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Spoštovane bralke in bralci, nova
številka Novic prinaša jesensko
raznovrstne in bogate vsebine.
Poletje, ki je za nami, zaradi obilnih
padavin in nizkih temperatur komajda
lahko tako poimenujemo, pa vendar je
premoglo dovolj lepih dni in ur, da se
je nabralo kar nekaj aktivnosti, ki vam
jih predstavljamo v tej številki.
Obilica padavin je gotovo pozitivno
vplivala na proizvodno bilanco
hidroelektrarn, tudi na MHE v lasti
družbe Elektro Ljubljana OVE. Ravno
Elektru Ljubljana OVE pa je namenjena osrednja tema tokratne številke
Novic.
Na naslednjih straneh se vam predstavljajo sodelavci, zaposleni v hčerinskih družbah Elektro energije, pišemo
pa tudi o pomembni spremembi v Elektru Ljubljana – vzpostavitvi enotnega
klicnega centra (EKC).
Delo, ki ga opravljamo zaposleni v
Elektru Ljubljana, s seboj pogosto nosi
izjemno odgovornost. Zato je treba
znanje, ki ga zaposleni potrebujejo pri
svojem delu, nenehno osveževati in usvajati tudi novo. Pri tem ima v Elektru
Ljubljana pomembno vlogo učno-vadbeni center v Domžalah, kjer se naši zaposleni redno izobražujejo.
Ker se v jesenskih dneh poveča raba
energentov, smo pripravili nasvete za
varčno rabo energije, predstavljamo pa
tudi prenovljene nalepke, s katerimi vas
želimo spomniti na varčno rabo energije v službi.
Nismo pozabili niti na prosti čas, saj
vas tudi na koncu te številke čakajo recept, križanka in nekaj namigov za izlet.
Želimo vam prijetno branje. l
Majda Dodevska, urednica Novic
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Obisk delegacije iz Kazahstana
V torek, 16. septembra, so nas obiskali gostje iz Kazahstana.
Obiska so se udeležili predstavniki kazahstanskih energetskih
podjetij in fakultet. Ob obisku smo jim predstavili strukturo in
aktivnosti skupine Elektro Ljubljana, s posebnim poudarkom na
izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Poleg našega
podjetja so med drugim obiskali tudi Jedrsko elektrarno Krško,
Elektroinštitut Milan Vidmar ter Termoelektrarno Šoštanj.

ZAHVALA VSEM, KI STE POMAGALI
Sindikalni podružnici Uprava in Ljubljana mesto se
zahvaljujeta za velik odziv pri zbiranju sredstev za prizadete
v poplavah na območju Srbije in Bosne. Vsak izdelek, ki ste
ga nesebično darovali, je nekomu prinesel trenutek veselja.
Vsa zbrana sredstva za ljudi smo dostavili društvu Adra, ki je
imelo dovoljenje za transport na prizadeta območja. Veliko
sredstev je bilo zbranih tudi za zapuščene in izgubljene kužke,
ki jih je v našem imenu dostavilo in razdelilo društvo Aiša.
Akcija je pokazala našo solidarnost, kako močni smo, če
stopimo skupaj, ter koliko je takšnih, ki imajo veliko srce.
Upamo, da se bo to pokazalo tudi v kakih drugih primerih.

Spletni mesti Elektro energija in Zanesljivo.si
prilagojeni vsem mobilnim napravam

Peter Jankovič

19. redna seja skupščine delničarjev Elektra
Ljubljana
V petek, 29. avgusta 2014, je bila 19. redna seja skupščine
delničarjev družbe Elektro Ljubljana d. d., ki se je je udeležilo
86,96 odstotka kapitala. Delničarji so se seznanili z letnim
poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto
2013, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto
2013. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter
podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za
opravljeno delo v preteklem letu.
Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe,
ki je na dan 31. 12. 2013 znašal 3.847.406,88 evra, v višini
2.349.617,16 evra razdeli delničarjem v obliki dividend, del
dobička v višini 1.497.789,72 evra pa se razporedi v druge
rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,06
evra. Družba bo dividende izplačala v 90 dneh od dneva
sprejetja sklepa na skupščini. Do izplačila dividend so
upravičeni vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo
delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan zasedanja skupščine.
Za poslovno leto 2013 so delničarji potrdili in odobrili delo
uprave in nadzornega sveta ter jima podelili razrešnico. Za
pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 je bila
imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA d. o. o.

Konferenca Sindikata skupine Elektro Ljubljana
V četrtek, 17. septembra 2014, je bila v veliki sejni dvorani na
Kotnikovi 9 konferenca sindikata skupine Elektro Ljubljana.
Udeležencem smo podrobno predstavili spremembe v novi
podjetniški kolektivni pogodbi Elektra Ljubljana, ki bo začela
veljati s prvim dnem leta 2015.
Spremembe smo podrobno razložili, pojasnili vzroke zanje in
jih primerjali s členi v obstoječi pogodbi. Pogodba je že na voljo
v rubriki dokumenti na portalu sindikata, do katerega lahko z
dodeljenimi gesli dostopajo člani. Poleg predstavitve nove
pogodbe je najvišji organ sindikata skupine Elektro Ljubljana

Elektro energija podprla novinarsko poletno
šolo Energetike.NET
V tednu od 7. do 11. julija je 17 mladih, ki so sodelovali na
novinarski poletni šoli Energetike.NET, prisluhnilo različnim
strokovnjakom, med njimi tudi Zoranu Štepicu iz Elektro
energije, na koncu pa so morali prestaviti lastne novinarske
prispevke o izbranih energetskih temah, ki so jih obdelovali ves
teden s pomočjo sodelavcev Energetike.NET.
Vabilu k ocenjevanju posameznih novinarskih prispevkov se
je z veseljem odzvala tudi sodelavka Elektro energije Violeta
Irgl. Namen šole je bil mladim približati način in potek
novinarskega dela na področju energetike. Ob prispevku
strokovnih sodelavcev Elektro energije je družba projekt
izobraževanja mladih podprla tudi v okviru sofinanciranja
programov informiranja in ozaveščanja Energetsko učinkoviti z
Elektro energijo 2014 z nepovratnimi finančnimi spodbudami
za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in drugih vrst
energije pri končnih odjemalcih.

Uredništvo

sprejel tudi spremenjena pravila sindikata skupine, in sicer
nekaterih členov, ki smo jih uskladili z dejanskim stanjem in
uredili nekaj do zdaj nejasnih določil. Formalno smo uredili
položaj sekretarja sindikata in namestnika predsednika sindikata
skupine, razširili pa smo tudi sestavo glavnega IO, in sicer z
namestnikom predsednika podružnice, ki predseduje sindikatu
skupine. Tudi pravila so že objavljena na spletnem portalu
sindikata. Zadnja točka dnevnega reda je bila objava
vzpostavitve virtualne tržnice na portalu, na kateri bo članom
omogočena medsebojna prodaja izdelkov/pridelkov, ki bi bili
zanimivi za širše članstvo (kmetijski izdelki, izdelki domače
obrti ipd.). Objavljena bodo pravila, ki se jih je treba držati pri
objavah in postopki objave.
Mitja Fabjan

Družba Elektro energija je v želji, da bi zagotovila kar
najboljšo uporabniško izkušnjo na vseh prenosnih
napravah, telefonih in tablicah, spletni mesti Elektro
energija in Zanesljivo.si zasnovala po načelih odzivnega
oblikovanja (responsive design).
Ne glede na to, ali uporabnik obišče spletni mesti Elektro
energije z računalnikom, tablico ali telefonom, bo
razpoložljivi zaslon optimalno izkoriščen. Vsebina bo
normalno berljiva in pregledna brez povečevanja, uporabnik
pa lahko pride do informacij hitro in udobno.
Na spletnem mestu www.zanesljivo.si si lahko naši novi
odjemalci zagotovijo energente v samo dveh korakih v obrazcu,
ki se optimalno prikazuje tudi na telefonih in tablicah.
Na spletnem mestu Elektro energija je na voljo brezplačna uporaba elektronskih storitev Moja energija, uporabniki pa lahko hitro in praktično oddajo stanje števca za
električno energijo in zemeljski plin tudi po telefonu.
Spoštovani bralci,
v prejšnji številki Novic nam je ponagajal škrat,
tako da smo namesto lektoriranih objavili nekatera
nelektrorirana besedila. Vsem prizadetim se za napako
iskreno opravičujemo.
Uredništvo
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Življenjski cilj
vsakega posameznika
je vedno isti:
napredovanje v
dobrem.
LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
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MHE Zagradec

Skrb za okolje kot priložnost
za nove projekte družbe
Elektro Ljubljana OVE
Obnovljivi viri energije so del okoljske politike; evropska komisija
je sprejela odločitev, da naj bi do leta 2020 delež obnovljivih virov
energije dosegel 20 odstotkov v končni porabi energije. Skrb za
okolje med drugim zajema razvoj in izboljševanje tehnologij,
varčevanje z energijo, povečevanje energijske učinkovitosti,
povečevanje deleža obnovljivih energijskih virov (OVE), ki
vključujejo vodno, sončno, vetrno energijo, biomaso, biodizel in
geotermalno energijo. Usmeritvam sledi tudi podjetje Elektro
Ljubljana OVE d. o. o. in iščemo priložnosti za nove projekte.

VISOKA NAPETOST

Strojnica MHE Zagradec

ejavnost podjetja poleg proizvodnje električne energije
v MHE in MFE širimo še na druga področja – gradnjo
elektročrpalk, postavitev toplotnih črpalk, izvedbo celovitih projektov za objekte na biomaso in zemeljski plin ter projekte na področju učinkovite rabe energije (URE).
Elektro Ljubljana OVE d. o. o. ima poslovne prostore v Črnučah v Ljubljani. V podjetju je sedem zaposlenih, ki delujejo na
področju proizvodnje in vzdrževanja lastnih proizvodnih naprav,
razvoja in gradenj za trg ter trženja teh storitev. Letos sta na naše
poslovanje vplivala 25-odstotno znižanje odkupne cene proizvedene električne energije in žledolom, vendar je poslovanje
kljub temu na ravni plana, predvsem zaradi deževnega poletja,
ki je pozitivno vplivalo na proizvodnjo električne energije v malih hidroelektrarnah, ter zaradi uspešne diverzifikacije naših drugih dejavnosti.
Z dosedanjim delom je podjetje pridobilo izkušnje na področju
projektiranja, gradnje in vključevanja manjših proizvodnih enot
v distribucijsko omrežje, kar združujemo v celovitem svetovanju in tehnični podpori investitorjem in drugim zainteresiranim,
od pridobivanja potrebne dokumentacije do gradnje in vključi-

D

tve v omrežje. Postavljamo manjše enote za soproizvodnjo toplotne in električne energije ter menjamo obstoječe kotle z novimi, ki imajo boljši izkoristek in za energent uporabljajo zemeljski
plin in lesno biomaso. Ponujamo storitev energetski kontrakting,
ki omogoča najem energetske opreme. Postavljamo tudi toplotne
črpalke, katerih glavne prednosti so nizki obratovalni stroški, čist
in zdrav sistem, ki ne izloča škodljivih snovi, neprijetnih vonjav,
umazanije, deluje tiho, je enostaven za vzdrževanje in dolgo uporaben.
Elektro Ljubljana OVE d. o. o. končuje gradnjo petih kogeneracij na zemeljski plin, kar je eden največjih projektov v zadnjem času s tega področja.
Kogeneracije izvajamo na območju Celja, Slovenj Gradca,
Krškega in Ljubljane, rok za dokončanje del začetek letošnje kurilne sezone. Celoten projekt prenove, ki vključuje modernizacijo plinskih kotlovnic, optimizacijo toplovodnega omrežja in zamenjavo plinskih kotlov, bo končan v dobrih dveh mesecih. Študije in priprava projektov potekajo že od začetka letošnjega leta.
Opraviti je bilo treba energetske preglede, študije izvedljivosti
in izvedbene projekte ter pridobiti vsa soglasja. Za projekte v
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MHE Sava Brod

Ljubljani pridobivamo tudi vso potrebno dokumentacijo, obratovalno deklaracijo in podporo.
Kotlovnice bodo opremljene z napravami najnovejše tehnologije za optimalno, predvsem pa racionalnejšo proizvodnjo in
distribucijo toplote ter njeno vodenje in upravljanje. Za celotni
sistem upravljanja kotlovnic bo nameščen centralni nadzorni sistem, s katerim je vodena proizvodnja toplotne in električne energije. Naš lastni sistem za upravljanje proizvodnih virov smo nadgradili z novo aplikacijo za upravljanje kotlovskih postrojenj za
optimizacijo vseh energentov, ki primarno energijo pretvarjajo
v končno.
Vsi objekti bodo obratovali v novi ogrevalni sezoni in bodo
dosegli predvidenih 4000 obratovalnih ur. Tehnološka rešitev temelji na boljši izrabi energije plina in hkratni proizvodnji električne energije. Predvidena poraba zemeljskega plina za vse objekte je do 200.000 m3/leto. Skupna inštalirana električna moč
kogeneracijskih naprav je 130 kW. Skupaj bodo letno proizvedle
520 MWh električne energije in 940 MWh toplote, ki se bo porabila za ogrevanje objektov. Vsa proizvedena električna energija bo oddana v omrežje in prodana na trgu. Vrednost vseh investicij v plinske kogeneracije je dobrih 400.000 EUR, predvidena vračilna doba pa štiri leta. Vse elektrarne bodo začele obratovati z začetkom ogrevalne sezone.
Za nami je že prva ogrevalna sezona v Iskri Semič, kjer smo
že lani zamenjali fosilni energent z lesno biomaso, s čimer bomo
podjetju Iskra Sistemi zagotovili letno 2000 MWh toplotne ener-
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gije, kar bo zadovoljilo celotne njihove potrebe po ogrevanju.
Postavili smo tudi lastno kogeneracijo na lokaciji poslovne stavbe
DE Novo mesto.
Postavljamo tudi toplotne črpalke, za kar smo razvili programsko orodje, ki je dostopno na naši spletni strani in omogoča
izračun prihranka pri porabi energije, če se preide na toplotno
črpalko. Izvajamo postopke za postavitev najsodobnejše elektročrpalke na želeni lokaciji, njeno vključitev v celovit sistem
daljinskega upravljanja s polnilno infrastrukturo, redno vzdrževanje in nadzor nad delovanjem. Med drugim smo na Viču postavili specialno elektročrpalko. V letošnjem letu smo pridobili
nove partnerje, za katere izvajamo inženiring storitve. Tako smo
denimo za DARS projektirali nov sistem ogrevanja cestninskih
postaj.
Temeljna dejavnost podjetja je proizvodnja električne energije
v desetih malih hidroelektrarnah: Sora Fužine, Zagradec, Črni
potok, Belica, Luknja, Stare Žage, Sušjek, Sopota, Zala, Sava
Brod. V nadaljevanju so predstavljene osnovne tehnične lastnosti vsake od njih.
• MHE Zagradec je iz leta 1921, deluje z dvema agregatoma,
skupna inštalirana moč elektrarne je 140 kW, pretok vode 2 x 2
m3/s, neto padec 5 m.
Mala hidroelektrarna Zagradec je v celoti (stroji, naprave in
zgradba) dotrajana. Obratuje že skoraj stoletje in zob časa je naredil svoje. Že od leta 2002 je v postopku rekonstrukcije in ves
ta čas so se vlagala minimalna sredstva za vzdrževanje. Izko-

ristki starih strojev so slabi pa tudi ekonomika obratovanja ni na
ravni današnjih zahtev. Letos smo pridobili novo vodno dovoljenje za povečanje moči, tako da bomo zdajšnji inštalirani pretok vode 4 m3/s povečali na 10 m3/s; gre torej za kar dvainpolkratno povečanje moči. Elektrarna bo ostala na isti lokaciji, potrebni bosta prilagoditev objekta glede na povečanje pretoka
vode in gradbena rekonstrukcija, ki bo še posebej zahtevna, saj
je objekt spomeniško zaščiten. Stroji in naprave ter tudi vsa
oprema bodo v celoti novi. Smo v fazi izdelave projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo (PGD in PZI). Začetek
gradnje predvidevamo v letu 2015..
• MHE Sora Fužine je iz leta 1922, deluje z dvema agregatoma, skupna inštalirana moč 360 kW, pretok vode 1,36 m3/s za
eno turbino, za drugo pa 1,1 m3/s, neto padec 22 m.
• MHE Sava Brod je iz leta 1928, deluje z dvema agregatoma,
skupna inštalirana moč 980 kW, pretok vode 2 x 13,5 m3/s, neto
padec 5 m. Na lokaciji je nov trgovski center, zaradi česar izvajamo aktivnosti za ustrezen dostop, varovanje in obratovanje
elektrarne.
• MHE Belica je iz leta 1985, deluje z dvema agregatoma,
skupna inštalirana moč 150 kW, pretok vode 2 x 0,5 m3/s, neto
padec 20,99 m.
Mala elektrarna Belica je bila zgrajena sredi osemdesetih let
prejšnjega stoletja. Agregata (turbini in generatorja) sta dobro
ohranjena, zato ostajata v obratovanju. Upravljalni sistem je še
v prvotni obliki, torej v relejski tehniki, in se pogosto kvari ter

je nezanesljiv. Zamenjali ga bomo z novejšim, ki ga podpirajo
krmilniki in bo omogočal avtomatske starte agregatov ter daljinsko
posredovanje. Poleg upravljalnih omar bomo zamenjali še regulacijsko enoto, kjer bo staro vodno regulacijo zamenjal nov
oljetlačni sistem. Zaradi vsega naštetega bo število ročnih posredovanj pogodbenega obratovalca občutno manjše, skrajšal pa
se bo tudi odzivni čas po izpadih agregatov.
• MHE Prečna je iz leta 1985, deluje z enim agregatom, inštalirana moč 130 kW, pretok vode 4 m3/s, neto padec 5,3 m.
• MHE Črni potok je iz leta 1986, deluje z dvema agregatoma, skupna inštalirana moč 280 kW, pretok vode 2 x 0,29 m3/s,
neto padec 67,7 m.
• MHE Sušjek je iz leta 1986, deluje z enim agregatom, inštalirana moč 111 kW, pretok vode 0,29 m3/s, neto padec 49 m.
• MHE Stare Žage je iz leta 1987, deluje z enim agregatom,
inštalirana moč 90 kW, pretok vode 0,23 m3/s, neto padec 68,8
m.
• MHE Sopota je iz leta 1986, deluje z enim agregatom, inštalirana moč 102 kW, pretok vode 0,25 m3/s, neto padec 50,6
m.
• MHE Zala je iz leta 1990, deluje z enim agregatom, inštalirana moč 90 kW, pretok vode 0,38 m3/s, neto padec 33 m.
Skupna inštalirana moč vseh desetih malih hidroelektrarn je
2433 kW. V letu 2013 je znašala proizvodnja električne energije
v malih hidroelektrarnah (10 MHE) 14.068 MWh oz. 96 odstotkov vse proizvedene električne energije v proizvodnih enotah

