisilnih poplačil. S tem smo zagotovili celovit pregled
nad neplačili in dolgoročno tudi pocenili
postopke, saj se od letošnje jeseni večina
pravnih dejanj izvaja v okviru družbe.
Kolektiv Elektro energije vstopa energično v težavno in »recesijsko« leto 2014.
Ponosni smo na stvari, ki jih delamo dobro,
in se zavedamo stvari, ki jih še ne delamo
najbolje, in to popravljamo. Ob koncu leta
se iskreno zahvaljujem za dobro in korektno sodelovanje vsem sodelavcem Elektro
energije in sodelavcem v skupini Elektro
Ljubljana. Vsem vam in vašim dragim
želim vse lepo in dobro med prazniki ter
energično in zanesljivo leto 2014.
mag. Igor Podbelšek,
zastopnik Elektro energije s sodelavci

V

letošnjem letu smo intenzivno
pristopili k realizaciji zastavljenega poslovnega načrta.
Še vedno je največji poudarek
pridobivanje električne energije v desetih malih hidroelektrarnah. Električno
energijo smo pridobivali tudi v 19 lastnih
sončnih elektrarnah, za katere so bili izdelani požarni načrti, kot to določa zakonodaja.
Posebno pozornost smo namenili vzdrževanju proizvodnih objektov.
Upravljamo s sodobnim sistemom nadzora nad delovanjem elektrarn, ki smo
ga razvili ob sodelovanju z zunanjimi
sodelavci. Na posameznih proizvodnih
objektih so tudi v letošnjem letu potekala
vzdrževalna in obnovitvena dela, ki so za
krajši čas zaustavila delovanje teh proizvodnih enot.

Sončne celice na strehi objekta.

Trženje inženiring storitev s področja izvedbe sončne elektrarne »100 % na ključ«
se je v letošnjem letu preusmerilo na izvedbo soproizvodnje toplote in elektrike ter na
montažo toplotnih črpalk. Uspešno smo
zaključili projekt v Celju, izvajamo pa že
nove. V okviru diverzifikacije svojega delovanja smo v Iskri Sistemi v Semiču izved
li projekt zamenjave fosilnega energenta z
lesno biomaso, s čimer bomo podjetju Iskra
Sistemi zagotovili letno 2.000 MWh toplotne energije, kar bo zadovoljilo celotne njihove potrebe po ogrevanju. Celoten sistem
je avtomatiziran, računalniško krmiljen in
neposredno daljinsko nadzorovan s strani
naše službe za vzdrževanje, kar podjetju
Iskra Sistemi zagotavlja nemotene delovne
procese. S to naložbo smo pomembno diverzificirali naše proizvodne vire, hkrati pa
pripomogli k čistejšemu okolju.

Poseben segment našega delovanja je
trženje sistema nadzora nad delovanjem
sončnih elektrarn, ki omogoča celodnevni
daljinski nadzor nad delovanjem sončnih
elektrarn. Nadaljevali smo tudi z izgradnjo polnilnih postaj za električne avtomobile, ki je dolgoročno razvojno naravnan projekt.
V januarju smo sodelovali na konferenci Energetika v kmetijstvu, ki je potekala v Novem mestu. Predstavili smo zanimiv primer postavitve sočne elektrarne
na RTP Litostroj, ki ima poleg zanimive
arhitekturne tudi zanimivo tehnično rešitev in predstavlja tudi pomemben učni
pripomoček SŠTS Šiška.
Za trženje toplotnih črpalk smo razvili
programsko orodje, ki je dostopno na naši
spletni strani. Enostaven program omogoča izračun prihranka pri porabi energije
ob prehodu na toplotno črpalko.
V letu 2014 bomo ob izvajanju naše
osnove dejavnosti iskali nove priložnosti
za svetovanje, izvedbo in vzdrževanje na
področju obnovljivih virov energije ter
energetske preglede, znižanje odkupne
cene proizvedene električne energije v
MHE pa za nas predstavlja izziv, da se še
intenzivneje preusmerimo na druge vire
energije.
Ob koncu leta 2013 se svojim sodelavcem in sodelavcem celotne skupine, zunanjim sodelavcem, kupcem naših storitev in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k
našem delovanju, iskreno zahvaljujem za
tvorno sodelovanje. Želim vam prijetne
in tople praznične dneve, v prihajajočem
letu 2014 pa zdravja, sreče in osebnega
zadovoljstva.
mag. Matjaž Glavič,
Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
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Elektro Ljubljana na mednarodnem sejmu

Energija13

Strokovnjaki iz vse Evrope
zbrani v Münchnu

Skupina Elektro Ljubljana
zlati sponzor konference

V prvi polovici oktobra letos je v Münchnu v okviru mednarodnega sejma
E-CAR TEC potekala delavnica projekta SMARTV2G. Delavnice, na kateri
so poznavalci iz vse Evrope razpravljali o vmesnih rezultatih projekta, se je
udeležila tudi strokovnjakinja Elektra Ljubljana Uršula Krisper s predstavitvijo
rezultatov analize stanja šestega delovnega paketa Testiranje.

Konec novembra letos je v portoroškem hotelu Kempinski potekala
že 9. mednarodna konferenca o elektrodistribuciji, trgu električne
energije in plina. Skupina Elektro Ljubljana je bila letos že drugič zlati
pokrovitelj konference.

Uršula na predavanju.

SMARTV2G je projekt, financiran s
strani Evropske unije, ki poteka že od junija 2011 in se bo zaključil v maju 2014.
Elektro Ljubljana v projektu intenzivno
sodeluje. V sklopu projekta smo v lanskem letu postavili dve »pametni« napajalni postaji za električna vozila za potrebe testiranja v prihajajočem letu, eno
na Trojanah pred gostiščem, drugo pa na
Cigaletovi ulici v centru mesta Ljubljane.

Kot vodje šestega delovnega paketa
smo pripravili analizo obstoječega stanja,
ki zajema stanje uporabe in splošna dejstva o električnih vozilih v Sloveniji, opis
trenutne polnilne infrastrukture na področju Elektra Ljubljana, analizo obnašanja
trenutnih uporabnikov infrastrukture ter
povzetek možnostih upravljanja procesa
polnjenja.
Služba za marketing in komuniciranje

Promocijski prostor skupine Elektro Ljubljana.

Strokovna konferenca ZGS

E-portal za izbiro
izvajalcev gradbenih del
Konec novembra letos je v ljubljanskem hotelu Mons potekala
strokovna konferenca Zbornice za gradbeništvo Slovenije, na kateri so
bili predstavljeni dosedanji rezultati SG projekta. Na konferenci je bila
med drugim predstavljena enotna baza standardiziranih popisov.

Milan Tomšič med predstavitvijo projekta.

Udeleženci konference so se strinjali, da je enotna baza standardiziranih popisov dovolj dobra osnova za začetek dela ter poudarili, da je naloga vseh, da v prihodnje popise
še dodatno dodelajo in dopolnijo. Mag. Milan Tomšič je na konferenci predstavil pilotni
projekt elektronskega portala, ki smo ga za izvajanje razpisov gradbenih del v Elektru
Ljubljana uvedli leta 2006. Njegov namen je bil povečati preglednost nad postopkom
izbire izvajalca gradbenih del ter posledično znižati stroške izvedbe teh del. Kot je poudaril mag. Tomšič, se je investicija v e-portal za izbiro izvajalca gradbenih del povrnila
že v enem letu, poleg tega pa je projekt prinesel tudi dodatne pozitivne učinke kot so
racionalizacija in višja raven poslovanja, povečana učinkovitost in konkurenčnost podjetja ter večja preglednost.
Služba za marketing in komuniciranje

O

srednja pozornost konference
je bila tokrat namenjena prehodu s trga zgolj električne
energije na trg, ki bo vred
notil tako energijo kot tudi zmogljivost
oziroma kapaciteto. Ta prehod predstavlja
izziv, ki vodi k drugačni strukturi trga in
novim poslovnim modelom. Prav tako
predstavlja izziv za proizvajalce, trgovce,
dobavitelje in tudi za sistemske operaterje prenosnih in distribucijskih podjetij
ter tudi regulatorje. Spremembe se bodo
tako dogajale vzdolž celotne vrednostne
verige, fleksibilnost pa bo pri tem dobila
pomembnejšo težo, so poudarili organizatorji konference.
Tako je bil pričakovani razvoj energetskih trgov s posebnim poudarkom na
JV evropski regiji nosilna tema letošnje
konference. Razpravljavci so se dotaknili
nekaterih ključnih vprašanj, kot denimo,
v kolikšni meri vzpostavljanje skupnega
evropskega trga vključuje tudi jugovzhodno Evropo, kako povišani stroški kapitala
na eni in večanje regulatornih zahtev na

drugi strani vplivajo na investicijsko klimo v regiji, kakšna je prihodnost spajanja
trgov in podpornih shem, kakšni so novi
poslovni modeli in programi energetske
učinkovitosti na skupnem trgu ter kakšna
je v njih vloga in pričakovanje odjemalcev.
Ugledna mednarodna konferenca je
tudi letos gostila številne mednarodne
strokovnjake. Na konferenci so s strokovnimi prispevki sodelovali tudi predstavniki skupine Elektro Ljubljana, in
sicer predsednik družbe Elektro Ljubljana
Andrej Ribič, zastopnik družbe Elektro
energija Igor Podbelšek in vodja službe
za napredne storitve v Elektru Ljubljana
Uršula Krisper. Nikola Krečar, direktor
OE trgovina na debelo v Elektro energiji
pa je moderiral tematski sklop o spajanju
trgov in prihodnosti podpornih shem.
Andrej Ribič, predsednik uprave
Elektra Ljubljana, je sodeloval v vsebinskem sklopu o investicijah, v katerem so
udeleženci razpravljali o investicijski klimi v JV Evropi. V svojem prispevku je
izpostavil dejstvo, da poraba električne
energije na dolgi rok raste, ter da je potrebno investicije kljub krizi pravočasno
načrtovati in jih umeščati v prostor, saj
lahko le na tak način sledimo potrebam
po investicijah v distribucijski sistem ter
zagotovimo stabilnost sistema in zanesljivo oskrbo z električno energijo.
Zastopnik družbe Elektro energije
Igor Podbelšek je sodeloval v tematskem
sklopu o upravljanju s porabo in njegovem pomenu za trajnostno preobrazbo
energetskega trga. V svojem prispevku
je izpostavil dosedanje izkušnje skupine
Elektro Ljubljana in poslovne priložnosti

s področja upravljanja porabe električne
energije, ki jih omogočajo sodobne tehnologije. Uršula Krisper, vodja službe za
napredne storitve v Elektru Ljubljana, pa
se je v svojem strokovnem referatu dotak
nila energetske učinkovitosti v vsakdanji
rabi.
Skupina Elektro Ljubljana je v sodelovanju s podjetjem Avant car udeležencem
konference omogočila, da so se zapeljali
z električnim avtomobilom Tesla S, trem
udeležencem konference, ki so pravilno
odgovorili na nagradno vprašanje, pa smo
podarili VIP vožnjo z avtomobilom Tesla
S. Aktivnosti podjetij v skupini Elektro
Ljubljana smo vidno predstavili tudi na
razstavnem prostoru v preddverju.
Majda Dodevska,
služba za marketing in komuniciranje

Andrej Ribič na konferenci.
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Dogodki leta 2013 v slikah
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POSLOVNI DOGODKI

ELEKTRO ODMEV

DOBRODELNE AKCIJE

OBISKI DELEGACIJ

29. 8. - Skupščina Elektra Ljubljane.
20. 3. - Dobrodelna prodaja butaric za Dejana.
5. 3. - Konferenca En.Odmev 2013.

27. 6. - Obisk mehiške energetske delegacije.

20. 9. - Požarna vaja.
27. 5. - 11. konferenca CIGRE-CIRED.

