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Zagotavljamo vedno zanesljiv tok, z največjim distribucijskim omrežjem
električne energije v Sloveniji. Upravljamo ga z več kot 115 leti izkušenj.
Učinkovito tržimo in izvajamo dela s področja načrtovanja, izgradnje,
vzdrževanja in optimizacije distribucijskih omrežij. Obenem skrbimo za
zagotavljanje meritev in analiz kakovosti napetosti električne energije,
s katerimi poskrbimo, da vsak dom ali podjetje v vsakem trenutku napajamo
s 100 % pozitivno energijo.
www.elektro-ljubljana.si
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UVODNIK

Enotni klicni center odlično sprejet ….

Leto 2015 je leto izzivov. Prav je, da
se podrobneje seznanimo s finančnimi
pogledi in perspektivami družbe v prihodnosti. Zavedati se je treba, da je pogosto težje zadržati dober rezultat kot
ga doseči. Ravno zavedanje, da rezultat tvorimo vsi zaposleni, je še kako
pomembno in nujen pogoj, ki se odslikava v dvigu poslovne kulture, odnosa
do osnovnih sredstev in upoštevanja
varnostnih navodil. Zelo dobrodošel je
tudi prispevek, ki govori o Energetskih
izkaznicah. To je produkt, ki ga naša
hčerinska družba EL OVE pridno in
uspešno trži. Dobro je iz prve roke izvedeti, kako poteka izdaja Energetske
izkaznice. Seznanili se bomo tudi z delovanjem, pridobitvami in načrti službe
SIS in TK. Da je informatika zelo pomembna, vemo vsi, sedaj bomo izvedeli tudi, zakaj. Veliko se dogaja tudi
na Elektro Energiji. Prilagajanje zahtevnemu trgu prodaje električne energije terja veliko mero fleksibilnosti in
poguma. Uveljavljanje certifikata družini prijazno podjetje je poleg znanega
spodbujanja zaposlenih k dejavnemu
preživljanju prostega časa pridobil še
aktivno minuto na delovnem mestu in
izobraževanje vodilnih v podjetju - vse
v luči še boljšega počutja tako na delovnem mestu kot izven njega. Lahko
bi dejali, da je ključ do uspeha pozitivno razmišljanje in motivacija za doseganje zastavljenih ciljev. Imamo več
kot dovolj dobrih razlogov za optimizem tudi v prihodnje. l
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NAJ ZMAGA RAZUM
Zahtevno umeščanje 110 kV voda RTP Kočevje
– RTP Črnomelj v prostor

Navitja transformatorja.
Foto: Vladimir Lenardič

IMAMO NOVEGA
Okvara transformatorja v RTP Grosuplje
V torek, 2. 2. 2015, je v večernih urah prišlo do izpada transformatorja TR1, napetostne prestave 110/20 kV, moči 31.5
MVA v RTP 110/20 kV Grosuplje. Skupaj sta delovali diferenčna zaščita in Bucholz rele, kar je nakazovalo na težjo notranjo okvaro transformatorja. Naslednji dan so rezultati kemijske analize transformatorskega olja in električne meritve
to potrdile. Okvarjeni transformator je letnik 1978, proizvajalec je Rade Končar.
V službi za vzdrževanje VN smo pričeli s postopki za zamenjavo transformatorja z rezervnim, ki se je nahajal v RTP
110/20 kV Kamnik. Kljub zelo močnemu sneženju smo v sodelovanju z ostalimi službami našega podjetja in podjetjem
Kolektor ETRA rezervni transformator uspešno premestili,
zmontirali in v večernih urah v soboto, 7. 2. 2015, tudi zagnali.
Zamenjani transformator enake prestave in moči je iz leta 1987
proizvajalca Energoinvest.
V tovarni transformatorjev v Črnučah je že bila opravljena
defektaža pokvarjenega transformatorja, ki je pokazala večjo
okvaro na navitju transformatorja. Zaradi starosti transformatorja in visokih stroškov za popravilo smo se odločili za razgradnjo transformatorja in nabavo novega.

Spoštovani bralci, uvrščam vas med dobro poučene o principih
zanesljivega obratovanja elektroenergetskega omrežja, zato mi
ni potrebno na dolgo in široko razlagati, kaj pomeni rezervno napajanje. Bela krajina na 110 kV tega standarda nima. Obe belokranjski RTP, Črnomelj in Metlika, se napajata enostransko. Daljnovod iz RTP Gotna vas poteka po zahtevnem terenu, preko Gorjancev, in je izpostavljen vremenskim in drugim vplivom, ki jih
je povzročil človek.
Skupaj s kolegi iz OE ORDO se že nekaj let trudimo poiskati
ustrezno rešitev, da bi Beli krajini in posredno tudi Dolenjski omogočili zanesljivejšo oskrbo z električno energijo na 110 kV napetostni ravni, in sicer z novo povezavo s kočevske strani.
Trasa in tehnika izvedbe od RTP Kočevje do roba Kočevskega
Roga nista vprašljivi, od tam dalje pa lokalna skupnost nasprotuje daljnovodu. Predlagajo najkrajšo možno povezavo v kabelski izvedbi. Ker ta v predlogu tras ni bila predvidena, je bilo na
zadnjem sestanku med predstavniki občine, civilne iniciative, predlagateljev in investitorja na MOP dogovorjeno, da se izdela predlog kabelske trase, ki ga bomo ekonomsko ovrednotili in primerjali
s predlagano traso daljnovoda. Elektro Ljubljana in gospodarstvo podpirata izvedbo, ki se bo izkazala kot ekonomsko upravičena rešitev. Upam, da bo prevladal razum in da bomo kmalu
prišli do rešitve, ki bo na ekonomičen način Beli krajini zagotovila prepotrebno rezervno napajanje.
Mitja Brudar, DE Novo mesto