9

10

VISOKA NAPETOST

Elektro Ljubljana OVE d. o. o.
Električno energijo proizvajamo tudi v 19
sončnih elektrarnah: MFE Elektro Kočevje,
MFE NDZ Črnomelj, MFE NDZ Domžale,
MFE NDZ Logatec, MFE NDZ Metlika,
MFE NDZ Radeče, MFE OŠ Drska, MFE
OŠ Grm, MFE OŠ Stična, MFE OŠ Šmihel, MFE RTP Črnomelj, MFE RTP Domžale, MFE RTP Gotna vas, MFE RTP Litostroj, MFE RTP Radeče, MFE RTP Vič,
MFE Srednja šola tehniških strok Šiška,
MFE Srednja šola tehniških strok Šiška 2,
MFE Vzgojno-varstveni zavod Labod Novo
mesto. Skupna inštalirana moč vseh proizvodnih enot skupaj je 746,13 kWp. Največji
sta MFE na OŠ Stična z inštalirano močjo
190,92 kWp in MFE na OŠ Drska z inštalirano močjo 145,24 kWp, druge dosegajo
med 10 in 40 kWp inštalirane moči, najmanjša proizvodna enota pa je MFE na Srednji šoli tehniških strok Šiška 2 s 3 kWp inštalirane moči. Leta 2013 je bilo v sočnih
elektrarnah proizvedene 586 MWh oz. štirje
odstotki vse proizvedene električne energije Elektro Ljubljana OVE d. o. o.
Čeprav so se subvencije za sončne elektrarne znižale in ni več velikega interesa za
njihovo gradnjo, svoje izkušnje in znanje s
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Hčerinske družbe
Elektro energije
Elektro energija je za potrebe opravljanja dejavnosti trgovine
na debelo v letu 2013 ustanovila tri hčerinske družbe, in sicer
Elektro energijo Adria, ki deluje na Hrvaškem, Elektro
energijo BH, ki deluje v Bosni in Hercegovini, ter Elektro
energijo SRB, ki deluje v Srbiji. Vse tri hčerinske družbe so v
100-odstotnem lastništvu družbe Elektro energija d. o. o.
skladu z vizijo družbe, da postane prepoznaven trgovec
na debelo v jugovzhodni Evropi, smo v preteklem letu
veliko aktivnosti namenili razvoju poslovne in trgovalne
infrastrukture na tem območju. Tako smo ustanovili hčerinska
podjetja v Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem. Na
madžarskem trgu smo registrirali bilančno odgovornost, začeli
aktivno trgovati na bilateralnem trgu in postali član njihove
energetske borze HUPX. Poleg tega smo leta 2013 postali član
tudi nemško-francoske energetske borze EPEX Spot, aktivno
članstvo na slovenski borzi BSP SouthPool pa ohranjamo že več
let.
S hčerinskima podjetjema v Srbiji ter Bosni in Hercegovini
smo začeli aktivno trgovati na bilateralnem trgu ter sodelovati na
javnih razpisih državnih elektrogospodarstev že v letu 2013. S
trgovanjem preko hčerinskega podjetja na Hrvaškem pa smo
pričeli v letu 2014. V vseh treh hčerinskih družbah v
jugovzhodni Evropi se redno udeležujemo javnih razpisov. Z
možnostjo trgovanja na novih trgih smo si omogočili večjo
razpršitev nakupov in prodaj električne energije, boljšo
optimizacijo našega portfelja in nove nabavne poti.

V
MHE Prečna

tega področja uspešno tržimo naprej. Posebno pozornost namenjamo kakovostnemu
rednemu vzdrževanju MFE-objektov, ki je
pomembno za optimalno izrabo energetskih
potencialov sončnih elektrarn. Zato smo
skupaj z zunanjim izvajalcem razvili sodoben sistem nadzora nad delovanjem elektrarn, ki v okviru aktivnosti rednega vzdrževanja obsega dnevni nadzor nad obratovanjem elektrarne, pripravo podatkov za mesečni obračun in kontrolne preglede vseh
elementov. Izvajamo tudi intervencijsko
vzdrževanje sončnih elektrarn, ki obsega intervencijska popravila opreme, sanacijo
opreme zaradi večjih napak ali okvar, ki jih
ni mogoče odpraviti na terenu in zahtevajo
namestitev rezervne opreme. Za uspešno
poslovanje smo pridobili certifikat Excellent Small and Medium Enterprises, ki ga
podeljuje GZS.
Svojo vizijo – s kakovostno in cenovno
konkurenčno proizvodnjo in preskrbo z energijo iz obnovljivih virov doseči trajnostno
in učinkovito preskrbo uporabnikov – bogatimo s pridobljenimi izkušnjami in znanjem, ki se kažejo v novih projektih z novimi proizvodnimi viri in storitvami, s katerimi širimo diverzifikacijo poslovanja. l
Strojnica MHE Prečna
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Luka Žagar in Simon Peternel,
Elektro Ljubljana OVE d. o. o.

Osebne izkaznice hčerinskih družb
Elektro energija Adria d. o. o.
Ime podjetja

ELEKTRO ENERGIJA ADRIA d. o. o.

sedež

Zagreb, Hrvaška

poslovni naslov

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

pravnoorganizacijska
oblika

družba z omejeno odgovornostjo

status subjekta

vpisan

datum vpisa subjekta
v sodni register

25. 7. 2013

Organiziranost Elektro energije kot del skupine
Elektro Ljubljana

Poslovna zgradba Zagreb Tower, v kateri je v osmem
nadstropju sedež podjetja Elektro energija Adria (HRV) d. o. o.
(Foto: Jan Zakrajšek)
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Elektro energija SRB d. o. o., Beograd
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Elektro energija BH d. o. o., Banja Luka

ime podjetja

ELEKTRO ENERGIJA SRB d. o. o.
Beograd

ime podjetja

ELEKTRO ENERGIJA BH d. o. o.

sedež

Beograd, Srbija

sedež

Banja Luka, Bosna in Hercegovina

poslovni naslov

Bulevar Mihajla Pupina 6,
11 070 Beograd

poslovni naslov

Aleja Svetog Save 61,
78 000 Banja Luka

pravnoorganizacijska
oblika

družba z omejeno odgovornostjo

pravnoorganizacijska
oblika

družba z omejeno odgovornostjo

status subjekta

vpisan

status subjekta

vpisan

datum vpisa subjekta
v sodni register

21. 3. 2013

datum vpisa subjekta
v sodni register

17. 4. 2013
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Sodelavci Elektro energije v hčerinskih družbah
Ključne aktivnosti trgovanja potekajo v matični družbi v OE
trgovanje na debelo, za njihovo podporo pa trenutno skrbita dve
sodelavki: Sonja Milovanović na sedežu družbe Elektro energija
SRB d. o. o. v Beogradu, Dijana Latinović na sedežu družbe
Elektro energija BH d. o. o. v Sarajevu. Na sedežu družbe
Elektro energija Adria d. o. o. v Zagrebu trenutno ni zaposlen
nihče in poteka izbor novega sodelavca oziroma sodelavke.

Dijana Latinović

Sonja Milovanović

Dijana Latinović, vodja poslovne administracije v Elektro
energiji BH d. o. o.

Sonja Milovanović, vodja poslovne administracije v Elektro
energiji SRB d. o. o.

Poslovni Center Ušće, kjer je sedež Elektro energije SRB
d. o. o. (Foto: Sonja Milovanović)

Zgradba Banke Srpske (Banjaluka), v kateri je poslovni prostor
Elektro energije BH d. o. o. (Foto: Dijana Latinović)

Poslovanje hčerinskih družb v letu 2013
Čisti prihodki od prodaje hčerinske družbe v Bosni in
Hercegovini so leta 2013 dosegli 5.579.976 EUR, poslovni izid
iz poslovanja, povečan za odpise vrednosti, pa je znašal 84.181
EUR. V tem obdobju je bilo prodane 119.460 MWh električne
energije in ustvarjen čisti poslovni izid v višini 75.717 EUR.
Bilančna vsota znaša na presečni dan bilance stanja 4.659.832
EUR, kapital pa 587.009 EUR. Prihodki družbe zajemajo 1,2odstotni delež v skupini Elektro energija.
Čisti prihodki od prodaje hčerinske družbe v Srbiji so v letu
2013 dosegli 5.465.697 EUR, poslovni izid iz poslovanja,

povečan za odpise vrednosti, pa je znašal 97.183 EUR. V tem
obdobju je bilo prodane 115.740 MWh električne energije in
ustvarjen čisti poslovni izid v višini 87.694 EUR.
Bilančna vsota znaša na presečni dan bilance stanja 4.270.740
EUR, kapital pa 262.150 EUR. Prihodki družbe zajemajo 1,2odstotni delež v skupini Elektro energija.
Hčerinska družba na Hrvaškem je leta 2013 začela formirati
osnovne funkcije in še ni realizirala poslovnih prihodkov.

Čeprav sem študirala angleški jezik in književnost, sem že na
začetku svoje poklicne poti po spletu naključij pristala na
področju zunanje trgovine in uvoza v italijanskem podjetju
Schnell, ki se ukvarja s proizvodnjo gradbenih strojev.
Ker sem si po nekaj letih dela v tej panogi zaželela
spremembe, sem se decembra 2013 prijavila in bila izbrana za
razpisano delovno mesto vodje poslovne administracije v družbi
Elektro energija SRB.
Nad delom in kolektivom sem navdušena. Prav vsak dan v
pisarni je pester in raznolik, v veliko pomoč in oporo pa so mi
sodelavci iz Slovenije, ki mi pri vseh vprašanjih in nalogah
pomagajo s svojim znanjem in izkušnjami.
V službi je najbolj razburljivo v prvi polovici meseca, ko se
povečajo aktivnosti v zvezi s carino, špedicijo in davčnimi
obveznostmi. Celotni postopek spremljajo natančna priprava
dokumentacije, komunikacija in pravočasna izvedba, zaradi
česar je moj vsakdanjik še bolj zanimiv in dinamičen.
Prosti čas preživljam s svojo družino, hkrati pa obožujem
trenutke, ki jih posvetim le sebi, pa naj bo to na urah pilatesa ali
sprehodih po naravi.

V podjetje Elektro energija BH d. o. o. sem prišla septembra
2013 z nekajletnimi delovnimi izkušnjami na področju
administracije in bančništva. Prve izkušnje sem si pridobila že
med študijem na ekonomski fakulteti v Banjaluki, ko sem delala
v podjetju Balkan America, ki se ukvarja z lesnopredelovalno
trgovino. Znanje, ki ga s pridom uporabljam tudi na novem
delovnem mestu, sem si pridobila v nadaljnjih štirih letih, ko
sem delala v zasebni računovodski hiši in v računovodstvu banke
Hypo Adria Leasing d. o. o.
Naloge vodje poslovne administracije so zelo zanimive in
razgibane. Od mene zahtevajo natančnost, vestnost, komunikativnost in iznajdljivost. Najbolj me navdušujejo timsko delo in
skupno reševanje nalog ter tudi svoboda pri izražanju mnenj in
stališč.
Poleg pridobivanja novega znanja na področju energetike
svoje izobraževanje nadaljujem na podiplomskem študiju na
oddelku za zavarovanje in bančni menedžment na univerzi v
Banjaluki. Prosti čas rada izkoristim za obiskovanje kulturnih
prireditev, druženje s prijatelji, potovanja ali športne aktivnosti,
kot sta ples in joga.
Poslovanje hčerinskih družb je v letu 2014 usmerjeno v
krepitev položaja družbe Elektro energija na trgih jugovzhodne
Evrope. To dosegamo predvsem z rednim sodelovanjem na
avkcijah državnih elektrogospodarstev, ki v času presežkov
prodajajo, v času primanjkljajev pa kupujejo električno energijo
od veleprodajnih partnerjev. Za uspeh pri sodelovanju na
avkcijah je ključno, da ima družba regionalni doseg ter da je
sposobna električno energijo učinkovito izvoziti oziroma uvoziti
iz sosednjih držav, kadar je to najbolj potrebno. Ker smo v
skupini Elektro energija v preteklosti vložili že veliko truda in
energije v vzpostavitev regionalne infrastrukture in procesov
trgovanja ter izbor in integracijo zaposlenih v naših hčerinskih
podjetjih, zaupamo, da bomo te prednosti znali izkoristiti in
nadgraditi z dobrimi poslovnimi rezultati ter nadaljnjo krepitvijo
prisotnosti na območju jugovzhodne Evrope. l
Mag. Violeta Irgl
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Družba
Elektro energija
z novim vodstvom
odenje družbe Elektro energija je prevzel mag. Bojan
Kumer, ki ga je ustanovitelj s 1. avgustom 2014
imenoval za direktorja družbe za štiri leta. Mag. Bojan
Kumer je strokovnjak z bogatimi izkušnjami v elektroenergetski
dejavnosti in prinaša svežo energijo, dodatno znanje in izkušnje
s področja trgovanja in prodaje električne energije in
zemeljskega plina. Med drugim je bil izvršni direktor trženja z
električno energijo v podjetju Elektro Celje, d. d., in vodja službe
za prodajo v Sloveniji pri družbi GEN-I, d. o. o. Neposredno
pred prevzemom mandata direktorja Elektro energije pa je
opravljal funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za
infrastrukturo in prostor.
Dozdajšnji zastopnik družbe mag. Igor Podbelšek začasno še
ostaja v Elektro energiji.
Novemu direktorju Elektro energije želimo, da bi se uspešno
spopadel z vsemi izzivi, ki čakajo Elektro energijo v prihodnjih
letih, za stabilno in uspešno poslovanje družbe. l

V

Mag. Violeta Irgl

Bojan Kumer

Poslovalnica elektro energije V SLOGI JE MOČ
oslovalnica Elektro energije na Slovenski cesti 58 ima že dolgoletno tradicijo
in je že veliko let odprta in dostopna za
vse stranke, nove in obstoječe. Ima ključno
vlogo pri predstavitvi našega podjetja, zato je
še toliko pomembneje, kakšni ljudje jo zastopajo.
Zaposleni morajo imeti prodajne sposobnosti in predvsem občutek za ljudi, biti pa morajo tudi potrpežljivi. To so pomembne lastnosti za neposredno delo z ljudmi. Zagotovo
pa lahko trdimo, da zaposleni v poslovalnici
Elektro energije te lastnosti imajo in hkrati
vedo, da ima stranka vedno prav in da je vsaka
pomembna. Zavedamo pa se tudi, da moramo
še veliko postoriti, kajti le s skupnimi močmi
in kakovostnim delom bomo pripomogli k boljšim poslovnim rezultatom in zadovoljstvu
strank.
Rada bi poudarila, da je kolektiv poslovalnice na Slovenski cesti v Ljubljani pripomogel tudi k promociji naše udeležbe na sejmu
MOS v Celju, ki je bil od 10. do 15 septembra, saj je bila naša skupna fotografija na plakatih za glavno nagrado – električno kolo. l

P

Janja Arh Podkoritnik,
Elektro energija

Vzpostavitev enotnega klicnega centra (EKC)
Preference uporabnikov omrežja pri komunikaciji z našim podjetjem se dinamično spreminjajo.
Uporabniki namreč čedalje bolj uporabljajo komunikacijske kanale, ki so enostavni, hitri in učinkoviti.
Glede na evidentiran močan trend rasti števila klicev na klicna centra našega podjetja smo se za
zagotavljanje visoke ravni zadovoljstva uporabnikov omrežja tudi v prihodnje odločili združiti
distribucijski klicni center in center za odpravo napak na omrežju v enotni klicni center (EKC).