DRUŽABNI DOGODKI

17. 10. - Predaja dvigala za invalide v Zagradcu.

14. 9. - Dan podjetja.

25. 11. - Akcija zbiranja daril za otroke socialno ogroženih družin.

2. 10. - Delegacija Varstvo kulturne dediščine Srbije.

20. 11. - Konferenca ENERGIJA13.
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IZOBRAŽEVANJE MLADIH IN OTROK

12. 11. - Obisk električarja Pika v vrtcu Kočevje.
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DOGODKI ELEKTRO ENERGIJE

6. 3. - Dan varčevanja v informacijski pisarni.

7. 10. - Dobitniki nagrad v akciji Pripelji odjemalca.

6. 3. - Obisk dijakov Centra srednjih šol Šiška v DCV.

22. 4. - Dan zemlje z Radijem 1.

8. 10. - Novinarska konferenca Elektro energije.

6. 5. - Obisk učencev OŠ Louisa Adamiča Grosuplje v MHE Zagradec.

17. 9. - Podpis donatorske pogodbe z Rdečimi noski.

ELEKTRO ODMEV
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Poslovna inteligenca

Finančno načrtovanje
in rešitev Cognos BI za
spremljanje izkaza uspeha
Poslovna inteligenca (Business intelligence BI) je skupek teorij,
metodologij, procesov, arhitektur in tehnologij, ki pretvarjajo surove
podatke v smiselne in koristne informacije za poslovne namene.
Poslovna inteligenca (BI) zmore pretvoriti velike količine podatkov v
informacije in nam tako pomaga pri prepoznavanju in razvijanju novih
priložnosti. Z uporabo novih pristopov in izvajanja učinkovite strategije
zagotavlja konkurenčno tržno prednost in dolgoročno stabilnost.

P

o uvedbi finančnega planiranja
s programsko rešitvijo Cognos
TM konec leta 2012 smo prišli
do zaključka, da bo potrebno
spremljanje rezultatov »plan – realizacija« razviti na novo. Programsko orodje
Cognos BI smo že testirali in ga opredelili kot sprejemljivo orodje za nadaljnji razvoj aplikacij na področju poslovne inteligence (BI). Orodje Forest&Trees (F&T),
s katerim imamo zgrajeno podatkovno

skladišče in poročanje, se že več let ne
posodablja, zato smo potrebovali novo
orodje. S projektno nalogo Finančno planiranje in postavitev rešitve Cognos BI
za spremljanje izkaza uspeha smo sledili
trem ciljem, in sicer nadgradnji rešitve za
finančno planiranje TM1, evaluaciji orodja Cognos BI in postavitvi rešitve Cognos
BI za spremljanje izkaza uspeha.
V rešitev so vpletena tri področja: podatkovno skladišče (DWH), planiranje s

Poročila
TM 1_VERZIJA
TM 1_IPI_HIERARHIJA

CognosTM1 in orodje Cognos BI. Rešitve
so podrobno prikazane v sliki 1.

Kako poteka priprava
podatkov za izdelavo poročil

Realizacija v DWH je v transakcijski
obliki in ne vsebuje alokacij. Ker se v
TM1 alokacije že izračunavajo za planske
podatke in za realizacijo, se je v ta namen uvozila realizacija iz DWH v TM1.
Na podlagi uvožene realizacije so se po
znanem algoritmu izračunali alokacijski
ključi za realizacijo. Izračunani alokacijski ključi se izvozijo v DWH tabele, kjer
služijo za dejanski izračun alokacij za realizacijo. Planske podatke se izvozi skupaj z alokacijami v DWH tabele.

TM 1_D_ELM_IZK_USPEHA_KONTO
Obstoječe DWH dimenzije

Priprava podatkov v DWH
za BI z uporabo alokacijskih
ključev za realizacijo

COGNOS BI

DWH

TM 1

TM 1_F_PRIHODKI_ODHODKI

TM 1_MS

TM 1_ALLOCATION KEYS

TM 1_HM

F_PRIHODKI_ODHODKI

TM 1_IPI

TM 1_KONTO_PRAVILA

Slika 1: Shematski prikaz kreiranja poročil Cognos BI.

Planske podatke in realizacijo se preračuna v sumarne zneske po mesecih.
Varnost in dostop do podatkov je definirana na dveh nivojih, in sicer dostop do
portala in do določene mape s poročili
(AD grupe za Analitike OE, Kontroling,
Vodstvo) in varnost na ravni podatkov.
Poročila so pripravljena za vsako od
teh skupin uporabnikov, odvisno od organizacijske enote v kateri delajo.
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Izdelanih je devet poročil in sicer:
C01 – Delitev SSS
F01 – Izkaz poslovnega izida
F02 – Rezultat podjetja
F03 – Rezultat OE
F04 – Pregled po vrstah del
F05 – Pregled po kontih
F06 – Rezultat po lokacijah
F07 – Pregled po vrstah del in lokacijah
F08 – Ure dela in KM
Vsa poročila so pred-definirana, za
njihovo pripravo je potrebno vnesti leto
priprave poročila, do katerega meseca,
verzijo plana in za katero(e) organizacijsko enoto bo poročilo narejeno. Hitrost
priprave poročila je odvisna od dolžine
obdobja in števila organizacijskih enot,
za katera se izvaja. Zaradi poteka prenove
informacijskega sistema eIS smo podatke
namestili na lokalnih strežnikih, da s tem
nismo obremenjevali razvijalcev in analitikov na Informatiki d.d. Pri projektu smo

Slika 2: Prikaz poročila F05 na zaslonu.

sodelovali s sodelavci Službe za informacijske storitve, Računovodsko finančnega
sektorja in Informatike d. d. ter z zunanjim podjetjem IN516HT d.o.o.
Uporaba orodij poslovne inteligence
mora za podjetje postati stalnica. Stremeti
moramo k izboljšanju kvalitete operativnih podatkov in njihovem čim hitrejšem

zajemu. Tu vidim rešitev v čim hitrejši vpeljavi novega ERP sistema in IBM
Maximo za planiranje in spremljanje
vzdrževanja. Z zajemom pravih podatkov
ob njihovem nastanku bomo lahko preko
operativne, analitične in strateške uporabe poslovne inteligence lažje sprejemali
prave odločitve za rast podjetja.
Igor Nastran,
OE TP
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Prenovljeni portal Moja mreža

Jesenske havarije v DE Trbovlje

Preprosta in učinkovita
komunikacija z uporabniki

Porušena drevesa močno
poškodovala daljnovode

Uporabniki distribucijskega omrežja Elektro Ljubljana za komunikacijo
z našim podjetjem izbirajo tiste komunikacijske kanale, ki se jim zdijo
najbolj enostavni in so hkrati najbolj učinkoviti za uporabo. Ker se
preference uporabnikov glede načina komuniciranja z našim podjetjem
spreminjajo, jim poskušamo slediti in že vzpostavljene komunikacijske
kanale nenehno prilagajamo, da bi raven zadovoljstva uporabnikov
omrežja ohranili na kar najvišji ravni in optimizirali tudi same procese.

Komaj smo sanirali škode od poletnega vetra, so se na dan Sv. Martina, ko
se je mošt spremenil v vino in so bile pripravljen dobrote za praznovanje,
pojavile vremenske nevšečnosti na področju DE Trbovlje. Poškodbe so
bile posledica močnega vetra. Na vseh nadzorništvih so se pojavljali padci
dreves, ki so poškodovali daljnovode in tudi NNO.

Prenovljeni portal Moja mreža.
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pletno okolje igra v komunikaciji našega podjetja pomembno
vlogo, zato smo prenovili spletni portal Moja mreža, preko katerega lahko uporabniki omrežja naročajo
storitve na omrežju in komunicirajo z našim podjetjem.
Portal Moja mreža v prenovljeni obliki je poslej namenjen vsem uporabnikom
omrežja z merilnim mestom na napajalnem območju Elektro Ljubljana, ne glede
na to ali gre za gospodinjski ali poslovni
odjem, proizvodnjo ali če je uporabnik v
vlogi lastnika oziroma plačnika na izbranem merilnem mestu. S portalom želimo
optimalno pokriti in poenostaviti spletno

komunikacijo uporabnika. Uporaba portala je poslej mogoča samo z ustreznimi
uporabniškimi pravicami, ki jih na podlagi zahteve dodeli skrbnik portala iz
Službe za uporabnike (OE SU).
Moja mreža je integrirana v glavno
spletno stran Elektro Ljubljana. Tam lahko uporabniki po registraciji dostopajo do
različnih podatkov in naročijo storitve, ki
so vezane na merilno mesto oziroma posameznega poslovnega partnerja.
Dostop do podatkov in naročilo brezplačnih storitev:
• Podatki merilnega mesta: podatki o lastniku in plačniku na merilnem mestu,
lokacija merilnega mesta, priključna
moč po Soglasju za priključitev, napetostni nivo, nazivna vrednost varovalk,
skupina končnih odjemalcev, izbrani
dobavitelj na merilnem mestu.
• Podatki o merilno krmilni napravi: proizvajalec, tip, številka števca, leto žiga,
način merjenja električne energije, način odbiranja števčni stanj.
• Četrturna dinamika pretekle porabe/
proizvodnje za merilna mesta vključena v sistem daljinskega odbiranja (moč,
energija, grafično in tabelarično) s podatki do vključno zadnjega dne preteklega meseca (M-1).
• Pretekla števčna stanja za merilna mesta, ki niso vključena v daljinski sistem
odbiranja števčni stanj.
• Storitev mesečnega posredovanja merilnih podatkov o proizvedenih količinah

električne energije (le za proizvajalce).
• Storitev obveščanja o načrtovanih delih
na distribucijskem omrežju preko SMS
in/ali e-pošte.
Dostop do podatkov, naročilo storitev in
sprememb na merilnem mestu, ki so plačljivi po ceniku SODO:
• Podatki o pretekli porabi ali proizvodnji
električne energije s četrturno dinamiko
porabe/proizvodnje za merilna mesta,
vključena v sistem daljinskega odbiranja (moč in energija, grafično in tabelarično) s podatki do vključno predhod
njega dne tekočega meseca (D-1).
• Storitev posredovanja statističnih merilnih in obračunskih podatkov za določeno obdobje.
• Sprememba obračunske moči v okviru
priključne moči.
• Sprememba načina merjenja.

Najhuje je bilo na področju nadzorništva Radeče v dolini Sopote. Težave so se
pojavile že ponoči, ko je izpadel daljnovod
Sopota, ki je najdaljši na tem področju. Ob
pomoči delavcev službe za izgradnjo DE
TR, drugih nadzorništev DE Trbovlje, DE
NM – za kar smo jim še posebej hvaležni,
podizvajalcev in nekaterih krajanov smo
do večera uspeli sanirati omrežje do te
mere, da so imeli odjemalci napetost. Na
področju nadzorništva Zagorje je ostalo
čez noč nekaj odjemalcev brez napetosti,
ker se zaradi vremenskih razmer in noči

dela niso mogla varno izvajati. Nekateri
predeli niso bili dostopni zaradi podrtega
drevja na cestah. Drevje pa se je v času
odpravljanja napak še podiralo na vode, ki
so bili ob pregledu še nepoškodovani, kar
je dodatno podaljševalo čas za ponovno
vzpostavitev napetosti. Za odpravo vseh
škodnih primerov bomo sicer potrebovali
kar nekaj časa.
Ob tem bi se zahvalil vsem sodelujočim, ki so v izjemnih razmerah opravili
svoje delo brez poškodb.
Alojz Primon,
DE Trbovlje

Podrt drog na daljnovodu.

Ob naročilu plačljivih storitev ali sprememb na merilnem mestu se naročniku na
e-naslov posredujejo vsi pripadajoči dokumenti in predlogi predizpolnjenih UPN nalogov. Plačilo storitev vnaprej je pogoj za
izvedbo storitve oz. ukrepa na pripadajočem merilnem mestu. Izjema je tu storitev
dnevnega zagotavljanja merilnih podatkov
o četrturni dinamiki odjema ali odjema, ki
se na podlagi podpisane pogodbe plačuje
sproti, to je mesečno.
Klemen Hrovat,
OE SU

Odprava posledic neurja na DV Sopota.

