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Koledarsko smo že krepko zakorakali
v poletje, pa vendar po vremenu in po
obilici dela, ki jo moramo v letošnjem
letu še opraviti, tega skorajda ni čutiti.
Ko se zgodi stoletni dogodek, je s
tem zagotovo zaznamovano celotno
poslovno leto družbe. Tako je tudi osrednja tema tokratne številke namenjena sanaciji omrežja po žledu, ki je
februarja prizadel Slovenijo in zaradi
katerega je na območju Elektra Ljubljana v nekem trenutku brez električne
energije ostalo več kot sto tisoč odjemalcev. Pišemo pa tudi o tem, kako je
žled vplival na samo poslovanje podjetja.
Tudi v letošnjem letu je v podjetju
Elektro Ljubljana potekala zunanja presoja skladnosti s certifikati kakovosti.
Presojevalci Slovenskega inštituta za
kakovost (SIQ) niso ugotovili neskladnosti s sistemom kakovosti, še več, v
svojem poročilu so nanizali vrsto pozitivnih ugotovitev.
Spomladi smo po treh letih ponovno
opravili tudi merjenje zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v podjetju. V tokratni številki pa lahko preberete tudi, kaj prinaša posodobljeni
PIS ELJ, ki omogoča popoln lokacijski in podatkovni pregled nad elektroenergetskim omrežjem.
Kako se z jekleno voljo in iskreno
ljubeznijo do življenja spopasti z vsem,
kar nam življenje prinese, pa nam je
povedal naš sodelavec Dejan Grilj. Po
nesreči, v kateri je izgubil obe roki, nad
življenjem ni obupal, temveč še naprej
vztraja pri stvareh, ki jih najraje počne.
V veliko pomoč sta mu tudi novi bionski roki.
Obstaja rek, ki pravi, da karkoli že
zgradimo, na koncu zgradi nas. Leto
2014 bo v znamenju gradnje, kar se bo
zagotovo odrazilo tudi na bolj trdnih
povezavah med vsemi zaposlenimi v
skupini Elektro Ljubljana. l
Majda Dodevska, urednica Novic
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Sestanek projektne skupine ebIX EMD v Ljubljani

Skupina Elektro Ljubljana pomaga prizadetim v poplavah

18. in 19. marca smo v Elektru Ljubljana gostili srečanje projektne skupine
ebIX EMD (Exchange Metered Data), ki se ukvarja z modeliranjem
procesov izmenjave podatkov električne energije.
Projektna skupina ebIX EMD je eden od projektov Evropskega foruma za
poslovno izmenjavo informacij na področju energetike - European forum for
energy Business Information eXchange (ebIX). Namen foruma je napredek,
razvoj in standardizacija procesov elektronske izmenjave podatkov na
energetskem trgu (električna energija, plin). Forum pri svojem delu upošteva
usmeritve Evropske unije.
Zaradi potrebe po učinkoviti izmenjavi podatkov na energetskem trgu postajajo
vedno bolj aktualna vprašanja glede razvoja informacijske infrastrukture, ki bi omogočila nemoteno poslovanje vseh udeležencev
trga. Predvsem je potrebno določiti ključne podatke, nosilce in skrbnike podatkov, podatkovne tokove ter opise procesov, ki bo
omogočil poenotenje pristopov v informatizaciji procesov izmenjave podatkov med vsemi udeleženci na podlagi učinkovitega
in standardiziranega modela. Posledično je bila decembra 2010 v Sloveniji ustanovljena Sekcija za Izmenjavo Podatkov na
Energetskem Trgu (IPET). Sekcija IPET je vključena v organizacijo ebIX kot polnopravna članica, preko katere aktivno sodeluje
tudi naše podjetje.

Tudi v skupini Elektro Ljubljana, kjer smo v februarski ujmi dodobra spoznali
neustavljivo moč narave, smo se odzvali na potrebe ljudi, ki so jih poplave v
Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem najbolj prizadele.
Zaposleni v vseh treh podjetjih skupine Elektro Ljubljana – Elektro
Ljubljana, Elektro energija in Elektro Ljubljana OVE – smo se na ujmo odzvali
z zbiranjem finančnih sredstev, donirala pa bodo tudi vsa tri podjetja. S
prispevki zaposlenih smo zbrali približno 3.400 evrov. Vsa zbrana sredstva
bomo namenili za nakup najnujnejšega materiala za prizadete v poplavah. V
sredo smo že predali prvo pošiljko sanitetnega materiala, ki smo ga kupili z
zbranimi sredstvi.
Predaja materiala za prizadete v poplavah.
Predsednik uprave družbe Elektro Ljubljana Andrej Ribič pa je civilni zaščiti
in srbskemu energetskemu ministru g. Aleksandru Antiću že ponudil pomoč v obliki izposoje agregatov za zagotovitev zasilnega
napajanja z električno energijo oziroma z ekipami, usposobljenimi za odpravo posledic poplav na elektroenergetskem omrežju.
Iskrena hvala vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali za pomoč prizadetim v poplavah!

Predstavitev evropskega
projekta električne mobilnosti
v Leobnu
11. aprila 2014 je Uršula Krisper, vodja
službe za napredne storitve v Elektru
Ljubljana sodelovala na konferenci
RegioMove14 v Leobnu in na pobudo
partnerja v evropskem projektu
predstavila projekt ICT4EVEUE.
RegioMove14 je konferenca v
Avstriji, na kateri so se srečali
regulatorji, ki določajo in postavljajo
pogoje za uvajanje električne
mobilnosti, kakor tudi primere prakse.
Predstavljeni so bili številni zanimivi in
uspešno izvedeni projekti mreže
izposoje električnih vozil.
Projekt, ki ga je predstavila Uršula
Krisper - projekt vzpostavlja povezavo
tudi z mestom Graz in Avstrijsko
Štajersko -, so poslušalci dobro sprejeli,
prejel je veliko pozitivnih odzivov.
Sistem ga prepozna in potrdi, zato
postaja za neslovenske uporabnike
preide na izpis informacij v angleškem
jeziku. Registriran voznik avtomobila
lahko uspešno napolni svoje električno
vozilo. Na srečanju smo pokazali tudi
storitev rezervacije polnilne postaje.
Sistem je zasnovan zelo odprto, tako da
se lahko razširi na poljubne regije. Ob
zaključku sestanka je nadzornik projekta
Stefanos Gouvras podal ustno mnenje o
dobrem napredku dela na projektu,
pripombe in vse morebitne dopolnitve
pa bomo prejeli v pisni obliki.

Elektro Ljubljana gostil srečanje partnerjev projekta
ICT4EV EUE
Elektro Ljubljana je kot partner na projektu 7. okvirnega programa
Evropske skupnosti, v okviru razvojno raziskovalnih projektov s področja
transporta in energije, gostil in tudi aktivno sodeloval na drugem
ocenjevalnem sestanku o napredovanju projekta ICT4EV EUE, Razvoj
prijaznih informacijskih storitev za uporabnike električnih vozil.
Sestanka se je udeležilo več predstavnikov devetih partnerjev iz
projekta, ki so vodje posameznih
razvojno-raziskovalnih delovnih
paketov na projektu. Kot ocenjevalci s strani Evropske komisije
pa so bili prisotni štirje neodvisni
strokovnjaki pod vodstvom nadzornika projekta Stefanosa Gouvrasa. Pregled napredovanja projekta je potekal cel dan, v popoldanskih urah pa smo na polnilnih postajah za
električna vozila preizkusili tudi delovanje in vse funkcionalnosti razvitih storitev
iz projekta. Pokazali smo, kako se lahko voznik iz Španije ali Avstrije s svojo
kartico iz domače države prijavi na naši polnilni postaji.

Znani so nagrajenci nagradne igre »S Srečkom in
prijateljem v Južno Ameriko«
Zaključila se je nagradna igra Elektro energije »S Srečkom in prijateljem v Južno
Ameriko«, v kateri so se sodelujoči potegovali za potovanje na svetovno prvenstvo v nogometu v Braziliji. Med vsemi sodelujočimi
so v prostorih Nogometne zveze Slovenije
izžrebali srečne nagrajence. Glavno nagrado,
10 dnevno potovanje v Južno Ameriko na
ogled dveh tekem slovenske A reprezentance
nagrajencev
z reprezentanco Argentine in Urugvaja za 2 Žrebanje
Elektro energije.
osebi je osvojila Jadranka Kondic iz Škofje
Loke. Poleg glavne nagrade pa so podelili še 3 žoge Confed cup Adidas s podpisom selektorja slovenske nogometne reprezentance Srečka Katanca ter 10 dresov
slovenske reprezentance s priimkom nagrajenca.

Posvet CIGRE: Zaščita in avtomatizacija
včeraj,danes, jutri

Dijakom Gimnazije Jožeta Plečnika smo
predstavili e-mobilnost

V sredo, 27. maja je v ljubljanskem hotelu City v organizaciji
slovenskega komiteja CIGRE potekala mednarodna
konferenca o zaščiti in avtomatizaciji elektroenergetskih
sistemov. Na posvetu so
počastili 90-letnico dr. Antona
Ogorelca, pionirja uvajanja
zaščitnih sistemov.
Na konferenci je s strokovnim
referatom sodeloval tudi naš
sodelavec Milan Švajger,
vodja projektne pisarne.
Predstavil je zgodovino in razvoj zaščite v energetiki ter
uvajanje pametnih omrežij.

Prejšnji teden so nas obiskali dijaki 2. Letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika iz Ljubljane. Vodja službe za
napredne storitve Uršula Krisper jim je predstavila
podjetje Elektro Ljubljana in našo vlogo pri razvoju emobilnosti v Sloveniji. Po kratki predstavitvi podjetja
so si ogledali še Elektročrpalko in električni avtomobil
ter se z njim tudi zapeljali.

IMPULZI
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Učenci OŠ Ambrus so obiskali MHE Zagradec

Elektro energija sodelovala na konferenci
En.trading 014 v Srbiji
V Beogradu je včeraj potekala konferenca En.trading 014 o trgu
z električno energijo s poudarkom na regiji jugovzhodne Evrope,
aktualnih razmerah in obetih za prihodnje v organizaciji
Energetike.NET in norveškega Montela. Na konferenci je kot
govornik nastopil tudi direktor za trgovino na debelo v Elektro
energiji d.o.o. mag. Nikola Krečar. Širša strokovna javnost je
bila na konferenci, med drugimi aktualnimi vsebinami,
obveščena, da je Hrvaška pretekli teden že vzpostavila borzo z
električno energijo, ki naj bi do konca leta tudi zaživela. Svojo
borzo naj bi po napovedih v kratkem dobila tudi Srbija,
napovedana pa je tudi za Makedonijo. Ob tem naj bi omenjene
države začele tudi s spajanjem trgov, pri čemer pa ni
pričakovano nižanje cen električne energije.

9. maja so se učenci 4. in 5. razreda OŠ Ambrus odpravili na
pohod do MHE Zagradec. Tam so se pod strokovnim
vodstvom Marka Pika seznanili z osnovnimi pojmi s področja
elektrike in si ogledali malo hidroelektrarno.
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Poslovanje družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju
januar – april 2014 močno zaznamovalo žledenje
ačetek letošnjega leta je zaznamovala naravna ujma, ki je bistveno
spremenila pogoje poslovanja družbe v letu 2014. Žledenje v mesecu
februarju je po ocenah na omrežju Elektra Ljubljana povzročilo za 26 mio
EUR škode, ki se bo odpravljala celotno letošnje leto, delno pa tudi v prihodnjih
letih. Posledice žledenja so neposredno vidne tudi na poslovnem rezultatu družbe.
V obdobju januar – april je družba Elektro Ljubljana izkazala sicer pozitiven
rezultat v višini 0,7 mio EUR, ki pa je bil za 1,9 mio nižji od načrtovanega za to
obdobje in realiziranega v enakem obdobju predhodnega leta. Pri tem je v letošnjem
poslovnem rezultatu že upoštevan po zavarovalni polici polni znesek prejetih
zavarovalnin iz naslova žledoloma.
V obdobju prvih štirih mesecev je bil sicer poudarek na odpravi škod, realizirane
pa so bile tudi investicije v višini 7,6 mio EUR. Realizacija investicij je dosegla 31
% trenutno veljavnega letnega plana (24,5 mio EUR), v primerjavi s predhodnim
letom pa je bila nižja za 13 %. V lastni režiji smo izvedli za 2,4 mio EUR investicij,
preostalih 5,2 mio EUR pa je bilo realiziranih z neposrednimi nabavami in
storitvami zunanjih izvajalcev. Realizacija investicij v lastni izvedbi je bila za 20
% manjša od načrtovane in tudi realizirane v prvih štirih mesecih leta 2013.
Prihodki od prodaje na trgu (brez prihodkov iz razmerja s SODO) so v
štirimesečnem obdobju letošnjega leta dosegli 1,9 mio EUR, tj. za 1 % manj od
načrtovanih in za 20 % več od realiziranih v enakem obdobju predhodnega leta. V
primerjavi z letom 2013 so bili letos višji prihodki od investicij za trg in prihodki
od storitev za hčerinski družbi, ki so se povečali predvsem na račun trženja virtualne
elektrarne in danih poroštev Elektro energiji.
Stroški materiala in storitev (brez nakupa električne energije za izgube in oskrbe
SODO) presegajo načrtovane za 4,1 mio EUR oz. za 62 %, realizirane v letu 2013
pa za 73 %, kar je v največji meri posledica odpravljanja okvar zaradi žledoloma.
Večinoma iz istega razloga tudi stroški dela za 0,3 mio EUR oz. za 3 % presegajo
tako načrtovane kot realizirane v predhodnem letu.
Glede na obsežnost posledic naravne ujme je družba pristopila k pripravi
rebalansa poslovnega načrta za letošnje leto, ki bo nadzornemu svetu družbe
predstavljen na seji v začetku meseca julija. V skladu s preliminarnimi ocenami bo
družba v rebalansu predvidela predvsem učinke na stroškovnem delu, ki so se že
zgodili, v prvih štirih mesecih letošnjega leta smo namreč ustvarili skupaj za 1,9 mio
EUR več stroškov, kot smo predvideli v poslovnem načrtu za 2014, kar bo ustrezno
temu dejstvu rezultiralo tudi v slabšem čistem poslovnem izidu. Prav tako bomo
morali zaradi večjega obsega poškodovanega omrežja višino investicij po prvi oceni
zvišati na okoli 33 mio EUR, ter priskrbeti ustrezne vire financiranja (dodatno
zadolževanje), ki jih v izhodišču nismo načrtovali.
Rebalans plana za leto 2014 bo torej v celoti prilagojen odpravi posledic žledenja
tako na stroškovnem kot tudi investicijskem delu, kar pomeni, da bomo prav gotovo
izvajali restriktivno politiko pri obvladovanju ostalih stroškov in investicij.l

Z

Mag. Marjan Ravnikar, Izvršni direktor OE RFS

Vzpostavljeno stabilno
napajanje Notranjske
z električno energijo
Elektro Ljubljana je z obnovo 110 kV daljnovoda Kleče –
Logatec zaključil prvo fazo sanacije omrežja po februarski
ujmi. Z obnovo daljnovoda je ponovno vzpostavljeno
stabilno napajanje Notranjske z električno energijo. Traso
prenovljenega daljnovoda si je na Zaplani ogledala tudi
predsednica vlade Alenka Bratušek.
lektro Ljubljana je z obnovo 110 kV daljnovoda Kleče –
Logatec zaključil prvo fazo sanacije omrežja po
februarski ujmi. Z obnovo daljnovoda je ponovno
vzpostavljeno stabilno napajanje Notranjske z električno
energijo. Danes so si traso prenovljenega daljnovoda na Zaplani
poleg predsednice vlade ogledali tudi minister za obrambo
Roman Jakič, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in
okolje Bojan Kumer, generalni direktor Uprave za zaščito in

E

reševanje Darko But, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan
ter župani občin Logatec, Vrhnika in Horjul Berto Menard,
Stojan Jakin ter Janko Jazbec.
"Današnja slika je bistveno drugačno od tiste, ki ste jo doživeli
pred približno štirimi meseci. Takrat je ta kraj kazal čisto
drugačno sliko, ukleščen je bil v led, daljnovodni stebri so bili
podrti, po tleh so bili vodniki, cela Notranjska je bila brez
napajanja," je na takratne razmere ob ogledu trase spomnil
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Predsednica vlade Alenka Bratušek si je ogledala traso
prenovljenega 110 kV daljnovoda Kleče - Logatec ob koncu
prve faze sanacije napajanja Notranjske po februarski ujmi.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

predsednik uprave družbe Elektro Ljubljana Andrej Ribič. "Delamo s precej pospešenim
tempom. Mislim, da bomo do konca leta obnovili tri četrtine porušenega omrežja, zaradi
finančnih težav pa obnova ne bo tako hitra in bo trajala nekje do konca prihodnjega leta,"
je še dejal.
Sanirani daljnovod si je ogledala tudi predsednica vlade Alenka Bratušek. Kot je
spomnila Bratuškova, je bila zadeva pred štirimi meseci bistveno drugačna - stebri, ki se
zdijo praktično neuničljivi, so bili na tleh, kot da so iz plastelina.
"Stvari so se dokaj hitro urejale in se bodo normalizirale, vsi skupaj pa se bomo morali
vprašati, kaj bo treba v nadaljevanju spremeniti, da takšnih stvari ne bo vedno več," je
poudarila. Bratuškova je ob tem spomnila na nadčloveške napore, da se je takrat življenje
stabiliziralo, zdaj pa čim bolj normaliziralo.
Sanirani daljnovod Kleče – Logatec je eden od dveh 110 kV daljnovodov, ki ju je
februarja porušil žled, je pa ključen za normalno napajanje območja od Logatca do
Cerknice. S prenovljenim daljnovodom je ponovno vzpostavljeno stabilno napajanje
Notranjske z električno energijo, kar je Elektro Ljubljana doslej zagotavljal z zasilno
postavljenimi, tako imenovanimi havarijskimi stebri. V dolžini 2.126 metrov je Elektro
Ljubljana na daljnovodu Kleče – Logatec postavil devet novih jamborov. Novi daljnovod
v primerjavi z daljnovodom, ki ga je podrl žled, prenese 2,5-krat večjo obremenitev.
Na visokonapetostni ravni je bilo doslej saniranih 20 odstotkov omrežja oziroma dobra
dva kilometra od porušenih enajst. Ekipe Elektra Ljubljana so sanirale tudi 80 odstotkov
poškodovanega srednjenapetostnega omrežja oziroma 200 od 240 kilometrov. Pri sanaciji
smo pokablili 135 kilometrov srednjenapetostnega omrežja, 65 kilometrov pa smo
sanirali v nadzemni tehnologiji. Na nizkonapetostni ravni je bilo poškodovanih 460
kilometrov omrežja, doslej so ekipe Elektra Ljubljana uspele sanirati 30 odstotkov
oziroma 140 kilometrov.