Tomaž Pungartnik

DELA POTEKAJO GLADKO
Gradnja kablovoda Trebnje – Mirna Peč
Februarja 2015 smo začeli z gradnjo 20 kV kablovoda med RTP Trebnje in industrijsko cono Dolenja
vas pri Mirni Peči, s čimer bomo zagotovili kakovostno in zanesljivo dobavo električne energije na območju Mirne Peči in možnost priklopa dodatnih 10 MVA odjema. V industrijski coni je tovarna Cecomp
z 2 MW inštalirane moči, zaradi neposredne bližine avtoceste je cona zelo zanimiva za vlagatelje.
Z deli smo začeli v industrijski coni. Zaradi nasutega terena je na trasi zemlja pomešana s kamenjem
in skalami, vendar je zaradi dobre opremljenosti izvajalca zemeljskih del izkop potekal hitro. Položili
smo 3 km kablovoda, kar je približno polovica celotne trase, gradbena dela potekajo naprej in v kratkem
bomo položili nov kilometer kablovoda. Kratke zastoje lahko pričakujemo le pri vrtanju pod cestami,
kjer se dela izvrtina v premeru 400 mm; v kamnitem terenu izdelava take luknje traja nekaj dni.
Dela potekajo ob avtocesti, izven avtocestne ograje, vendar še vedno večinoma po zemljiščih v lasti
DARS-a, kar je prednost, saj je potrebno bistveno manj usklajevanj kot pri delu na zasebnih zemljiščih.
Dela na trasi kablovoda.

Andrej Malenšek, DE Novo mesto
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Novi organigram Elektro energije d. o. o.

LETO IZZIVOV
Potrjena nova organiziranost
Elektro energije in
sistemizacija delovnih mest

Poslovno leto 2014 je za družbo Elektro energija potekalo v zelo zaostrenih
pogojih na trgu in predvsem v znamenju priprav na korenite spremembe tako
na področju same organiziranosti družbe Elektro energija kot tudi poslovanja v letu 2015. V drugo polletje leta 2014 smo se podali z novim poslovodstvom in vedenjem, da bo končni poslovni rezultat ne bo pozitiven in z zavestjo, da nam bodo organizacijske spremembe, ki so se začela aktivno pripravljati, pomagale, da bomo lahko prerasli težave, ki so nas spremljale leta
2014. V začetku februarja leta 2015 sta bili tako sprejeti nova organiziranost
družbe Elektro energija in nova sistemizacija delovnih mest v skladu z novim organigramom. Potrjena sta bila tudi Pravilnik o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest Elektro energije ter novi Razvid del in nalog.
Mag. Violeta Irgl

NAGRADNA IGRA
»Elektro energija in 1nadan.si vam podarita elektriko«
Elektro energija je uspešno zaključila veliko nagradno igro za svoje zveste kupce, ki so se potegovali za celoletno brezplačno
elektriko: »Elektro energija in 1nadan.si vam podarita elektriko«. Dobitnica glavne nagrade - leto dni brezplačne elektrike v
znesku do 1.500 evrov - je Irena Trontelj. Nagrado je nagrajenki simbolično v obliki bona predal mag. Bojan Kumer, direktor
družbe Elektro energija. 150 zvestih odjemalcev Elektro energije, ki so sodelovali v veliki nagradni igri, so razveselili s plačilom
enega mesečnega računa za električno energijo. Vsem izžrebancem iskrene čestitke!
Mag. Violeta Irgl

Tina Podgornik, Irena Trontelj in
Bojan Kumer ob predaji nagrade.
Foto: Anton Mesarek