Smreka na NNO Resnarca.
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Alojzij Hančič

DE Ljubljana okolica – Oddelek za obratovalno dokumentacijo
Za poklic obratnega elektrikarja sem se izučil v Rudniku
Kaolina Črna. Nato sem se zaposlil v tovarni Stol Kamnik, kjer
sem delal kot samostojni elektrikar. V tem času sem se vpisal
na srednjo elektrotehnično šolo in se ob delu šolal na Vegovi.
Kljub temu, da mi manjkata le dva izpita, šole žal nisem končal. V Elektro Ljubljana sem prišel 1. aprila 1982. Tako teče že
32. leto moje zaposlitve v Elektru Ljubljana.
Med delom za DE Ljubljana okolica sem opravil delovodsko šolo. Najprej sem bil zaposlen v skupini za priključke. Od
tu sem »presedlal« k prevzemnikom, kjer sem delal nekaj let.
Nato sem več let delal na mestu dokumentalista v obratovalni
dokumentaciji, od tu pa sem bil razporejen na delovno mesto
mojster za RTP. Naj povem, da sem v tem času opravljal tudi
delo dežurnega na domu za področje nadzorništva Kamnik.
Ravno v času dežurstva sem imel prometno nesrečo in zaradi
nespametnega voznika dobri dve leti ostal v bolniški. Zaradi
posledic nesreče sem ostal invalid 3 stopnje in tako spet zamenjal delovno mesto nazaj na dokumentacijo.
Delo, ki ga opravljam danes, je v glavnem za zunanje
naročnike. Je zanimivo, odgovorno in zahteva natančnost.
Največ časa porabim za zakoličbe SN in NN kablov. Pri tem
je potrebno dobro poznati vso električno mrežo, tako SN
kot NN na področju nadzorništev Domžale in Kamnik, ki
ju pokrivam, da kak kabel ne »uide«. Prav tako za področje
Gorenjske posredujem zunanjim naročnikom (projektantom) podatke o poteku električnih vodov na želenih lokacijah. Vesel sem, da na moje delo ni pritožb in so stranke z
njim zadovoljne. Zakoličbe opravim kakovostno, okvar na
kablih ni in naročniki pa podatke dobijo v najkrajšem možnem času.
Anekdot, ki se jih spomnijo tudi starejši sodelavci, je veliko,
o njih bi lahko napisal celo knjigo.
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Po več kot tridesetih letih dela v Elektro Ljubljana ugotavljam, da sta pristen odnos in pripadnost »firmi« precej upadla.
Nekoč ni bilo treba klicati na »defekte«, večina je čutila, da je
prisotnost, tudi ob prostem času, njihova dolžnost. Da temu ni
več tako, je verjetno kriv način življenja in vse večje gledanje
na življenje skozi denar.
Živim v Zagorici nad Kamnikom, kjer sva si z ženo Jano
ustvarila dom. To je ena redkih vasi tu okoli, kjer je v krogu
500 m šola, pošta, cerkev in trgovina. Do kruha sva spravila že
dva otroka. Starejša hči je kot univerzitetna diplomirana inženirka geodezije zaposlena na Geodetski upravi v Domžalah.
Sin računalničar je od marca letos stalno zaposlen v računalniškem podjetju Caplin Systems v Londonu, kjer tudi živi.
Doma imava še najmlajšo, ki bo prihodnje leto končala študij na Akademiji za multimedije. Kolikor lahko, se zadnja leta
ukvarjava z vnukoma Nežo in Binetom, ki vedno popestrita
dneve, ko smo skupaj.
Ob prostem času sva z ženo prehodila že dobršen del naše
Slovenije, tako po hribih kot tudi ravnicah. Po letnih etapah
sva prehodila slovenski del pešpoti E7 od Robiča pri Kobaridu
do Hodoša v Prekmurju, to je skoraj 500 km. Moj višinski »rekord« je 5895 m, dosegel sem ga leta 1995, ko sem šel s sekcijo
PD Elektro Ljubljana na najvišji vrh Afrike Kilmanjaro. Pred
štirimi leti sem bil skupaj z ženo in nekaj prijatelji v Baznem
Taboru pod Makalujem, osemnajst dnevni zahtevni trek, preko
400 km pešačenja in več kot 14000 narejenih višinskih metrov.
Druga moja strast je prepevanje v prvem slovenskem pevskem društvu LIRA- Kamnik, kjer sem tudi tajnik. Vsako leto
imamo v povprečju okrog 30 nastopov tako doma kot v tujini.
Lahko se pohvalim, da smo že dvakrat peli v sloviti kraljevi
dvorani Royal Albert Hall v Londonu. Lansko leto pa smo bili
povabljeni na Glasbeno Olimpiado - prireditev pred odprtjem
Olimpijskih iger v Londonu. Gostovali smo že tudi v Švici, na
Češkem, na Hrvaškem. Z vseh teh »potepanj« domov prinesem veliko zanimivih fotografij, ki so tudi moja strast in sem
jih pred tremi leti prvič pokazal širši javnosti ob samostojni
fotografski razstavi.
Svoje delo v ELO bom zaključil v prihodnjem letu, saj bom
izpolnil vse pogoje za polno upokojitev.

Bogdan Gantar

DE Ljubljana okolica – Nadzorništvo Žiri
V Elektru Ljubljana sem zaposlen že vso svojo delovno
dobo, to je moja prva in do sedaj edina zaposlitev.
Svojo poklicno pot sem pri podjetju začel kot štipendist
leta 1981, po dokončanem šolanju na poklicni Elektrotehniški
šoli v Novi Gorici in odsluženi vojaščini sem se leta 1986
zaposlil v nadzorništvu Žiri v skupini investicijskega vzdrževanja, kjer sem kot pomočnik delovodja deloval do leta 2000.
Zaradi resnih zdravstvenih težav, povezanih s poškodbo hrbtenice, sem bil primoran to delo zamenjati s fizično manj zahtevnim, zato sem se odločil za dodatno šolanje, poleg tega mi

MREŽENJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2013

zna biti včasih tudi stresno, toda z dobro voljo in optimizmom
se da težave rešiti. Tako v službi kot doma poskušam z večnim
optimizmom in dobro voljo narediti sebi in ljudem okrog sebe
čim boljše okolje za delo pa tudi razvedrilo.
Poleg službe se rad posvetim tudi urejanju svojega doma
v Žirovskem vrhu, ob vikendih pa se z ženo Vero podava na
daljše sprehode ali planinarjenje. Pozimi rad stopim na smuči,
poleti pa se sem in tja odpravim na kako turo s kolesom. Poleg
naštetega sem kakih deset let aktivno vključen v Turistično
društvo Žirovski vrh, kjer sodelujem pri pripravi prireditev, nastopam pa tudi v vsakoletni gledališki predstavi, ki jo pripravi
dramska sekcija. Svoje plesno znanje skupaj z ženo izpopolnjujem v Folklorni skupini ZALA. Moj moto je, življenje je
eno samo in prelepo, zato ga je treba užiti tukaj in sedaj.

je podjetje omogočilo tudi poklicno rehabilitacijo. Po pridobljeni izobrazbi na srednji elektrotehniški šoli v Kranju sem
leta 2003 začel delati kot projektant v takratni OE Inženiring
v Ljubljani. Na tem delovnem mestu sem pridobil ogromno
novih znanj in širše spoznal postopke, zaposlene in organizacijo našega podjetja. Ob delu v Ljubljani sem opravljal še
študij na višji strokovni šoli ICES in ga leta 2005 tudi uspešno zaključil. Od leta 2008 dalje opravljam delo vodje nadzorništva v domačem kraju Žiri.
Moje delo je zelo zanimivo, saj so naloge raznolike in zahtevajo širok spekter znanj, spretnosti in komuniciranja. Pri
tem mi je v pomoč pridobljeno znanje na dosedanjih delovnih
mestih. Poleg vodenja del na nadzorništvu Žiri v segmentu
rednega ter investicijskega vzdrževanja in odprave okvar je
moje delo tudi postopek priključitve novega odjemalca, od
prvega stika stranke z našim podjetjem pa do končnega priklopa. Seveda je v postopek vpetih še mnogo sodelavcev,
tako pri izdaji potrebne dokumentacije kot pri poznejši fizični
realizaciji priklopa.
Največji izziv predstavlja potreba, da delo na nadzorništvu
poteka tako, da vsi skupaj izpolnjujemo svoje poslanstvo, to
pa je kakovostna dobava EE odjemalcem s čim manj prekinitvami. Pogoj za dobro delo je prijetno vzdušje v kolektivu ter
pristni in odkriti odnosi med sodelavci. Le v kolektivu, kjer
so medsebojni odnosi na dobrem ravni, je mogoče uspešno
izvajati zastavljene naloge, pa četudi izven rednega delovnega časa in v slabih vremenskih razmerah, kar je pri našem
delu pogosta praksa.
Poseben izziv predstavlja tudi delo s strankami, ki se vsakodnevno obračajo name s svojim problemi pri izpeljavi določenih postopkov, predvsem gradnji in priključevanju novih
objektov. Pri tem jim poskušam kolikor je mogoče pomagati.
Tudi sam se namreč strinjam, da so mnogi postopki prezahtevni, saj je za priklop potrebno pridobiti kar zajeten kupček dokumentacije. Vsaki stranki poskušam čim bolj pomagati, tako
da se postopek s čim manj potmi in zapleti tudi izpelje. Delo

Rok Jakše

DE Novo mesto – OE SDO – Nadzorništvo Šentjernej
V Elektro Ljubljana, DE Novo mesto, sem se kot elektrikar
elektronik zaposlil leta 2008 na delovno mesto elektromonterja
v skupini za izgradnjo. Po letu dela sem napredoval v samostojnega elektromonterja. Leta 2009 sem se vpisal v izobraževanje
ob delu in leta 2011 pridobil poklic elektrotehnik energetike.
Temu je v letu 2012 sledilo napredovanje v pomočnika delovodje. Ker se rad izobražujem in pridobivam nova znanja, tako
na delovnem mestu kot v zasebnem življenju, sem se leta 2011
vpisal na študij ob delu na Fakulteto za energetiko v Krškem,
ki ga nameravam zaključiti naslednje leto. V začetku leta 2013
me je vodstvo DE Novo mesto presenetilo z vprašanjem ali
sem pripravljen sprejeti in opravljati dela vodje nadzorništva
Šentjernej. Ponujeno sem z veseljem sprejel ter v mesecu juniju prevzel vodenje nadzorništva. To delo me, kot vsa druga,
ki sem jih opravljal doslej, zelo veseli. Še posebno všeč mi je,
ker imam poleg pisarniških opravil tudi veliko dela na terenu in
sem v nenehnem stiku z ljudmi in elektroenergetskimi napravami, ki jih vzdržujemo.
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Obveščanje odsotnih
sodelavcev

Načrt delovnega časa za leto 2014

Zdravje na delovnem mestu

Zajtrk je
najpomembnejši obrok
Da bi zaposlene ozaveščali o pomenu zdravja na
delovnem mestu, gibanju in zdravi prehrani, smo v
okviru certifikata Družini prijazno podjetje konec leta
2012 in v začetku leta 2013 na različnih lokacijah
organizirali izobraževanja o zdravju na delovnem mestu.