Z

vzpostavitvijo EKC bom postopoma nekoliko razbremenili širok nabor zaposlenih, ki pri izvajanju delovnih procesov komunicirajo z uporabniki, in v nadaljevanju izvajanje nekaterih procesov za zaposlene celo precej
poenostavili.

Od leve proti desni: Davor Pečnik, Tina Starc, Sonja Begovič,
Janja Arh Podkoritnik in Ljubče Čelakov

Enotni klicni center bo s svojo ekipo operaterjev združeval
funkcionalnosti distribucijskega klicnega centra – DKC (01/23040-03) in centra za odpravo napak na omrežju – CON (01/23040-02), in sicer:
• uporabnikom omrežja bodo od zdaj na voljo informacije o
dejavnostih SODO ter komercialnih storitvah podjetja med
delavniki od 6. do 22. ure, in ne kot doslej le med 7.30 in 14.30,
• EKC bo med delavniki od 6. do 22. ure uporabnikom na voljo
za sporočanje napak na omrežju ob prekinitvah dobave
električne energije in anomalij na terenu, ki so nevarne za ljudi
in premoženje. V preostalem času bo funkcijo centra za
odpravo napak na omrežju še naprej opravljal DCV,

• operaterji bodo glede na pridobljeno znanje in usposobljenost
poleg nalog EKC opravljali tudi naloge dislociranih centrov
vodenja,
• delovna mesta operaterjev bodo predvidoma v Ljubljani,
Novem mestu, Kočevju in Trbovljah,
• delo operaterjev bo dvoizmensko, in sicer od 6. do 14. ter od
14. do 22. ure,
• vhodne klicne številke za uporabnike omrežja ostanejo nespremenjene in bodo še naprej ločene glede na namen klica:
• za aktualne teme dejavnosti podjetja 01/230-40-03,
• za sporočanje napak na omrežju pa 01/230-40-02.
EKC bo kmalu po vzpostavitvi prerasel v sodobni storitveni klicni center za uporabnike omrežja, vključeval se bo v vedno nove
procese v podjetju, z aktivno vlogo pri komunikaciji z uporabniki
(dvosmerna komunikacija) bo vključen v optimizacijo nekaterih
preostalih procesov in bo kot enovita stična točka uporabnikov
omrežja zagotavljal visoko raven kakovostnih storitev. l
Klemen Hrovat, OE služba za uporabnike
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stiski pridobiti soglasja lastnikov zemljišč in upraviteljev ter
izdelati pripadajoče elaborate križanj.
Vzporedno so potekali tedenski sestanki z vodjem projekta,
ki ga je imenovalo podjetje ELES. Usklajevali smo terminski
načrt izvedbe del po dnevih in urah v skladu z izdanimi soglasji
in izdelanimi elaborati. Dogovoriti se je bilo treba tudi za vse
predvidene izklope daljnovodov na 110 kV in 20 kV napetostni
ravni iz RTP Kleče, RTP Bežigrad, RTP Žale, RTP Črnuče in TE
TOL. Upoštevati je bilo treba tudi dodatno zahtevo projektanta
in nov povlečeni OPGW-kabel pred končnim vpetjem v nosilno
opremo pustiti vsaj 24 ur, saj se mora uležati in stabilizirati.

Priprava na montažo napenjalne spirale na kablu OPGW

Zamenjava zaščitne vrvi
s kablom OPGW
na daljnovodu DV 2 x 110 kV
TE TOL–RTP Črnuče
Po uspešnem zaključku del na novem 110 kV daljnovodu Kleče–
Logatec, kjer smo si pridobili veliko novih izkušenj z
elektromontažnimi deli na 110 kV ravni, so bila pred nami nova
zahtevna dela.

Izdelava napenjalnega obešanja OPGW na SM 5

Obešanje vodnika v kolut na SM 4 s pogledom na dimnik TE
TOL

načrtu investicij 2014 je bila predvidena delna
rekonstrukcija daljnovoda DV 2 x 110 kV TE TOL–RTP
Črnuče. Daljnovod je v solastništvu Elektra Slovenija, d.
o. o. (v nadaljevanju ELES) in Elektra Ljubljana d. d. Dela so
obsegala zamenjavo obstoječe zaščitne vrvi z OPGW-kablom
(optični vodnik) in pripadajočo novo obesno opremo. Na podlagi
dogovora s predstavniki podjetja ELES in pogodbe o
financiranju so vsa dela krovno vodili oni, pri projektu pa so
sodelovali naši sodelavci iz službe za telekomunikacije, službe
za vzdrževanje VN-vodov in službe za izgradnjo DE Ljubljana
okolica. Zamenjava obstoječe zaščitne vrvi z OPGW-kablom je
bila predvidena v skladu z uredbo o vzdrževalnih delih v javno
korist na področju energetike (Ur. l. RS 125/2004) ter
pripadajočo projektno dokumentacijo, ki jo je izdelalo
projektantsko podjetje IBE, d. d., iz Ljubljane.
Maja smo tako v službi za izgradnjo na DE Ljubljana okolica
ter na oddelku za razvoj in vzdrževanje TK-omrežij začeli
pripravljalna dela na daljnovodu DV 2 x 110 kV TE TOL–
Črnuče. Po terminskih načrtih so bila elektromontažna dela
predvidena na začetku julija. Omenjeni daljnovod poteka
pretežno po mestnem območju, zato velikokrat križa
infrastrukturne objekte železnice, mestne ceste, ljubljansko in
črnuško obvoznico. Za vsa križanja je bilo treba v hudi časovni

Konec junija so nam ELES-ovi predstavniki predali v hrambo
ves potrebni material za delno rekonstrukcijo daljnovoda DV 2
x 110 kV TE TOL–RTP Črnuče z novim kablom OPGW. V
naslednjih dneh je vodja projekta ELES-a dokončno potrdil naš
osnutek terminskega načrta in tako je bilo vse pripravljeno za
izvedbo del.

V

Delo na zaviralnem stroju
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Prenovili smo informacijski sistem
Obstoječi integrirani
informacijski sistem (IIS) je v
letih uporabe, dopolnjevanj
in prilagoditev postal
zapleten in nepregleden. Za
prilagoditev sistema
sodobnim standardom na
področju programske
opreme in procesnemu
pristopu dela so se
elektrodistribucijska
podjetja leta 2007 odločila,
da nadaljujejo koncept
skupnega informacijskega
sistema in investirajo v
prenovo IIS.

Z

Dodatna zaščita daljnovoda pri križanju 2 x 35 kV Kleče–Vevče

Delo na daljnovodu DV 2 x 110 kV TE TOL–RTP Črnuče smo
razdelili na šest sektorjev od Ljubljane do Črnuč (SM 14 do SM
19, SM 5 do TE TOL, SM 8 do SM 11, SM 5 do SM 8, SM 11
do SM 14 ter SM 19 do SM 25 A Črnuče). Začetek del je bil
začrtan v nedeljo, 6. julija 2014, v srednjem delu trase zaradi
prenapajanja RTP Bežigrad. Proti večeru so bila kljub nekaterim
težavam dela uspešno opravljena. V naslednjih dneh pa so
potekala po načrtu. Za elektromontažna in varovalna dela smo
uporabili več avtodvigal s košarami ter vlečne in zavorne stroje.
Namestili smo 6477 metrov novega OPGW-kabla, zamenjali
opremo na 24 železnih stebrih, izdelali 13 napenjalnih polj, 12
nosilnih obešanj in pripravili osem spojnih mest za izdelavo
optičnih spojk. Dela so potekala dve nedelji, eno soboto in šest
delovnih dni. Dnevno je pri gradnji sodelovalo tudi do 28
elektromonterjev iz DE Ljubljane okolica in DE Trbovlje, ki
imajo znanje na ravni 110 kV. Čeprav je bilo med izvedbo vreme
precej nestabilno, smo dela po sektorjih uspešno zaključevali
pred popoldanskimi nevihtami, ki so nas vse vedno skrbele. Če
bi dela prestavili, bi jih morali izvajati jeseni, saj rezervni termini
niso bili predvideni. Posledično pa bi bilo treba pridobiti nova
soglasja in pripadajoče elaborate. Vsa elektromontažna dela smo
uspešno končali v ponedeljek, 21. julija 2014, po predvidenem
izvedbenem načrtu. Strokovni tehnični pregled pa je bil avgusta.
Pri zamenjavi zaščitne vrvi z OPGW-kablom na daljnovodu
DV 2 x 110 kV TE TOL–RTP Črnuče je bil vgrajen tip OPGWkabla OPTOFLEX ZASB 1.1.1s proizvajalca Lumpi-Berndorf,
Avstrija, ki vsebuje 72 optičnih vlaken, pripadajoča obešalna

a sistem, ki je rezultat prenove, je bila izbrana kratica eIS.
Novi sistem je izveden na sodobnih informacijskih tehnologijah in konceptih, med katerimi so: portalsko usmerjene aplikacije, storitveno usmerjena arhitektura (SOA) in elektronska izmenjava podatkov. Med pomembnejše novosti sodi
spletni portal, na katerem so uporabniku na enem mestu dostopne
vse aplikacije, ki jih potrebuje pri svojem delu in do katerih ima
dostopne pravice. Prav tako so, v primerjavi s starimi IIS-aplikacijami s podporo posameznim funkcionalnostim oziroma funkcionalnim področjem, novost procesno usmerjene aplikacije, ki
podpirajo poslovne procese. Z uporabniškega vidika to pomeni,
da je tok opravil voden in da so ta uporabniku dodeljena glede
na izvajanje procesa.
Na začetku prenove je bila leta 2008 zasnovana in vzpostavljena
organizacija programa projektov. Z akcijskim načrtom so bili
opredeljeni razvojni projekti in za posamezne projekte formirane
uporabniške delovne skupine (UDS) z nalogami: definirati in
usklajevati uporabniške zahteve različnih EDP ter nadzorovati
izpolnjevanje zahtev v okviru projekta.
Leta 2010 so se distribucijska podjetja zaradi počasnega razvoja eIS odločila, da se prenova nadaljuje na že začetih področjih informacijske podpore življenjskemu ciklu odjemalca, obračuna in masovnih saldakontov. Iz projekta je bilo izvzeto finančno-računovodsko področje, za katero je stekel razpis, s katerim
bi izbrali in uvedli v uporabo uveljavljen in z referencami podprt ERP-sistem.
Z izčlenitvijo dobaviteljev električne energije v letu 2011 je
bilo treba do tedaj enoten obračun razbiti na dva dela: obračun
omrežnine in obračun električne energije. V istem obdobju se je
Elektro Gorenjska d. d. odločila, da izstopi iz projekta. V prenovo so bili tako vključeni štiri elektrodistribucijska podjetja in
štirje dobavitelji električne energije.

Dodatna zaščita z vrvmi na mestu križanja s cesto

oprema proizvajalca RIBE, Schwabach, Nemčija, ter del el.
opreme proizvajalca Dalekovoda iz Hrvaške.
Pridobili smo veliko novega znanja in poznanstev ter spoznali
način dela pri kolegih iz podjetja ELES. Zahvala gre vsem
sodelujočim pri skupnem projektu, ki so kakor koli prispevali k
uspešni izvedbi. Predvsem pa je treba pohvaliti vse sodelujoče
elektromonterje, saj je delo na 110 kV napravah zelo zahtevno;
potrebujemo namreč dodatno zbranost in znanje. l
Tekst in fotografije: Franci Golob in Miran Strehar,
DE Ljubljana okolica

Leta 2012, ko bi morali projekt vpeljati v uporabo, se je načrt
spremenil zaradi naslednjih razlogov:
- Nov skupni ERP-sistem ni bil uveden, zato je bil potreben razvoj modula za masovne saldakonte in davčno knjigo.
- Projekti integracije na zunanje rešitve (ERPO, MOW) so zamujali.
- Prilagoditev sistema za izmenjavo podatkov je bolj zapletena
in obsežna, kot je bilo predvideno s pogodbo.
- Zaradi izčlenitve je bila razpoložljivost kadra za eIS manjša od
načrtovane, spremenil se je obseg potrebnih prilagoditev finančno-računovodskemu delu, eStoritev …
- Obseg zahtev in potreb po vzdrževanju in dopolnjevanju IIS je
bil bistveno večji od načrtovanega.
Zaradi podanih razlogov, pomanjkljivosti novega sistema, napak, odkritih ob obsežnih testiranjih, potrebnega izobraževanja
uporabnikov na delujočem sistemu in nazadnje vzporednega dela
na starem in novem sistemu se je datum prehoda premikal praktično dve leti, do dokončnega 10. septembra 2014, ko je projekt
prešel v zaključno fazo.
Od septembra 2014 je eIS v redni uporabi. Zaradi novih principov dela, tehnologij, na katerih temelji, obsežnega prenosa podatkov in pomanjkljivosti, ki niso bile ugotovljene ob testiranju
ali pa niso bile uspešno odpravljene, bo potrebnega še nekaj časa
za nemoteno delovanje. Tudi uporabniki se morajo kljub usposabljanju za delo z novim sistemom skozi redno delo navaditi na
nove aplikacije in način dela, ki ga prinašajo.
Prenovili smo velik sistem, zato se zahvaljujem vsem, ki ste s
svojim znanjem, nadurnim delom in zagnanostjo omogočili, da
je zaživel, in še vedno skrbite, da bo uspešno zaključen. l
Matjaž Osvald,
svetovalec uprave za tehnične zadeve
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ako imamo na voljo celotno SN-stikalno tehniko, celovito
predstavitev kabelske tehnike, vse vrste prostostoječih in
vgradnih kabelskih omaric, vse možne načine priklopov
merilnih mest, predstavitev silikonskih izolatorjev in konusnih
priklopov transformatorjev z izolirano varovalko.
V učno-vadbenem centru se izobražujejo zaposleni, ki delajo
na področju projektiranja, vodenja operativnih del, nadzora in
vzdrževanja objektov, postrojev in elementov distribucijskega
elektroenergetskega sistema (DEES) družbe. Cilj takšnega
izobraževanja je zmanjšanje napak na opremi in sistemih, ki
nastajajo zaradi neznanja na vseh ravneh. Pri tem so lahko v
veliko pomoč dobre prakse izkušenih sodelavcev, ki v centru svoje
znanje prenašajo na manj izkušene.

T

Dejavnosti UVC
Med nalogami učno-vadbenega centra Elektra Ljubljana so
priprava načrta izobraževanj, organizacija poteka praktičnega in
teoretičnega izobraževanja za delo na elektroenergetskih napravah,
priprava učno-vadbenih programov in organizacija posameznih
izobraževanj za ciljne skupine, v sodelovanju z vodji tehničnih
komisij, vodjo oddelka za tipizacijo in reševanje reklamacij v
zvezi z že uporabljeno tehniko ter obveščanje vodij tehničnih
komisij in vodje oddelka za tipizacijo o tehničnih težavah.
Pomembne dejavnosti so tudi sodelovanje pri pripravi tehničnih
obvestil o rešitvah tehnične problematike in izvedenih ukrepih
ter obveščanje tehničnega kolegija, službe nabave in dobavitelja
opreme o rešitvah, tehnični problematiki in izvedenih ukrepih,
organiziranje montažnih preizkusov nove opreme v sodelovanju
z oddelkom za tipizacijo in vodji tehničnih komisij po NA ORDO
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270, sodelovanje z oddelkom za varstvo in zdravje pri delu pri
organizaciji predavanj o varnem delu in uporabi elektroenergetskih
naprav, organiziranje usposabljanja dežurnih monterjev za delo
na stikalnih napravah in organiziranje usposabljanja
elektromonterjev za delo na področju kabelske in stikalne tehnike.

Udeleženci in teme izobraževanja
Udeleženci izobraževanja so projektanti SN- in NN-omrežja,
vodje izvajalskih in vzdrževalnih skupin, nabavna in skladiščna
služba, dežurni elektromonterji, monterji specialisti (kabelski,
vzdrževalci SN-stikalne tehnike, monterji za merilne naprave
ipd.), zaposleni na področjih drugih znanj in specialnosti
(soglasodajalci, pregledniki PGD-jev in druge tehnične
dokumentacije, prevzemniki, nadzorniki del), novozaposleni
delavci s tehnično izobrazbo (monterji, tehniki, elektroinženirji,
univ. dipl. inž. el. vseh ravni) in elektromonterji, ki opravljajo
izpit za samostojnega elektromonterja. V UVC bodo spoznavali
tipizirane elemente DEES in njihovo pravilno uporabo v
elektrodistribucijskem omrežju ter se seznanjali z novostmi in
spremembami tipiziranih elementov v DEES. Lahko bodo videli
prikaze pravilnih postopkov montaže in vzdrževanja posameznih
elementov v SN- in NN-omrežjih ter izmenjevali izkušnje o
posameznih elementih DEES.

