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Novo leto prinaša
nove začetke, novo upanje.

Novo upanje leto 2015 prinaša tudi 30 otrokom iz
socialno ogroženih družin, ki bodo celo leto vkljuËeni v
program Botrstva Zveze prijateljev mladine Slovenije.
V skupini Elektro Ljubljana smo se namreË tudi v
letošnjem letu odpovedali nakupu novoletnih daril
in sredstva namenili otrokom v stiski.

V novem letu vam želimo vse dobro!
SreËno!
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UVODNIK
Komaj se je leto 2014 dobro začelo, že
mu pišemo zaključne besede. Je bilo dobro? Je bilo slabo? Smo dosegli vse, kar
smo si zastavili? Tako kot vsako leto
smo ta vprašanja tudi letos postavili sodelavcem v skupini Elektro Ljubljana.
Vsi se strinjajo, da je bilo izjemno naporno, kljub temu pa pravijo, da smo
zastavljene cilje dosegli in celo presegli!
Kakšno je bilo za skupino Elektro
Ljubljana leto, ki je za nami, si lahko
preberete v pričujoči številki Novic.
Decembrska številka prinaša pregled
leta v fotografijah, posebnost tokratne
številke pa je članek o 40-letnici Elektroservisov, ki so svojo pot začeli kot
TOZD pod okriljem podjetja Elektro
Ljubljana.
Predstavljamo vam, kaj pravi zakon
o pridobitvi služnosti s priposestvovanjem in kako upravljamo informacije
po novi izdaji standarda ISO 27001. Izvedeli boste lahko tudi, kako statistično
vzorčimo števce električne energije in
kako izvajamo pogodbena vzdrževanja
SN-naprav v transformatorskih postajah, ki niso v lasti Elektra Ljubljana. Letos se je razkril izjemen pomen sodelovanja na vseh ravneh. V krizi ne odkrijemo le šibkih točk, temveč tudi to,
kako močni smo. Odkrite šibkosti bomo
odpravili, moč pa bomo uporabili za
to, da bomo še naprej gradili.
Novo leto prinaša nove začetke, novo
upanje. Naj vam prinese veliko dobrega!
Srečno! l
Majda Dodevska, urednica Novic
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Elektro Ljubljana sponzor Poslovne
konference Portorož

Elektro Ljubljana je gostil delegacijo iz
Toshibe

Kot sponzorji smo bili 20. in 21. novembra prvič na Poslovni
konferenci v Portorožu, ki jo že od leta 1999 organizirata časnik Finance in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani,
spada pa med najbolj odmevne gospodarske konference. Gre
za osrednji gospodarski dogodek v državi, katerega temeljno
poslanstvo sta izobraževanje poslovnežev in interaktivna izmenjava znanj, izkušenj, mnenj in pogledov na aktualna gospodarska in poslovna vprašanja v širšem gospodarskem prostoru. Povezuje poslovneže z raziskovalci in akademiki na eni
strani ter oblikovalci gospodarske politike, državno administracijo in njenimi agencijami na drugi.

V začetku decembra je Elektro Ljubljana obiskala delegacija
japonskega podjetja Toshiba pod vodstvom podpredsednika
Hidejira Šimomitsuja. Obiska sta se udeležila tudi predsednik
družbe Landys+Gir Hiroši Kurihara ter Noriaki Hašimoto,
glavni predstavnik Toshibe za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko.
Gostje so si želeli ogledati enega najbolj naprednih elektrodistribucijskih podjetij v jugovzhodnem delu Evrope, seznanili so se tudi z delovanjem virtualne elektrarne Elektra Ljubljana. Zaradi nedavnih investicij Toshibe v Cybergrid in Landis+Gyr so med obiskom potekali tudi pogovori o nadaljnjem
sodelovanju med družbama.

Elektro Ljubljana glavni pokrovitelj koledarjev
Botrstva za leto 2015

Elektro Ljubljana doniral prizadetim v
septembrskih poplavah na Dolenjskem

V družbi Elektro Ljubljana smo se tudi letos odpovedali poslovnim darilom ob novem letu in sredstva darovali v dobrodelne namene. Letos smo z njimi podprli koledar projekta Botrstvo, ki skrbi za otroke in mladostnike v materialni stiski. V
veselje nam je, da bomo s sredstvi, ki smo jih namenili za nakup koledarja za vse zaposlene, kar 30 otrokom in mladostnikom zagotovili botrstvo za eno celo leto. Tako jim bomo omogočili osnovno preživetje, vključitev v plačljive šolske dejavnosti, prejemanje šolske prehrane in udeležbo na zunajšolskih
dejavnostih.
Elektro Ljubljana je lani sredstva namenil skladu Zveze prijateljev mladine Slovenije za pomoč socialno ogroženim družinam.

Septembra so Dolenjsko prizadele hude poplave, med najbolj
prizadetimi je bila občina Šentjernej. V distribucijski enoti
Novo mesto, kjer so podrobno seznanjeni z razmerami na terenu, so poiskali štiri družine, ki so jih poplave najbolj prizadele. Vsaki od njih je Elektro Ljubljana za sanacijo posledic
poplav podaril donacijo v višini 1000 evrov.
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Tudi letos uspešna dobrodelna akcija zaposlenih
V skupini Elektro Ljubljana smo končali dobrodelno akcijo zaposlenih za praznično obdarovanje socialno ogroženih otrok.
Akcija je potekala od četrtka, 13. novembra 2014, do petka, 21. novembra 2014.
Letos je akcija dosegla izjemno velik odziv vseh zaposlenih. Zbrali smo veliko igrač, družabnih iger, knjig, šolskih potrebščin,
otroških oblačil, kap, šalov, rokavic ter izdelkov za osebno nego in higieno. Zbrana sredstva smo predali centroma za socialno
delo Šiška in Trbovlje, materinskemu domu v Ljubljani, osnovni šoli v Kočevju ter dvema socialno ogroženima družinama v Šentjerneju. Vsem, ki ste se odzvali in pomagali ter s tem zagotovo polepšali praznične dni otrokom iz socialno ogroženih družin, se
iz srca zahvaljujemo.

Jeseni se znova podamo v vrtce in šole, pogosto pa nas otroci
tudi obiščejo. Tako so si pred časom otroci vrtca Ledina v Ljubljani v družbi Električarja Pika ogledali Staro mestno elektrarno,
trije oddelki Osnovne šole Božidarja Jakca pa so nas obiskali v
Tacnu, kjer jim je Simon Peternel predstavil MHE Sava Brod.

Elektro energija
donator meseca decembra
Družba Elektro energija že od leta 2012 podpira projekt Botrstvo v Sloveniji in je letos ponosni donator
meseca decembra. Projekt Botrstvo v Sloveniji deluje
pod okriljem ZPM Ljubljana Moste - Polje in je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo
finančno pomoč in spodbudo. Naj spomnimo, da
zgodbe otrok, ki potrebujejo tudi našo pomoč, lahko
preberete na http://www.val202.si/botrstvo.

Meje? Nikoli jih
nisem videl od blizu.
Slišal pa sem, da
obstajajo – v glavah
nekaterih ljudi ...
THOR HEYERDAL
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Osnovnošolci in vrtec na obisku
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Andrej Ribič

Pogovor s predsednikom uprave Elektra Ljubljana Andrejem Ribičem

Za Elektro Ljubljana kljub
ujmi uspešno leto 2014
Za družbo Elektro Ljubljana je leto, ki ga je zaznamovala
naravna katastrofa. Žled, ki je poškodoval velik del omrežja
največjega elektrodistribucijskega podjetja, je na njegovo
poslovanje vplival na vseh ravneh. Kljub temu Elektro
Ljubljana leto končuje s pozitivnimi številkami in dobrim
ugledom. Kaj je potrebno za to, da družba ostane stabilna in
trdna kljub izjemnim razmeram, smo vprašali predsednika
uprave Elektra Ljubljana Andreja Ribiča.

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2014

VISOKA NAPETOST

l Gospod Ribič, leto, ki se izteka, se bo v zgodovino družbe Elektro Ljubljana, pa tudi vašo osebno,
gotovo vpisalo kot prelomno.
Drži. Februarja je Slovenijo prizadel žled, ki je bil po mojem mnenju največja naravna katastrofa za
elektroenergetski sistem v zgodovini Slovenije. Največjo škodo je utrpel prav Elektro Ljubljana, na območju
katerega je bilo v nekem trenutku brez oskrbe z električno energijo več kot 100.000 ljudi. Mislim, da smo se
na katastrofo hitro, pravilno in učinkovito odzvali, zaradi česar nam je električno energijo v zelo kratkem času
uspelo spet pripeljati do vseh uporabnikov omrežja.
l V tem primeru se je zelo dobro pokazalo, kako pravilna je organizacija elektrodistribucijskih podjetij

in kako pomembne so lokalne ekipe, ki poznajo teren in ljudi, mar ne?
Naše ekipe so bile na terenu 24 ur na dan, v snegu, dežju in ledu, da so v mrzlih zimskih dneh elektriko spet
pripeljale do uporabnikov. Naj spomnim, da smo samo v enem tednu znova vzpostavili napajanje Notranjske
z električno energijo, kar brez izjemne požrtvovalnosti zaposlenih Elektra Ljubljana in njihovega strokovnega
dela nikakor ne bi bilo mogoče. Večkrat sem že povedal, da je bil žled dejansko največja reklama za
elektrodistribucijo, saj so odjemalci naše delavce videli, kako so noč in dan delali v vsakršnih razmerah. V tem
času sem spoznal tudi veliko svojih uslužbencev, ki delajo na terenu in jih prej nisem poznal. Bil sem namreč
veliko med njimi in zato dobil povsem drugačen pogled na dogajanje.
Naše delo je nevarno že v vsakdanjih razmerah, vesel sem, da se je v tako težkih delovnih razmerah vse
izteklo tudi brez večjih delovnih poškodb.
Poleg tega pa se v takšnih primerih jasno pokaže, da je tako imenovana kapilarna organiziranost sistema
elektrodistribucij pravilna, saj tako zelo dobro poznamo razmere na terenu, zelo hitro se lahko odzovemo in
pridemo do zadnje hiše, zadnjega odjemalca.
Bo družba lahko v novo leto vstopila sveže, brez misli na to katastrofo?
Žal ne, saj je bila škoda velika – ocenjena je na približno 25 milijonov evrov – in sanacija bo zagotovo trajala
še večji del prihodnjega leta. Naše ekipe se trenutno trudijo znova vzpostaviti daljnovod 110 kV Vrhnika–
Logatec, drugi daljnovod 110 kV, ki napaja Notranjsko in je bil februarja zelo poškodovan. Prav tako je še
veliko dela tudi na srednjenapetostni in nizkonapetostni ravni. Do končne sanacije je omrežje še nestabilno in
upam, da nam bo vreme to zimo bolj naklonjeno. T. i. stoletne vode se pojavljajo vedno pogosteje, upam, da
ne bo enako z žledom.

l

l Konec marca, ko je bila sanacija omrežja v največjem razmahu, vam je nadzorni svet podelil nov
štiriletni mandat na čelu Elektra Ljubljana. Menite, da bi se to zgodilo, če se družba na katastrofo ne
bi ustrezno odzvala?
Prepričan sem, da je bil žled samo eden izmed razlogov za odločitev nadzornega sveta, ki pa ni bil ključen.
Bistveno so vplivali rezultati družbe v zadnjih štirih letih.
To, da so mi nadzorniki podelili nov mandat, je potrditev dela v preteklih štirih letih, pa tudi odgovornost
in zaveza za prihodnje obdobje.
V zadnjih štirih letih smo intenzivno delali na stabilizaciji družbe in stroškovni učinkovitosti. Tako je bil
poslovni rezultat vsako leto za najmanj 20 odstotkov boljši kot leto pred tem, pozitiven rezultat pričakujemo
tudi letos.
Uspešno smo zmanjševali tudi dolg, ki je ob mojem prihodu v podjetje znašal okoli 128 milijonov evrov.
Letos smo tako na 102 milijonih, v prihodnjih dveh letih pa naj bi prišli na 75 do 80 milijonov, kar je za naše
podjetje zdravo razmerje med dolgom in kapitalom. Ta cilj bomo sicer dosegli nekoliko pozneje, kot smo
načrtovali, saj smo se morali letos zaradi sanacije posledic žleda dodatno zadolžiti.

Kljub temu da se še vedno sanira omrežje, pa se še vedno vlaga tudi v njegov razvoj.
Seveda, letos smo za investicije v omrežje zaradi žleda namenili sedem milijonov več, kot je bilo prvotno
načrtovanih – torej 32 milijonov evrov. V prihodnjih dveh letih nameravamo višino investicij povečati do
približno 35 milijonov evrov.

l

Katere so najpomembnejše investicije, ki jih načrtujete oziroma se že izvajajo?
Ravno zaključujemo gradnjo nove RTP 110/20 kV v Mengšu, ki jo gradimo zaradi zagotavljanja zadostne
moči transformacije v normalnih in rezervnih stanjih napajanja na območju Domžal in Mengša.
Zelo pomembna je tudi načrtovana gradnja 34-kilometrskega daljnovoda 110 kV Grosuplje–Trebnje, s
katerim bomo zagotovili rezervno napajanje za RTP Trebnje, ki se zdaj napaja radialno iz RP Hudo, ter osnovno
in rezervno napajanje prihodnje RTP Ivančna Gorica.
Ta vod bo prispeval tudi k izboljšanju kakovosti napajanja vse regije, tudi Bele krajine. Daljnovod je
vzporedna povezava s šibko povezavo med Kočevjem in Novim mestom in bo odjemalcem zagotovil normalno
oskrbo z električno energijo v primeru izpada daljnovoda 110 kV Grosuplje–Beričevo.

l
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Ogled sanacije po žledolomu s predsednico vlade in ministrom

l Letošnje leto je v skupini Elektro Ljubljana in v matični družbi zaznamovalo tudi nekaj pomembnih
kadrovskih sprememb.
Želim si, da bi bila vsa skupina iz leta v leto boljša, bolj stabilna in uspešna. Vendar pa se je treba zavedati, da
je za doseganje drugačnih rezultatov potreben drugačen način dela kot v preteklosti. Tudi zato smo v zadnjem
letu naredili nekaj sprememb, ki bodo po mojem mnenju pozitivno vplivale na poslovanje celotne skupine. Ena
od večjih je bila ta, da je položaj prvega moža Elektro energije prevzel Bojan Kumer, ki je po mojem mnenju
na to mesto prinesel potrebno strokovnost in svežino.

Veliko se govori tudi o morebitnem povezovanju podjetij v skupini, predvsem Elektro energije z
drugimi, partnerskimi podjetji. Zakaj naj bi do tega prišlo?
Kot sem že večkrat pojasnil, menim, da je na slovenskem trgu z električno energijo pa tudi plinom preveč
podjetij, ki se z izjemno nizkimi cenami bojujejo za odjemalce. V takšnih razmerah ne morejo vsi preživeti.
Namen povezovanja je zagotoviti preživetje in stabilnost podjetja. Prav zato bomo iskali dobrega partnerja, s
katerim bomo imeli dovolj sinergij, da bomo uspešni na trgu in odjemalcem za njihov denar ponudili kar
najboljšo vrednost, in s katerim se bo lahko tudi naša hčerinska družba razvijala in širila na nove trge.

l

Letos ste podpisali tudi novo podjetniško kolektivno pogodbo. Ste zadovoljni?
Pogodba je podpisana – že to je znak, da vsebuje določila, ki so sprejemljiva tako za družbo kot tudi za sindikat,
katerega prvi namen je zaščita pravic delavcev. Nova podjetniška kolektivna pogodba je usklajena z aktualno
delovno zakonodajo in prilagojena trenutnim gospodarskim razmeram, vendar pa je v njej še vedno ustrezno
zajeta skrb za zaposlene. Je rezultat trdega dela obeh strani in dolgotrajnih pogajanj.

l

Kaj želite sporočiti zaposlenim pred vstopom v novo leto?
Želim jim sporočiti, da se zavedam njihovega prispevka k razvoju in stabilnosti družbe in izjemne
požrtvovalnosti, ki so jo pokazali letos, in se jim za to še enkrat zahvaljujem. Vesel sem, da skupaj pišemo
zgodbo podjetja, ki je iz leta v leto bolj stabilno in uspešno. Vsem zaposlenim in njihovim najbližjim želim
prijetne praznike ter obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva v prihajajočem letu.l

l
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Potencial Elektro energije
je velik in dober
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
v iztekajočem se letu so na poslovanje Elektro energije najbolj
vplivale ostre konkurenčne razmere na trgu z električno energijo
in vedno težje gospodarske razmere. Za nami je zelo zahtevno
leto, pravzaprav najtežje od začetka samostojne poslovne poti.
Zdaj je že jasno, da bo Elektro energija poslovno leto 2014 zaključila s precej slabšim poslovnim rezultatom kot prvi dve leti
samostojnega poslovanja. Največje odstopanje od načrtovanega
poslovanja v letu 2014 kaže ocena doseženega RVC pri trgovini
na debelo. Tudi na področju trgovine na drobno nismo dosegli
zastavljenih ciljev.
Družba se zato sooča z novimi izzivi v smislu optimizacije notranjih procesov, udejanjanjem novih poslovnih priložnosti, iskanjem in oblikovanjem svežih poslovnih povezav ter še boljših
odnosov s kupci in poslovnimi partnerji. V letu 2015 bodo na
preizkušnji sposobnosti ožjega in širšega vodstva ter vseh zaposlenih Elektro energije za nov razvojni zagon in rešitev starih težav. Za zmanjšanje negotovosti se bomo v začetku leta 2015 reorganizirali, optimizirali in prestrukturirali s ciljem finančne vzdržnosti, maksimalne konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti. Poseben poudarek bo na še večji medsebojni povezanosti vseh zaposlenih, ciljni usmerjenosti poslovanja in stimulativnem delovnem okolju z nagrajevanjem delovnih in uspešnih zaposlenih
ter delitvijo rezultatov.
Zavedam se, da zaposleni zelo občutite težke razmere poslovanja družbe, ko se vsak dan trudite z vsemi izzivi. Zavedam se
tudi, da ste prav vi, vaše znanje in sposobnosti največja vrednost

in kapital podjetja ter ključni člen v verigi uspešnega uresničevanja vseh nujnih in pozitivnih sprememb. Iskreno računam na
vso vašo podporo, da negativno smer poslovanja Elektro energije zaustavimo in obrnemo navzgor. Z našim lastnikom je komunikacija zgledna in tudi lastnik aktivno išče najboljše rešitve.
Naj končam pozitivno. Potencial Elektro energije, tako poslovni kot človeški, je velik in še vedno dober. Naš skupni tržni delež tudi v letu 2014 ostaja blizu 22 % in smo še vedno drugi največji dobavitelj v Sloveniji. Naši kupci nas še vedno prepoznavajo kot zaupanja vrednega dobavitelja in partnerja. Še vedno
imamo samozavest, ki je utemeljena na resničnih dosežkih v poslovanju Elektro energije. V preteklosti je kolektiv Elektro energije že dokazal, da je lahko uspešen; imamo odlične strokovnjake
in dobro ekipo. Zaupam, da bomo to s skupnimi močmi izkoristili, oplemenitili in ciljno usmerili v uspešno poslovanje Elektro energije. Z boljšim poslovnim rezultatom v letu 2015 bomo
dokazali lastniku svojo pravo vrednost kljub izredno težkim razmeram poslovanja, ki nas čakajo tudi v letu 2015.
Poleg nas, ki se vsak dan trudimo z vsemi izzivi, del tega napora prenašajo tudi naši najbližji. Zato izrekam iskreno zahvalo
celotnemu kolektivu Elektro energije in vašim najbližjim. Skupaj z vsemi sodelavci Elektro energije se zahvaljujem tudi lastniku za zaupanje in sodelavcem v skupini Elektro Ljubljana za
dobro sodelovanje.
V novem letu želim vam in vsem, ki jih imate radi, vse dobro.
Naj bo leto 2015 prežeto z optimizmom in odločnostjo. l
Mag. Bojan Kumer, direktor
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Elektro Ljubljana OVE,
inženiring s področja
obnovljivih virov energije,
d. o. o., v letu 2014
eto 2014 je bilo za podjetje Elektro Ljubljana OVE d. o. o. leto uresničevanja zastavljenih ciljev in
obvladovanja procesov proizvodnje električne in toplotne energije ter storitve trženja inženiringa s področja
obnovljivih virov energije z namenom izvedbe projektov »na ključ«. Pri tem smo se držali smernic našega
poslanstva, to je razvoj učinkovite in trajnostne preskrbe uporabnikov zelene električne energije z visoko
kakovostjo. Zato smo prenavljali in gradili lastne proizvodne zmogljivosti, uspešno sodelovali pri gradnji
kogeneracijskih naprav za trg in delovali na področju razvoja in uvajanja novih tehnologij, ki so neposredno
povezane z našim ciljnim udejstvovanjem.
Dejavnost podjetja poleg proizvodnje električne energije v MHE in SE širimo še na druga področja – gradnja
elektročrpalk, postavitev toplotnih črpalk, izvedba celovitih projektov za objekte na biomaso in zemeljski plin ter
projekti na področju učinkovite rabe energije (URE). Takšna diverzifikacija je še posebej pomembna, ker je
spodbud za tovrstne projekte vse manj. Žal je to posledica nespametnega in nenadzorovanega delovanja denarnih
spodbud, ki jih država ni znala ali hotela pravočasno sistemsko omejiti na raven sprejemljivega.
Od začetka leta 2014 ima Elektro Ljubljana OVE d. o. o. sodobne poslovne prostore na obrobju Ljubljane v
Črnučah. V podjetju je sedem zaposlenih, ki delujejo na področju proizvodnje in vzdrževanja lastnih proizvodnih
naprav, razvoja in gradenj za trg ter trženja teh storitev. V letu 2014 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 izjemnega hidrološkega leta (statistično največ padavin po letu 1965), ki je pozitivno
vplivalo na proizvodnjo električne energije v malih hidroelektrarnah, in izjemno uspešne prodaje naših tržnih
dejavnosti.
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Leto 2014 je še posebej pomembno, saj smo intenzivno delovali na več segmentih ponudbe izvedbe projektov
na ključ s področja obnovljivih virov energije. Tako smo za naše naročnike zgradili pet kogeneracij na zemeljski
plin na območju Celja, Slovenj Gradca, Krškega in Ljubljane. Projekt prenove ogrevanja je poleg vgradnje
kogeneracijskih naprav vključeval celovito modernizacijo kotlovnic in optimizacijo hišnega toplovodnega omrežja
ter zamenjavo plinskih kotlov. Kotlovnice so opremljene z napravami najnovejše tehnologije s stališča optimalne,
predvsem pa racionalnejše proizvodnje in distribucije toplote ter njenega vodenja in upravljanja. Za celotni sistem
upravljanja kotlovnic je nameščen centralni nadzorni sistem, prek katerega je vodena proizvodnja toplotne in
električne energije. Lastni sistem za upravljanje proizvodnih virov smo nadgradili z novo aplikacijo za upravljanje
kotlovskih postrojenj, s čimer smo optimizirali vse energente, ki primarno energijo pretvarjajo v končno. Vsi
projekti so že v funkciji v letošnji 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 se bo porabila za lastne potrebe, presežki pa bodo oddani
v omrežje in prodani na trgu.
Na področju ogrevanja z lesno biomaso se začenja že druga ogrevalna sezona na lokaciji Iskra Semič, kjer smo
pred prvo ogrevalno sezono zamenjali fosilni energent na lesno biomaso, s čimer se podjetju Iskra Sistemi zagotovi
letno 2000 MWh toplotne energije, kar zadovoljuje celotne njihove potrebe po ogrevanju. Postavili smo tudi
lastno kogeneracijo na lokaciji poslovne stavbe DE Novo mesto. Zaključujemo objekt soproizvodnje toplote in
elektrike na območju Zaplane, ki bo končana predvidoma prihodnje leto. 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. Na področju elektropolnilnih postaj izvajamo celovit inženiring za
postavitev najsodobnejše elektročrpalke na želeni lokaciji, njeno vključitev v celovit sistem daljinskega upravljanja
s polnilno infrastrukturo, redno vzdrževanje in nadzor nad delovanjem.
Kljub temu da zaradi nestimulativnega financiranja proizvodnih enot OVE, ki je po 22. septembru odpravil
podporne sheme in je zanimanje za tovrstne projekte povsem presahnilo, svoje izkušnje in znanje s tega področja
tržimo naprej s poudarkom na industrijskih sistemih TČ, ki so trenutno najbolj zanimivi z vidika tako tehnologije
kot ekonomike.
Poleg običajne pozornosti vzdrževanju MHE, kjer se je reševalo posledice žledoloma in poplav, smo še posebno
pozornost namenjali kakovostnemu rednemu vzdrževanju sončnih celic, ki je pomembno za optimalno izrabo
potenciala sončnih elektrarn. V ta namen 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 nadzorne preglede vseh elementov. Izvajamo tudi
intervencijsko vzdrževanje sončnih elektrarn, ki obsega intervencijska popravila opreme, sanacijo opreme zaradi
večjih napak ali okvar, ki jih ni možno odpraviti na terenu in zahtevajo namestitev rezervne opreme.
V zadnjem obdobju smo svojo dejavnost razširili tudi na preglede za energetsko izkaznico, saj je podjetje Elektro
Ljubljana OVE d. o. o. pridobilo pooblastilo ministrstva za infrastrukturo za izvajanje te dejavnosti. To je še
posebej pomembno, saj želimo svoje dejavnosti na področju URE v prihodnje še okrepiti.
Za leto 2015 načrtujemo poleg proizvodnje električne energije v lastnih malih hidro- in sončnih elektrarnah ter
proizvodnje toplotne energije več drugih projektov, predvsem postavitev toplotnih črpalk, električnih polnilnih
postaj in več inženirinških projektov in pregledov za energetske izkaznice, še naprej pa bomo iskali nove
priložnosti za svetovanje, izvedbo in vzdrževanje na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe
energije.
Ob koncu leta 2014 se kupcem naših storitev, svojim sodelavcem v Elektru Ljubljana OVE d. o. o.,
kolegom skupine Elektro Ljubljana d. d., zunanjim partnerjem in vsem, ki ste kakor koli pripomogli k
našemu uspešnem delovanju, iskreno zahvaljujem za vaše strokovno in korektno sodelovanje. Vsem vam
in vašim domačim želim prijetne praznične dneve, v prihajajočem letu pa zdravja, sreče in osebnega
zadovoljstva. l
Mag. Matjaž Glavič, direktor Elektra Ljubljana OVE d. o. o.
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Od leve proti desni: Uršula Krisper, Marija Košir, Klemen Hrovat, Tadej Šinkovec, Igor Volf in Nataša Oblak

OE storitve za uporabnike

Usmerjeni k ciljem
edno je pravi izziv postaviti jasne in ambiciozne cilje, ki
so vodilo v posameznem letu. V naši OE smo jim v letu
2014 uspešno sledili, spremenjenim razmeram pa smo
se sproti hitro in učinkovito prilagajali.
V OE storitve za uporabnike skrbimo za kakovostno izvajanje
storitev v celotnem življenjskem ciklu uporabnika distribucijskega omrežja. Osnovne dejavnosti sproti sistematično nadgrajujemo z naprednimi storitvami.
V letu 2014 je procese v veliki meri determiniral prehod na
nov informacijski sistem eIS, ki je po večkratnih preteklih neuspelih poskusih prešel v uporabo septembra 2014. Veliko truda
vseh sodelavcev je bilo namenjenega omenjenemu pripravljalnemu delu v povezavi z načrtovanim prehodom, po prehodu pa
je bilo potrebnih veliko aktivnosti za odpravo evidentiranih anomalij in začetnih težav. Ne glede na navedeno je bilo treba poleg primarnega testiranja eIS hkrati pravočasno prilagoditi vse
procese in pripraviti ustrezne rešitve za vse podporne informacijske rešitve, ki uporabljajo podatke nekdanjega integriranega
informacijskega sistema.
Ko se ozremo v leto 2014, je težko brez subjektivne note ocenjevati mejnike, ki bi jih bilo treba še posebej izpostaviti, pri tem
nehote po krivici zapostaviti nekatere druge, ki zaradi specifike
bralcu navadno ostajajo nekoliko skriti.
Poleg omenjenega prehoda na novi eIS v septembru si bomo
leto 2014 vsekakor zapomnili po vzpostavitvi enotnega klicnega
centra. Z vpeljavo dvoizmenskega dela operaterjev smo podaljšali razpoložljivost klicnega centra za splošna vprašanja s področja
dejavnosti SODO. Hkrati smo glede na zahteve EZ-1 nadgradili
pripadajočo informacijsko podporo za obveščanje uporabnikov

V

v primeru del na merilnim mestih (menjave števcev itn.). Na segmentu merjenja električne energije bo skladno z začrtanimi cilji
do konca leta 2014 z napredno merilno infrastrukturo opremljenih več kot 92.000 merilnih mest, od tega 77.322 merilnih mest
gospodinjstev (26 odstotkov gospodinjstev). Glede na zahteve
EZ-1 in analize stroškov in koristi z uvedbo naprednega merjenja v Sloveniji, ki jo je izdelala agencija za energijo, bo treba do
leta 2020 zagotoviti 80-odstotno opremljenost merilnih mest z
naprednimi števci, kar posledično pomeni menjavo pribl. 40.000
števcev letno. Za podjetje bo to vsekakor zelo velik organizacijski in investicijski zalogaj. S konstruktivnim sodelovanjem in ciljno
usmerjenostjo vključenih v pripadajoči proces verjamemo, da
bomo kos tudi temu projektu.
Na segmentu naprednih storitev ter sodelovanja v okviru evropskih projektov s področja elektromobilnosti, učinkovite rabe
energije in vzpostavitve virtualne elektrarne na mednarodni ravni smo od leta 2011 do letošnjega decembra prejeli 316.045,64
evra nepovratnih sredstev. Nabor projektov, v katerih aktivno sodelujemo, se iz leta v leto povečuje. V prvi polovici 2014 smo
tako vključeni v nov projekt, ki ga financira avstrijsko državno
podjetje, ustanovljeno za pospeševanje razvoja.
Seveda vse navedeno ne bi bilo možno brez predanih sodelavcev
in medsebojnega ustvarjalnega sodelovanja. Izkoristil bi to priložnost in se vsem sodelavcem Elektra Ljubljana zahvalil za korektno in uspešno sodelovanje. V letu, ki je pred nami, pa vsem
zaposlenim in njihovim bližnjim želim predvsem zdravja, veselja in uspehov na vseh področjih.l
Igor Volf, OE storitve za uporabnike
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Od leve proti desni: Matjaž Keršnik, Vlado Lenardič, Tomaž Pungartnik, Darija Rus Jamnik,
Milena Lužar, Matjaž Osvald, Rajko Hribar, Martin Drgan in Janez Skok

OE obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja

Kljub havariji uspešno
zagotavljali zanesljivo in
kakovostno oskrbo z elektriko
letu 2014 je delo OE ORDO najbolj zaznamovala
januarska naravna ujma, ki je povzročila veliko škode
na elektroenergetskih napravah Elektra Ljubljana d. d.
Zaradi potrebe po obsežni obnovi omrežja se je pripravil
rebalans plana investicij v višini 33 milijonov evrov s ciljem
vzpostavitve v normalno stanje čim večjega dela poškodovanega
omrežja. Temu cilju in drugim zahtevam zunanjih deležnikov so
svoje načrte in delo prilagodile tudi druge službe v OE ORDO.
Kljub havariji pa smo uspešno uresničevali temeljno poslanstvo,
to je zagotavljati zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno
energijo.
V petek, 31. januarja 2014, je žled, ki je prizadel skoraj vso
Slovenijo, začel uničevati tudi elektroenergetsko infrastrukturo
Elektra Ljubljana. Najbolj je poškodoval omrežje na območju
Notranjske, Kočevske, Žirov in Kamnika. Vsem načrtom v OE
ORDO za leto 2014 so se v trenutku spremenile prioritete. Takoj
se je začela zasilna sanacija omrežja. S sprejetjem rebalansa
plana investicij v juniju pa smo določili prioriteto in strategijo
investiranja za trajno odpravo posledic havarije. Za spremljanje
poteka havarije in zajema podatkov o škodah se je za namene
poročanja o stanju naprav in prijavljanja škodnih primerov
prilagodila informacijska podpora. Angažirani so bili vsi
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zaposleni v oddelku za obratovalno dokumentacijo za
evidentiranje škodnih primerov ter obdelavo podatkov o stanju
omrežja za potrebe poslovodstva in zunanjih deležnikov. Ta
dogodek dispečersko službo spremlja skozi vse leto 2014, saj je
treba za normalen potek nujnih vzdrževalnih del večkrat iskati
alternativne povezave in načine napajanja odjemalcev.
Kljub velikemu obsegu investicij za sanacijo omrežja pa smo
za zagotavljanje zanesljive in kakovostne distribucije električne
energije v letu 2014 investirali v gradnjo RTP 110/20 Mengeš,
gradnjo 110 kV DV polja Mengeš v RTP Domžale, izvedbo
resonančnih ozemljitev nevtralne točke (RONT) v RTP
Domžale, RTP Kamnik, RTP Žiri, RTP Črnuče, RTP Logatec in
RTP Cerknica, gradnjo dvosistemskega kablovoda 20 kV RTP
Grosuplje–RP Škofljica in gradnjo kablovoda 20 kV RP
Kozarje–TP Gmajnice. Za objekt RTP 110/20 kV Dobruška vas
s 110 kV vključitvijo smo zaključili prostorsko umeščanje in
izdelali PGD projektno dokumentacijo, podali vlogo za
pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobili za celotno traso
dokazila o pravici graditi objekt 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP
Gotna vas. Intenzivno smo pridobivali pravico graditi za prvo
fazo gradnje objekta DV 2 x 110 kV RTP Grosuplje–RTP
Trebnje.
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110-kV povezava z Notranjsko je bila v ujmi zelo poškodovana.