Kakovostno
vračanje v
delovni proces
Skupina Elektro Ljubljana bo v
okviru certifikata Družini prijazno
podjetje od 1. decembra letos
izvajala ukrep Posredovanje
informacij odsotnim sodelavcem.
Z ukrepom želimo zagotoviti
manj stresno vrnitev sodelavcev
na delovno mesto, hitrejše
vključevanje v delovni proces,
večje zadovoljstvo in pripadnost
zaposlenih, preprečevanje
ponovitve odsotnosti, izboljšan
odnos vodja/zaposleni ter boljšo
organizacijo dela.
Sodelavcem, ki bodo odsotni več
kot tri mesece, bo kadrovska služba pošiljala na dom Novice, dodatne informacije pa so razvidne na
naši internetni strani: http://www.
elektro-ljubljana.si/. Če imajo odsotni sodelavci dostop do interneta,
lahko do e-pošte dostopajo preko https://mail.elektro-ljubljana.si
(služba za informacijske storitve:
01/23 04 094). Sodelavci se ob vrnitvi na delo z nadrejenim posvetujejo o novostih oz. spremembah na
področju dela oz. delovnih procesov,
za dodatne informacije pa je na voljo
kadrovska služba (01/23 04 113).
Kadrovska služba

Rezultati ankete so pri 288 zaposlenih
pokazali, da manj kot polovica redno zajtrkuje: 45 % sodelavcev zajtrkuje vsako
jutro, 24 % občasno in 31 % nikoli.
Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, saj zagotavlja 25 odstotkov energije,
ki jo potrebujemo čez dan. Je nujno potreben za absorpcijo vitaminov, mineralov
in prehranskih vlaknin. Raziskave kažejo,
da ljudje, ki redno zajtrkujejo, čez dan v
telo vnesejo več vitaminov in mineralov.
Posledično pojedo manj mastne hrane ter
so bolj vzdržljivi in lažje nadzorujejo svojo telesno težo. Tisti, ki mislijo, da bodo s
spuščanjem zajtrka v telo vnesli manj kalorij in lažje shujšali, se motijo. Ne samo,
da bodo brez energije, kmalu bodo začutili lakoto in v kasnejših obrokih pojedli
več, kot so nameravali.
"Zajtrkuj kot kralj, kosi kot kmet in večerjaj kot berač," je že dolgo znan rek, ki
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drži kot pribit. S takšnim načinom prehranjevanja se boste izognili tako različnim
zdravstvenim težavam kot tudi kopičenju odvečnih kilogramov. Seveda je pomembno tudi, kaj zaužijete, in da ne pretiravate s količino. Preobilen in nezdrav
zajtrk namreč lahko povzroči le dodatne
zdravstvene težave.
Pred zajtrkom začnite dan s kozarcem
mlačne vode na prazen želodec, saj pitje
vode navlaži organizem, odplavi strupe,
spodbudi izločanje seča in spodbuja k pitju prek celega dneva. Za zdrav zajtrk je
ključno ravnovesje ogljikovih hidratov,
beljakovin in vlaknin. Uživajte polnozrnate žitarice, sadje, zelenjavo, oreščke,
izogibajte pa se belemu kruhu ter hrani,
bogati s sladkorjem, ki ni vir zdravju koristnih snovi in nasiti le za kratek čas.

Zap.
Mesec
št.

Št.
dni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365

JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

Š.
Št.
nedelj sobot
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
5
4
52

4
4
5
4
5
4
4
5
4
4
5
4
52

Ure
Št.
praznikov
Št.
Delovne 5 dnevni Skupno
praz
brez
del. dni
ure
teden
št. ur
nikov
sob.,ned.
1
8
22
176
23
184
0
0
20
160
20
160
0
0
21
168
21
168
1
8
21
168
22
176
2
16
20
160
22
176
1
8
20
160
21
168
0
0
23
184
23
184
1
8
20
160
21
168
0
0
22
176
22
176
1
8
22
176
23
184
0
0
20
160
20
160
2
16
21
168
23
184
9
72
252
2016
261
2088

POJASNILA: Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za delavce elektrogospodarstva 40 urni delovni teden.
Letna kvota ur po sistemu 40 urnega delovnega časa je 2088,
in sicer 261 dni x 8 ur je 2088 ur.

Prišli - odšli

Kadrovanje
v preteklih
mesecih
V preteklih mesecih so delovno razmerje v naši družbi zaključili: Jure
Čater, Tomaž Bonča, Rudolf Mihevc,
Jelenko Šebenik ter Tina Starc, ki je
odšla v Elektro energijo. Zapustili so
nas upokojenci: Marija Žura, Borut
Matekovič, Julijana Zajec, Peter
Bervar in Peter Kozina. Podatki o prihodih, odhodih in prerazporeditvah
so objavljeni na naši spletni strani v
rubriki Kadri in izobraževanje.
Kadrovska služba

DAN ELEKTROGOSPODARSTVA
31. december 2013 (sreda)
PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V LETU 2014
1. januar - NOVO LETO (sreda)
8. februar - PREŠERNOV DAN, slovenski kulturni praznik (sobota)
20. in 21. april - VELIKA NOČ (nedelja in ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (nedelja)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (četrtek in petek)
8. junij - BINKOŠTI (nedelja)
25. junij - DAN DRŽAVNOSTI (sreda)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (petek)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (petek)
1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (sobota)
25. december - BOŽIČ (četrtek)
LGB_cestitka-2014_oglas-210x93_T.pdf
1
29. 11. 13
01:16
26.
december - DAN SAMOSTOJNOSTI
(petek)

Alenka Pretnar,
pooblaščenka certifikata DPP

Zdravje na delovnem mestu

Brezplačna telesna vadba
Podjetje v okviru certifikata Družini prijazno podjetje za promocijo zdravja
na delovnem mestu zaposlenim od 1. novembra 2013 do 31. marca 2014
omogoča brezplačno vodeno vadbo ali fitnes v športnih centrih v Ljubljani,
Domžalah, Litiji, Novem mestu in Kočevju.
V izbranih športnih centrih je na razpolago ena prenosna karta, ki jo v večini primerov lahko uporablja le en zaposlen, zato si je potrebno svoj stalni termin rezervirati
vnaprej. Dodatne informacije o rezervaciji in športnih centrih so na razpolago na
spletni strani Kadri in izobraževanje/Družini prijazno podjetje. Brezplačno redno
telesno vadbo za zaposlene omogoča tudi Elektro energija. Toplo vabljeni vsi, ki še
razmišljate, da bi se nam pridružili.
Alenka Pretnar,
pooblaščenka certifikata DPP

Iskreno se vam zahvaljujemo za dobro
sodelovanje, tako v letošnjem kot v preteklih
letih. Tudi v novem letu si bomo prizadevali
dosegati vaše cilje ter z znanjem, izkušnjami

C

in inovativnostjo presegati vaša pričakovanja.

M

Y

CM

MY

CY
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Izstopajoče
2014!

Verjamemo namreč, da prihodnost ustvarjajo
pogumni in ambiciozni, taki, ki izstopajo.
Veseli smo, da smo v vaši družbi. Vabimo vas,
da skupaj izstopamo tudi v 2014.
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Sindikat skupine Elektro Ljubljana

Misli predsednika
ob koncu leta 2013
Zadnje seje sveta delavcev pred poletnim »zatišjem«, oziroma
poletno naravnano manjšo intenzivnostjo poslovnih in drugih
dogodkov, so minile predvsem ob obravnavi zaostalih odgovorov
uprave na vprašanja in predloge sveta delavcev ter s seznanitvijo
z informacijami v zvezi z delom nadzornega sveta in pripravami
na avgustovsko skupščino družbe Elektro Ljubljana.

mitja.fabjan@elektro-ljubljana.si

Spoštovane članice in člani.
Letošnje pisanje začenjam slabe volje,
saj je stanje v podjetju podobno stanju v
državi. Veliko nezaupanja in pomanjkanja
optimizma je prisotno. Bi bil krivičen, če
bi za to krivil zgolj vodstvo, zagotovo se
mora vsak od nas, ne glede na to, kaj počne, zamisliti. Skupaj z upravo smo veliko
postorili v tem letu, urejali zakonodajo
v naše dobro, tudi socialni dialog je bil
na dokaj visokem nivoju, seveda pa smo
oboji želeli narediti več.
Imam pa občutek, da prihajamo v fazo,
kjer se moramo prerekati o zadevah, ki so
urejene, podpisane, pa se kljub temu ne
upoštevajo, ne izvajajo. A bomo res morali
neprestano groziti in izvajati akcije, ki v

javnosti vzbujajo dvom o naši kredibilnosti
in zaupanju, ki nam ga dajejo naše stranke,
naši poslovni partnerji, lastniki? Seveda je
potrebno na tem mestu takoj pojasniti, da
sindikat nikoli ni podpiral nedela ali kaznivih dejanj, to naj se s pravičnimi postopki
dokazuje in ustrezno ukrepa. Toda, ali je
nasprotovanje slehernemu predlogu, ideji,
zamisli res prava smer? Je nenehno zmanjševanje pravic zaposlenih prava pot? Je
neprestano primerjanje z drugimi področji
gospodarstva nujno in umestno, glede na
to, da delo opravljamo dobro in imamo dobre rezultate?
Bomo začeli tudi v družinah uveljavljati metode politike, delodajalcev?
Bomo ustrahovali, podtikali in grozili
svojim najbližjim? Bomo za dosego svojih ciljev zasledovali svoje otroke, jim
nameščali sledilne naprave, jim vnaprej
očitali in preverjali prav vsak njihov korak? Bomo zavestno delali razlike med
svojimi otroki in poudarjali njihove napake, slabosti? Bomo enemu omogočali
vse, drugega zavirali na vsakem koraku?
Jim bomo preurejali njihove sobe brez
njihove vednost, vdirali v njihovo zasebnost? Jim bomo brez pravih argumentov
odvzemali njihove zbirke in jih odpeljali
na drugo lokacijo zgolj zato, ker nam je to
všeč, pravih argumentov za to pa kar ni?
Najbolje bo, če glava družine začne
odločati o vsem. Odloča o tem, s katerimi prijatelji se bo kdo družil, na katere
pogrebe bodo družinski člani lahko šli ali
ne, sorodniki pač niso vsi enaki, nekateri
so nam bili bližji, drugi pač ne. Nekaterim