Izvajalci v procesu izobraževanja
Vsak vodja tehnične komisije mora za svoje področje pripraviti
teme izobraževanja, pri čemer so osnova sprejete tehnične
smernice ali tehnični razpisni pogoji. V procesu izobraževanja
vedno sodeluje tudi oddelek tipizacije. Vodja UVC bo skupaj z
Predavalnica UVC v Domžalah

Stavba DE LO

Učno-vadbeni center –
osnova internega
tehničnega izobraževanja
v Elektru Ljubljana
Sredi januarja 2012 smo ob navzočnosti gostov, uprave in
članov tehničnega kolegija v prostorih DE Ljubljana okolica
na Podrečju pri Domžalah uradno odprli nov učno-vadbeni
center (UVC) Elektro Ljubljana. Center zavzema 250
kvadratnih metrov poslovnega prostora z dvanajstimi
delovnimi mesti in je opremljen z napravami, na katerih
lahko zaposleni z različnimi proﬁli tehničnih usmeritev
spoznavajo delovanje in način vgradnje opreme v naš
distribucijski sistem.
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vodjo tehnične komisije pripravil program praktičnega in
teoretičnega prikaza posamezne teme (tema se lahko prikaže v
UVC Domžale ali na terenu, odvisno od tematike). Program
praktičnega ali teoretičnega prikaza lahko izvajajo vodja tehnične
komisije, vodja UVC, vodja oddelka za tipizacijo ali druga za
aktualno tehnično področje strokovno podkovana oseba, ki jo
imenuje svetovalec uprave za tehnične zadeve. V procesu
izobraževanja pa lahko po potrebi sodelujejo tudi zunanji izvajalci.

Preizkušanje novih proizvodov
Na zahtevo vodje tehnične komisije ali oddelka za tipizacijo
lahko UVC organizira in vodi postopke preizkušanja novih
enostavnih proizvodov pred prvo vgradnjo v NN- in SNelektroenergetsko omrežje ali pa sodeluje kot član tima za poskusno
vgradnjo kot koordinator pri kompleksnih poskusih. Nabavna
služba pred prvo nabavo novih proizvodov v sodelovanju z vodjo
tehnične komisije za to področje, vodjo tipizacije in vodjo UVC
pošlje izdelek v preizkus in počaka na strokovno oceno (mnenje)
vodje tehnične komisije. Vodja tehnične komisije, vodja tipizacije
in vodja UVC poskrbijo za predstavitev novega izdelka pred prvo
vgradnjo ciljni skupini (projektant, vodja operativnih skupin,
monter specialist itd.).

Reševanje tehničnih reklamacij
V UVC se rešujejo posamezne tehnične reklamacije, ki jih
posredujejo službe nabave, vzdrževanja ali gradenj z
reklamacijskim zapisnikom. Predloge (s kratkim opisom in sliko)
lahko pošljejo tudi posamezniki pisno ali po elektronski pošti.
Reklamacijo rešuje UVC v sodelovanju z vodjo tehnične
komisije in oddelkom za tipizacijo. Rešitev reklamacije se poda
kot tehnično obvestilo.

Dozdajšnje delovanje
UVC je pod vodstvom Sreča Grkmana v letu 2012 izvedel kar
nekaj uspešnih izobraževanj, kot je izobraževanje vodij služb za
distribucijsko operativo in vodje služb za dokumentacijo in
investicije na teme:
• vpliv stanja EEI na parametre neprekinjenosti napajanja (SAIFI,
SAIDI), posledice in možni ukrepi za izboljšanje (Matjaž
Keršnik),
Učni pripomočki za kabelske vode
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• avtomatska ločilna mesta (Tomaž Zabavnik),
• stikalni bloki (Boris Sterle),
• priklopi stikalnih blokov s konektorsko tehniko (Matjaž Keršnik),
• praktični prikaz naprav in manipulacij na stikalih (Srečko
Grkman)
ter izobraževanje za vodje nadzorništev o istih temah, a z večjim
poudarkom na načinu vzdrževanja posameznih naprav in nadzora
pri vgradnji. Bilo je še nekaj izobraževanj monterjev na temo
praktični prikaz naprav in manipulacij na stikalih.
Po upokojitvi Sreča Grkmana ob koncu leta 2012 je vodenje
UVC januarja lani prevzel Tomaž Pungartnik. Lani so bila izpeljana
naslednja izobraževanja:
• spremembe v naboru merilne opreme SODO št. 3 13. 2. 2013
in novosti na področju merjenja (Jure Sambol),
• prikaz novosti aplikacije MOWE (Jakob Pavlin in Miha
Štajdohar),
• usposabljanje za uporabo viličarjev v sodelovanju z oddelkom
VZPD. Usposabljanje je vodil zunanji izvajalec IVD Maribor,
• v UVD potekajo tudi usposabljanja dežurnih elektromonterjev
za delo v razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) in v
razdelnih postajah (RP). Usposabljanja vodijo mojstri RTP za
krajevno pripadajoča nadzorništva. Izobraževanja so izvajali
Tomaž Pungartnik, Ciril Može v Novem mestu in Bojan Nikolič
v Trbovljah.
Lani smo podpisali tudi pismo o nameri o sodelovanju z
Elektrotehnično zvezo Slovenije za uporabo sinergij pri
izobraževanju in uporabo prostora.
Na začetku letošnjega leta sem od Tomaža Pungartnika prevzel
vodenje UVC in pripravil program internega tehničnega
izobraževanja, ki je bil potrjen na tehničnem kolegiju.
Program je namenjen internemu izobraževanju delavcev oziroma
predajanju izkušenj, znanja in raznih informacij o pravilni ter
poenoteni gradnji in vzdrževanju elektrodistribucijskega sistema
v družbi Elektro Ljubljana. Ključni namen tovrstnih izobraževanj
je odpraviti napake ali nepravilno montažo, do česar prihaja
zaradi nepoznavanja materialov.

Programi izobraževanja
Interno tehnično izobraževanje se izvaja po naslednjih programih:
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• Osnovni program (OIP), ki se izvede pred začetkom zaposlitve
kot seznanitev z osnovnimi tehničnimi posebnostmi našega
DEES (elektromonterji, projektanti itd.) dvakrat na leto, kot
spomladanski in jesenski. Program je razviden iz tabele 4.
• Reklamacijski program (RIP). To izobraževanje se izvede na
podlagi ugotovljenih reklamacij, katerih vzrok so neustrezno
znanje delavcev – izobražuje se samo o izpostavljenih temah.
• Program novosti (PIN). Seznanjanje z novostmi – predstavi se
novosti na posameznih temah.
• Osvežilni program (OIP) vsaki (predlog) dve leti. Preleti se
osnovni program s poudarki na temah, pri katerih so težave.
Osnovni program se izvaja stalno in je obvezen za vse. Razpisan
je kot stalni program za novozaposlene. Razpiše ga vodja UVC
ali na zahtevo direktorjev.
Reklamacijski program se izvaja po potrebi, takoj ko se ugotovi
(reklamacijski zapisnik), da nekaj ni bilo prav izvedeno.
Program novosti se aktivira po potrebi, takoj ko se uvaja kakšen
nov material ali nova tehnična rešitev. Tukaj so mišljene
predstavitve dobaviteljev EM po pogodbah o JN.

Proﬁl delavcev
V UVC izobražujemo naslednje profile delavcev:
• projektante vseh ravni (teoretični program),
• vodje oddelkov za izdajo soglasij in referente (teoretični
program),
• načrtovalce omrežja (teoretični program),
• prevzemnike in revizorje projektov vseh vrst (teoretični
program),
• vodje skupin gradenj in monterje (praktični),
• vodje skupin vzdrževanja in monterje (praktični),
• nabavno službo (teoretični program),
• vodilne delavce.

Teme izobraževanj
Vsak izobraževalni program morajo pregledati ustrezne tehnične
komisije oziroma vodje tehničnih komisij za posamezne tehnične
smernice. Vodje komisij z odločbo imenuje predsednik uprave.
Vsak izobraževalni program mora predlagati tehnični kolegij,
temo pa lahko vsak delavec. Osnovne teme izobraževanj, ki se
bodo še dopolnjevale, so:
• kablovodi,
• transformatorske postaje,
• vzdrževanje TP,
• merjenje EE,
• poseki in izvedba popisov,
• ozemljevanje elektronergetskih naprav in EMC-kompatibilnost,
• nadzor del tujih izvajalcev,
• izbor repromaterialov po JN;
• predpisi in zakonodaja s področja gradenj objektov in novosti
(ZGO),
• usmeritve za oblikovanje ter gradnjo SN- in NN-omrežja,
• stikalne manipulacije na SN- in NN-vodih,
• usposabljanje za ravnanje z nevarnimi snovmi v smislu varovanja
okolja po standardu ISO 14001,
• usposabljanje delavcev za reševanje ponesrečencev z višine ali
iz globine.
Pri izobraževanjih sodelujejo lastni strokovnjaki, dobavitelji,
strokovnjaki z univerz oziroma inštitutov ter drugi strokovnjaki.
Izobraževanja so lahko praktična ali teoretična, potekajo pa lahko

Boris Sterle pred maketo transformatorja

v UVC Domžale (teoretični del) in na mestu opravljanja del
(praktični del).
Namen izobraževanj, ki jih izvajamo v UVC Domžale, je
izobraževati delavce na vseh ravneh v družbi in poenotiti nabavo
(zahteve pri projektiranju), izdelavo in vzdrževanje elementov
EE-sistema Elektra Ljubljana ter tako zmanjšati napake zaradi
premalo znanja. Cilj tega sistema je torej kontinuirano
izobraževanje zaposlenih in izboljšanje produktivnosti ter
zmanjšanje stroškov, ki nastajajo zaradi napak.

Certiﬁciranje
Vsak udeleženec dobi certifikat o izobraževanju (kdo je
izobraževal, kdo se je izobraževal, funkcija, o čem se je
izobraževal, z datumom) oziroma podpiše izjavo o izobraževanju,
ki jo podpiše tudi njegov nadrejeni kot seznanitev z
izobraževanjem. Certifikat se vnese v osebno mapo v seznam
znanj vsakega udeleženca.
Uvaja se tudi t. i. kreditni sistem, s katerim bi morali zaposleni
zbrati določeno število točk letno kot potrdilo o zagotovitvi
zahtevane stopnje kakovosti za učinkovito delo in pogoj za
nagrajevanje in napredovanje.

Zagotavljanje kakovosti izobraževanja
Za vse programe izobraževanja mora dati pred izvedbo
izobraževanja pozitivno mnenje ustrezna tehnična komisija po
odločbi predsednika uprave. Vsako leto tudi izdelamo anketo o
potrebah po izobraževanju in o zadovoljstvu z njim.

Težave in predvidene aktivnosti v tem letu
Velika težava pri organiziranju je v tem trenutku izbira in
stimuliranje ustreznih kadrov za izvedbo posameznih izobraževanj,
kar bomo poskušali rešiti v tem in prihodnjem letu.
Letos nameravamo septembra izvesti izobraževanje za
projektante SN- in NN-omrežja, in sicer usmeritve za projektiranje
s pregledom izdanih tipizacijskih dokumentov. Oktobra bo
izobraževanje za monterje iz ELM, in sicer gradnja nadzemnih
vodov, novembra pa za projektante in vodje skupin za gradnjo o
tesnjenju kablov v TP. l
Boris Sterle, vodja UVC
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Obisk tretješolk in tretješolcev. Foto: Roman Ponebšek

Gostili smo OŠ Trbovlje
rojekt rekonstrukcije in energetske sanacije Osnovne šole Trbovlje se končuje
in tako se je ob koncu šolskega leta 2013/2014 izteklo tudi gostovanje učenk in
učencev OŠ Trbovlje v sejni sobi DE Trbovlje.
Zadnje dni šolskega leta so se gostujoče učenke in učenci tretjih razredov ter njihovi
učiteljici Meta in Jana poslovili od delavcev DE Trbovlje s pesmijo in nam podarili
barvite rože iz papirja. Učiteljici sta se zahvalili za pomoč, razumevanje, prijaznost in
sodelovanje v tem šolskem letu.
Ob polletnem gostovanju smo zapisali, da so izkušnje zelo pozitivne. Tudi ob koncu
gostovanja lahko temu pritrdimo.
Po primopredaji se bo v sejni sobi vzpostavilo stanje, kakršno je bilo pred oddajo v
najem. l

Kako lahko
v jesenskem obdobju doma
varčujemo z energijo?

P

Jožica Zupanc, DE Trbovlje

redi septembra so nas povabili na radio, da bi svetovali
poslušalcem, kako varčevati z električno energijo. Vodilna
tema je bila raba električne energije v prehodnem,
jesenskem obdobju.
Vemo, da pred začetkom kurilne sezone velikokrat zjutraj in
zvečer v prostoru občutimo hlad. Kako ga ogrevati, da ne bomo
potratni? Prvi nasvet: če imate klimatsko napravo, jo uporabite
za dogrevanje; že v približno 15 minutah bo prostor prijetno ogret
in hkrati še razvlažen. Želimo se namreč znebiti tudi vlage oziroma vsaj zmanjšati delež relativne.
Bodite pozorni, da relativna vlažnost v prostoru za dalj časa
ne preseže 60 odstotkov. Za to lahko uporabite tudi samostojne
razvlaževalne naprave, vendar bodite previdni in nastavite želeno stopnjo relativne vlažnosti, saj bo dovolj kakovosten razvlaževalnik deloval le do želene vrednosti. Hkrati pa se bo prostor zaradi delovanja kompresorja tudi malce ogrel. Žal to ogrevanje prinaša izgube, torej po pameti.

S

Naslednji korak je, da vsaj naprave, ki so večji porabniki energije (npr. sušilni, pomivalni in pralni stroj), uporabljate v času
nižje tarife. Tudi kuhanje lahko postane potratno, če kuhamo veliko, torej veliko jedi in vsako dalj časa.
Pazite na skrito porabo v skoraj neopaznih napravah, ki pa vse
leto obratujejo 24 ur na dan: usmerjevalniki, modemi, razni napajalniki, naprave, ki jih puščamo v stanju pripravljenosti. Ko se
začne ogrevanje, bodite pozorni na obratovanje električnih naprav, ki so del ogrevalnega tokokroga.
Hladilnike in skrinje postavite čim dlje od naprav, ki so lahko
izvori toplote. Hladilnik naj nikakor ne stoji zraven okna na zahodni strani!
Še vedno velja pravilo – ugašajte luči, kadar jih ne potrebujete. Če vam denarnica le dopušča, kupite kakovostne sijalke; predlagamo LED-tehnologijo, zlasti tam, kjer je več luči prižganih
dalj časa. So zelo dobro nadomestilo za vgrajene halogenske žarnice. l
Uršula Krisper, vodja naprednih storitev službe za uporabnike
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aključek projekta pa ni bil povsem enostaven. Vse razvite
naprave in tudi storitve, povezane z infrastrukturo za
polnjenje električnih vozil, smo morali pred strokovno
komisijo pokazati in dokazati med delovanjem.
Strokovno komisijo, ki jo pošlje evropska komisija, običajno
sestavljajo ugledni strokovnjaki. Tako so komisijo za naš projekt sestavljali vodja komisije gospa Nathalie Revel, ugledna
univerzitetna profesorica iz Španije, ter trije mednarodno uveljavljeni strokovnjaki in profesorji na univerzah Panagiotis Demestichas, Thomas Vögele in Tankut Acarman.
Scenarij zaključka projekta je bil dvodneven. Predpripravljalni
dan je bil kot generalka pred predstavitvijo pred komisijo. Preverili smo vse – od tega, kako bodo potekale predstavitve posameznikov, pristojnih za delovne pakete, do preizkusov na terenu.
Pokazati pa smo morali naslednje:
1. Pametna polnilna postaja, ki je bila razvita v okviru projekta
in ki mora ustrezati vsem standardom s področja električnih
polnilnic. Dokazati smo morali »pamet« polnilnice, ki se kaže
v sposobnosti komunikacije med avtom in polnilnico. Doslej
je bil namreč pretok informacij omejen na komunikacijo med
polnilno infrastrukturo in centrom za upravljanje, zdaj pa se
izmenjujejo tudi informacije, ki govorijo o statusu in polnjenju vozila. V videu se je pokazala tudi hitra polnilnica, ki je
bila prav tako razvita v okviru projekta.
2. Programska oprema, ki upravlja to infrastrukturo.
3. Povezava dveh portalov za uporabnike infrastrukture pri nas
in v Španiji.
4. Storitev, ki bo uporabnikom predlagala optimalno lokacijo
polnjenja glede na pozicijo, status baterij in seveda stanje distribucijskega omrežja. Razvil se je algoritem za napoved polnjenj, ki je osnova za to storitev.
5. Upravljanje polnjenja online, to pomeni zniževanje in zviševanje moči polnjenja glede na razmere omrežja oziroma napovedano obremenitev. Za prikaz te storitve smo uporabili
resnična električna vozila več dni zaporedoma. Med testiranjem delovanja aplikacije je bila moja naloga spremljati aplikacijo in seveda temu ustrezno polniti oziroma tudi prazniti
avtomobile. Ti dnevi so bili delovno zelo intenzivni, večkrat
deseturni. Za neposredno komunikacijo z univerzo iz Rima,
ki je razvila te algoritme, pa smo uporabljali skype.
6. Posebna aplikacija, razvita za tablico, ki v avtu že med vožnjo zazna najbližjo prosto polnilnico. Ta storitev je bila pokazana v realnosti na naši polnilni postaji na Cigaletovi ulici.