Na področju načrtovanja razvoja distribucijskega omrežja smo
v letu 2014 pripravili desetletni načrt razvoja distribucijskega
omrežja Elektra Ljubljana d. d. za obdobje 2015–2024, ki
upošteva tehnične, zanesljivostne, ekonomske in okoljevarstvene
kriterije, ki zagotavljajo dolgoročno optimalen razvoj omrežja
družbe.
V letu 2014 smo zaradi staranja distribucijskega omrežja,
povečane porabe, priključevanja razpršene proizvodnje in zahtev
po zanesljivem in kakovostnem napajanju uporabnikov izdelali
naslednje elektroenergetske elaborate: vključitev RTP 110/20 kV
Mengeš v DO, vključitev RTP 110/20 kV Litostroj v DO in
rezervno napajanje RTP 110/20 kV Polje ob prehodu Papirnice
Vevče na napetostno raven 20 k. Izdelane so bile tudi
elektroenergetske analize na območjih Grosuplja, Domžal in
Litije. Za povečanje moči obstoječih odjemalcev in vključitve
novih smo izdelali analize napajanja, npr. za Sintal, RCEROD,
Messer, Elvez, Porsche in Mons. Več manjših analiz smo opravili
za potrebe izračuna izgub moči v omrežju in padcev napetosti.
Po več letih razvoja se je septembra 2014 končala prenova IIS.
V prvi polovici leta smo zato v službi razvoja DO testirali in
dopolnjevali aplikacije eIS za izdajanje soglasij, koordinirali
izobraževanja referentov za izdajo soglasij in pripravili vse
potrebno za vpeljavo novega eIS. V drugi polovici leta 2014 smo
vpeljali nov eIS, koordinirali odpravo pomanjkljivosti in
pripravljali predloge za dopolnitev. Tudi v letu 2015 bomo
odpravljali pomanjkljivosti novega eIS in sodelovali pri njegovi
nadgradnji.
V okviru UVC in internega tehničnega izobraževanja smo leta
2014 izvedli osem izobraževanj, ki se jih je skupaj udeležilo 172
delavcev. Predstavljene so bile teme z naslovi: Predstavitev NNodklopnikov, Kvalitetni prevzemi EM v skladiščih, NV- in
VV-varovalke, Novosti na NN- in SN-opremi, Hidrotesnjenje
kablov pri prehodu v TP, Enožilni in trižilni kabli, Gradnja
nadzemnih vodov in Pregled tipskih dokumentov z usmeritvami
za projektiranje. Aktivno smo sodelovali tudi v projektni skupini
za tipizacijo v okviru GIZ, kjer smo izdelali naslednje tehnične
smernice:
• GIZ TS-1 enožilni energetski kabli 20 kV
• GIZ TS-2 NN-energetski kabli 1 kV
• GIZ TS-3 SN-trižilni energetski kabli 12-20-24 kV
• GIZ TS-4 Kabelski pribor 12-20-24

• GIZ TS-5 Tokovni spoji s kabelskimi čevlji in tulci
• GIZ TS-6 Tehnični podatki distribucijskega omrežja
• GIZ TS-7 Usmeritve za gradnjo nadzemnih vodov
• GIZ TS-8 Usmeritve za gradnjo kabelskih vodov
• GIZ TS-9 Pojmovnik s področja obratovanja DEES
Poleg navedenih tehničnih smernic so bile v oddelku za
tipizacijo izdelane tudi tehnične smernice za vijake in kovinsko
opremo.
V letu 2015 želimo končati tiste investicije, ki so pomembne
za skladen razvoj distribucijskega omrežja, zato načrtujemo
gradnjo daljnovoda 2 x 110 kV Kleče–Litostroj, gradnjo 110 kV
polja TR 4 v RTP 110/20 kV Polje, izvedbo resonančnih
ozemljitev nevtralne točke (RONT) v RTP Cerknica in RTP
Logatec ter začetek izvedbe 20 kV vključitve v novo RTP
Mengeš. Do spomladi načrtujemo pridobitev gradbenega
dovoljenja in izdelavo PZI projektne dokumentacije za objekt 2
x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas ter pridobitev gradbenega
dovoljenja za prvo fazo objekta: DV 2 x 110 kV RTP Grosuplje–
RTP Trebnje. Za sanacijo DV Logatec–Žiri bomo v letu 2015
izdelali dokumentacijo in pridobili pravico gradnje stojnih mest,
ki so se porušila med havarijami.
Na področju razvoja distribucijskega omrežja bomo v
prihodnjem letu izdelali elektroenergetske analize za vključitev
RTP 110/20 kV PCL v DO, vključitev RTP 110/20 kV Bežigrad
v DO in rezervno napajanje RTP 110/20 kV Vič po prehodu
območja Rudnik in Snage na napetostno raven 20 kV s
perspektivo nadaljevanja prehoda RTP Vič na napetostno raven
20 kV. Prav tako bomo aktivno sodelovali pri izdelavi analiz za
povečanje moči obstoječih in priključitev novih uporabnikov na
distribucijsko omrežje Elektra Ljubljana.
Na področju vzdrževanja pa želimo poleg izvedbe
načrtovanega vzdrževanja z nadgradnjo programske opreme
prostorskega informacijskega sistema, sistema za vodenje
evidenc in nadaljevanjem projekta Maximo izboljšati podporo
evidencam in s tem vzpostaviti kakovostnejšo podlago za
poslovne odločitve in nadaljnjo racionalizacijo vzdrževanja.
Vsem sodelavcem se zahvaljujem za vloženi trud in opravljeno
delo v iztekajočem se letu. Za prihajajoče leto pa želim obilo
sreče, zdravja, veselja in lepih trenutkov. l
Matjaž Osvald, izvršni direktor OE obratovanje in razvoj
distribucijskega omrežja
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Od leve proti desni: Marjan Strnad, Saša Svetlin, Zoran Lebič in Damjan Miklič

OE STORITVE NA DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU

Za nami je zahtevno,
a vendarle uspešno leto
letu 2014 je organizacijsko enoto SDO in tudi celotno
družbo zaznamoval februarski žledolom in odpravljanje
njegovih posledic, ki je trajalo skoraj vse leto. Posledice
verjetno najobsežnejšega žledoloma v zgodovini družbe so
vplivale na normalno poslovanje enote oziroma njene redne
izvajalske procese, saj je bilo treba februarja in v naslednjih
mesecih najprej vzpostaviti normalno napajalno stanje
odjemalcev na SN- in NN-ravni. Na najbolj prizadeta območja
distribucijske enote Ljubljana okolica (nadzorništva Cerknica,
Logatec, Vrhnika in Žiri, delno Kamnik in Domžale) in Kočevje
(nadzorništva Ribnica in Kočevje) so bile napotene vse
razpoložljive delovne skupine iz drugih distribucijskih enot, pri
čemer se je izkazala izredno velika požrtvovalnost in
prizadevnost vseh delavcev za čimprejšnje popravilo omrežja ter
zagotovitev normalne oskrbe odjemalcev z električno energijo.
Tako so delavci ves februar dan in noč brez zadržkov odpravljali
posledice žledoloma v izjemno neugodnih vremenskih razmerah
in posledično težkih razmerah dela. Od aprila so se sanirale in
odpravljale začasne rešitve napajanja transformatorskih postaj
(priključni SN-vodi) in tudi NN-omrežja.
Pri tem velja poudariti še to, da je bilo zelo malo delovnih
nezgod (tri lažje naših delavcev in ena zunanjega), kar je
posledica oziroma splet tako ozaveščenosti naših delavcev kot
tudi srečnih okoliščin.

V

Kot je bilo že omenjeno, so posledice žledoloma odpravljali
praktično vse letošnje leto, ponekod pa jih bodo tudi še v letu
2015 zaradi neodkritih ali prikritih napak, predvidoma na NNomrežju.
Kljub temu da nam poletje predvsem zaradi dežja ni bilo
najbolj naklonjeno, bo zadani načrt investicij praktično na vseh
distribucijskih enotah izpolnjen, zaradi žledoloma pa je bilo treba
temu primerno terminsko prilagoditi posamezne delovne procese
oziroma dela predvsem vzdrževalne narave.
Na področju tržnih storitev je bilo kljub slabim obetom
razmeroma uspešno leto, ki bo zelo verjetno po realizaciji v
skupnem nekoliko preseglo lansko. Letos smo izvedli nekaj
objektov, ki smo jih v komercialnem smislu spremljali že dlje
časa. Z uspešnim izvajanjem komercialnih aktivnosti, kot so
javljanje na javne razpise in naročila, politika tržnih cen,
reference, ter s tem posledično večjo prepoznavnostjo družbe pri
naročnikih nam je uspelo dobrih 10 odstotkov prometa (na
segmentu elektromontažnih del) ustvariti zunaj naše družbe, tj.
pri drugih distribucijskih podjetjih. Tako smo izvedli nekaj
obsežnih in vrednostno večjih objektov, za katere smo dobili
nove reference (prenova transformatorske postaje v
Univerzitetnem kliničnem centru, Mercatorjevi hladilnici v
Zalogu, delna rekonstrukcija DV 2 x 110 kV TE TOL–RTP
Črnuče, TP Inotherm, TP Nolik, TP Melamin, gradnja
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elektroenergetske infrastrukture za več čistilnih naprav …),
nekaj projektov smo izvedli na območju drugih distribucijskih
podjetij (TP Incom, TP ČN Pivka, TP ČN Vipava, TP Pet pak
itn.) in za prihodnje leto tudi že sklenili nekaj pogodb (20 kV
KB na območju TDR Ruše, TP za Dom Danice Vogrinec,
Bolnišnica Jesenice – urgenca ipd.).
V prihodnjem letu pričakujemo še boljšo oziroma višjo
realizacijo tovrstnega dela zunaj naše družbe.
Na podlagi tega smo ugotovili, da je naša družba za različna
elektromontažna dela (ki so v spektru naših tržnih storitev) pri
konkurenčnih podjetjih, izvajalcih, investitorjih oziroma na
splošno pri podjetjih, ki se ukvarjajo z elektromontažnimi deli,
razmeroma prepoznano in uveljavljeno podjetje z dobrimi
referencami, znanjem, opremo in kadri.
To nam pove, da smo na pravi poti in da je treba kljub krizi in
veliki konkurenci nenehno izvajati z delom in referencami
podprte komercialne aktivnosti ter še več vlagati v promoviranje
in oglaševanje dejavnosti in storitev naše družbe.
Stagnacijo oziroma upad pa je moč opaziti pri izvajanju
priključkov in projektiranju za trg oziroma tuje naročnike. Tako
je zaradi manj novogradenj od leta 2012 do letos število
priključenih novih merilnih mest vsako leto upadlo za približno
20 odstotkov, zaradi zmanjšanja obsega del in večje konkurence
tudi na tem področju pa je posledično slabši izkupiček tovrstnih
storitev.

Kako v prihodnjem letu?
V prihajajočem letu bomo pri izvajanju ključnih nalog
organizacijske enote, tj. distribucije električne energije, gradnje,
vzdrževanja in razvoja distribucijskega omrežja ter zanesljivosti
oskrbe z električno energijo, poskušali kar najbolj uspešno
zadovoljiti odjemalce, naročnike in poslovne partnerje naše
družbe ter izpolnjevati zadane cilje v smislu:
• izboljševanja organizacije del in optimiziranja izrabe delovnega
časa za zagotavljanje izvedbe vzdrževanja elektroenergetske
infrastrukture, lastnih investicij in tržnih del v okviru
normativov,
• izobraževanja in izvajanja del na področju VN-kabelske
tehnike ter del pod napetostjo za lastne potrebe in trg,
• izboljšanja uporabe enotnih popisov del, tipizacije in kalkulacij
na projektantskem področju,
• povečanja komercialnih in izvedbenih aktivnosti za povečanje
prihodkov na trgu,
• vzpostavitve informacijsko podprtega upravljanja delovnih
skupin v smislu projektnega vodenja na distribucijskih enotah
(v sodelovanju z OE ORDO),
• povečanja prepoznavnosti in ugleda Elektra Ljubljana in njenih
dejavnosti v širšem slovenskem prostoru,
• zadržanja obstoječih in pridobivanja novih kupcev ter
vzdrževanja poslovnih odnosov na področju tržnih storitev s
poudarkom na referencah in tradiciji z obstoječimi in novimi
poslovnimi partnerji, ki so bodisi kupci oziroma naročniki
bodisi dobavitelji ali proizvajalci,
• zagotavljanja zahtevanega donosa posamezne tržne storitve.
Med organizacijskimi spremembami v enoti je najbolj
omembe vredna predvidena priključitev nadzorništva Litija k
distribucijski enoti Trbovlje.
V prihodnjem letu tako kot prejšnja leta načrtujemo izvedbo
ADSS-kablov z lastnim kadrom v dolžini pribl. 30 kilometrov,

prav tako bomo poskusili izvesti vsa elektromontažna dela na
110 kV prostozračnem omrežju.
Treba je nadaljevati projekt del pod napetostjo, in sicer z
izobraževanjem, še bolj pa večjim trženjem te storitve ter
izobraževanjem in izvedbo del na področju VN-kabelske tehnike
za lastne potrebe in trg, saj je predvidenih kar nekaj projektov na
tem segmentu elektromontažnih del.
Poudarek bo tudi na spremljanju, uporabi in morebitnih
korekcijah izdelanih normativov, ki lahko pripomorejo k
izboljšanju organizacije dela in optimiziranju izrabe delovnega
časa (normativ za dela na 110 kV DV in ovijanju optike,
normativ za spremljanje in nadzor nad delom, normativi za
elektromontažna dela na SN- in NN-omrežju, normativ za dela
na priključkih) in so že vključeni v programsko orodje za
izdelavo kalkulacij in predračunov Blist.
Na tem področju nas v okviru izvajanja investicij čaka še
opredelitev aktivnosti v smislu pripravljalnih in zaključnih del
investicij ter posledično priprava normativa (ali več njih), tako da
bo investicija oziroma njen življenjski cikel podprt in opredeljen
tudi z ustreznimi normativi, idejno oziroma testno pa tudi z
uporabo razpoložljivih orodij za terminsko planiranje
(aktivnosti) investicije v njenem izvedbenem ciklu.
Z uporabo obstoječih programskih orodij bo treba tudi
izboljšati izkoriščenost delovnih skupin oziroma organizacijo
dela ter načrtovanje in izvajanje njihovega tedenskega/
mesečnega dela, z idejo oziroma pilotskim projektom razširiti
uporabo teh za načrtovanje zasedenosti naše težke mehanizacije
oziroma tovornjakov.
Glede na izkušnje bo treba še izobraževati projektante in druge
delavce, ki pripravljajo popise za investicije v projektni
dokumentaciji, o uporabi programskega orodja Blist.
Nadaljevali bomo z več razvojnimi projekti (izdelava
kalkulacijskih gradnikov za pripravljalna in zaključna dela,
kalkulativne osnove – tehnološki popisi del za gradbena dela,
tipski popisi del in kalkulacije za projektantske predračune, ABC
projektov v programskem orodju BLIST in programsko orodje
za spremljanje komercialnih tržnih poslov), delo pa bo potekalo
v projektnih timih.
V zvezi s sistemom vodenja kakovosti bomo ob upoštevanju
priporočil in ukrepov ter posledično z dopolnitvijo obstoječih
navodil in tudi novimi (vezanimi na poslovne procese) poskušali
izboljšati organizacijo in pripravo dela tako na reguliranem kot
tržnem segmentu ter tudi tako skrbeti za optimizacijo delovnih
nalog, stroškov in analiziranja ter spremljanja porabe sredstev
investicij.
Na koncu bi se še enkrat zahvalil vsem delavcem na terenu in
tudi drugim, ki so v žledolomu v začetku leta s svojo
prizadevnostjo in delom v izjemno težkih razmerah pri sanaciji
omrežja pokazali svojo pripadnost družbi, s tem pa tudi zelo
pozitivno vplivali na podobo in ugled naše družbe v celotni
javnosti, še posebej pa pri prizadetih odjemalcih.
Vsem zaposlenim v enoti in tudi drugim sodelavcem v družbi
bi se zahvalil za njihov trud in prispevek k skupni uspešni
realizaciji gospodarskega načrta.
Sodelavkam in sodelavcem, njihovim bližnjim in vsem našim
upokojencem v prihajajočem letu želim veliko zdravja, osebne
sreče in uspehov! l
Zoran Lebič,
izvršni direktor OE SDO
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Ob iztekajočem se letu razmišljamo o dogodkih, ki so pomniki. Ni lahko objektivno ocenjevati, kaj bo tisto, kar ne bo pozabljeno. Za distribucijsko enoto okolica je to izpeljava zahtevnejših projektov, ki jih ni malo, in pa ugled, ki ga ustvarjamo pod
blagovno znamko Elektro Ljubljana d. d. Čas bo pokazal svoje,
pomniki ostajajo, nepomembni dogodki pa naj končajo na smetišču zgodovine.
Še enkrat bi se rad zahvalil vsem sodelavcem Elektra Ljubljana d. d. za sodelovanje. V letu, ki prihaja, vsem skupaj želim veliko osebne sreče, zdravja in veselja ter obilo delovnih uspehov. Voščilo je namenjeno tudi vašim družinam. l
Iztok Bartol, direktor DE Ljubljana okolica

Monterji pri odpravi posledic žleda

Distribucijska enota
Ljubljana mesto

DE Ljubljana okolica

Delo tudi onkraj meja DE

Leto izzivov in sprememb

Kljub temu da distribucijska enota Ljubljana mesto upravlja v
večjem delu kabelsko srednjenapetostno omrežje, se
februarskim okvaram na omrežju zaradi žleda nismo izognili.
Zaradi okvar na srednjenapetostnih daljnovodih, ki potekajo po
gozdnem območju severnega dela Ljubljane, je bila pretrgana
dobava uporabnikom na območju Golega Brda, Tacna, Rašice
in Gameljn. Sodelavci enote smo ponosni, da smo z usklajenim
delovanjem vseh služb enote v razmeroma kratkem času
vzpostavili dobavo električne energije po začasnem omrežju
vsem uporabnikom in do konca pomladi okvarjeno prostovodno
omrežje večinoma nadomestili z zanesljivejšim kabelskim
omrežjem. Do konca leta so sodelavci enote vključeni tudi v
odpravo okvar na območju distribucijske enote Ljubljana
okolica.
Pred leti optimistično zastavljenemu načrtu prehoda napetostne ravni z 10 kV na 20 kV na območju distribucijske enote Ljubljana mesto smo leta 2014 sledili le delno. Spremembo napetostnega nivoja nam je do zdaj deloma uspelo izvesti na območju
Polja, Sneberij, Zaloga, Vevč in Litostroja. Nezagotovljena finančna sredstva za investicije v omrežje so razlog, da se bo v
letu 2015 projekt izvajal le v minimalnem obsegu.
Intenzivnost novogradenj se v zadnjih letih na območju mesta Ljubljana zmanjšuje. Obseg izdanih dokumentov za priklju-

Je novo leto res spet pred vrati? Upajmo, da bo nova zima bolj
prizanesljiva! Dejansko se je vse poslovno leto vrtelo okoli
pretekle zime, ki nam jo je zagodla kot še nikoli. Česar ni uničil
žled, so nadomestile poplave. Obupno leto, ljudje so se nadelali
in naveličali mraza. Najhuje pa je, da smo leto zapravili za
saniranja in da se razvojno nismo mogli pomakniti naprej. Hujša
je lahko le še vojna. Edino pozitivno je, da smo nekaj malega
daljnovodov pokablili.
Na DE LO smo s kadrovskimi in organizacijskimi spremembami želeli lažje slediti bistvenim ciljem:
1. zadovoljevati razvojne potrebe po el. energiji podjetij, ki se
trudijo za nova delovna mesta,
2. zadovoljevati potrebe po el. energiji drugih bodočih odjemalcev,
3. zagotavljati vsaj predpisane minimalne standarde kakovosti
obstoječim odjemalcem,
4. izvajati naloge stroškovno optimalno,
5. ustvarjati dodatne prihodke.
Vsi smo razporejeni v procese, ki so definirani tako, da lahko
le kot celota sledimo zapisanim ciljem. Pomembno pa je, da cilje dobro pozna tudi posameznik, se z njimi poistoveti in pri vseh
svojih ravnanjih nenehno preverja, ali je na pravi poti. Vodjem
je zaupana skrb, da ne odnese s poti skupin, posameznikov ali
procesov, zato je razumljivo, da hodijo spredaj in da jim drugi
sledijo. Takšna ali drugačna organiziranost ne spreminja niti ciljev niti bistva. Vsakdo lahko s svojim dobrim delom ustvarja v
podjetju pomembno dodano vrednost, vsi skupaj pa lahko s sodelovanjem v isti smeri prispevamo k še stabilnejšemu podjetju.
Kot se je pred leti nadzorništvo Črnuče priključilo DE LM, se
bo z novim letom nadzorništvo Litija priključilo DE TR. Prepričan sem, da bo sprememba v prid odjemalcem in da bodo zaposleni v nadzorništvu lahko enako dobro opravljali svoje naloge. Sprejemajmo spremembe s pozitivnim individualnim angažiranjem ter optimizmom in dajmo prihodnosti nekaj časa.
Medsebojno sodelovanje samo po sebi prinaša pozitivne učinke,
v smislu ne samo konkurenčnosti, ampak tudi osebnega zadovoljstva, ki ga zlasti v božično-novoletnem času radi zaželimo
drug drugemu.

Odprava posledic žleda v Tacnu
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čevanje novih uporabnikov tudi za prihodnje leto ne nakazuje
spremembe gibanja. V letu 2014 smo tako končali investicije v
omrežje, ki so zagotovile priklop novih uporabnikov na področju
stanovanjske soseske Brdo jug in Srebrne hiše ob Dunajski cesti. V letu 2015 bo dograjeno še omrežje, ki bo omogočalo priklop novih uporabnikov v soseskah Polje III in Dolgi most.
Sredstva za investicije bodo tako leta 2015 namenjena večinoma obnovi obstoječega omrežja, kar posredno v poznejših obdobjih vseeno omogoča izvajanje prehoda. Z obnovo želimo doseči večjo zanesljivost omrežja in predvsem zaposlenim zagotoviti večjo varnost pri uporabi omrežja.
Tudi za prihodnje leto si zastavljamo cilj izboljšati raven storitev za uporabnike. Iskali bomo rešitve za izboljšanje odzivnosti pri storitvah in pomagali uporabnikom v birokratsko zahtevnih postopkih priključevanja.
Prepričan sem, da nam tako izzivov za prihodnje leto ne bo
zmanjkalo. Kot do zdaj jih bomo v dobrem in slabem poskušali
s sodelavci čim uspešneje rešiti. Lepe praznike, zdravo, uspešno
leto 2015 želim vsem sodelavcem in njihovim bližnjim. l
Roman Jesenko, direktor DE Ljubljana mesto

DE Kočevje
Vse aktivnosti so bile v znamenju
žleda
Leto, ki se izteka, je odločilno zaznamoval žled, ki je februarja
prizadel skoraj vso državo, med drugim tudi našo DE. V
ponedeljek, 3. februarja, zjutraj se je celotno območje DE od
Turjaka do Kolpe in od Blok do Roga prebudilo v temi. Elektriko
so imeli le Kočevje, Ribnica in Sodražica z zelo bližnjo okolico,
in sicer zato, ker sta v bližini dva RTP 110/20 kV, napajana s 110
kV omrežja Beričevo–Kočevje–Hudo. Ta mreža je zdržala
pritiske žleda in ostala nepoškodovana. Vsi prostozračni 20 kV
izvodi iz RTP 110/20 kV so bili delno ali močno poškodovani.
Ponekod so bili na tleh tudi daljši odseki daljnovodov 20 kV
(najdaljši 10,5 kilometra).
Napake smo začeli odpravljati takoj. Hitro smo ugotovili, da
sami tega bremena v kratkem času ne bomo zmogli. Na pomoč
so nam priskočili civilna zaščita in gasilska društva lokalnih skupnosti, vojska, policija pa tudi prostovoljci. Na tem mestu bi se jim
tudi zahvalil za požrtvovalno pomoč in korektno sodelovanje.
Pomagati smo si morali tudi z električnimi agregati; namestili
smo jih 15, od tega jih je bilo pet naših, drugi pa so bili od mednarodne pomoči.
Na terenu je bilo 40 tujih sekačev, 18 gradbincev, 27 tujih električarjev, 11 vojakov, okoli 30 gasilcev in vsi naši elektromonterji, ki so jim pomagali še kolegi iz DE Novo mesto in DE Ljubljana mesto. Spet se je pokazala velika pripadnost podjetju, saj
so bili vsi pripravljeni delati čez redni delovni čas in v zelo težkih razmerah (tudi ponoči). Velika sreča je, da nismo imeli nobene težje delovne nesreče, lažje se je poškodoval zunanji sodelavec (zvin gležnja).
Hkrati so stekle akcije za dokončno sanacijo poškodovanega
omrežja. Na ravni podjetja je bila narejen rebalans plana investicij, v katerem je bilo vse podrejeno odpravljanju posledic žleda.
Veliko sredstev je bilo prerazporejenih na našo DE. Sklenjeno je
bilo, da se močno poškodovani odseki daljnovodov 20 kV (po-
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Pod težo žleda so padali tudi A-drogovi

nekod so bili po več kilometrov kar na tleh) pokablijo. Tako je
bilo treba pokabliti 51 kilometrov srednjenapetostnega omrežja.
Danes lahko z veliko gotovostjo zatrdim, da bo do konca leta vse
tudi izpeljano. To prav gotovo ne bi bilo mogoče, če ne bi vsi skupaj vložili maksimalnih naporov, veliko timskega dela in čuta za
podjetje in odjemalce. Na tem mestu čestitam tudi vsem, ki so
kakor koli prispevali k realizaciji tega velikega projekta.
Vsi drugi dogodki so ostali v senci odpravljanja posledic žleda.
V letu, ki se izteka, smo zaposlili dva nova elektromonterja, dva
pa sta nas zapustila (ena upokojitev in ena prostovoljna prekinitev delovnega razmerja).
Naj se ob koncu še enkrat zahvalim vsem, ki ste kakor koli prispevali k odpravljanju posledic žleda. Vsem sodelavkam in sodelavcem pa želim delovno uspešno tudi prihodnje leto, predvsem
pa zdravo in srečno. l
Vincenc Janša, direktor DE Kočevje

Distribucijska enota Novo mesto
Leto, v katerem je bilo potrebnega
veliko poguma
Lansko poročilo sem končal z mislijo, da sreča spremlja
pogumne. Kljub temu, da nas je vse skupaj v začetku februarja
prizadela velika naravna nesreča – bolje rečeno katastrofa, nam
je zaradi poguma, ki je bil izkazan na tisoč in en način, uspelo
večinoma odpraviti posledice v rekordnem času.
Vsa čast vsem, ki ste iz sebe izvlekli tisto najboljše takrat, ko
je bilo najbolj potrebno.
Na DE Novo mesto smo jo dobro odnesli. Vsi uporabniki so
bili na omrežje priključeni že v sredo, 5. februarja. Potem smo
se s celotnim moštvom – monterji služb za gradnjo in distribucijsko operativo, strokovnimi sodelavci iz vseh služb z izkušnjami z gradnjami in obratovanjem angažirali na najbolj prizadetih območjih DE Ljubljana okolica in DE Kočevje. Sodelavci
so pokazali veliko usposobljenosti in požrtvovalnosti, delali od
zore do mraka v izredno zahtevnih okoliščinah in na robu zmogljivosti. V spodbudo nam je bila lepa beseda prizadetih uporabnikov električne energije, ki so prepoznali naša prizadevanja
in na vsakem koraku izrekali priznanje. Tako je bilo do maja, ko
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se je potreba po pomoči toliko zmanjšala, da smo se lahko posvetili investicijam in vzdrževanju na domačem področju. To je
potekalo v znamenju zaključevanja projektov iz leta 2013 in
manjših investicijskih projektov. Rešitev slabih napetostnih razmer, ki so na našem območju še vedno pereče, se zaradi prenizkih investicij na segmentu plana investicij A5 odmika v prihodnost.
Prešli smo na nov informacijski sistem – eIS. Prehod so zaznamovale številne težave, ki se počasi odpravljajo. Na DE Novo
mesto smo sodelovali tudi pri poskusnem vzporednem delovanju, kar se je kljub dodatnemu angažmaju v treh mesecih pozneje izkazalo kot prednost – na začetek uporabe sistema smo bili
bolje pripravljeni. Največja pohvala gre sodelavkam iz oddelka
za SU, katerih prispevek k izboljšavam sistema v začetni fazi je
neprecenljiv.
Budno smo spremljali in po najboljših močeh sodelovali pri
pripravi dveh večjih projektov na ravni 110 kV: daljnovoda med
RTP Bršljin in RTP Gotna vas z vmesno RTP 110/20 kV Ločna
ter daljnovoda 110 kV med Kočevjem in Črnomljem. Za prvega
z zadovoljstvom ugotavljamo, da je gradbeno dovoljenje tik pred
izdajo in da se bodo dela začela v prihodnjem letu, pri drugem,
za Belo krajino izjemno pomembnem objektu, se srečujemo s
težavami pri izbiri trase, kar je žal stalnica pri objektih 110 kV.
Na kadrovskem področju smo zadržano sprejeli odločitev o fizični selitvi kadrovskih evidenc na upravo podjetja. Za zdaj težav ne vidimo, saj ugotavljamo, da do zamikov pri pripravi kadrovskih dokumentov ne prihaja, zahvaljujoč dobremu sodelovanju kadrovske službe s sodelavkama splošnega oddelka na
DE.
Leto se izteka v pričakovanju velike tehnične pridobitve – v
zaključni fazi je opremljanje novega tovornega vozila. Namenjeno bo Beli krajini in bo našo operativno sposobnost dvignilo
na višjo raven.
Za konec letošnjega poročila je primeren rek, katerega veljavnost smo delavci Elektra Ljubljana letos nedvomno potrdili:
V bitki se poznajo junaki.
Kar se pa sreče tiče, naj bo z nami tudi v letu 2015! l
Mitja Brudar, direktor DE Novo mesto

Po ledeni ujmi so območje Šentjerneja prizadele še poplave.