Odprava okvar po žledolomu na področju
distribucijske enote Ljubljana okolica
inila je že skoraj polovica leta 2014, ki za Elektro
Ljubljana poteka v znamenju odprave poškodovanega
elektroenergetskega omrežja, ki ga je v mesecu
februarju prizadel žled stoletnih razsežnosti.
V zadnjih mesecih smo intenzivno pristopili k obnovi
srednjenapetostnega in nizkonapetostnega omrežja. Že ob
nastanku havarij je bilo na področju DE LO evidentiranih 40
objektov na SN večjega obsega. Do sedaj smo uspešno pokablili
SN omrežja na področjih Logatca, Žirov, Grosuplja ter
Kamniške Bistrice. Skupna dolžina tras znaša 33 km. Ostali
prizadeti daljnovodi so se obnovili v prvotno stanje. Do sedaj je
bila izvedena zamenjava oporišč in vodnikov na približno 300
km. Poleg vseh teh objektov pa smo na DE evidentirali še okoli
550 objektov na SN in NN omrežjih, ki so manjšega obsega.
Najprej smo pristopili k sanaciji vodov, ki potekajo po
obdelovalnih površinah in predstavljajo nevarnost dotika in
onemogočajo uporabo zemljišč v kmetijske namene.
Pri odpravi okvar manjšega obsega (zamenjava enega droga)
imamo velike težave. Izbori ter odzivi gradbenih podizvajalcev
se izvajajo prepočasi. Zaradi oddaljenosti izvajalcev od mesta

M

odprav okvar se pojavljajo stroški prevozov delovnih strojev, ki
močno podražijo investicijo. Pogrešamo lokalne izvajalce
gradbenih del, ki so že prejšnja leta opravljali ta dela hitro,
strokovno in kvalitetno. Težave imamo tudi s kakovostjo
dobavljenega materiala, predvsem betonskih drogovnikov in
konzol, se pa stanje počasi izboljšuje.
Od objektov večjega obsega so neizvedeni ostali SN
daljnovodi med Logatcem in Cerknico (cca 12km), med
Grčarevcem in Lazami (cca 6km), med Logatcem in Žirmi (cca
15 km) ter Vrhniko in Logatcem (cca 10 km). Kljub obsežni
pomoči, ki smo je deležni iz DE Ljubljana mesto, DE Novo
mesto in DE Trbovlje, nam je uspelo popraviti manj kot
polovico evidentiranih objektov na NNO.
V prihodnjih mesecih se bo sanacija omrežja nadaljevala, kako
dolgo pa bo trajala, pa je odvisno od finančnih možnosti podjetja
ter od pomoči ostali DE.
Na tem mestu bi izrazili zahvalo vsem sodelavcem, tako iz DE
LO kakor iz ostalih DE, ki sodelujejo na odpravi havarij. l
Damijan Kitak,
Vodja službe za distribucijsko operativo DE Ljubljana okolica
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Sanacija stebrov
daljnovoda 110 kv
Kleče - Logatec
ebruarske havarije so uničile precejšen del elektroenergetskega omrežja. Po vzpostavitvi začasnega napajanja z
električno energijo smo v aprilu pričeli z dejanska sanacijo
podrtih stebrov v Logatcu. Izvedli smo dela za postavitev novih
stebrov daljnovoda 110 kV Kleče – Logatec 1, od stojnega mesta
93 do stojnega mesta 101, v skupni dolžini cca 2,5 km. Na tem
območju je začasno postavljenih devet havarijskih stebrov, ki
potrebujejo obnovo, in bodo iz jeklenih konstrukcij skupne mase
35 ton. Pred tem pa je bilo potrebno še pripraviti dostopne poti
do stojnih mest. Na stojnih mestih smo podrte stebre odstranili
in s tem pripravili prostor za nove, večje AB temelje. l

F

Lea Lunder, OE ORDO, oddelek za gradbeno dejavnost
(fotografije: Koren, Lunder)

Pred sanacijo.

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Kako so se s sanacijo omrežja
spopadali v DE Kočevje?
zadnjih mesecih smo izvajali dela na sanaciji poškodb
elektroenergetskega omrežja po februarskih havarijah.
Iz osnovnega operativnega plana investicij za leto 2014
smo od 31 objektov pustili v planu samo pet najnujnejših
objektov za izvedbo, preostale objekte smo dali v tranšo za
naslednje leto. Posledica prerazporeditve objektov v tranšo je
zmanjšanje finančnih sredstev oz. prerazporeditve le-teh na
obnovo elektroenergetskih omrežij po havarijah.
Po havarijah smo (od planiranih sanacijah 20 kV DV v
kabelski izvedbi v skupni dolžini 50,85 km), pokablili že 36,52
km daljnovodov. Pri sanaciji daljnovodov pa smo od cca. 19,55
km poškodovanih, že sanirali oz. obnovili 7,35 km daljnovodov.
Skupaj je tako do konca maja na področju DE Kočevje
obnovljenih malo manj kot 44 km daljnovodov. Številka se
dnevno spreminja, ker je težišče našega dela (še vedno) na
sanaciji poškodb vseh EE naprav po nedavnem žledolomu.
Največje težave pri delih predstavlja pridobivanje soglasij od
lastnikov zemljišč, po katerih bodo potekali novo zgrajeni
kablovodi. Poleg tega pa večno težavo predstavljajo slabe

V

vremenske razmere oziroma čisto konkretno deževje. Izziv je
bil, kako v čim krajšem času v res nemogočih vremenskih
razmerah do naših odjemalcev pripeljati električno energijo.
Naša največja skrb je bila varnost vseh zaposlenih. V prihodnji
mesecih oziroma do konca letošnjega leta bomo (če ne bo prej
novih vremenskih ujm) sanirali poškodovano elektroenergetsko
omrežje (sanacija daljnovodov in poškodovanega nizkonapetostnega omrežja), oziroma 5 % svojega dela opravili še na
končanju objektov iz osnovnega operativnega plana investicij.
Sanacija bo trajala vsaj od konca letošnjega leta oziroma še tudi
v prihodnjem letu. Odvisna je tudi od višine razpoložljivih
finančnih sredstev. Po doslej znanih podatkih se bo kar nekaj
objektov preneslo v naslednje leto.
Žled je prizadel dokaj veliko področje in veliko število
odjemalcev električne energije, zato smo dali vse od sebe, da
smo uporabnike omrežja sproti obveščali o stanju elektroenergetskega omrežja ter kdaj lahko pričakujejo delne ali končne
rešitve. l
Vincenc Janša, Direktor DE Kočevje

Postavljanje jeklene konstrukcije v času sanacije.

Podložni beton za postavitev nožnih delov stebra, v ozadju
havarijski steber.

Pripravljen izkop za nove temelje.

Pripravljena konstrukcija za dvig z avtodvigalom.
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Zbirališče za ločevanje
odpadkov DE LM.

Jani Škrbec, Gregor Kita in Vesna Oman

Uspešna zunanja presoja potrdila kakovost v Elektru Ljubljana
onec maja 2014 so v Elektru Ljubljana, tako kot lani,
izpeljali zunanjo presojo kakovosti. Njen namen je
preveriti in ugotoviti, koliko v družbi Elektro Ljubljana
upoštevamo zahteve standardov kakovosti in na podlagi
ugotovitev vpeljati primerne spremembe.
Družba Elektro Ljubljana je lastnica štirih certifikatov
kakovosti, in sicer ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, ISO
14001:2004 ter ISO/IEC 27001:2005. Ti določajo delovanje na
področjih sistema vodenja kakovosti, zdravja in varstva pri delu
varovanja okolja ter varovanja informacij.
Presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost (SIQ) so letos
zunanjo presojo izvajali v OE SS, OE SDO, OE TP v
distribucijski enoti Kočevje ter v distribucijski enoti Ljubljana
mesto. Kot smo že zapisali, želijo presojevalci z izvedbo zunanje
presoje v podjetjih, ki so imetniki certifikatov kakovosti,
ugotoviti, koliko ta podjetja izpolnjujejo zahteve teh standardov
ter kje so priložnosti za izboljšave.
Z rezultati letošnje zunanje presoje smo lahko upravičeno zelo
zadovoljni, saj presojevalci v svojem poročilu navajajo niz
pozitivnih ugotovitev o podjetju Elektro Ljubljana. Tako so
izpostavili zgledno urejenost delovišč družbe in posameznih
lokacij pa tudi sistema ločenega zbiranja odpadkov. Pozitivno
so ocenili tudi ustrezen odziv podjetja na incidentne dogodke,
kar je bilo po mnenju presojevalcev še posebej opazno v

K

odličnem odnosu z mediji in aktivnostih ob pojavu žleda.
Presojevalci so med drugim pozitivno ocenili tudi celovitost
obvladovanja procesa upravljanja kadrovskih virov,
nenapovedane preglede vodstva DE Ljubljana mesto in visoko
stopnjo usposobljenosti zaposlenih za izvajanje del pod
napetostjo. Pohvalili so tudi močno podporo SUVI skrbnika
SUVI, ki zaposlene izobražuje tudi s pomočjo opisov področja
varovanja informacij v internih glasilih organizacije. Kot
pomembno pa so presojevalci ocenili tudi pripravo popisa
procesov, njihovo prenovo in optimizacijo ter tudi redne kolegije
vodstva.
Presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost tako med
majsko zunanjo presojo v Elektru Ljubljana niso našli
neskladnosti z zahtevami standarda. Pripravili so 31 priporočil na
zelo visoki strokovni ravni, ki bodo po implementaciji še bolj
izboljšala sisteme vodenja po posameznih področjih.
Ob tem velja izpostaviti pomembno vlogo vseh zaposlenih v
Elektru Ljubljana, ki s svojim vsakodnevnim delovanjem
prispevate k temu, da standardi ISO niso več breme, temveč
predvsem orodje za izboljšanje procesov, varovanje zdravja in
okolja ter zmanjševanje tveganj v poslovanju. Naša skupna
naloga pa je, da priporočilom standardov sledimo tudi v
prihodnje in jih prenesemo v vse procese v podjetju. l
Uredništvo

Prostor za shranjevanje orodja ter zaščitnih sredstev.

Priprava izvajalskih skupin
DE Ljubljana mesto
na zunanjo presojo
sistema vodenja kakovosti
sklopu vsakdanjih zadolžitev in del pri izgradnji in
obnovi elektroenergetskega omrežja smo v maju večji
poudarek namenili tudi urejanju prostorov in vozil, ki
jih uporabljamo zaposleni na DE Ljubljana mesto. Služba za
izgradnjo DO poleg prostorov na Kotnikovi ulici uporablja še
prostore bivšega nadzorništva Črnuče, kjer imajo tri delovne
skupine prostore za shranjevanje orodja, drobnega materiala ter
zaščitnih sredstev. V neposredni bližini je še zunanji prostor za
parkiranje tovornih vozil, prikolic ter skupno zbirališče za
ločevanje odpadkov DE Ljubljana mesto.
Zaradi odprave posledic žledoloma izvajalske skupine službe
distribucijske operative in službe za izgradnjo DO v preteklih
mesecih niso uspele vzdrževati stanja prostorov in opreme v
takšnem stanju, kot se zahteva oz. pričakuje. V začetku maja smo
tako posvetili več pozornosti opremi in prostorom. Pregledali

V

smo stanje orodja in ostalih osnovnih sredstev, neuporabno oz.
uničeno orodja smo pripravili za odpis. Oddelek VZD je
poskrbel za zamenjavo gasilnih aparatov. Dopolnili smo
manjkajočo opremo v kovčkih prve pomoči. Police z materialom
za vgradnjo, orodjem za odpis, zaščitna delovna sredstva smo
dodatno označili. Temeljito smo se lotili čiščenja vozil ter
odlagališča odpadkov v Črnučah ter uredili vse ekološke otoke.
Naše pomladansko čiščenje smo izvedli ravno v času priprave
na zunanjo presojo. Na temo delovanja sistema kakovosti s
poudarkom na varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.
Je bilo izvedeno tudi izobraževanje elektromonterjev.
Trudili se bomo, da bo skozi celoletno obdobje stanje
prostorov in vozil vsaj na podobnem nivoju, kot je bilo na dan
presoje. l
Boštjan Kamin, DE LM
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polni certifikat

Uspešno izvedene kogeneracije
Elektru Ljubljana OVE d.o.o. imamo večletne izkušnje
na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe
energije. Delujemo na več segmentih proizvodnje iz
obnovljivih virov energije. Gradimo lastne ali sodelujemo pri
izgradnjah objektov za proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter
delujemo na področju razvoja in uvajanja novih tehnologij za
proizvodnjo iz obnovljivih virov energije in učinkovito uporabo
energije. Od začetka letošnjega leta se nahajamo v poslovnih
prostorih v Črnučah v Ljubljani, ki nudijo poleg ustreznih
delovnih pogojev tudi ustrezne prostore za naše poslovne
partnerje.

V

Spuščanje vodnika ter priprava montaže na vpetje novega Fe
jambora.

Kurilnica v poslovni stavbi DE Novo mesto.
Postavljanje novega Fe jambora.

Priprava na izvedbo novega zateznega polja.

Izvedba vijačenja Fe jambora na nožni del konstrukcije.

Izvedba elektromotažnih del na portalu novega RTP Mengeš.
Kotlovnica v Semiču.

Vključitve v RTP Mengeš
b koncu preteklega leta smo v oddelku za investicije v
OE ORDO ter na DE Ljubljana okolica pričeli s
potrebnimi deli za vključitev nove RTP Mengeš v
obstoječi daljnovod 2 x 110 kV Domžale - Kamnik. Obseg del
je predvideval postavitev dveh novih 110 kV jeklenih jamborov
na podlagi izdelanega PZI-ja RTP 110/20 kV Mengeš - 110 kV
DV.
V preteklem obdobju smo pridobili že veliko znanja pri izvedbi 110 kV elektromontažnih delih, tako da nam ta projekt ni delal
večjih težav. Prav tako pa smo si vsi želeli pridobitve novih znanj
ter izkušenj.
Gradbena dela ter dela na jeklenih konstrukcijah so bila preko
razpisa predana zunanjemu izvajalcu, vodena pa so bila preko
oddelka investicij OE ORDO. Služba za izgradnjo DE Ljubljana
okolica je bila zadolžena za postavitev novih stebrov ter izvedbo
vseh potrebnih elektromontažnih del do portalov novega RTP
Mengeš. Z gradbenimi delu smo pričeli v februarju. Dela na
jeklenih konstrukcijah ter elektromontažna pa so potekla v

O

začetku maja. Zaradi zahtev po čim krajšem odklopu večjih
odjemalcev (tri urni izklop) na področju Kamnika je bilo delo
zaključnih elektromontažnih del še veliko bolj zahtevno. Za
izvedbo elektromontažnih del v zahtevanem časovnem roku smo
morali dodatno uporabiti večje število dvigal s pripadajočimi
košarami ter pomoč izvajalske skupine iz DE Trbovlje, ki je
usposobljena za delo na 110 kV nivoju. Dela so bila zaključena
v sredini maja v sklopu internega strokovnega tehničnega
pregleda.
Pri vključitvah v RTP Mengeš sta bila uporabljena stebra s
tipskimi oznakami ZC15/13,2(3.800 kg), ZC76/15,2(7.100 kg),
palični kompozitni izolatorji, tokovodnik tipa 243-Al1/39-ST1A
(Al/Fe 140/40), zaščitna vrv AlMg1E/Fe 95/55 ter obešalna
oprema proizvajca Mosdorfer.
Za uspešno izvedbo del se vsem sodelujočim zahvaljujemo ter
se veselimo novih skupnih projektov. l
Franci Golob, DE Ljubljana okolica
Zoran Zajc, OE ORDO

Poleg proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah in
sončnih elektrarnah, je za nami tudi prva ogrevalna sezona na
lokaciji Iskra Semič. V Iskri Sistemi v Semiču smo že v
lanskemu letu izvedli projekt zamenjave fosilnega energenta na
lesno biomaso, s čimer bomo podjetju Iskra Sistemi zagotovili
letno 2.000 MWh toplotne energije, kar bo zadovoljilo celotne
njihove potrebe po ogrevanju. V primeru izpada so v rezervi
kotli, ki jih sestavljajo deloma že obstoječi in deloma novi kotli.
Celoten sistem proizvodnje toplotne energije je povsem
avtomatiziran, računalniško krmiljen in neposredno daljinsko
nadzorovan s strani naše službe za vzdrževanje. To podjetju
Iskra Sistemi zagotavlja nemotene delovne procese. S to
naložbo smo pomembno diverzificirali naše proizvodne vire,
obenem pa pripomogli k čistejšemu lokalnemu okolju.
Kotlovnica na lokaciji Iskra Semič je v svojem prvem letu
delovanja dosegla cilje v skladu z investicijskim programom in
hkrati pripomogla k našemu uspešnemu poslovanju v začetku
tega leta. Kar pa je še posebej zadovoljivo, saj je zaradi že
običajnega nihanja v proizvodnji električne energije v
hidroelektrarnah in sončnih elektrarnah, le-ta praviloma nižja.
Letošnje leto so zaznamovale tudi izjemne vremenske
nevšečnosti zaradi žledoloma.

Postavili smo tudi lastno kogeneracijo na lokaciji poslovne
stavbe DE Novo mesto. Testiranje njenega delovanja je v
zaključku. Ugotovljen je bil prekomeren hrup in vibracije, saj je
sama lokacija naprave neposredno pod pisarnami. V času
testiranja smo uspešno rešili težave s hrupom, medtem ko se za
specifične vibracije, ki se prenašajo na podkonstrukcijo same
poslovne stavbe izvajajo testiranja s predlaganimi rešitvami.
Izkustveno smo ugotovili, da se z dodatno obtežitvijo oz z bolj
masivno konstrukcijo naprave vibracije podušijo že na samem
izvoru.
Naprava je že vključena v sistem podpor pri Centru za
podpore, za njeno obratovanje se prejema podporna shema za
proizvodnjo električne energije iz visoko učinkovite
soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE). Vsa
proizvedena električna energija iz kogeneracijske naprave se bo
porabila za lastne potrebe objekta, viški proizvedene električne
energija se bodo prodajali v omrežje, katero odkopuje sestrsko
podjetje Elektro energija.
Z odpadno toploto ogrevamo poslovne prostore DE Novo
mesto. S tem ukrepom smo zmanjšali stroške energije za več kot
10%.

Toplotna črpalka.

Uspešno že delujeta tudi dve toplotni črpalki, ki smo ju
postavili pri naših naročnikih. Razvili smo programsko orodje,
ki je dostopno na naši spletni strani. Program omogoča izračun
prihranka pri porabi energije v primeru prehoda na toplotno
črpalko. l
Virna Konrad, Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
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Vnos in prikaz zasedenosti cevi KK v aplikaciji Projektiranje.

Posodobljeni PIS ELJ za popoln
lokacijski in podatkovni pregled
elektroenergetskega omrežja
rostorski informacijski sistem PIS ELJ smo v Elektru
Ljubljana skupaj s podjetjem LGB, geodetski inženiring
in informacijske tehnologije vzpostavili že leta 2007 - s
ciljem pridobiti celovit in poenoten pregled nad infrastrukturo
in delovanjem elektroenergetskega omrežja, ki ga upravlja Elektro Ljubljana. PIS ELJ je namenjen različnim pregledom in analizam podatkov, omogoča pa tudi evidentiranje objektov in vodov elektroenergetskega omrežja. Že vrsto let predstavlja nepogrešljivo vsakodnevno operativno orodje, ki združuje prostorske podatke in jih povezuje s podatki elektroenergetskega omrežja
Elektra Ljubljana iz različnih virov na urejen in pregleden način.
PIS ELJ je povezan z obstoječim poslovno informacijskim sistemom Elektra Ljubljana (IIS), z bazo tehničnih podatkov (BTP)
v smislu branja in zapisovanja, merilna mesta, osnovna sredstva,
nabava itd. Poleg tega je bila v zadnjem obdobju izvedena tudi
integracija s sistemom PERUN (arhivski del) za pregledovanje
dokumentov posameznih merilnih mest.
Razvojna usmeritev sistema PIS ELJ je bila že od samega začetka celostna topološka urejenost in povezanost celotnega
omrežja z infrastrukturo in objekti, kar pomeni, da bi sčasoma
PIS ELJ nadomestil ostale baze podatkov oz. orodja, ki so povezana z elektroenergetskimi objekti. Ambiciozna vizija nadaljnjega razvoja sistema PIS ELJ se je začela uresničevati konec
leta 2011, zahteven projekt korenite prenove in nadgradnje sistema pa smo zaključili na začetku letošnjega leta.