Z

Električni avto TESLA med polnjenjem

Uspešen zaključek
EU-projekta SMARTV2G
Junija 2014 se je uradno končal prvi izmed naših projektov,
ki jih je soﬁnancirala evropska komisija, SMARTV2G. Kot
sem že pisala, gre za projekt s področja električne
mobilnosti, s poudarkom na implementaciji pametne
polnilne infrastrukture in z njo povezanih storitev. Kratica
imena projekta pomeni priključitev »pametnega« avtomobila
na polnilno infrastrukturo oziroma v končnem na
distribucijsko omrežje.

GENERATOR DEJAVNOSTI

Slika, ki shematsko opisuje projekt:

V tem projektu smo bili odgovorni za izvedbo testnega poligona, kar pomeni, da smo morali od vseh partnerjev, od katerih
je vsak razvil svojo storitev ali napravo, pridobiti rešitev skupaj
z rezultati. Odgovorni smo bili namreč tudi za končno poročilo,
ki ga je nato vodja projekta posredoval evropski komisiji v pregled in je obsegalo več kot 60 strani. Naša naloga torej nikakor
ni bila zanemarljiva, odgovorni smo bili prav za nemoten potek
na testnem poligonu, na konkretni polnilni postaji, ki stoji na ulici.
Ker smo se na to dobro pripravili že več dni prej, je vse potekalo
uspešno in brez zapletov.
Končna ocena komisije je bila dobra, izpolnili smo vse zadane
naloge iz projekta in trud se je izplačal. l
Testna polnilna postaja na predstavitvi

Uršula Krisper, OE služba za uporabnike
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pamo, da vas bodo znova spodbudile k varčevanju
z energijo in da boste dobre napotke upoštevali tudi
doma. Verjamemo namreč, da bomo vsi skupaj
pripomogli k zmanjšanju nepotrebne rabe energije. Če to
znamo v službi, kjer preživimo veliko svojega časa, potem
bomo podobno ravnali tudi doma in na koncu želi pozitivne
rezultate. Takšni mehki ukrepi so se kot uspešni izkazali v
največjih podjetjih po svetu. Res je, da imajo večji pomen
tam, kjer poteka proizvodnja, vendar pa stroški za
elektriko, vodo, plin oziroma toploto nikakor niso
zanemarljivi niti v poslovnih stavbah, v katerih opravljajo
storitveno dejavnost.
Dodatna pojasnila k besedilu na nalepkah:

U

Razsvetljava
Če je dnevne svetlobe dovolj, ugasnite luči! Mešanje umetne
in dnevne svetlobe škodi očem.
Veliko nas več ur nepretrgoma sedi pred računalnikom in
že to je velik napor za naše oči. Če k temu dodamo še bleščanje, ki ga lahko povzroči mešanje naravne in umetne svetlobe, smo si naredili slabo uslugo. Zavedajmo se tudi, da
vsakič, ko ugasnemo po nepotrebnem prižgano luč, prispevamo k varčevanju z energijo.

Ogrevanje in hlajenje poslovnih prostorov

Prenovljene nalepke o
varčevanju z energijo na
delovnem mestu
Se še spomnite, ko smo pred leti med vas prvič razdelili
nalepke, ki so vas spodbujale k varčevanju z energijo na
delovnem mestu? Ker so se stare nalepke kar nekako
izgubile, smo izdelali nove, z novo podobo.

Prostore hladite in ogrevajte le pri zaprtih oknih. Ste utrujeni in zaspani? Pisarno prezračite večkrat na dan.
Izjemno veliko energije pozimi porabimo za ogrevanje,
poleti pa za hlajenje prostorov. V poslovnih stavbah se za
to porabi največji delež energije in prav zato lahko že majhni
ukrepi veliko pripomorejo. Enako ravnajte tudi doma, znano
je namreč, da se največ energije čez dan izgubi zaradi oken,
odprtih na odmik. Prostore prezračite večkrat na dan, kar
je bolj učinkovito in s čimer se izognemo tudi morebitnemu
pojavu plesni. Hermetično zaprti prostori so namreč brez
sistema prisilnega prezračevanja okolja, zaradi česar se
stopnja relativne vlage hitro povečuje. V prostorih, v katerih smo z dihanjem izrabili kisik, pa postanemo utrujeni in
zaspani.

Ločujte odpadke! Papir ne sodi v navaden
koš za smeti!
S tem bomo zagotovo poskrbeli, da bo padlo kakšno drevo
manj. V podjetju smo namestili zbiralnike in smetnjake za
ločeno zbiranje odpadkov. Če se tega naučimo na delovnem mestu, bomo spontano prenesli domov, kjer prav tako
potrebujemo to zavedanje. Vsi skupaj se bomo lahko izognili tudi morebitnim kaznim in s tem nepotrebnim stroškom za nevednost.
Prazno embalažo odlagajte v zbiralnike zanjo.
Kadar računalnika ne potrebujete, ugasnite zaslon. Poraba električne energije v stanju pripravljenosti ni zanemarljiva.
Čeprav so tudi računalniški zasloni vse varčnejši, zakaj
bi po nepotrebnem porabljali dragoceno energijo? Enako
storimo doma in tako vzgajajmo tudi svoje otroke. Obrestovalo se nam bo. l
Uršula Krisper,
vodja projekta Varčevanje z električno energijo znotraj podjetja
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Đorđe Perić,
OE SS, pravna služba

V Elektru Ljubljana sem na delovnem mestu pravnika zaposlen od 1. maja 2012.
Leta 1971 sem končal osnovno šolo, 1975 poklicno gradbeno,
leta 1982 višjo upravno šolo, 2000 pravno fakulteto, leta 2002
sem opravil magisterij, leta 2005 pa doktorat znanosti.
Na svojem delovnem mestu opravljam naloge z različnih
pravnih področij – od civilnega, kazenskega, delovnega do
stvarnopravnega. Veliko je tudi nalog upravnega prava, ki zajemajo pretežno sodelovanje v postopkih ustanavljanja služnosti
v javnem interesu in sodelovanje z raznimi državnimi organi,
sodišči in organi pregona.
Največji izziv pri delu je ravno raznovrstnost nalog, ki mi jih
naložijo in zaupajo nadrejeni in za katere od mene pričakujejo,
da jih bom opravil odgovorno, strokovno in korektno. Pri tem
se zelo malo nalog ponavlja, razen morda pri ustanavljanju
služnosti, pri čemer so pogoste specifične izjeme, ki zahtevajo
posebno znanje in veščine. Skoraj pri vsaki nalogi se naučim
kaj novega in tako nadgrajujem znanje. V komunikaciji z zunanjim svetom je potrebna posebna skrbnost, saj vsak naš »izdelek« predstavlja osebno izkaznico našega podjetja. Pri zunanji in notranji komunikaciji je treba posebej paziti na osebno
dostojanstvo udeležencev.
Čeprav sem v podjetju razmeroma kratek čas, je nastalo kar
nekaj anekdot. Vendar naj posebej poudarim, da gre za izjemno
pozitivne in lepe spomine. Sicer pa, če ne bi zmogel uspešnega
dela v izjemnem kolektivu tega podjetja in pod »mentorstvom«
Mitje Breznika, bi se moral vprašati, kaj je z menoj narobe.
Posebej zanimiv spomin in poučna izkušnja je dogodek, ko
me je Mitja Breznik določil, da se s sodelavcema Iztokom Bartolom in mag. Mitjo Brudarjem udeležim sestanka na šolskem
centru v Novem mestu. Sestanek je najprej potekal v prostorih
šole, kjer nas je čakala izjemno močna ekipa v sestavi dveh visokih državnih funkcionarjev, ravnatelja šole, dveh profesorjev, na ogledu terena pa se jim je pridružil še odvetnik, ki ga
seveda plačujejo z davkoplačevalskim denarjem. Sestanek z ogledom na terenu je trajal malo več kot pet ur. Predstavniki šole
so nasprotovali služnosti v javno korist za gradnjo daljnovoda
RTP Bršljin–RTP Gotna vas. Za služnost na zemljiščih v lasti
Republike Slovenije in vračilo 7280 m2 zemljišča, na katerem
sta že leta 1978 pravna prednika družbe Elektro Ljubljana d.
d., TOZD Elektro Ljubljana in TOZD Elektro Novo mesto, na
podlagi lokacijskega in gradbenega dovoljenja iz leta 1977
zgradila RTP 110/20 kV Gotna vas (Poganci), so postavljali nesprejemljive zahteve. V imenu naše ekipe je nastopil direktor
OE ORDO Iztok Bartol, ki je »nasprotnikom« izjemno spoštljivo, korektno in strokovno razložil pomen gradnje daljnovoda za celotno dolenjsko regijo in elektroenergetski sistem Slovenije ter argumentirano zavrnil vse njihove zahteve. Nastop
Iztoka Bartola sva z mag. Mitjo Brudarjem občudovala. Rekel
sem: »Mitja, Iztok je genij.« Odgovoril mi je: »Se popolnoma
strinjam.« O nastopu Iztoka Bartola sem seveda seznanil tudi
nekaj drugih sodelavcev in sodelavk. Nauk zgodbe je, da imamo
resnično veliko strokovno usposobljenih, častnih in kolektivu
pripadnih ljudi, od katerih se lahko veliko naučimo.
Zanimiva je mogoče še ena anekdota. Februarja letos se mi
je nabralo dobrih 50 dodatnih ur dela. Nadrejeni je to opazil,
me poklical k sebi v pisarno in povedal, da bo predlagal, da mi

nekaj ur plačajo. Odgovoril sem, da sem izjemno počaščen zaradi takšne korektnosti, a lepo prosil, da tega ne stori, saj me
je večkrat zasačil »na pljučnem oddelku«, vendar mi tega nikoli ni očital. Poleg tega smo imeli ravno takrat veliko ljudi na
terenu, ki so odpravljali posledice naravne katastrofe, in je bilo
pomembneje, da so bili oni ustrezno nagrajeni. Pogledal me je
in rekel: »Svaka ti čast!« Nauk zgodbe, ne misli samo nase, so
tudi drugi, pomembnejši.
Delo v Elektru Ljubljana mi iskreno in z eno besedo pomeni
ogromno. Najprej zato, ker sem bil pred prihodom prepoznan
za zaupanja vrednega človeka in skoraj v zenitu svojega življenja
dobil priložnost, da to dokažem in hkrati ne zapravim zaupanja tistih, ki so me izbrali. Gre za veliko breme in hkrati tudi
odgovornost, da upravičiš zaupanje, ki se ga sicer ne da kupiti.
Torej, si časten in zaupanja vreden človek ali nisi. Prav zaradi
tega sem še posebej vesel, da lahko nekaj svojega skromnega
znanja implementiram pri delu. Še posebej pa sem vesel dejstva, da sem z vsemi sodelavci in sodelavkami pri vseh nalogah našel skupen jezik, tako da smo prav vsako zadevo rešili
strokovno in korektno.
Sicer živim v Ljubljani že od prihoda v Slovenijo davnega
leta 1972, ko sem bil star 16 let. Že 30 let sem srečno poročen
z gospo Nado, za katero lahko povem, da je »živa boginja«, ki
premore neskončno srčno in duhovno kulturo, polno nežnosti
in sočutja do ljudi. Skupaj sva starša dvema bisernima otrokoma, in sicer 28-letnemu sinu Emanuelu in 27-letni hčerki Nini,
ki sta diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, oba
z odliko.
Prostega časa skoraj nimam, saj tudi doma pogosto delam za
službo. Če mi ga kaj ostane, najraje kolesarim, hodim v naravo
in preberem kakšno knjigo. Učim se tudi slovenskih narečij in
sem že povsem usvojil prekmurščino, pri dolenjščini pa tudi
dobro napredujem.

Milan Ščepanović,
DE Ljubljana mesto, oddelek za investicije

Da sem postal elektrotehnik, je »kriva« Štefka Pirnat, moja razredničarka in učiteljica matematike v osmem razredu osnovne šole na Vrhniki. Zaradi nje sem se vpisal na tehniško elektrošolo, jaki tok, na Vegovi v Ljubljani in jo tudi končal. Zaposlil sem se kot elektromonter, kasneje pa sem delo opravljal
kot uslužbenec v javni upravi; kot tehnolog, komercialist prodajalec, dokler nisem leta 2004 dobil zaposlitve v podjetju
Elektro Ljubljana Inženiring na Slovenski cesti 56 v Ljubljani.
Izbran sem bil za delovno mesto tehnika za dokumentacijo. V
pravem pomenu je bil to projektant. Vesel sem bil, da bom spet
delal tisto, za kar sem se izšolal. Ko so me pozneje sodelavci
spraševali, kako sem zadovoljen v Elektru Ljubljana, in sem

jim odgovoril, da zelo, mislim, da mi niso ravno verjeli. Vedno
sem pred zunanjimi stopil v bran podjetju in jim na vprašanje,
zakaj se je spet podražila električna energija, v šali odgovoril,
da zbiramo denar za regres ali podobno; tako jih je slaba volja
hitro minila.
Po dveh letih in pol so me premestili na Kotnikovo v oddelek za projektivo in tam sem pripravljal dokumentacijo do pridobitve gradbenega dovoljenja za posamezen objekt. Najprej
sem nadomeščal sodelavca na bolniški, pozneje pa sva imela
vsak svoje objekte. Vsekakor mi je bilo to delo bolj pisano na
kožo kot pa projektantsko. Stiki z drugimi sodelavci, notranjimi
in zunanjimi, so vsekakor bolj intenzivni in delo naredijo še zanimivejše. Pretežni del pripravljam služnostne pogodbe. To je
zelo zanimivo in pestro, vendar se lahko kaj hitro zatakne, ko
se pojavi investitor in ne dovoli, da bi se sosed priključil na njegovo omarico. Takrat so uporabni komunikativnost, iznajdljivost in prepričevanje o nasprotnem. Torej, da ima vsakdo pravico imeti električno energijo. Zdaj sem zaposlen v oddelku za
investicije, opravljam pa enako delo kot v projektivi.
Rad se ukvarjam s športom, in to z vsako disciplino malo.
Igram nogomet, tenis, kolesarim, smučam, hodim v hribe, zelo
rad pa tudi lovim ribe. Da bi še bolje in hitreje spoznal sodelavke in sodelavce iz podjetja, sem se včlanil v naše športno
društvo. Spomnim se, da sem bil na izbirnem tekmovanju v veleslalomu tretji v svoji kategoriji. Ko smo sedeli in čakali na
razglasitev rezultatov, se je k meni od sosednje mize nagnila
»šefica« Mojca in me vprašala, ali poznam kakšnega Ščepanovića. Prikimal sem ji, zato me je prosila, ali ji ga lahko pokažem. »Pred seboj ga imaš,« sem ji rekel. Temu smo se potem vsi nasmejali.
Živim na Vrhniki in imam dve odrasli in poročeni hčeri.
Vsaka ima po enega sina, moja vnuka, ki sta dve svetli točki
mojega življenja. Avgusta sem dobil še vnukinjo, ki bo zagotovo ljubica mojega srca, saj se na punčke bolj spoznam kot na
fantke.
Na koncu naj še enkrat povem, da sem zelo vesel in srečen,
ker sem zaposlen v tem podjetju, čeprav sem ga želel pred časom zapustiti in se predati veselju zadnjega obdobja življenja.

Peter Janković,
DE Ljubljana mesto, služba za uporabnike

V Elektru Ljubljana d. d. sem zaposlen od jeseni leta 2008, in
sicer kot samostojni elektromonter v službi za uporabnike enote
Ljubljana mesto. Na začetku sem odčitaval števce, pozneje pa
bil pristojen za redno menjavo števcev in izterjavo. Zdaj že več
kot dve leti delam v skladišču števcev. Skrbim za nemoteno
oskrbo monterjev s števci, vodim ustrezne elektronske evidence, urejam podatke in prenose. Moje delo večinoma poteka

v skladišču. Včasih, ob pomanjkanju kadrov zaradi bolniških
odsotnosti ali dopustov oziroma druge potrebe, pa priskočim
na pomoč tudi pri opravilih na terenu.
Moja osnovna izobrazba je elektrotehnik elektronik. Po končani srednji šoli sem se najprej zaposlil kot serviser plinskih
peči. Po dveh letih sem iskal nov izziv in se javil na oglas za
zaposlitev. Pri tem sem bil uspešen, česar sem bil zelo vesel.
Lani sem sprejel nov izziv, zato trenutno del svoje energije
usmerjam v sindikalno delo kot predsednik sindikalne podružnice Ljubljana mesto. Moram priznati, da je raznovrstnost
dela zame resnično izziv in me žene naprej, predvsem pri spoznavanju ljudi. Sindikat želim približati sodelavcem zaradi
medsebojnega povezovanja in pomoči članom podružnice, ko
se kaj v delovnem procesu ali pri sodelovanju med zaposlenimi zatakne. Rad bi ga jim približal tako, da ga bodo razumeli
kot nekakšen servis, obliko skupnosti, pri kateri nas povezujejo isti cilji za boljši jutri.
S partnerico živiva v Ljubljani, konec tedna pa se rada zamotiva z delom na vrtu in v sadovnjaku. Baterije si najbolje
napolnim v gorah ali gozdu, daleč stran od vrveža. Držim se
misli, da mora biti človek najprej zadovoljen sam s seboj, če
hoče videti lepoto v drugih. Veselim se tudi trenutka, ko se bo
najina družina povečala.