Družba Elektro energija je v sodelovanju z RK
Cerknica priskočila na pomoč svojim odjemalcem,
ki so bili prizadeti v novembrskih poplavah na področju Cerknice. »V Elektro energiji želimo pomagati po svojih močeh. Naši kupci so za nas vedno
pomembni. Spoštujemo njihovo zvestobo in jim
želimo pomagati takrat, ko nas najbolj potrebujejo,« poudarja direktor Elektro energije mag. Bojan Kumer.
Pomoč prizadetim v poplavah v obliki finančnega popusta oz. dobropisa stroška porabljene
električne energije v decembru leta 2014 je bila
obračunana na računih za električno energijo za februar leta 2015.
Mag. Violeta Irgl
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POMOČ CERKNIČANOM
Elektro energija stopila nasproti
prizadetim odjemalcem v
novembrskih poplavah
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ZA NAMI JE USPEŠNO LETO
Poslovanje družbe Elektro Ljubljana d. d. v letu 2014

eto 2014 je zaznamovala naravna ujma, ki je na omrežju
Elektra Ljubljana povzročila za okrog 25 milijonov evrov
škode. Žled je poškodoval približno 2,5 % našega omrežja,
skupaj je bilo poškodovanega več kot 400 km omrežja. Zaradi
obsežnih posledic naravne ujme je morala družba postaviti nove
prioritete investicijskih dejavnosti, zagotoviti vire za financiranje odprave škode in preveriti ustreznost poslovnih načrtov tudi
zaradi dodatnih stroškovnih obremenitev v času odpravljanja posledic ledene ujme. Sredi leta smo tako pripravili rebalans plana
poslovanja za leto 2014, katerega glavni cilj je bila vzpostavitev
čim večjega dela poškodovanega omrežja ter izvedba povečanega obsega investicij ob hkratnem obvladovanju zadolženosti
družbe in doseganju primerne donosnosti.
Kljub težkim razmeram je bilo poslovanje družbe v letu 2014
zelo uspešno. Po nerevidiranih rezultatih je družba Elektro Ljubljana d. d. realizirala 11,6 mio EUR čistega dobička, kar je za
3,5 mio EUR več kot leto prej in za 5 mio EUR več, kot je načrtovala. Investicijska vlaganja so dosegla 30,9 mio EUR, tj. 24
% več kot predhodno leto in 94 % načrtovane vrednosti. Kljub
tako visokim investicijam smo uspeli zadolženost družbe (finančne obveznosti) znižati pod 100 mio EUR, kjer se je zadolženost gibala pred letom 2010. Donos na kapital smo s 3 % leta
2013 povečali na 4,3 %, donos na sredstva pa z 1,8 % na 2,6 %.

L

V letu 2014 so na poslovni rezultat pomembno vplivale zavarovalnine, ki smo jih prejeli iz naslova žledoloma, in realizacija
investicij v lastni režiji (13,8 mio EUR), ki je bila za 3,6 mio
EUR višja kot leta 2013 in za 1,3 mio EUR višja od načrtovane.
V okviru preliminarnega obračuna najemnine za elektrodistribucijsko infrastrukturo in storitev za SODO, ki ga je v marcu
leta 2015 na podlagi nerevidiranih podatkov za leto 2014 izdelal SODO, je bila družba Elektro Ljubljana dodatno upravičena
do 1,8 mio EUR sredstev glede na že izplačane vrednosti, hkrati
pa je družba prejela tudi končni poračun za regulativno leto 2013,
ki je pokazal, da mora Elektro Ljubljana vrniti 0,4 mio EUR. V
celoti (vključno s poračuni za pretekla leta) so bili prihodki od
najema in storitev za SODO v letu 2014 za 0,9 mio EUR višji
kot leto prej. Prihranki v izgubah električne energije, v letu 2014
realizirani v višini 1,9 mio EUR, pa so bili višji za 0,2 mio EUR.
Prihodki od prodaje na trgu so dosegli 7 mio EUR, tj. za 4,4
% več od realiziranih v predhodnem letu in za 5 % več od načrtovanih. V primerjavi z letom 2013 so bili višji prihodki od elektromontažnih storitev za trg in prihodki od storitev v skupini, ki
so se povečali predvsem na račun trženja virtualne elektrarne za
Elektro energijo.
Stroški porabljenega materiala in storitev, predvsem zaradi odpravljanja okvar po žledolomu, presegajo realizirane v letu 2013
za 3,4 mio EUR oz. za 16 %, medtem ko so bili v primerjavi z
načrtovanimi nižji za 10 %. Stroški dela so bili glede na predhodno leto nižji za 1 mio EUR, ker so bile v letu 2013 oblikovane rezervacije za odpravnine skladno s PKP, v primerjavi z načrtovanimi pa so bili zaradi potrebnega oblikovanja rezervacij
na podlagi aktuarskega izračuna višji za 0,7 %. Pozitivno pa so
na boljši rezultat vplivali finančni odhodki, ki so bili zaradi znižanja izhodiščnih obrestnih mer in nižjih finančnih obveznosti
glede na načrtovane nižji za 0,4 mio EUR. V primerjavi s predhodnim letom pa so bili nižji za 0,3 mio EUR zaradi v letu 2013
izvedenih oslabitev finančnih naložb.
Kljub doseženemu cilju vzdržnega dolga bomo tudi v prihodnje nadaljevali s finančno konsolidacijo in prestrukturiranjem v
smeri zagotavljanja lastnih virov sredstev za investiranje v obnovo in izgradnjo elektrodistribucijskega omrežja. l
Mag. Marjan Ravnikar, izvršni direktor OE RFS
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Mag. Marjan Ravnikar.