P

Kompleksna nadgradnja sistema PIS ELJ
pri povezavi z bazo tehničnih podatkov
Eden od ključnih ciljev nadgradnje sistema PIS ELJ je bila vzpostavitev vmesnikov za zapisovanje podatkov v bazo tehničnih
podatkov BTP, ki omogočajo zapisovanje podatkov vseh elektroenergetskih sredstev na nivoju transformatorskih postaj in odsekov srednje napetostnega omrežja v BTP preko PIS ELJ in ne
več preko drugih terminalskih aplikacij. Nadgradnja je potekala
v več korakih, in sicer od analize in odprave napak v BTP, izdelave oz. predvsem testiranja “stored procedur”, ki omogočajo zapisovanje v BTP, izdelave grafičnih vmesnikov, do opustitve
vnosa podatkov v BTP preko starih ERC aplikacij.
Pomembna pridobitev je, da se nova sredstva vzdrževanja z
vso pripadajočo opremo ter povezavami generirajo in umestijo
v PIS ELJ že v fazi projektiranja. Po izgradnji elektroenergetskega omrežja (EEO) oz. primopredaji v vzdrževanje, se sredstvom spremeni status, lahko tudi oprema in geolokacija.
Po novem šifre v BTP lahko odpirajo samo tisti uporabniki, ki
so pristojni za točno določene segmente omrežja. Šifre sredstev
se sedaj generirajo preko grafičnega vmesnika. Ker so vsa sredstva vezana na prostor, se jim pri tem avtomatsko določi tudi položaj.

Nove funkcionalnosti aplikacij v PIS ELJ
Obsežen del projekta je predstavljala faza nadgradnje obstoječih aplikacij sistema PIS ELJ in razvoj novih aplikacij, ki se-
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daj zagotavljajo nove koristne funkcionalnosti za učinkovito uporabo prostorskega informacijskega sistema.
PIS ELJ je po prenovi pridobil štiri nove aplikacije: Projektiranje, Merilna mesta, Telekomunikacije in Nepremičnine,
vzpostavljen je bil modul Enopolne sheme RTP/RP in TP, posodobljene in nadgrajene pa so bile že obstoječe aplikacije Geodeti, Dokumentalisti in Načrtovanje.
Za službo, ki se ukvarja z načrtovanjem in projektiranjem elektroenergetskega omrežja, smo razvili novo aplikacijo Projektiranje. Le-ta omogoča izdelavo projektov neposredno v okolju
PIS ELJ, generiranje novih in ažuriranje že obstoječih sredstev
vzdrževanja in opreme EEO v BTP. Prednost izdelave projektov
v PIS-u ELJ se odraža predvsem pri prehodu objektov projektiranega omrežja v obratovalno stanje, ker je v ozadju vseskozi
vzpostavljena povezava z geodeti in dokumentalisti. V bazi BTP
tako ni več sredstev, ki ne bi imeli določene geolokacije. Objekti
načrtovanega in projektiranega omrežja so vidni vsem uporabnikom sistema PIS ELJ.
Kadar so predmet projekta objekti srednje napetostnega omrežja
(SN omrežja), je geodetski načrt osnova za izdelavo projektne
dokumentacije. Prav zato smo nadgradili aplikacijo Geodeti, ki
sedaj omogoča uvoz in kontrolo datotek geodetskega načrta, v
nadaljevanju pa tudi takojšnjo in enostavno uporabo njegovih
podatkov v aplikaciji Projektiranje. Aplikacija Geodeti je bila dopolnjena tudi s funkcionalnostmi, ki omogočajo izdelavo geodetske izmere na osnovi projekta izdelanega v aplikaciji Projektiranje.
Nova aplikacija Projektiranje je terjala tudi spremembe v aplikaciji Dokumentalisti. Ker se po novem nova sredstva vzdrževanja generirajo v aplikaciji Projektiranje, smo iz aplikacije Dokumentalisti izločili možnost kreiranja BTP-šifer projektiranih
sredstev, ker se ustvarjajo že v aplikaciji Projektiranje. Spremenjen je tudi način vnosa srednje napetostnih odsekov, saj se leta sedaj po izvedeni kontroli zapišejo v BTP na zahtevo, oz. vsak
dan v nočni obdelavi podatkov. Prav tako se kreirajo BTP-šifre
na nivoju vnosa transformatorske postaje, tu je vzpostavljena
tudi povezava za prehod v modul Enopolne sheme. Novost aplikacije pa je tudi grafični prenos projektiranih sredstev z vsemi
opisnimi podatki (postaje, odseki) v produkcijo.
Novost nadgradnje sistema PIS ELJ je tudi aplikacija Merilna
mesta, ki omogoča geolociranje merilnih mest, vgradnjo merilnih mest v izvode električnih omaric, izvod razdelilca in merilne
celice transformatorske postaje. Poleg tega aplikacija zagotavlja
tudi avtomatsko spremembo šifre sredstva (izvod razdelilca ali
merilne celice) v integriranem informacijskem sistemu IIS vsakič, ko pride do topološke spremembe v nizkonapetostnem
omrežju v PIS ELJ.
Novo aplikacijo Telekomunikacije smo razvili za evidentiranje telekomunikacijske infrastrukture Elektro Ljubljana. Podatke
lahko uporabnik vnaša samostojno ali skupaj z objekti elektroenergetskega omrežja. Aplikacija omogoča tudi pripravo in izvoz
podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter
omogoča zapisovanje v BTP.
Aplikacija Nepremičnine je nastajala vzporedno s projektom
Uskladitev evidenc nepremičnin. Tako smo v BTP postavili nov
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Delo v aplikaciji Nepremičnine.

podatkovni model za parcele, po katerem je vsaka parcela eno
osnovno sredstvo. Aplikacija je povezana s katastrom stavb in
zemljiškim katastrom, podatki iz katastrov pa se osvežujejo enkrat mesečno. Omogočena je tudi povezava z e-zemljiško knjigo.
Pomembna pridobitev je tudi, da smo poenotili evidence, povezali podatke z notranjimi in zunanjimi bazami, geolocirali podatke, kar nam omogoča, da je PIS ELJ postal osrednje orodje
za pregled nad nepremičninami Elektro Ljubljana.
Pomemben sklop nadgradnje PIS ELJ je bil tudi razvoj in vzpostavitev modula Enopolne sheme postaj. Namen modula je izdelava topologije znotraj EEO in ažuriranje sredstev vzdrževanja in opreme v BTP, in sicer na preprost vizualni način. Vnos
podatkov sedaj poteka v grafičnem okolju, tako da uporabnik nariše enopolno shemo, pri tem pa se samodejno kreirajo, sestavljajo in povezujejo sredstva vzdrževanja EEO, vgrajuje se tudi
oprema v BTP. Na ta način ni več potreben vnos sredstev in
opreme preko črnega ekrana in bistveno se zmanjša verjetnost
napak pri vnosu. Modul je vgrajen v aplikacijo Dokumentalisti
in Projektiranje.

Vizija nadaljnjega razvoja
Prostorski informacijski sistem PIS ELJ načrtujemo v nadaljnjem
razvoju funkcionalno še bolj izpopolniti, da bo pridobil analitično moč in bo postal nepogrešljivo orodje za poslovno odločanje. V nadaljnjih nadgradnjah želimo sistem integrirati s sistemom SCADA, izdelati modul za vnos in v povezavi s sistemom
za upravljanje s sredstvi (EAM) analizo okvar na elektroenergetski infrastrukturi, razviti modul za izdelavo poročil (PASOŠ,
SOSDO, JARSE), omogočiti pripenjanje fotografij in dokumentov, razviti aplikacijo za samodejno risanje enopolnih shem
visokonapetostnega in srednje napetostnega omrežja, nadgraditi
možnosti tiskanja itd. Vse to bo prispevalo k celostni urejenosti
in povezanosti sistema PIS ELJ s celotnim elektroenergetskim
omrežjem, vključno z infrastrukturo, objekti, sredstvi itd. Ali
enostavneje: strokovnjak Elektra Ljubljana bo imel popoln lokacijski in podatkovni pregled elektroenergetskega omrežja in
objektov od RTP/RP do posameznega MM, ki je napajan z elektriko, kar pomeni tudi skrajšani čas iskanja, identificiranja in odprave napak. To pa je za končne uporabnike, ki se zanesejo na
Elektro Ljubljana za nemoten tok v vtičnici, ključno. l
Avtor: Bogdan Stanišič, TP
Soavtor: Jani Koleša, LGB
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Etičnemu
kodeksu
naproti

Družba Elektro energija je že odobrila
160.000 EUR v okviru razpisa
Energetsko učinkoviti z Elektro
energijo 2014 za nepovratne finančne
spodbude za izvedbo investicij in
drugih ukrepov za učinkovito rabo
energije. Skupaj je iz gospodarskega in
javnega sektorja prejela 46 vlog.
Elektro energija je v letošnjem
razpisu razširila nabor ukrepov za
zagotavljanje prihrankov energije in
izboljšanje energijske učinkovitosti.
Največ nepovratnih finančnih spodbud
je bilo odobrenih za vgradnjo toplotnih
črpalk za ogrevanje stavb, vgradnjo
energijsko učinkovitih sistemov
razsvetljave, individualnim projektom
optimizacije tehnoloških procesov v
industriji in programom informiranja in
ozaveščanja.

odročje etičnega delovanja podjetij v trenutnih gospodarskih razmerah
prihaja vedno bolj do izraza. Podjetja se soočajo z dilemami, kako etično in
odgovorno delujemo v praksi, kako ravnajo zaposleni, ali sploh obstaja
občutek za pravilno ravnanje med zaposlenimi, katera so tista področja, ki jim je
potrebno nameniti posebno pozornost in na kakšen način bomo tveganja iz tega
naslova bolje obvladovali. Zato smo v družbi pristopili k pripravi in implementaciji
Etičnega kodeksa, s katerim bomo opredelili načela etike ter etična pravila vedenja
in ravnanja vodstva družbe in vseh zaposlenih. Z Etičnim kodeksom želimo
opredeliti temeljna načela, ki smo jih dolžni pri svojem delu ali v zvezi s svojim
delom spoštovati vsi zaposleni. S tem bomo izpolnili tudi zahtevo iz priporočil
upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb RS.
Etični kodeks mora vsebovati moralna in etična pravila, ki vsakemu zaposlenemu
ponujajo vrednostno merilo, po katerem sam izbira in presoja, kako bo ravnal. Cilj
kodeksa je, da je njegova vsebina vpeta v zavest in osebna prepričanja vseh
zaposlenih v družbi. Kodeks lahko predstavlja tudi enega od pomembnih temeljev
za uresničevanje poslanstva in vizije družbe. Kodeks lahko prispeva ne le h krepitvi
vrednot in organizacijske kulture v družbi, ampak tudi postavlja način delovanja
zaposlenih pri izpolnjevanju nalog in doseganju ciljev. Tu pa je pomembno
zavedanje o velikem pomenu vsebine kodeksa, hkrati pa zavedanje, da je vsako
ravnanje posameznika podvrženo njegovi lastni vrednostni oceni, kakor tudi
vrednostni oceni njegovih sodelavcev.
Zato je pomemben prispevek vsakega zaposlenega pri pripravi in
implementaciji Kodeksa. Pri pripravi kodeksa ima možnost sodelovati vsak
zaposleni, saj si želimo doseči visoko soglasje glede vsebine in zapisati takšen nabor
pravil, standardov obnašanja in pričakovanih ravnanj, ki bo veljal za celotno
dejavnost družbe ter bo upošteval tudi posamezne specifike naše dejavnosti.
Poudariti želimo, kaj je dobra praksa v naši družbi in kako delujemo v svojem
vsakodnevnem delovnem okolju.
Na spletni strani družbe in v tajništvih po OE/DE je vprašalnik, ki ste ga tisti, ki
imate dostop do elektronske pošte, že prejeli. Vabljeni, da ga izpolnite in tako tudi
vi s svojim pogledom prispevate kamenček v mozaik vsebine kodeksa. Za vaše
sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Naj ob koncu še omenimo, da smo s projektom Etičnega kodeksa seznanili in
povabili k sodelovanju tudi organe soupravljanja družbe, s čimer želimo kodeksu
dati še večjo vrednost in pomen.
O nadaljnjih korakih bomo preko obstoječih komunikacijskih kanalov ažurno
obveščali vse zaposlene. l

Mag. Violeta Irgl, Elektro energija

OE Skupne storitve

P

Elektro energija
odobrila 160.000
EUR nepovratnih
ﬁnančnih spodbud
za ukrepe za večjo
energijsko
učinkovitost

Obisk delegacije iz Japonske
mesecu maju je Japonska delegacija strokovnjakov iz
razvojne agencije NEDO, ki je na strokovnem in
delovnem obisku v Sloveniji, izrazila željo po ogledu
našega distribucijskega centra DCV Elektro Ljubljana. Obiska
dne 14.5.2014 se je udeležilo 8 Japonskih strokovnjakov
predvsem s področja pametnih skupnosti z glavnim direktorjem
dr. Hiroshi Kuniyoshi. Funkcije in sistem delovanja DCV EL jim
je predstavil vodja dispečerske službe g. Martin Drgan. Tekom
predstavitve in kasneje se je vzpostavila zanimiva debata o
funkcionalnostih sistema. V nadaljevanju obiska pa je g. Boris
Turha predstavil še delovanje virtualne elektrarne.

V

Japonska razvojna agencija NEDO je naslednjega dne v
Sloveniji podpisala Pismo o nameri sodelovanja s Slovenskim
gospodarstvom in elektrodistribucijskimi podjetji na področju
razvoja pametnih omrežij in sicer tako v tehnološkem kot tudi v
finančnem pogledu. Skupno sodelovanje se bo pričelo s pripravo
Študije izvedljivosti.
V sklopu tega obiska je bil izveden še en skupni sestanek in
sicer na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, kjer je bila
podana popolna podpora predlaganemu projektu. l
Milan Švajger, vodja projektne pisarne

Tribuna Okolje in energetska učinkovitost
organizaciji Iniciative Novo mesto 2020 je 22. maja v Velikih Brusnicah pri Novem mestu potekala javna
tribuna na temo Okolje (ekologija) in energetska učinkovitost. Sodelovali smo štirje govorci z različnih
področij. Rupert Gole, župan občine Šentrupert, o kateri glas kot prodorni na področju energetike že sega
v deveto vas, je poudaril, da je ključ njihovega uspeha v spoju zdravo-razumske uporabe naravnih virov, s katerimi
občina razpolaga, in energetskih potreb občanov in bližnjega okolja. Istok Zorko, vodja sektorja vodooskrbe pri
Komunali Novo mesto, je poudaril nujnost posodobitve vodovodnega sistema širše regije. Dr. Janez Ekart,
predavatelj v programu Bionika v tehniki z Visoke šole na Ptuju, je nakazal potenciale, ki jih Slovenija ima pri
energetski izrabi odpadkov. Sam sem ob navedbi potrebnih investicij v elektroenergetsko omrežje na širšem
področju Dolenjske poleg omejenih finančnih sredstev kot ključni izziv pri realizaciji objektov izpostavil tudi
težavno umeščanje v prostor. Kljub zanimivim temam tribuna ni privabila širšega kroga poslušalcev, čemur je
verjetno botrovalo lepo vreme, ki so ga okoliški prebivalci izkoristili za spravila sena. l

V

Mitja Brudar, DE Novo mesto
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Primerjava povprečnih ocen
zadovoljstva z delom:

Raziskava zadovoljstva
zaposlenih in
organizacijske klime 2014
V mesecu aprilu 2014 smo skupaj z agencijo Ninamedia
izvedli ponovno raziskavo zadovoljstva zaposlenih in
organizacijske klime. Prvo tovrstno raziskavo smo izvedli že
leta 2011, zato so podatki tokratne raziskave skoraj v celoti
primerljivi (z izjemo nekaterih dodatnih vprašanj) s podatki iz
raziskave, izvedene leta 2011. V raziskavi smo predvideli
sodelovanje vseh zaposlenih v podjetju Elektro Ljubljana,
zato smo anketne vprašalnike dostavili v vse distribucijske
enote (skupaj 860 zaposlenih), kjer so kontaktne osebe,
poskrbele za predajo vprašalnikov zaposlenim. Anketiranje
je potekalo na terenu, in sicer med 9. in 22. aprilom 2014.
Realizirali smo 432 anket, kar pomeni 50 % odziv. Namen
raziskave je seznanitev z razmerami v kolektivu ter poiskati
predloge za možno izboljšavo obstoječega stanja.

nketa je bila povsem anonimna - izpolnjene vprašalnike
so zaposleni oddajali v zapečatene skrinjice, ki so bile
nameščene v tajništvih OE, DE ali nadzorništev, ki jih prevzel izvajalec raziskave - Ninamedia d.o.o. Podatke so vnesli v
računalnik, opravili statistično analizo ter pripravil poročilo.
Raziskava je pokazala, da so razmere med zaposlenimi zelo stabilne. Razen subjektivnega občutka o podcenjenosti lastne plače,
ki je praviloma lasten vsem kolektivom, nismo pri anketirancih zaznali večjih razlogov za nezadovoljstvo. Zadovoljstvo z delom vodstva je višje kot v raziskavi, ki smo jo izvedli leta 2011, medsebojni odnosi so visoko ovrednoteni. Zaposleni imajo visoko mnenje
o lastni ekološki zavesti, prepričani so, da podjetje dobro posluje
in da ima dobro perspektivo. Nasploh so povprečne ocene različnih

A

merjenih dejavnikov za odtenek višje, kot so bile pred tremi leti.
Celotna raziskava je za vse zaposlene dostopna na intranetni
strani podjetja, nekaj splošnih ugotovitev pa navajamo v nadaljevanju.
Zaposlene izredno veseli njihovo delo, jasno jim je, kaj se od
njih na delu pričakuje, lastno delo pa ocenjujejo kot raznoliko.
Velika večina jih ostaja v službi v podjetju Elektro Ljubljana
zato, ker se tam počutijo dobro, ponosni so, ker so tam zaposleni,
večinsko pri delu uživajo in menijo, da njihove sposobnosti
pridejo do izraza pri delu, ki ga opravljajo. Približno 40
odstotkov anketiranih pa je dejalo, da imajo kakšno osebno
izkušnjo z diskriminacijo pri delu. Primerjalno gledano, so
praktično vse povprečne ocene višje, kot so bile leta 2011.

A. Ali vas vaše delo veseli?
B. Ali pri delu v podjetju Elektro Ljubljana uživate?
C. Ali je vaše delo raznoliko?
D. Ali so naloge, ki so vam zaupane, za vas prezahtevne? *
E. Ali vam je povsem jasno, kaj se od vas pričakuje pri delu?
F. Ali pridejo dovolj do izraza vaše sposobnosti pri delu, ki ga
opravljate?
G. Ali vam vaše delo nudi občutek uspeha?
H. Ali imate kakšno osebno izkušnjo z diskriminacijo pri delu v
podjetju Elektro Ljubljana? *
I. Ali menite, da je zaposlitev v podjetju Elektro Ljubljana varna in
zagotovljena?
J. Ali lahko zase rečete, da ste ponosni, ker ste zaposleni v podjetju
Elektro Ljubljana?
K. Ali bi lahko trdili, da v podjetju Elektro Ljubljana ostajate, ker se v
njem počutite dobro?
L. Kako zadovoljni ste v celoti s svojim delom?