Urban Leskovšek,
DE Trbovlje

V Elektru Ljubljana, DE Trbovlje, sem zaposlen od maja letos. Opravljam raznovrstna dela in naloge elektromonterja v
službi za izgradnjo distribucijskega omrežja. Poleg novogradenj, rekonstrukcij omrežja in transformatorskih postaj se vsakodnevno srečujem tudi z neugodnimi vremenskimi razmerami in različno stopnjo težavnosti terena, kar je zame zelo velik izziv. Zaradi želje po čimprejšnji zaposlitvi se za nadaljnji
študij nisem odločil. Veseli me, da sem dobil priložnost v vašem podjetju, in to v domačem kraju, kjer je brezposelnost velika. V prostem času se ukvarjam predvsem s športom, zelo rad
pa naredim tudi kakšen krog z motorjem.

SPOZNAJMO SE

SPOZNAJMO SE
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Orjaški dežen je veliko večji od domačega sorodnika.

Tej rastlini
se raje izognite!
Ali poznate orjaški dežen?
o je rastlina z latinskim imenom Heracleum mantegazzianu, ki se je v naše kraje razširila iz Azije. K nam so jo
prinesli ljubitelji eksotičnih rastlin, saj je trajnica z
zanimivimi cvetovi, ki ne zahteva veliko pozornosti.
Dežen je precej trdoživa rastlina in se agresivno razmnožuje.
Ima krilate plodove, ki jih z vrtov odnese v divjino, kjer tvori
goste, težko prehodne nasade, ki mnogim povzročajo preglavice.
Zakaj? Orjaški dežen je namreč zelo strupen. Rastlina se širi
kot plevel in zraste od dva do štiri metre v višino, vsebuje pa
strupe, ki na koži povzročajo boleče in srbeče izpuščaje, predvsem v kombinaciji s sončno svetlobo. Če njen sok zaide v oči,
pa lahko povzroči začasno ali trajno slepoto.
V Sloveniji poleg orjaškega uspevajo še domorodne vrste dežnov; med njimi je splošno razširjen navadni dežen. Domače vrste
so bistveno manjše, od orjaškega dežna pa se razlikujejo tudi po
nazobčanosti listov ter dlakavosti listnih pecljev in stebel.

T

Šolarji na obisku v MHE Zagradec

Prvič v šolo, prvič v vrtec
Večina staršev se takrat, ko otrok prvič prestopi prag šole
oziroma vrtca, sreča z veliko težavami in skrbmi.
Orjaški dežen

rvi šolski dan je za otroke najtežji. Pedagogi zatrjujejo, da
je začetek novega šolskega leta za najmlajše pogosto
najbolj kritično obdobje. Imenujejo ga tudi obdobje
šolskih depresij.
Zakaj se otrokom šola upira, obstajajo številni razlogi. Dejstvo
je, da se prvič v življenju spuščajo v avanturo, imenovano šola,
bojijo se pričakovanj in učiteljev. Skupaj s šolarji se v to avanturo podajajo tudi njihovi starši.
Za čim manj stresen vstop v šolo je skupina Elektro Ljubljana
v okviru certifikata Družini prijazno podjetje omogočila vsem

P

Kje v Sloveniji raste?
Orjaški dežen povzroča težave v številnih evropskih državah, denimo na Madžarskem. Pri nas so to invazivno tujerodno rastlino
v večjem obsegu za zdaj opazili le na redkih mestih, a se od tam
lahko hitro širi. Dokumentirana rastišča so v Ljubljani, blizu botaničnega vrta, našli pa so jih tudi v okolici Maribora, Bleda in
Kočevja.
Če rastlino opazite v divjini, se ji izognite, če pa raste na vašem vrtu, bodite pri iztrebljanju zelo previdni: nosite dolge rokave, hlače in škornje ter se rastline nikakor ne dotikajte brez rokavic. Izkopljite tudi korenine, saj je dežen trajnica. Če pridete
v stik s sokom rastline, prizadeto mesto takoj zaščitite pred sončno svetlobo in čim prej sperite s hladno vodo, nato pa kože še
dva dni ne izpostavljajte soncu. l
Uredništvo

Kadrovanje
v preteklih
mesecih
Orjaški dežen lahko povzroča hude izpuščaje.

zaposlenim dodatni dan dopusta za uvajanje otrok od 1. do 3. razreda osnovne šole.
Pozabili pa nismo niti staršev malih nadobudnežev, ki bodo jeseni prvič zakorakali v vrtec. Tudi njim smo v okviru omenjenega certifikata omogočili v tednu uvajanja prilagodljiv delovnik oz. prihod na delo/odhod z dela v ustreznem času.
Vsem otrokom in njihovim staršem v skupini Elektro Ljubljana
želimo prijetno in uspešno novo šolsko leto, malčkom pa čim
bolj prijetno uvajanje v vrtec. l
Barbara Forte

V poletnih mesecih so se nam pridružili naslednji novi sodelavci: Špela
Marjanović (OE storitve za uporabnike), Irena Sokol (OE računovodsko-finančne
storitve) in Igor Perko (OE storitve na distribucijskem omrežju, DE Novo mesto).
Vsi podatki o prihodih, odhodih in prerazporeditvah so objavljeni na našem
internem spletnem portalu pod rubriko Kadri in izobraževanje.
Za vedno so nas zapustili naši nekdanji sodelavci upokojenci: Milan Adlešič,
Ladislav Kuralt in Janez Selan.
Kadrovska služba
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p o l n i cer tifik at

aj sploh je rak? Rak je skupina več kot sto povezanih
bolezni, ki jih povzroča nenormalna bujna rast celic, ki
se nenehno delijo. Ta nenadzorovana rast se lahko
razširi, napade zdravo tkivo in povzroči malignost, ki napade
sosednja tkiva in se širi. Rak se lahko razvije pri kateri koli
starosti in na vsakem delu telesa.
Dobra novica je, da je številne vrste mogoče preprečiti in ob
pravočasnem odkritju tudi uspešno zdraviti. Tveganje za nastanek raka je mogoče zmanjšati z rednimi zdravniškimi pregledi,
poznavanjem simptomov in dejavnikov tveganja, rednim samopregledovanjem, zdravo prehrano in načinom življenja. Pri številnih primerih raka ima pomembno vlogo prav nezdrav način
življenja. Strokovnjaki ocenjujejo, da je vsaj 35 odstotkov primerov povezanih z njim.

K

Oktober je svetovni mesec boja proti raku
dojk, 15. oktober pa je dan zdravih dojk. V
»rožnatem oktobru« je tako na voljo še več
informacij o sami bolezni in zdravem načinu
življenja.

Rožnata pentlja, simbol boja proti raku dojk

Zdravje na delovnem mestu

Brezplačni
preventivni
pregledi dojk
Pri raku dojk moramo izhajati iz enega samega dejstva – če ga ne
moremo preprečiti, ga poskušajmo vsaj pravočasno odkriti.
Skupina Elektro Ljubljana je že tretjo leto zapored v okviru certiﬁkata
Družini prijazno podjetje za zagotavljanje promocije zdravja na
delovnem mestu omogočila vsem sodelavkam brezplačen preventivni
pregled dojk. Udeležilo se ga je 29,23 odstotka vseh zaposlenih žensk
v skupini. V primerjavi z lani je bilo letos prvih pregledov dojk več, kar
zagotovo kaže na večjo ozaveščenost o pomenu preventivnih
pregledov.
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Razvoj in napredovanje raka sta zapleten večstopenjski proces, ki pogosto traja več let in je posledica kombinacije dejavnikov, vključno z dednostjo, genskimi okvarami, okoljem, načinom življenja in prehrano. Zaradi nezmožnosti imunskega sistema,
da popravi škodo, ki jo povzročajo zunanji dejavniki, kot so cigaretni dim, pretirano uživanje alkohola, kemikalije, azbest, sevanje (rentgenski in ultravijolični žarki), smog in drugi okoljski
dejavniki, celice mutirajo v predrakave, te pa se lahko (ali pa
tudi ne) spremenijo v rakave. Poškoduje jih lahko tudi ponavljajoča
se izpostavljenost prostim radikalom in sproži nastanek raka.
Rak dojk je zagotovo najpogostejši rak pri ženskah v razvitem
svetu. Če se o tej zahrbtni bolezni poučite že zelo zgodaj, imate
več možnosti, da se ji izognete, jo hitro prepoznate in premagate.
Število obolelih žensk se močno poveča po 45. letu starosti. Neposredni vzrok nastanka ni znan, poznamo pa številne dejavnike
tveganja, ki so povezani z razvojem te bolezni, in sicer: spol, starost, zgodnja prva menstruacija, pozna menopavza, pozna prva
nosečnost, predhodni rak dojk in genetski vplivi na nastanek
obolenja.
Naštetim dejavnikom se ne moremo izogniti, lahko pa z zdravim načinom življenja pripomoremo k preprečitvi nastanka. Predvsem je treba zmanjšati količino zaužitih prehranskih maščob.
Tudi zamenjava nasičenih maščob z enkrat nenasičenimi, kot je
olivno olje, varuje pred rakom in drugimi nevarnimi boleznimi.
Raziskave so pokazale, da maščobne kisline omega-3 z ustavljanjem rasti rakavih celic varujejo pred rakom dojk, debelega
črevesa in prostate. Hranila, ki delujejo kot antioksidanti, onemogočajo proste radikale in tako preprečujejo spreminjanje zdravih celic v rakave. Med temeljna antioksidantna hranila spadajo
vitamina C in E ter minerali v sledeh, denimo selen. Fenolne kisline uničujejo proste radikale in aktivirajo protirakave encime
v telesu, prav tako preprečujejo učinke rakotvornih snovi, ki so
v cigaretnem dimu in prekajenem mesu. V boju zoper raka po-

2

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

Postopek
samopregledovanja

1

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

3

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

4

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

5

Enako pretipajte tudi levo
dojko (korak 2, 3 in 4).
Za več informacij obiščite
spletno stran www.europadonna-zdruzenje.si (T: 01 231 21 01) ali www.lekadol.si.

V Slovenskem združenju za boj proti raku
dojk Europa Donna poudarjajo, da je
samopregledovanje izjemnega pomena, saj
ženske svoje telo zelo dobro poznajo in prej
zaznajo spremembe. Če ženska na dojkah
odkrije spremembo, naj čim prej obišče
zdravnika. V združenju priporočajo, naj se
ženske po 50. letu starosti vključijo v
program Dora oziroma vsako drugo leto
opravijo preventivno mamograﬁjo.
magajo zlasti kurkumin ter kofeinska, klorogenska, ferulična in
elagična kislina. Vsa navedena hranila najdemo v svežem sadju
in zelenjavi, arašidih, orehih, zelenem čaju, kurkumi, lanenem
semenu, soji in stročnicah. Seveda moramo paziti na izvor in kakovost izbranih živil.
Za konec naj še enkrat poudarim, da k preprečitvi nastanka rakavih obolenj zagotovo pripomoremo z zdravim načinom življenja in preventivnimi pregledi dojk, ki jih za vse sodelavke v
okviru certifikata Družini prijazno podjetje v sodelovanju z izvajalcem omogoča skupina Elektro Ljubljana ter s tem vpliva na
večjo ozaveščenost o pomenu preventivnih pregledov dojk in ohranjanja zdravja na delovnem mestu. l
Barbara Forte
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NAŠE VAROVALKE

Egon Hoda

Svet delavcev
aše podjetje ima v lasti več zemljišč, poslovnih in počitniških objektov. Še vedno, dvajset let po »Jazbinškovemu
zakonu«, pa se najde tudi nekaj stanovanj in kup garaž.
Stvarnopravno področje, ki se mu je v preteklosti marsikdo raje
izognil, se zaradi dolgotrajnosti in zapletenosti postopkov tudi
v našem podjetju ureja le počasi ter z veliko truda in iznajdljivosti.
Zakon o evidentiranju nepremičnin in zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin iz leta 2006 sta bila med zadnjimi v vrsti
dogodkov, ki so povzročili, da se je v podjetju vendarle začelo
resno razmišljati o ureditvi statusa vseh nepremičnin v naši lasti,
še posebej pa zaostala neurejena razmerja glede zemljišč ali objektov, ki jih je naše podjetje kupilo, plačalo in tudi uporabljalo,
vendar pa pridobitev ni bila ustrezno formalizirana z vpisi v
zemljiško knjigo ali prodajo oziroma novi lastniki niso poskrbeli za prepis. Resnični, finančni pritisk na lastnike zemljiškoknjižno neurejenih nepremičnin se je pojavil ob lanski napovedi
uveljavitve nepremičninskega davka. Veljavnost zadnjega je sicer
z ustavno odločbo zadržana, potreba po ureditvi pa vseeno ostaja. Kot namreč kažejo napovedi, ga bo nova vlada znova začela uveljavljati, zato bomo morali v podjetju kot tudi številni
drugi »zemljiški posestniki« čim prej počistiti svojo nepremičninsko shrambo. V podjetju so izpeljali dva projekta; rezultat prvega
so popis in ustrezna kvalifikacija nepremičnin ter navodila za
pridobivanje pravic v zvezi z njimi, rezultat drugega pa povezava
nepremičnin v osnovnih sredstvih z nepremičninami v zemljiški
knjigi in oblikovanje postopka uskladitve. Ob tem moram omeniti,
da navedena navodila, ki v družbi urejajo nepremičninsko področje, opisujejo postopek priprave in sklepanja različnih pogodb
vse do vknjižbe v zemljiško knjigo. Priloženi vzorci pogodb so,
z malce preureditve, uporabni tudi v vsakdanjem življenju, vse
skupaj pa je prosto dostopno na našem intranetnem portalu. V
prihodnjih letih moramo torej pri kar nekaj nepremičninah najprej urediti zadeve za nazaj – se pravi pravilno stanje v zemljiški
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knjigi. Težava je, ker večina lastnikov ali njihovih dedičev meni,
da je Elektro Ljubljana prebogato podjetje, ki nujno potrebuje
ravno njihovo nepremičnino in tako lahko še enkrat plača, kar
je bilo že plačano, zato so dogovori in prepričevanje o prepisih
mukotrpno delo. Ko (če) nam končno uspe ureditev za nazaj, je
treba takšno nepremičnino tudi prodati, če je seveda nepotrebna
za naš poslovni proces. Žal pa smo ravno v času nepremičninske
krize. Kupci pričakujejo nizke cene, podjetje pa je pri določanju
resnične vrednosti, takšne, ki bi naredila nepremičnino zanimivo,
pod pritiskom delničarjev (države), ki pričakujejo prav nasprotno
– visoko kupnino. Nadzorni svet podjetja je določil, da mora za
ugotovitev poštene tržne cene vse cenitve opraviti cenilec z najvišjo možno kvalifikacijo v tem poklicu, zato smo izvedli javno
zbiranje ponudb za izbiro cenilca z licenco Slovenskega inštituta za revidiranje. Potekajo torej cenitve posameznih zemljišč
okoli stanovanjskih stavb, garaž, ki jih dajemo v najem, in drugih
nepremičnin pa še kakšen kos zemlje se lahko kje najde, ki bo
presenetil tudi marsikaterega starejšega zaposlenega. Med nameravanimi prodajami, zaradi večkrat omenjene slabe izkoriščenosti
ali neatraktivnosti lokacije, je kar nekaj počitniških objektov, katerih upravljanje je v skladu z zakonodajo in dogovorom z upravo družbe v pristojnosti sveta delavcev. Večkratni neuspešni
poskus prodaje objekta na Prvinah je slaba stran zgodbe, druga,
uspešna, pa npr. takojšnja prodaja objekta na Travni gori. V
pripravi so še predlogi za prodajo enega od apartmajev v Barbarigi in Čatežu (trije obnovljeni ostanejo) ter izrabljenega apartmaja v Kaninski vasi. Ker vemo, da so počitniški objekti plod
truda, sodelovanja in odrekanja zaposlenih, bi bilo prav, da jih
najprej ponudijo v odkup njim, na internem razpisu, šele potem
bi šli v javno prodajo. Če internega razpisa ne bo, to je namreč
odvisno tudi od internih aktov in odločitve vodstva družbe, bomo
o vseh podrobnostih vsi pravočasno obveščeni, ob tem pa vam
zagotavljam, da je odveč (že izražena) bojazen, da je prodaja
»vnaprej dogovorjena in zaključena«. Naj povem tudi, da smo
v sodelovanju z Dravskimi elektrarnami julija prodali polovico
v zadnji vojni uničenega počitniškega kompleksa v Veli Luki na
Korčuli, druga polovica je, tako kot velja za marsikatero zemljišče
v Sloveniji, še vedno zemljiškoknjižno neurejena in se kljub
dokazilom o nakupu in dolgoletni uporabi na hrvaškem sodišču
bodemo z dediči lastnikov zemljišč. Nepremičninsko področje
naše družbe je torej zapleteno, v tem smo si blizu s številnimi
večjimi občinami in podjetji (da ne omenjamo cerkva), ki se ukvarjajo z enakimi zaostalimi zadevami. Lahko pa zatrdim, da smo
napisali ter uveljavili trdna pravila in postopke, da imamo že kup
izkušenj in nam bo, upam, kmalu v proračun podjetja nakapljalo
še nekaj denarja, tako za investicije v podrte daljnovode kot tudi
za obnovo atraktivnih počitniških objektov, ki se jim ne nameravamo odpovedati. Napovedi vlade so obetavne, saj infrastrukture ne nameravajo privatizirati. l
Egon Hoda, svet delavcev
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Imamo novo podjetniško
kolektivno pogodbo!
poštovane članice in člani sindikata skupine Elektro
Ljubljana, prav vesel sem, da vam lahko v prvi jesenski
številki sporočim dobro novico, da so večletna pogajanja
in usklajevanja sprememb naše kolektivne pogodbe končno
zaključena. Sindikalna pogajalska skupina je pred podpisom
dosežene spremembe verificirala na seji glavnega izvršnega
odbora sindikata, ki se je strinjal s podpisom spremenjene
pogodbe. Na podlagi tega sklepa sva po zadnjih korekturah s
predsednikom uprave družbe pogodbo tudi dejansko podpisala
v petek, 5. septembra 2014. Veljati pa bo začela 1. januarja 2015.
Spremembe pogodbe bodo v najkrajšem možnem času predstavljene konferenci sindikata skupine Elektro Ljubljana, na kateri bodo sindikalnim zaupnikom podrobno predstavljene razlike
med staro in novo pogodbo ter namen teh sprememb, predvsem
pa bi radi, da člani sindikata razumejo pomen podpisane pogodbe. Res je, da tudi ta, ne glede na to, da jo je izbojeval sindikat, spet velja za vse zaposlene v družbi, katerih pogodba o zaposlitvi je urejena na podlagi te pogodbe, je pa v novi, zelo pomemben člen, ki govori o tem, da velja za vse zaposlene, razen
za določila, ki so v panožni pogodbi namenjena samo članom
sindikata. To pomeni, da bomo lahko v prihodnje, če bo tako določeno v panožni kolektivni pogodbi, uveljavljali nekatere bonitete in nagrade samo za člane sindikata, in ne za vse zaposlene
kot do zdaj.
Sicer pa lahko povem, da je glede na dolgoletne izkušnje, ki
jih imam s korporativnim upravljanjem te družbe, pogodba dober rezultat napornega dela in korektnega pristopa obeh pogajalskih ekip. Kadar koli se pogajate za kakšne spremembe, je treba
venomer imeti v mislih cilj. Ta ne more in ne sme biti ozko vezan na posamezni člen pogodbe, ampak je treba imeti v mislih
celotno pogodbo in največji del članstva. Nikoli namreč ni mogoče popolnoma zadovoljiti vseh, pri vsaki spremembi je treba
gledati na to, da zadovoljimo čim več zaposlenih in da je čim
manj sprememb bolečih. Časi so čudni, gospodarstvo v slabem
stanju, politika željna omejevanj in zmanjševanj v podjetjih, kjer
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NAŠE VAROVALKE