bomo izkazovali spoštovanje ob smrti na
pravi in desetletja ustaljen način, drugim
spet ne. Glava družine bo odločal o tem,
kdo od družine sme k boljšemu zdravniku
na podrobni pregled, večji del družine se
bo moral zadovoljiti s podaljšano periodo
pregledov in manjšo vsebino. Za nekatere
člane družine bomo poskrbeli tudi glede
prevozov. Kupili jim bomo dobra prevozna sredstva, drugi bodo pač morali potrpeti in se znajti, konec koncev obstaja
tudi javni prevoz in pešačenje, ki je povrh
vsega še bolj zdravo.
Bo v družini zavladala ideja o delanju
razlik? Hči bo po zaključenem študiju
lahko še nekaj let »skubila« družinski
proračun in ob tem uživala, medtem ko
bo druga hči imela omejena sredstva za
preživljanje in ji bomo ob tem očitali vsak
cent? Bo za odhod od doma prvi otrok
dobil bogato nagrado, čeprav zavlačuje z
odhodom že nekaj let, drugi bo pa moral
iti brez vsega praktično isti dan, ko izpolni pogoje za odhod od doma? Si lahko
predstavljate, da bi novodošli zet naročil
izvajalca za temeljito obnovo družinskega mlina? Bi pri tem drugi člani družine,
ki so se z dejavnostjo ukvarjali desetletja
in imajo za to izkušnje, ostali ravnodušni
in to mirno sprejeli? Družinski mlin, ki
je v lasti družine že več kot 110 let in je
osnovni vir za preživljanje vseh, bi prepustili nekomu, ki ne pozna dovolj dela
v tem mlinu? Naj mu družina dovoli, da
bo za dosego svojih ciljev poskušal skaliti tradicionalno dobre medsebojne odnose med starimi člani družine? Mislite
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da mora glava družine res vedno misliti
najprej na cesarja, tlačani pa morajo biti
vedno v drugem planu? Zakaj že? Seveda
v družini tega ne bi dovolili in prav vsi
bi se potrudili, da to preprečijo v dobro
mlina, v dobro celotne družine, skupnosti.
Naj zaključim tole izmišljeno pravljico
z mislijo, da doma še kar znamo uporabljati »zdravo kmečko pamet«, v službi
nam pa to nekako ne gre vedno dobro od
rok. Poslovodstvo ima nemalokrat svojo
vizijo, velikokrat tudi pogojeno s strani
lastnika, delojemalci imamo svojo in tudi
mi včasih gledamo na problematiko na
način, kot nam najbolj ustreza.
In ker je leto na prelomnici, ker se delajo zaobljube, se dogovorimo sledeče:
člani sindikata te skupine se bomo tudi v
prihodnjem letu maksimalno potrdili in
svoje naloge opravljali vestno in z velikim čutom za odgovornost. Ne bomo zagovarjali nepravilnosti, spodbujali bomo
dodatno nagrajevanje za nadpovprečno dobro opravljeno delo. Obljubljamo
tudi, da bomo v novem letu 2014 sebi in
vodstvu večkrat postavili nekoliko večje
ogledalo, še pogosteje opozarjali na napake in nelogičnosti in to vse z enim samim
namenom: vsi se moramo zavedati, da te
firme, te zgodovinsko prevzete odgovornosti naših prednikov, ne bomo uspešno
peljali naprej brez zadovoljstva vseh zaposlenih. Brez delavcev, ki so tolikokrat
obravnavani zgolj kot »strošek dela«, ne
pa z imeni in priimki, tega podjetja ne bo
več. Če ga ne bo, tudi vodstva ne bo potrebovalo. In ob tem nihče ne sme pozabiti, da so del tega podjetja tudi vsi bivši
sodelavci, upokojenci, brez katerih mi danes ne bi imeli kaj početi. Prav zaradi tega
smo tudi njim dolžni spoštovanje in zahvalo za vse preneseno znanje in predan
ugled. Vsak od njih, ne glede na delovno mesto, je zaslužil pokojnino, s tem pa
enako spoštovanje, enako slovo, tudi ko
zaključi poslanstvo na tem svetu. Če tega
nismo sposobni urejati, če za to nimamo
denarja ali tega ne znamo početi, je čas
za naše sramotno slovo. Morda pridejo
na naše mesto ljudje, ki se tega zavedajo
bolje od nas.
Veliko zdravja in nasmehov v letu
2014 vam želi Sindikat skupine Elektro
Ljubljana.
Mitja Fabjan,
v imenu glavnega izvršenega odbora

Svet delavcev Elektro Ljubljana

Novo leto bo
delovno in naporno
Dogodki poslovnega leta 2013 v družbi (in tudi skupini) Elektro Ljubljana d.d.
so se seveda odrazili tudi v delu sveta delavcev. Načrtovanim in zakonsko predpisanim vsebinam, kot so poročila in drugi
pomembni dogodki v sistemu varstva in
zdravja pri delu, poročila in obravnave
težav na področju počitniških nepremičnin ter obravnava letnega poročila o poslovanju skupine Elektro Ljubljana v letu
2012, so se pridružile tudi druge, nič manj
pomembne ali za zaposlene pereče tematike. Med najpomembnejšimi naj po vrsti
omenim januarsko pobudo zaposlenih v
zvezi z mobilno telefonijo, majsko seznanitev z označevanjem vodov, na katere so
priključeni viri električne energije, ter jesenske obravnave procesov dela v DCV
in predvidene reorganizacije nekaterih
organizacijskih enot.
V zvezi z mobilnimi telefoni je bilo
povedano in napisano veliko, na koncu pa smo lahko zadovoljni z dejstvom,
da je pobuda prišla neposredno s strani
zaposlenih, ter da je bila resno sprejeta
in obravnavana tako s strani sveta delavcev kot tudi s strani uprave podjetja.
Nasprotno pa je bil svet delavcev na problematiko označevanja vodov s potencialno nevarnostjo povratne napetosti opozorjen s strani pristojne službe, zadevo pa
je zaradi pomembnosti obravnaval celo na
dveh zaporednih sejah. Seveda je potrebno omeniti tudi zelo pomembno obravnavo (ne)delovanja poslovnega procesa
znotraj Dispečerskega centra vodenja.
Problematiko smo ob prisotnosti predsednika uprave in izvršnega direktorja OE
ORDO natančno razčlenili ter oblikovanim ciljem določili tudi roke izpolnitve.
Vsi trije primeri kažejo, da smo v podjetju oblikovali nek delujoč sistem opozarjanja na napake poslovnega procesa, ki
jih lahko v korist zaposlenih in podjetja
kot celote učinkovito odpravi primerna
obravnava ter razumno sodelovanje sveta
delavcev in uprave podjetja.

egon.hoda@elektro-ljubljana.si

Zelo pomembno področje, ki je zaposlovalo svet delavcev in ki je za zaposlene morda celo najbolj zanimivo,
pod narekovaji seveda, so reorganizacije
posameznih organizacijskih enot. V teh
primerih Zakon o sodelovanju delavcev
pri upravljanju nalaga zakonsko dolžnost
upravi podjetja, da predvideno reorganizacijo pravočasno, še pred dokončnim
sprejetjem, predstavi svetu delavcev in
se z njim tudi posvetuje o predvidenih
spremembah. Ker so tovrstne spremembe ravno v izvajanju, vam žal še ne morem predstaviti vsebine, glavne dogodke
in posamezne podrobnosti reorganizacij.
V imenu sveta delavcev pa zaposlenim
lahko zagotovim, da bomo vestno in konstruktivno sodelovali pri vseh aktivnostih.
Ne glede na novo ali staro obliko naših delovnih procesov bo naslednje leto
prav takšno kot leto poprej in prav takšno,
kot ga pričakujemo: delovno in naporno.
Kljub vsemu in morda ravno zato, naj
vam, vsem zaposlenim v skupini Elektro
Ljubljana, zaželim veliko osebne in poslovne sreče v letu 2014, predvsem pa
veliko zdravja in veselja.
Egon Hoda,
predsednik sveta delavcev
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Svet delavcev Elektro ENERGIJE

Ponudba zimskih počitniških kapacitet

Nove priložnosti
in trdna volja

Privlačne lokacije
za popoln oddih

Leto 2013 lahko ocenimo kot leto polno presenečenj in izzivov. Prav
gotovo ni med nami nikogar, ki ga to leto ni tako ali drugače zaznamovalo.
Bilo je leto sprememb in prilagajanj na vseh področjih poslovanja.

Člani sveta delavcev Elektro energije.

Zaposleni se ga bomo spominjali tudi
po tem, da je v mesecu marcu prišlo
do zamenjave poslovodstva. Zastopnik
družbe je postal mag. Igor Podbelšek, ki
je zamenjal dolgoletnega direktorja mag.
Gregorja Božiča. Svet delavcev se je z
zastopnikom družbe srečal že zelo kmalu
po njegovem prevzemu vodenja družbe.
Izkazan je bil interes in podpora svetu delavcev ter zagotovljena pomoč pri
skupnem reševanju problemov. Na podlagi tega in dosedanjih izkušenj lahko
rečemo, da se tudi v prihodnje veselimo
skupnega sodelovanja.

V letošnjem letu smo bili tudi priča mehkim varčevalnim ukrepom, kajti
predvideni poslovni izid družbe kaže nekoliko slabšo sliko, kot je bilo prvotno
načrtovano. Zaposleni moramo poskušati razumeti in podpreti poslovodstvo pri
manjših krčenjih, kajti rast gospodarstva
in s tem posledično višji prihodki, žal še
ne bodo vidni tako kmalu. Zavedati se
moramo, da je naša dolžnost prispevati
svoj delež podjetju, kajti le s skupnimi
močmi vseh zaposlenih smo lahko še
boljši in uspešnejši. Vemo, da dobra pobuda, predlog ali inovacija lahko podjetju
predstavlja veliko korist, zato smo skupaj
s poslovodstvom podjetja pripravili in potrdili Pravilnik o inovacijah, ustvarjenih
v delovnem razmerju. Pravilnik spodbuja
zaposlene k soudeležbi in neposrednem
prispevku k razvoju podjetja. Z različnimi
predlogi, idejami, invencijami in inovacijami lahko bistveno prispevamo k boljši
prihodnosti podjetja.
Svet delavcev sodeluje tudi s Sindi
katom skupine Elektro Ljubljana in si
želi, da bi se to sodelovanje še poglobilo, kajti le skupno sodelovanje je ključ
do uspeha in še večjega zadovoljstva

zaposlenih. Prav tako smo skupaj s poslovodstvom sodelovali pri pripravi
Pravilnika o varstvu delavcev v primerih
nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem
mestu – mobinga. V ta namen se je ustanovil odbor za preprečevanje mobinga,
kjer je eden od članov tudi iz vrst Sveta
delavcev. Prepričani smo, da je bilo v letošnjem letu narejeno veliko, vendar se
moramo še naprej truditi in posegati po
novih priložnostih in izzivih.
Ob koncu leta se vam, vsakemu posebej, zahvaljujemo za izkazano zaupanje ter tvorno sodelovanje. Hkrati
bi izkoristili priložnost in vas ponovno
pozvali k novim predlogom in pobudam.
Posredujte jih na elektronski naslov:
svet.delavcev@elektro-energija.si. O samem delovanju sveta delavcev Elektro
energije vas bomo še naprej obveščali
preko spletne strani: http://energija-portal//svetdelavcev.
Sodelavcem, poslovodstvu družbe in
vašim najdražjim želimo mirne in prijetne praznike ter srečno, zdravo, zadovoljno leto 2014.
Borut Kurmanšek,
predsednik sveta delavcev

TOP TEHNIKA - TOP ZALOGA - TOP DOBAVA

Schrack Technik d.o.o., Pot k sejmišču 30 - 1231 Ljubljana-Črnuče, tel: (01) 563 45 10, fax: (01) 563 21 18, e-mail: schrack.lj@schrack.si, www.schrack.si/trgovina

w Centralno napajanje do 3200A

w Varovalčne letve NV model Wohner

w Prostostoječe distribucijske omare:

(montaža brez vrtanja)

Tehnični podatki: velikost 00, 1, 2 , 3; 3 polna izvedba;
vklopna zmogljivost 25 kA – 50 kA; priklop s kab. čevlji
ali V sponko; popolna zaščita pred dotikom; bogat
pribor za priklapljanje

KPO - kabelsko priključne omare
KPMO - Kabelsko priključne merilne omare

ENERGETIKA

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2013

INDUSTRIJA

INŠTALACIJE

SISTEMI

OMREŽJA

KABLI

RAZSVETLJAVA

FOTOVOLTAIKA

Poletje se je poslovilo in pred nami je čas božično–novoletnega in zimskega oddiha. V
temu obdobju je večje povpraševanje po počitniških kapacitetah v predgorju, zato bomo
tokrat posvetili pozornost počitnikovanju v Kranjski Gori, na Bledu, v Bohinju in Bovcu.

Kranjska Gora.