Ekipa DE Trbovlje pri delu

DE Trbovlje
Žled, poplave in vihar niso preprečili
uresničitve načrtov
Vsako leto prinaša svoje specifike in se vtisne v spomin. Letošnje
bo znano po žledu in poplavah ter močnem viharju. Žled je bil
zelo obsežen, tudi na območju DE Trbovlje smo ga občutili,
posredno in neposredno. Neposredno v prvih štirih dneh, posredno
pa vse leto, saj so kolegi skupin za gradnjo vse leto pomagali DE
LO. Ekipe na nadzorništvih so odpravljale posledice na našem
območju. Podatek, da smo do konca novembra evidentirali 217
škodnih primerov v skupni vrednosti 606.000 evrov, najboljše
okarakterizira leto 2014. Glavni razlogi škodnih primerov so bili
žledolom, močan veter in plazovi. Zaradi prerazporeditve sredstev na ogroženo območje smo morali zmanjšati plan investicij
(s prvotnih 860.000 na 635.000 evrov). Kljub temu smo zaradi
slabe kakovosti oskrbe in dotrajanosti omrežja zgradili tri objekte na srednje-napetostnem omrežju, tri transformatorske postaje
in štiri obnove nizkonapetostnega omrežja. Z zadovoljstvom
lahko ugotovimo, da je načrt investicij v celoti realiziran. Prav
tako je s planom rednega vzdrževanja. Lupljenje KB in razstavljanje TR je že dobro vpeljano delo, ki poteka nemoteno. Za
potrebe skladiščenja TR, namenjenih za razstavljanje, smo z lastnimi viri zgradili nadstrešek. Za celoten ELJ servisiramo lestve.
Leto 2014 je bilo oz. bo zaznamovano tudi s prehodom na nov
informa-cijski sistem z IIS na eIS. Pri tem smo imeli kar nekaj
izzivov, ki jih s skupnimi močmi rešujemo. Vključili smo se tudi
v delo EKC in zadržali koncept ODM v DKC, oddelek za uporabnike se je preselil, kot izziv pa smo si zastavili tudi ureditev
arhiva. Prve aktivnosti so že za nami in upamo, da bomo imeli
v letu 2015 tudi to področje ustrezno urejeno.
Seveda pa ne smemo pozabiti na odmevno in dobro sprejeto
organizacijo dneva podjetja. Želja, da bi bil to dogodek, na katerem zaposleni uživamo in kamor z veseljem pridemo, se nam
je uresničila. Hvala vsem, ki ste pomagali in se udeležili dogodka.
Pogled v prihajajoče leto je optimističen. Obeta se nam drugi del
projekta prehoda DE TR na napetostno raven 20 kV. Enota se bo
razširila z nadzorništvom Litija in bo tako ELJ optimalneje organiziran. Seveda pa so v ospredju uporabniki s svojimi željami
in potrebami, ki jih skladno z našim poslanstvom rešujemo v zadovoljstvo vseh vpletenih. Hvala lepa vsem sodelavcem na enoti
DE Trbovlje in širše na celotnem območju Elektra Ljubljane. Letošnje leto je dokaz, da znamo in zmoremo zelo dobro sodelovati. Vam in vašim svojcem želimo mirne božične praznike in
veliko sreče, uspehov in osebnega zadovoljstva v letu 2015. l
Člani kolegija DE TR
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Na novinarski konferenci

Kabinet uprave

Služba za marketing
in komuniciranje
službi za marketing in komuniciranje smo navajeni
pestrega in razgibanega dela, vendar pa je iztekajoče se
leto prineslo prav posebne izzive. Februarja, ko je na
območju Elektra Ljubljana brez oskrbe z električno energijo v
nekem trenutku ostalo več kot 100.000 odjemalcev, smo morali
še dati vse od sebe in najti ustrezne načine in kanale obveščanja
ljudi, ki jih je ledena ujma najbolj prizadela. Mesec dni smo
medije skoraj vsaki dve uri obveščali o aktualnem stanju na
omrežju in obvestila tudi po družabnih omrežjih poskušali čim
bolj razširiti, da smo zagotovili čim boljšo obveščenost
uporabnikov omrežja. Na Notranjskem, kjer je žled povzročil
največjo škodo, je 17.000 gospodinjstev posebno obvestilo
prejelo tudi v nabiralnik. V tem mesecu dni so mediji o družbi
Elektro Ljubljana objavili 1079 objav, kar je neverjetnih 1507
% več kot v primerljivem obdobju leta 2013! Seveda bi bilo naše
delo brez tesnega sodelovanja s kolegi na terenu in predvsem v
centru obveščanja, ki so nam posredovali ažurne podatke s
terena, zelo težko. Čeprav je bilo to obdobje zelo težavno, pa
smo v tem času z uporabniki omrežja zaradi tesne komunikacije
vzpostavili izjemen odnos.
Tako kot je žled vplival na poslovanje vseh enot, je vplival tudi
na aktivnosti službe za marketing in komuniciranje v letošnjem
letu. Tako smo se spomladi udeležili manjšega števila dogodkov,
kot smo najprej načrtovali. Kljub temu pa smo bili letos na po-

V

membnih energetskih konferencah, kot so Dnevi energetikov oziroma Konferenca energija 14, ki je bila letos v Opatiji. Veseli
smo, da smo bili kot sponzorji prvič tudi na enem najpomembnejših poslovnih dogodkov pri nas – Poslovni konferenci Portorož.
V tem letu, ki je bilo za vse zaposlene zelo naporno, se nam je
zdelo zelo pomembno organizirati dan podjetja. Tokrat so bili za
pomoč pri organizaciji zadolženi sodelavci iz DE Trbovlje, ki so
poskrbeli, da nam bo dogodek še dolgo časa ostal v izjemno lepem spominu.
Letos smo s sponzorstvi podprli tudi nekaj manjših športnih
klubov in mlajše selekcije, s čimer želimo prispevati k razvoju
športa. Ker se zelo zavedamo svoje družbene odgovornosti, poskušamo z dobrodelnimi akcijami čim več vrniti okolju, v katerem delujemo. Tako smo med drugim štirim družinam na Dolenjskem, ki so jih jesenske poplave najbolj prizadele, podarili
sredstva za obnovo domov, namesto za novoletna darila pa smo
sredstva namenili za nakup koledarjev Botrstva, s čimer smo zagotovili, da bo 30 otrok celo leto vključenih v ta program.
Še vedno se z veseljem odzovemo tudi povabilom vrtcev in šol
za izobraževanje o poklicu elektrikarja, organizirane skupine šolarjev pa smo peljali tudi na oglede MHE. l
Služba za marketing in komuniciranje
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Kabinet uprave

Kabinet uprave

Služba za
Služba za TK storitve
letu 2014 smo v službi za TK-storitve nadaljevali
informacijske storitve
uvajanje digitalizacije radijskega omrežja (DMR). V
ehnologija in zmožnosti ter potrebe programske opreme
napredujejo izredno hitro, zato smo v letu 2014 opremili
in zamenjali 70 delovnih postaj v podjetju, dodatno pa
smo v uporabo dali še 50 zaslonov, predvsem zaradi uvedbe eIS.
V RFS smo namestili iglični tiskalnik (danes že posebnost v
krogih informacijskih tehnologij). Pri virtualizaciji strežnikov
pa sledimo toku z uporabo VmWare.
Varnost še vedno in spet zagotavljamo s produktom PALOALTO, za njegovo vzdrževanje in nadgradnjo smo podaljšali pogodbo z dosedanjim dobaviteljem. S pomočjo poročil vsak mesec preprečimo nepooblaščene vdore na povprečno sedmih delovnih postajah. V tem primeru je potreben fizični poseg na postaji. Še več jih rešujemo z oddaljenim dostopom. Zaradi varnosti še naprej uporabljamo tudi sistem SOPHOS.
Na lokaciji DRC Črnomelj smo izvedli celoten servis klimatskih in napajalnih naprav (UPS) in namestili dve pristopni kontroli. Podpisali smo tudi pogodbo o rednem vzdrževanju, za DRC
pa je pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Naslednji logični
korak je torej trženje centra, k čemur bomo pristopili nemudoma.
Za DRC smo kupili novo tračno knjižnico, na Slomškovi pa namestili VTL (virtualna tračna knjižnica).
Pri segmentaciji mreže je SIS uspešno sodeloval s TK. Ločili
smo omrežja Elektro energije, tiskalnikov, strežnikov za potrebe
SMEE, sistema 4Poti in sodelovali pri selitvi Elektro energije in
uprave EL.
Devetega oktobra je v produkcijsko delovanje prešel dolgo
pričakovani eIS, ki ga je s podizvajalci izdelala Informatika d.
d. Rešitev pokriva življenjski cikel odjemalca in obračun. Zaradi zagotavljanja sledljivosti pa se je pod okriljem tega projekta
vodilo še več manjših, na Elektru Ljubljana ali interno na Informatiki d. d. Z letom 2015 tudi zaradi uvedbe eIS, predvsem pa
zaradi približevanja standardu ITIL uvajamo enotno kontaktno
točko Service deska (pomoč uporabnikom), pri čemer bomo v
ta namen uporabili MAXIMO, nameščen na Informatiki d. d.
V okviru uvajanja dokumentnega sistema bo z novim letom
zaživela razširitev na vse prejete račune. Želimo razširiti tudi funkcionalnost in s tem uporabljivost COGNOS BI.
Z decembrom 2014 je služba dobila novo vodjo. Nadaljnje aktivnosti bodo potekale na uvajanju novega poslovnega sistema
(ERP), kjer bomo potrebovali veliko analitičnega sodelovanja
uporabnikov. Predvidena je uvedba sistema za obvladovanje
sredstev (Asset Management) in racionalizacija stroškov tiskanja. Eno od orodij racionalizacije IT pa je integracija rešitev in
povečevanje znanja njihove uporabe. l

T

Alenka Kolar, vodja službe za informacijske storitve

Delo na
razdelilniku

V

okviru projekta je bila že dobavljena vsa oprema in se
vgrajuje. Projekt se vzpostavlja in bo dokončan predvidoma
spomladi 2015.
V preostalih šestih objektih RTP smo v MPS-sistemih zamenjali baterijske bloke z novimi. V okviru gradnje novega objekta
RTP Mengeš je služba TKS izvedla vse potrebno za vključitev
objekta v TK-omrežje (optični privod, IP-stikalo, brezprekinitveno napajanje). V RP Sora Fužine je bilo nameščeno IP-stikalo
za zagotavljanje potrebnih TK-povezav za daljinski nadzor nad
energetskim objektom.
Segmentirali smo TK-omrežje Elektra Ljubljana. Segmenti se
zaključujejo na dveh požarnih pregradah, ki sta v redundanci. V
okviru segmentacije smo ločili poslovno omrežje od omrežja
merilnega centra ter varno in zanesljivo poslali merilne podatke
skozi lastno požarno pregrado do strežnikov službe za meritve
električne energije.
V letu 2014 smo za prihodnje triletno obdobje izbrali novega
operaterja GSM-telefonije, na podlagi česar pričakujemo znižanje stroškov.
Februarja 2014 je bilo zaradi žleda poškodovanih 12 optičnih
kablov. Večina je bila med letom popravljena, sanacija pa se bo
nadaljevala še v letu 2015.
V letu 2014 smo zgradili 31 kilometrov novih optičnih kablov,
od tega 22 kilometrov samonosilnih in 9 kilometrov zemeljskih.
Končana je gradnja optičnega kabla ADSS na relaciji SM20–RP
HE Sora Fužine, izvedena je pokablitev samonosilnih optičnih
kablov ADSS RTP Cerknica–RP Sodražica (pri vasi Globel),
ADSS RP Vrhnika–RP Kozarje (pri Kozarju), ADSS TP Mešalnica–RP Kočevska Reka (pri Zajčjem Polju) ter ADSS RP Sodražica–RP Dobrepolje (pri Velikih Laščah). Izvedena je montaža ADSS-kabla na relaciji RTP Litija–RP Ivančna Gorica, vendar bo ta projekt končan v letu 2015. Zgrajen je optični kabel
ADSS do TP Slivnica in še nekateri drugi krajši optični odseki.
V sodelovanju s podjetjem Stelkom, ki za nas trži presežke naših TK-zmogljivosti, smo v letu 2014 za Elektro Ljubljana d. d.
ustvarili za okoli 630.000 evrov prihodka zgolj s trženjem presežkov. Hvala vsem, ki nas pri delu spodbujate in nam pomagate. Vsem vam želimo vesele božične praznike in srečno novo
leto 2015. l
Primož Kolman, služba za TK storitve
Delo na TK razdelilniku
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OE skupne storitve

Kadrovska
služba
Leto 2014 je bilo leto sprememb. Pri vseh je aktivno
sodelovala tudi kadrovska služba. Dobili smo novega
starega predsednika uprave, novo notranjo
organizacijo družbe, nekaj novih kartic v
sistemizaciji delovnih mest, novo podjetniško
kolektivno pogodbo ... Pa začnimo na začetku.
Konec lanskega leta smo v kadrovski službi z
veseljem ugotovili, da smo se povečali za enega
člana, kaj kmalu pa smo ostali brez sodelavke, ki je
odšla na porodniški dopust, tako da smo letos za
kadrovsko področje skrbele tri sodelavke.
ačetek leta je vsekakor zaznamoval žled, ki je v gozdovih
in na elektroenergetskem sistemu povzročil ogromno
škodo. Žalosten dogodek pa je prinesel tudi nekaj pozitivnega, saj smo v okviru rebalansa plana kadrov zagotovili dodatne zaposlitve elektromonterjev na terenu. Zaradi starejše delovne sile smo pri zaposlovanju sledili ključni strateški usmeritvi po pomlajevanju zaposlenih na terenu, tako da smo letos bogatejši za kar 11 mladih elektromonterjev, obenem pa smo
omogočili praktično usposabljanje z delom dvakrat več dijakom in študentom kot v preteklem letu.
Tako kot lani smo poleg matične družbe Elektro Ljubljana d.
d., tudi v letošnjem letu skrbeli za upravljanje kadrovskih procesov v hčerinski družbi Elektro energija d. o. o.
Predsednik uprave je spomladi imenoval pogajalsko skupino
za sprejetje nove podjetniške kolektivne pogodbe, katere člani
smo bili izvršni direktor OE RFS mag. Marjan Ravnikar, takratni izvršni direktor OE ORDO Iztok Bartol in moja malenkost.
Pogajanja so bila intenzivna, pri tem pa je bilo razveseljivo predvsem pozitivno vzdušje pri vseh članih obeh pogajalskih skupin
in sodelovanje pri iskanju kompromisnih rešitev. Najpomembneje je, da sta obe strani zadovoljni z dogovorjenimi spremembami, saj je nova pogodba usklajena z novo delovnopravno zakonodajo.
Letošnje leto so vsekakor zaznamovale tudi spremembe v sistemizaciji in notranji organizaciji podjetja. Prva reorganizacija je bila združitev OE skupne storitve in OE tehnična podpora
v enotno delujočo organizacijsko enoto, tj. OE skupne storitve,
ob tem pa so se kot štabne funkcije predsednika uprave izločile
služba za informacijske storitve, služba za telekomunikacijske
storitve, služba za marketing in komuniciranje (po novem služba za korporativno komuniciranje) in služba notranje revizije.
V okviru OE storitve za uporabnike je bil vzpostavljen enotni
klicni center, vpeljana je nova organizacija dela v DE Ljubljana
okolica, nadzorništvo Litija pa se bo z novim letom priključilo
DE Trbovlje.
Na področju izobraževanja smo sodelavcem omogočili vsa
usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih potrebujejo za strokovno

Z

Podpis nove podjetniške kolektivne pogodbe

opravljanje svojih nalog. V primerjavi s preteklim letom so se
letos jeseni okrepile tudi aktivnosti v učno-vadbenem centru. V
okviru ukrepov iz Polnega certifikata Družini prijazno podjetje
smo začeli izvajati izobraževanja s področja vodstvenih veščin,
ki jih bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Za sodelavce, ki
se pri svojem delu srečujejo z delom s strankami, smo skladno s
planom izvedli izobraževanje. Zavedamo se, da bo treba nadaljevati sistematično izobraževanje naših zaposlenih, zato smo v
sodelovanju z OE in DE pristopili k oceni razvojnih zmožnosti
naših zaposlenih. Analizo kadrovskega potenciala pa bomo uporabili kot podporo nadaljnjim aktivnostim na področju načrtovanja razvoja kadrovskih resursov in razvijanja kompetenc.
V celovitost področij, ki jih zajema kadrovsko delovanje, spadajo tudi disciplinski postopki, ki so bili letos v primerjavi s
preteklim letom bolj obsežni. Želimo si, da bi jih bilo v prihodnjem letu čim manj, saj je področij, na katerih smo lahko v podporo, še veliko več.
V okviru ukrepov iz polnega certifikata Družini prijazno podjetje smo tudi letos za sodelavke organizirali preventivne preglede dojk; sodelavcem, ki so dlje časa odsotni, smo na dom pošiljali naš interni časopis; v okviru tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja smo izbrali darila za Dedka Mraza;
najpomembneje pa je, da smo se odločili, da letos omogočimo
športne aktivnosti zaposlenim na podlagi individualne izbire. Od
letos naprej tako tudi niso več potrebne rezervacije, obenem pa
je paleta športnih možnosti izjemno raznovrstna, od plavanja, fitnesa do različnih vodenih vadb (aerobika, pilates, bodyattack, bodypump, bodystep, poporodna vadba ipd.). Vlaganje v zdravje
zaposlenih je nedvomno vrednota naše družbe. Kot se za predpraznični čas spodobi, smo tudi letos ostali zvesti tradiciji in organizirali dobrodelno akcijo za socialno ogrožene otroke.
Veseli me, da so presojevalci v poročilu letošnje zunanje presoje pozitivno ocenili celovitost obvladovanja procesa upravljanja kadrovskih virov. Želim si, da pozitivne spremembe, dobro sodelovanje in povezovanje nadaljujemo tudi v letu 2015.
Vsem sodelavkam in sodelavcem želim uspešno in zdravo
2015. l
Mag. Vesna Petrović, vodja kadrovske službe
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dogodkov. Uprava bo lahko ta register spremljala in nadzorovala
ukrepe, ki sledijo iz poročil o incidentih.
V prihodnosti nam tako ostaja veliko novih izzivov, ki pa jim
bomo zagotovo kos, tako kot smo jim bili vse do zdaj. l
Gregor Kita, vodja službe za kakovost
in koordinator upravljanja tveganj

Jani Škrbec, Gregor Kita in Vesna Oman

Služba za kakovost
in vodenje projektov
Zunanja presoja, ki jo izvaja SIQ, je tudi v letu 2014 pokazala,
da imamo v Elektru Ljubljana d. d. dobro razvit sistem vodenja
kakovosti, in pri presoji ni ugotovila neskladnosti. Še več, v
poročilu zunanje presoje je kar nekaj poudarkov, ki kažejo na
poslovno odličnost.
Največ napora pri vodenju kakovosti po ISO 9001 je zagotovo
vloženega v prenovo procesne arhitekture celotne družbe. Ta se
izvaja po metodologiji programskega orodja ARIS. Rezultat
prenove procesne strukture bo tako učinkovitejše in celovitejše
obvladovanje poslovanja podjetja. S tem bodo natančneje
določene odgovornosti izvajanja procesa in njenih aktivnosti
znotraj procesa. Prav tako bodo v procesu jasneje definirani
tveganja in kazalniki učinkovitosti, kar pomeni, da se bo proces
lahko tudi izboljševal. V načrtu je, da se bodo skozi procesno
arhitekturo obravnavali tudi dokumenti sistema vodenja
kakovosti, zato se pričakuje ažuriranje celotne dokumentacije
obstoječega sistema, ki je viden na portalu ELEKTRO
LJUBLJANA. Prav tako ne smemo pozabiti na celovito
upravljanje tveganj, ki se bo še dodatno vključevalo v procesno
obravnavo v Arisu.
Priporočila na področju okolja (po standardu ISO 14001)
nakazujejo smer, da smo kot družba že na ravni, ko se lahko o
odpadkih razmišlja pri načrtovanju in projektiranju. Tako se
končuje obdobje, v katerem je bilo ogromno energije usmerjeno
v ločevanje in trženje odpadkov.
Pri varovanju informacij (po standardu ISO 27001) je bil velik
poudarek na analizi informacijskih tveganj in izobraževanju
zaposlenih (ozaveščeni vsi člani kolegija OE in kolegija DE).
Tu smo prišli do konca sprejemljivega tveganja, kar pa ne
pomeni, da je za nas zgodba na tem področju končana. Prav
nasprotno. Na vodstvenem pregledu smo potrdili novo
sprejemljivo oceno stopnje informacijskega tveganja (iz
prejšnje, ki je bila 7, smo se odločili, da bomo zmanjševali
informacijska tveganja z oceno 6) in tako dobili nove izzive, ki
nas čakajo. Prav tako bomo izvedli prehod na novi standard ISO
27001:2013.
Pri varnosti in zdravju pri delu (po standardu OHSAS 18001)
je poleg izvajanja programov največja pridobitev sistem
spremljanja in ukrepanja pri incidentih in skoraj dogodkih.
Pogosto se je v družbi prepozno ali premalo odločno ukrepalo
pri posameznih incidentih, ki bi lahko povzročili hujšo telesno
poškodbo zaposlenih. Zdaj imamo izdelan register z natančno
proceduro odgovornosti, kako ravnati v primeru neželenih

Služba za kakovost in
vodenje projektov –
projektna pisarna
V letu 2014 se je v podjetju izvajalo 18 razvojnih projektov. Do
konca leta bo končanih osem, zaradi raznih upravičenih vzrokov
so štirje začasno ustavljeni, v izvajanju pa jih ostaja še šest.
S področja strateških projektov je bila v tem letu končana prenova poslovanja družbe, pri čemer je platforma Aris posodobljena. Prenovo poslovnika kakovosti, organizacijskih predpisov in navodil bo v okviru rednega dela dokončala služba za kakovost skupaj z nosilci procesnih področij in poslovnih procesov.
S projektom optimiziranje vzdrževanja EEI se bo pristopilo k
nadaljevanju del pri uvajanju programske opreme IBM Maximo
v letu 2015.
V tem sklopu je bil predviden nov nacionalni projekt s področja
pametnih omrežij NER 300, kandidirali smo za EU-sredstva. V
projekt so bila vključena vsa slovenska elektrodistribucijska podjetja, vendar pa ga komisija EU ni potrdila.
Pri načrtovanju tehnoloških in poslovnih sistemov je bilo zaključenih šest projektov, in sicer:
024 – Geodetske storitve
038 – Nadgradnja SDMS – PISELJ
038/01 – Projektiranje DEEO
048 – Uskladitev evidence nepremičnin
050 – Izdelava ETK – elektronski tehnični katalog
055 – Vzpostavitev enotnega klicnega centra Elektro Ljubljana d. d.
V tem sklopu sta najobsežnejša projekta uvajanje sodobne komunikacijske opreme in storitev ter povezovanja sredstev vzdrževanja z osnovnimi sredstvi, ki se uspešno izvajata in se bosta nadaljevala še v letu 2015. Nadaljujejo se tudi dela na treh EU-projektih in projektih s področja polnilne infrastrukture za EV, pametnih omrežij in razvoja storitev DSM/DR.
V okviru študij načrtovanja omrežij in postrojev in elektroenergetskih analiz so se dela odvijala v okviru načrta. EE-analize
SN-povezav in vključitev proizvodnih virov na OVE v omrežje
pa se zmanjšujejo zaradi manjših investicijskih vlaganj.
Namen projektne pisarne je, da deluje kot informacijsko središče projektov in skrbi za dober pretok informacij. Imeti mora
centraliziran pregled in nadzor nad izvajanjem projektov, pregled nad viri financiranja in stroški. Obvladuje tudi sistem nenehnih izboljšav, kar poleg popularizacije sistema obsega tudi
podporo predlagateljem, koordinacijo izvedbe ocenjevanja sprejemljivosti predlogov tehničnemu kolegiju in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za nagrade in priznanja predlagateljem. Letos
smo prejeli le en predlog za stalno izboljšavo. l
Milan Švajger, vodja projektne pisarne
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Pravna pisarna v letu
2014
letu 2014 sta delo pravne pisarne zaznamovala zlasti
sprejetje in implementacija novega energetskega zakona
(EZ-1). O vsebini bistvenih sprememb smo že pisali v
Elektronovicah, tudi v tokratni številki pa namenjamo prispevek
energetski infrastrukturi. Za nadaljnji razvoj energetskega
sektorja so namreč bistvene določbe, ki so in bodo poenostavile
in pospešile umeščanje energetskih objektov v prostor.
Sprememba ključnega področnega zakona vedno vpliva na
poslovanje celotne družbe, naloga pravne pisarne pri tem pa je,
da kot podporna služba pomaga pri uvajanju, razumevanju in
učinkoviti uporabi novih zakonskih določb. Spremembi EZ-1
bo v letu 2015 sledila še prilagoditev praktično vseh ključnih
podzakonskih predpisov s področja energetike, čemur bomo v
pravni pisarni gotovo namenili veliko pozornosti.
Leto 2014 so pri našem delu tudi sicer zaznamovale nekatere
druge zakonske spremembe. Marca so bile v uradnem listu objavljene spremembe predpisov s področja javnega naročanja
(ZJNVETPS in ZJN2). Prinesle so poenostavljanje in zagotavljanje
hitrosti postopka oddaje javnih naročil. Aprila je bila objavljena
sprememba zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Zakon širi krog zavezancev za dostop in mednje po novem kot
gospodarski družbi pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom Republike Slovenije uvršča tudi obe hčerinski družbi
v 100-odstotni lasti Elektra Ljubljana d. d. Zakon na novo določa obveznost objave nekaterih podatkov iz posamično sklenjenih
poslov, podatkov o zastopnikih družbe in poslovodnih osebah,
vzpostavitev javnega registra zavezancev in nekatere druge postopkovne spremembe v zvezi z dostopom do informacij javnega
značaja. Namen spremembe je zlasti povečanje transparentnosti
poslovanja družb v večinski državni lasti, pravna pisarna pa je
spremembe spremljala in jih pravočasno uveljavljala pri poslovanju družbe.
Poleg zakonodajnih sprememb in tekočega opravljanja dela za
matično in tudi obe hčerinski družbi smo v pravni pisarni septembra 2014 v celoti prevzeli vodenje izvršilnih postopkov. Do
zdaj so izvršilne postopke vsaj v fazi vložitve vodili na OE RFS,
pravna pisarna pa jih je prevzela šele ob ugovoru dolžnika oziroma začetku sodnega postopka (pravde). Nova ureditev sicer
pomeni povečano obremenitev pravne pisarne, vsebinsko pa je
zagotovo korak v pravo smer in bo dolgoročno pomenila racionalnejše in učinkovitejše vodenje izterjave ter zlasti poenostavljeno in hitrejše vodenje sodnih postopkov.
Za konec pa naj omenim še žledolom; dogodek, ki je verjetno
najbolj zaznamoval delo družbe v letošnjem letu, ni zaobšel niti
pravne pisarne. Seveda se naš vložek pri tem ne more primerjati
z napori vseh, ki ste na terenu in v težkih razmerah reševali odjemalce in celoten energetski sistem v državi, kljub temu pa smo
tudi pravniki dobili svoj delež. Ledena ujma v začetku leta je
bila po mnenju številnih naravna katastrofa, kot je v Sloveniji še
nismo izkusili. Zaradi enormne škode na energetski infrastrukturi je bil sprejet tako imenovani interventni zakon za poenostavitev postopkov za hitrejšo vzpostavitev delovanja infrastrukture in drugih objektov ter zagotovitev sredstev za sanacijo posledic in nadzor nad namensko porabo. Pravna pisarna je sode-
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lovala med pripravo predlogov interventnega zakona, ki zdaj
omogoča izvedbo nekaterih nujnih ukrepov za čimprejšnjo odpravo škode. Zgodba z žledom je s seboj prinesla tudi več odškodninskih zahtevkov, ki nas skoraj gotovo čakajo tudi v prihajajočem letu, pripravljali smo zahtevke za povrnitev preveč
plačanih trošarin in izkoriščali druge možnosti za povračilo nastale škode.
V pravni pisarni smo se tako kot vsako leto trudili, da kot podporna služba s hitrim odzivom in strokovnostjo kar najbolj pripomoremo k uspešnemu poslovanju družbe. V upanju, da ste bili
z našim delom in prijaznostjo zadovoljni, vam želimo vse dobro
tudi v prihodnjem letu.l
Mitja Breznik, vodja pravne pisarne

Oddelek za varnost
in zdravje pri delu
Havarijsko leto je zaznamovalo načrtovan potek delovnih aktivnosti tudi v oddelku za varnost in zdravje pri delu. Februarja
je bil obseg izdajanja osebne varovalne opreme povečan, saj je
bila zaradi izredno obsežnega območja z žledom poškodovanega
omrežja na pomoč vpoklicana vsa razpoložljiva delovna sila.
Zaposlene je bilo tako treba pred odhodom na teren ustrezno opremiti z osebno varovalno opremo. Zaradi havarij smo večino načrtovanih aktivnosti, kot so usposabljanja in izvajanje različnih
pregledov v okviru terenskih skupin, izvajali v drugi polovici leta.
V pomladnih mesecih smo uspešno prestali notranjo in zunanjo presojo. Zaradi dotrajanosti smo stare gasilne aparate po nekaterih poslovnih stavbah in RTP-jih zamenjali z novimi. Po treh
letih smo v celoti obnovili izjavo o varnosti z oceno tveganja za
matično in hčerinsko podjetje EL OVE, in sicer zaradi spremenjenih delovnih mest. Pri internem navodilu za izdajanje in smiselno uporabo dokumentov za varno delo smo na podlagi sporočenega nevarnega dogodka dodatno opredelili protokol imenovanja odgovornih oseb pri daljinsko vodenih stikalih. Večjih
vsebinskih sprememb sta bila deležna organizacijski predpis za
vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu in organizacijski
predpis za ravnanje v primeru incidenta. Oba dokumenta sta se
preimenovala v delovno navodilo in bosta izdana v okviru krovnega dokumenta vodenje kakovosti.
Kljub izredno težkim vremenskim in delovnim razmeram letos ni bilo bistveno več delovnih nezgod. Kljub povečanemu obsegu del, utrujenosti in izčrpanosti terenskih delavcev te še vedno
ostajajo na sprejemljivi in pričakovani ravni. Veseli smo večjega
obsega sporočanja nevarnih dogodkov in ustreznega povezovanja pri odpravi nepravilnosti, ki je bila tudi prvič povezana s spremembo tehničnih smernic. Le tako se nekatere zaznane nevarnosti in tveganja odpravljajo že pri vhodu v delovni proces, kar
je tudi ključna zahteva zakonodaje in standarda OHSAS 18001.l
Vesna Oman, oddelek za zdravje in varstvo pri delu

Izobraževanje
iz prve pomoči
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Za boljše počutje gostov je bilo obnovljenih veliko počitniških objektov

OE skupne storitve

Počitniške zmogljivosti
v letu 2014
a oddelek nepremičnin je bilo 2014 leto osvežitve, predvsem
na področju počitniških objektov. V Termah Čatež smo popolnoma prenovili dva objekta – hišici 76 in 165. V obe enoti
smo z barvami skušali vpeljati umetnost feng šuja, ki razkriva, kako
uravnotežiti energije v prostoru in zagotoviti dobro počutje.
Enoto 76 smo obarvali v zeleno, ki spodbuja ustvarjalnost, pospešuje regeneracijo in pomirja, enota 165 pa je v vijoličasti barvi,
ki simbolizira bogastvo in je zato idealna v prostorih za goste; začutili bodo, da so dobrodošli.
In ker se spodobi, da se uporabniki poleg prijetnega bivanja v
enoti tudi drugače razvajajo, smo obema enotama dodelili super pavšal, v ceni katerega je poleg prenočitve tudi dnevno do šest kopalnih vstopnic, ki omogočajo dva časovno neomejena vstopa v zimsko ali poletno Termalno riviero.
Druga pomembnejša novica sega na hrvaško primorje. Popolnoma
se prenavlja Vila Norma v Selcah. S svojo lego ob morju in zasebnim vrtom, ki je obdan z lovorovim grmičevjem, ima vsekakor
poseben čar. Do zdaj so bile v njej štiri sobe s kopalnicami, kuhinja
in jedilnica pa sta bila skupna prostora. Tam se je sicer ob pravi kombinaciji uporabnikov priprava zajtrka, kuhanje kosila ali popoldanske kavice razvilo v prijetno druženje, vendar pa bo nova podoba
vile omogočala več zasebnosti in boljšo kakovost bivanja. Razdeljena bo v štiri samostojne apartmaje različnih velikosti. Trudili smo
obdržati enako število ležišč in glede na možnosti sprememb notranjosti to tudi dosegli. Nekateri apartmaji bodo manjši, primerni za
dve osebi, drugi malo večji za manjše ali večje družine. Temu primerno bo seveda oblikovana tudi cena prenočitve. Več o tem bo sledilo v prihodnjih objavah, ko bo celoten projekt začel dobivati končno podobo. Zagotovo pa vas čaka še ena prijetna osvežitev.