SMO UGLEDNO IN DOBRO PODJETJE
Intervju z mag. Marjanom Ravnikarjem

izvršnim direktorjem računovodsko-finančne
službe in skupnih storitev družbe Elektro
Ljubljana d. d. mag. Marjanom Ravnikarjem
smo se pogovarjali o tem, kako je Elektro Ljubljana
premostila krizo.

Z

Mag. Ravnikar, mesto izvršnega direktorja ste
prevzeli v času finančne krize, ki se je še poglobila.
Razmere so pomembno vplivale tudi na delovanje
našega podjetja. Čeprav gre za hipotetično
vprašanje, vas moramo vprašati: Ali menite, da bi
bilo naše poslovanje bistveno bolj drugačno, če
krize ne bi bilo?

l

Drži, finančna kriza, ki se je začela konec leta 2008, se
v času mojega prihoda ni ublažila, ampak žal poglobila.
Na Elektro Ljubljana je pomembno vplivala. Na trgu
zaradi kapitalske podhranjenosti bank, padanja bonitete
države in politične nestabilnosti ni bilo mogoče priti do
ustreznih dolgoročnih finančnih virov, ki bi jih
namenili v razvoj našega omrežja, prav tako pa
nemotenega investicijskega cikla nismo mogli izpeljati
iz tekočega poslovanja, saj je bil donos družbe ob
visoki zadolženosti bistveno premajhen. Posledica je
bila, da smo spremenili pogoje pridobivanja kreditov
in pristali na manj ugodno kreditiranje s krajšo
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ročnostjo in višjo ceno kreditov, kot da bi ostali brez
razvojnih sredstev. To se je dogajalo predvsem v letih 2012
in 2013.
Na drugi strani pa je podjetje utrpelo tudi relativno visok
padec tržnih storitev, ki so predvsem posledica nedelovanja
gradbenega sektorja. Lahko torej potrdim, da je kriza
vplivala na poslovanje družbe, ki bi bilo, če ne bi bilo teh
trendov, verjetno lahko boljše.
So krizne razmere lahko tudi za naše podjetje čas
priložnosti in izzivov?
Absolutno. Krizne razmere prisilijo poslovodstvo k iskanju
alternativnih rešitev in uvajanju novih strateških usmeritev,
na katere ob normalnih okoliščinah ne pomisliš. Kitajski
pregovor pravi: »Ko pride vihar, nekateri gradijo zidove,
drugi pa mline na veter.« Drugače povedano, proti krizi se
ne boriš le z obrambo, ampak jo moraš s spremembami v
poslovanju obrniti sebi v prid. Krizne razmere so priložnost,
da podjetje prevetri svoje poslovanje, se po potrebi
reorganizira, zmanjša stroške, spremeni klimo razmišljanja
v podjetju. Tudi v Elektru Ljubljana smo prav zaradi krize
konec leta 2012 popolnoma obrnili strategijo poslovanja
družbe.

l
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Stroškovno prestrukturiranje družbe: cilj je bil povečati
donos in, prav tako kot pri finančnem prestrukturiranju,
likvidnostno razbremeniti družbo.
Investirati v višini, ki jo lahko pokrivamo le z lastnimi
viri.
Nadzorni svet je razumel bistvo spremenjene strategije
ter takoj potrdil in zahteval, da se ta strategija začne izvajati
nemudoma. Predsednik uprave je izjemno učinkovito
vpeljeval aktivnosti za realizacijo strategije, tako da smo že
v dveh letih dosegli bistvene premike. Prav zaradi njegove
učinkovite podpore pri izvajanju strategije smo danes že
dosegli večino zastavljenih ciljev: za nekaj milijonov evrov
smo razbremenili družbo na pasivi, znesek za vračilo
glavnice na obstoječih kreditih smo znižali z novimi, po
ročnosti daljšimi krediti, obresti za obstoječe kredite so
nižje tudi zaradi naknadnih pogajanj s kreditodajalci in ne
le zaradi padca referenčne obrestne mere. Hkrati smo
močno znižali operativne stroške poslovanja in povečali
donos družbe, prav tako za nekaj milijonov evrov. Družba
je danes visoko likvidna in sposobna investirati v omrežje
tudi brez dodatnih zadolževanj, posluje z visokim
dobičkom, prav tako se je izboljšala boniteta družbe, da ne
naštevam dalje.
Lahko na podlagi analiz predvidimo, kako se bodo
obrnili trendi v naslednjih dveh letih? Kaj lahko
pričakujemo?
Kar se tiče Elektra Ljubljana, upam, da ostanemo v tem
zagonu, da ga bomo še naprej razvijali in mu povečevali
učinkovitost. Zelo pozitivna je ugotovitev, da se je klima
med zaposlenimi spremenila, da se sedaj tudi večina
zaposlenih zaveda situacije, v kateri je bilo podjetje, in
pozitivno sodeluje pri stroškovni optimizaciji. Opaziti je,
da se zaposleni zavedajo, da je Elektro Ljubljana ugledno in
dobro podjetje. Zaposlitev v takem podjetju omogoča
socialno varnost, strokovni in osebni razvoj.