Kranjska Gora je središče Zgornje
savske doline, pomemben gorsko turističen kraj in svetovno znano zimsko športno središče, predvsem zaradi vsakoletnih
tekmovanj za svetovni pokal v alpskem
smučanju za Pokal Vitranc. Zgodba o
Kranjski Gori sega v drugo polovico 14.
stoletja, ko so prebivalci začeli v večji
meri sekati tamkajšnje gozdove ter jih
spreminjati v kmetijska zemljišča in pašnike za ovce in govedo. S strateškega vidika je postala Kranjska Gora pomembna
med 1. svetovno vojno, ko so ruski ujetniki zgradili vojaško cesto čez 1611 m
visok preval Vršič v dolino Soče. Sloves
turističnega kraja pa je Kranjska Gora
pridobila z izgradnjo železniške proge
Ljubljana–Rateče–Trbiž leta 1870 in s
prvimi obiskovalci. Nekoliko kasneje so
skoki in poleti v Planici ponesli ime kraja
in doline v svet. To je spodbudilo skokovit turistični razcvet.
Kranjska Gora je čudovito izhodišče
za izlete v okoliške kraje, tako poleti kot
pozimi.
Najlepši izleti v okolico Kranjske Gore
so vzpon na Vršič, Ciprnik, pot Triglavske

Bistrice, dolina Vrat, martuljški slapovi,
jezero Jasna, slap Peričnik, tromeja, pohod
v Tamar, kolesarska pot Kranjska Gora–
Mojstrana in še več.
Sredi te raznolike ponudbe se nahajajo tudi naši apartmaji. V Kranjski Gori v
Savskem naselju nudimo v prenovljeni
počitniški hiši 4 apartmaje. V spodnjem
delu hiše sta apartmaja, ki sta bogatejša
za dve ležišči. Garaži smo preuredili v
dodatno spalnico. Apartmaja št. 1 in 2 sta
namenjena petim osebam, zgornja prenovljena apartmaja pa štirim osebam. V naselju Čičare imamo garsonjero, ki je sicer
malo manjša, vendar še vedno primerna za
letovanje do štirih oseb. Obsega predsobo,
kopalnico in večji prostor v katerem se nahaja kuhinja z jedilnim delom in v drugem
koncu spalno-bivalni del. Garsonjera je
svetla in prijetna za bivanje.
Tudi v času veselega decembra nudi
Kranjska Gora kar nekaj zanimivosti. V
začetku decembra 2013 je odprl svoja
vrata ledeni park Kranjska Gora. V 200
m² velikem hlajenem šotoru pri stalni
temperaturi -10 ºC se lahko sprehodite
med ledenimi skulpturami Kekca in njegove druščine, zgodbe Celovškega zmaja, Krsta pri Savici, Kralja Matjaža, Petra
Klepca ter jaslic, poljubite lahko žabjega
princa, se fotografirate z ledenimi angelskimi krili in si v živo ogledate, kako iz
bloka ledu nastane ledena skulptura. Park
bo odprt predvidoma do konca februarja
2014. Potekali bodo tudi smučarski dnevi
Salomon, kjer se lahko prijavite na brezplačni smučarski test, božični koncert,
novoletni koncert, praznične stojnice v
Mojstrani in še več.
Bovec je znan predvsem kot destinacija za aktivne, tako poleti kot pozimi.

Leži pod južnim pobočjem Rombona, na
najvišji soški terasi, ob severnem robu
Bovške kotline.
V Bovcu in po vsej dolini Soče obstaja tudi pozimi cela paleta alternativnih
možnosti, od prijetnih sprehodov in kolesarjenja v dolini, do bolj razburljivega
zimskega raftinga ali raftinga na snegu ter
izletov s pasjo vprego.
Ena izmed posebnosti Bovca je možnost smučanja v treh deželah - na smučiščih Sella Nevea (25 km) in Trbiž (30 km)
v Italiji ter Arnoldstein (45 km) v Avstriji.
Kanin, ki je edino smučišče v
Sloveniji, kjer smučarski tereni presegajo višino 2000 m in običajno smučarska
sezona traja od decembra do prvomajskih
praznikov, žal zaradi priprav na posodobitev v smučarski sezoni 2013/14 ne bo
obratovalo. Naprave na povezanem italijanskem smučišču Sella Neve-a bodo
obratovale nespremenjeno.
Posebna odlika Kanina je njegova
sončna lega in fantastični pogledi tako
daleč v osrčje Alp kot v Sredozemlje. Ob
dobri vidljivosti lahko namreč s prostim
očesom občudujemo Tržaški zaliv. V tej
prelepi pokrajini, natančneje v Kaninski
vasi, se nahaja tudi naša garsonjera. Je
malo manjša, primerna za dve osebi in
obsega kuhinjo z dnevnim prostorom, v
katerem je tudi pomožno – raztegljivo ležišče, in kopalnico. Od centra je oddaljena približno pet minut hoje.
Tudi Bohinjska Bistrica in Bohinj
sta kraja, ki ponujata vse, kar potrebujete za nepozabne aktivne počitnice. Iz
Bohinjske Bistrice se lahko podate do
smučarskega središča Kobla, katerega vrh
se nahaja v Spodnjih Bohinjskih gorah
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Bled – biser Slovenije.

med Črno prstjo in Soriško planino. Pod
vrhom je železniški predor, ki povezuje Bohinjsko Bistrico in Podbrdo. Poleg
smučanja vam okolica Bohinja nudi tudi
druge zimske užitke. Najlepši tereni za
tek na smučeh so ravno med Bohinjsko
Bistrico in Ribčevim Lazom, kjer so priredili celo tekmovanje za svetovni pokal.
Tekaške proge so v zimskem času urejene
tudi na Voglu in Pokljuki, kjer so proge
speljane po tihih gozdovih in čez obsežne
visokogorske pašnike. Če vam zimski,
mrzli športi niso preveč po godu, se lahko
v bazenih, savnah, masažah razvajate v
tamkajšnjem vodnem parku.
V Bohinjski Bistrici, natančneje v vasi
Brod, ima Elektro Ljubljana v simpatični
alpski hiši manjšo garsonjero, primerno za letovanje dveh oseb. Nahaja se v
1. nadstropju hiše, obsega pa kopalnico,
ki je bila pred dvema letoma prenovljena, in večjo sobo, v kateri je v enem delu
kuhinja z jedilnico, v drugem pa dnevno-bivalni del. Vzdolž celotne dolžine
stanovanja je balkon, ki nudi razgled na
prelepo naravo.
Malo naprej od Bohinjske Bistrice se
razprostira Bohinjsko jezero, ki je za ljubitelje vodnih aktivnosti primerno v vseh
letnih časih. V toplejših mesecih lahko v
njem plavate, se vozite s čolnom, srfom,
kajakom ali kanujem, lovite ribe in se
potapljate. Privoščite si lahko čudovito

panoramsko vožnjo s turistično ladjo ali
pa samo sproščujoč sprehod ob njegovi
obali. Pridružite se lahko vodenim pohodom do najbolj obiskanega slapa v
Sloveniji, slapa Savica, pohodu skozi dolino Triglavskih jezer oz. dolino sedmerih
jezer in še bi lahko naštevali. Pozimi pa
jezero včasih ponudi tudi možnost drsanja. Tudi za malo bolj adrenalinske obiskovalce je poskrbljeno. Če ste ljubitelji
višine, lahko zajadrate v tandemu z ene
najlepših vzletnih točk za polete z jadralnim padalom – z Vogla. V zimskih mesecih vam zasneženi Vogel ponuja pestra
doživetja. Poleg smučanja se lahko preizkusite v turni smuki, zimskemu poletu
z jadralnim padalom, snežnem raftingu,
airboardingu – to je spust po strmini z napihljivo rebrasto blazino.
Če pa ste bolj romantične narave, si
lahko omislite tudi večerni sprehod ob
jezeru z baklami. V neposredni bližini jezera, v naselju Ribčev Laz, se nahaja naš
drugi apartma, ki je malo večji, primeren
za letovanje 4-ih oseb. Stanovanje je prijetno, z ločeno spalnico in svetlim kuhinjskim in dnevnim delom. Pripada mu tudi
manjši balkon in garaža pred hišo, v kateri se apartma nahaja.
Bled z okolico in naravnimi lepotami
je eno najlepših alpskih letovišč, značilno po blagem, zdravilnem podnebju

in termalni jezerski vodi. Odsev gora v
jezerski gladini, sonce, mir in svež zrak
vzbujajo prijetne občutke obiskovalcev v
vsakem letnem času in zagotavljajo prijeten oddih ali dejavne počitnice. Bled privablja poslovneže, umetnike, športnike,
raziskovalce, rekreativce, stare in mlade,
ljudi z vsega sveta. Ker je pred nami zimsko obdobje, naj omenimo, da zima že
nekaj časa ni več rezervirana le za smučanje. Smučišče Straža Bled in druga okoliška smučišča ponujajo odlične pogoje za
deskarje, turno smučanje za bolj izkušene
v neposredni bližini Bleda – Julijske Alpe
in Karavanke, sankanje, tek na smučeh,
plezanje po zaledenelih slapovih v spremstvu gorskega vodnika, zimsko pohodništvo po neokrnjeni snežni odeji, tečaje
preživetja v naravi. V poletnih mesecih je
možnosti za preživljanje aktivnih počitnic
na Bledu še več. Veslanje in surfanje po
jezeru, ribolov, vožnja s kajaki in rafting
po alpskih rekah, ježa v naravi in planinarjenje po okoliških hribih, kolesarjenje
in golf, letenje z baloni in jadralnimi padali, jamarstvo, tandemski skoki s padalom, paintball, poletno sankanje s Straže,
obisk tematskega parka labirint Bled, minigolf, obisk pustolovskega parka, sprehod skozi sotesko Vintgar, soteskanje in
še več. Bled pa ni povezan samo s športnimi aktivnostmi. Ponuja številne odlične
lokacije za poroke in svatbe, organizacijo
srečanj in dogodkov, izobraževanja ipd.
Pod Stražo, v objemu zelene narave, se
nahaja tudi naša hiša s štirimi apartmaji
za štiri ali pet oseb. V kletnih prostorih sta
dve sobi za druženje, ki ponujata dodatno
sprostitev in zabavo ob igranju biljarda
ali namiznem tenisu. Izpred hiše vas bo
prijetna pohodna pot skozi gozd popeljala
vse do vrha Straže, kjer se ponudi čudovit
razgled na jezero, Blejski grad in okoliške
planine.
Predgorje torej nudi odlično zabavo,
sprostitev, športne aktivnosti in prijetno
preživljanje prostega časa tako pozimi kot
poleti, Elektro Ljubljana pa vam na opisanih lokacijah ponuja prenočitve za krajše
ali daljše obdobje.
Želimo vam prijetne počitnice ter zdravo in uspešno leto 2014.
Valentina Petrič,
počitniške kapacitete, služba režijskih dejavnosti
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18. LjubljanskI maraton

Športniki ŠD Elektro Ljubljana
preizkusili svoje sposobnosti
Tek nas združuje. Med seboj smo si res lahko različni v marsičem, a ko
tečemo z ramo ob rami v skupno smer, lažje dojamemo, da smo si tudi v
marsičem podobni. Pravi rekreativni tekači namreč ne tekmujemo proti
nikomur in najbolje je, da tudi proti sebi ne. Na maratonu v resnici ne
premagujemo sebe, ampak le bolje spoznavamo, česa smo sposobni.
Za marsikaterega tekača Ljubljanski maraton pomeni mejnik,
na njem prvič preteče 10 ali 21 in tudi 42 km. Na njem prvič
spozna, da je to večplastno in polnejše doživetje, ki ga je škoda
izpustiti. Zato si mnogi, ki stojijo ob cesti, po kateri se vije množica tekačev samodejno rečejo »Drugo leto grem tudi jaz!«
Tako smo se tudi letos člani Športnega društva Elektro
Ljubljana udeležili največje tekaške prireditve v Sloveniji, že
18. Ljubljanskega maratona. Odlična organizacija ter neverjetni
gledalci ob progi so nam omogočili nepozaben dan.
Kar 23 tekačev in tekačic se
je spopadlo z
10 kilometrsko progo:
Srečo Železnik

10 tekačev in 4 tekačice so
se podali na
21 km progo:

0:39:50

Marko Ogrin

1:29:12

Peter Odlazek

0:58:24

Andrej Wagner

1:57:06

Bogdan Jakovac

0:43:23

Miran Tekavec

1:41:55

Klemen Podgoršek

0:58:25

Branko Kržišnik

2:00:59

Matej Iglič

0:47:01

Janez Kavčič

1:44:20

Domen Malavašič

1:01:07

Jože Grčar

1:45:23

Damjan Šifrer

0:48:39

Igor Čučnik

1:53:55

Janez Brinovec

1:02:58

Tatjana Škrjanec

1:53:58

Mitja Breznik

0:50:24

Robert Lekše

1:54:22

Simon Žavbi

1:06:39

Nataša Tekavec

1:57:13

Mario Užar

0:52:22

Dane Leskovec

1:55:49

Bojan Šavorn

1:07:30

Urška Podbevšek

2:00:53

Damijan Miklič

0:54:12
1:08:22

Bernarda
Klemenčič

2:01:33

Marko Žmavc
Damjan Grabrijan

0:54:12

Mirko Valenčič

1:09:39

Matej Gorišek

0:56:29

Robert Panajotov

1:09:40

Igor Podbelšek

0:57:48

Damjan Klopčič

0:58:23

Nataša Oblak

0:54:35

Tine Ferfila

0:58:24

Bernarda Kržišnik

1:20:51

Mateja Miserit

1:00:35

Boštjan Žumer, ki se je
spopadel z najdaljšo 42km razdaljo, je dosegel za
ljubiteljskega tekača izjemen rezultat 3:24:27.