Z

Prenova nekaterih objektov pa ni edina novica, s katero
uporabnike razveseljujemo in jim skušamo približati počitniške zmogljivosti. Naj še enkrat omenim, da smo v začetku
leta, natančneje 1. februarja 2014, znižali cene prenočitev
skoraj vsem počitniškim objektom. Nespremenjena cena je
ostala le za prenovljene objekte, torej za počitniški hiši v
Kranjski Gori v Savskem naselju.
Uporabnikom, ki jim ustreza razvajanje v termalnih bazenih, smo zagotovili kopalne vstopnice po izjemno ugodni
ceni v Termah Olimje, veljavne v centru Termalija (notranji
bazeni) in v termalnem parku Aqualuna (zunanji bazeni).
Vstopnice so veljavne vse dni v tednu, tudi med vikendi, prazniki in počitnicami brez doplačil. V neposredni bližini je namreč naša počitniška hišica, natančneje v vasi Podčetrtek.
Tudi v velneškem centru Balnea v Dolenjskih Toplicah ste
se lahko v bazenih sproščali po zelo prijazni ceni, saj smo tudi
tu pridobili vstopnice za kopanje po super ugodni ceni. Njihova še dodatna ugodnost in prednost je, da ste jih lahko izkoristili tudi v bazenih hotela Talaso v Strunjanu v bližini naših počitniških enot na slovenski obali. Bazeni so napolnjeni
z ogrevano morsko vodo, zato lahko v blagodejnosti morja
uživate vse dni v letu.
Poleg prenove počitniških objektov, znižanja cen prenočitev in pridobitve ugodnejših kopalnih vstopnic v termalnih
centrih pa bi dodali le, da se bomo tudi v prihodnje trudili izboljšati kakovost uporabe počitniških zmogljivosti Elektra
Ljubljana.
Torej vljudno vabljeni v prijetno okolje in sproščanje tudi
v letu 2015 ter srečno, zdravo in uspešno leto želimo vsem.l
Valentina Petrič, oddelek nepremičnin
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Služba nabave

Splošna služba

ztekajoče se leto 2014 je s havarijo v začetku leta
vplivalo tudi na delo v službi nabave. Takoj po začetku
izrednih razmer smo podprli delovanje naših ekip na
terenu. Po prvi telefonski informaciji o obsegu havarije smo
začeli pozivati dobavitelje in rezervirati potrebni material.
Sodelavci v centralnem skladišču Črnuče in vozniki so
oskrbovali ekipe na terenu z materialom. Tudi pripravljenost
dobaviteljev in njihovo razumevanje naših potreb sta bila na
visoki ravni, odzivali so se korektno in ob vsakem času.
Glede na to, da so nenadoma naše potrebe po materialu
močno presegle količine, ki so jih dobavitelji pogodbeno
dolžni imeti v zalogi za potrebe havarij, so se tudi sami
organizirali in v sodelovanju s proizvajalci optimizirali
proizvodnjo in tudi logistiko.
Vse leto pa smo v nabavi sledili cilju čim bolj nemotene
dobave blaga in storitev uporabnikom naših storitev. Naloga
nabavne službe je, da notranjim naročnikom zagotovimo
pravo blago oz. storitev ob pravem času in seveda za primerno ceno, upoštevajoč pravila naročanja in nabave. Nenehno skrbimo tudi za ohranjanje dobrih poslovnih odnosov
z dobavitelji blaga in izvajalci storitev, morebitne reklamacije pa skušamo reševati konstruktivno.
Elektro Ljubljana je zavezan k naročanju blaga, gradenj in
storitev po zakonu o javnem naročanju na vodnem, energijskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
(ZJNVETPS) v delu, ko nabavlja za dejavnost javne gospodarske službe. V letu, ki se izteka, bo tako izpeljanih 40 postopkov javnega naročanja z objavo na portalu uradnega lista ter približno 180 postopkov do 40.000 EUR z zbiranjem
ponudb. Pri tem delu tesno sodelujemo z vrsto sodelavcev
iz drugih OE v sklopu posameznih razpisnih komisij.
O velikem obsegu dela na področju nabave in naročanja
materiala in storitev govori podatek o izdanih naročilnicah
v letu 2014. Številka bo letos zlasti zaradi februarskega žleda
precej presegla lansko in se bo približala 10.000. Naročilnice izdelujemo na podlagi potrjenih zahtevnic in dolgoročnih pogodb oz. sproti izvedenih postopkov naročanja.
Ekipa petih sodelavcev skrbi za nemoteno delo centralnega
skladišča v Črnučah, v katerem se po dvigu vrednosti zalog
osnovnega materiala v začetku leta ta bliža 600.000 EUR.
Dnevno prevzemamo material od dobaviteljev, ga izdajamo
in odpeljemo uporabnikom – skladiščem po nadzorništvih,
ki delujejo v okviru OE SDO, ter skrbimo za optimalne zaloge posameznih izdelkov. Nekaj številk, ki govorijo o dejavnosti glavnega skladišča: v letu 2014 bo za sprotno popolnitev zalog izvedenih okoli 2400 prejemov blaga, skoraj
3500 izdajnic materiala in okoli 1500 izdaj na podlagi medskladiščnic.
Zaposleni v nabavi se zavedamo, da je naročnik blaga ali
storitve zadovoljen, če to prejme v primernem roku in obsegu. Zato je nujno, da so potrebe z zahtevnico izražene pravilno in pravočasno, zlasti še ker postopki javnega naročanja niso enostavni in zahtevajo svoj čas. Tako bomo lahko
tudi mi prispevali, da bo celoten proces potekal čim bolj nemoteno in brez večjih težav.
V želji, da bo narava prizanesljivejša kot letos ter da bomo
skupne cilje v letu 2015 dosegli uspešno in čim bolj učinkovito, želim vsem sodelavcem in njihovim bližnjim lepe praznike ter srečno in zadovoljno novo leto. l

b reorganizaciji podjetja v letu 2014, s katero je del, zdaj lahko že
rečemo nekdanje, OE tehnična podpora prešel tudi v okvir splošne
službe, v OE skupne storitve torej, je razširjena in zaokrožena
splošna služba pristojna ne samo za »splošno« administrativno podporo
upravi podjetja, temveč tudi za upravljanje premoženja podjetja. Torej ni
vprašanje, kaj bi bil najpomembnejši dogodek leta 2014, tako za splošno
službo in službo režijskih dejavnosti iz leta 2013 kot tudi za splošno službo
leta 2014, katere preobrazba bo v začetku leta 2015 dokončno in formalno
končana. Reorganizacija je bila sodelavcem sicer predstavljena javno, na
obravnavi na svetu delavcev in z objavo zapisnika, pa vendar naj na kratko
povzamem novo organizacijsko ureditev splošne službe. Organizirana je
v treh procesnih področjih, prvo sestavljajo glavno vložišče podjetja skupaj
s kurirji, telefonska centrala podjetja in ekonomat, druga dva procesa pa
sta pokrita z oddelkom za avtopromet in orodja ter oddelkom nepremičnin.
Ime prvega oddelka nedvoumno pove o vsebini dela, o drugem pa je treba
povedati, da gre za upravljanje stavb, kar zajame vse od morebitne gradnje,
nakupa, vzdrževanja in prodaje v zvezi s poslovnimi stavbami, stanovanji
in počitniškimi objekti, vključno z njihovo opremo.
Vsa ta področja so vsakodnevno neločljivo povezana z deli, ki jih izvajajo drugi zaposleni v podjetju. Vsakdo ima namreč svoj prostor v kateri
od stavb, potrebuje primerno pohištvo in očiščeno pisarno, nekaj za pisati
in speti ali razpeti, seveda tudi redno dobavo in prenos pošte ter navodila,
kaj in kako shraniti od napisanega. S strankami oziroma poslovnimi partnerji se slišimo, če le poznajo vsaj ime, interno številko ali področje, ki jih
zanima. Sodelavci na terenu potrebujejo avtomobil, orodje, da se delo
opravi, ter hitre servise in popravila delovnih naprav in opreme. Marsikdo
od nas je tudi že pustil vsaj nekaj dni počitka v lastnih počitniških enotah,
za uporabo katerih se je treba dogovarjati vsak dan, odprava vsake okvare
pa je prepozna že v trenutku, ko nastane. Splošna služba je tudi precej neodvisna pri oblikovanju vsebinskega dela postopkov nabave blaga in storitev v skladu s pravili javnega naročanja, z znanjem in izkušnjami pa smo
učinkoviti tudi pri pravno pravilnem oblikovanju vseh procesov. Spekter
del torej, raznovrstnost procesov, rednih vsakodnevnih in tudi množice nepričakovanih dogodkov, ki jih v splošni službi obvladujemo z znanjem in
izkušnjami. Verjemite pa mi, da je vsaka zamuda ali napakica (ker se nam
napake ne dogajajo) pri našem delu predmet pogovora, premisleka in po
potrebi preoblikovanja procesa, da se nam kaj podobnega ne bi več pripetilo. Če bi želel naštevati najpomembnejše dogodke v tej skupni nalogi
upravljanja splošnih zadev in premoženja podjetja, bi moral prispevek kar
precej razširiti, zato bi poleg že navedene spomladanske reorganizacije na
tem mestu opozoril na jesenska nova pravila nabave in vzdrževanja, ki se
nanašajo na vse nas.
Vse, kar se počne v splošni službi, je namreč ves čas treba početi vsaj z
vidika optimalnosti, če že ni mogoče vedno upoštevati načela najnižje
cene. Ena od prednostnih nalog je pravilna uporaba vsakoletno načrtovanih financ za nakupe in vzdrževanje; gre namreč za visoke zneske in uprava
podjetja nima nobenega razumevanja za preplačila blaga ali storitev. Zato
je bilo za stroškovno učinkovitost in večjo odgovornost za ravnanje s svojimi sredstvi za delo pripravljeno tudi novo navodilo za obvladovanje sredstev za delo, NA 173, ki je v uporabi od novembra. Predlagam vsem, da
si ga vsaj ogledate; če je v njem kaj, kar se nanaša na vaše področje, boste zagotovo takoj bolj pozorno prebrali.
V letu 2014 se nam je torej zgodilo marsikaj. Žled, poplave, reorganizacije in zmanjšanje števila zaposlenih, nove zaposlitve in novi obrazi, dan
podjetja je bil tudi lep dan, veselja in žalosti na splošno, dela in počitka in
še marsičesa drugega ne bomo pozabili, vendar pa tule najbrž ni prostor,
da bi navajal druge lepe dogodke, ki jih imam v mislih. Leto je minilo,
gremo naprej, vsem vam, dragi sodelavci, iz splošne službe želimo srečno
novo leto 2015. l

Boštjan Žumer, vodja službe nabave

Egon Hoda, vodja splošne službe
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Od leve proti desni: Andreja Bertoncelj, Tadeja Areh, Katarina Lavrič in meg. Marjan Ravnikar

OE računovodsko-ﬁnančne storitve

Kljub žledu v letu 2014
poslovno uspešni
epričakovan dogodek takih razsežnosti, kot je bil
februarski žled, je prinesel zelo veliko dodatnega dela
tudi v OE RFS. Še preden smo končali obsežno
poročanje o doseženih rezultatih poslovanja posameznih družb in
skupine Elektro Ljubljana v letu 2013, smo že imeli polne roke
dela z ustreznim evidentiranjem in poročanjem o posledicah
naravne katastrofe ter ugotavljanjem njenega vpliva na poslovne
načrte za leto 2014.
Za pridobivanje evropskih subvencij iz naslova naravnih nesreč smo sodelovali pri pripravi ocene škode na omrežju za ministrstvo za obrambo. Prav tako smo aktivno sodelovali pri prijavi škode na zavarovalnico in pozneje pri poročanju zavarovalnici in SODO o sanaciji poškodovanega omrežja.
Zaradi obsežnih posledic naravne ujme smo skladno z usmeritvami vodstva družbe in v sodelovanju z drugimi organizacijskimi enotami v družbi pripravili rebalans poslovnega načrta
Elektra Ljubljana d. d. za leto 2014 in novelirali triletni poslovni načrt za obdobje 2014–2016, ki vključujeta nove prioritete
investicijskih aktivnosti in potrebne vire za financiranje odprave
škode.
Na mednarodnih finančnih trgih je v letu 2014 odločitev Evropske centralne banke (ECB) o znižanju kratkoročne in dolgoročne referenčne obrestne mere povzročila znižanje vrednosti
evra glede na ameriški dolar in švicarski frank. Banke so za deponiranje presežne likvidnosti pri nacionalni centralni banki prejele negativno obrestno mero, zato so tudi na slovenskem finančnem trgu znižale višino obrestne mere, ki jo podjetja prejemajo
na nočnem depozitu.
Po izvedenih dokapitalizacijah slovenskega bančnega sistema
v letu 2013 so se letos pozitivni vplivi bančne sanacije pokazali
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v zmanjšanju finančnih omejitev. Kljub temu je bilo okrevanje
gospodarstva zaradi nestabilnosti finančnih trgov in nepopolnega
izvajanja strukturnih reform precej šibko in tudi ECB s politiko
nizkih virov financiranja ni uspelo spodbuditi večjega kreditiranja gospodarstva.
Padanje referenčnih obrestnih mer za evro ter presežek virov
sredstev na slovenskem bančnem trgu, ki je posledica izvedenih
dokapitalizacij bank, smo s pridom izkoristili tudi v Elektru Ljubljana. S pogajanji z bančnimi kreditodajalci nam je uspelo znižati obrestne mere za že obstoječe kredite ter pridobiti nove po
ročnosti in ceni najugodnejše bančne kredite v naši družbi. Družba je s finančnim prestrukturiranjem in procesom razdolževanja uspešno nadaljevala uresničevanje začrtane strategije finančne razbremenitve družbe. S stroškovno racionalizacijo pa povečuje EBITDA (poslovni izid pred obrestmi, davki, odpisi in
amortizacijo), ne da bi pri tem vplivala na zmanjšano investicijsko aktivnost, saj se s tem povečuje njena kreditna sposobnost,
kar se kaže na razmerju med finančnim dolgom in EBITDA, ki
se od leta 2012 opazno zmanjšuje.
V OE RFS redno spremljamo in vpeljujemo v poslovanje novosti, ki se nanašajo na spremembe zakonov in predpisov na računovodskem, finančnem in davčnem področju.
Po sprejetju novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) lani se
je v prvi polovici leta 2014 povečalo število začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami in osebnih stečajev. Z novo zakonodajo namreč nobenemu dolžniku ni več treba plačati predujma
za začetek stečajnega postopka. Tudi v Elektru Ljubljana zaradi
spremembe stečajne zakonodaje zaznavamo več stečajev. Izvršilne
in pravne postopke prisilnih poravnav in stečajev smo septembra
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prenesli na pravno pisarno, pri čemer pa še vedno aktivno sodelujemo pri finančnem spremljanju dolžnikov.
V začetku leta smo poročanje o prispevkih in davkih, obračunanih iz delovnih razmerij, uskladili z novo davčno zakonodajo.
Konec junija je vlada sprejela uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, v kateri so določeni vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahtevajo naročniki
pri oddaji javnih naročil, primerna višina in trajanje zavarovanj
ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki. Delovanje smo uskladili z uredbo.
Od druge polovice leta intenzivno sodelujemo pri projektu
E-računi ZOPSPU-A. Novi zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) je pravnim osebam, ki poslovno sodelujejo s proračunskimi uporabniki, predpisal obvezno izdajanje elektronskih računov (e-računov) od
1. januarja 2015. S prehodom na elektronsko poslovanje se v
sodelovanju z Informatiko d. d. računalniški program prilagaja,
vse pristojne osebe pa se seznanja s spremembami pri izdajanju računov.
Aktivno smo sodelovali pri dveh velikih organizacijskih in
kadrovskih spremembah. S 1. januarjem 2015 bosta namreč začela veljati novi PKP in organizacijska shema družbe, ki uvaja
manj organizacijskih enot in združitev med seboj vsebinsko logično povezanih aktivnosti. Skladno z reorganizacijo družbe
Elektro Ljubljana d. d. smo jeseni pripravili vse potrebno za
načrtovanje po novi organizaciji in novembra izdelali poslovni
načrt Elektra Ljubljana d. d. za leto 2015 in triletni poslovni
načrt za obdobje 2015–2017.
Septembra je bil dan v produkcijo novi, dolgo pričakovani
eIS za področje saldakontov omrežnine in električne energije.
Prenovljena aplikacija uvaja nov način spremljanja terjatev in
plačil. Po novem se saldakonti vodijo na ravni pogodbeni račun/plačnik. Treba je bilo preveriti in na novo vzpostaviti povezave z glavno knjigo. Bistvena novost pri tem je dnevno knjiženje fakturirane realizacije. Projekt eIS-saldakonti je eden prvih
uspešno izvedenih integriranih ERP (Enetrprise Resource Planning) projektov v procesu informatizacije poslovanja OE RFS.
Konec leta 2014 se intenzivno pripravljamo na uvedbo novega elektronskega sistema za obvladovanje dokumentov BusinessConnect. V prvi fazi podjetje vpeljuje modul Likvidacija,
ki je namenjen delu z vhodnimi računu, kar vključuje evidentiranje računov, opremljanje s podatki, podpiranje procesa potrjevanja in podpisovanja, pregled stanja računov ter dolgoročno hrambo in arhiviranje dokumentov. Likvidiranje vhodnih
računov iz segmenta storitev bo podjetje v prihodnjem letu razširilo še na druge vrste prejetih računov (material, investicije).
O poslovanju posameznih družb in skupine Elektro Ljubljana
sicer redno poročamo uporabnikom v podjetju in zunanjim uporabnikom, ki so najpogosteje nadzorni svet družbe, SODO,
Agencija za energijo, Slovenski državni holding, Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor RS, AJPES, Statistični urad RS, banke
in druge institucije.
Ob iztekajočem se letu bi se rad zahvalil sodelavkam OE RFS
za vloženi trud in vestno delo. Vsem sodelavkam in sodelavcem pa želim vesele praznične dni ter v zdravju in sreči doseženih poslovnih in osebnih uspehov v letu 2015. l
Mag. Marjan Ravnikar, izvršni direktor OE RFS
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Skupina za MHE in SE

Elektro Ljubljana OVE

Elektro Ljubljana OVE
zre v leto 2015
o marsičemu izjemno leto 2014, zaznamovano s
pogostimi naravnimi ujmami, je bilo za družbo Elektro
Ljubljana OVE d. o. o. leto uresničevanja zastavljenih
ciljev in obvladovanja procesov proizvodnje električne in
toplotne energije ter storitve trženja inženiringa s področja
obnovljivih virov energije za čim kakovostnejšo izvedbo
projektov »na ključ«. Pri tem smo se držali smernic vizije in
poslanstva, to je razvoj učinkovite in trajnostne preskrbe
uporabnikov zelene električne energije z visoko kakovostjo.
Zato smo prenavljali in gradili lastne proizvodne zmogljivosti,
uspešno sodelovali pri gradnji kogeneracijskih naprav za trg in
delovali na področju razvoja in uvajanja novih tehnologij, ki so
neposredno povezane z našim ciljnim udejstvovanjem.
Glavna izhodišča poslovnega načrta Elektro Ljubljana OVE
d. o. o. za leto 2015 vključujejo:
- proizvodnjo električne in toplotne energije v 10 hidroelektrarnah, 19 sončnih elektrarnah, kotlovnici Semič ter dodatnih novih proizvodnih enotah (kogeneracijskih napravah na zemeljski plin in lesno biomaso) v DE Novo mesto in na Zaplani;
- storitve inženiringa s področja obnovljivih virov energije in
učinkovite rabe energije (toplotne črpalke, pregledi za pridobitev energetskih izkaznic, inženirinške storitve projektiranja
naprav za URE in OVE, električne polnilne postaje);
- upravljanje energijskih odpadkov;
- vzdrževanje lastnih in tujih proizvodnih naprav po pogodbi;
- investicije in investicijsko vzdrževanje lastnih proizvodnih objektov, ki najbolj obsega celovito rekonstrukcijo mHE Zagradec.
S stalno diverzifikacijo ponudbe aktivno iščemo nove priložnosti za našo družbo, kar je še posebej pomembno, saj zaradi trenutno veljavne nestimulativne zakonodaje, ki odpravlja podporne sheme, na slovenskem trgu ni potencialnih novih investitorjev v proizvodne enote iz obnovljivih virov.
Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev nam daje dodaten
motiv, da bo tudi v prihodnjem letu naše poslovanje temeljilo na
dobrih praksah in pridobljenih izkušnjah, kar je tudi temeljni cilj
našega srednjeročnega poslovnega načrta, ki je potrjen z vsakoletnimi rezultati in sadovi našega dela. l

P

ENERGIJA IN OBRATOVANJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2014

Od leve proti desni: Zoran Štepic, Violeta Irgl, Robert Janeš, Bojan Kumer, Polona Osovnikar,
Jože Mestnik, Robert Jelenc, Damjana Mes Plestenjak, Tanja Čuk Jerman in Vitomir Panič

Elektro energija v 2014

Leto 2014 je bilo za skupino
Elektro energija zelo zahtevno
Skupina Elektro energija vključuje štiri družbe: Elektro energijo d. o. o.,
Elektro energijo Adria d. o. o. v Zagrebu, Elektro energijo BH d. o. o. v
Banjaluki in Elektro energijo SRB d. o. o. v Beogradu. Decembra 2014
mineva tri leta, odkar poslujemo. Iztekajoče se leto lahko z več vidikov
ocenimo kot prelomno za uspešno poslovanje družbe v prihodnosti. V
avgustu je bil za štiriletni mandat imenovan direktor družbe mag. Bojan
Kumer. Za soočenje z novimi izzivi se bo družba v začetku leta 2015
reorganizirala in na novo sistematizirala delovna mesta, s čimer bi rada
dosegla ﬁnančno vzdržnost, maksimalno konkurenčnost in poslovno
učinkovitost.
azmere poslovanja v letu 2014 so bile tudi za Elektro
energijo zelo težke, ostre in neizprosne. Spopadali smo se
z ostro cenovno konkurenco, nelikvidnostjo poslovnih
odjemalcev, stečaji in prisilnimi poravnavami, nizkimi borznimi
cenami električne energije in nakupi električne energije po
dolgoročnih pogodbah iz preteklih let. Skupina bo poslovno leto
2014 končala z veliko slabšim poslovnim rezultatom kot prvi
dve leti samostojnega poslovanja.
Največje odstopanje od načrtovanega poslovanja je ocena doseženega RVC pri trgovanju na debelo kot posledica nepričakovano velike razlike med cenama električne energije v JV-Evropi
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in Nemčiji, predvsem zaradi nenapovedanih redukcij prenosnih
kapacitet iz Nemčije v JV-Evropo in majskih poplav v Srbiji in
BiH. V trgovini na drobno je ocenjen RVC za leto 2014 manjši
od načrtovanega predvsem zaradi manjše prodaje končnim odjemalcem od planirane in nižje prodajne cene prodaje po zaprtih
in odprtih pogodbah. Glede na poslabšanje finančnega poslovanja skupina Elektro energija že vse leto 2014 racionalizira poslovanje, predvsem z zniževanjem stroškov storitev.
Za uspešno dolgoročno poslovanje so v 2015 nujni nekateri
ukrepi, ki bodo zagotovili finančno ustreznost skupine. Poslovni
načrt za prihodnje leto temelji na povečanju RVC pri trgovini na
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Obisk mladih v Elektro energiji ob dnevu varčevanja

debelo in drobno, zmanjšanju vseh najpomembnejših postavk
stroškov storitev, zmanjšanju stroškov dela, reorganizaciji in sistemizaciji z začetkom leta 2015, ki bosta vplivali na večjo učinkovitost in dodano vrednost na zaposlenega.

Kratek povzetek poslovanja v letu 2014
V iztekajočem se letu je Elektro energija aktivno razširila dejavnost
trgovanja z električno energijo zunaj Slovenije in tako povečala možnosti za razpršene nakupe električne energije po različnih državah, vse od Nemčije na severu do Srbije na jugu. Tako
smo izboljšali tudi optimizacijo portfelja in zagotovili nižje nakupne cene električne energije ter pridobili informacije o dogajanju na drugih trgih, ki vplivajo na oblikovanje cene električne
energije v Sloveniji.
V februarju 2014 je naša hčerinska družba Elektro energija Adria
d. o. o. uspešno pridobila licenco za opravljanje energetske dejavnosti trgovanja z električno energijo. S tem smo končali širitveni cikel vzpostavitve poslovne infrastrukture na trgih jugovzhodne Evrope, kar nam je omogočalo, da smo lahko začeli
aktivno trgovanje v tem delu. To temelji predvsem na avkcijskem
(tenderskem) principu, saj velika državna elektrogospodarstva
redno organizirajo avkcije za nakupe in prodaje presežkov oziroma mankov električne energije. Že v prvem letu poslovanja na
trgih jugovzhodne Evrope smo bili kot najugodnejši ponudnik
večkrat izbrani. Tako se vzpostavlja tudi dobro sodelovanje s pomembnimi institucijami. Obseg trgovanja je bil manjši, kot smo
načrtovali, kar pa je bilo povezano predvsem z nezadostnimi finančnimi sredstvi, ki smo jih imeli na teh trgih na voljo. Ne glede
na to pa nam je uspelo tako dodobra preizkusiti trgovalno infrastrukturo in jo bomo lahko v prihodnje še bolje izkoristili.
Na področju trgovanja z električno energijo v EU je bila dokončno vzpostavljena trgovalna infrastruktura v Italiji, kar po-