• Anketiranci so z delovnimi pogoji zmerno zadovoljni, letos so
nekoliko bolj zadovoljni v primerjavi z letom 2011.
• Anketiranci so zadovoljni z nadgrajevanjem znanja in usposabljanja pri delu. Najbolj zadovoljni so z uporabo dodatno
pridobljenega znanja pri delu ter s podporo nadrejenega pri
usposabljanju ob delu, malenkost manj pa z možnostmi za nadgrajevanje znanja in usposabljanja pri delu ter z vrednotenjem
znanja in izkušenj. Skoraj vse povprečne ocene so malenkost
nad povprečnimi ocenami leta 2011.
• Anketiranci izpričujejo zmerno zadovoljstvo z možnostmi in
pogoji poklicnega razvoja. Najbolj soglašajo s trditvijo, da pri
delu, ki ga opravljajo, pridejo do izraza samo nekatere njihove
sposobnosti, najmanj pa s trditvijo, da imajo zaposleni v podjetju Elektro Ljubljana na vseh nivojih realne možnosti za napredovanje. Povprečne ocene so precej podobne ocenam iz leta
2011.
• Z delom v organizacijski enoti so anketirani zadovoljni. Večinsko so mnenja, da njihovo delo vpliva na delo sodelavcev,
dokaj zadovoljni so z odnosom neposredno nadrejenega do
njih, malenkost manj pa so zadovoljni z organizacijo dela v njihovi delovni enoti. Povprečne ocene se le malenkost razlikujejo od ocen leta 2011. Pri ocenjevanju sodelavcev so anketiranci precej zadovoljni. Anketiranci so z najvišjimi povprečnimi ocenami ocenili zanesljivost sodelavcev (3,89) in rezultate dela (3,81), najslabše pa samoiniciativnost (3,39). Pri ocenjevanju sodelavcev so anketiranci za odtenek bolj kritični, kot
so bili leta 2011.
• Zadovoljstvo s sodelovanjem z nadrejenimi bi lahko ocenili
kot nadpovprečno. Večina je mnenja, da jim neposredno nadrejeni dajejo dober zgled (ocena je nekoliko slabša kot leta
2011). Večinsko so tudi nasploh zadovoljni z neposredno nadrejenimi (bolj kot leta 2011), dobra četrtina anketiranih pa je
dejala, da so bili v zadnjem mesecu deležni kakšne pohvale ali
priznanja s strani nadrejenega.
• Anketiranci so zmerno zadovoljni s pretokom informacij. Večinsko menijo, da je komuniciranje med zaposlenimi v njihovi

Zaposlene v Elektru Ljubljana izredno veseli
njihovo delo, jasno jim je, kaj se od njih na
delu pričakuje, lastno delo pa ocenjujejo
kot raznoliko.

organizacijski enoti odkrito. Zadovoljni so s pretokom informacij v njihovem neposrednem delovnem okolju, nekoliko
manj zadovoljni pa so s odkritim komuniciranjem vodstva z
zaposlenimi. Povprečne ocene so opazno višje kot leta 2011.
• Zadovoljstvo z inovativnostjo je nadpovprečno. Velika večina
anketiranih je prepričana, da pri svojem delu prispevajo k izboljšavam in novim pristopom ter da njihovi sodelavci upoštevajo njihove predloge, mnenja in pobude. Nekoliko nižji delež je tistih, ki menijo, da imajo dovolj možnosti za lastno inovativnost v delovnem okolju. Letošnje povprečne ocene so precej podobne ocenam iz leta 2011.
• Anketiranci so podpovprečno zadovoljni s plačilom in nagrajevanjem. Velika večina je prepričana, da so glede na količino, kvaliteto dela in odgovornost plačani slabše od sodelavcev ali od kolegov izven hiše. Zelo nizko je strinjanje s trditvijo, da v podjetju Elektro Ljubljana velja, da je dobro delo ustrezno nagrajeno, nekoliko boljše pa ocenjujejo možnosti za napredovanje. Povprečne ocene so za spoznanje boljše kot leta
2011.
• Anketiranci so zadovoljni s sedanjim delovnim časom, nadvse so zadovoljni z razumevanjem vodstvenih delavcev za njihove zasebne zadeve in so mnenja, da je podjetje Elektro Ljubljana družini prijazno podjetje. Za 60 % zaposlenih pa je pričakovani tempo dela previsok.
• Anketiranci so zmerno zadovoljni z delom vodstva in soupravljanjem. Poznanstvo, vizija in cilji podjetja so jim večinoma poznani, večinsko so tudi prepričani, da ima podjetje jasno oblikovanje cilje, ki jih želi doseči, večinsko pa menijo tudi
da vodstvo daje dober zgled zaposlenim. Najbolj so zadovoljni
z delom sveta delavcev, malenkost manj z delom vodstva in
nekoliko manj z delom sindikata. Povprečne ocene so bistveno
boljše kot leta 2011.
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• Pri zadovoljstvu s podjetniškimi cilji so anketiranci relativno
zadovoljni. Delovanje podjetja v minulem letu ocenjujejo kot
zelo dobro, možnosti za nadaljnji razvoj so solidne, ugled podjetja v domači javnosti pa ocenjujejo visoko in le za malenkost
nižje kot ugled v strokovni javnosti. Povprečne ocene so opazno boljše kot leta 2011.

Primerjava povprečnih ocen
zadovoljstva z vodstvom in
soupravljanjem
A. Ali poznate poslanstvo, vizijo in cilje podjetja Elektro Ljubljana?
B. Ali se strinjate z naslednjo trditvijo: podjetje Elektro Ljubljana ima
jasno oblikovane cilje, ki jih želi doseči?
C. Ali menite, da vodstvo s svojimi dejanji zaposlenim daje dober
zgled?
D. Ali ste zadovoljni z delom vodstva v podjetju Elektro Ljubljana?
E. Ali ste zadovoljni z delom sindikata v podjetju Elektro Ljubljana?
F. Ali ste zadovoljni z delom sveta delavcev v podjetju Elektro
Ljubljana?

Med vrednotami v podjetju anketiranci
najbolj cenijo varnost, kakovost
opravljenega dela ter znanje in izkušnje.

Primerjava povprečnih ocen
zadovoljstva s podjetniškimi cilji

• Med zaposlenimi je večinsko prepričanje, da v podjetju
namenjajo dovolj pozornosti varstvu okolja ter da so njihovi
sodelavci ekološko ozaveščeni.
• Anketiranci izpričujejo visoko zadovoljstvo z varnostjo pri
delu, tako glede pozornosti, ki jo podjetje namenja tej
problematiki, kot tudi z odnosom sodelavcev.

Primerjava povprečnih ocen
zadovoljstva z varnostjo pri delu

• Zadovoljstvo z lastno usmerjenostjo h kupcem je v podjetju
nadpovprečno. Anketiranci so skoraj vsi prepričani, da se pri
delu trudijo narediti vse, da bi bili kupci zadovoljni. Menijo
tudi, da namenjajo dovolj pozornosti kupcem ter da so odjemalci zadovoljni z njihovimi storitvami. Ocene so precej podobe ocenam raziskave iz leta 2011.

A. Kako ocenjujete delovanje podjetja Elektro Ljubljana v minulem
letu?
B. In kakšne so po vašem mnenju možnosti za nadaljnji razvoj
podjetja Elektro Ljubljana?
C. Kako bi ocenili ugled, ki ga ima po vašem mnenju podjetje
Elektro Ljubljana v domači javnosti?
D. Kako bi ocenili ugled, ki ga ima po vašem mnenju podjetje
Elektro Ljubljana v strokovni javnosti?
E. Ali se strinjate s trditvijo: podjetje Elektro Ljubljana je uspešno v
primerjavi z drugimi podjetji?

Primerjava povprečnih ocen
zadovoljstva z usmerjenostjo h kupcem
A. Ali bi lahko rekli, da v podjetju Elektro Ljubljana namenjamo
dovolj pozornosti kupcem/strankam?
B. Ali menite, da so kupci/stranke podjetja Elektro Ljubljana
zadovoljni z našimi storitvami?
C. Ali menite, da se vi osebno pri svojem delu trudite, da bi bili naši
kupci/stranke čim bolj zadovoljni ?

A. Ali menite, da v podjetju Elektro Ljubljana namenjamo dovolj
pozornosti varnosti pri delu?
B. Ali bi za sodelavce lahko dejali, da v zadostni meri upoštevajo
varnostna pravila?

• Anketiranci so nekoliko bolj zadovoljni z lastno gospodarnostjo kot z gospodarnostjo nadrejenih, pri slednji je zadovoljstvo opazno višje kot leta 2011.

• Anketiranci so nadvse zadovoljni z lastnim opravljenim delom.
Pri trditvi, da jim zaposlitev v podjetju Elektro Ljubljana dviguje možnost za zaposlitev drugje, so mnenja deljena. Najbolj
primerno motivacijo pri delu vidijo v denarni stimulaciji.
• Pri poznavanju dogajanja v podjetju, so anketiranci našteli
pester izbor predlogov in pripomb na delo v podjetju. Med
vrednotami v podjetju, anketiranci najbolj cenijo varnost, kakovost opravljenega dela ter znanje in izkušnje. Visoko cenijo
tudi sodelovanje, delavnost in delovne dosežke. Nekoliko manj,
čeprav še vedno precej visoko pa tradicijo in inovativnost.
Ocene so zelo podobne ocenam iz leta 2011.
• Da se je podjetje Elektro Ljubljana ustrezno odzvalo na februarsko ujmo, je pritrdilno odgovorilo 84,5 % anketirancev.
Anketiranci so mnenja, da so v času februarske ujme zelo dobro sodelovali s sodelavci, dokaj dobro so organizirali delo na
terenu, dober je bil tudi odziv uporabnikov omrežja, malenkost
bolj pa so kritični do odziva vodstva ter opremljenosti z opremo
in materialom.
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Ali menite, da se je podjetje Elektro
Ljubljana ustrezno odzvalo na ujmo, ki
smo ji bili priča v začetku februarja?
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Kako dobro smo v podjetju Elektro
Ljubljana v času februarske ujme izvajali
spodaj navedene aktivnosti.
Ocenite z oceno od 1 do 5, pri čemer
1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično:
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Terestrično lasersko snemanje
(ang. Ground Penetrating Radar)

in GPR – povezovanje dveh tehnologij
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J-Rupert d.o.o., Litostrojska c. 40A, 1000 Ljubljana
T: 01 514 16 90 I info@j-rupert.com I www.j-rupert.com

GPR tehnologija iskanja podzemnih komunikacij
predstavlja učinkovito rešitev pri reševanju težav,
povezanih z nenatančnimi podatki lokacij kablovodov,
cevovodov ter drugih podzemnih objektov. Terestrično
lasersko snemanje (TLS) je naprednejša tehnologija za
celovit tridimenzionalni (3D) zajem prostorskih
podatkov. Lasersko snemanje je podobno merjenju z
laserskim merilcem razdalje, vendar pa zaradi visoke
frekvence delovanja daje možnost merjenja tako večjih
objektov kot tudi njihovih manjših detajlov. Podatki
pridobljeni s tehnologijama GPR in laserskim
snemanjem omogočajo izdelavo točnega podzemnega
katastra, katerega lahko med drugim uporabimo pri
gradnji novih objektov, rekonstrukcijah, vzdrževanju,
obnovah podzemeljskih vodov itd.
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Zaposlen sem na delovnem mestu delovodja v skupini za
izgradnjo v Logatec. Leta 1995 sem bil sprejet kot KV
elektromonter v IV. skupini na Vrhniki. Skratka, vseskozi
opravljam delo na terenu, kar me tudi zelo veseli. Poleg tega
opravljam delo dežurnega elektromonterja na nadzorništvu
Vrhnika. Leta 1995 sem zaključil 3-letno poklicno šolo za
elektromonterja na SŠTS Šiška, ob delu sem dokončal še šolo
za delovodjo. Opravljen imam tudi vozniški izpit za C in E
kategorijo.

Luka Žagar
Elektro Ljubljana OVE, d.o.o.

Anton Cugelj
DE Novo mesto

V Elektro Ljubljana, DE Novo mesto sem prišel jeseni leta
2003 v okviru polletne prakse visokostrokovnega študija. Po
opravljeni praksi in nato še dokončani diplomi sem bil s 1. 8.
2004 zaposlen na delovno mesto referenta za omrežja v službi
razvoja na DE Novo mesto. Nato sem leta 2007 napredoval v
vodjo oddelka za soglasja in analize, leta 2008 pa v vodjo
službe za distribucijsko operativo.
Delo, ki ga opravljam je zelo raznovrstno in dinamično saj
služba, katero vodim povezuje različne oddelke: nadzorništva,
dokumentariste, skladišča, merilce. Pogosto se pojavljajo
zadeve na katere se je potrebno hitro odzvati. Problemi s
katerimi se srečujemo so v veliki meri težave naših
odjemalcev, zato je odzivnost in korektnost zelo pomembna.
Temu primerno so moji izzivi predvsem v zagotavljanju enakih
pogojev obravnave za vse stranke, ne glede na lokacijo.
V spominu vsakega »obratovalca« gotovo najbolj ostanejo
izredni dogodki, predvsem havarije in z njimi povezano
dogajanje. Imam to srečo, da še nisem doživel hujše nezgode
sodelavcev, želim si in si na svoj način prizadevam, da bi mi
bila tudi v bodoče ta izkušnja prihranjena.
Delo v podjetju mi na nek način pomeni način življenja. S
tem načinom sem zadovoljen saj mi poleg vseh obveznosti
nudi še dovolj časa za družino. K dobremu počutju v kolektivu
pa prispevajo predvsem odlični odnosi med sodelavci.
Z družino živim v zaselku v okolici Šentruperta, na majhni
kmetiji, katere cilj je predvsem samooskrba ter pridelava hrane
na karseda naraven način. Z ženo Eriko imava tri živahne
otroke: štiri in pol letno Meto, dve in pol letnega Vida ter
sedemmesečno Julijo. Kot pravi »Dolenc« imam v bližini
doma tudi vinograd in zidanico.

Uroš Malovrh,
DE Ljubljana okolica, skupina izgradenj Logatec

V Elektru Ljubljana sem zaposlen dobrih 18 let. Pred
nastopom službe sem v poletnem času tudi opravljal počitniško
delo, saj sem bil štipendist našega podjetja.

Kot delovodja imam veliko dela s pripravo dela in materiala
za skupino, prav tako je nekaj pisarniškega dela. Predvsem pa
skrbim, da so naloge, ki so mi zaupane, uspešno, kvalitetno in
pravočasno izvedene. Med opravljanjem dela skupine skrbim,
da se upoštevajo vsa pravila varstva pri delu.
Pri mojem delu je izziv krmariti med nadrejenimi in
podrejenimi sodelavci. Sodelovati moraš z vsemi, kar pa
občasno ni tako enostavno. Pri mlajših generacija opažam
manjšo pripadnost podjetju. V današnjem času je izziv, da je
potrebno nalogo dobro opraviti z materiali, ki niso najboljši. A
večino časa nam to kar uspeva.
Ob zadnjih havarijah se je pokazalo, kako je za domači kraj
dobrodošlo, če imajo sovaščana zaposlenega na Elektru. Bil
sem jim edina vez in informacija, kaj se dogaja na področju
Polhovega Gradca in kdaj bo v kraj zopet prišla elektrika.
Delati v našem podjetju mi je v veselje in z veseljem
opravljam to delo. Obenem mi nudi tudi socialno varnost, saj
sem v šestčlanski družini zaposlen samo jaz.
Živim v vasi Setnik, nedaleč od Polhovega Gradca, kjer sva
si z ženo zgradila hišo. Živimo v miru, na podeželju, saj sta
zraven naše hiše le še dva vikenda, drugače pa imamo do prvih
sosedov 500 m. Z ženo sva si ustvarila veliko družino, štiri
otroke, ki so stari od 3 do 10 let. Nikoli mi ni dolgčas, saj mi
dan vedno popestri otroški vrvež. Prostega časa nimam, saj se
ukvarjam s kmetijstvom (poljedelstvom), če pa že ostane
kakšna prosta ura, se rad usedem na kolo, ali pa se odpravim
v planine. Ravno te dni zaključujem tudi tečaj za planinskega
vodnika.

V Elektru Ljubljana OVE sem zaposlen od lanskega februarja
v službi za razvoj in gradnje na delovnem mestu Samostojni
strokovni sodelavec za energetsko svetovanje. Pred prihodom
v podjetje sem si pridobil izobrazbo univerzitetni diplomirani
inženir strojništva in sem bil zaposlen kot odgovorni projektant
strojnih inštalacij v podjetju Biro Petkovski. Poleg izvajanja
aktivnosti pri energetskem svetovanju moje delo v podjetju
trenutno temelji pri vzpostavitvah soproizvodnje toplote in
elektrike ali krajše kogeneracije v obstoječih kotlovnicah na
zemeljski plin, katere bomo v prihodnosti razširili tudi na lesno
biomaso.
Do zagona kogneracije je potrebno opraviti veliko dela s
potencialnimi investitorji, projektanti elektro inštalacij,
dobavitelji opreme, izvajalci del, agencijo za energetiko
(JARSE), centrom za podpre (BORZEN) in nazadnje tudi z
elektro in plinskimi soglasodajalci, da investicija opraviči svoj
namen. Toplotne črpalke za svoje obratovanje ne potrebuje
dodatnih podpor, zato je njihov zagon mnogo enostavnejši.
Med svojim delom opravljam tudi študije izvedljivosti in
energetske preglede ter sodelujem na projektu e mobilnost s
sodelavci iz Elektra Ljubljane.
Veliko mi pomeni, da mi podjetje omogoča uresničevanje
mnogih idej, za katere pa žal največkrat zmanjka časa. Ena od
idej je, da bi električna kolesa v kombinaciji s pametnimi
polnilnimi postajami razširili turistično ponudbo v Sloveniji.
V prostem času se najraje ukvarjam s športom, med tednom
z igranjem košarke, med vikendi, če le čas dopušča si
privoščim turno smučanje ali gorsko kolesarjenje odvisno od
vremenskih razmer in razpoloženja moje boljše polovice.

Janez Homovc
DE Ljubljana okolica, nadzorništvo Logatec

Po šolanju na Pomorski šoli v Portorožu v oddelku za
elektrotehniko sem se zaposlil v Elektro Ljubljana, kjer sem
zaposlen 29 let in opravljam dela vodje nadzorništva v
Logatcu. Na svojem delovnem mestu se srečujem s številnimi
izzivi. Delo mi veliko pomeni, z delom in skozi delo se lahko
dokažeš in si ekonomsko neodvisen. Delo v teh časih je prava
vrednota, zato rek: brez dela ni jela, še kako drži. Tempo dela
se je v zadnjem desetletju zelo spremenil, zato je zelo
pomembno, da so zahteve in potrebe strank rešene na način, da
je »volk sit in koza cela«. Dela v nadzorništvu sicer potekajo
v skladu z letnim planom, kar pa ne pomeni, da je enolično.
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Srečujemo se z nepredvidljivimi situacijami, kot na primer
izpad daljnovoda zaradi okvare, ki jo je potrebno čim hitreje
odpraviti. Ko premišljujem o preteklosti ugotavljam, da mi je
kljub dolgoletni praksi v Elektru Ljubljana d.d. največji izziv
predstavljala odprava oz. sanacija posledic februarskega
žledoloma. Prvič sem se srečal s tako velikim številom podrtih
daljnovodov in posledično velikemu številu odjemalcev brez
elektrike. Spomnim se trenutka, ko sem v Napoleonovem
drevoredu zlezel na kup zmrznjenega snega in nemo zrl v
podrte jambore, drogove in se ob tem spraševal, kako rešiti
nastalo situacijo. Da, to je bil pravi izziv - iz RTP Žiri po
daljnovodu Rovte »pripeljati« električno energijo v Logatec
in to nam je s skupnimi močmi tudi uspelo. Ob tej priložnosti
bi se rad iskreno zahvalil prav vsem sodelavkam in
sodelavcem ter ostalim, ki so se odzvali in na kakršen koli
način pomagali pri odpravi ledene ujme.
V letih službovanja sem doživel že marsikaj, tudi kakšno
šalo na svoj račun. Ko s sodelavci skupaj pijemo jutranjo kavo
- to je prav poseben trenutek, v katerem sem večkrat »glavna
zvezda«. V primeru, da dobim v roke časopis, listam in tako
zavzeto mešam kavo, da veselo pljuska naokrog. Ostane jo za
požirek (če sploh) in sodelavci me veselo nagradijo s
ploskanjem.