Andrej Ribič in Mitja Fabjan po podpisu kolektivne pogodbe

obvladujejo večino lastniškega deleža. Na drugi strani pa smo
zaposleni, ki smo si skozi stoletje obstoja podjetja ustvarili ime,
ugled in standard, ki ga naše družine upravičeno pričakujejo tudi
v prihodnje. Delamo namreč več in bolje, kot smo kdaj prej v
dolgi zgodovini tega podjetja.
Upoštevaje navedene razlike in potrebe sem v petek z mirno
roko, v imenu vseh članov sindikata skupine Elektro Ljubljana,
nasmejan, ponosno in zadovoljno podpisal novo podjetniško kolektivno pogodbo Elektra Ljubljana. Ta ohranja bistveno, to je
zaščito ekonomsko-socialnega položaja zaposlenih v družbi, v
nekaterih členih se korektno in nujno potrebno prilagaja trenutnim razmeram v gospodarstvu in omogoča drugačnost v dobrih
časih, ki se zagotovo spet vrnejo. Vanjo je bilo nujno vnesti nova
zakonska določila, vnesli smo pretekla tolmačenja komisije za
tolmačenje kolektivne pogodbe.
Naj se na tem mestu v imenu glavnega izvršnega odbora iskreno
zahvalim članom obeh pogajalskih skupin, ki so med pogajanji
zmogli občasno pozabiti tudi na svoje težave in osebne zamere,
da so znali prisluhniti drug drugemu in so se v tem procesu spoštovali. Nekatere dobre osebnostne lastnosti so same izstopale,
druge smo znali spodbuditi in nadaljevati dialog tudi takrat, ko
smo za trenutek morda celo pomislili, da smo ostali brez možnosti primernega in poštenega izhoda. Zahvala gre tudi prvi ekipi
delodajalske skupine, ki je bila sredi procesa zamenjana; tudi njihovo delo je pripomoglo, da smo lahko nadaljevali z druge pozicije, kot bi sicer. Seveda pa bi se v imenu vseh članov sindikata rad zahvalil tudi kolegom iz nadzornega sveta; tudi oni so
s svojo potrpežljivostjo, nenehnim spodbujanjem k nadaljevanju in končanju tega procesa veliko pripomogli k naši skupni
zmagi. Podpisana pogodba je namreč obojestranska zmaga, ki
bo še dolgo podlaga za dobro vseh zaposlenih, tudi tistih, ki izvajajo vodstvena in nadzorna dela.
Sindikalni pozdrav! l
Mitja Fabjan, predsednik sindikata skupine Elektro Ljubljana
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kmečkih hiš in preprosto življenje na vasi. Ponuja več programov za skupine ali posameznike (peka kruha, priprava tradicionalne malice, slovenska večerja (slow food)).
Toda mi smo se tokrat držali starega mestnega jedra Kamnika
in se po obisku TIC-a sprehodili po bolšjem sejmu, na katerem
je vsakdo našel nekaj zase. Sama sem se najbolj razveselila starega hranilnika (šparovčka) Ljubljanske banke v obliki pikapolonice, v katerega smo takoj pometali nekaj evrov.
Nato smo si ogledali rojstno hišo Rudolfa Maistra, se sprehodili na Mali grad in si ogledali dvojne kapele.

Rojstna hiša Rudolfa Maistra
V obnovljeni rojstni hiši domoljuba, generala, kulturnika, pesnika in bibliofila Rudolfa Maistra na Šutni v Kamniku je stalna
razstava, ki prikazuje njegovo življenjsko zgodbo, čas in njegov
močni vpliv na Slovence. Razstavni prostori so odprti od torka
do sobote od 10. do 18. ure, ob nedeljah, ponedeljkih in praznikih je zaprto. Vstopnina je primerna za vsak žep, za odrasle znaša
evro in pol, za mladino evro, za predšolske otroke pa 50 centov.
Osebje je do obiskovalcev prijazno, po predhodnem dogovoru
pa je mogoč tudi vodeni ogled.

Glavni mestni trg med kolesarskim maratonom

Mali grad in dvojna kapela
Pogled na staro mestno jedro

Sončna poletna sobota
v Kamniku kar tako
Šolskih počitnic je konec, tudi poletje se poslavlja, življenje
pa se počasi vrača v ustaljene tirnice. Marsikatera družina
bo za slabo leto spet vpeta v šolske in obšolske obveznosti,
ki pa si jih še vedno lahko popestrimo s kratkim enodnevnim
ali vikend pobegom v okoliške kraje naše prestolnice.

orej, kam? V Kamnik in okolico, kamor sem se neko
poletno sončno soboto na enodnevni izlet odpravila tudi
sama z družino in prijateljico. Kar tako.
Pred odhodom sem poskušala na spletu najti zanimivosti v
Kamniku, in ko sem v Google vtipkala TIC Kamnik, sem na njihovi spletni strani našla povezave do vseh informacij in koristnih nasvetov za pripravo čudovitega brezskrbnega potepanja.
Na spletni strani je tudi zavihek Okusi Kamnika. Našli boste
odlične opise, kje okusiti Kamnik, seznam restavracij in seznam
izbranih jedi, za čas, ko se med potepanjem začnejo oglašati trebuščki.
Po dobri jutranji kavi in ob prijetni glasbi v avtomobilu je bila
pot prijetna in mirna, ko pa sem pobrala še prijateljico in z njo
poklepetala, je postala še toliko prijetnejša. Po prihodu v Kamnik smo se najprej odpravili v TIC, kjer smo dobili osnovne podatke o kraju, aktualnih dogodkih in tistih, ki se obetajo, zani-
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mivih krajih v bližnji okolici, raznih projektih, ki zadevajo Kamnik, informacije o dobrih restavracijah, kaj doživeti in še bi lahko
naštevala. Poleg prijazne obrazložitve smo prejeli še ogromno
brošur, zemljevidov in letakov, povezanih z želenimi informacijami.
Navdušili so nas z več točkami v okolici Kamnika, a ker so
predlagane lokacije pravzaprav lahko samostojni celodnevni izleti, jih bomo obiskali v bližnji prihodnosti. Vsekakor se bomo
odpravili na pohod na Veliko planino in poskusili prave domače
pastirske dobrote ter se naužili svežega zraka med pastirskimi
bajtami, preživeli dan med blagodejnim sproščanjem v termalni
vodi v Termah Snovik, ki so najvišje ležeče toplice v Sloveniji,
šli na družinski izlet v Arboretum Volčji Potok, izkusili neokrnjeno naravo Doline Kamniške Bistrice, ogledali pa si bomo tudi
Budnarjevo domačijo v Palovčah, ki je edinstven živi muzej življenja naših prednikov. S svojo podobo ohranja izročilo starih

Na strmi skali sredi mestnega jedra stoji kapela na Malem gradu.
V 11. stoletju je bila ta dvonadstropna kapela s kripto, ki je ohranila romansko jedro, del grajskega kompleksa. Takrat so imeli
tu sedež grofje Andeški z Bavarskega. Kripta je vklesana v živo
skalo. Od tu smo imeli prečudovit pogled na mestno središče in
Kamniško-Savinjske Alpe.
Ogled kapele je možen vsak dan od 9. do 20. ure. Vstopnina
za odrasle je dva evra in pol, za otroke pa evro manj. Za predšolske otroke vstopnine ni.
V TIC-u smo izvedeli, da je po predhodnem naročilu na voljo
tudi ogled z vodstvom.
Med dogodki v Kamniku bi izpostavila julijski kolesarski maraton Alpe, ki velja za najtežjega in hkrati najlepšega na slikoviti trasi okoli Kamniško-Savinjskih Alp (dolg je 130 km), Kamfest oziroma Festival z razgledom, ki poteka v sredini avgusta s
prireditvami za staro in mlado, jeseni, natančneje drugi konec
tedna v septembru, pa je tam ena največjih folklorno-turističnih
prireditev Dnevi narodnih noš.
Po dopoldanskem pohajkovanju po starem delu Kamnika in
ogledu opisanih točk smo se odpravili na zasluženo okrepčilo v
kavarno Galerija Majolka, kjer smo si ob dobri kavi privoščili
kloštrsko kremšnito. Ta izvira iz Uršulinskega samostana v Mekinjah in je izbrana jed projekta Okusi Kamnika, ki predstavlja
ožji izbor kulinaričnih kamniških posebnosti.
Tudi svoj izlet po Kamniku smo končali gurmansko, tako da
smo »okuse Kamnika« zares okusili. Ustavili smo se v Stahovici, v družinski gostilni Pri planinskem orlu, ob poti, ki pelje v
Kamniško Bistrico oz. proti spodnji postaji nihalke na Veliko planino, ter si privoščili odlično nevsakdanje kosilo – gamsovo juho
in pečen štrukelj z gamsovim mesom.
Nezahtevno, sproščujoče in finančno dosegljivo potepanje je
prijeten način preživetja prostega časa s prijatelji in družino,
predvsem pa odlična možnost, da en dan konec tedna preživimo
malo drugače, stran od klasičnih gospodinjskih opravil in priprav na prihajajoči delovni teden. l
Valentina Petrič

Malo nostalgije po starih časih

Sobotno jutro na bolšjem trgu
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Cankale – na trajektu iz Azije v Evropo

Dopustniška potepanja
malo drugače
Kako brez turistične agencije in slovenskega vodnika
obiskati, si ogledati ter doživeti bližnje in oddaljene kraje ter
ob tem videti še veliko drugih zanimivosti na poti?
dgovorov na to vprašanje je več. Od preprostega
avtostopa do potovanja z vlakom, avtobusom, letalom,
barko, motornim kolesom ali enostavno z osebnim
vozilom, ki je na voljo večini in praviloma čaka pred vrati našega
doma. Avtu lahko pripnemo počitniško prikolico, lahko pa
uporabimo najeti oziroma lastni avtodom.
Tudi prenočevanje si lahko organiziramo različno. Torej od
hotelov, hostlov, motelov, sob, sindikalnih kapacitet do prenočevanja v kampih, na parkiriščih ali kar na prostem. Tu sem že
bližje temi, ki me je tako prevzela in sem z njo zastrupil že marsikoga, sam pa z družino tako dopustujem že desetletja. V kamp
gremo lahko že z majhnim šotorom in samonapihljivo blazino.

O

Udobnejše je prenočevanje v počitniški prikolici, zato jih mnogi
vlečejo seboj in s pridom uporabljajo. Vleka desetmetrske kompozicije zahteva nekaj spretnosti, predvsem pa pazljivosti. Ker
sem že skoraj izčrpal mogoče različice, ostane še ena možnost,
to je potovanje in prenočevanje v avtodomu.
Največja prednost avtodoma je avtonomnost, ki lahko traja nekaj dni. Avtodom je malo stanovanje na kolesih z vso nujno
opremo za življenje. Sem spadajo kuhinja s hladilnikom, štedilnikom in pomivalnim koritom, kopalnica s tušem, lijakom in
straniščem, dnevna soba s sedežno garnituro, mizo, garderobno
omaro in TV-sprejemnikom ter spalnica. Avtodomi imajo praviloma vgrajen ločen akumulator za bivalni del, ki skrbi za raz-
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svetljavo, manjše električne porabnike, delovanje vodovoda.
Polni se med vožnjo, ob postankih pa s sončnimi celicami ali
polnilnikom, kadar smo priklopljeni na električno omrežje. Za
ogrevanje poskrbi plinska peč, dve plinski jeklenki sta namenjeni
tudi za ogrevanje tople vode ter delovanje plinskega štedilnika
in hladilnika, kadar ne deluje na elektriko. Na voljo je tudi več
kot 100 litrov sveže vode. Seveda potrebujemo najmanj dva
»redno zaposlena«. Voznika oziroma hišnika, ki ne sme nikoli
zatajiti, in sobarico oziroma kuharico, ki lahko kdaj zadrema na
sovoznikovem sedežu, sicer pa skrbi za kuhanje, pospravljanje,
navigacijo ter občasno stopi iz vozila in namesto vzvratne kamere preveri, koliko prostora je za parkiranje.
Čeprav je avtodom poleg vozila tudi stanovanje z vso opremo,
je cena novega primerljiva z boljšim osebnim vozilom, rabljenega pa se da dobiti precej ugodno, če je le volja in sta za takšno preživljanje prostega časa pripravljena oba »zaposlena«.
Otroci pa so nad takimi počitnicami preprosto navdušeni. Toda,
ali se splača imeti lasten avtodom? Raziskava je pokazala, da ga
je treba uporabljati vsaj 50 do 60 dni na leto, sicer pa je racionalnejši najem. Pred nakupom je avtodom priporočljivo najprej
najeti. Tako ugotovite, ali vam ustrezata oprema in razporeditev.
Družine z otroki se najbolj ogrevajo za avtodome s pogradi, spet
druge moti visok spalni nadstrešek in še kaj drugega. Avtodom
ima tudi manjšo pomanjkljivost, saj se z njim ne da vedno zapeljati v vsako ozko ulico in parkirati med osebna vozila. Zato
je primerno imeti s seboj kolesa ali manjši skuter. Prostor za te
pripomočke je navadno kar na zadnji steni, pri večjih avtodomih
pa v garažnih boksih.
Torej, ko je vse pripravljeno, odpotujemo. Prva in velika prednost je, da nam ni treba odpotovati, če nam termin, vreme ali kar
koli drugega ne ustreza. Seveda v praksi odpotujemo, tudi če padajo »ošpičene prekle«. Ampak kam? Lahko se odpeljemo kar
v trgovino s pohištvom in vozilo uporabimo za prevoz paketov
ali na rojstni dan k prijatelju in pri njem prespimo (res bo vesel),
za vikend skočimo v hribe, na obalo ali v toplice.
Na daljše potovanje se je koristno, ni pa nujno, vsaj malo pripraviti. V knjižnicah imajo številne vodnike, na spletu pa mrgoli
potopisov. Na poti, posebej v krajih, kamor gremo prvič, so zlata
vredne informacije predhodnikov ter njihovi čim bolj sveži napotki in koordinate, saj se razmere na terenu spreminjajo. Pomembna je tudi navigacijska naprava s svežimi zemljevidi. Dobro je vedeti za različne lokacije za parkiranje, ko iščemo prostor za mirno prenočevanje. Zgodi se namreč lahko, da so koordinate napačne ali pa parkirišča tam ni več. Ko se dan prevesi v
noč, lahko postane iskanje primernega mesta naporno.
V tednu dni se da videti in doživeti veliko, ne pa vsega, saj
lahko kaj ostane za naslednjič. Vsako potepanje pusti za seboj
prijetne spomine. Naj izluščim nekaj krajev, v katere bi se človek kar vračal in vračal: Sarajevo, Beograd, Skopje, Sofija, Atene,
Istanbul, Dunaj, Pariz, Rim, Firence, Budimpešta, Ulcinj. Posebej se vtisnejo v spomin drugačen svet, kultura in kulinarika
vzhodno od nas. Vsaj enkrat letno pa gremo na glavni dopust,
ko smo na poti lahko več tednov. To je priložnost za obisk oddaljenih destinacij, tudi zunaj Evrope.
Lepo se imejte na svojih potepanjih in poskusite zamenjati
vsaj plažo, če ne že kraja, države ali celine. Ne bo vam žal. l
Igor Cetinski