meni tudi vzpostavitev članstva na italijanski borzi GME. Zdaj
smo aktivni že na štirih evropskih energijskih borzah: na BSP
SouthPool (SLO), kjer smo tudi eden ključnih trgovcev z električno energijo, na borzi EPEX Spot (NEM), HUPX Spot (HUN)
ter GME (ITA). Na slovenski in nemški borzi poleg dnevnega
izvajamo tudi znotrajdnevno trgovanje z električno energijo, ki
postaja vse pomembnejše tudi pri nas.
Članstvo na italijanski borzi GME nam omogoča uvoz in izvoz električne energije v Italijo. Še posebej jo izkoriščamo v obdobjih pomanjkanja električne energije v Sloveniji in regiji, ko
je cena električne energije pri nas zelo visoka, višja kot v Italiji.
Ob trgovanju z električno energijo redno sodelujemo tudi pri
nakupih čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ) na številnih mejah v EU in JV-Evropi. Poleg članstva pri avkcijski hiši CAO Allocation Office od letošnjega leta delujemo tudi na CASC Allocation Office, ki med drugim izvaja dražbe za ČPZ na vseh mejah z Italijo. Konec leta 2014 pa načrtujemo tudi članstvo pri avkcijski hiši iz Črne gore SEE CAO Allocation Office, ki bo organizirala dražbe za nakup ČPZ v jugovzhodni Evropi. Omeniti je
treba še dodatno sklenjene EFET-pogodbe s pomembnimi veleprodajnimi partnerji v EU in regiji, kar nam omogoča dodatno
razpršitev tveganj pri nakupih in prodajah električne energije in
odpira nove poslovne priložnosti.
V prihodnjem letu načrtujemo utrditev svojega položaja na
trgih jugovzhodne Evrope, začetek samostojnih aktivnosti na
srbsko-romunski in srbsko-bolgarski meji, trgovanje na kosovskih in črnogorskih mejah ter več aktivnosti na področju kratkoročnega trgovanja tako na dnevnem kot na znotrajdnevnem trgu.
Še naprej bomo veliko pozornosti namenjali vzpostavitvi zanesljivih veleprodajnih partnerstev v jugovzhodni Evropi v okviru
komercialnih dogovorov in tudi na ravni institucionalnih partnerjev.
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Poslovanje družbe na področju dobave končnim odjemalcem je v letu 2014 zaznamovalo predvsem sprejetje novega energetskega zakona, ki je temeljito posegel v delovanje energijskega
trga. Novi zakon je na poslovanje družbe vplival predvsem z definicijo rednega cenika za gospodinjske odjemalce, novo definicijo malega poslovnega odjemalca in precejšnjo izenačitvijo pravic z gospodinjskim odjemalcem, prepovedjo zaračunavanja fiksnih stroškov gospodinjskim odjemalcem, ki imajo redni cenik,
možnostjo prekinitve pogodbe o dobavi teh dveh kategorij odjemalcem že po enem letu ter primerjavo zgolj posameznih cenikov dobaviteljev na spletnem portalu agencije za energijo.
Septembra je bil prenovljen informacijski sistem, s čimer smo
izboljšali učinkovitost poslovanja z našimi odjemalci. Zaradi
kompleksnosti prenove je bilo žal tudi kar nekaj zapletov in napak pri poslovanju z odjemalci, predvsem pri obračunih, ob začetku prenove so bili pogosti tudi izpadi celotnega sistema. Zaupamo, da bodo izboljšave sistema kmalu odtehtale navedene težave pri implementaciji.
V iztekajočem se letu nam je uspelo zadržati tržni delež. Z novimi kupci na poslovnem odjemu smo nadomestili odliv gospodinjskih odjemalcev, ki nam ga je v zadnjih dveh letih sicer uspelo
zmanjšati. Letos nam je to uspelo predvsem s prenovo ponudbe
in izboljšavo storitev za odjemalce (večja odzivnost, boljše delovanje klicnega centra itd.). Ne glede na navedeno pa nam nizke
cenovne ravni in zrelost trga niso dopustile doseganja načrtovanih poslovnih rezultatov v celoti.
Kljub težavnim razmeram na energijskem trgu, ki od nas zahtevajo še dodaten napor in izboljšave na vseh ravneh poslovanja,
optimistično načrtujemo poslovanje v letu 2015. Zaradi organizacijskih sprememb in optimizacije nakupov električne energije
pričakujemo tržni delež na približno enaki ravni, hkrati pa povečanje dobičkonosnosti iz poslovanja.
V okviru upravljanja tveganj smo prešli na avtomatiziran način spremljanja najpogostejših kazalnikov cenovnih tveganj prek
ETRM-sistema in hkrati začeli izračunavati dodatne, zahtevnejše
kazalnike. Izpopolnili in avtomatizirali smo sistem poročanja. Dodatno smo začeli sistematično popisovati najpogostejša tveganja
pri trgovanju z energenti in jih obravnavati.
Na področju informacijskih storitev in podpore smo zamenjali del skupnega integriranega informacijskega sistema (obračunski del ter saldakonte in izterjavo). Zamenjani del je razvit v
sklopu projekta prenove informacijskega sistema z Informatiko
d. d. Uspešno smo zamenjali tehnološko infrastrukturo sistema
CRM in ga po spletnih servisih povezali s prenovljenim obračunskim sistemom ter drugimi podpornimi sistemi. Nadgradili
smo sistem ETRM za vnos finančnih poslov (Future trades ter
Exchange options) ter konfiguracijo pogledov in poročil za obvladovanje tveganj. V ETRM-sistemu smo vzpostavili avtomatično dnevno poročanje za potrebe trgovanja in obvladovanja
tveganj. Sistem smo prilagodili tudi za potrebe trgovine na drobno, kar nam bo omogočilo celovit pregled nad pozicijo, izpostavljenostjo in tveganji v podjetju na enem mestu.
Za učinkovito izvajanje računovodsko-finančnih aktivnosti
se je pomen učinkovite informacijske podpore s širitvijo na tuje
trge, delovanjem hčerinskih družb in članstvom na borzah še povečal. Naj izpostavimo predvsem potrebe po dnevnem zagotavljanju potrebnega obsega zavarovanj za trgovanje z energenti
na debelo in prenosnimi zmogljivostmi, ki so lahko v obliki depozitov, bančnih garancij ali predplačil. Zaradi občutnega slab-
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šanja likvidnosti prebivalstva in podjetij se vedno bolj povečuje
pomen učinkovite izterjave terjatev in usklajevanja odprtih postavk.
Nadgradili smo aplikacijo za vodenje terjatev zemeljskega
plina z informacijami o skupnem računu za električno energijo
in zemeljski plin ter z dokumenti postopkov izterjave in spremljanjem insolvenčnih postopkov. Poseben poudarek smo dali tudi
obračunu trošarinskih obveznosti zemeljskega plina. Trenutno poteka tudi trošarinska kontrola, ki se izvede ob začetku poslovanja novega trošarinskega zavezanca. Zaradi sprememb zakonodaje na tem področju pa se ukvarjamo tudi s pripravo dodatnih
zbirnih trošarinskih poročil za oba energenta.
Zagotavljanje virov za tekoče poravnavanje obveznosti družbe
je bilo letos vitalnega pomena. Velik poudarek namenjamo tudi
odnosom s posameznimi bankami za področje kreditnega in garancijskega poslovanja.
S prihodom novega poslovodstva smo funkcijo kontrolinga
umestili na novo in začeli njen razvoj ter s tem integracijo informacij o poslovanju na vseh specifičnih področjih delovanja
družbe. Razvijamo kontrolinški informacijski sistem in nov model načrtovanja poslovanja družbe, vključno s hčerinskimi družbami. V skladu z zakonskimi obveznostmi smo redno poročali
tudi vsem relevantnim institucijam.
Na kadrovskem področju je bilo v letu 2014 veliko aktivnosti usmerjenih v izobraževanje vodij. Izvedli smo skupinske delavnice ter individualne treninge, organizirana so bila interna izobraževanja. V prihodnjem letu nameravamo izvesti tudi usposabljanja na področju timskega dela in prodaje.
Na področju sodne izterjave smo s polnim zagonom začeli uporabljati modul Sodna izterjava (omogoča veliko prednosti na področju sodne izterjave) v okviru programa Evi-jet, ki nam omogoča vlaganje e-izvršb. Glavne prednosti so: vloženih je veliko
več izvršb, vzpostavljena je informatizirana evidenca vseh podatkov na področju e-izvršb, večja preglednost in korenito zmanjšanje stroškov na tem področju. V prihodnjem letu nameravamo
modul nadgraditi še na področju insolvenčnih postopkov in več
postopkov voditi z lastnimi viri in manj z zunanjimi partnerji.
Ključna komunikacija v letu 2014 je bila povezana z obveščanjem kupcev in splošne javnosti o aktualni ponudbi Elektro
energije s poudarkom na prepoznavnosti podjetja in blagovnih
znamk. Med pomembnejšimi tematikami sta bila tudi javni razpis za nepovratna sredstva ter svetovanje za energijsko učinkovitost. Aktivni smo bili na spletnih portalih www.elektro-energija.si in www.zanesljivo.si ter na izbranih družbenih omrežjih.
Zaposlene smo obveščali v Novicah, internem glasilu družbe
Elektro Ljubljana, in e-novicah. V okviru zaveze načelu družbene odgovornosti smo v letu 2014 že tretje leto zapored z donacijskimi sredstvi podprli humanitarni projekt Botrstvo – vrnimo
otrokom nasmeh in Društvo za pomoč trpečim in bolnim – klovni zdravniki. Z zelo omejenimi sponzorskimi sredstvi smo si
prizadevali krepiti prepoznavnost družbe in blagovnih znamk.
Prihajajoče leto bo za Elektro energijo polno izzivov. Zavedamo se, da bodo razmere poslovanja v letu 2015 enako težke
ali še težje kot letos, vendar v leto 2015 vstopamo pozitivno naravnani. Vsem sodelavkam in sodelavcem v skupini Elektro Ljubljana se zahvaljujemo za dobro sodelovanje in želimo v prihajajočem letu veliko zdravja, pozitivne energije in osebne sreče.l
Elektro energija d. o. o.
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Pridobitev
služnosti v javno
korist s
priposestvovanjem
Energetski zakon (EZ-1, Ur. l. RS, št.
17/2014), ki je začel veljati 22. marca 2014, je
celoten energetski sistem osvežil s kar
nekaj pomembnimi spremembami, med
drugim tudi z nekaterimi pravnimi novostmi,
ki so z vidika poslovanja energetskih
podjetij korak naprej pri razumevanju
pomena in načina gradnje ter vzdrževanja
elektroenergetske infrastrukture. Po moji
oceni med pomembnejše prav gotovo sodijo
določbe glede pridobitve služnosti v javno
korist s priposestvovanjem. Najprej pa na
kratko o temeljnih pojmih.
Jambora 110-kV daljnovoda

Služnosti
V osnovi lahko služnosti razdelimo v prave in neprave stvarne
služnosti.
Stvarnopravni zakonik (v nadaljevanju SPZ) v 213. členu opredeljuje stvarno služnost in določa, da je to pravica lastnika nepremičnine izvrševati za njene potrebe določena dejanja na tuji
nepremičnini ali zahtevati od lastnika služeče stvari, da opušča
nekatera dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji
nepremičnini (prava stvarna služnost). V praksi je stvarna služnost ustanovljena na zemljišču kot služnost poti, uporabe za transportna sredstva ali potrebe služnosti gradnje in vzdrževanja različnih komunalnih vodov.
Zakon pa pozna tudi tako imenovano nepravo stvarno služnost,
ki se ustanavlja v korist določene osebe in ne vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča (npr. v korist Elektra Ljubljana d.

d. za potrebe vzdrževanja infrastrukture, in ne v korist zemljišča,
do katerega mora dostopati njegov lastnik). Takšna neprava
stvarna služnost pride v poštev pri služnostih v javno korist, kot
so v korist nosilca interesa gradnje energetske infrastrukture.

Priposestvovanje
Priposestvovanje je pravni institut, s pomočjo katerega lahko
kdo, ki ni bil lastnik določene stvari, pod določenimi pogoji to
postane. Gre za ureditev dejanskega v pravno stanje; če kdo navzven daje vtis, da gre za lastnika, naj tudi »uradno« postane lastnik. Dotedanji formalni lastnik s priposestvovanjem svojo lastnino izgubi.
Priposestvovati je mogoče tako premičnine kot nepremičnine,
pri čemer je priposestvovanje nepremičnin veliko pogostejše.
Priposestvovalec je lahko fizična in tudi pravna oseba. Priposestvovati pa je mogoče tudi služnosti.
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Pogoji za priposestvovanje:
1. Lastniška posest
Stvar lahko priposestvuje le tisti, ki jo ima v posesti, kar pomeni, da izvaja dejansko oblast nad stvarjo (jo uporablja, na ali
v njej živi, po njej vozi ipd.). Dodaten pogoj je, da gre za lastniško posest, da ima torej stvar v posesti, kot da je njegova. To avtomatično pomeni, da denimo najemnik ni lastniški posestnik in
zato stvari ne more priposestvovati.
2. Dobrovernost posestnika
Da lahko pride do priposestvovanja, mora biti posestnik v dobri veri; kar pa ni, če je vedel ali bi lahko vedel, da ni upravičen do posesti. Klasičen primer nedobrovernega posestnika je
tat – je sicer lastniški posestnik ukradene stvari (vede se kot njen
lastnik), ni pa dobroveren, ker ve in mora vedeti, da ni upravičen do posesti.
3. Potek časa (priposestvovalna doba)
Dobroverni lastniški posestnik nepremičnine pridobi lastninsko pravico na njej po preteku desetih let.
Posestnik mora biti ves čas trajanja priposestvovalne dobe v
dobri veri. V priposestvovalno dobo se všteva čas, ko so posestni predniki trenutnega dobrovernega lastniškega posestnika
imeli stvar v posesti kot dobroverni lastniški posestniki.
Priposestvovanje služnosti je tudi eden od možnih načinov pridobitve služnostne pravice. Gre za to, da lastnik gospodujočega
zemljišča na služečem zemljišču sicer nima služnostne pravice,
vendar pa služnost dejansko izvršuje (npr. vozi po sosednjem,
služečem zemljišču), tako da mu služnostna pravica po določenem času pripade.
Če je lastnik gospodujoče stvari dobroveren (prepričan je, da
ima služnostno pravico, ker npr. njegova družina že petdeset let
vozi po sosedovem zemljišču), je priposestvovalna doba deset let.
Pogoj je, da služnost ves ta čas dejansko izvršuje.
Če je lastnik gospodujoče stvari nedobroveren, lastnik služeče
stvari pa izvrševanju služnosti ne nasprotuje, se služnost priposestvuje v dvajsetih letih. Če lastnik služeče stvari nasprotuje,
priposestvovanje ni mogoče.
V pravni teoriji in praksi se je zaradi narave nepravih stvarnih
služnosti pojavilo vprašanje, ali se lahko priposestvuje tudi neprava stvarna služnost. Za omenjene služnosti SPZ določa, da
lahko nastanejo le na podlagi pravnega posla ali sodne odločbe,
zaradi česar bi bilo mogoče sklepati, da služnosti v predmetnem
primeru ni mogoče priposestvovati.
Vendar pa je takšen zaključek zmoten, saj je določba 226. člena
SPZ o uporabi določb glede osebnih služnosti, kadar se presoja
nastanek neprave stvarne služnosti, presplošna in ne upošteva
dejstva, da so neprave stvarne služnosti po vsebini stvarne in ne
osebne.
Priposestvovanje stvarnih služnosti je urejeno v 217. členu
SPZ, kjer je določeno, da stvarna služnost nastane s priposestvovanjem, če je lastnik gospodujoče stvari (v konkretnem primeru lastnik infrastrukture) dejansko izvrševal služnost v dobri
veri deset let oziroma če jo je izvrševal dvajset let, lastnik služeče stvari pa temu ni nasprotoval.
Glede na razloge, navedene v prejšnjih dveh odstavkih, bi morali izvajalci gospodarskih javnih služb ob izpolnitvi pogojev,
določenih v 217. členu SPZ, brez večjih težav priposestvovati
nepravo stvarno služnost. Vendar pa se kljub temu ni vzposta-

vila enotna sodna praksa, ki bi dokončno odgovorila na vprašanje, ali je takšno priposestvovanje neprave stvarne služnosti mogoče ali ne. Zaradi tega je med lastniki zemljišč in tudi izvajalci
gospodarskih javnih služb vladala zmeda, saj izid morebitnih
pravdnih postopkov glede plačila uporabnine za zemljišča, na
katerih je bila postavljena infrastruktura, ni bil jasen.

Ureditev pridobitve služnosti v javno korist s
priposestvovanjem na ravni EZ-1
552. člen EZ-1 določa:
(1) Izvajalec gospodarske javne službe po tem zakonu, na nepremičninah, na katerih se na dan uveljavitve tega zakona že nahaja infrastruktura, kot je opredeljena v 462. členu tega zakona,
pridobi z uveljavitvijo tega zakona služnost v javno korist, če so
za to izpolnjeni vsi pogoji za priposestvovanje služnosti skladno
z zakonom in če je za pridobitev take služnosti izkazana javna
korist skladno s 472. členom tega zakona.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka
lahko lastnikom nepremičnin iz prejšnjega odstavka posreduje
ponudbo za sklenitev pogodbe o priznanju pridobitve služnosti
(posadna listina). Če operater ali distributer v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o priznanju pridobitve služnosti take pogodbe ne uspe skleniti, lahko zoper lastnika nepremičnine vloži tožbo za ugotovitev obstoja služnosti v javno korist.
(3) Ne glede na 474. člen tega zakona se določbe tega člena
uporabljajo tudi za pridobitev služnosti v javno korist na nepremičninah v lasti države ali lokalne skupnosti, na katerih se na
dan uveljavitve tega zakona nahaja infrastruktura.
Nova zakonska določba pokriva primere, pri katerih so izpolnjeni zakonski pogoji za priposestvovanje služnosti (energetska
infrastruktura stoji na nepremičnini brez nasprotovanja ali celo
v soglasju z lastnikom že dalj časa). Vendar pa je bila dodatna
ureditev tega področja potrebna, saj kljub zakonskim pogojem
rešitev vprašanja priposestvovanja služnosti na že postavljeni
infrastrukturi ni bila dokončna in je predvsem odpirala možnosti postavljanja različnih zahtevkov, ki so jih na našo družbo naslavljali lastniki zemljišč. V praksi se še vedno dogaja, ko s(m)o
izvajalci gospodarskih javnih služb več let oziroma desetletij nemoteno izvrševali služnost ob soglasju lastnikov zemljišč in tako
služnost dejansko že priposestvovali, vendar pa nato sodišča
takšnega stanja niso potrdila v postopkih (ali pa zaradi dolgotrajnosti postopkov to še ni dokončno rešeno), prav tako pa služnost tudi formalno-pravno ni bila ustanovljena, saj ni bila vpi-
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sana v zemljiško knjigo. EZ-1 s 552. členom prinaša rešitev problematike in »legalizacijo« obstoječega stanja.
Poudariti je treba, da prvi odstavek navedenega člena vsebinsko opredeljuje priposestvovanje po samem zakonu, namen drugega in tretjega odstavka tega člena pa je omogočanje izvedbe
vpisa služnosti v zemljiško knjigo oziroma v pridobitvi že omenjene posadne (ugotovitvene) listine – torej da se zgolj formalizira (vpiše v zemljiško knjigo) tisto, kar zakon po novem jasno
določa.

Neodplačnost priposestvovane služnosti
Pri obravnavanju problematike služnosti, ki jo izvajalci gospodarskih javnih služb priposestvujejo na že obstoječi infrastrukturi na podlagi ugotovljene javne koristi, se pojavi tudi vprašanje o njeni odplačnosti oziroma neodplačnosti.
O tem vprašanju je odločalo tudi vrhovno sodišče, ki je v sodbi
in sklepu II Ips 1022/2008 z dne 29. novembra 2012 sprejelo stališče oziroma pritrdilo zaključku nižjih sodišč, da je priposestvovana služnostna pravica po vsebini brezplačna. Sodišče v utemeljitvi navaja, da lastnik služeče nepremičnine, ki ve za dejansko
izvrševanje navzven zaznavnih služnostnih upravičenj in se jim
v času trajanja priposestvovalne dobe ne upre, molče pristaja na
nastanek služnostne pravice in njeno vsebino, ki je odvisna od
načina dejanskega izvrševanja v času trajanja priposestvovalne
dobe. V nadaljevanju pa sodišče zaključi, da tisti, ki izvršuje
služnostno pravico in ki lastniku služeče nepremičnine za upo-

rabo nepremičnine v času priposestvovalne dobe ni plačeval ničesar, lastnik nepremičnine pa od njega nikoli ni zahteval nobenega plačila, niti med njima ni bilo dogovorjeno plačilo, s potekom priposestvovalne dobe priposestvuje neodplačno služnostno pravico.

Zaključek
Z uveljavitvijo EZ-1 se je v pravni red tako vnesla določba, s katero se jasno potrjuje tisto, kar bi dejansko moralo veljati že pred
tem, in sicer, da je služnost v korist izvajalcev gospodarske javne službe in infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje gospodarskih javnih služb, mogoče pridobiti s priposestvovanjem. Določba 552. člena EZ-1 zgolj varuje obstoječo ureditev in izrecno
uzakonja to, kar bi morala sodišča v preteklosti upoštevati že na
podlagi pravilne interpretacije določb SPZ.
Naloga sodišč v prihodnje je, da to jasno zakonsko določbo
pravilno uporabijo pri obravnavanju sporov med lastniki zemljišč in izvajalci gospodarskih javnih služb, s tem pa ustvarijo
enotno sodno prakso, ki bo izvajalce gospodarskih javnih služb
razbremenila grožnje plačila potencialnih (in neupravičenih) stroškov v obliki uporabnin in odškodnin, ki jih zahtevajo lastniki
zemljišč. Mi pa moramo nove zakonske določbe pridno in pravilno uporabljati v korist kakovostnega izvajanja in zagotavljanja gospodarske javne službe. l
Mitja Breznik, OE skupne storitve

9VH]DSUHQRVHOHNWULĆQHHQHUJLMH
 61LQ11NDEHOVNDRSUHPDNDEHOVNHVSRMNHNDEHOVNHJODYH
 '9LQ6.6RSUHPDQRVLOQHVSRQNH]DWH]QHVSRQNHRGFHSQHVSRQNH
 .DEHOVNDRSUHPDNDEHOVNHREMHPNHNDEHOVNLĆHYOMLYH]QLWXOFLNDEHOVNHSROLFH
 11VWLNDOQDRSUHPDYDURYDOĆQLORĆLOQLNLYDURYDOĆQHOHWYHJUHEHQDVWDVWLNDODEUHPHQVNDVWLNDOD
 2SUHPD]DUD]GHOLFHKLåQLUD]GHOLOFLLQVWDODFLMVNLRGNORSQLNL),'VWLNDODĆDVRYQLDYWRPDWL
 2SUHPD]DYDUQRGHORQDYLåLQLSOH]DONH]DOHVHQHLQEHWRQVNHGURJRYHYDUQRVWQLSDVRYL
 0HKDQL]DFLMDLQRURGMH]DSRODJDQMHNDEORYLQSRVWDYOMDQMHGDOMQRYRGRYNDEHOVNLYDOMLSLNQH

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

ELEKTRO ODMEV

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2014

Sistem upravljanja varovanja informacij po
novi izdaji standarda ISO/IEC 27001:2013
Po osmih letih je bila novembra 2013 sprejeta nova izdaja standarda sistem
upravljanja varovanja informacij (krajše SUVI) po ISO/IEC 27001:2013, ki narekuje
vpeljavo novih mehanizmov za izboljšanje upravljanja varovanja informacij.
Podjetje ELEKTRO LJUBLJANA d. d. mora kot imetnik certiﬁkata ISO/IEC
27001:2005 zato izvesti prehod na novo izdajo standarda do 1. oktobra 2015. Po tem
obdobju namreč certiﬁkat omenjenega standarda iz leta 2005 preneha veljati.
Uvod
Mednarodni standard ISO/IEC 27001:2013 je pripravil pododbor združenega tehničnega odbora mednarodne organizacije za
standardizacijo in mednarodne elektrotehniške komisije ISO/IEC
JTC 1/SC 27 Varnostne tehnike v informacijski tehnologiji (podjetje SIQ).
Pri tem je struktura nove izdaje standarda že prilagojena strukturi vseh standardov sistema vodenja po novem ISO (npr. sistem
vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem, sistem varnosti in
zdravja pri delu), ki si bodo sledili v prihodnjih nekaj letih. To
pomeni, da ima novi standard deset poglavij oz. dva več kot obstoječa izdaja (videno v tabeli 1).

• instalaciji programske opreme (potrebno določiti in uveljaviti
pravila programske opreme, ki jih uporabniki smejo namestiti),
• obravnavi razvoja programske opreme in sistemov (potrebno
določiti: politike varnega razvoja, postopke razvoja sistema oz.
njegovega upravljanja, varno razvojno okolje in njegovo testiranje),
• nabavnih postopkih (potrebno določiti: varovanje informacij z
dobavitelji, dobavno verigo informacijsko-komunikacijske tehnologije),
• upravljanju nepretrganega poslovanja (potrebno določiti dovolj
naprav, ki bodo zagotavljale sprejemljivo raven razpoložljivosti v podjetju).

Izvedba prehoda na novo izdajo v podjetju

Tabela 1: Primerjava med standardoma ISO/IEC 27001 izdaje 2005
in 2013 (podjetje Gamma Secure System Limited, 1. julij 2014)

Razlika med novo in trenutno izdajo standarda pa je tudi v številčnem izvajanju kontrol, ki so namenjene zmanjšanju tveganja
varovanja informacij na sprejemljivo raven, določeno s politiko
varovanja informacij. Nova različica standarda tako zajema 113
kontrol, drugače kot obstoječa različica, ki jih ima 133.

Spremembe novega standarda
Kot smo v uvodu spoznali, ima novi standard manj kontrolnih
točk, kar pa ne pomeni, da zmanjšuje obseg varovanja informacij. Prav nasprotno, saj so novi kontrolni mehanizmi postavljeni
na področja, kjer je bil do zdaj manjši poudarek. Pri tem pa so
nekatere kontrole prenesene v zahteve samega standarda ali pa
so se združile pod druge kontrole, tako da njihov pomen vsebinsko
pridobi v obravnavi SUVI. Nove kontrole tako srečamo pri (standard SIST ISO/IEC 27001:2013, november 2013):
• upravljanju projektov (potrebno vključevanje varovanja informacij pri izvajanju projektov),

Odbor za kakovost se je v okviru vodstvenega pregleda na področju varovanja informacij seznanil s spremembami, ki lahko
vplivajo na SUVI. Na podlagi tega je bil sprejet sklep, da se izdela akcijski načrt prehoda na novo izdajo standarda ISO/IEC
27001:2013. Ta obsega [4]:
a) izvajanje aktivnosti vpeljave novih kontrol standarda v podjetje,
b) obravnavo in potrditev zbranih informacijsko-varnostnih politik (vsebinska prenova politik poteka v okviru projektne skupine GIZ),
c) izvedbo analize informacijskih tveganj,
d) izvedbo presoje na INFORMATIKA d. d. po novi izdaji standarda ISO/IEC 27001:2013,
e) prenovo oz. dopolnitev poslovnika kakovosti (vezano na področje SUVI),
f) izvedbo zunanje predpresoje po novem standardu ISO/IEC
27001:2013.

Literatura in viri
[1] Spletna stran podjetja SIQ:
http://www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/aktualno/nova_izdaja_standa
rda_iso_27001/index.html: Nova izdaja standarda ISO 27001:2013, november
2014.
[2] Spletna stran Gamma Secure System Limited – The new versions of
ISO/IEC 27001 and 27002 are now International Standards:
http://www.gammassl.co.uk/27001/revision.php, oktober 2014.
[3] Standard SIST ISO/IEC 27001:2013, Informacijska tehnologija –
Varnostne tehnike - Sistem upravljanja informacijske varnosti - Zahteve,
november 2013.
[4] Interni dokument podjetja ELEKTRO LJUBLJANA d. d.: Prehod na novi
standard ISO 27001:2013, Ljubljana, avgust 2014. l
Jani Škrbec, pooblaščenec za varovanje informacij, e-naslov:
jani.skrbec@elektro-ljubljana.si
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ELEKTRO ODMEV

Konstrukcijo za daljnovod 2 x 110 kV Okroglo–Zlato Polje–
Primskovo so izdelali v elektrokovinarski delavnici na Brodu.
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Leta 1995 so SN-daljnovode »vlekli na roke«.

Od 0,4 kV do 400 kV
v štirih desetletjih
Uradno ali pravno-formalno se je začelo leta 1974, ko je bil
ustanovljen TOZD Elektroservisi. Ta je pod okriljem podjetja
Elektro Ljubljana združeval organizacijske enote, ki so za
svojega ustanovitelja opravljale servisne dejavnosti.
a vendar zametki teh enot segajo še dlje v zgodovino. V
leto 1951, ko je na Brodu v okviru Elektro Ljubljana
okolica nastala kovinarska delavnica, v kateri so na
začetku izdelovali predvsem konzole za NN-omrežje. V
približno istem času je v neki zasebni hiši na Ježici začel delovati
tudi Elektro merilni servis.
Ime Elektroservisi se je prvič pojavilo leta 1963 za del podjetja, ki se je ukvarjal s servisiranjem gospodinjskih aparatov in izvajanjem električnih instalacij.
V okviru TOZD-a pa so bile nato združeni elektrokovinarska
delavnica, elektromerilni servis, elektrogradnje ter avtomehanična delavnica in tiskarna. V naslednjih trinajstih letih so se servisne dejavnosti razvijale in širile. Sredi osemdesetih let je TOZD
Elektroservisi že izvajal elektromontažna dela in jeklene konstrukcije za objekte prenosnega omrežja (RTP Beričevo). V letih 1991–1992 so zgradili prvi visokonapetostni daljnovod. DV
110 kV Okroglo–Zlato Polje–Primskovo, ki je bil tudi novozgrajeni VN-daljnovod v samostojni Sloveniji.
Leta 1996 se je po dolgotrajnem postopku izvedlo uspešno lastninjenje tega dela podjetja in ustanovljena je bila delniška družba
Elektroservisi. Do danes sta se ohranili dve osnovni dejavnosti, ki
sta se razvili pod imenoma: Gradnje in Merilni laboratorij. Merilni laboratorij je servis električnih števcev in merilnih transfor-

P

matorjev leta 2005 s pridobitvijo akreditacijske listine za merjenje porabe električne energije in imenovanjem urada za meroslovje nadgradil s paketom storitev nadzora in overitev. Z razvojem
merilne tehnike razvijajo svojo ponudbo na področju napredne
merilne infrastrukture, diagnostike SN-kablov in VN-meritev.
Gradnje so danes največja proizvodna enota podjetja Elektroservisi, ki je v zadnjih letih svoje delovanje s področja osrednje
razširil na območje celotne Slovenije. Nekoč »inštalaterji« so
postali strokovnjaki za izvajanje del na VN-daljnovodih in kablovodih ter RTP. Nov mejnik so v svoji zgodovini postavili v
letih 2011–2013 s sodelovanjem pri gradnji novega daljnovoda
DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško.
Posebej pomembno je, da v Sloveniji obstaja izvajalec, ki je
usposobljen za izvajanje del na VN-omrežju predvsem v nujnih
primerih havarij, kakršen je bil letošnji žled. Kljub temu da so
gospodarska družba, se ob takih dogodkih vedno prvi vključijo
v odpravo posledic skupaj z zaposlenimi v distribucijskih podjetjih in pri upravljavcu prenosnega omrežja.
Podjetje je tako sodelovalo in še vedno sodeluje pri gradnji številnih pomembnih objektov za prenos in distribucijo električne
energije v Sloveniji ter se dokazuje kot zanesljiv in zaupanja vreden partner. l
Maša Puš, Elektroservisi
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Revizije tujih
transformatorskih
postaj
edno vzdrževanje energetskih objektov in naprav je
pomembno za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti
obratovanja elektroenergetskih objektov (v nadaljevanju:
EE) in tudi učinkovite rabe električne energije. Lastnike oz.
upravljavce EE-objektov k vzdrževanju zavezuje zakonodaja, ki
predpisuje roke in obseg vzdrževalnih del (Tehnični predpisi za
obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih prostorov; Uradni
list SFRJ 19/68, znan tudi kot TP8).
V službi za gradnjo distribucijskega omrežja na distribucijski
enoti Ljubljana mesto pogodbeno vzdržujemo SN-naprave v
transformatorskih postajah, ki niso v lasti Elektra Ljubljana d.
d., tj. revidiramo transformatorske postaje (v nadaljevanju: TP).
Vzdrževalna dela opravljamo redno enkrat letno oz. izredno (npr.
v primeru poplav, žledoloma ...). Dela po pogodbi zajemajo čiščenje, pregled in kontrolo delovanja srednjenapetostnega stikališča, preizkus delovanja zaščite, meritev obratovalne in zaščitne
ozemljitve v TP, meritev prebojne trdnosti olja transformatorjev.
Po končanju del se izdela poročilo, v katerem so vse ugotovitve
oz. pomanjkljivosti, ki zahtevajo dodatne ukrepe za varno obratovanje TP.
Revizijo TP opravimo v breznapetostnem stanju, kar pomeni,
da je naročniku v času del prekinjena dobava električne energije.
Glede na to, da so lastniki TP večja podjetja, ki si ne morejo privoščiti prekinitve v poslovalnem času, se termin izklopa TP prilagodi željam naročnika.
Trenutno na enoti pogodbeno vzdržujemo pribl. 200 TP, od tega
jih 90 % opravimo zunaj rednega delovnega časa, in sicer ob sobotah, nedeljah ali v nočnih terminih.
Elektromonterji se na izvedbo revizije TP pripravijo med tednom, tako da opravijo predhodni ogled TP, pripravijo orodje in
material, potreben za redno vzdrževanje (silikagel, izolacijsko
olje, drugo). Delovna skupina (dva ali trije elektromonterji) izvede na dan od dve do tri revizije TP, ki si časovno sledijo.

R

Dolivanje olja v transformator

Preizkus breznapetostnega stanja

- ve, kakšne težave lahko pričakuje ob ponovnem vklopu (izpad
NN-stikal ipd.);
- ker so navadno na reviziji tudi »domači« vzdrževalci, se sčasoma z njimi dobro spozna, kar tudi olajša komunikacijo z naročnikom in izvedbo.
Če elektromonter prvič izvaja revizijo v določeni TP, si mora
vse temeljito ogledati in načrtovati vnaprej, vendar še vedno
ostaja nevarnost, da kakšno stvar spregleda oziroma se ta izkaže
za drugačno, kot je bila videti ob ogledu.