Z družino živim v Ponovi vasi pri Grosuplju, v mirnem
zaselku Kobiljek, ki se zadnja leta zaradi številnih novogradenj
zelo širi. V neposredni bližini se nahaja protiturška utrdba
Tabor Cerovo, znotraj obzidja pa je cerkvica sv. Nikolaja, ki so
jo po pripovedovanju zgradili okoliški kmetje, da bi se
zavarovali pred turškimi vpadi. Tabor Cerovo je eden redkih
protiturških taborov, ki so se ohranili do današnjih dni. Ob
vznožju Tabora je simpatična Puščava, vrtača s kapelico Sv.
Antona Puščavnika. Malo naprej pa Taborska jama oz. sedaj je
preimenovana v Županovo jamo, ker jo je odkril takratni župan
Jože Perme (v tridesetih letih prejšnjega stoletja). Svoj prosti
čas preživljam seveda z družino. Z ženo se ukvarjava z
nadobudnima 6-letnima dvojčkoma, Evo Julijo in Jonom
Lucijanom, ki imata ogromno energije. Radi se odpravimo na
morje ali izlet. Del časa pa je namenjen hišnim delom, vrtu.
Jamarstvo, moj najljubši hobi pa postaja preteklost, čeprav me
kolega nagovarja, da spet združiva moči. Jamarskemu društvu
Rakek sem zapisan že več kot 30 let. Videl sem podzemlje
Amerike, Ukrajine, Rusije (Krim) in centralne Azije. V breznu
Čehi 2 na Kaninu sem dosegel osebni globinski rekord 1245
metrov. Obeta se nova povezava med breznoma Hudi Vršič in
Čehi 2, kar bi bil slovenski rekord. Odločitev o vstopu v »igro«
še nisem sprejel.

SPOZNAJMO SE

SPOZNAJMO SE
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Z rednim uživanjem
oreščkov do optimalnega
zdravja ter večjih umskih
sposobnosti
V današnjem prispevku bomo pisali o
oreščkih. Večina ljudi v današnjem času
pozablja na neverjetne pozitivne vplive
nenasičenih maščobnih kislin na naše
zdravje. Prehranski vir teh kislin pa so
med drugimi tudi oreščki. Varujejo
skoraj vse organe – od srca pa vse do
možganov.

tevilne študije so pokazale, da je pri ljudeh ki redno
uživajo oreščke, izrazito nižje tveganje za nastanek
bolezni srca in ožilja. Leta 1996 so na primer strokovnjaki
v Lowi prišli do ugotovitve, da je pri ženskah, ki jedo oreščke
štirikrat na teden, 40 odstotkov manj verjetno, da bodo umrle
zaradi bolezni srca. Dve leti kasneje so enako študijo potrdili
tudi na Harvardu in hkrati dokazali, da oreščki znižujejo tudi
tveganje za bolezni srca pri moških. Leta 2002 so dokazali še, da
se pri moških, ki večkrat na teden uživajo oreščke zmanjša
tveganja za nenadno srčno kap.
Razlogov za redno uživanje oreščkov pa je še veliko več.
Oreščki so namreč eden izmed najboljših rastlinskih virov
beljakovin, bogati so z vlakninami, antioksidanti, vitaminom E
in selenom. Vsebujejo tudi veliko zdravih maščob – torej enkrat
nenasičene in večkrat nenasičene maščobe (torej omega 3
maščobe), ki jim radi rečemo tudi dobre maščobe, saj znižujejo
LDL holesterol.
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Oreščki telo varujejo tudi pred škodljivimi učinki, ki nastanejo
kot posledica stresa. Vsebujejo namreč sestavine, ki uspešno
premagujejo hormone, ki jih naše telo proizvaja, ko se spopada
s stresom. To je zelo dobra novica, saj je vsem zelo dobro znano
dejstvo, da stres uničuje naše zdravje, zdravi prigrizki pa so pri
tem zagotovo naši zavezniki. Namesto čipsa ter izdelkov iz
čokolade, zlasti tistih z zelo velikim deležem ogljikovih hidratov,
sladkorja ter drugih primesi, naj bi raje posegali po različnih
vrstah oreščkov, kot so mandlji, lešniki, orehi, pinjole, sončnična
in bučna semena ter pistacije.
Pa si poglejmo še malo o hranilni vrednosti oreščkov. Najbrž
mi ni potrebno še enkrat poudariti, da je maščoba tista, ki se v
oreščkih pojavlja v največji meri. V povprečju jo vsebujejo od
50 do 75 % (nenasičenih maščobnih kislin), poleg maščobe pa
vsebujejo še 15-20 % ogljikovih hidratov, izmed katerih je pri
večini več kot polovica vlaknin, preostanek pa so različni
sladkorji. Škroba vsebujejo zelo malo, z izjemo indijskih
oreščkov, pri katerih je večina ogljikovih hidratov prav škrob.
Potrebno pa je, da smo pazljivi pri zmernosti zaužitih količin
ter izbiri oz. kakovosti zaužitih oreščkov, najbolje je posegati po
ekološko pridelanih oreščkih. Izogibati se je potrebno uživanju
praženih oreščkov in semen, saj jim postopek industrijske
predelave odvzame večino koristnih hranil in sproži tvorbo
škodljivih transmaščobnih kislin. Tudi oreščki pa znajo biti zelo
kalorični – že majhna pest ima kar 180 kalorij, zato je potrebno
paziti pri zaužitih količinah, še posebno pri ljudeh s prekomerno
težo.
Pa si poglejmo še kdaj je najbolj koristno jesti oreščke in kaj
lahko kombiniramo, da bomo lahko najbolj optimalno izkoristili
vse kar nam ponujajo. Najbolje je oreščke in semena
kombinirati, saj vsebujejo ena vrsta več selena, spet tretja več
cinka ali fosforja. Vsi oreščki ugodno delujejo tudi na krepitev
koncentracije. V kolikor imate bolj občutljiv želodec, jih je
obvezno priporočljivo uživati dopoldan. Aktivnim športnikom
jih priporočajo po treningu.
Solatni obrok si lahko prav tako obogatite z zdrobljenimi
oreščki in semeni. Dodate jih lahko tudi pripravljenemu
sadnemu obroku, a izberite raje sadje, ki vsebuje manj sladkorja
(jabolka, grenivke, kivi itd.). Brez slabe vesti si jih lahko
privoščite za malico, prigrizek pred televizijo ali pa jih preprosto
uporabite kot sestavino pri pripravi jedi.
Naj za konec poudarim, da so oreščki vsekakor zdravo živilo,
po katerem moramo poseči, če želimo živeti zdravo ter dolgo
življenje. V teh prihajajočih poletnih mesecih pa vsekakor ne
smemo pozabiti na uživanje zadostnih količin vode in gibanja
na svežem zraku. l
Barbara Forte, Kadrovska služba

Zamaški za Luko
Zaposleni v DE Novo mesto smo marljivo zbirali
plastične zamaške in ko se jih je zbralo za nekaj
vreč smo se odločili, da jih podarimom13-letnemu
Luki Cugelj iz Cerovega Loga pri Šentjerneju.
ukovo komaj začeto življenje in otroštvo bi moralo biti
popolno brezskrbno in razigrano. Vse bi se moralo vrteti
okrog preprostih, veselih stvari, ki veselijo vse vrstnike
njegovih let. V letu 2011 pa se je sredi lepega in sončnega
popoldneva vse obrnilo na glavo. Domači so ga odpeljali v
bolnišnico, kjer je bilo veliko čakanja, minilo je veliko
dragocenih minut , ur, možnosti….
Diagnoza; možganska krvavitev.
Sedaj z mamo vlagata velike napore v gibe, ki se večini zdijo
preprosti in samoumevni. Z zbiranjem plastičnih zamaškov se
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Kadrovanje
v preteklih
mesecih

Luki omogočijo dodatne možnosti za nadaljnjo zdravljenje in
rehabilitacijo, dostopnost do terapevtskih pripomočkov ter
možnost nakupa prilagojenega vozila.
Mama Simona se je v sinovem imenu zahvalila vsem
zaposlenim v DE Novo mesto za zbiranje zamaškov, s katerim
bo Luki omogočeno koriščenje nujno potrebnih terapij in izrazila
željo, da bosta z Luko vesela, če jih bomo pripravljeni zbirati še
naprej. l
Jolanda Štukelj, DE Novo mesto

V pomladnih mesecih so se nam pridružili sodelavci elektromonterji:
Matic Mesojedec, Goran Đolo, Urban Leskovšek, Žan Arko, Jure Kocjan
in Jani Perovšek.
Za vedno so nas zapustili upokojenci: Marija Čuda, Jožef Zajec,
Dragutin Mihalec in Franc Smolič.
Kadrovska služba
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Kljub najinim rednim stikom sem ga drugič v življenju srečal
šele konec letošnjega junija. Dobili smo se v lokalu, pred
Distribucijsko enoto v Domžalah. Oba z ženo sta bila za razliko
od prvega srečanja nasmejana, polna življenja. Pogovarjali smo
se o sedaj 6-letni hčerki, ki bo septembra postala šolarka.
Umetnih rok se ob bežnem pogledu nanj niti ne opazi. Sam
pravi, da to niso roke, temveč le pripomoček. Naprava iz plastike
in aluminija mu pomaga opravljati funkcije, ki so za vse nas
običajne in samoumevne. V resnici pa gre za precej zapleteno
zadevo, ki tehta nekje med 12 in 13 kilogrami in jo je potrebno
vnaprej programirati za posamezne gibe – tako za moč, smer
premika, predvidene gibe, natančnost. Naprava še zdaleč ni
popolna (kot pravi tudi sam, se je na nekatera opravila že tako
navadil, da jih skoraj raje opravi kar brez umetnih rok), oviro
pri uporabi v poletih dnevih predstavlja že znoj, ki se izloča s
človeškega telesa oziroma vlaga, ki lahko vpliva na delovanje
elektronike. Sedanja naprava ima v ceni vključeno 3 letno
garancijo, kar zagotavlja odpravo vseh napak, tudi mehanskih
poškodb, po izteku tega obdobja pa bo potrebno za brezhibno
delovanje vsako leto skleniti dodatno zavarovanje v višini 4500
evrov (!).

Dejan Grilj: jeklena volja
in ljubezen do življenja
Njegovo zgodbo zaposleni v skupini Elektro Ljubljana
verjetno dobro poznate. V tragični delovni nesreči, ki se je
zgodila pred več kot petimi leti, je izgubil obe roki. Novica o
dogodku nas je takrat vse pretresla. Ne morem si
predstavljati, kako se je Dejan takrat počutil, predvsem pa
ne vem, od kod in kako je črpal voljo in moč za začetek
novega življenja.

red nesrečo ga nisem poznal. Prvič sva se srečala v moji
pisarni, na sestanku z odvetniki in njegovo ženo. Mučen
dogodek, ki se mi je za vedno vtisnil v spomin. Pred menoj
je bil človek, ki se mu je podrlo življenje, oče majhne punčke,
mož. Bil je jezen na ves svet, življenje, delodajalca. Razumljivo,
kaj pa drugega. A čas, dobra volja in obojestransko razumevanje
so kmalu naredili svoje. Z Dejanom sva se nekajkrat slišala po
telefonu, komunikacija je stekla, razvijal se je odnos. Jasno je
bilo, da potrebuje pomoč, zato so se rešitve za izboljšanje
njegovega življenja pričele iskati tudi po drugi poteh. Dejanova
želja je bila nakup bionskih rok, visoko tehnološkega
pripomočka, ki bi mu s pomočjo lastnega telesa pomagal izvajati
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vsakodnevne aktivnosti. Cena pa, pričakovano visoka – približno
175.000 evrov. Podjetje in zaposleni smo vsak po svoji moči
sodelovali pri pridobivanju sredstev za nakup, akcija je stekla
tudi širše v energetskem sektorju, pomoč je prihajala od
vsepovsod. Za vsem pa je stal Dejan z družino, ki je kljub svojim
omejitvam organiziral dobrodelne koncerte, zbiranje plastičnih
zamaškov (samo plastičnih zamaškov se je nabralo za 24 ton, pri
čemer se tona proda za približno 300 evrov), izdelavo butar,
zbiranje sredstev preko mobilnih donacij, dobrodelnih organizacij
in še kaj. Denar se je počasi nabiral in na koncu tudi zbral. V
začetku letošnjega leta je Dejan končno uspel kupiti in pred
približno dvema mesecema tudi začel uporabljati umetne roke.

Kar me je še posebej navdušilo pri Dejanu, sta njegova volja
in energija. Čas, ki ga je imel po nesreči, je izrabil za pripravo
naprav in prilagoditve, ki so mu pričele omogočati kolikor toliko
normalno življenje. Med drugim si je priredil računalnik, zobno
ščetko in da bo mera polna – z lastnim znanjem si je izdelal za
svoje potrebe prilagojen motor. Po nakupu štirikolesnika je nanj
vgradil dodatke, ki so omogočile upravljanje motorja z nogami,
ob tem pa izdelal še posebne nosilce, ki se pripnejo na telo in
pri vožnji nadomeščajo roke. Patent, ki mu, kot sam pravi
omogoča mobilnost, samostojnost in, predvidevam, daje občutek
svobode. Ne vem ali naj mu verjamem, da je najvišja hitrost, s
katero se je vozil 130km/h…No, bo že držalo, kolikor sem ga
spoznal, je pri njem očitno vse mogoče.
Ne morem si kaj, da ne bi ob pogovoru z Dejanom razmišljal
o tem, kako bi sam reagiral v podobni situaciji. Bi se boril, kot
se bori Dejan, bi ohranil voljo do življenja. Bi razmišljal o
samomoru ali pa bi, kot pravi Dejan »to misel takoj zavrgel, saj
bi s tem samo prizadel bližnje in jih pustil same«. Bi imel voljo
organizirati dobrodelne koncerte, izdelati motor, skrbeti za
otroka, ohranjati stike s sodelavci in prijatelji. Bi bil sposoben
preseči zamere in jezo na tragičen dogodek in vso svojo energijo
usmeriti v življenje, ki zna biti tako kruto, a hkrati tako lepo.
Seveda ne vem. Vem pa, da je Dejana zaradi vsega kar je storil
potrebno občudovati in spoštovati, ter se od njega učiti.
Pomislite nanj ob svojih vsakodnevnih težavah.
Za konec – Dejan sedaj umetne roke ima in življenje je, upam
zanj vsaj v določeni meri olajšano. A njegova zgodba in boj za
dvig kakovosti življenja s tem še ni končana. Našo pomoč bo še
potreboval.
Vsem zaposlenim, sodelavcem, vodstvu družbe, Sindikatu,
Svetu delavcev, skratka vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri
pomoči, še enkrat hvala tudi v mojem imenu.l
Mitja Breznik, Vodja pravne pisarne
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Egon Hoda, predstavnik sveta delavcev

Spoštovane sodelavke,
spoštovani sodelavci!
pričetku marca 2014 je z delom pričel novoizvoljeni
Svet delavcev družbe Elektro Ljubljana d.d., mandat pa
mu je podeljen za obdobje 2014 do 2018. Volitve je v
skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju uspešno vodila predsednica volilne komisije ga. Tina Matoš Eržen,
njej in njeni ekipi sodelavk se za vloženi čas in trud Svet delavcev
še posebej zahvaljuje. Na ravni celotnega podjetja se je volitev,
ki so bile izpeljane 25. februarja, udeležilo 66,2 % volilnih upravičencev. Udeležba je sicer za 4% manjša od udeležbe na volitvah leta 2010, vendar pa je bilo to tudi pričakovano, čas volitev
se je namreč pokril s časom, ko je bilo celotno podjetje sredi najbolj intenzivnega dela za odpravo posledic žledoloma. Nasprotno
pa je potrebno opozoriti na pozitivno dejstvo, da je bil med zaposlenimi zaznan dokaj velik interes za kandidaturo, tudi to priča,
da ima Svet delavcev pomemben, uveljavljen položaj v organizaciji podjetja. Med 25 kandidati je bilo izvoljeno 13 članov
Sveta delavcev, kolikor jih zakonodaja glede na skupno število
zaposlenih v podjetju predpisuje, in sicer: Janez Cevec, Franci
Vidmar, Branko Novak (DE Ljubljana okolica), Egon Hoda,
Tomaž Pungartnik, Robert Berdajs (Uprava), Matej Fele, Alenka
Kušar (DE Ljubljana mesto), Igor Adlešič, Mitja Fabjan (DE
Novo mesto), Andrej Novak, Franc Juvan (DE Trbovlje) in Bojan Pintar (DE Kočevje).
Svet delavcev je z delom pričel nemudoma, na prvi seji dne
6.3. je bil za predsednika Sveta izvoljen Egon Hoda, za podpredsednika pa Igor Adlešič. Za predstavnika Sveta delavcev v
Nadzornem svetu podjetja sta bila, predvsem zaradi funkcij, ki
jih opravljata, predlagana in nato tudi izvoljena Egon Hoda in
Mitja Fabjan.
V mesecih marcu, aprilu in maju je Svet delavcev izvedel še
tri seje z zelo pomembno vsebino. Na skupno drugi seji je bil
poudarek na obravnavi predloga reorganizacije dispečerskega
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centra v povezavi s klicnimi centri, ki bo predvidoma uspešno
rešila tudi zaostalo problematiko ne povsem urejenih poslovnih
procesov v teh službah, podrobno pa je bil pregledan tudi načrt
poslovanja s počitniškimi kapacitetami, predvsem v zvezi s prodajo tistih objektov, ki so že dlje časa bolj kot ne izven uporabe.
Tretja seja je bila namenjena rednemu delu, t.j. seznanitvi z letnim poročilom za leto 2013, kar je zakonska dolžnost vsakega
Sveta delavcev ter poročilom Oddelka za varstvo in zdravje pri
delu, prav tako za preteklo leto 2013. Na dnevnem redu četrte
seje pa je bila le ena točka, in sicer reorganizacija OE Skupne
storitve in OE Tehnična podpora. Reorganizacija je s strani Uprave podjetja podrobno in smiselno obrazložena, premestitve
služb in oddelkov se bodo izvedle brez pomembnejšega vpliva
na položaj zaposlenih v delih organizacijskih enot, ki jih reorganizacija najbolj zadeva, nameravani učinki pa se bodo odrazili
predvsem v večji učinkovitosti podjetja ter nižjih skupnih stroških
poslovanja.
Letošnje delovno leto vseh zaposlenih v podjetju bo zaznamovano tudi s povečano investicijsko aktivnostjo, potrebno je
namreč obnoviti ali na novo zgraditi vso elektroenergetsko infrastrukturo, ki je bila poškodovana ali uničena zaradi žledoloma.
V ta namen je uprava podjetja pripravila rebalans poslovnega
načrta, sicer predvsem v namen zagotovitve večjih sredstev za
investicije, kot vsak rebalans do sedaj, pa se predvideva ali vsaj
upa tudi na zmanjšanje drugih stroškov oziroma zmanjšanje načrtovanih sredstev za druge namene poslovanja. Prepričan sem, da
nam bo s skupnimi močmi uspelo opraviti vse potrebno delo, za
katerega nam nihče ne bo mogel očitati prevelikega plačila.
Obravnave s sej Sveta delavcev so in bodo tudi v bodoče podrobno povzete v zapisnikih, ki so sproti objavljeni na oglasnih
deskah in intranetni strani podjetja (tam so tudi arhivirani in ves
čas na vpogled), zato bi na tem mestu veljalo omeniti le še to,
da Svet delavcev sledi dogodkom v podjetju, da je z njimi seznanjen, ter da v skladu z zakonodajo deluje v položaju partnerja
upravi pri spremljanju in oblikovanju poslovnih procesov. Tudi
v bodoče se namerava Svet delavcev angažirati ob zaznavi vsakega
dogodka, ki bo ali bi lahko pomembno vplival na učinkovitost
poslovnih procesov ter posledično na delo in pravice zaposlenih.l
Egon Hoda, Svet delavcev