l

Kitajski pregovor pravi: »Ko pride vihar,
nekateri gradijo zidove, drugi pa mline
na veter.« Drugače povedano, proti krizi
se ne boriš le z obrambo, ampak jo
moraš s spremembami v poslovanju
obrniti sebi v prid.

l Če ostajamo pri krizi - katere so ključne strateške,
finančne in poslovne odločitve, ki ste jih sprejeli?
Ko sem prišel v podjetje, so me ves čas bombardirali z
»navodili«, da so bistvo za dobro poslovanje Elektra
Ljubljana čim višje investicije v omrežje. Izdelani so bili
razvojni plani, ki so predvidevali letne investicije od 33 mio
EUR navzgor vsako leto. Bilančna krvna slika podjetja pa
temu ni pritrjevala. Bolj ko sem analiziral bilančno
poslovanje družbe, bolj mi je bilo jasno, da je potrebno
strategijo začrtati drugače. Podjetje je bilo prezadolženo,
kreditno je bilo nesposobno, če ga merimo v razmerju
dolg/EBITDA, stroški so bili previsoki oz. profitna stopnja
je bila izjemno nizka ipd. Kot že rečeno, smo konec leta
2012 pripravili prenovljen strateški načrt družbe, ki je
predvideval bistveni odmik od ideje visokega investiranja
za vsako ceno. Na Nadzornem svetu smo predstavili nov
strateški pogled, ki je v naslednjem triletnem obdobju
predvideval:
Finančno prestrukturiranje družbe: razbremenitev
likvidnosti družbe s finančnim prestrukturiranjem dolgov
družbe, in sicer s prestrukturiranjem obstoječih kreditov z
nadomestitvijo z novimi, cenejšimi in po ročnosti
ugodnejšimi ter predčasnim vračilom obstoječih kreditov.

Metoda strukturnega načrtovanja je ključnega
pomena za uspešno poslovanje. Katere so ključne
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti finančnega
položaja našega podjetja?
Če bi gledal le s finančne plati, potem je identificirati
prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja enostavno. Vemo,
da ne smemo končati s finančnim prestrukturiranjem, da to
še naprej ostaja naš izziv. Vemo, da moramo izkoristiti
priložnost presežka denarnih sredstev na trgu za pridobitev
ugodnih kreditov z namenom refinanciranja obstoječih;
pravkar npr. tečejo zaključni pogovori z EIB za pridobitev
najugodnejšega možnega kredita, ki ga je Elektro Ljubljana
kadarkoli uspela pridobiti. Vemo, da imamo priložnost
najnižjih obrestnih mer od uvedbe evra v Evropi, vemo, da
obstoji tveganje strukturnega vpliva na poslovanje naše
družbe s strani hčerinskih podjetij. Mislim, da je večina tega
bila zajeta tudi v že omenjenih strateških načrtih družbe.

l

Kako pomemben člen managementa je lahko
posameznik v vodstvenih strukturah podjetja?
Mislim, da je vsak posameznik lahko izjemno pomemben
člen managementa. Pri tem pa se mora seveda »poklopiti«
več dejavnikov, ki posamezniku ta vpliv omogočijo. V prvi

l

VISOKA NAPETOST

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | MAJ 2015

vrsti je to seveda sposobnost. Če dokaže s svojim delom
sposobnost in strokovnost in ima ob teh lastnostih še
zadostno mero odločnosti, potem lahko kot posameznik v
vodstveni strukturi podjetja stori veliko. Če zna s
strokovnostjo prepričati management in upravo, potem je
lahko zelo učinkovit pri uveljavljanju svojega načina
razmišljanja v vodstvene strukture podjetja.
l Kje ste pridobili svoje prve managerske in vodstvene
izkušnje, kako bi opisali svoj način vodenja?
Uf, skoraj mi je nerodno povedati, da ne bo kdo mislil,
koliko sem že star. Praktično sem že preko 17 let v top
managementu, večinoma pa sem pokrival področja financ in
računovodstva. Svojo službeno pot sem začel kot pripravnik
v podjetju Saturnus Ljubljana, tam sem že v obdobju
pripravništva prevzel vodenje oddelka, ki se je ukvarjal s
planiranjem in ekonomiko poslovanja tehničnega sektorja in
ga po 9 letih zapustil kot pomočnik tehničnega direktorja
družbe. Potem pa sem odšel v upravo Autocommerca, če
gledam na začetke svojega dela. Mislim, da moj način dela
opredeljuje predvsem sreča, da sem imel priložnost
sodelovati s tujci. Imam namreč več kot 15 let delovnih
izkušenj neposrednega sodelovanja s poslovnimi partnerji
predvsem z nemškega govornega področja. V Saturnusu so
bili to najpomembnejši partnerji pri dobavi blaga v prvo
vgradnjo proizvodnje vozil VW, BMW, Mercedes Benz,
Opel ipd., v Autocommercu pa je bila družba Daimler Benz
naš principal, saj smo bili generalni zastopnik za vozila
Mercedes Benz. Prav tako sem se 3 mesece v Nemčiji
usposabljal za izvajanje funkcije kontrolinga, in sicer v
podjetjih Audi Ingostadt, Klotz v Kötzu, Linde & Wiemann
v Herbornu in Bayer v Darmstadtu. Ta nemška podjetja in
mentaliteta nemškega načina dela so me predvsem naučila
odgovornosti sprejemanja odločitev, organiziranosti in
takojšnje odzivnosti na različne vplive.