Delo zunaj rednega delovnega časa
Revizija TP z vidika elektromonterja
Treba je vedeti, da je vsaka izmed 200 TP drugačna; razlikujejo
se po načinu dostopa, številu transformatorjev, tipu vgrajene
opreme in tipu srednjenapetostnih napajalnih vodov. Vsaka TP
zahteva svoje pripomočke, orodje in pristop k delu, da je po končanju del revizija TP uspešno opravljena.
Za elektromonterja je najbolje, da vsako leto opravlja revizije
na istih TP, saj se tako precej laže pripravi na delo. V takem primeru so nekatere stvari že vnaprej znane:
- ali in kakšno izolacijsko olje potrebuje za dolivanje v transformatorje, oljne kabelske glave itd.;
- ali potrebuje lestve, agregat za razsvetljavo in koliko reflektorjev
in električnih podaljškov;
- s katerim službenim vozilom bo lahko prišel do prostorov TP;
dostop je otežen v središču mesta, saj so TP (običajno) v kletnih prostorih, zato so kombiji previsoki.;

Narava dela je taka, da se revizije TP izvajajo večinoma ob nedeljah, ko odjemalci uživajo zasluženi počitek. Za nekatere pa
služba pomeni delati tudi zunaj rednega delovnega časa, pogosto tudi ob nedeljah. Večinoma s tem ni težav, dokler ni teh nedelj več zapored, zaradi česar so lahko sodelavci nezadovoljni.
Poleg tega je treba opraviti tudi druga elektromontažna dela, ki
so prav tako ob nedeljah (npr. predelava TP).
Kako se posameznik spopade s tem, je odvisno od številnih
dejavnikov; predvsem pa to vpliva na družinsko življenje. Danes je tako, da le še nedelja ponuja nekaj miru in potrebnega počitka ter možnosti za več bližine v okviru družine, za kar so elektromonterji našega podjetja pogosto prikrajšani.
No, z dobro pripravo dela in nekaj dobre volje se lahko negativne učinke nedeljskega dela precej zmanjša, popolnoma odpraviti
pa jih je nemogoče. l
Uroš Drole, DE Ljubljana mesto
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Dogodki leta 2014 v slikah
KONFERENCE

15. 4. – 16. Dnevi energetikov v Portorožu

16. 9. – Obisk delegacije iz Kazahstana

27. 5. – CIGRE-CIRED v Ljubljani

3. 12. – Obisk delegacije iz Japonske

POSLOVNI DOGODKI

20. 11. – Poslovna konferenca v Portorožu

Med havarijami je monterje na terenu obiskala Alenka Bratušek.

OBISKI DELEGACIJ

4. 2. - Mednarodni posvet o E-mobilnosti

V času havarij je bilo zanimanje medijev zelo veliko.

19. 3. – Mednarodno srečanje EBIX

Elektro Ljubljana je za opravljene aktivnosti v času ledene
ujme prejel več priznanj.
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29. 8. – Skupščina družbe Elektro Ljubljana

Zbirali smo igrače za otroke socialno ogroženih družin.

DOBRODELNE AKCIJE

IZOBRAŽEVANJE MALDIH IN OTROK

Krvodajalska akcija

Električar Piko je obiskal malčke v osmih vrtcih.

Pomoč prizadetim v poplavah v BiH

Z učenci 3. razredov smo si ogledali MHE Sava Brod.

Pomoč Slovenski filantropiji pri obnovi hiše na Viču

Skupina učencev iz OŠ Logatec si je ogledala RTP Logatec.

Pomoč poplavljenim v občini Šentjernej

Dijaki gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljanae so spoznavali naša
prizadevanja za e-mobilnost.
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Dan podjetja

Pred odhodom na Svibno. Foto: Mitja Brudar

Prireditveni šotor pri Ribiškem domu Radeče

Skupinska slika na vrhu Svibnega. Foto: Mitja Brudar

Udeležba na dnevu podjetja je bila velika.

Splavarski krst na reki Savi. Foto: Majda Dodevska
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Z vodnikom v proizvodnem obratu.

Druženje na splavu je bilo prijetno. Foto: Majda Dodevska

Nagovor predsednika uprave Andreja Ribiča

Ogled Pivovarne Laško

Nagovor županje občine Radeče Rafaele Pintarič
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Dan podjetja

Ob prijetni glasbi smo tudi zaplesali.

Za veselo razpoloženje je poskrbela glasbena skupina Vesele
Štajerke

Največje pozornosti so bili deležni naši plezalci.

Z zanimanjem smo si ogledali nastop radeških mažoretk.

Monterji so se za uspeh zelo trudili.

GENERATOR DEJAVNOSTI
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3. mesto je zasedla ekipa DE Novo mesto.

Zmagovalna ekipa DE Kočevje z županjo Radeč in
predsednikom uprave.

Za popestritev so se fantje pomerili še v vlečenju vrvi.

2. mesto je zasedla ekipa DE Ljubljana okolica.

Vrv so vlekla tudi dekleta.
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Elektriko je treba
spoznavati že zelo
zgodaj

Z otroki smo si ogledali Staro mestno elektrarno Elektro
Ljubljana.

lektro Ljubljana že več kot 25 let sodeluje z različnimi
izobraževalnimi institucijami na področju izobraževanja
o elektriki in poklicih v elektrogospodarstvu.
V vrtcih poskušajo vzgojiteljice v sodelovanju s starši predšolskim otrokom predstaviti zanimive poklice. Starši ali njihovi
znanci z obiskom predstavijo svoj poklic na otrokom najbolj primeren način. S predstavitvijo poklica elektrikar z vrtci, v katerih so v oskrbi otroci naših sodelavcev, že vrsto let sodeluje tudi
Elektro Ljubljana.
Letos je na območju Elektra Ljubljana Električar Piko obiskal
sedem vrtcev, otroci vrtca Ledina iz Ljubljane pa so prišli na ogled
Stare mestne elektrarne Elektra Ljubljana.
Ko se učenci nižjih razredov osnovne šole prvič učijo o elektriki, jim z obiskom na šoli s predavanjem in slikovno predstavitvijo v razredu predstavimo osnovne pojme o elektriki, proizvodnji in distribuciji električne energije ter jih poučimo o varčni
uporabi te nepogrešljive vrste energije. Učencem omogočimo tudi
ogled ene od naših malih elektrarn, kjer si pod strokovnim vodstvom ogledajo in spoznajo delovanje elektrarne.
Malo elektrarno v Zagradcu si je letos ogledalo 60 učencev.
Zaradi rekonstrukcije ogledi v MHE Zagradec do preklica ne bodo
možni. Za manjše skupine bomo poskušali organizirati ogled
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MHE Sava Brod v Tacnu. Elektrarno so obiskali učenci 4. razredov OŠ Božidarja Jakca iz Ljubljane, sodelavec Elektra Ljubljana OVE Simon Peternel jim je predstavil elektrarno in njeno
delovanje, ogledali pa so si tudi sistem zapornic in tekmovalno
stezo za kajakaše.
Obisk Električarja Pika v vrtcu oziroma v razredu je prijetna
popestritev učne ure. Na nevsakdanji, starosti otrok primeren način otrokom in učencem predstavimo elektriko, njeno proizvodnjo, prenos in distribucijo ter jih seznanimo z naravo dela elektrikarjev.
V višjih razredih osnovne šole učencem predstavimo poklice
v elektrogospodarstvu in tako vsaj nekaterim pomagamo pri odločitvi za nadaljnje šolanje. Poklici in možnosti zaposlovanja so
bili v preteklem letu predstavljeni na dnevu odprtih vrat v osnovnih šolah na območju dolenjskih občin.
Na posebno prošnjo ravnateljice in učiteljice geografije ter izbirnega predmeta Raziskovanje domačega kraja OŠ 8 talcev iz
Logatca smo za učence 7. razreda izjemoma organizirali ogled
RTP Logatec, saj so v februarju vsi močno občutili izpad električne energije, spremljali »lomljenje« daljnovodov in upali, da
bodo »delavci Elektra čim prej vrnili elektriko«.
Že vrsto let uspešno sodelujemo tudi s Centrom srednjih šol v
Šiški. V sklopu modula Delovanje energetskih sistemov omogočimo dijakom ogled distribucijskega centra v Ljubljani, kjer
lahko spoznajo delovanje sistema distribucije električne energije.
S predstavitvijo osnovnih značilnosti poklicev v energetiki spoznajo raznovrstnost del. l
Marko Piko, služba za marketing in komuniciranje

Dragi Električar Piko!
eseli smo bili druženja z vami v zgradbi, ki jo že nekaj
časa opazujemo od zunaj. Najbolj se čudimo visokemu
dimniku, ki ga ob pogledu z Ljubljanskega gradu
uporabljamo za orientacijo, kje je naš vrtec. Pogled z vaše strani
je popolnoma drugačen, sploh če se hkrati izve toliko
zanimivega o elektriki iz ust pravega električarja!
Že vaša obleka in oprema sta nas navdušili in otroci so si jo
najbolj zapomnili. Še najbolj nas je spominjala na plezalno, ki
jo uporabljajo alpinisti. Zelo dobro so si otroci zapomnili to, da
je elektrika zelo nevarna, če se ji preveč približaš. Kar ne znamo
pa si predstavljati, kako bi bilo brez nje.
Naprava pred vašo staro elektrarno nas je spominjala na lokomotivo, a smo se pri vas naučili, da je tudi elektrika nastajala
v starih časih s pomočjo te naprave. Ne boste verjeli, da smo si
zapomnili tudi njeno nenavadno ime – lokomobila, česar še nekaj časa ne bomo pozabili!
Nad obiskom pri vas smo bili tako navdušeni, da bomo raziskovali in se pogovarjali o elektriki tudi v vrtcu; radi bi poizkusili, kako zagori žarnica in še kaj ...
Še enkrat hvala za poučen in sploh zanimiv dan v vaši družbi.
Upamo, da se še kdaj vidimo!l
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Jana Avbelj in druge kolegice iz Vrtca Ledina
Predstavitev poklicev v energetiki učencem osnovne šole.

Z leve proti desni: Alen Ošlaj, Ivo Francelj,
Tomaž Hrastar in Bojan Mihelič

Plezalci DE Kočevje
Robert Štefanič,
DE Novo mesto, oddelek za investicije

V podjetju Elektro Ljubljana sem zaposlen od leta 1995.
Po končanem srednješolskem izobraževanju, smer
elektrikar energetik, sem se leta 1992 zaposlil v podjetju
Novoles Lipa Kostanjevica na Krki in tam v službi za
vzdrževanje energetskih naprav opravil pripravništvo ter
opravljal dela do decembra leta 1995, ko sem začel delati na
nadzorništvu Šentjernej v takratni skupini za investicijsko
vzdrževanje.
Tu sem se seznanil s široko paleto raznovrstnih del, jih
vestno opravljal vse do leta 2001, ko sem prešel v skupino za
vzdrževanje v nadzorništvu Šentjernej. V tem obdobju sem
uspešno končal izobraževanje, smer elektrotehnik energetik.
Leta 2003 sem začel delati kot vodja manjšega nadzorništva
Šentjernej in do leta 2007 končal izobraževanje na višji
strokovni šoli, program elektroenergetika.
Od leta 2007 opravljam dela na oddelku za investicije kot
višji projektant. Pridobivam služnostne pogodbe za
predvidene nove elektroenergetske objekte, soglasja pri
rekonstrukcijah nizkonapetostnih omrežij ali zamenjavi
stojnih mest srednjenapetostnih omrežij. Za predvidene
rekonstruirane objekte pripravim PZI, ki vsebuje vse detajle
posameznega objekta. Dinamika dela zahteva tudi sodelovanje
z zunanjimi institucijami, pri katerem sem spoznal veliko ljudi
in z njimi dobro sodelujem. Rečem lahko, da ni problema, ki
ga ne bi znal rešiti. Pri vsem tem mi največ pomagajo
sodelavci, s katerimi tesno sodelujem in smo v dobrih odnosih,
kar mi največ pomeni.
Prihajam iz Kostanjevice na Krki, kjer živim z ženo in
sinovoma. V prostem času se zelo rad ukvarjam z
vrtnarjenjem. Bližina Gorjancev ponuja veliko naravnih
dobrin, tako se da v sezoni gobarjenja sproščam ob nabiranju
gob. l

Alen Ošlaj, star 27 let, samostojni elektromonter, je pri nas
zaposlen sedem let v skupini za gradnjo. Je vesten in pošten
fant, vedno pripravljen prijeti za delo. Ob letošnjem žledu je
večino dni odpravljal njene posledice, več časa je bil moker
kot suh. Skupaj z gradbinci so odlična ekipa mladih za delo
in veselje. Novembra je sledil svojemu srcu, se preselil v tujino k svoji izbranki in si začel utirati novo življenjsko pot,
osebno in poslovno. Vsi skupaj mu želimo srečo.
Ivo Francelj, 24-letni elektromonter, je začel kot pripravnik v skupini za gradnjo v Kočevju, kmalu pa je bil premeščen v nadzorništvo Dobrepolje. Leta 2013 je postal samost.
elektromonter. Za zdaj stanuje še pri starših. Delo v našem podjetju ga zanima, z veseljem sledi novim izzivom. Prosti čas
porabi za svoj konjiček, to je športno plezanje in pohodništvo.
Tomaž Hrastar je 32-letni delovodja skupine za gradnjo.
Kot pripravnik je začel v svoji skupini, leta 2006 napredoval
v samostojnega elektromonterja, 2011. je postal pomočnik delovodje in 2013. delovodja. Delo je raznovrstno, predvsem na
terenu, razpetem med Turjakom in Kolpo. Z nasmehom se rad
spominja, kako so ga starejši sodelavci radi pošiljali po »štrommatice«. Delo na Elektru ga zanima, z veseljem ga opravlja
in vsak projekt je zanj nov izziv. Živi v svojem stanovanju skupaj s simpatično mladenko Melito in prisrčnim triletnikom, ki
ga kliče Nejc. Prosti čas preživlja z družino, sprostitev najde
v fitnesu, zanimajo pa ga cestni motorji in hitri avtomobili.
Bojan Mihelič, 33-letni samostojni elektromonter, se je
zaposlil leta 2003. Električar je postal, ker se kot gimnazijec
ni preveč rad učil. Zato ga je oče med počitnicami poslal na
prakso na teren v gradbeno skupino. Vendar je fantu delo na
terenu ležalo, iz gimnazije se je prepisal na elektrošolo in
postal električar, za kar mu ni žal. Živi v svojem stanovanju
skupaj z življenjsko sopotnico Moniko in malim Dorjanom.
Kadar ni v službi ali dežuren, se rad posveti svoji mladi
družini. l
Ljubica Vesel, DE Kočevje

45

PREDSTAVIMO SE

MREŽENJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2014

46

MREŽENJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2014

p o l n i c er tifik at

Družini prijazno podjetje

Zdravje
na delovnem mestu
Športne aktivnosti za zaposlene
Pomena zdravja se zaveda vsak med nami, seveda pa tudi
delodajalec. Ker skrbimo za preventivo ter dobro zdravje in
počutje zaposlenih, se je podjetje v okviru polnega certifikata
Družini prijazno podjetje usmerilo predvsem v ukrepe za
varovanje zdravja. Tako kot vsako leto lahko tudi letos od 1.
novembra 2014 do 31. marca 2015 zaposleni izbirajo med
različnimi športnimi aktivnostmi. Letošnja ponudba športnih
aktivnosti je v primerjavi z lansko bogatejša, saj smo dodali še
plavanje, razširili smo ponudbo fitnes centrov in s tem tudi
vodenih vadb ter omogočili zaposlenim možnost obiska v vseh
športnih centrih po lastni izbiri brez predhodnih najav in
rezervacij. V kadrovski službi smo prepričani, da smo z letošnjo
ponudbo prepričali še več zaposlenih za zdrav način življenja.

Med različnimi vrstami vodenih vadb, plavanjem
in ﬁtnesom lahko izbirate v naslednjih športnih
centrih:
VODENA VADBA IN FITNES

• Sunny Studio, d. o. o., Regentova cesta 37, Ljubljana
• Športni studio V.I.P, Saša Stopar, s. p., Ljubljanska cesta 4a,
Ivančna Gorica
• Optimum fitnes center, Industrijska cesta 1, Grosuplje
• Bodifit Otelo, Breznikova 17, Domžale
• Vitalis Kodrman, Praprošče 15, Litija

• Panter G&B, Topniška cesta 2a, Novo mesto
• ŠD Sokol, Šalka vas 4, Kočevje
• Cube Fitness, Ulica prvoborcev 25, Ljubljana
• 4P Ljubljana, GMS Fitnes, Verovškova ulica 55a, Ljubljana
• FIT13, Brnčičeva 13, Ljubljana Črnuče (nekdanji Moj fit)
• Sportclub, d. o. o., Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana
PLAVANJE

• Terme Krka (Terme Šmarješke Toplice, Terme Dolenjske Toplice,
Talaso Strunjan), Grajska cesta 2, Otočec
• Kulturno-rekreacijski center Hrastnik, Log 3, Hrastnik
• Šport Ljubljana, Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25, Ljubljana
• Sportclub, d. o. o., Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana
Dodatne informacije o delovnem času in urnikih vodenih
vadb v posameznih športnih centrih so na voljo na njihovih
spletnih straneh, smo pa v kadrovski službi zbrali vse podatke
na enem mestu na interni spletni strani Kadri in
izobraževanje/Družini prijazno podjetje.
Redna telesna aktivnost je ena najpomembnejših stvari, ki jih
lahko naredimo za lastno zdravje. Saj veste, kako pravijo: ko je
človek zdrav, ima tisoč problemov, ko zboli, pa le enega. Zato
bodimo tudi v zimskih mesecih redno telesno aktivni, da bomo
v pomlad stopili polni nove energije. Zdrav duh v zdravem
telesu!l
Mag. Vesna Petrović, kadrovska služba

Zaključek dobrodelne
akcije zaposlenih
V skupini Elektro Ljubljana smo končali
dobrodelno akcijo zaposlenih za praznično
obdarovanje socialno ogroženih otrok. Akcija je
potekala od četrtka, 13. novembra 2014, do petka,
21. novembra 2014.
etos je akcija dosegla izjemno velik odziv vseh zaposlenih. Zbrali smo
veliko igrač, družabnih iger, knjig, šolskih potrebščin, otroških oblačil,
kap, šalov, rokavic ter izdelkov za osebno nego in higieno.
Zbrana sredstva smo predali centroma za socialno delo Šiška in Trbovlje, materinskemu domu v Ljubljani, osnovni šoli v Kočevju ter dvema socialno ogroženima družinama v Šentjerneju.
Vsem, ki ste se odzvali in pomagali ter s tem zagotovo polepšali praznične
dni otrokom iz socialno ogroženih družin, se iz srca zahvaljujemo.l

L

Barbara Forte
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Pred nami so

prehladna
obolenja

V zimskem času moramo poskrbeti za odpornost.

Jesen se počasi poslavlja in na naša vrata že trka zima. Letni čas, ki se ga
nekateri veselijo, spet drugi pa ga povezujejo z bolečim grlom, težkim
požiranjem, solzenjem, kašljem, zamašenim nosom in nosnim izcedkom,
bolečinami v mišicah in sklepih, povišano temperaturo in slabim počutjem.
Vsekakor pa je to obdobje, ko se pogosteje zadržujemo v zaprtih prostorih,
kjer je hkrati več ljudi in se s tem poveča verjetnost prenašanja okužb z virusi
gripe in prehlada. Najpogostejše so okužbe zgornjih dihal, saj so v stalnem
stiku z zunanjim okoljem ter neposredno izpostavljena zraku in
mikroorganizmom v njem. Povzročajo jih virusi, bakterije in glive.

li veste, kako ravnati, ko začnete smrkati in kašljati, ko
vas začne praskati v grlu, imate zvišano temperaturo in
vas hkrati hudo bolijo mišice? Poznate razliko med gripo
in prehladom?

A

Nahod
Nahod (rinitis) nastane zaradi vnetja nosne sluznice. Prepoznamo
ga po izcedku iz nosu in razdraženi nosni sluznici, ki lahko tudi
pordi in postane zaradi stalnega brisanja boleča. Lajšamo ga s
kapljicami ali s pršili za nos.

Prehlad
Prehlad je vnetje zgornjih dihal, se pravi nosu, žrela in grla. Povzroča ga okoli dvesto vrst virusov. Za prehladna obolenja smo
najbolj dovzetni, ko nam pade odpornost, ker smo utrujeni, v stresu
ali nas dlje časa zebe. Navadni prehlad običajno traja le nekaj
dni in ni nevaren, razen če ne pride do zapletov, kot so vnetje sinusov, bronhitis, pljučnica in podobno. V življenju vsak preboli
okoli dvesto prehladov. »Zdravimo« spremljajoče znake z različnimi pripravki proti glavobolu, bolečinam, vnetemu grlu.
Zakaj vedno znova zbolimo za prehladom?

Čeprav imajo dihala neverjetne obrambne sposobnosti, je vrsta
virusov vedno korak pred njimi. Zaradi njihove številčnosti in
raznovrstnosti ter nenehnega spreminjanja genetskih značilnosti, kar vodi v nove podtipe virusov, nikoli ne postanemo popolnoma odporni proti njim. Zato se lahko vedno znova okužimo in
zbolimo. Ko pride virus prehlada v nosno sluznico ter sluznico
žrela in obnosnih sinusov, se začne razmnoževati, to pa sproži
odgovor obrambnega sistema telesa. Pojavijo se značilni znaki
prehlada: najprej pekoča bolečina v žrelu in boleče požiranje, nato
zamašen nos, izcedek iz nosu, pozneje še kašelj. Te znake lahko
spremlja splošna utrujenost. Znaki prehlada se največkrat pojavijo od dva do tri dni po okužbi in trajajo od sedem do deset dni.

Gripa
Gripa je akutna nalezljiva virusna bolezen, ki nastopa v epidemijah.
Povzročajo jo virusi influence A, B in C, ki spadajo v družino Orthomyxoviridae. Zlasti tipi virusov A in B so podvrženi nenehnim
spremembam posameznih sestavin virusa, zato povzročajo vsakoletne epidemije. Te lahko preprečimo le tako, da se vsako leto cepimo znova, saj je sestavina cepiva vsako leto drugačna in usklajena s predvideno trenutno sestavo najbolj razširjenega virusa gripe.
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Virus se prenaša s kužnimi kapljicami (kašelj, kihanje obolelega), po zraku in z neposrednim stikom (npr. ob rokovanju, poljubljanju). Posameznik, ki zboli za gripo, lahko okuži veliko zdravih ljudi, saj izloča velike količine virusa. Pri okuženem povzročijo virusi gripe različne simptome, ki so posledica uničevanja in okvare celic sluznice zgornjih dihalnih poti, pri težjih oblikah z virusno pljučnico pa tudi drobnih krvavitev v pljučnem
tkivu in pljučnih mešičkih. Ocenjuje se, da gripa prizadene od
10 do 20 odstotkov prebivalstva vsako leto.
Eden najznačilnejših znakov gripe je visoka vročina, ki lahko
doseže tudi 40 °C ali več in traja tri do štiri dni. Pri prehladu se
redko pojavi in še takrat je le rahlo zvišana. Gripo običajno
spremljajo izrazit glavobol in močne bolečine v mišicah, ki jih
pri prehladu ni. Prav tako je za gripo značilno, da je bolnik takoj in izrazito izčrpan, utrujenost pa se lahko vleče še tedne po
preboleli bolezni. Pri prehladnih obolenjih je taka izčrpanost
redka.

Kaj lahko storimo sami?
Za splošno odpornost moramo skrbeti vse leto, vendar nikoli ni
prepozno spremeniti svojih navad na bolje.
- Telo moramo oskrbovati s primerno količino vitaminov in mineralov tako, da zaužijemo veliko sadja in zelenjave.
- Priporočljivo je popiti dovolj tekočine (vsaj 1,5 litra na dan brezalkoholne, nesladkane tekočine).
- Priporočljiva je vsakodnevna zmerna telesna aktivnost na svežem zraku (vsaj 30 minut).
- Izogibamo se pitju alkoholnih pijač in kajenju.
- Ko prehlad in gripa že razsajata, se izogibamo zaprtih prostorov in večji množici ljudi.
- Cepljenje proti gripi je zelo priporočljivo, predvsem za tiste, ki
imajo kronične bolezni srca ali pljuč, presnovne bolezni, bronhialno astmo, živčno-mišične in ledvične bolezni ter starejše
od 65 let.
Zelo pomembni so higienski ukrepi:
- Pogosteje si umivamo roke.
- Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust, saj s tem prenesemo
viruse na sluznico.
- Kadar kašljamo in kihamo, si usta in nos zakrijemo s papirnatim robčkom oziroma kihamo v rokav in ne v dlan, s katero
onesnažimo vse površine, ki se jih pozneje dotikamo.
- Kolikor je le možno, se izogibamo stiku z obolelimi.

Če kljub vsemu zbolite za prehladom ali gripo
Prehlad in gripa zahtevata počitek. Kdor zboli, naj bo tedaj doma,
saj lahko v nasprotnem pride do dodatnih zapletov in razvoja bolezni v bronhitis, pljučnico, angino, revmatsko vročico s srčnimi
okvarami itd. Poleg tega okuži še druge.
Pijte dovolj tekočine, poskrbite za higieno rok, uporabljajte le
papirnate robčke. Za lajšanje simptomov posežemo po pripravkih, ki so nam na voljo v lekarnah. Za dodatne nasvete se obrnite
na farmacevta; ta vas bo opozoril tudi na morebitno medsebojno
učinkovanje zdravil, ki jih sicer že jemljete.
Zaradi navadnega nahoda ali prehlada ni treba takoj k zdravniku. Če pa simptomi trajajo več kot deset dni oziroma če se prehladu ali nahodu pridružijo še visoka telesna temperatura, težave
z dihanjem, požiranjem ali bolečine v ušesih in glavobol, je treba
k zdravniku. l
Vesna Oman, služba za zdravje in varnost pri delu
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Sindikalna
virtualna tržnica –
člani za člane
Glavni izvršni odbor sindikata skupine
Elektro Ljubljana je na svoji 15. redni seji
potrdil pravila virtualne tržnice – člani za
člane, ki je že operativna in deluje na
intranetnih straneh sindikata.
Zakaj v bistvu gre?
Že leta opažamo, da se naši člani ukvarjajo z različnimi konjički,
pridelujejo razne kmetijske izdelke in jih izmenjujejo med seboj.
Nekateri to počno kot blagovno menjavo, drugi za svoje blago
prejmejo nadomestilo, plačilo. Prav to nas je motiviralo, da poskušamo v to izmenjavo vključiti čim širši krog naših članov in
tako omogočiti več ljudem, ki bi jih tovrstna menjava zanimala.
Tako smo ustvarili virtualno tržnico, kjer bodo člani lahko objavljali ponudbo ali pa povpraševanje za različne zadeve. Nekateri
imajo morda presežek svojega vinskega pridelka, drugi krompirja ali druge zelenjave, spet tretji imajo lastne izdelke domače
obrti, ki bi jih želeli ponuditi drugim. Nekateri imajo znanje, ki
bi ga želeli ponuditi (učenje kakšnega inštrumenta, pletenje, vezenje, padalstvo, lokostrelstvo …). Kar koli bi želeli ponuditi, je
seveda dobrodošlo na tej naši tržnici, imamo zgolj nekaj osnovnih pravil ali pogojev, ki se jih je treba držati. Ker gre za člansko izmenjavo ali prodajo, se sindikat ne bo ukvarjal z nikakršnimi davčnimi postopki, saj nismo posredniki, ampak zgolj administratorji intranetne strani, na kateri se bo to objavljalo. Za
morebitne davčne postopke skrbi vsakdo sam. Ne bomo se ukvar-

Kadrovanje
v preteklih
mesecih

jali s profesionalci, saj je prostor za trženje drugje. Tržnica je končno namenjena samo ponudbi članov sindikata in upokojencem, ki so se upokojili kot člani sindikata, izdelki ali druga ponudba pa je lahko izključno iz domačega kroga in od njihovih
bližnjih sorodnikov.
Ponudbo je treba poslati na elektronski naslov sindikat@elektro-ljubljana.si, vsebovati pa mora naslednje podatke: kakovosten opis izdelka ali storitve, lokacijo oz. kraj, kontaktne podatke
ponudnika (elektronski naslov in telefon), okvirno ceno ali pa
navedbo, da je to stvar dogovora, po možnosti sliko tega, kar se
ponuja. Ponudbo bomo v najkrajšem možnem času objavili na
naši tržnici in od tam naprej je stvar ponudnika in potencialne
stranke, da se dogovorita o nadomestilu in dostavi.
Kot vidite, je zadeva zelo enostavna, vsak ponudnik se bo
moral strinjati s pravili delovanja te tržnice in želimo si, da bi
tržnica zaživela s pestro ponudbo. Če imate še kakšne druge
zamisli ali predloge, povezane z delovanjem tržnice, jih bomo
seveda veseli na našem elektronskem naslovu sindikat@elektroljubljana.si. l
Mitja Fabjan, sindikat skupine Elektro Ljubljana

Jeseni so se nam pridružili sodelavci elektromonterji Nejc Nagode, Žiga Pungartnik,
Luka Poljanšek in Matej Jereb (OE storitve na distribucijskem omrežju, DE Ljubljana
okolica) ter strokovna sodelavca Nejc Bergant (DE Ljubljana okolica) in Tone Mestnik
(OE ORDO).
Delovno razmerje pa so končali Nevenka Lavrič, Bojan Drobne, Boris Stefanović, Janez
Korošak, Bojan Bevek, Andrej Habjan, Franc Lendaro, Mihael Kavčič, Gašper Zajec,
Janja Horvat Jaklič in Alen Ošlaj.
Za vedno so nas zapustili naši nekdanji sodelavci, upokojenci Slavko Kastelic, Nevenka
Berčič, Franc Slovša, Jožef Orehek in Jožef Klančišar.
Vsi podatki o prihodih, odhodih in prerazporeditvah so objavljeni na našem internem
spletnem portalu pod rubriko Kadri in izobraževanje. l
.
Kadrovska služba
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Letni načrt
NAČRT DELOVNEGA ČASA ZA LETO 2015
Število
Število Število Število Število Ure praznikov delovnih Delovne 5-dnevni Skupno
dni
nedelj sobot praznikov brez sob., ned.
ure
teden
št. ur
dni

Zap.
št.

Mesec

1.

JANUAR

31

4

5

1

8

21

168

22

176

2.

FEBRUAR

28

4

4

0

0

20

160

20

160

3.

MAREC

31

5

4

0

0

22

176

22

176

4.

APRIL

30

4

4

2

16

20

160

22

176

5.

MAJ

31

5

5

1

8

20

160

21

168

6.

JUNIJ

30

4

4

1

8

21

168

22

176

7.

JULIJ

31

4

4

0

0

23

184

23

184

8.

AVGUST

31

5

5

0

0

21

168

21

168

9.

SEPTEMBER

30

4

4

0

0

22

176

22

176

10.

OKTOBER

31

4

5

0

0

22

176

22

176

11.

NOVEMBER

30

5

4

0

0

21

168

21

168

12.