Udeleženci maratona na 10 km.

Udeleženci maratona na 21 in 42 km.

S sodelovanjem na takšni prireditvi simbolno podpiramo tudi
razvoj zdravega načina življenja, vsi namreč tečemo zase – za
svoje dobro počutje, lastne izzive in ravno to nas motivira, da si
v cilju rečemo: Se vidimo naslednje leto!
Se nam boste pridružili?

Tatjana Škrjanec,
športno društvo Elektro Ljubljana
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Bowling turnir ekip

Pohod na Malo planino

Zanimanje za šport
še vedno zadovoljivo

Kot vsako leto, smo se tudi letos prvo soboto v oktobru zbrali v Stahovici
in se povzpeli na eno naših najlepših planin, Malo planino. Vreme nam ni
bilo najbolj naklonjeno, saj nas je proti vrhu zajela gosta megla, in smo
morali uporabiti kar malo planinskega znanja in sreče, da nismo zgrešili
poti. Do koče smo vsi srečno prispeli, nekateri pritekli, drugi pa prehodili.
Zadovoljnih obrazov smo se pogreli s toplim čajem in okrepčali z enolončnico, za vztrajnost pa smo bili nagrajeni še z lepimi praktičnimi nagradami. Od skupaj 16 moških udeležencev je bil najhitrejši Jože Grčar
s časom 1:10:30, Miran Tekavec 1:19:24, Dane Leskovec 1:22:02. Med
8 ženskami pa je bila najhitrejša Tatjana Škrjanec 1:22:00 pred Natašo
Tekavec 1:30:05 sledila je Bernarda Klemenčič 1:30:35. Ostale rezultate
si lahko ogledate na naši strani ŠD.

V sklopu letnih aktivnosti ŠD Elektra Ljubljane smo
7. novembra 2013 uspešno izvedli tradicionalni bowling
turnir ekip, ki je potekal v Klubu 300 v Ljubljani. Na
turnir se je prijavilo 11 ekip oz. 44 tekmovalcev.
Dva člana sta na dan tekmovanja zaradi
obveznosti svojo udeležbo odjavila, tako da
je tekmovanje zaključilo 42 tekmovalcev.
Turnir je potekal v sproščenem vzdušju ob
prigrizku in pijači. V takšnem vzdušju smo
nekateri nadaljevali z druženjem do večernih oz. jutranjih uric. Zmagovalna ekipa v
sestavi Marko Miserit, Dušan Jančar, Mitja
Šafar in odsotni Andrej Štefančič je prejela
spominsko nagrado v obliki tekmovalnega
keglja. Dušan Jančar je bil tudi najboljši
posameznik med udeleženci. Tokratnega
bowling turnirja se je sicer udeležilo manj
članov kot v preteklosti, kar deloma lahko
pripišem tudi vsesplošnemu stanju v državi-podjetju-društvu. Sicer pa opažam, da je
zanimanje za ta šport oz. rekreacijo še vedno zadovoljivo, zato se bom še naprej trudil z organizacijo, da bowling turnir ostane
na seznamu aktivnosti ŠD tudi v prihodnje.
Rezultati in slike so objavljene na
P: disku športnega društva.
BOWLING 2013

SCORE:

Andrej Wagner,
športno društvo Elektro Ljubljana

Pohod smo izvedli kljub slabemu vremenu.

Iskrene čestitke vsem udeležencem, da jih tudi letos vreme ni odvrnilo od
našega vsakoletnega pohoda v družbi ljudi, ki so jim planine pri srcu.
Mojca Lampe
športno društvo Elektro Ljubljana

TRIS 2013

Smučarski tek v Ratečah.

REZULTATI
Vzpon na Vršič.

vrstni red ekipno
1.

EKIPA 5

Marko Miserit, Dušan Jančar, Mitja Šafar, Andrej Štefančič-odsoten

1038

2.

EKIPA 3

Bojan Janušić, Robert Panajotov, Valter Orehek, Tine Ferfila

980

3.

EKIPA 11

Nataša Oblak, Urška Podbevšek, Igor Čučnik, Berdajs Jože

952

4.

EKIPA 1

Boštjan Bergant, Janez Brinovec, Zoran Popovič, Robert Zajc

950

5.

EKIPA 6

Remzija Rodaljevič, Marko Papež, Boštjan Prašnikar, Robert Frkal

946

6.

EKIPA 4

Mateja Nikolič, Wagner Andrej, Milan Ščepanović, Aleš Komat

913

7.

EKIPA 10

Jurij Žniderič, Janez Pirnovar, Robert Grofelnik, Uroš Severkar

905

8.

EKIPA 8

Cveta Buh, Anton lampret, Žiga Mesojedec, Boro Stefanović

900

9.

EKIPA 7

Dean verbič, Tomaž Gabrijel, Stane Bregar, Slak Boštjan -odsoten

869

10.

EKIPA 2

Olga Gindiciosi, Darja Škaper, Nina Muhvič, Sonja Štubelj

706

11.

EKIPA 9

Mojca Lampe, Matjaž Pikelj, Štefka Košljar, Peter Erhatič,

677

Pohod na Malo planino.
Mojca Lampe,
športno društvo Elektro Ljubljana
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17. tek ob
Cerkniškem
jezeru
Spoznali smo, da je tek enostavna
in preprosta oblika rekreacije, najlepši je v naravi. Zato smo se člani
ŠD Elektro Ljubljana že sedemnajstič zbrali ob Cerkniškem jezeru, saj
okoliški gozdovi in travniki kličejo vse
naravoljube, ki uživajo v teku na lepi
gozdni poti v hladu dreves. Štartali
smo v križišču pri Ribiškem kotu,
nato naravnost v klanec skozi gozd
proti vasi Otok ter po makadamski
cesti med jezerom na desni in gozdom na levi strani nazaj. Proga je
všečna, jezero je bilo napolnjeno z
vodo, medvedkov pa tudi nismo srečali. Letos se nas je na progo podalo
26 tekačev in tekačic, najhitreje sta
9,3 km progo pretekla med moškimi Srečo Železnik s časom 37:01 in
Tatjana Škrjanec s časom 47:02 med
ženskami.
Ostale rezultate si lahko ogledate na
spletni strani ŠD Elektro Ljubljana.
Družabni del tekme je potekal kot po
navadi, okrepčila, nagrade za vse sodelujoče, smeh in seveda obljuba, da
se drugo leto zopet srečamo.
Tatjana Škrjanec

Sindikalni izlet
na Slovaško
V mesecu oktobru so podružnice sindikatov Uprava,
Ljubljana mesto in Elektro Energija organizirale
sindikalni izlet na Slovaško. Udeležba je bila visoka, saj
se je na potovanje prijavilo kar 42 oseb.
V petek zjutraj smo se zbrali na
Kotnikovi ulici in pričeli s 427 km dolgo
potjo proti Bratislavi. Mesto leži na skrajnem zahodu države, tik ob meji z Avstrijo,
približno 60 km vzhodno od Dunaja. Večji
del mesta leži ob levem bregu Donave,
le predmestje Petržalka leži med desnim
bregom in mejo z Avstrijo. S severa in
vzhoda segajo do mesta obronki Malih
Karpatov (Malé Karpaty). Bratislava je
edina prestolnica, ki administrativno meji
kar na dve državi: Avstrijo in Madžarsko.
Pot je hitro minila, saj je bilo čutiti prijetno vzdušje z veliko veselja in smeha.
Ob prihodu v mesto smo imeli panoramski
ogled celotnega mesta ter sprehod čez stari del, kjer so se dvigale veličastne stavbe,
ki so bile šele pred kratkim renovirane.
Večina je po naporni vožnji okusila zasluženo slovaško pivo, kateremu je sledil odhod v hotel in priprava na večerjo.

Naslednji dan je bil zelo bogato obarvan, začel pa se je z ogledom Trnave, enega najstarejših slovaških mest. Šteje približno 70.000 prebivalcev in leži okoli 45 km
severovzhodno od Bratislave. Slovaško
ime je dobilo po reki Trnávki, ki teče skozenj, le-ta pa po trnih (slovaško tŕnie), ki
so rasli ob njenih bregovih. Trnava je s
preselitvijo sedeža esztergomske nadškofije postala duhovna in kulturna prestolnica
Madžarske, glavni katedrali sta bili cerkvi
sv. Janeza Krstnika in sv. Nikolaja v starem mestnem središču, kateri smo si tudi
ogledali. Spili smo kavo in pojedli zajtrk,
nato pa pot nadaljevali v bližnjo okolico v vinorodni okoliš proti Malim Karpatom.
Ustavili smo se za ogled proizvodnje svetovno znane slovaške majolike, kjer nam
je lastnica prijazno razkazala prostore delavnice in podrobno opisala celoten proces
izdelave prelepih lončenih izdelkov.
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Sledil je ogled najbolj znanega slovaškega gradu, imenovanega Červeny Kamen
(Rdeči Kamen). Kamnit grad je bil zgrajen
v 13. stoletju kot del verige Kraljevine madžarskih obmejnih obrambnih gradov, od
Pressburg do Žilini (madžarsko: Zsolna). Ta
grad je bil popolnoma obnovljen kot trdnjava v prvi polovici 16. stoletja. Čeprav je bil
grad večkrat poškodovan v požarih, ga je
družina Pálffys, ki je bila lastnik gradu do
druge svetovne vojne, vedno znova rekonstruirala. Danes je grad muzej. Postavljen je
v čudoviti okolici malokarpatskega gričevja
in je idealno mesto za poroke (med našim
ogledom sta bili kar dve).

Zadnja postojanka v soboto je bila
v vinski kleti, kjer smo pokusili vrsto najboljših slovaških vin, nekatera
med njimi tudi mednarodno nagrajena.
Postregli so nam tudi z odličnim sirom
ter domačim kruhom. Prijetna gostiteljica nam je podrobno predstavila posamezno vino, da smo se lažje odločili,
katerega si bomo nakupili k dobrem kosilu ali večerji.
Ob povratku v hotel smo se pripravili
na večerjo, še malo poklepetali, neutrud
ni pa so odšli na nočni ogled mesta.
Zadnji dan smo s kovčki zapustili
naš hotel in odbrzeli na zadnje oglede
Bratislave. Povzpeli smo se na grajski
grič z bratislavskim gradom, ostanki
srednjeveškega obzidja in mestnih vrat.
Na mestu, kjer je sedaj, so nekdaj stale
keltska, rimska in slovanska utrdba ter
gotski in renesančni grad, z današnjo
baročno podobo iz leta 1649. V času
Marije Terezije je tam bil sedež kraljevega guvernerja, nato galerija in duhovniška šola, na koncu pa vojašnica. Leta
1811 je bil porušen, obnovili pa so ga
v 50. letih 20. stoletja, zadnja obnova
zunanjosti je bila izvedena v zadnjih nekaj letih. Sledil je še sprehod po starem
delu mesta, zadnje slovaško kosilo in
kratek »shopping« v velikem nakupovalnem centru, nato pa smo krenili proti
Sloveniji.
Mislim, da so vsi udeleženci uživali
in jim bo izlet ostal v lepem spominu,
predsedniki podružnic pa že razmišljamo, kam nas bo pot popeljala na naslednji sindikalni izlet. S predlogi nam seveda lahko pomagate tudi vi.
Besedilo in slike: Mateja Miserit,
OE SU

Pohod smo izvedli kljub slabemu vremenu.