Predsednik uprave je izjemno učinkovito
vpeljeval aktivnosti za realizacijo
strategije, tako da smo že v dveh letih
dosegli bistvene premike.

l Katere so po vašem mnenju ključne lastnosti, ki naj bi

jih imel uspešen vodja?
Definitivno kompetentnost. Po mojih dosedanjih izkušnjah
je bistvo vodenja v odločanju. To pa mora biti hitro in
sistematično. Za tak način dela moraš biti kompetenten. To
pa je tudi odgovor o lastnostih uspešnega vodje. Najprej
mora imeti pogum sprejemati odločitve, pri tem pa mora
biti hiter, sistematičen in organiziran. Nekoč mi je eden
najbolj znanih slovenskih managerjev dejal: »Če hočeš biti
dober vodja, ne glede na težavnost, vedno sprejmi odločitev.
V nasprotnem primeru bodo v tvojem imenu odločali
drugi!« Tega nasveta se poskušam držati. Druga lastnost pa
je odnos do najožjih sodelavcev v ekipi. Vsi so del tvoje
ekipe in tega se morajo zavedati oz. jim moraš dati vedeti.
Bistvo je, da prepoznaš, katero področje dela jim najbolj

ustreza in jih uspeš motivirati v tej smeri. Vsaka sodelavka
v RFS-ju šteje. Upam, da sem sodelavkam v RFS-ju uspel
s svojim odnosom dokazati, da je vsaka od njih pomemben
del uspešnega RFS-ja.
l Kako bi opisali pričakovanja, ki jih imate do
podrejenih?
Moram povedati, da imam srečo. Po moji oceni so
sodelavke v OE RFS zelo strokovne in pridne. Nikoli nisem
imel težav, da bi bilo kakšno nalogo težko izvesti,
nasprotno, zelo so motivirane in večino nalog izvedejo prej,
kot je sploh dogovorjeno. Težko je, da bi ob takih
sodelavkah pričakoval še več. Glede sebe pa sicer vem, da
sem strog in zahteven in upam, da jim to ne povzroča preveč
težav.

Kakšen je vaš najboljši način motivacije zaposlenih?
Lahko bi filozofiral o motivacijskih teorijah, pa ne bom. Če
si v okolju, v katerem delaš nesrečen, te še tako visoka plača
ne motivira in obratno. Mislim, da je motivacija precej širok
pojem: poleg plače tudi vsebina dela, sodelavci, človeku
primerni delovni prostori, spoznanje zaposlenih, da so za
svoj trud nagrajeni, pa tudi, čeprav se sliši čudno, veščine
vodenja, pri čemer imam v mislih predvsem sposobnost
šefa, ki mora biti vir motivacije in navdiha sodelavcev in
podrejenih, in ne le »šef«. Upam, da sem uspel v tem času
od naštetega širokega spektra pojmov dodati kakšen del tudi
s svoje strani.

l

Kako pomembna je notranja komunikacija v
podjetju?
Zelo. Še več, mislim, da je notranje komuniciranje sestavni
del vodenja. Na kakšen način notranje komuniciranje
izvajati, pa je seveda, če se strokovno izrazim, »stvar
vodenja«. No, pa da ne bom tako strokoven, je notranje
komuniciranje po mojem osebnem prepričanju bolj stvar
karakterja in usposobljenosti človeka. Nekateri to izvedejo
le preko dopisov, kolegijev, formalnih obvestil ipd., nekateri
pa so bolj nagnjeni k osebnemu stiku. Bolj ko so vodje
introvertirani, več je formalizma v komunikaciji, bolj ko so
ekstrovertirani, več je neposredne komunikacije. Prav tako
je tudi z usposobljenostjo: bolj ko se vodje čutijo negotove,
več je formalizma, bolj ko so prepričani v svojo
usposobljenost, več je neposredne komunikacije. Jaz sem
prav gotovo zagovornik neposredne komunikacije. Zato
tudi minimiziram število formalnih sestankov in s svojimi
sodelavkami komuniciram neposredno. Moje mnenje je, da
je tako bolje za vse, saj se vsi iz medsebojne komunikacije
nekaj naučimo. Kot ste opazili, imam zelo pogosto odprta
vrata v svoji pisarni, prav iz tega razloga, da odprem
možnost notranji komunikaciji. Tudi med zaposlenimi v OE
RFS sem opazil, da med seboj veliko komunicirajo, si
pomagajo, svetujejo in tako nadgrajujejo svoje znanje in
usposobljenost.