DECEMBER

31

4

4

1

8

22

176

23

184

SKUPAJ

365

52

52

6

48

255

2040

261

2088

Pojasnila:
Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za delavce elektrogospodarstva 40-urni delovni teden.
Letna kvota ur po sistemu 40-urnega delovnega časa je 2088, in sicer 261 dni x 8 ur je 2088 ur.
DAN ELEKTROGOSPODARSTVA
31. 12. 2015 (čertek)
KOLEKTIVNI DOPUST
2. 1. 2015 (petek)
26. 6. 2015 (petek)
PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V LETU 2015
1. januar - NOVO LETO (četrtek)
8. februar - PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (nedelja)
5. april - VELIKA NOČ (nedelja)
6. april - VELIKONOČNI PONEDELJEK (ponedeljek)
27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (ponedeljek)
1. in 2. maj - PRAZNIK DELA (petek in sobota)
24. maj - BINKOŠTI (nedelja)
25. junij - DAN DRŽAVNOSTI (četrtek)
15. avgust - MARIJINO VNEBOVZETJE (sobota)
31. oktober - DAN REFORMACIJE (sobota)
1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE (nedelja)
25. december - BOŽIČ (petek)
26. december - DAN SAMOSTOJNOSTI (sobota)

Martin Lisac –
upokojenec od konca leta 2014

Upokojitev Janka Strugarja
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Martin Lisac je eden redkih v našem podjetju, ki se lahko pohvali s skoraj 30-letno delovno dobo na terenu. Pred tem je delal desetletje v včasih znanem kočevskem podjetju Itas in kot sekač v podjetju GG Kočevje. Na DE Elektro Kočevje je bil sprejet kot strojnik in je delal z rovokopačem, kmalu pa se je spoznal na vsa monterska delal in jih tudi vestno opravljal. Takoj po
prihodu se ga je prijel vzdevek Pepi, ki ga je podedoval od starejšega sodelavca v skupini in se ga drži še danes. Z leti je postal najstarejši sodelavec v skupini in svojim mladim sodelavcem je bil kot oče, izkušnje je radodarno delil naprej in od njega
so se marsikaj naučili. Za sodelavce, s katerimi je delal v osemdesetih letih in jim je uspelo napredovati v tople pisarne, je večkrat povedal v enem stavku, da so prilezli noter po njegovem
hrbtu, zato ga ta tudi tako boli. Seveda je to resnična šala, na račun katere se večkrat nasmejimo vsi po vrsti. Verjetno bo Martina skupina za gradnjo pogrešala. Zadnje leto je z veseljem spoznal nov delokrog, izkoristil je nekaj hrbtov, bi se v njegovem
slogu reklo, in priplezal v pisarno, nadomeščal je sodelavko v
informacijski pisarni kot receptor.
Po 40 letih aktivnega dela pravi, da je na novo službo
pripravljen. Doma imata z mlado ženo Ančko manjšo kmetijo,
na kateri mu ne bo dolgčas. Razvedriti pa ga znajo tudi njuni
otroci in štirje vnuki, ki na cesti v kolpsko dolino radi zavijejo
v vas Poden, kjer mirno živi družina Lisac skoraj brez sosedov
v vasi. l

Delovno razmerje je leta 1979 Janko Strugar začel kot
skladiščnik v nadzorništvu Črnomelj. V vseh teh letih je bil
razporejen na različne naloge, od delovodja skupine za
odjemalce do referenta za uporabnike, kjer je ostal vse do
upokojitve. Njegove naloge so bile večinoma organiziranje in
izvajanje popisov števcev za potrebe mesečnih in letnih
obračunov, sodelovanje v procesu izterjave, reševanje reklamacij
in napak, pretežno je imel delo z odjemalci in uporabniki
omrežja. Skrbel je, da so bila načrtovana dela izvedena
kakovostno in čim prej. Zaradi svoje prizadevnosti in velikega
obsega del je zaslužen za dobro opravljena dela na več
segmentih.
Od začetka zaposlitve se je vse delalo ročno, od tega, da je
inkasant na terenu odčital stanje, izpisal račun in pobral
gotovino. S prihodom računalniške obdelave se je vse
spremenilo, kar je povzročilo, da je bilo vse manj zaposlenih.
Sistem obračunavanja se je spreminjal, vzpostavil se je tudi novi
način upravljanja uporabnikov.
Proti koncu delovne dobe je opravljal dela na »šalterju«,
okencu, kar pomeni, da je bil izpostavljen vsem nezadovoljnim
strankam.
Za nami je tako veliko let skupnega druženja in v tem času je
bilo nešteto lepih in zanimivih dogodkov. Vendar spremembe
pač sodijo k življenju, tako tudi upokojitev. Zato mu sodelavci
želimo veliko pokojnino, da jo prejme velikokrat in da odkrije
nove radosti, ki jih prinaša življenje. l

Igor Cetinski, DE Kočevje

Jolanda Štukelj, DE Novo mesto

Je potrebnih toliko let za tako dober videz!
Ob iztekajočem se letu 2014 imamo na DE Kočevje dva jubilanta, izpolnila bosta
namreč častitljivi 90. rojstni dan.
Ena med njima je Ivanka Oražem in naj jo malo predstavim. Delala je v finančni
službi, in to takrat, ko ni bilo računalnikov in je bilo vse zapisano največ s pisalnim
strojem in ročno. Upokojila se je maja 1981. Ko sta se z možem oba upokojila, sta
svoj mir uživala v domači Idriji. Po njegovi smrti se je vrnila v svojo hišo na
Cankarjevi ulici v Kočevju, kjer zanjo lepo skrbi njena hči Irena. Večinoma je
zdrava, dobrega spomina, samo malo ji nagajajo noge. Z veseljem sprejme svoje
vnuke in pravnuke ter se spominja dogodkov zadnjih osemdesetih let.
Ludvik Zadnik sam pravi, da je delal različna dela, bil je tudi inkasant. Upokojil
se je junija 1988. Živi sam na Turjaški ulici, vsak dan se lepo uredi in gre na
sprehod do bližnje restavracije na kosilo. Stanuje sam, vse postori sam, pomoč pa
mu ponudi sin. Vesel je svojih vnukov. Zdravje mu dobro služi, mogoče kaj malega
pozabi, ampak kdo bi si vse zapomnil!
Obema želimo, da bi jima bil vsak dan posebno lep. l
Ljubica Vesel, DE Kočevje

Od leve proti desni: Jože Bergant, Rudi
Gruden, Jožica Krašovec, Vili Janša,
Ludvik Zadnik, sedi Ivanka Oražem
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Mitja Fabjan

Sindikat skupine Elektro Ljubljana
v letu 2014
Spoštovane kolegice in kolegi.
Tole pisanje ob koncu leta je treba oddati že kar sredi novembra, zato iskreno upam, da se do takrat, ko boste tole brali, ne bo
zgodilo nič takšnega, kar bi bilo vredno omenjati, dodatno pojasnjevati. Kaj napisati ob koncu leta 2014, ki ga ja zaznamovalo
nadaljevanje finančne in gospodarske krize iz preteklih let? Verjetno bo najbolje, če kar povzamem tiste zadeve, s katerimi smo
se ukvarjali največ, zadeve, ki so se nam zdele najpomembnejše.
Zagotovo se moram najprej vrniti v zgodnjo pomlad, ko nas je
poleg finančne krize prizadela še naravna ujma v obliki žledenja
in uničenega omrežja. Elektro Ljubljana ne pomni tako obsežnih havarij, še nikoli nismo morali toliko časa improvizirati svojega omrežja. Bilo je res grozno in tako kot vedno v podobnih
razmerah so se naši sodelavci odzvali požrtvovalno in z največjimi napori odpravljali napake. Nisem bil ponosen samo na izraženo pripadnost podjetju, delalo se je v nemogočih razmerah
in terminih, ki jih nihče ne bi mogel zahtevati od zaposlenih. Bil
sem vesel tudi zato, ker nihče od zaposlenih ni postavljal vprašanj o dolžini delovnega časa, delovnih razmerah, še bolj pa smo
se vsi skupaj veselili dejstva, da v tistih nemogočih razmerah ni
bilo večjih delovnih nezgod in poškodb. Seveda ob žledu ne
smemo pozabiti še na poplave, ki so letos postale slaba stalnica;
tudi ob njih imamo težave in veliko dodatnega dela.
Ob naravnih katastrofah smo se v sindikatu skupine Elektro
Ljubljana letos intenzivno ukvarjali tudi s spremembami naše podjetniške kolektivne pogodbe, ki smo jo z upravo družbe podpisali 5. septembra 2014. Veliko truda smo vložili v pogajanja, veliko izkušenj in znanja vseh je bilo potrebnih, da smo končali
dolgotrajni in naporen pogajalski proces. Kar nekaj sprememb
je bilo potrebnih, pomembno pa je, da smo s strpnim in konstruktivnim dialogom obeh pogajalskih skupin implementirali
dobre kompromisne rešitve in tako lahko zatrdim, da imamo dobro podjetniško pogodbo, ki bo začela veljati 1. januarja 2015.
Poleg internih zadev smo se letos kar veliko ukvarjali tudi s ti-

stimi, ki so širšega pomena in se ne tičejo samo nas v Elektru
Ljubljana. Veliko energije smo porabili za nov energetski zakon,
ki je bil sprejet še v času prejšnje vlade, v nadaljevanju pa se moramo še vedno ukvarjati tudi z uredbami, nanašajočimi se na ta
zakon, ki pa lahko drastično posežejo v ekonomsko-socialni položaj zaposlenih v distribuciji. Še vedno se ukvarjamo z željo, ki
je sčasoma prerasla v nujo, da spet pridobimo koncesije za distribucije; leta namreč že ugotavljamo, da zdajšnja ureditev s
SODO ni naravna in ne daje pravih rezultatov, nekateri so celo
napačno razumeli vlogo in pomen te družbe. Kako sicer razumeti njihova prizadevanja po nadvladi distribucij s stoletnimi izkušnjami, zgodovino, mešetarjenja in odkupovanja energetske infrastrukture pri naših odjemalcih? Ob dejstvu, da to počnejo z
našim denarjem, je volja in argumentacija za spremembo teh razmerij več kot upravičena in sindikat delavcev dejavnosti energetike bo pri tem vztrajal. Ko sem že pri naši krovni organizaciji
SDE, ne morem mimo težav kolegov iz Rudnika Trbovlje, podobnih razmer v Termoelektrarni Trbovlje, kjer so dejansko že prišli do točke, ko izgubljajo službe in so ostali brez plač. Enako se
je zgodilo v skupini Nafta Lendava, kjer je šla v stečaj ena od
njihovih družb, delavci so ostali na cesti.
Tako, to je bil kratek opis pomembnejših aktivnosti v letošnjem letu, seveda se je zgodilo še veliko, veliko stikov s članstvom in pomoči smo izvedli. Tudi solidarnostno pomoč smo izplačevali, kar je sicer dobro, še bolje pa bi bilo, če zanjo sploh
ne bi bilo potreb.
In ker se vsi zavedamo, da nam kljub dobremu standardu in
dobrim delovnim razmeram vse to ne bo prav nič koristilo, če ob
tem ne bomo zdravi in zadovoljni, vsem voščim prijetno praznovanje ob prehodu v novo leto, naj vam zdravje dobro služi in
da bi v prihodnjem letu skupaj preživeli veliko prijetnih trenutkov.
Spoštovani sodelavci, vsi naši upokojenci, ki ste že dosegli privilegij mirnejšega življenja, želim vam SREČNO in ZDRAVO
leto 2015. l
Mitja Fabjan, predsednik sindikata skupine Elektro Ljubljana
in glavni izvršni odbor
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Egon Hoda

Svet delavcev
Kot se je izkazalo, je bilo letošnje leto resnično takšno, kakršno
sem, sicer ne povsem zares mišljeno, opisal v zaključku lanskega
novoletnega prispevka: delovno in naporno. Narava nas je čezmerno obdarila s snegom, ledom in vodo in naši terenski fantje
so se ob tem še posebej izkazali, da je lahko podjetje uspešno
opravilo svojo osnovno nalogo, to je dobavo električne energije
prebivalcem na območju Slovenije, ki ga omrežno pokrivamo.
Ob vseh teh ujmah smo tako rekoč mimogrede, še pred pomladjo izvedli tudi volitve v novi mandat sveta delavcev. Prišli
so nekateri novi obrazi in nov način razmišljanja, ki so se pridružili izkušnjam znova izvoljenih, stari predsednik pa še vedno
skrbi, da zadeve tečejo hitro, pravilno in učinkovito. Vaši predstavniki v svetu delavcev smo nato v letu 2014 sodelovali pri
vseh reorganizacijah, ki jih je po posvetovanju z nami izvedla
uprava podjetja. Reorganizacije so bile tudi za nas večinoma
smiselne in stroškovno učinkovite, morda smo malo podvomili
le ob prvi v letu 2014, v umestitev dela poslovnih procesov dispečerskega centra v enotni klicni center, v organizaciji službe
za uporabnike. Naslednja reorganizacija nam je prinesla eno OE
in eno službo manj, k čemur seveda ni nič za pripomniti, premestitve nekaterih služb iz ene OE v drugo pa tudi ne prinesejo
pomembnejših sprememb v delu. Delavci bomo pač opravili
svoje delo, ne glede na to, v katero OE smo razporejeni. Da je
to tako, je izkazala tudi obravnava letnega poročila za poslovanje v preteklem letu 2013, ki je spet izkazalo boljše rezultate kot
preteklo leto, ti pa so bili prav tako boljši kot leto poprej. Uprava
podjetja je torej pravilno vodila zadevo, delavci v podjetju smo
jo dobro izvedli; lahko smo skupaj ponosni na dosežek. Žal mi

je le, da ne moremo enako zatrditi tudi za vse naše hčerinske
družbe, upanje pa polagam v poleti potrjenega novega direktorja
Elektro energije, ki se je na pogovoru z nadzornim svetom izkazal z izrednim strokovnim poznavanjem svojega delovnega področja. V nadaljevanju dela sveta delavcev je bilo treba proučiti
in potrditi rebalans gospodarskega načrta; obnova uničenega
omrežja namreč zahteva večja sredstva od prvotno planiranih in
drugačne načrte. Počitnicam in rebalansu pa sta sledili še zadnji
reorganizaciji v letu 2014, ki sta prinesli velike spremembe v distribucijski enoti Ljubljana okolica. Znotraj DE so se namreč namesto tradicionalnih služb oblikovala tri območja s svojimi vodji;
to so sicer že zgodovinsko pojmovane, vendar nikoli formalno
zarisane Dolenjska, Gorenjska in Notranjska, vse skupaj pa je
bilo mesec pozneje zmanjšano za nadzorništvo Litija, ki je okrepilo DE Trbovlje. Ob tem je bilo obravnavanih veliko več pozitivnih kot negativnih strani, zato tudi na to reorganizacijo ni bilo
posebnih pripomb. Kot vedno so vsi dogodki popisani, opisani
in razloženi, intranetna stran podjetja je tudi stran arhiva naših
zapisnikov, iz katerih se vidi, da tudi izvoljeni nismo sedeli križem rok. Tudi vaših predlogov in pobud bomo še naprej vedno
veseli. Čeprav se vselej najde kakšna, ob kateri lahko samo zavzdihnemo, smo vendarle mi tu zaradi vas in ne nasprotno.
Leto 2014 smo torej dali skozi, kakšno je bilo in kako smo ga
oddelali, je samo še v spominu. Za to, kakšno bo prihodnje, pa
še ne velja pretirano skrbeti. Nekdo je nekoč rekel, da če si ves
čas v skrbeh za jutri, potem današnjega dne niti nisi živel. Srečno in uspešno!l
Egon Hoda, predsednik sveta delavcev
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Od leve proti desni: Igor Cetinski, Vitomir Panič, Borut Kurmanšek, Janja Arh Podkoritnik, Gregor Zajc. Foto: Anton Mesarek

Korenite spremembe
za boljši jutri
Končuje se 2014 in pred nami je leto korenitih sprememb in
novih odločitev. Družba Elektro energija je 1. avgusta 2014
dobila direktorja mag. Bojana Kumra, ki je s svojimi dolgoletnimi
izkušnjami v energetiki v podjetje prinesel novo energijo in
začrtal nove smernice. Za podjetje prihaja tako novo poslovno
obdobje, ki bo prav posebno vplivalo na vse zaposlene.
prihajajočem letu bo na zaposlene najbolj vplivala
reorganizacija, ki se je v podjetju že začela in se bo
končala predvidoma v začetku leta 2015. Po zagotovilu
poslovodstva je njen cilj določitev strateške usmeritve v
prihodnjih obdobjih poslovanja Elektro energije, s katero si mora
družba zagotoviti konkurenčno prednost in dolgoročni obstoj. S
tem namerava poslovodstvo izboljšati poslovno uspešnost na
dolgi rok. Pri reorganizaciji bo prišlo tudi do prerazporeditve
kadrov, ki bo zagotovila boljše delovno okolje in pripomogla k
uresničevanju strateških ciljev. Svet delavcev intenzivno
sodeluje s poslovodstvom in budno spremlja vse korake procesa
reorganizacije. Naj omenimo, da bo imel svet delavcev ključno
vlogo pri potrjevanju in sprejemanju predlogov, povezanih z
omenjeno reorganizacijo in sistematizacijo.
Družba bo imela v letu 2014 negativen poslovni izid in s tem
povezane težave v poslovanju. Zavedamo se, da je za nastali položaj rešitev le v strateškem partnerju, ki bi družbi pomagal iz
trenutnega položaja. Z njim bi našli skupno sinergijo, kar bi posledično lahko pripomoglo pri izhodu iz trenutnega stanja.
Še vedno pa smo zaposleni tisti, ki s svojim opravljenim delom pripomoremo k boljšemu poslovnemu rezultatu. Le s pravim in pozitivnim odnosom ter kulturo podjetja lahko ohranimo

V

oz. dodatno pridobimo nove odjemalce, ki so ključni pri našem
poslovanju.
Trenutno se spreminja tudi pravilnik o delovnem času, ki se še
bolj prilagaja potrebam odjemalcev. Poslovodstvo je pripravilo
nov predlog začetka in konca delovnega časa, svet delavcev pa
je omenjeni predlog pravilnika obravnaval in podal poslovodstvu svoje mnenje. Menimo, da smo v njem omogočili poslovnim partnerjem še večjo dostopnost, zaposlenim pa možnost večje
učinkovitosti z večjo prilagodljivostjo prihoda in odhoda. Pri pripravi predloga smo se trudili celostno upoštevati politiko certifikata Družini prijazno podjetje.
Na koncu naj se vsem skupaj iskreno zahvalimo za zaupanje
in sodelovanje. Ob morebitnih težavah, predlogih in željah pa
nam pišite na svet.delavcev@elektro-energija.si. O delovanju
sveta delavcev vas bomo še naprej obveščali na spletnem portalu http://energija-portal//SvetDelavcev.
Ob iztekajočem se letu bi vam radi zaželeli veliko dobre volje, osebnega zadovoljstva in življenjskega poguma. Naj bo
leto, ki prihaja, polno lepih presenečenj in uspehov, ki se ga
bomo vsi skupaj radi spominjali. l
Svet delavcev Elektro energije
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ŠPORTNO DRUŠTVO

Aktivna jesen v ŠD
začetkom novega šolskega leta smo tudi v športnem
društvu nadaljevali jesenske aktivnosti. Najprej je bil na
vrsti kolesarski juriš na Vršič, in sicer, kot je že v navadi,
teden po »vseslovenskem« jurišu na 1611 metrov visoki gorski
prelaz. Tokrat smo ga v okviru našega športnega društva izvedli
že dvajsetič. V vseh teh letih smo bili deležni različnih
vremenskih razmer, od mraza in snega pa do peklenske vročine.
Zato nas tokratni dež in hladno vreme nista preveč zmotila. Tako
se nas je tisti petek popoldne s starta pri Hotelu Lek v Kranjski
Gori proti vrhu pognalo 19 kolesarjev in kolesark. Družbo so
nam tudi tokrat delali kolesarski kolegi s kontrole zračnega
prometa. Po uvodnem ravninskem kilometru se je začel vzpon.
Vsakdo si je sam izbral primeren tempo ter tako premagoval
višino in pot do vrha. Prav vsi smo vrh in s tem cilj našega
tekmovanja tudi dosegli. Na vrhu so nas pričakali Mojca, ki je
vestno zapisovala čas, ter Nina in Milan, ki sta nam pripeljala
dodatna oblačila in postregla topel čaj. Preoblečeni smo se
podali proti dolini. Nekateri smo se ob poti ustavili tudi v
Tonkini koči in pozdravili našo prijateljico Tonko Zadnikar, ki
je upravnica te prijetne koče.
Na koncu smo se vsi skupaj okrepčali z okusnim bogračem in
ob razglasitvi rezultatov veselo kramljali o kolesarskih dogodivščinah.

Z

V duhu pričakovanja Ljubljanskega maratona smo se sredi
oktobra tekači zbrali na tradicionalnem teku ob Cerkniškem jezeru. Na 9,2-kilometrsko progo se je podalo 18 tekačev, na krajšo,
2,4-kilometrsko, pa dva. Za daljšo razdaljo je zmagovalec Srečo
Železnik porabil slabih 38 minut, drugi pa smo v presledkih prihajali v cilj. Po končanem teku smo si privoščili topel čaj in
okrepčilno hrano ter razglasili rezultate, udeleženci pa so prejeli
tudi praktična darila.

Zadnjo oktobrsko nedeljo smo se udeležili 19. Ljubljanskega
maratona. V prekrasnem vremenu in ob podpori glasnih navijačev smo se podali na 10-kilometrski rekreativni tek ter 21- in 42kilometrsko preizkušnjo.
Čestitke prav vsem nastopajočim, predvsem pa tistim, ki so se
pogumno podali na polmaratonsko in maratonsko razdaljo.

Prvo septembrsko soboto smo se podali na tradicionalni vzpon
na Malo Planino. Kot je v navadi, smo se zbrali na parkirišču pri
tovarni Calcit v Stahovici. Skupina se je hitro raztegnila v dolgo
kolono. Najhitrejši so kmalu izginili med drevjem in se podali
proti zadanemu cilju. Vreme za hribolazenje sicer ni bilo najbolj
ugodno, saj nas je večino poti spremljala megla, vendar udeležencev to ni prav posebej motilo. Počasi smo se vsak v svojem
tempu vzpenjali proti cilju. Najhitrejši so do Črnuškega doma
na Mali Planini potrebovali le malenkost več kot eno uro, drugi
pa smo jim postopoma sledili. Po slabih dveh urah in pol so na
cilj prišli tudi zadnji pohodniki. Ob okusnem okrepčilu v planinski koči smo razglasili rezultate in podelili priročne nagrade.
Razglasili pa smo tudi rezultate letošnjega tekmovanja za TRIS.
To preizkušnjo opravijo vsi, ki opravijo tekmovanje v smučarskem teku, kolesarjenju na Vršič in vzponu na Malo Planino. Tudi
njim smo podelili praktične nagrade in čestitali za dosežke.
Ko smo se dobro ogreli in okrepčali, smo se počasi razšli, nekateri še na sprehod po hladni in vetrovni planini, drugi pa proti
dolini.

Poleg naštetega so se naši člani udeleževali tudi drugih športnorekreativnih prireditev, včasih celo ekstremnih, kot je maraton Celje–Logarska dolina v dolžini 73 kilometrov. Na njih so
uspešno zastopali naše društvo, zato jim za uspehe čestitamo in
želimo še obilo užitkov in dobrih rezultatov.
Počasi se jesenske aktivnosti zaključujejo in dogajanje se seli
v dvorane. Seveda pa že nestrpno pričakujemo prvi sneg, da se
zapodimo na bele strmine.
Do takrat pa vam pošiljamo ŠPORTNI POZDRAV. l
Igor Čučnik, športno društvo Elektro Ljubljana
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ŠD Elektro energija
na maratonu v
Budimpešti

Člani
ŠD Elektro Ljubljana
na 19. Ljubljanskem
maratonu
Človek prej steče, kot shodi. Če dobro opazujemo malčka, so
njegovi prvi koraki bolj podobni teku kot hoji. Tek imamo v krvi,
z njim smo rojeni. Vsak med tekači ima svoj cilj in motiv.
Zdravje, dobro počutje, uravnavanje telesne teže, prihajajoča
tekma, sprostitev. Marsikdo sploh ne ve, zakaj teče. Pač iz
čistega užitka. In to je pravzaprav najlepše.
Tudi letos se je izkazalo, da Ljubljanski maraton velja za največjo športnorekreativno prireditev v Sloveniji. Udeležencev je
vsako leto več, štejejo jih v tisočih. K tem velikim številkam prispevamo tudi člani in članice našega športnega društva. Nekateri so se prvič podali na 10- ali 21-kilometrsko traso, večina pa
nas je že kar med stalnimi udeleženci maratona.
Deset kilometrov je preteklo 16 tekačev: Tine Ferfila, Damijan Grabrijan, Boštjan Hrovat, Matej Iglič, Bogdan Jakovac,
Marjan Jerina, Dane Leskovec, Domen Malavašič, Peter Odlazek, Robert Panajotov, Klemen Podgoršek, Damjan Šifrer, Mario Užar, Miran Valenčič, Bojan Janušič, Srečo Železnik, in pet
tekačic: Tadeja Areh, Špela Kocjan, Irena Sokol, Nina Muhvič,
Nataša Oblak.
Na 21-kilometrsko progo so se podali: Mitja Breznik, Igor
Čučnik, Matej Gorišek, Jože Grčar, Janez Kavčič, Branko Kržišnik, Robert Lekše, Marko Ogrin, Boris Stepančič, Matjaž Sedušak, Bojan Šavorn, Andrej Wagner, Simon Žavbi in Bernarda Klemenčič.
Maratonsko razdaljo 42.195 kilometrov pa sta uspešno pretekla Boštjan Žumer in Tatjana Škrjanec.
Med tekači so bili pozitivni odzivi na organizacijo, predvsem
smo bili srečni maratonci, ki smo tokrat prvič odtekli samo en
krog okrog Ljubljane in bili navdušeni nad traso, ki se je zaključila
s tekom skozi srce prestolnice. Čeprav maratonci v mukah namesto lepot mestne arhitekture vidimo le kilometrske oznake,
vtisi ostanejo. Trpljenje je čez nekaj dni pozabljeno, navdušenje
bo ostalo. To je kapital prireditve. Nad energijo dogodka pa so
bili navdušeni tudi tisti, ki letos niso tekli, jih je pa večina obljubila, da dogodka prihodnje leto, ko bo jubilejni dvajseti, ne bodo
zamudili. l
Tatjana Škrjanc, športno društvo Elektro Ljubljana

V ŠD Elektro energija smo se dogovorili in se udeležili maratona
v Budimpešti, ki je bil v soboto, 11. oktobra 2014.
Na pot smo se odpravili v petek zjutraj. Po nastanitvi v hotelu
smo si mesto ogledali iz avtobusa, peš in z ladje, ki pluje po
Donavi. Videli smo veliko lepih stavb, parkov, znamenitosti.
Kljub temu da je Budimpešta kot celota (združena Budim in
Pešta) mlado mesto, je polno kulturnih spomenikov iz časa
Avstro-Ogrske.
Zvečer smo se povzpeli na grajski hrib, kjer so Matjaževa cerkev, Ribiška trdnjava in grajska palača. Nepozabno doživetje je
nočni pogled na Budimpešto s čudovitimi mostovi Donave. Večer smo končali v madžarski restavraciji s cigansko glasbo, folkloro in pijačo ter panoramsko vožnjo na Citadelo, od koder je
najlepši pogled na razsvetljeno prestolnico.
Udeleženci sobotnega maratona smo si te znamenitosti ogledali še enkrat, tokrat z drugega zornega kota. Start je bil na Trgu
herojev, prvi kilometri so tekli po središču Pešte, nato pa k Donavi, gor ob njej, nazaj dol, čez Verižni most v Budim, gor čisto
do otoka, spet nazaj dol, čez spodnji most nazaj v Pešto, spet ob
Donavi, zavoj v center in zadnji kilometri proti Trgu herojev. Proga
je skoraj ravna, edini klanci so nadvozi in spusti ter vzponi k
reki. Je pa zato vijugasta s precej ovinki, večkrat je treba prečkati tramvajsko progo.
Ves čas je bilo ob progi zelo veliko ljudi, vzdušje je bilo super, popestrila ga je živa godba in glasba iz zvočnikov različnega
repertoarja – od bobnarjev, domačih ansamblov do roka, klasike
itd.
Ob progi je bilo kar nekaj okrepčevalnic, povsod na voljo voda,
večinoma pa še energijske pijače, sadje in seveda kokakola, ki
nam je dala dodatnih moči za zadnje kilometre v vročem jesenskem popoldnevu.
V zaključnih kilometrih maratona se je ob progi trlo ljudi, zato
smo vsi samodejno pospešili. V cilju smo prejeli ogromno medaljo in standardno praktično nagrado. Maratonec doživi Budimpešto kot pravo velemesto z izrazitim pridihom avstro-ogrske kulture.
V nedeljo je bil po zajtrku prosti čas za počitek ali nakup spominkov. Sledil je odhod proti severni obali Blatnega jezera. Med
potjo smo postali in si ogledali tihanyjski polotok z razgledom
na jezero in okolico. Tihany je najprivlačnejši kraj ob Blatnem
jezeru, slovi po svojih znamenitostih in pokrajinski lepoti, prostor je zaščiteno območje. Nadaljevali smo vožnjo proti domu
in v večernih urah prispeli v Ljubljano polni vtisov o druženju
v Budimpešti. l
Toni Lekše
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Inventura 2014
ot vsi ob koncu leta delamo tudi mi inventuro, kakšen
uspeh smo dosegli, kaj bi morali izboljšati, da bi bili še
uspešnejši. Nekatere načrte nam podre vreme, ki nam je
letos res zelo ponagajalo. Presenetil nas je žled, kakršnega še
nismo doživeli. Železni drogovi so bili zviti in polomljeni, kot da
so iz papirja. Vsi naši monterji so delali v nemogočih razmerah,
v imenu vseh upokojencev in tudi v svojem jim izrekam posebno
priznanje. Vem, kako težko je bilo razlagati odjemalcem, zakaj
po enem tednu še nimajo elektrike. Oddahnili smo si šele, ko je
zadnja vas dobila električni tok. Bilo je skoraj tako kot takrat,
ko še ni bilo agregatov pa tudi oprema je bila bolj revna. Zato
smo upokojenci še bolj ponosni, da je Elektro Ljubljana vsej
Sloveniji pokazal največ. Hvala Elektru Ljubljana tudi za 15letno sodelovanje.
Kaj pa smo pripomogli mi? Organizirali smo srečanja, na katerih si izmenjujemo želje in izkušnje. Pri organizaciji pohodov

K

Jože Bergant

na razne vrhove, ki pa se zadnja leta kar lepo »višajo«, čeprav
višina ostaja enaka, nam primanjkuje sape. Letošnje aktivnosti
smo izvedli skoraj po načrtu. Zataknilo se je pri sredogorju. Saj
se še spomnite, letošnje »nepoletje« nam ni bilo naklonjeno,
vreme se nas ni usmililo.
V letu 2015 si moramo vsi skupaj prizadevati in poiskati nove
člane za upravni odbor, da bodo prinesli nov veter v jadra. Kot
sem že rekel, nam vedno bolj primanjkuje sape.
Ob koncu leta se zahvaljujem predsedniku uprave Andreju Ribiču za vso pomoč in razumevanje. V imenu društva se zahvaljujem vsem monterjem in tudi vodstvu za pokončno držo, ki so
jo pokazali ob okvarah.
Hvala tudi upravnemu odboru, da smo prišli do konca tega leta.
Vsem želim uspešno novo leto in vesele božično-novoletne praznike.l
Jože Bergant, predsednik društva upokojencev Elektro Ljubljana