SINDIKAT: včeraj, danes in pojutrišnjem
okrat želim z nekaj več besedami pojasniti vlogo
sindikata v skupini Elektro Ljubljana d.d., saj si nekateri,
kot je včasih razbrati iz pogovorov, to predstavljajo na
nekoliko nenavaden način. Zgodovinsko gledano je trenutna
vloga sindikata nekoliko drugačna, kot je bila v preteklosti,
seveda pa to ne pomeni, da je ta vloga kaj manjša ali manj
pomembna. Nasprotno. Verjetno je prav vsakomur jasno, da je
sindikat izboril sedanjo obliko delovnega časa, da je nesporno
sindikat bil tisti, ki je poskrbel za pravice zaposlenih in prav
sindikat je bil tisti, ki je normativno uredil področje, ki se mu
reče plačni sistem, počitki, nadurno delo in področje dopustov,
nagrajevanje. Kdorkoli si je v glavi ustvaril drugačno podobo,
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naj si nujno prebere zgodovinska dejstva in si bo osvežil spomin,
mu bo lažje, predvsem pa bo lažje dojemal prizadevanja članov
sindikata. Nasprotniki sindikata znajo svoje poglede
utemeljevati tudi s tako neresnimi izjavami kot je recimo ta, da
je sindikat tako plačan s strani delodajalca in mora zato urejati
te pravice za vse zaposlene, ne glede na to, ali so člani te
nepolitične in povsem prostovoljne organizacije. Prav
pomilovanja vredni so tako razmišljujoči, saj jim ni jasno
temeljno poslanstvo, to pa je neodvisnost sindikata, ki se
izkazuje tudi skozi finančno samostojnost. Podjetje nikoli ni
financiralo delo sindikata in ga ne bo niti v prihodnje, seveda pa
je sindikatu v skladu s podjetniško pogodbo dolžno pokrivati
določene stroške, vse to je javno, transparentno in nesporno.
Prav tako ne zdržijo argumenti tistih, ki želijo sindikalno
članarino predstaviti kot nekaj, kar porabi sindikat za svoje
potrebe, za financiranje poverjenikov v podjetju. Članarina se
po dogovorjenem ključu deli na del, ki je namenjen financiranju
krovne zveze in SDE, vse ostalo pa ostaja v upravljanju in
razpolaganju sindikalnih podružnic , kjer se člani popolnoma
samostojno odločajo o tem, kako ta denar porabiti za potrebe
svojih članov. In za kaj se porabi tisti del članarine, ki se odvaja
na zvezo in SDE? Iz tega denarja se financirajo zunanji
strokovnjaki, ki nam pripravljajo študije v boju proti lastniku ali
in delodajalcu, iz tega denarja se plačuje pravna pomoč, ki so jo
brezplačno deležni vsi naši člani, članarine v mednarodnih
sindikalnih organizacijah, solidarnostno pomoč. Toliko o porabi
denarja, ki ga nekateri želijo predstavljati na nekoliko prirejen
način. Ves denar je porabljen transparentno in vsak od članov je
informiran glede tega do najmanjše podrobnosti, seveda če ima
za to interes.
In kako naprej? Sindikat se neprestano spreminja in prilagaja
potrebam članstva. Če je nekoč skrbel v glavnem za ozimnice
in tovrstne potrebe članstva, je današnja vloga popolnoma
drugačna. Trdi kapitalizem nas napada z vseh strani, vsak dan se
srečujemo s potrebami po zmanjševanju pravic delavcev, vsak
dan prihajajo s strani delodajalca zahteve po zmanjševanju
stroškov in delavcev. Delavci nimamo imen in priimkov ampak
smo postali strošek dela. Ko želimo izplačilo dodatnega denarja
za pošteno in kvalitetno opravljeno delo, se tega ne da, saj je
potrebno zmanjševati stroške dela.
Vsi tisti, ki niste člani in se ne zavedate problemov, ki bi jih
zmanjšana vloga sindikata prinesla, očitno živite v nekem
drugem svetu, kjer je osebno zadovoljstvo kratkoročno
pomembnejše od skupnega cilja, kjer solidarnostno urejamo
socialne pravice za vse zaposlene. Vedno se je izkazalo, da lahko
le s skupnimi močmi premagamo pohlep kapitala in tudi v
prihodnje bo tako. Če smo do sedaj uspeli ubraniti nelogične
zahteve večinskega lastnika, s katerimi bi nas že bilo veliko manj
in s precej nižji plačami, predvsem pa bi bila poslabšane
kvaliteta našega dostopa do odjemalcev in kupcev, bi bilo naivno
razmišljati, da bi se lastniku v prihodnje pogled na realnost kaj
izostril.
Enotnost našega sindikata, ki kljub drugačnim željam
nekaterih še vedno velja za najmočnejši sindikat v državi, je
garancija nam vsem, da bomo imeli delo tudi v prihodnje in da

NAŠE VAROVALKE

Mitja Fabjan, predsednik sindikata Elektra Ljubljana

ne bo zmanjšan obseg pravic, ki smo jih pridobili in utemeljili
skozi dolgoletno delo naših predhodnikov. Člani sindikata smo
tisti, ki te pravice varujemo pri pogajanjih delovnopravne
zakonodaje, skozi panožno kolektivno pogodbo in jih dokončno
oblikujemo skozi podjetniško kolektivno pogodbo s podjetjem.
Za vse te pravice se je potrebno boriti, da pa se to lahko počne
uspešno, je potrebno imeti znanje in izkušnje. Seveda smo v
sindikatu realisti in znamo razumeti razmere trenutnega časa, v
katerem živimo, res pa je, da sindikat nikakor ne bo dovolil, da
se vsi problemi in racionalizacije odvijajo na ramenih delavcev.
Prav dobro se zavedamo, kaj krizni časi prinašajo, ampak želimo
živeti in se pripravljati za čas, ko se vrnemo v gospodarsko rast,
ko naši razvojni načrti ne bodo zveneli kot neuresničljiva
pravljica. Gre za naše odjemalce, zaposlene in vse tiste, ki so
nam to omogočili v preteklih letih. Nekaj vemo: brez
solidarnosti in odločnega in argumentiranega nasprotovanja
zmanjševanja delavskih pravic nam bo težko in bomo
nezadovoljni. In vsakdo, ki je kadarkoli prebiral literaturo o
korporativnem upravljanju podjetij ve, da podjetje, kjer so
zaposleni nezadovoljni, nima prihodnosti.
Tole vam pišem v času pogajanj za spremembo kolektivne
pogodbe, ko boste to brali, bomo verjetno na koncu te zgodbe,
iskreno upam, da bo doseženo dovolj trden argument tudi za vse
tiste, ki brez plačila članarine uživate delo sindikata. Članstvo v
sindikatu je stvar zaupanja in zavesti solidarnosti, stvar slabe
vesti. Eno jo imajo, drugi spet ne in nikogar ni za obsojati.
Prihajajo novi člani, spet drugi odhajajo in vsak ima svoje
razloge za svoje odločitve in zato se spreminjamo in učimo. In
zato je tudi sindikat v nenehnih spremembah , še dobro, da
vedno na bolje, vedno pa izključno v dobro svojega članstva.
Vas v imenu glavnega izvršnega odbora pozdravljam in želim
prijetno poletje. l
Mitja Fabjan,
predsednik sindikata skupine Elektro Ljubljana
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Izlet Sindikalne
podružnice DE Novo
mesto v Prago in Dunaj
Člani sindikalne podružnice DE Novo mesto smo med 17. in 19.
majem organizirali tridnevni izlet v Prago in na Dunaj. Program
je obetal ogled številnih znamenitosti, še posebej v vedno
čudoviti Pragi, ki v zadnjih letih doživlja neverjeten razcvet.

Na Karlovem mostu. Foto: Danilo Osovnikar

Na avstrijsko-češki meji. Foto: Danilo Osovnikar

Pred pivnico pri Flecku v Pragi. Foto: Tomaž Gabrijel

Pred grobnico Habsburžanov na Dunaju. Foto: Danilo Osovnikar

Pred Plečnikovo cerkvijo v Pragi. Foto: Tomaž Gabrijel

Na Staro mestnem trgu v Pragi. Foto: Tomaž Gabrijel

ožnja preko Avstrije mimo Gradca in Dunaja je z vmesnimi postanki hitro minevala. Prvi malo daljši postanek
smo si privoščili na avstrijsko-češki meji pred krajem Znojmo, kjer je v nekdanji mejni coni »železne zavese« zraslo večje
zabaviščno-nakupovalno središče.
Zgodaj popoldan smo prispeli v Prago, kjer pa nas je žal pričakal
dež, ki pa nam ni pokvaril razpoloženja. Pod dežniki smo se sprehodili skozi Židovsko četrt, kjer pa je bilo zaradi sobote vse zaprto. Za Žide namreč velja sobota za dela prost dan in tega se
striktno držijo. Čas je bil za počitek in prvo češko pivo v eni od
večjih pivnic v centru mesta, nato pa smo odšli proti hotelu. Po
namestitvi po sobah smo odhiteli kar hitro naprej, saj nas je čakala
vožnja z ladjo po reki Vltavi, kjer smo imeli predvideno tudi
večerjo. Od hotela do bližine pristanišča smo se peljali z metrojem, kar je bilo za marsikaterega udeleženca posebno doživetje.
Žal je dež še kar naprej močil Prago, tako da smo se zadrževali
bolj pod streho ladje in uživali v pripravljeni hrani in pivu, čeprav

je bil večerni pogled z ladje na grad Hradčane in Karlov most
kljub dežju čudovit.
Naslednji dan smo se najprej zapeljali na hrib Žižkov in si
ogledali eno od številnih Plečnikovih mojstrovin, cerkev svetega
Srca Jezusovega in se povzpeli na bližnji televizijski stolp, kjer
smo z višine skoraj 100 metrov dobili pravo predstavo o velikosti
Prage. Sledil je ogled baročnega romarskega svetišča Loreta, kjer
smo si ogledali zakladnico s številnimi bogato okrašenimi monštrancami in drugimi verskimi predmeti.
Po oddihu za kosilo smo pričeli z ogledom ene od dveh največje
znamenitosti Prage – gradu Hradčani, kjer je med drugimi še
vedno sedež češke vlade in predsednika. Po ogledu zamenjave
straže in ogledu nekaterih notranjih prostorov gradu smo vstopili
v katedralo Sv.Vida ter si ogledali notranjost, med drugim tudi
impozantno srebrno grobnico sv. Janeza Nepomuka. Pot smo
nadaljevali ob starem obzidju skozi Zlato ulico, od katere se kar
nismo mogli posloviti, toliko zanimivih stvari nam je ponujala.

Po pogledu na Plečnikova stopnišča smo preko pred leti zasajenega
grajskega vinograda pripešačili na drugo veliko znamenitost Prage
– preko 600 let star Karlov most. Na mostu je vedno veliko umetnikov, ki v vsakem vremenu privabljajo številne turiste. Po ogledu
naslednje znamenitosti, astronomske ure na stari mestni hiši, kjer
vsako polno uro zaplešejo kipci dvanajstih apostolov, se je za
trenutek zopet skazilo vreme, vendar ravno pravi čas, saj smo že
vsi potrebovali vrček dobrega češkega piva. Po ogledu še drugih
znamenitosti na Staromestnem trgu in okoliških ulicah smo prispeli
na Vaclavov trg. Na njem so se v preteklosti pogosto odvijali za
češko zgodovinski dogodki ter zborovanja, nazadnje leta 1989,
ko so proslavili konec komunistične vladavine. Na trgu posebej
izstopata Vaclavov kip in pa čisto na koncu, Narodni muzej.
Večer smo pričeli s sprehodom mimo Ciril-Metodove
pravoslavne cerkve, v kateri so med II. svetovno vojno tragično
končali atentatorji na SS protektorja Heydricha do najstarejše
praške pivnice »U Flecku«. Po čudoviti večerji in nekaj vrčkih

piva smo v hotelu kar hitro popadali v postelje.
Zjutraj smo odrinili proti domu, vendar smo imeli v programu
še en daljši postanek in sicer na Dunaju. Po krožni vožnji po
Ringu smo pri Prirodoslovnem muzeju stopili iz avtobusa in tokrat
v čudovitem sončnem vremenu, skozi Hofburg, kjer je bil do
konca I. sv. vojne sedež Habsburžanov, prispeli do Štefanove
cerkve. Nadaljevali smo naprej po znameniti Kartnerstrasse do
svetovno znane galerije Albertina. Ker smo bili že pošteno lačni,
smo se še malo individualno »raztepli« po lokalih ali trgovinicah
v centru mesta.
Pozno popoldan smo odrinili proti domu, kamor smo, polni lepih
vtisov, prispeli v zadnjih minutah dneva. Da smo bili vsi udeleženci
izleta res zadovoljni in nam tudi občasno slabo vreme v Pragi ni
pokvarilo razpoloženja, ima veliko zaslug tudi vodič g. Peter
Klobučar iz Kompasa, kateremu se za čudovito vodenje še posebej zahvaljujemo. l

V

Danilo Osovnikar
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Prenova enot v Termah Čatež
v skladu s staro
vzhodnjaško modrostjo
Utrujeni, brez energije, potrebni razvajanja in sprostitve? V časih, ko se
vsakodnevni stres povečuje, je še bolj pomembno, da poskrbimo za sproščanje in
ena od možnosti je tudi krajši ali daljši oddih v toplicah. V počitniških kapacitetah
Elektra Ljubljana se trudimo, da bi vam nudili kvalitetnejši oddih, zato vas veseljem
obveščamo, da smo v termah Čatež v celoti obnovili počitniški objekt št. 165, v
začetku junija pa smo pričeli tudi s popolno obnovo objekta 76.

Jedilni kot

Kopalnica

Kuhinja

obe enoti smo z barvami skušali vpeljati umetnost Feng shui.
Beseda feng pomeni veter, shui pa voda. Ta starodavna
znanost in umetnost se je razvila pred več kot 3000 leti na
Kitajskem in razkriva, kako uravnotežiti energije v prostoru in
okoli njega za zagotovitev uspeha, zdravja in sreče pri posamezniku.
Feng shui vsebuje 5 elementov, s pripadajočimi barvami, in sicer :
LES – zelena in rjava
OGENJ – rdeča, močna rumena, oranžna, vijolična, roza
ZEMLJA – svetla rumena, peščena / zemeljska barva, svetla rjava
KOVINA – bela, siva
VODA – modra, črna
Pri živordečih, rumenih in oranžnih odtenkih se počutimo bolj dejavne, vedre. Blede barve, kot so svetlomodri in zeleni odtenki, pa
nam prinesejo občutek spokojnosti in miru.
Enoto 165 spremlja vijolična barva, ki simbolizira bogastvo, in
zato je idealna v prostorih za goste, ki bodo začutili, da so dobrodošli
in pomembni.

V

Enoto 76 pa bomo obarvali v zeleno barvo. Zelena barva
v Feng Shui-ju predstavlja spokoj, upanje, življenje. Prisotna
je povsod okoli nas, saj predstavlja mater naravo. Vzpodbuja ustvarjalnost, pospešuje rast in regeneracijo ter pomirja.
Poleg popolne prenove obeh enot bomo uporabnike
razveselili tudi s pavšalom, ki vključuje dnevno do 6 (šest)
kopalnih kart, ki omogočajo 2 (dva) časovno neomejena
vstopa v zimsko ali poletno (odprta predvidoma od konca
aprila do začetka oktobra) Termalno riviero dnevno.
Enota 76 vključuje pavšal s kartami že od začetka letošnjega leta, enota 165 pa bo vsebovala kopalne karte od začetka julija dalje.
Objektu pripada toliko kopalnih kart dnevno, kolikor gostov prenočuje v objektu, vendar največ 6 (šest). Izdajanje
kopalnih kart je pogojeno s prijavo bivanja/prenočevanja na
recepciji Apartmajev in Kampa. Še dodatna ugodnost vsakemu gostu v času bivanja pripada 1 x obisk Savna parka
za 3 ure med tednom, od ponedeljka do petka, razen v terminih 1. 1. – 6. 1. 2014, 14. 2. – 2. 3. 2014, 24. 10. – 2. 11.
2014 in 26. 12. – 31. 12. 2014.
V termah Čatež se lahko sproščate in zabavate v notranjih bazenih ali zunanjih bazenih in atrakcijah. V notranjih
bazenih lahko uživate blagodejnosti termalne vode na več
kot 2.300 m², privoščite si lahko whirlpoole in masaže. Za
bolj dinamične je zagotovljena zabava med valovi ali na divji reki in skakalnici, ljubitelje hitrih spustov navdušuje tobogan z zaprto cevjo s svetlobnimi učinki, iskalce presenečenj
pa drevo doživetij.
Zunanji bazeni v termah Čatež pa z ogromnim bazenskim
kompleksom omogoča zabavo za vse generacije. Pričakujejo vas vodne atrakcije in bazeni raznolikih oblik s temperaturo termalne vode od 26°C do 36°C. Težko boste vse skupaj preizkusili v enem samem dnevu.
Poleg dobro oblikovane počitniške, zabaviščne in zdraviliške ponudbe so Terme Čatež odlično izhodišče tudi za
številne izlete v slikovito okolico peš ali s kolesom ter za
obisk kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, med katerimi
naj ne manjka ogled starega mestnega jedra Brežice in grad
Brežice, grad Mokrice, grad Bizeljsko, ogled posavskega
muzeja, sotočje Save in Krke in še več.
Vabimo vas na sproščujoč oddih in vam želimo prijetno
poletje. l
Valentina Petrič, Počitniške kapacitete

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | JUNIJ 2014

Udeležili smo se 14. Malega kraškega maratona

nedeljo 23. marca 2014 je bilo
v Sežani res super. Celo
vreme, zaradi katerega so
verjetno nekateri ostali doma, je
zdržalo ravno toliko časa, da je bila
velika večina tekmovalcev v cilju.
Sežana je vsakokrat nekaj posebnega, najsi bo jeseni na zaključku
tekaške sezone ali sedaj, ko je pred
nami pomlad in se nam obeta do jeseni
množica tekaških prireditev.
S kuverto s štartno številko in
luštkano majico tekmovanja se nas je
kar 24 članov in članic ŠD Elektro
Ljubljana udeležilo že 14. Malega
kraškega maratona. Šest se nas je
odpravilo na enaindvajset kilometrov,
ostali so uživali na pol krajši poti.
Vsem pa je bil cilj, da pretečemo svojo
razdaljo kolikor toliko brez večjih
težav. Dosegli smo naslednje rezultate:

V

Med tekom.