l

Katere vrednote so po vašem mnenju ključne za
učinkovito delo in katere bi želeli v delovnem okolju še
razviti?
Velja enako kot za vodenje: odgovornost do dela,
učinkovitost in organiziranost. Zelo težko prenašam lenobo
in nesposobnost, mislim, da tega celo ne znam »skriti«. l

l
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Nove energetske izkaznice
Elektro Ljubljana OVE d. o. o. je s strani Ministrstva za infrastrukturo
pridobilo pooblastilo za izdelavo energetskih izkaznic, ki so usklajene z
novim energetskim zakonom EZ-1.
Izdelava energetske izkaznice
Energetska izkaznica je listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.
Predlagani ukrepi so bistveni del energetske izkaznice. Vse novogradnje in obstoječe stavbe morajo pridobiti energetsko izkaznico v primeru prodaje ali oddaje nepremičnine v najem za
več kot eno leto.
Elektro Ljubljana OVE d. o. o. ima svojo ponudbo o izdelavi
energetske izkaznice objavljeno na naši spletni strani pod rubriko
http://www.el-ove.si/storitve/energetske-izkaznice. Naša ponudba
obsega računski ali merjeni postopek izdelave energetske izkaznice, ogled stavbe, predloge za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Za izdelavo energetske izkaznice naročnik posreduje naslednje podatke: naslov stavbe, uporabna površina,
leto gradnje, namen: novogradnja, obnova, najem, prodaja ali javna predstavitev, projektno in tehnično dokumentacijo (podloge:
prerezi, tlorisi z vrisanim razporedom opreme v elektronski obliki)
v skladu s predpisi o graditvi objektov, kontaktni podatki, ogled
objekta.

Računska energetska izkaznica

Podatki o stavb
bi

Vrsta iz
zkaznice: računska
18.01.2025

2015--214-254-5396

stanovanjska
Počitniška hiša 170, Term
me Čatež

katastrska ob
bčina 1297
številka stavb
be 782
1121002
1990
Topliška
a cesta BŠ, 8250 Brežice
: 49
553/189
MO
OSTEC

Potrebna toplota za oggrevanje
Razred

Vrste stavb:
Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe
in obstoječe stanovanjske stavbe. Računsko energetsko izkaznico se lahko izda tudi za obstoječo nestanovanjsko stavbo, če
neodvisni strokovnjak presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi. V stavbah z več posameznimi deli se energetsko izkaznico izda za celotno stavbo.
Ne glede na prejšnji odstavek pa se izda energetsko izkaznico
za posamezni del stavbe, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe.
Določitev energijskih kazalnikov:
Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so:
■ letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m2a),
■ letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m2a),
■ letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a)
■ letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Ak, (kg/m2a).
■ letna primarna energija. Zgornji kazalnik (QNH/Ak) je potrebno izračunati z upoštevanjem vremenskih pogojev:
■ na dejanski lokaciji stavbe,
■ na referenčni lokaciji s koordinatama X = 462650 in Y =
102480.
Energijski kazalniki stavbe za računsko energetsko izkaznico
se določijo na podlagi računske metodologije, ki temelji na standardu SIST EN ISO 13790 z ustreznimi prilagoditvami in je navedena v prilogi 5 pravilnika PEI.

D 93 kWh/m a
2

Ovoj stavbe:
Toplotni ovoj stavbe sestavljajo vsi stavbni elementi, ki toplotno
Dovedena energija
a za delovanje stavbe
ščitijo kondicionirani prostor od zunanjosti, sosednjih stavb in
176 kWh/m a
nekondicioniranih prostorov. Nekondicionirani prostori znotraj
toplotnega ovoja stavbe (stopniščna jedra, shrambe, kleti ipd.)
se upoštevajo kot kondicionirani prostori.
Primarna energija
a in Emisije CO
Standardni pogoji rabe stavb:
440
0 kWh/m a
Za stanovanjske stavbe z naravnim prezračevanjem je potrebno upoštevati standardne pogoje rabe:
● 24-urna uporaba stavbe, to pomeni neprekinjeno ogrevanje
93 kg/m a
in hlajenje,
●
20°C notranja temperatura stavbe - pozimi,
Izdajatelj
Izdelovalec
● 26°C notranja temperatura stavbe - poleti,
● 0,5 h1 dnevna urna izmenjava notranjega zraka z zunanjim,
● 4 W/m2 prispevek notranjih virov (poleti in pozimi).
Standardni pogoji rabe za nestanovanjske stavbe trenutno niso
določeni,
razen v delu, ki se nanaša na notranje vire:
Računska energetska izkaznica.
Prispevek notranjih toplotnih virov se določi po standardu
Računska energetska izkaznica se določi na podlagi izračuna- SIST EN ISO 13790. V stavbah z velikimi notranjimi viri (na
nih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe.
primer bazeni, savne) se lahko povzame iz projektne naloge.
50 kWh/m2a