DOBROPOLJSKO VANDRANJE
Tudi letos smo se udeležili Dobropoljskega vandranja. Po dveh letih slabega in deževnega vremena nas je tokrat razveselilo
sonce. Zbrali smo se v Tivoliju, nadaljevali pot do Grosupljega, kjer smo imeli krajši postanek, nato pa se odpravili v Dobrepolje. Naše vandranje se je začelo pred Jakopičevim domom s postankom pri družini Nučič, ki nas je tako kot vsako leto lepo
sprejela in pogostila. Nato pa smo pot nadaljevali do hiše pisatelja Franca Jakliča in cerkve sv. Antona Padovanskega. Tisti z
malo več kondicije so se podali na daljšo, 13-kilometrsko pot, ki jih je vodila do Podpeške jame, drugi pa na krajšo, devetkilometrsko proti Jakopičevemu domu. Med potjo so nam prijazni domačini ponudili čaj in sladke prigrizke, na cilju pa nas je
pričakala enolončnica. Ko smo ob kavi in pivu strnili vtise, smo se vsi zadovoljni odpravili proti Ljubljani. l
Nina Lebeničnik
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Na potepanju po hrvaški Istri

HRVAŠKA ISTRA
Oktobra smo se potepali po hrvaški Istri. Zapeljali smo se proti
Postojni, čez Črni Kal do Sočerge in naprej v Buzet, naselje, ki
leži na griču nad reko Mirno v osrednjem delu severne Istre. Kraj
je bil v srednjem veku v lasti oglejskega patriarha, prvič je bil
omenjen leta 804. Pozneje je mesto prešlo v last raznih fevdalnih družin. V letih od 1421 do 1797 je bil v lasti Benečanov, ki
so mu dali današnjo podobo. Ohranjena so glavna mestna vrata
iz leta 1547 in nekaj mlajša severna vrata. Na glavnem trgu stoji
župnijska cerkev sv. Jurija. Iz Buzeta se odpeljemo v Roč, naselje, ki je bilo prvič omenjeno 1064 in je bilo skozi stoletje utrjeno. Do začetka 19. stoletja je imela v njem velik vpliv cerkvena
oblast. Še danes so v naselju tri cerkve – cerkev sv. Roka,v kateri so freske iz 14. stoletja, gotska cerkev sv. Antuna opata iz
12. stoletja, v kateri je v križ vgraviran roški abecedarij, in župnijska cerkev sv. Bartula. Roč je bil v 13. stoletju središče glagoljaške književnosti. Tu je bila 1483. natisnjena prva hrvaška
tiskana knjiga Kosinjski misal. V spomin na glagoljaše, ki so s
svojimi deli utrjevali narodno zavest istrskega prebivalstva, so
1977 vzdolž ceste od Roča do Huma speljali Alejo glagoljašev,
kompleks enajstih spominskih obeležij. Po njej smo se pripeljali
do Huma, ki je po navedbah v Guinnessovi knjigi rekordov najmanjše mesto na svetu. Po podatkih iz leta 2011 je v Humu 30
prebivalcev. Naselje je v celoti ohranilo srednjeveško urbano podobo. Znotraj ohranjenega obzidja se vijeta dve majhni ulici, ki
te pripeljeta do dveh cerkva – župnijska cerkev iz leta 1802 in
romanska cerkev sv. Jeronima. Sprehodili smo se mimo nekaj
trgovinic s spominki, kjer ti med drugim ponudijo njihovo znamenito žganje – bisko, kavico pa smo si privoščili v Humski konobi. Odpeljali smo se v srce Istre, njeno glavno mesto Pazin.
Stari del mesta se je razvil na robu ponora, v katerem ponikne
potok Pazinčica. Nad strmimi skalami stoji grad, postavljen v 9.
stoletju, zdajšnjo podobo pa je dobil v 14. Na fasadi nad vhodom so grbi vseh gospodarjev, ki so bili lastniki ali najemniki.
Danes je v njem narodni muzej. Župnijska cerkev iz leta 1266
je bila v 18. stoletju preurejena v baročnem slogu. Ob cerkvi stoji
zvonik, postavljen leta 1705. V Pazinu je bila 1899. odprta prva
hrvaška gimnazija v Istri, ki je delovala do l. 1919. Po drugi svetovni vojni je njeno tradicijo nadaljevala gimnazija in strokovna
šola Jurija Dobrile. Danes je v teh prostorih državni arhiv Pazina. Po ogledu je bil že čas za kosilo in odpeljali smo se v vas
Dušani, kjer nas je čakalo okusno istrsko kosilo. Po njem smo
se odpeljali proti predoru Učka in se skozenj (dolg 5062 m, za
promet so ga začeli uporabljati v letu 1981) pripeljali do mejnega prehoda Jelšane in naprej proti Ljubljani.
Zvonka Osredkar

MARTINOVANJE
Martinovo, god sv. Martina iz Toursa, je dan, ko se pri nas in po
Evropi različno spomnimo svetnika, ki je dal svoj plašč beraču.
Pri nas je sv. Martin predvsem svetnik, ki iz mošta naredi vino.
Pomemben pri tem je krst in vse, kar je povezano z njim, je namenjeno slavljenju svetnika in čaščenju vina. Mi smo praznovali v Podbočju, kjer so nam pripravili Martinovo kosilo, za krst
vina in dobro voljo so poskrbeli godci Suha pipa. Voščili smo
Francu in Jožetu za okrogli obletnici, skupaj sta dopolnila 150
let.
Pred kosilom smo se zapeljali v Krško, kjer smo se ustavili v
mestnem muzeju in si ogledali nekaj razstav. Mestni muzej ima
svoje prostore v dveh stavbah. V Valvasorjevi hiši, kjer je zapuščina dedičev polihistorja J. V. Valvasorja, in v Mencingerjevi
hiši, ki jo je leta 2009 občina odkupila od dedičev Janeza Mencingerja, pisatelja, odvetnika, politika in nekaj časa tudi župana
mesta Krško. V muzeju smo si ogledali nekaj stalnih razstav: razstava o učitelju, ravnatelju, publicistu Ivanu Lapajnetu, ki je bil
prvi učitelj in ravnatelj meščanske šole v Krškem. Bil je pisec
slovenskih učbenikov, uvedel je lepopis v šolo. V Valvasorjevi
sobi spoznamo zgodovino Valvasorjeve hiše, seznanimo se z biografijo polihistorja, razstavljenih je nekaj replik predmetov, ki
bi jih lahko uporabljal Valvasor. V naslednjih prostorih spoznamo
razvoj krinolin in korzetov. Ogled nadaljujemo v Štovičkovi galeriji, kjer so razstavljene plastike, medalje in plakete. Vladimir
Štoviček je bil najbolj prepoznaven slovenski medaljer 20. stoletja. Pred muzejem stoji kip J. V. Valvasorja, katerega avtor je
V. Štoviček. Ob svoji 80-letnici je vsa svoja dela iz zasebne
zbirke podaril občini Krško. Sprehodimo se skozi sobo o medičarstvu in lectarstvu, v sobi o meščanki Josipini Mulley Hočevar, gospodarstvenici, mecenki in dobrotnici, izvemo, da se je
rodila v Radovljici, se šolala v Kranju in Škofji Loki. Po poroki
je prišla v Krško, in ko sta z možem spoznala, da ne bosta imela
potomcev, sta pomagala številnim, ki so potrebovali njuno pomoč. V sobi o Kaplanovih fantih izvemo, da je razstava posvečena trem Kaplanovim fantom, ki so bili na začetku druge svetovne vojne člani odpora, zajeti in ubiti. Obisk v muzeju končamo z ogledom razstave o razsvetljenstvu.
Zvonka Osredkar
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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.
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Maketa novega bloka TEŠ6

Strokovni ogled novega bloka
v Termoelektrarni Šoštanj –
TEŠ6
Ta strokovni ogled pomeni vpogled v novogradnjo novega bloka v
Termoelektrarni Šoštanj oziroma po terminski gradnji šesti blok v
Termoelektrarni Šoštanj ali kar TEŠ6. Vsi dobro poznamo medijsko
predstavitev problematike izvajanja tega projekta, mi pa smo tehnično
usmerjeni in izobraženi, zato smo želeli tudi tehnično spoznati realnost
tega projekta. Že Inženirska zbornica Slovenije – IZS je organizirala
ogled gradnje TEŠ6. Zanimanja je bilo veliko, tako da smo zdaj IZS
(druga skupina) in Elektrotehniško društvo Ljubljana – ED Ljubljana
skupaj znova organizirali ogled gradnje TEŠ6.
oločili smo datum, 5. november, pripravili program,
spremljali medijsko aktivnost in poročila o gradnji
TEŠ6. Nenadoma smo slišali novico o zamenjavi
generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj in vodje projekta
gradnje TEŠ6. Novica je bila presenečenje, vendar nas ni
zmedla, glede na zgodovino tega projekta.
Preverili smo in točno ob 9. uri smo bili vsi pred glavnim vhodom Termoelektrarne, udeleženci IZS, ki jih je vodila Polona Okre-

D

tič, in člani ED Ljubljana, ki jih je vodil Anton Avčin. Ker nas je
bilo številčno ravno za eno skupino, smo se odločili kar za skupni
ogled.
Uvodoma nas je pozdravil naš gostitelj, novi generalni direktor TEŠ, Matjaž Eberlinc. Deležni smo bili posebne pozornosti
kot prvi obiskovalci pri novem generalnem direktorju.
Uvodni vljudni pozdravi in že je začel predstavitev vodja projekta gradnje TEŠ6 Miha Pečovnik, ki že od začetka sodeluje pri
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projektu gradnje TEŠ6. Predstavil nam je vse tehnične podrobnosti, predvsem pa uspešno terminsko načrtovanje gradnje TEŠ6.
Močno nas je presenetilo dejstvo in izjava Pečovnika, da vsa gradnja in izvedba tega projekta poteka točno po terminskem planu
in tehnično optimalno. Nad to izjavo smo bili presenečeni, še
bolj pa navdušeni, sledila je celo izjava Pečovnika o najboljši
ekipi v Evropi.
Veseli nas, da smo slovenski tehniki dosegli tako raven poslovnosti pri gradnji tako velikega objekta, največje investicije
v Sloveniji. Nikjer in nihče ni brez težav, tudi tu so in še bodo,
vendar začetni preizkusi obratovanja dobro kažejo. Začetek obratovanja in sinhronizacija na omrežje so že izvedeni, rezultati so
dobri, kažejo se tudi težave in te tudi morajo odpraviti v tem času.
Vse napake, ki se pojavijo v poskusnem obratovanju, bodo odpravljene z delom in znanjem dobavitelja, predvsem pa na njegov račun. Poznejše napake so zahtevnejše, predvsem veliko
dražje zaradi izpada proizvodnje električne energije.
Tudi mi smo izrazili svoja videnja projekta, predvsem pa tako
velikega, saj se je treba pripraviti na pravilno medijsko predstavitev državljanom Slovenije. Pomembna je predstavitev deleža
domačih dobav vgrajene opreme in tega, koliko sta vključena
domače znanje in delovna sila. Vedeti moramo, da je glavni dobavitelj francosko podjetje ALSTOM s svojimi izdelovalci opreme
in monterji iz vse Evrope.
Danes si želimo ustvariti višjo kakovost življenja, tudi na račun okolja, zato so zelo bistveni podatki o ekoloških vplivih nove
TEŠ6 na okolje Šoštanja, Velenja in širšega prostora. Pečovnik
nam je zatrdil, da se vplivi in izpusti v okolje znatno izboljšujejo in dosegajo vse predpisane normative, kar smo z zadovoljstvom sprejeli in pozdravili. V zaključnem nagovoru nam je izrazil zadovoljstvo nad našim obiskom in nas pošteno presenetil
s svojo izjavo, ki jo citiram: »Menim, da smo ta ekipa trenutno
najboljša pri gradnji termoelektrarn v Evropi.« Bili smo začudeni, vendar prijetno presenečeni. Sledil je še ogled vgrajene
opreme in celotnega postroja TEŠ6. Šele zdaj smo lahko videli
obseg in stvarnost projekta TEŠ6.
Z velikim zadovoljstvom smo končali ta obisk in se zahvalili
gostiteljem za njihov prijazni sprejem in izčrpno predstavitev projekta gradnje TEŠ6. Vsi, ki smo doživljali ali pa tudi vodili redukcije električne energije, se zavedamo pomena te elektrarne.
Zaželeli smo jim tehnično uspešno poskusno in potem redno
obratovanje TEŠ6 v zadovoljstvo in ponos slovenskemu elektrogospodarstvu.
Člani ED Ljubljana prihajamo večinoma iz elektrogospodarstva in vemo tudi, da se uveljavlja nova tarifa za odvzem električne energije iz omrežja, ki ponuja ugodnosti odjemalcem z vgrajenimi toplotnimi črpalkami. Zato smo izkoristili priložnost in
koristnost ter obiskali še tovarno Gorenje, natančneje oddelek
za toplotne črpalke.
Zanimale so nas njihove izkušnje in znanje pri učinkoviti izrabi električne energije. Želeli smo pridobiti znanje, ki bi nam
koristilo pri delu, posebno pri izdaji elektroenergetskih soglasij.
Tu nas je prijazno sprejel Mario Nikič. Najprej smo si informativno ogledali serijsko proizvodnjo gospodinjskih aparatov, vendar so nas zanimale predvsem toplotne črpalke. Sledila sta predstavitev in ogled laboratorija ter proizvodnje toplotnih črpalk.
Uvodoma nam je Nikič predstavil teorijo toplotne črpalke, sledila je proizvodnja in končno laboratorij za preizkušanje. Pre-

Pred novim energetskim transformatorjem

senetila nas je njihova velika zagnanost za raziskave učinkovite
rabe električne energije. Seveda so tu v ozadju ekonomski interesi, kar je pač logično in pravilno. V zaključnem delu te predstavitve smo seveda vprašali tudi za cene njihove opreme. Te so
še visoke kot začetna investicija, vendar dolgoročno tehnično in
tudi finančno izrabljive oziroma dobičkonosne. Po vsej tej teoriji o toplotnih črpalkah, ki nas je nekoliko tudi utrudila, smo se
poslovili in priporočili še za nadaljnja teoretična srečanja. Slovo
je bilo v lepem vzdušju in mi smo imeli več teoretičnega znanja
o črpalkah, ki ga bomo lahko koristno uporabili pri svojem delu.
Na poti domov smo se ustavili še v Savinjski dolini na družabnem zaključku. Izkoristili smo priložnost za podelitev plakete zaslužnemu članu Elektrotehniške zveze Slovenije – EZS
Ivanu Vebru, sodelavcu Elektra Ljubljana. Iskrene čestitke. l
Anton Avčin
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Vrh vzpetine Kozjek

Prizorišče
Jurčičeve povesti
Ne spomnim se več natančno vzroka, zakaj sem kot
osnovnošolec prebiral povest Jurij Kozjak – slovenski
janičar, avtorja Josipa Jurčiča. Morda je bilo to v sklopu
obveznega čtiva pri domačem branju, morda ob tekmovanju
za bralno značko? Čas je bil, da po nekaj desetletjih vendar
najdem kraj, kjer naj bi pred stoletji stala pomembna utrdba.
a različnih spletnih straneh, tudi tistih občine Trebnje,
je več podrobnih opisov, ki iskalcu pomagajo najti
lokacijo gradu, kamor je Jurčič umestil dogajanje svoje
povesti. Poglejmo: peljemo se iz Trebnjega proti Dobrniču. V
naselju Spodnje Selce opazimo na desni strani vzpetino; gre za
vrh hriba Kozjek, kjer je nekako od leta 1270 pa vse do konca
17. stoletja stal grad Kozjak. To je bilo domovanje vitezov
Kozjakov, katerih najpomembnejši član je bil prvi poveljnik
kranjske deželne konjenice, Ludvik Kozjaški.
Žal se je do danes od nekoč mogočne utrdbe ohranilo zgolj nekaj zidov in droben del osrednjega poslopja.
Naj omenim, da je možno z avtomobilom priti skorajda na lokacijo, tik pod vrh, kjer je ekološka kmetija Marinček. Ne bo odveč napisati nekaj besed tudi na to temo, še posebej zato, ker
lastniki tu ohranjajo 250 let staro stavbno dediščino – nekdanjo

N

Ruševine gradu Kozjak
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Ruševine gradu Kozjak

Auerspergovo pristavo za gozdarje in oglarje. Kmetija je usmerjena v ekološko pridelavo in predelavo hrane. Je najstarejša naseljena in aktivna kmetija v tem koncu. Pri gostiteljih je možen
oddih pri kamniti mizi v senci stoletnega v dežnik spletenega gabra. Na ogled je muzejček starih gospodinjskih pripomočkov, hišo
pa krasi freska sv. Florijana. Ponudba na tej ekokmetiji, seveda
po predhodnem dogovoru, obsega degustacijo ekološko pridelane hrane – pirin kruh, kozji sir, suho sadje, zeliščni čaj; možni
so pikniki za zaključene družbe.

Ruševine gradu Kozjak

Glede na to, da sta tako ruševine gradu Kozjak kot tudi ekološka kmetija Marinček osrednji točki pohodne poti Po sledeh
Jurija Kozjaka, ne bo odveč še nekaj besed o tem skrajnem severnem delu Suhe krajine, predvsem za ljubitelje pohodništva.
Na to 12-kilometrsko pot se podamo v vasi Občine (ob cesti
Trebnje–Žužemberk). Od tod krenemo po cesti do Male vasi in
naprej pa do naselij Gorenje in Dolenje Selce. Sledi rahel vzpon
na hrib Kozjek in nato spust do kmetije Marinček in še naprej
do naselja Dolenje Kamenje. Tu je naravna znamenitost Bč, torej kal (luža) z izvirom. Obenem je to najnižja točka poti, okrog
300 m nadmorske višine. Cesta nas nato po blagem klancu vodi
do naselja Gorenje Kamenje, kjer so pred stoletjem našli rimske
grobove. Nadaljujemo do Knežje vasi in Luže, kjer smo kaj
kmalu spet na začetku, torej izhodišču v Občinah. Pot je nezahtevna, višinska razlika med najvišjo in najnižjo točko je zgolj
116 metrov. l

Pogled z vrha Kozjeka na ekokmetijo

Naselja Selce in Kamenje ob poti Po sledeh Jurija Kozjaka
Ekokmetija Marinček

Tekst in foto: Toni Štimec
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Na raftu

Po napornem tednu
prija malo sprostitve
V Kaninski vasi nad Bovcem ima Elektro Ljubljana v lasti
simpatično garsonjero, ki pa ni ravno najbolje obiskana.
Marsikdo se sprašuje, kaj naj tam počne. Kraj je zelo lep in
primeren za razne sprehode in oglede bližnje okolice. Pozimi
je bil Kanin eno najlepših visokogorskih smučišč v Sloveniji,
zdaj pa je zaradi poškodovanih žičniških naprav do preklica
žal zaprt.
ekoč mlekarski kraj Bovec je s svojo slikovito lego med
alpskimi vrhovi in turkizno reko Sočo postal središče
adrenalinskega športa v Sloveniji. V ponudbi
tamkajšnjih turističnih in športnih društev si lahko poleg
kolesarjenja privoščite marsikaj, kar vam še dodatno požene kri
po žilah.

N

Pravo športno doživetje za posameznike, skupine in družine je
spust z raftom, ki je iz leta v leto bolj priljubljen med obiskovalci
Soške doline. Spust z rafti omogoča spoznavanje reke Soče iz
čolna, kjer vas smaragdna lepotica popelje po svojih brzicah.
Pred spustom prejme vsak udeleženec zaščitno obleko – hlače in
anorak, čelado, rešilni jopič in neoprenske čevlje. Od lastne
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Skok s »skale pingvinov«

Jeklene vrvi so napete visoko nad kanjonom.

opreme za rafting na Soči potrebujete le brisačo in kopalke, priporočljivo pa je imeti s seboj še dodatne kopalke, da se lahko po
koncu doživetja na Soči preoblečete.
Prijazni vodniki vas zapeljejo do vstopa v vodo, kjer ste deležni nekaj teorije o veslanju, o nevarnostih na reki in tem, kako
ravnati ob padcu iz čolna. Izkušeni vodnik vodi raft, čoln, s svojim veslom in poveljuje veslačem. Naloga članov rafta je, da veslajo po navodilih vodnika in uživajo. Samo veslanje ni preveč
naporno, razen na nekaterih točkah na reki, kjer je potrebno malo
več spretnosti, moči in hitrosti. Med spustom na reki Soči se na
nekaj mestih naredi postanek za kopanje. Mi smo se ustavili ob
»skali pingvinov« z lepim smaragdno zelenim tolmunom. Najpogumnejši smo se v skoku pognali iz skale v ledeno hladno Sočo.
Po končanem spustu smo se polni adrenalina s kombijem kluba
vrnili v Bovec, kjer se je spust z raftom po Soči začel.
Vsekakor je spust z raftom po Soči zanimiv že zaradi prečudovitega pogleda na neokrnjeno naravo z drugačnega zornega
kota, kot smo ga navajeni. Za tovrstni adrenalinski spust so najbolj primerni lepi dnevi, po dežju, vse od maja do septembra.
Zelo zanimiv in poln adrenalina je tudi spust po napetih jeklenih vrveh ali drugače imenovano zipline nad brezni kanjona
reke Učje. Spust ni nevaren, premagati je treba le strah pred višino in hitrostjo. Za vse drugo poskrbijo vodniki.
Med pobočjema Kanina in Stola je nedostopna, 10 kilometrov
dolga, zelo ozka dolina. Skoznjo teče hudourniška reka Učja, ki

izvira na sedlu Carnizza v Italiji in teče po slikoviti dolini na vzhod
v Slovenijo do vasi Žaga, kjer se izliva v reko Sočo. V Sloveniji
je reka Učja zarezala ozko in težko dostopno rečno korito ter izdolbla številne nedostopne tolmune.
Jeklene vrvi imajo v dolini Soče dolgo tradicijo. Zelo znani so
domačini, ki so sredi prejšnjega stoletja na območju reke Učje
postavili jeklenice in jih uporabljali za spravilo lesa in sena, uporabljali pa so jih tudi lovci za prevoz opreme. Nekatere so v uporabi še danes.
Zbrali smo se v športnem centru v Bovcu, kjer smo dobili vso
potrebno opremo in uredili formalnosti. Zatem smo se s kombiji
kluba odpeljali do starta, ki je od Bovca oddaljen okoli devet kilometrov. Tam so nam vodniki razložili osnove spusta na posebej pripravljenem poligonu za trening, kjer smo na 20-metrski
jeklenici naredili prvi testni spust.
Po visoko napetih jeklenih vrveh sem se s kamero v roki podal na spust čez kanjon reke Učje, ki je zavarovano območje in
spada pod okrilje Nature 2000. V dveh urah adrenalinske zabave
sem se spustil po petih jeklenicah, napetih čez kanjon. Jeklenice
so dolge od 250 do 400 metrov, na višini od 100 do 150 metrov
visoko nad kanjonom reke Učje. Hitrost spusta doseže na nekaterih mestih tudi več kot 60 km/h. Nepozabna vožnja visoko nad
globelmi ponuja čudovit razgled proti kanjonu doline Učje, strugi
Globoškega potoka, pobočju Krna s kobariško kotlino, dolini Soče,
bovški kotlini in naši najvišji gori – Triglavu. l
Marko Piko

Nad kanjonom

Spust s kamero je bil kar zahteven.
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Kozarec presenečenja
Pred vrati so najlepši prazniki v letu, božično-novoletni. To je čas, ko želimo tistim, ki jih
imamo radi in so nam blizu, izkazati majhno pozornost in jim zaželeti vse lepo v novem
letu. Kozarec presenečenja je lepo in preprosto darilo. Malo se je treba še potruditi in
okusni piškoti so na mizi.

V kozarcu presenečenja so
naslednje sestavine:
150 g moke
75 g rjavega sladkorja
55 g mletih lešnikov ali orehov
50 g narezane jedilne čokolade
Sestavinam je treba dodati le še 1 jajce in 125 g masla.

Priprava:
Vse skupaj zgnetemo v testo, ki naj počiva na hladnem 30
minut. Nato ga razvaljamo na debelino 5 mm in z modelčki
izrežemo piškote. Pečejo naj se 10 minut na 180 stopinj.
Pa še tole: če damo za darilo kozarec in v njem sestavine,
mu za trak zataknemo listek. Na njem so navodila, kaj je
treba še sestavinam iz kozarca dodati, da dobimo okusne
piškote. l
Monika Miklič
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Ko moški prevzame kuhalnico
Moške gledamo v številnih kuharskih oddajah, so šeﬁ v znanih restavracijah, pišejo
kuharske knjige. Kako pa kuhajo moški, ki niso profesionalni kuharji? Kuhajo samo
ob praznikih ali vsak dan? Postane moški z vstopom v kuhinjo šef ali copata? Moški
bi rekli, da je njihovo mesto na kavču in s pivom v roki.
oški, ki sluti, da bo slabši kuhar od žene, ne bo kuhal,
vsaj ne enake hrane. Raje se bo skril za »mačo«
podobo, ki se ne vmešava v ženske posle. Moški kuha
za prestiž. Vsak pripravljeni obrok bo zmagoslavno in ponosno
serviral in čakal pohvalo, če je ne dobi, jo bo izsilil. Družinski
člani pa se bodo naučili, da je treba tistega, ki je pripravil hrano,
pohvaliti in se mu zahvaliti. Hrana, ki jo pripravi moški, je
redkost in redke dobrine imajo višjo vrednost. Z vstopom
moškega v kuhinjo bo vsaka hrana bolj cenjena.
Vstop moškega v kuhinjo bo pritegnil tudi druge družinske člane
in kuhanje lahko hitro postane družinska skrb, družinska vrednost.
Ženske doživljajo hranjenje družine kot svojo dolžnost. Nekaj, v čemer ni treba iskati užitka, kjer ni treba raziskovati, eksperimentirati. Kdo pa se ne bi naveličal vsakdanjega spraševanja, kaj bomo pa danes jedli, in dolgih let kuhanja iste hrane.
Moški v kuhinji je tekmovalen, pokazati in dokazati mora, da
je boljši. Ker se hoče modro izogniti primerjavi svojih kuharskih
mojstrovin z ženinimi, bo izbral nekaj, česar njegove ženske ne
poznajo, nekaj nevsakdanjega, nekaj, kar je vredno pohvale in
občudovanja.
Kuhati isto, kar kuha žena, ne more biti izziv, ne more biti nekaj, pri čemer bi moški začutil strast tekmovanja in slast zmage.
Brskal bo po kuharskih knjigah, spraševal kolege, prepisoval recepte z interneta, ampak za vsako ceno bo hotel biti inovativen
in boljši.
Najpogosteje se moški na začetku specializirajo za pripravo
eksotične, nevsakdanje, pogosto nezdrave hrane. Moški bo v kuhinjo prinesel novo hrano, nove začimbe, nove okuse.
Spoznavanje nove hrane pomeni obogatitev, sproža pogovore
o tem, katera hrana je boljša, zdravilnejša. To širi prehranska obzorja celotne družine.

M

Modre ženske, naveličane nenehne skrbi za polne želodčke,
spodbujajo te občasne kuharske podvige moškega in k novim kuharskim zmagam.
Spremembe, ki jih prinaša vstop moškega v kuhinjo, lahko naredijo tudi ženske, ampak kje naj najdejo navdih in motivacijo,
pri možu in družinskih članih, ki se za hranjenje pogosto zmenijo le takrat, ko je jed na mizi ali pa še takrat ne. Nihče, ki ne
izrazi iskrene in glasne hvaležnosti tistemu, ki je hrano pripravil, ni vreden hrane.
V tradicionalnih družinah matere učijo svoje hčere veščin kuhanja in skrbno pazijo, da moških potomcev ne poženščijo in jih
ne učijo ženskih opravil.
Veliko moških se zgleduje po kuharskih profesionalcih, kot je
Jamie Oliver in Gordon Ramsay.
Če si nadenete kuharski predpasnik, postanete podobni novim
alkimistom, ki lahko »zakuhajo« vsaki ženski, seveda v pozitivnem smislu.
Moški so se v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja v kuhinji zadrževali le 12 minut, danes pa že več kot 30. Takrat je namreč prevladovalo mišljenje, da ženska sodi za »šporhet«, kjer
nekaj packa in cvre, da ima potem človek (mišljen je tu moški)
nekaj za v usta dati. Moško delo je bilo takrat odpeljati avto na
servis, popraviti vodovod ali oditi s prijatelji na pivo. Včasih je
bilo celo sramotno, če si moškega zalotil za štedilnikom, ker takega človeka se je potem moška družba izogibala.
Kuhinje že davno niso več prostor, kamor bi sodile samo ženske. Vse bolj se ob štedilnikih pojavljajo tudi moški. Ob vrtenju
kuhalnice so lahko prav spretni in tudi seksi v vsej svoji vnemi,
da pripravijo želeni obrok. Ob pomivanju posode in vsem razdejanju, ki ga pustijo za seboj v kuhinji, pa ne bi razpravljali. O
tem rajši drugič, to je že lahko tema za naslednji članek. l
Vir: internet

Jolanda Štukelj
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Anton Mesarek: Med zvezdami
Alojz Primon: Lovska opazovalnica na DV 20 kV-2

Najfotograﬁja 2014
udi letos smo v našem glasilu nadaljevali nagradni
natečaj za najboljšo fotografijo leta. Za decembrsko
številko smo v uredništvo prejeli sedem 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 in v naslednjih številkah našega glasila bralcem pričarajo zanimive trenutke, ujete v objektiv fotografskega aparata. l

T

Uredništvo Novic
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Robert Lekše: Obtežba

Anton Štimec: Kot

Franci Rus: 120 let stara svetilka z mavrico

Alojzij Hančič: Kraljujem nad Planino in dolino

Aleš Pograjc: Pod mavrico
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Foto:
Toni

Vladarjevo
bivališče

Zadnja
(hrbtna)
stran
kovanca

Oddaljeni Moško ime
končni del (iz lat.
česa
Gallus)

Raven
okrogel,
lesen
nosilec
Krajši izraz
za zvezo
Oblika
krožnika
Orodje za
piljenje
Kemijski
simbol za
Americij
Sestavil:
Toni

Karmen
Tepina

Manjša
letev

Mesto v
Rusiji

Emil
Majerič

Nataša
Oblak

Železnikar
Ivan

Železov
oksid

Tina Starc

Iztok Turk

Element
korupcije
Naprava za
reguliranje
temperature

Angleški
politik in
filozof,
Francis
Teniški klub
Igralec
Sharif

Oznaka za
liter

Predel ob Oznaka za
Volt
Rdečem
morju Stot, 100 kg

Kemijski
simbol za
Indij

Kemijski
Otok v Tuje muško
simbol za
Indoneziji
ime
Bizmut
Površinska
mera
Tovarna v
Kamniku

Sprostitev
dozorelega
jajčeca
Bajeslovna
povest

Znana slika
Ivana
Groharja

Madžarski
pesnik
Karoly

Izumitelj,
novator

Vodna žival

Konec
polotoka

Romih
Danica

Indisjki
pisatelj,
Mulk Radž

Izmed veliko prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke smo izžrebali Matjaža Peskarja iz Litije,
ki bo po pošti prejel praktično nagrado. Čestitamo!
Prosimo, da geslo tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vključno 10. 3. 2015
in pošljete 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