51

52

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2013

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2013

Dobropoljsko
vandranje

Kosovelova pot
Recept
KUHARSKI

Božično
deblo
SESTAVINE:
16 dag jedilne čokolade
8 jajc
8 dag sladkorja
KREMA:
2,5 dcl sladke smetane
20 dag maskarponeja
3 žlice sladkorja v prahu
3 žlice soka od pomaranče
sladkor v prahu za posip
papir za peko

PRIPRAVA:
V posodi stopimo jedilno čokolado in jo postavimo na hladen prostor, da se ohladi.
V tem času ločimo beljake in rumenjake v dve skledi. Rumenjake s sladkorjem
penasto umešamo, beljake stepemo v čvrst sneg. V stepene rumenjake počasi
umešamo ohlajeno stopljeno čokolado. Nato z žlico umešamo še sneg iz beljakov.
Pekač velikosti cca 37 cm x 30 cm obložimo s papirjem za peko in vanj vlijemo
maso, jo enakomerno porazdelimo in pekač damo v ogreto pečico. Pečemo 10
minut pri 200 stopinjah.
Nato vzamemo čisto kuhinjsko krpo in jo potresemo s sladkorjem v prahu. Drugo
kuhinjsko krpo zmočimo in dobro ožamemo. Pečen biskvit vzamemo iz pečice
in ga položimo na krpo posuto s sladkorjem v prahu (stran s papirjem mora biti
obrnjena navzgor). Pokrijemo ga z mokro krpo in počakamo 2 minuti, nato odstranimo papir za peko in biskvit ponovno pokrijemo z mokro krpo, da se ohladi.
Medtem pripravimo kremo. Smetano čvrsto stepemo. Maskarpone zmešamo
skupaj s sladkorjem v prahu. Iz pomaranče iztisnemo sok in ga dodamo kremi,
premešamo, dodamo še sladko smetano in ponovno premešamo. Biskvit premažemo s pripravljenim nadevom in zvijemo v rulado. Po vrhu jo posipamo s
sladkorjem v prahu. Postavimo jo na hladen prostor.
Monika Miklič,
DE Novo mesto

Martinovanje
Tradicija veleva, da v novembru praznujemo
Martinovo in tudi letos se temu nismo izneverili.
Iz Tivolija smo se odpeljali proti Kočevju in Novem mestu, od koder smo nadaljevali pot v Dobovo, kjer smo si ogledali Polovičev lovski muzej. Muzej se nahaja v bližini
Slovensko-Hrvaške meje v kraju Dobova pri Brežicah. V muzeju je zbirka trofej, ki jih je
nabral Franc Polovič st., ko je kot trgovski potnik, zastopnik znanega športnega podjetja in
lovec hodil po svetu. Nekaj živali je uplenil sam, nekaj trofej je dobil kot darilo. Ogledali
smo si številne živali iz Afrike, severnoameriške prerije in Slovenije. Po ogledu muzeja smo
se odpeljali na Studenec na Martinovo kosilo. Kosilu je sledil zabavni program s krstom
mošta in pokušino novega vina ter modno revijo naključno izbranih oblačil. Bilo je zanimivo in predvsem zabavno. Žal moramo praviloma odriniti domov, ko je najbolj zabavno.
Obljubili smo, da prihodnje leto spet pridemo, če ne na Studenec, pa kam drugam.
Martinovanje na Studencu.
Foto: Zvonka Osredkar

Zvonka Osredkar

Udeleženci pohoda po Kosovelovi poti.
Foto: Janez Weilgoni

Sredi oktobra smo se zopet odpravili
na Primorsko, v upanju, da nam bo letos
uspelo videti kraško pokrajino v značilno
jesenski rdeči barvi - barvi ognjeno žarečega ruja. Žal nam jo je tudi letos zagodla
narava, saj se ruj zaradi poletne suše še ni
obarval. Bomo vztrajali - upamo, da nam
enkrat uspe, tako kot nam je uspelo prehoditi Kosovelovo pot iz Sežane do Tomaja.
Na avtobusni postaji v Sežani nas je
čakal vodič, ki nas je vodil po Kosovelovi
poti in nam med potjo razložil nekatere zanimivosti. Kosovelova pot je pohodniška
pešpot, poimenovana po pesniku Srečku
Kosovelu. Začrtali so jo leta 2000 in je
dolga 7,5 km. Organiziran pohod poteka
na obletnico pesnikovega rojstva, oziroma na nedeljo tisti teden. Od avtobusne
postaje smo se sprehodili mimo cerkve

in sejmišča, ko se pot začne vzpenjati na
Tabor, hrib nad Sežano. Z vrha hriba se
nam je odprl pogled na Nanos, Vrenščico,
Divaški kot, Kome in vas Šmarje, skozi
katero poteka Kosovelova pot. Lep pogled je tudi na okoliške vinograde in kraško pokrajino, poraščeno z brinjem, rujem
in bori. Vse to je v svojih pesmih opeval
Kosovel, pesnik Krasa, doma iz Tomaja,
kjer je blizu domače hiše tudi pokopan.
Pesnik se je rodil v Sežani leta 1904, v
Tomaju je hodil v osnovno šolo, po končani osnovni šoli pa se je vpisal na realko
v Ljubljani (1916). Po maturi leta 1922
se je odločil za študij slavistike, romanistike in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Organiziral je literarno-dramski krožek, predavanja in literarne
večere. V letu 1925 je s prijatelji urejal
revijo Mladina. Največ pesmi je posvetil Krasu, zato ga imenujemo tudi »lirik
Krasa« (Bori, Vas za bori, Pesem s krasa).
V svojih pesmih govori tudi o družbenih
krivicah in o mračni usodi Evrope (Rdeči
atom). Ko se je po nastopu v Zagorju leta
1926 prehladil in zbolel, je kasneje, za posledicami prehlada, 27. maja istega leta v
domačem Tomaju umrl.
Pohod po Kosovelovi poti smo končali v Tomaju, blizu Kosovelove domačije.
Ker smo si domačijo ogledali že pred leti,
smo se odpeljali na kosilo v Štorje. Po kosilu smo si pri Jeramu ogledali še zbirko
kraških kamnov in izdelkov.

Slabo vreme nas ni ustavilo, da se tudi
letos ne bi udeležili že 4. Dobrepoljskega
vandranja. Po kavici v Grosupljem smo
nadaljevali pot v Dobrepolje. Pred Jak
ličevim domom nas je pričakal Alojz
Nučič in krenili smo na pot. Večina se
nas je podala na krajšo, 9-kilometrsko
pot, nekateri, kondicijsko bolje pripravljeni, so izbrali daljšo, 13-kilometrsko
varianto. Naš prvi postanek je bil pri
Nučičevih, kjer nas je Tončka prijazno
pogostila. Med potjo smo se ustavili
pri hiši največjega Dobrepoljskega pisatelja Franca Jakliča-Dobrepoljskega.
V Zagorici, rojstni vasi Toneta Kralja,
smo si ogledali razstavo njegovih reprodukcij. Pot nas je peljala do cerkve
sv. Antona Padavanskega na Zdenski
Rebri, kjer se nahaja eden največjih
Lipovih gajev v Sloveniji. Tu so v preteklosti potekala romanja in sejmi. Od
tu so nekateri krenili na daljšo pot proti
Podpeški jami, ki jo je opisal že Valvasor
v svoji Slavi Vojvodine Kranjske, drugi
smo se vrnili pred Jakličev dom, kjer
smo se okrepčali z enolončnico, čajem
in ….. Kljub slabemu vremenu je bil pohod zgledno organiziran in prijazni domačini so nam vso pot ponujali sladke
prigrizke in pijačo – čaj in še kaj, da nam
mraz in dež nista mogla do živega. Ko
smo se vsi zbrali, smo se odpeljali proti
Ljubljani in že delali načrte za naslednje
srečanje.

Zvonka Osredkar

Zvonka Osredkar

Akrivnosti DUEL v letu 2013
V tem letu smo imeli v planu kar nekaj aktivnosti, realizirali smo jih takole: v februarju smo organizirali dobro
obiskan zbor društva upokojencev.
Marec smo začeli z Jurčičevo potjo
Višnja gora-Muljava. Za prvi pomladanski izlet smo izbrali Slovensko
Istro. V Ljubljani smo si ogledali
Ljubljanski grad z obnovljenimi grajskimi ječami. Izlet v Haloze smo realizirali v aprilu. Ogledali smo si stare
kmetije in farmo koz. Na pot spominov

se nas je odpravila peščica korajžnih, večja udeležba pa je bila na pikniku. Tudi
na izletu v Benetke, v mesecu ljubezni,
je bila udeležba zelo zadovoljiva. Izlet v
Bohinj je bil lepo obiskan. Ogledali smo si
ga z ladjice, ki nas je popeljala po jezeru
pa tudi z Vogla, kamor smo se povzpeli z
gondolo. Izlet v Porabje smo morali odpovedati, zato pa smo šli v Avstrijo, kjer
smo si ogledali kraje, kjer izvirajo naše
korenine. V oktobru je bilo kar pestro,
najprej Dobrepoljsko vandranje, nato pa

še pohod po Kosovelovi poti iz Sežane v
Tomaj. November je rezerviran za martinovanje, ki smo ga letos imeli pri Jancu.
Naša aktivnost je tudi ta, da ne pozabimo na naše jubilante. Vseh pet 90-letnikov je kar čilih in imajo izvrsten spomin.
Ostanite tako čili in zdravi še naprej, to
vam želim v novem letu, seveda pa želim enako tudi drugim upokojencem
in aktivnim članom naše velike Elektro
Ljubljane.
Jože Bergant,
predsednik Društva upokojencev Elektro Ljubljana
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Naj fotografija
2013
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Foto:
TONI

Tudi v letu 2013 nadaljujemo z nagradnim natečajem za
najboljšo fotografijo leta. Za letošnjo decembrsko številko glasila
smo v uredništvo prejeli sedem zanimivih fotografij. Poslali so
jih Aleš Pograjc, Anton Mesarek, Bogdan Gantar, Damjan Čoš,
Marjan Drolc, Rudi Dobrovoljc in Stanka Krušič. Avtorjem se za
poslane fotografije lepo zahvaljujemo.
K sodelovanju vabimo tudi druge sodelavce in upokojence,
da s svojimi zanimivimi fotografijami sodelujejo v natečaju za
izbor Naj fotografije leta 2013 ter v naslednjih številkah našega
glasila bralcem pričarajo zanimive trenutke, ujete v objektiv
fotografskega aparata.
Uredništvo

Sestavil:
TONI

2

5

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo
izžrebanki Vidi Vrhkar iz Ljubljane, ki bo po pošti prejela praktično nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na
dopisnico in jo do vključno 10. 02. 2014 pošljete na naslov: 

3

6

4

Slika 1: Aleš Pograjc - Mreža
Slika 2: Damjan Čoš - Drog v ognju
Slika 3: Anton Mesarek - Sončni zahod
Slika 4: Stanka Krušič - Na vasi
Slika 5: Marjan Drolc - Med oblaki
Slika 6: Bogdan Gantar - Orjak v snegu

Elektro Ljubljana d. d.
Uredništvo Elektro novic
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana
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inovativne

Mrežimo s pozitivno energijo.