Organizatorji v Sežani se vedno več kot odlično
odrežejo in poskrbijo za dobro počutje in
organizacijo. To je tisto, kar nas vleče že kar nekaj
let na Kras. Navdušeni nad samim tekom in
pokrajino ob trasi smo lahko prav vsi bili
zadovoljni z začetkom letošnje tekaške sezone. l
Tatjana Škrjanec, ŠD Elektro Ljubljana

Smučarski tek v Ratečah
sredini marca smo organizirali smučarski tek
– prvo od treh disciplin, ki štejejo za Tris
2014. V prekrasnem sončnem torkovem
popoldnevu, se nas je v Ratečah zbralo kar lepo
število tekačev. Temperatura je bila bolj primerna za
junijski čas, saj je termometer kazal 15°C, kot za
zadnje zimske dni. Kljub temu je bila tekaška proga
dobro pripravljena, sneg pa ne preveč hiter. Po
kratkih navodilih o progi in tekmovanju smo se na
znak štarterke in časomerilke Mojce pognali na
progo. Skupina se je kmalu raztegnila v kolono, ki se
je na bližnjem klancu začela počasi trgati. Vsak si je
pač izbral svoj tempo, ali pa svojo družbo. Najhitrejši
so s progo opravili v slabi uri, tisti zadnji pa nekaj
minut za njimi. Utrujenost je bila času in zahtevnosti
proge primerna, vendar smo bili na koncu vsi
zadovoljni, saj smo skupaj preživeli prijetno športno
popoldne.
Ob tej priložnosti naj še omenim, da sta bila v tej
sezoni organizirana tudi dva tečaja smučarskega teka.
Udeleženci so pridobljeno znanje s pridom uporabili
na tokratnem tekmovanju. l

V

Igor Čučnik, Športno društvo Elektro Ljubljana

Udeležba na teku je bila velika.
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Osrednji trg v Krakovu.

Pročelje pokrite tržnice.
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Vhod v Auschwitz.

Modeli Rudarjev v rudniku soli Wieliczka

Vhod v Birkenau

Ročno izklesana kapelica v rudniku soli

Pokrita tržnica.

Brunarica v Zakopanih.

Cerkev Svete Marije na glavnem trgu.

Zakopane.

Naprava za spuščanje rudarjev v jašek

Utrinki s sindikalnega izleta
Poljska 2014.
Krakov – Auschwitz – Wieliczka
V mesecu maju sindikat tradicionalno organizira sindikalni izlet in tokrat
smo se odpravili na Poljsko. Prvi postanek je bil v Auschwitzu, kjer smo
si ogledali zgodovinski muzej največjega taborišča smrti med drugo
svetovno vojno. Dan smo nadaljevali z ogledom mesta Krakov, ki se
postavlja s čudovito kraljevo palačo, postavljeno nad mestom. V starem
delu mesta smo lahko začutili utrip na največjem trgu v Evropi, se
sprehodili po Kraljevi poti in zavili na pokrito tržnico Suknenice.
aslednji dan je bil namenjen ogledu rudnika soli
Wieliczka, kjer smo se po lesenih stopnicah spustili v
osrčje rudnika. Sam rudnik je deloval nekaj stoletij, v
njem pa je pravo podzemno mesto s številnimi dvoranami in
kipi, ki so jih rudarji izklesali sami. Na našo srečo je bil povratek
iz rudnika omogočen z dvigalom, saj bi nam stopnice povzročile
nemalo preglavic s kondicijo.

N

V nedeljo je sledil povratek v Slovenijo mimo Zakopanov.
Zakopane so znane po smučarskih skokih, ki jih imajo vsako
leto, presenetila pa nas je arhitektura gradenj z lesom. Za
nepozaben izlet so v največji meri zaslužni člani, ki so s svojo
dobro voljo pripomogli k temu, da se naslednje leto ponovno
odpravimo novim dogodivščinam naproti. l
Peter Janković, DE Ljubljana mesto
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REZULTATI ŽENSKE
1.

Oblak Nataša

2.

Blažič Turk Nataša

3.

Marolt Vilma

4.

Hostnik Darja
Štubelj Sonja

5.-8.

Podbevšek Urška
Klemenčič Bernarda
Miserit Mateja
Jelčič Zdenka
Flajs Anita

9.-13.

Skupinska slika udeležencev.

Gorše Barbara
Švajger Nina
Urh Jelka

REZULTATI MOŠKI
1.

Gašperič Stane

2.

Grofelnik Robi

3.

Čuk Janko

4.

Wagner Matej

5.

Kolenc Jože

6.

Urh Mojmir

7.

Perhaj Marjan

8.

Prašnikar Boštjan

Med tekmovanjem.

Orehek Valter
9.-12.

Wagner Andrej
Gruden Matej
Brinovec Janez
Žvan Jure

V športni dvorani Sodražica.

13.-16.

Namizni tenis Sodražica
društvo Elektro Ljubljana
2014 Športno
(v nadaljevanju ŠD) je tudi v letošnji sezoni po
programu ŠD organiziralo tekmovanje v
namiznem tenisu, ki je potekalo 5. aprila v
Športni dvorani Sodražica. Letošnjega
tekmovanja se je udeležilo 43 tekmovalcev, od
tega 13 žensk in 30 moških. To je po lanskem
letu nov rekord po številu udeležencev turnirja.
Med udeleženci je bilo kar 9 upokojencev, to
pomeni, da je »ping pong« priljubljena športna
aktivnost za vse generacije. Vsak tekmovalec,
član ŠD, je pred začetkom tekmovanja od ŠD
prejel praktično darilo – »bidon«.

Marjetič Borut
Železnik Srečko
Jančar Dušan
Pavlin Jaka

17.-20.

Žunec Dušan
Serdinšek Jure
Benčina Primož
Rodaljevič Remzija

21.-24.

Popovič Zoran
Šifrer Damjan
Ščepanovič Milan

25.-28.

Grabrijan Damjan
Ožbolt Ivan
Žniderič Jurij

29.-30.

Skupščina ŠD

Berdajs Jože

Gregorčič Boris
Kristan Miha

Po končanem tekmovanju je na Turistični kmetiji Oblak poleg zaključka z
razglasitvijo rezultatov in s podelitvijo nagrad, potekala tudi skupščina ŠD. Prvi
štirje uvrščeni tekmovalci v ženski in moški kategoriji so prejeli lesene skrinjice,
značilno »suhorobarsko« darilo za Sodražico, kjer v organizaciji Staneta Gašperiča
poteka tekmovanje v namiznem tenisu za ŠD Elektro Ljubljana že več kot 50 let.
Tekmovanje je igra. Ko je igra, smo lahko vsi zmagovalci.
Dobrodošli naslednje leto v Sodražici! l
Tekst in fotografija: organizatorji

41

42

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | JUNIJ 2014

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | JUNIJ 2014

ODKLOP

Zadovoljni po končani dirki.

ljub temu, da gre za izjemno dolgo razdaljo, ki jo
tekmovalci prevozimo tako rekoč brez počitka, si
večkrat rečem, da je s tem, ko se opogumiš in stopiš na
start, za tabo polovico tekme. Kajti priprave, na to dirko
zahtevajo ogromno časa, trdne volje in energije. Od novega leta
do maja sem napravil 100 ur treninga na sobnem kolesu, kar
nekaj ur sem porabil za hojo v bližnje hribe in prevozil cca. 6500
km na kolesu zunaj.
Pri tovrstnem tekmovanju je zelo pomembna ekipa. Zato gre
posebna zahvala vsem fantom, ki so me spremljali in me
oskrbovali s hrano, me motivirali in vzpodbujali skozi celotno
dirko. Člani ekipe so moji najboljši prijatelji in naša že tretja
skupna dirka je naš odnos poglobila še v bolj trdnega in
prijateljskega.
Tako, da Marko, Primož, Andraž, Sandi, Matjaž, Bojan, Matic
in Igor hvala vam za vse, kar delate in ste naredili zame.
Žal na tako dolgi dirki ne gre brez težav. Me pa žalosti, da me
vsako leto pestijo iste težave čeprav, ko stopim na start mislim,
da jim bom kos in da jih bom tokrat premagal. Tudi letos sem
dobil vnetje stegenskih mišic, tako da sem zadnjih 300 km
prevozil z močnimi bolečinami.
Kljub vsem težavam, ki so očitno sestavni del tovrstnih tekem,
smo dosegli odličen rezultat. Med štiridesetimi tekmovalci iz
dvanajstih različnih držav smo dosegli 10 mesto z rezultatom 2
dni 4 ure in 14 minut.

K

Ekipa, ki je spremljala in vzpodbujala Borisa.

Dos Extreme:

Kolesarska dirka
okoli Slovenije
Letos sem se že tretje leto zapored pripravljal na ekstremno
kolesarsko dirko okoli Slovenije. Štart in cilj dirke je v
Postojni, celotna trasa je dolga 1206 km s 15.000 m.n.m.

Za tovrstnega kolesarja kot sem jaz, kajti na teh tekmovanjih
se še vedno štejem za začetnika in amaterja, pomeni tak rezultat
razmeroma hitro vožnjo od starta do cilja. Postanki so bili
minimalni, nekajminutni za kak večji obrok hrane. Za spanje sem
si privoščil 20 minutnega, vendar mi je uspelo zaspati samo za
5 minut. Zaradi težav z nogami pa smo morali narediti
nepredviden postanek za temeljito masažo stegenskih mišic.
Med vožnjo, ko sem imel čas razmišljat in ko so mi misli
nekontrolirano uhajale sem in tja, sem se nagibal k temu, da je
to moja zadnja dirka. Vendar bolj ko sem se približeval cilju, bolj
sem razmišljal o naslednji dirki. Tako je že na cilju oziroma
kmalu po tem padla odločitev, da bom poskušal naslednje leto
zopet na start. Seveda to ni odvisno samo od mene in moje trdne
volje, namreč tukaj posegajo tudi druge stvari in dejavniki, je pa
vsekakor moja želja, da se drugo leto še bolj približam
najboljšim.
Za zaključek letošnjega DOS-a pa bi se nedvomno rad zahvalil
tudi ženi Simoni in njeni navijaški ekipi, za vso spodbudo,
potrpežljivost ter dobro voljo na tekmi ter pred in po njej.
Predvsem za okusno pripravljeno hrano, ki smo jo dobili na pot.
Moram pa poudarit, da ni prijetnejšega občutka kot to, da te na
vrhu hriba pričakajo prijatelji, sosedje in vsa družina, pa čeprav
ni časa za postanek in imaš pred seboj še ogromno kilometrov.
Nedvomno pa sta bila letos najboljša navijača moja hči Pia in
sin Matevž. l
Boris Praznik
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Umrl je Jože Zajc
Anton Koselj je predstavil tehniško dediščino elektrarne. Foto:
Gero Angleitner

Elektrotehniška dediščina Završnice. Foto: Gero Angleitner

31. strokovno srečanje
slovenskih elektrotehnikov
23. maja letos smo se slovenski elektrotehniki na povabilo
gorenjskih kolegov udeležili tradicionalnega srečanja, tokrat na
Gorenjskem koncu. Prvo zbirališče že v Ljubljani in avtobusna
vožnja proti prelepi Gorenjski. Točka skupnega zbirališča je
zanesljivo “elektro navada” – Gostilna Trebušnik v Žirovnici. Ko
smo se uspešno zbrali skupaj, smo pot nadaljevali po že
pripravljenem programu v Hidroelektrarno Moste. Tam nas je
prijazno sprejel direktor Hidroelektrarne (HE) Anton Koselj. V
elektrarni so nam predstavili karakteristične podatke, delovanje HE
ter njen pomen v elektroenergetiki Slovenije.
Posebej smo se seznanili s problematiko izgradnje same HE,
poznejše rekonstrukcije ter s težavami, s katerimi so se soočali pri
rekonstrukciji elektrarne. Načrtovana je bila tudi novogradnja, ki bi
nudila optimalno umestitev v prostor in večjo izrabo vodnega
potenciala. Vendar pa se ob tovrstnih načrtih pojavijo številne
»zelene« težave, še več pa jih povzročajo ljudje. Tako bo ta
novogradnja zagotovo ostala med načrti, ki jih bodo morale
uresničiti prihodnje generacije mladih elektrotehnikov.
Med našim obiskom smo si ogledali tudi samo HE in obratovalne
prostore. Tukaj doživimo pravo presenečenje,sama HE in
obratovališča so zelo lepo urejena, funkcionalna in lep vzgled.
Presenetila nas je njihova skrb za tehnično kulturno
dediščino,najstarejši eksponati segajo v leto 1914. Kar ne moremo
verjeti da je to mogoče pri nas tako lepo urejeno in le z dobro voljo.
Tudi prehodili smo vseh 200 stopnic med iztokom vode in
upravnim prostorom, kar je gotovo znak dobre kondicije.
Hidroelektrarna je pri nas obiskovalcih zbudila takšno zanimanje,
da so se nam porajala nova in nova vprašanja. Zaradi našega
izjemnega zanimanja smo se na naslednjo postajo izleta odpravili
z zamudo.
Za hidroelektrarno smo si ogledali predilnico za volno iz l.1870.
Gospodar nam je avtoritativno predstavil delovanje predelavo

volne za uporabo in “štrikanje”. Hkrati pa je pripomnil, da je sedaj
preveč plastike in premalo naravnega materiala, ki je najbolj zdrav
za življenje.
Ob tej poti smo si tudi ogledali spominska obeležja talcem ob
cesti v Žirovnico – žalostne spomine na našo preteklost, ki jih ne
smemo pozabiti.
Pod Karavankami se je ustvarjala tudi kulturna zgodovina in tudi
to smo želeli spoznati. Zelo lepo jo ponazarja film Dežela
Prešernovega otroštva. Kulturni ustvarjalci v slovenskem jeziku so
to bili Janez Jalen,Matija Čop,Franc Saleški Finžgar in seveda
France Prešeren. Na našem izletu smo si ogledali Čopovo rojstno
hišo in prisostvovali predavanju o prebujanju slovenskega jezika v
takratni kulturni svet. Ta prodor, ki je logično nadaljevanje
Trubarjevega dela, je zgodovinsko pomemben za vse Slovence.
Ker so Slovenci vedno častno proslavili svoje zmage in uspehe,
smo tudi mi to proslavili z izjemno medeno pijačo – penečo
medico. V takem vzdušju je tudi predsednik Elektrotehniške Zveze
Slovenije-EZS prof.dr. Ferdinand Gubina podelil priznanja častnim
in zaslužnim članom EZS. Izkazalo se je, da je v naših vrstah veliko
ustvarjalnih in delovnih kolegov. Posebej sta bila izpostavljena
mag. Aleš Kregar iz Elesa in Ivan Veber iz Elektra Ljubljana zaradi
izkazanega dela in požrtvovalnosti ob žledolomu na slovenskem
elektroenergetskem omrežju. Verjetno ne bomo nikoli vedeli za
vso skrb in profesionalne aktivnosti za graditev in vzdrževanje
omrežja od 1-400kV. Naše življenje je potekalo nemoteno in
brezskrbno z preskrbo z električno energijo.
Vse te aktivnosti so nas tudi izčrpale, zato se nam je po mislih kaj
kmalu začela poditi gostilna pri Trebušniku, s tem pa tudi zgodba
o Aljaževem stolpu in sitem gostilničarju Trebušniku. V gostilni
smo z zaključnimi veselimi pogovori, druženjem in kosilom
zaključili tudi to uspešno doživetje. l
Anton Avčin

soboto, 26 aprila smo se poslovili od našega
nekdanjega direktorja Jožeta. Kar težko je
naenkrat sprejeti to novico, ko pa smo še včeraj
imeli toliko skupnega. Še teže pa sprejeti dejstvo, da se
ne bomo več videvali in srečevali. Vedeli smo, da se Jože
bori z zelo hudo boleznijo, vendar glede na njegovo
odločenost smo pričakovali vse najboljše. No v življenju
moramo vse sprejeti in kar tudi težko razumemo, bog vse
da, bog vse vzame in tudi kar je nam najdražja vrednota.
Vsem nam pa bo ostal v dobrem in dolgem spominu,kot
iskren in strokoven sodelavec..Osebno sva skupaj
študirala na Fakulteti za elektrotehniko od leta 1963 in
nadalje bila zaposlena pri Elektro Ljubljani. Skupaj smo
doživljali lepe, in manj lepe trenutke,uspehe in neuspehe
,skoraj istočasno poročili,imeli otroke in se sedaj ukvarjali
z živahnimi vnuki. Jožeta je zelo zaznamovalo njegovo
življenjsko obdobje. Doživljal je vsa težka življenjska
obdobja na svoji življenjski poti. Jože je bil rojen l. 1941
v svojem Šmarju Sap,to je v začetku druge svetovne vojne
pri nas. Družina je bila internirana v internacijsko
taborišče na otok Rab. Trpeli so vsa mogoča življenjska
pomanjkanja in maltretiranja. Po kapitulaciji Italije l. 1943
so se vrnili domov, kjer oče v mesecu dni umre
za posledicami težkih razmer v internaciji. Celo družino
mora sedaj preživljati mama sama na skromni kmetiji.
Delati mora vsa fizična dela,tako,da se celo poškoduje pri
delu ob zadetku na ročno bombo. Tako mu vse grozote te
vojne niso bile prizanesene, še bolj pa zaznamujejo
njegovo življenje. No življenje ne glede na vse težave
mora teči dalje. Jože dokonča osnovno šolo v Šmarju Sap
in že opozori na svojo zainteresiranost in talent za
tehnično znanje. Tako pride l. 1956 k Elektro Ljubljana
mesto za vajenca-elektromonterja. S tem je izbral svojo
življenjsko pot in se zapisal elektrotehniki. Njegov prvi
mojster je bil Jože Vogrinčič,ki o njem pove vse najboljše
o pridnosti in znanju. Po uspešnem zaključku vajeniške
dobe se redno zaposli pri Elektro Ljubljana mesto in se že
l. 1960 vpiše na Srednjo Elektrotehniško šolo v Ljubljani.
Uspešno dokonča srednjo šolo v l. 1963 in se takoj vpiše
na Fakulteto za elektrotehniko. Tukaj takoj pokaže svoj
talent za tehnično znanje in znani prof. Avsec ga povabi za
demonstratorja za predmet Mehanika. Kasneje ga prof.