Butrint, Albanija

Kapadokija

Baloni nad Kapadokijo
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Revitalizacija industrijske dediščine s sodobnimi kulturnimi vsebinami

Deset let umetnosti v Stari mestni
elektrarni – Elektro Ljubljana
tara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana na Slomškovi ulici 18 je v
Sloveniji edinstven primer transformacije tehniške dediščine v kulturno
prizorišče. Postavlja se ob bok svetovno najbolj znani elektrarni Tate
Modern v Londonu ali Trafu v Budimpešti. Kot umetniško prizorišče deluje od
avgusta 2004, ko sta ministrstvo za kulturo in lastnik Elektro Ljubljana podpisala
pogodbo o brezplačnem najemu. Ministrstvo za kulturo in občina Ljubljana sta
sklenila dogovor o enakovrednem financiranju Stare mestne elektrarne – Elektro
Ljubljana in na javnem razpisu elektrarno dodelila v upravljanje zavodu Bunker;
konec leta 2016 se izteče tretji mandat.
Danes je elektrarna eno najbolj živih ljubljanskih kulturnih prizorišč. Žanrsko
program obsega večinoma polje sodobne uprizoritvene umetnosti (sodobni ples in
gledališče), delno pa tudi glasbo in film. Na elektrarninem odru se predstavlja
ogromno različnih slovenskih in mednarodnih umetnikov, gostimo tudi večino
sodobnih uprizoritvenih festivalov, poleg festivala Mladi levi še Mesto žensk, Exodos, Ex Ponto, Aerowaves Spring Forward, Slovenski plesni festival Gibanica, Balkan Dance Platform, Maskin festival Šoking Gala Šov ter filmski festival 600’ in
glasbeni festival Godibodi. V Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana je na leto
približno 150 dogodkov, obiskovalcev pa iz leta v leto več.
V elektrarni je od 23. do 31. avgusta 2014 potekal 17. Mednarodni festival Mladi
levi, eden pomembnejših letnih dogodkov zavoda Bunker, ki vsak konec poletja
v Ljubljano privabi najaktualnejše uprizoritvene umetnike z vsega sveta. Letošnji
program je zaznamovala angažirana umetnost, med sodobnimi gledališkimi predstavami je izstopalo dokumentarno gledališče in predvsem zgodbe, ki prepletajo
intimno s političnim. Zdajšnji svet namreč potrjuje krilatico, da je resničnost bolj
neverjetna od fikcije, in zgodbe, ki smo jih doživeli na Mladih levih, so odtis našega časa. Vendar ne ogledalo, kot to radi trdijo za gledališče, so le nov pogled na
resničnost, nova perspektiva – svet, kot ga poznamo in živimo, v novi luči.
Letošnje odprtje festivala je zaznamovalo praznovanje desete obletnice Stare mestne elektrarne – Elektro Ljubljana; prireditev je bila umetniški poklon vsem, ki
so v vseh letih prispevali k bogatemu programu enega najvitalnejših prizorišč sodobne uprizoritvene umetnosti v Ljubljani. l

S

Terestrično lasersko snemanje
(ang. Ground Penetrating Radar)

in GPR – povezovanje dveh tehnologij
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.

Sodelavci zavoda Bunker
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Piknik športnega društva
Elektro Ljubljana
aposleni Elektra Ljubljane se radi rekreiramo in družimo,
kar smo dokazali tudi tokrat na pikniku, ki ga je 17. junija
organiziralo športno društvo Elektra Ljubljana.
Udeležilo se ga je 24 družbe željnih sotrpink in sotrpinov, članov ŠD, ter tudi nekaj zaposlenih, ki so plačali participacijo.
Na pikniku smo poskrbeli za lačne želodčke in žejna grla, obenem pa smo dan preživeli aktivno z igranjem nogometa, na turnirju v prstometu (balinčkanju), vlečenju vrvi in teku četvork.
Družabno srečanje smo s pomočjo našega zvestega člana Bojana
Janušića izpeljali čim preprosteje in z nekaj mojega improviziranja pri tekmovalnih vložkih. Zahvala gre tudi Matjažu Platiši,
ki nam je omogočil, da smo piknik organizirali v športnem parku
NK Arne Tabor 69.
Še nekaj rezultatov:
- v nogometu je zmagala ekipa Ljubljane proti ekipi Novega mesta;
- v prstometu dvojic sta največ znanja pokazala Neva Peruzzi
Kenda in Bojan Janušić;
- v teku četvork je zmagala ekipa, ki so jo sestavljali Igor Čučnik, Nataša Oblak, Urška Podbevšek in Boris Praznik;
- v vlečenju vrvi je zmagala ekipa v sestavi Damjan Grabrijan,
Mojmir Urh, Bojan Janušić, Urška Podbevšek, Igor Čučnik in
Anita Flajs.
Odigrali smo tudi nogometno tekmo s predstavnicami nežnejšega spola, pri čemer je poleg poštene igre do izraza prišla
tudi uvidevna in nežna moška plat, zaradi česar so jo punce odnesle cele in brez podplutb.
Več utrinkov si lahko ogledate na fotografijah, ki so dosegljive
na P-disku športnega društva.
Vse člane vljudno vabim, naj tudi v prihodnje sporočajo predloge in pobude ter aktivno sodelujejo pri organizacijah, da bo
ŠD še bolje zaživel. Upravni odbor društva pa se bo še naprej
trudil, da bi se imeli enako misleči dobro ter se zabavali na družabnih in športnih prireditvah. l
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Izlet v Porabje
z Ljubljane smo se čez Štajersko in Goričko podali na
Madžarsko k porabskim Slovencem. Pot nas je vodila skozi
Gornji Senik mimo Dolnjega Senika in Slovenske vasi v
Monošter, kulturno središče Porabja. Tam nas je pred tretjo
največjo baročno cerkvijo na Madžarskem čakala vodnica ga.
Marija Sukič, »duša« kulturnega življenja porabskih Slovencev.
To ime uporabljamo za pripadnike slovenske manjšine, ki živijo
v vaseh južno od Monoštra na ozemlju današnje Madžarske,
znanem tudi kot Slovensko Porabje. Ime je dobilo po reki Rabi,
po madžarskem popisu prebivalstva leta 2001 pa tam govori
slovensko okrog 3100 prebivalcev Madžarske.
Monošter je zgodovinsko mesto, ki se je začelo razvijati že v
12. stoletju, ko je kralj Bela III. tu ustanovil cistercijanski samostan. Ogledali smo si baročno samostansko cerkev sv. Gottharda iz 18. stoletja, v kateri je poleg sakralnih podob tudi zgodovinska freska o slavni »monoštrski bitki«, ki je leta 1664 za
večno pregnala Turke iz Panonske nižine. Zanimiva je tudi relikvija sv. Vincenca mučenika iz IV. stoletja, ki so jo prinesli iz
Rima. Vodnica nam je nato na kratko predstavila bogato zgodovino Madžarske (Avstro-Ogrske) in porabskih Slovencev, ki so
to območje poselili že v 9. stoletju in obstali vse do danes, kljub
številnim menjavam vlad, režimov, svetovnima vojnama. Z vstopom Madžarske v Evropsko unijo leta 2004 so se manjšinske
razmere s pomočjo evropskih sredstev nekoliko spremenile. Iz
cerkve smo se odpravili v muzej Avgusta Pavla (pisatelj, pesnik,
etnolog, jezikoslovec), ki so ga uredili z evropskimi sredstvi v
obnovljeni »Štajerski hiši«. V muzeju so na ogled predmeti kovaške, lončarske, tkalske obrti, prikazano je pletenje iz šibja, slamokrovstvo, polstenje ali filcanje. Veliko razstavljenih predmetov domače obrti je muzeju leta 1983 podaril zbiralec Karol Ga-
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Andrej Wagner, športno društvo Elektro Ljubljana.
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Na splavarjenju. Foto: Janez Weilgoni

Radeče – Splavarjenje
adeče, ki ležijo ob izlivu potoka Sopota v reko Savo,
znane po »papirnici« v bližnjih Njivicah, so bile v pisnih
virih omenjene že leta 1297 (Razach), kot trg Radeče pa
1338. Kraj je bil v deželni knežji posesti Celjskih grofov,
pozneje pa raznih drugih zakupnikov. Čeprav je v Radečah
marsikaj zanimivega, smo se mi odločili za splavarjenje.
Splavarjenje na Savi ima več kot petstoletno tradicijo. Včasih
je bilo pomembna gospodarska dejavnost, znotraj katere so vozili les vse do Donave v Beogradu. Tako so Radeče postale splavarsko pristanišče. Po drugi svetovni vojni pa je splavarstvo počasi zamrlo. Da ne bi šlo povsem v pozabo, so se domačini odločili ohraniti zgodovinsko-etnografsko izročilo v turistične namene,
zato prirejajo Dneve splavarjenja po Savi. Na turističnem splavu
so nam predstavili šege in navade – splavarski krst, postregli s
splavarskim golažem in šilcem kačje sline za korajžo. Godec je
na harmoniko igral za ples in pozabili smo, da smo na splavu.
Zapeljali smo se proti toku pod starim železnim mostom, ki je
bil za promet odprt leta 1894. V času gradnje je bil s svojim 84
metrov dolgim lokom tretji največji tovrstni most v Avstro-Ogrski. Danes je namenjen pešcem, med Dnevi splavarjenja na Savi
pa tam prirejajo tekmovanje v skokih v vodo. Ob krstu, veselem
razpoloženju in plesu je vožnja hitro minila in morali smo se izkrcati. S splava smo prestopili na avtobus in se odpeljali mimo
papirnice proti Jagnjenici ter nato nazaj proti Ljubljani. Na poti
smo se ustavili v Rimskih Toplicah in si ogledali terme. Nekateri so se tam posladkali s sladoledom, drugi so uživali ob kavici, tretji pa se odžejali. Ob klepetu je vožnja do Ljubljane hitro minila in zaželeli smo si nasvidenje jeseni. l
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Zvonka Osredkar

Udeleženci izleta po Porabskem. Foto: Janez Weilgoni

špar. Po ogledu muzeja smo se odpeljali do Slovenskega kulturnoinformativnega centra, ki so ga odprli novembra 1998. V njem
imajo konferenčno dvorano, dvorano za razstave, gostinske in
prenočitvene zmogljivosti, tam pa deluje tudi slovenski radio.
Od leta 1998 je v Monoštru Generalni konzulat Republike Slovenije. Najprej nas je čakalo okusno kosilo (značilna fižolova
juha), potem pa smo si v konferenčni dvorani ogledali film Porabje nekoč in danes o običajih, ki še živijo med tamkajšnjimi
Slovenci. Pred odhodom smo imeli prosto za potep po mestu.
Domov smo se vrnili čez Avstrijo in Šentilj do Ljubljane. l
Zvonka Osredkar
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Upokojila se je Irena Kotar,
sodelavka Elektro energije
rena se je v podjetju Elektro Ljubljana zaposlila leta
1975 kot Irena Srebot, in sicer na delovnem mestu
ekonomskega tehnika pripravnika. Po osmih mesecih
pripravništva je nadaljevala delo v finančni službi, najprej
na delovnem mestu ekonomskega tehnika v finančni službi,
leta 1982 kot knjigovodja III, od leta 1991 pa kot samostojni
knjigovodja. Ko je materinska družba Elektro Ljubljana d.
d. izčlenila Elektro energijo d. o. o., se je 1. decembra 2011
zaposlila v tej družbi na delovnem mestu knjigovodje v OE
Finančne in računovodske storitve. Tukaj je tudi končala
svojo delovno pot z upokojitvijo na začetku julija 2014.
Draga Irena, sodelavci Elektro energije in Elektra
Ljubljana, DE Trbovlje, ti iskreno želimo predvsem zdravja
in veliko dobre volje v krogu vseh, ki jih imaš rada, zlasti
vnukinje Aline. Pogosto se te z veseljem in hvaležnostjo
spomnimo ter se veselimo tvojega obiska. Dobrodošla! l

I

Program aktivnosti
Društva upokojencev
Elektro Ljubljana za leto 2014
DATUM

AKTIVNOST

PRIJAVE

11. oktober 2014

Dobrepoljsko
vandranje

29. in 30.
september 2014

14. oktober 2014

Hrvaška Istra

29. in 30.
september 2014

11. november 2014

Martinovanje

3. in 4.
november 2014

Izlet v neznano

24. in 25.
november 2014

2. december 2014

Društvo upokojencev

Rulada brez glutena
V današnjem času je veliko alergij in ena pogostejših je na gluten, zato tokrat predlagam
pecivo brez te sestavine. Tako pecivo lahko jedo vsi, predvsem pa alergiki.

Sestavine:

Priprava:

7 jajc
10 dag čokolade v prahu
10 dag mletih orehov
1 vaniljev sladkor
1 pecilni prašek
2 veliki žlici sladkorja
2 veliki žlici borovničeve marmelade

očimo beljak in rumenjak, naredimo sneg iz beljaka, rumenjak zmešamo s
pecilnim praškom, vaniljevim sladkorjem, mleto čokolado v prahu in mletimi
orehi. Nazadnje vse skupaj pomešamo s snegom. V velik pekač damo papir
za peko in po celotni površini nanj vlijemo za približno centimeter mase.
Pečemo 10–15 minut. Ko je pecivo pečeno, ga skupaj s papirjem za peko in krpo
zavijemo v rulado. Počakamo, da se ohladi. Da bo polnilo iz kisle smetane malo
barvito, biskvit najprej namažemo z temno borovničevo marmelado in šele nato z
oslajeno kislo smetano. Vse skupaj še enkrat zavijemo v pisano rulado. Za estetski
videz lahko rulado posujemo z mletim sladkorjem ali katerimi drugimi sladkorčki.
Če se hočemo poigrati z barvami, lahko namesto orehov in čokoladnega prahu
uporabimo mleta bučna semena in rulada bo zelene barve ali pa mlete lešnike brez
čokoladnega prahu in odtenek bo rumeno bel. l

Polnilo:
1 velika kisla smetana
mleti sladkor
(sladkamo po okusu)

L

Ljubica Vesel
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Anton Mesarek: Po nevihti

Aleksandra Frank: Vodomet na trgu

Najfotograﬁja 2014

Robert Lekše: Jutro po nevihti

Stanislava Žabkar: Ujeto sonce

Stanka Krušič: Sončni vzhod nad jezerom

Vesna Petek: V rdeči detelji

udi leta 2014 v našem glasilu nadaljujemo nagradni natečaj za najboljšo
fotografijo leta. Za letošnjo tretjo številko smo v uredništvo prejeli šest
zanimivih fotografij.
Poslali so jih: Aleksandra Frank Staniša, Anton Mesarek, Robert Lekše,
Stanislava Žabkar, Stanka Krušič in Vesna Petek. Avtorjem se za poslane
fotografije lepo zahvaljujemo.
K sodelovanju vabimo sodelavce in upokojence, da s svojimi zanimivimi
fotografijami sodelujejo v natečaju za izbor najfotografije leta 2014 ter v
prihodnjih številkah bralcem pričarajo zanimive trenutke, ujete v objektiv
fotografskega aparata. l

T

Uredništvo Novic
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Sestavil:
TONI

Klic, poziv

Vstopnica

Tekoči račun

Islamski
duhovnik

Organizirana
dejavnost,
tudi trening

Italijanski
vojak
(zaničljivo)

Starejši
romunski
terenski avto

Glagolski
način, tvornik
Šahovski
velemojster,
Bruno
Simbol
za Erbij

Medmet
bolečine
ali
začudenja

Lušin Tone

Primorski
prislov

Mesto v
Italiji
Vrsta glasbila
(družina
pihal)

Simbol za
Barij
Simbol za
Radij

United States
Simbol za
Zlato
Simbol za
Srebro

Začrtana po
(npr. za
daljnovod)

Letoviški
kraj v Belgiji

Veliki morski
rak

Klica,
poganjek

Oranje

Simbol za
kisik

Vladimir
Lenarčič

Unesek,
izguba
Simbol za
Molibden

Zvezda v Orlu
Rudarsko
mesto v
Romuniji
Nemški
komponist
Kaspar

Evropska
raketa

Mesto v
Azerbajdžanu
Mesto v
St. Grčiji
Glasbena
zvrst
Oče

Tempelj

Atletski klub

Republika
Slovenija

Lastnik
tiskarne

Staroperzijski
kralj

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke smo izžrebali
Emila Urbanijo iz Rimskih Toplic, ki bo po pošti prejel praktično nagrado. Izžrebancu čestitamo!
Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico in pošljete do vključno 14. 11. 2014
na naslov: Elektro Ljubljana d. d., Uredništvo Elektro novic, Slovenska 58, 1516 Ljubljana.

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