V

Avsec povabi še za svojega asistenta,kar je takrat
pomenilo velika čast. No Jože vidi in se odloči za
nadaljevanje svoje življenjski poti. Odloči se delati in
življenjsko kariero nadaljevati pri Elektro Ljubljana
mesto. Takoj je razporejen za projektanta,kar ga je
življenjsko zelo veselilo. Bil je zelo natančen in
dosleden,tako,da so bili njegovi projekti zelo dovršeni.
Občudovali smo
njegovo natančnost in doslednost. Vse smo tudi malce
izrabljali in Jože je dobival vedno težje odgovorne naloge.
Tudi samoupravno je bil angažiran,kar je bilo odraz
njegove poštenosti in solidarnosti do sodelavcev. Svojo
življenjsko kariero v elektrotehniki je zaključil kot
direktor PE Elektro Ljubljana mesto v l.2002.
Na življenjski poti ni samo pomembnost službe,svoje
ideale moramo tudi ustvarjati v krogu svoje družine.
Družina pomeni trden temelj za osebni razvoj in poklicno
kariero. No Jože tu doživi svoje najsrečnejše življenjsko
obdobje. Žena Lojzka je poslovna,ustvarjalna in Jožeta
zelo dopolnjuje. Rodi se jima sin Bojan,ki je tudi tehnično
talentiran,tako,da postane doktor znanosti. Sin Bojan in
snaha Karolina ustvarjata novo življenjsko pot, rodijo se
jima trije otroci in vnučki so Jožetovi in Lojzkini ljubčki
in veliko veselje. Jože in žena Lojzka sta z vso svojo
prizadevnostjo zgradila hišo v Šmarju Sap in s tem
ustvarila dom svoji širši družini.
Smrt Jožeta je delno prekinila to idealno življenjsko
idilo našega sodelavca. Vendar sreča srečni družini ostane
v trajni lasti in spominu. Ta družinska sreča je bila težko
pridobljena,zato jim tudi vsi njegovi sodelavci za vedno
želimo le najlepše življenjske srečne dni. Dragi naš Jože
lepo je bilo da smo bili sodelavci ostal nam boš v trajnem
in lepem spominu,tebi pa naj bo lahka slovenska zemlja,v
tvojem rojstnem kraju, kjer si ustvarjal in dotrpel. l
Anton Avčin
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starem predelu Radovljice. Linhartov trg obdajajo stavbe
srednjeveške mestne arhitekture – Radovljiška graščina, cerkev
sv. Petra, manjše stavbe v katerih so različne obrtne delavnice.
Vse stavbe, ki obkrožajo trg so skrbno obnovljene. Obogateni z
novimi spoznanji o lepotah naših mest in pokrajine smo se vrnili
v Ljubljano in že kovali načrte za piknik. l

RUPNIKOVA LINIJA
ilj aprilskega potepanja po naši deželi so bile
utrdbe Rupnikove obrambne črte – »Rupnikova
linija«, v Poljanski dolini.
Zbrali smo se v Tivoliju in se odpeljali na Vrhniko,
kjer smo naredili postanek za jutranjo kavico, nekateri
pa so izkoristili čas in si ogledali Cankarjevo spominsko
hišo, ki stoji na mestu njegove rojstne hiše »Na Klancu
» Pot smo nadaljevali skozi horjulsko dolino do
Vrzdenca in si ogledali rojstno hišo Cankarjeve matere
Neže Pivk. V hiši s spominsko sobo in črno kuhinjo je
tudi delavnica Janeza Železnika, izdelovalca harmonik,
ki tudi skrbi za hišo. Le nekaj korakov v breg nad hišo
je romanska cerkev sv. Kancijana (zavetnik popotnikov).
Žal je bila zaprta in smo si jo ogledali le od zunaj. Naš
naslednji postanek je bil na Golem vrhu, kjer smo si
ogledali del »Rupnikove linije« - največji ohranjeni
sistem podzemnih utrdb na Slovenskem, ki ga je v
tridesetih letih 20. stoletja gradila vojska Kraljevine
Jugoslavije na takratni državni meji proti Italiji. Del teh
utrdb smo si ogledali. Lokalni vodnik nam je na kratko
opisal zgodovino in pomen Rupnikove linije, ki je dobila
ime po generalu Leonu Rupniku, ki je vodil projekt. Po
predstavitvi smo se sprehodili po utrjenem, nekoliko
temačnem podzemnem hodniku (cca 200 m) in si v
veliki podzemni dvorani ogledali muzejsko zbirko
orožja in predmetov in časov prve svetovne vojne, ki so
jih našli v okolici. Po vrnitvi iz podzemlja so nas
počastili Janez, Jože in Franci, ki so praznovali skupaj
kar 230 let. Ko smo se podprli in odžejali smo se
nekateri podali peš do Javorča in med potjo občudovali
in uživali v lepotah narave, ki se je odevala v pomladno
obleko. V to zelenje pa se vsake toliko časa dviga gmota
betona – bunker - nadzemni del obrambnega sistema
Rupnikove linije. Z Javorča , kjer sta na s čakala
avtobusa smo se odpeljali v Poljane , rojstni kraj Ivana
Tavčarja, kjer nas je v 230 let stari gostilni Videm čakalo
okusno kosilo. Po kosilu smo se na poti proti Ljubljani
ustavili še v Gorenji vasi in si v galeriji Krvina ogledali
razstavljena dela slovenskih in tujih slikarjev,kiparjev in
rezbarjev. l

C
Udeleženci izleta po slovenskem Krasu. Foto: Janez Weilgoni

K SLOVENCEM NA TRŽAŠKEM KRASU
a prvi izlet v letošnjem letu smo se odpravili k tržaškim
Slovencem. Obiskali smo nekaj slovenskih vasi onkraj meje. V
Sežani se nam je pridružil vodič in zapeljali smo se do
Fernetičev, kjer smo prestopili »nevidno mejo«(od 2004 ) in se odpeljali
v Repentabor – skupno ime za pet kraških vasi (Voglje, Vrhovlje in Dol
pri Vogljah, ki so v Sloveniji, Repen in Col s Poklonom pa v Italiji). Leta
1947 je vasi razdelila državna meja – dogajanje v času blokovske delitve.
V vasi Repen smo si ogledali kraško hišo – to je primer kraške
arhitekture, ki znotraj borjača (dvorišče) združuje bivalne in gospodarske
prostore. Značilnosti kraške hiše so streha krita s skrilami, gank, kamniti
podboji vrat, okna okvirjena s kamni, vodnjak-štirna, visok zid, ki brani
borjač pred burjo in kamnit portal-kaluna z lesenimi vrati, ki krasi vhod
na dvorišče hiše. V pritličju hiše je kuhinja, v nadstropju pa spalnica,
kašča in pod, kjer so spali starejši člani ali otroci. Predmeti in orodja
razstavljena v gospodarskih prostorih – (vinska klet, hlev) predstavljajo
dejavnosti s katerimi so se kraški ljudje preživljali - živinorejo,
poljedelstvo in vinogradništvo.
Slovenci v teh krajih si zelo prizadevajo ohranit slovenska imena
krajev. Ustanovili so zadrugo »Naš Kras«, ki skrbi za ohranjanje narodne
in kulturne dediščine. Tako so v zadnjih nekaj letih dosegli, da veljata za
edino uradno obliko krajevni imeni Col in Repen (brez dvojezičnih
tabel). Odkupili so tudi kraško hišo in jo preuredili v muzej. Od leta 1968
organizirajo vsaki dve leti pravo »Kraško ohcet«, po ženitovanjskih
šegah in navadah na Krasu z druge polovice 19. stoletja.
Po ogledu kraške hiše smo se odpeljali v vas Križ blizu Trsta, ki je
najbolj znana po ribištvu. Svojim čolnom, ki so jih izdelovali iz debel so
pravili čupe in so edini lahko pristajali kar na obali, saj ni bilo urejenih
pomolov. Lovili so tune. Križani so sloveli kot izjemni slovenski
pomorski ribiči, Križ pa kot središče slovenskega ribištva.
Med vožnjo iz vasi v vas smo opazili večje jame. Vodič nam je povedal
da je to naravna kulturna znamenitost repentaborskega podeželja. Jamekali, so zbiralniki vode, ki služi za napajanje živine.
Po kosilu v eni izmed osmic smo se odpeljali v Bazovico - simbol
upora proti fašizmu. Bazoviški junaki so bili pravi antifašisti in prepričani
domoljubi, ki so se uprli fašizmu. 6. septembra 1930 so bili na gmajni v
bližini vasi Bazovica pri Trstu ustreljeni štirje primorski rodoljubi, člani
protifašistične organizacije TIGR. Po ogledu spomenika smo se odpeljali
v Škedenj in si v muzeju ogledali »čuhnjo« (kuhinjo) s krušno pečjo in
bogato zbirko noš škedenjskih »krušarc« – gospodinj, ki so doma pekle
kruh in ga prodajale vse do Gorice in Dunaja, ter tako preživljale svoje
družine.
Na poti proti domu smo se ustavili na počivališču »pod zvezdami«,
kjer sta nas počastila slavljenca Štefka in Peter. Utrujeni, vendar dobro
razpoloženi in bogatejši za nova znanja o Slovencih na Tržaškem, smo
se pozno zvečer vrnili v Ljubljano. l
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Pred bunkerjem Rupnikove linije. Foto: Janez Weilgoni
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Zvonka Osredkar
Pred gradom Brdo pri Kranju. Foto: Janez Weilgoni

BRDO PRI KRANJU
e enkrat smo se letos odpravili na Gorenjsko – ogledali
smo si gorenjsko prestolnico in enega najbolje opremljenih renesančnih gradov na slovenskem – Grad Brdo pri
Kranju.
Najprej v Kranj. Z vodnikom smo se odpravili v staro mestno
jedro, ki je bilo 1983 razglašeno za kulturni in zgodovinski
spomenik, saj se v tem delu kraja nahajajo najpomembnejše
kulturno-zgodovinske znamenitosti Kranja. Središč starega dela
mesta je Glavni trg, kjer stoji Stara pošta, županijska cerkev sv.
Kancijana in tovarišev, ki je osrednja cerkvena stavba v Kranju.
Zgrajena je v poznogotskem slogu in stoji na mestu predslovanske kulturne stavbe. Pri obnovi cerkve so odkrili da je stavba
stala že v 14. stoletju in je z obnovami dobila današnjo podobo.
Na južni strani cerkve stoji stavba Prešernovega gledališča,
stavba, ki so jo v letih 1952-54 po Plečnikovih načrtih obogatili
z arkadno lopo. Na trgu med cerkvijo in gledališko stavbo stoji
bronast kih Franceta Prešerna, ( 1950-52, avtorja F. Smerdu in
P. Loboda). V starem mestnem jedru je še več zgodovinsko in
arhitekturno zanimivih in pomembnih stavb - mitničarska hiša iz
16. stoletja, mestna hiša, škofija. Z Glavnega trga smo se
sprehodili do Pungarta, kjer je ohranjen eden od treh okroglih
stolpov in del obrambnega zidu iz srednjega veka. Ustavili smo
se pred cerkvijo sv. Fabijana, Roka in Boštjana, ki so zaščitniki
proti kugi. Ogledali smo si Roženvensko cerkev s Plečnikovimi
arkadami. Zgrajena je bila v 16. stoletju nad spodnjimi mestnimi
vrati. Stopili smo na grajsko dvorišče gradu Khislstein. Današnjo
podobo je grad dobil v 17. stoletju. Danes je v grajskih prostorih
stalna zastava o Gorenjski, knjižnica, pedagoški prostori za
otroke in občasne razstave. Z gradu smo se napotili proti
avtobusu in se odpeljali na Brdo pri Kranju, kjer smo si ogledali
grad Brdo. Renesančni grad je dal leta 1510 sezidati goriški
deželni glavar in kranjski vicedom Egkh. Grad je kasneje večkrat
menjal lastnike, med njimi je bil baron in posestnik bohinjskih
fužin Žiga Zois, kasneje so bili lastniki Karadjordjeviči, po drugi
svetovni vojni je postal protokolarni objekt in ostal to tudi po
osamosvojitvi Slovenije. Sprehodili smo se po parkovnem delu
kompleksa in si ogledali nekatere objekte, oranžerijo (rastlinjak),
mimo kongresnega centra smo prišli do gradu Brdo. Vodnik nam
je na kratko predstavil bogato zgodovino gradu. Ogledali smo si
le spodnje prostore gradu. Grad je bogato opremljen s stilnim
pohištvom, preprogami, lestenci, slikami, kipi in knjigami, med
katerimi je najdragocenejša biblija. Nadaljevali smo s
sprehodom po parku in šli mimo račjega otoka, čolnarne,
konjskega hleva z lipicanci. Zanimiv je drevored rdečega
kostanja, jezero z lokvanji in Zoisova lipa, ki je najstarejše drevo
v parku. V parku je še veliko zanimivosti, ker smo imeli v
Radovljici – Linhartovem mestu kulture dogovorjeno kosilo smo
morali z ogledom zaključiti. Po kosilu smo se sprehodili po
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GEOS v Vačah. Foto: Janez Weilgoni

PIKNIK
aj mesec nas vabi v naravo. Odločili smo se da gremo
na Jelšo, da preživimo dan v naravi in se pomerimo v
različnih športnih »tekmovanjih«. Najprej smo se
zapeljali na GEOS, kjer smo si ogledali simbole slovenstva, grb,
zastave, knežji kamen, spomenik rodoljubom. Kraj je urejen kot
park. Ko smo se malo razgledali smo se odpeljali v Litijo in nato
proti Šmartnemu pri Litiji, skozi Kostrevnico na Jelšo, kjer nas
je že čakala okusna obara. Dobro podprti smo se lotili »dela«.
Postavili smo količke, zbrali tekmovalce v ekipe in začeli s
tekmovanji. Tekmovali smo v treh disciplinah: metanje podkev,
balinanje, pikado. Nekateri so odšli na sprehod. Po končanem
tekmovanju je sledilo najtežje delo. Po kosilu je sledila
razglasitev zmagovalcev v posameznih disciplinah in srečelov.
Dan se je počasi prevešal v večer in bil je čas, da se odpeljemo
domov. l
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Zvonka Osredkar

PROGRAM AKTIVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV
ELEKTRO LJUBLJANA ZA LETO 2014
DATUM
avgust
16. september 2014
11. oktober 2014
14. oktober 2014
11. november 2014
2. december 2014

AKTIVNOST
Sredogorje
Porabje
Dobrepoljsko vandranje
Hrvaška Istra
Martinovanje
Izlet v neznano

PRIJAVE
dogovor udeležencev
8. in 9. september 2014
29. in 30. september 2014
29. in 30. september 2014
3. in 4. november 2014
24. in 25. november 2014

Zvonka Osredkar, Društvo upokojencev Elektro Ljubljana

PO POTI SPOMINOV
udi letos smo upokojenci dokazali da nismo nikakršni
zaspanci in da se radi družimo. Udeležili smo se
rekreativnega pohoda »Po poti ob žici«. Kot vedno smo
tudi tokrat štartali ob Koseškem bajerju in se sprehodili do
Kongresnega trga. Med potjo smo srečevali znance in prijatelje,
malo poklepetali in spet vzeli pot pod noge. Bilo je lepo, k čemur
je pripomoglo tudi vreme in »štimunga« na Kongresnem trgu.
Pridite prihodnje leto tudi vi. l
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Zvonka Osredkar
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Bogdan Gantar-Kdo drži

ODKLOP
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Aleš Pograjc-V objemu ledu

Anton Mesarek-Pomlad prihaja

Anton Štimec-Resnični polom

Bojan Pintar-Nad vodo

Marjan Drolc - Tudi ledeni dež nas ne ustavi

Tomaž Zabavnik-Orjak v žledu

Bojan Mihelič-Ledeni oklep

Naj fotograﬁja 2014
udi v letu 2014 v našem glasilu nadaljujemo z nagradnim natečajem za
najboljšo fotografijo leta. Za letošnjo prvo številko glasila smo v
uredništvo prejeli osem zanimivih fotografij.
Svoje fotografije so poslali: Aleš Pograjc, Anton Mesarek, Anton Štimec,
Bogdan Gantar, Bojan Mihelič, Bojan Pintar, Marjan Drolc in Tomaž
Zabavnik. Avtorjem se za poslane fotografije lepo zahvaljujemo.
K sodelovanju vabimo sodelavce in upokojence, da s svojimi zanimivimi
fotografijami sodelujejo v natečaju za izbor Naj fotografije leta 2014, ter v
naslednjih številkah našega glasila bralcem pričarajo zanimive trenutke ujete
v objektiv fotografskega aparata. l
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Uredništvo Novic
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Foto:
Tropski kuščar
A. Frank

Mesto v
Armeniji

Mesto v
Armeniji

Spona, okov

Tropska
papiga
Pregovor
Nekdanja
gimnazija
Sestavil:
TONI

Velika vodna Visok iglavec Klic na pomoč Ugled, čast
ptica
Andrej Novak
Središča
vrtenj
(množina)

Hrvaška
pokrajina
Romanska
nikalica

Prebivalec
Emone

Ptica ujeda
Atletska
dispiplina

Severni jelen

Žveplo
Športno
društvo

Volt-Amper

Torta za 50 let
rijateljica je praznovala 50 let. Njen mož in hčerka sta me
prosila, naj ji naredim torto v obliki kokoši. Moram
povedati, da je bil to zame velik izziv, kako se tega
projekta lotiti. Na papir A3 sem si narisala kokoško in preštela
kose, če jih bo dovolj za 40 gostov. Spekla sem šest biskvitov,
ker je bil eden premajhen. Pekla sem v pekaču velikosti 38 cm
X 30 cm. V vsaki drugi biskvit sem dala malo kakava, da je bila
kokoška tudi na znotraj pisana. Vsak biskvit sem obrezala in ga
navlažila z breskovim sokom. Na pladenj sem položila prvi
biskvit in nanj zlila ledeno kremo ( recept je bil opisan v prejšnji
številki novic – Ljubica Vesel), ali poljubno kremo, le da je
dovolj trda. Nato sem položila drugi temnejši del biskvita, nanj
narezala na drobne koščke breskve iz kompota in premazala s
stepeno smetano. Nato sem položila tretji del biskvita. Tega sem
premazala s čokoladno kremo. Potem sem iz biskvita izrezala
perut in jo položila na čokoladno kremo, ter tudi to premazala.
Z nožkom sem po kokoški, ki je bila vsa premazana s čokoladno
kremo, oblikovala perje in jo poudarila s stopljeno čokolado. l
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Monika Miklič

BISKVIT:
5 jajc
15 dag sladkorja
15 dag moke
Rumenjake ločimo od beljakov. Beljake stepemo v sneg,
rumenjake pa penasto stepemo s sladkorjem. V rumenjake
dodamo sneg beljakov in moko, ter počasi z žlico
premešamo. Pečemo v prej ogreti pečici 15 – 20 min na 190
stopinj.

Simbol za
Iridij

Predmeti z
navoji
Sadež
Nizozemska

Kisla repa,
zelje

Atletski klub

Pristanišče v
Izraelu

Pesnik Karel
Destovnik

Predlog

Pristanišče v
Joradniji

Medmet
smeha

ČOKOLADNA KREMA:
½ l tekoče sladke smetane
15 dag surovega masla
400 g jedilne čokolade
Sladko smetano, na kocke razdrobljeno čokolado in surovo
maslo, damo v posodo in na šibkem ognju, vmes večkrat
premešamo, kuhamo skoraj do vretja do 90 stopinj. Nato
maso ohladimo, lahko jo čez noč postavimo v hladilnik in
naslednji dan jo vzamemo ven, in jo ponovno malo
zmiksamo.

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo izžrebanki
Juliji Milosavljevič iz Mirne Peči ki bo po pošti prejela praktično nagrado.
Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vključno 20. 08. 2014
in pošljete na naslov: Elektro Ljubljana d. d., Uredništvo Elektro novic, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.
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Zagotavljamo vedno zanesljiv tok, z največjim distribucijskim omrežjem
električne energije v Sloveniji. Upravljamo ga z več kot 115 leti izkušenj.
Učinkovito tržimo in izvajamo dela s področja načrtovanja, izgradnje,
vzdrževanja in optimizacije distribucijskih omrežij. Obenem skrbimo za
zagotavljanje meritev in analiz kakovosti napetosti električne energije,
s katerimi poskrbimo, da vsak dom ali podjetje v vsakem trenutku napajamo
s 100 % pozitivno energijo.
www.elektro-ljubljana.si