MINIMALNE ZAHTEVE LETO 2015

2

2

2

SKORAJ NIČ-EN
NERGIJSKA STAVBA ( 75 kWh/m a)

2

Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovvljivih virov ene
ergije,
Luka Ž
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d.o.o.(2
(2
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54)
4)
mag. Matjaž Glavvič
Luka Žagar
19.01.20
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Za potrebe izračuna energijskih kazalnikov za izdelavo računske energetske izkaznice nestanovanjske stavbe se za standardne pogoje rabe stavbe lahko vzamejo vrednosti iz projektne
naloge.
Obveznosti naročnika in izdelovalca rEI:
Naročnik rEI ima določene obveznosti. Izdelovalcu energetske
izkaznice mora zagotoviti potrebne podatke. Za te podatke tudi
jamči, da so pravilni. Na drugi strani pa mora izdelovalec preveriti smiselnost teh podatkov.
Podatki za izdelavo računske izkaznice za obstoječo stavbo
Energetska izkaznica mora prikazovati kazalnike energije za
obstoječe stanje. Obstoječe stanje zajema vse izboljšave na ovoju
stavbe, ki so bile izvedene v času uporabe stavbe. Zato je priporočljivo, da izdelovalec EI opravi ogled stavbe.

Merjena energetska izkaznica stavbe
Vrste stavb
Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi meritev
rabe energije. Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe
nestanovanjske stavbe. Obstoječe stavbe so tiste stavbe, ki so v
uporabi vsaj 1 leto. Če neodvisni strokovnjak presodi, da podatki
o dejanski rabi niso zanesljivi, se lahko namesto merjene izkaznice izda računska izkaznica. V stavbah z več posameznimi deli
se energetsko izkaznico izda za celotno stavbo. Ne glede na prejšnji odstavek pa se izda energetsko izkaznico za posamezni del
stavbe, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov
omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe.
Določitev energijskih kazalnikov
Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:
■ letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na
enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a),
■ letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na
enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a),
■ letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a)
■ letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Ak, (kg/m2a).
Energijski kazalniki se pri merjeni energetski izkaznici ne razvrščajo v razrede, temveč jih je treba prikazati na barvnem poltraku za porabo energije oziroma emisij CO2.
Dovedena energija = povprečje porabe energenta * kurilnost
Primarna energija = dovedena energija * faktor pretvorbe (TSG)
Emisije CO2 = dovedena energija * specifična emisija energenta (TSG)
Vse kazalnike, numerične vrednosti, ki nastopajo na merjeni
energetski izkaznici, moramo izračunati. Porabo in proizvodnjo
energentov odčitamo s pomočjo računov, oziroma drugih ustreznih evidenc. Nato jih moramo povprečiti (povprečna vrednost)
ali normirati (vremenski pogoji). Energije izračunamo na podlagi porabe/proizvodnje energentov. Na koncu izračunamo še
emisije CO2.
Podatki o porabljeni energiji
Osnova za izdelavo merjene energetske izkaznice so podatki o
porabljeni in proizvedeni energiji na stavbi. PEI dovoljuje uporabo podatkov iz:

■ zadnjih 3 koledarskih let pred letom izdaje EI,
■ zadnjih 2 koledarskih let pred letom izdaje EI,
■ zadnjega koledarskega leta pred letom izdaje EI.
Če izdelujemo energetsko izkaznico leta 2015, lahko uporabimo podatke iz leta 2014, če podatki iz leta 2013 in 2012 niso
na voljo. Razlog za takšno odločitev moramo navesti na 3. strani
mEI - Komentar k meritvam in posebni robni pogoji. Pri tem
moramo upoštevati dogodke, ki bistveno vplivajo na porabo energije v stavbi (ukrepi na zunanjem ovoju stavbe, ukrepi na sistemih, ipd.). Porabo o energiji lahko spremljamo od zadnjega takega ukrepa naprej.
Podatke o porabljeni in proizvedeni energiji na stavbi izpišemo za koledarsko leto in ne za kurilno sezono. Potrebujemo
letne podatke, ki jih dobimo kot vsoto mesečnih vrednosti. Če
uporabimo podatke iz 1 ali 2 koledarskih let, moramo podatke
normirati glede na povprečne vremenske pogoje. Normiranje ni
potrebno, če opazujemo 3 zaporedna koledarska leta.
Podatki zadnjih 3 koledarskih let
Podatke zadnjih treh koledarskih let ni potrebno povprečiti glede
na vremenske razmere. Za izdelavo merjene energetske izkaznice izračunamo povprečno vrednost porabe energentov.
Podatki zadnjih 2 koledarskih let oziroma zadnjega koledarskega leta.
V skladu s SIST EN 15603:2008 Energijske karakteristike
stavb Splošna raba energije in opredelitev potreb po energiji, je
potrebno takrat, ko opazujemo manj kot 3 koledarska leta,
podatke o porabljenih energentih normirati glede na povprečne vremenske pogoje. To storimo s pomočjo temperaturnega
primanjkljaja s stopinjskimi dnevi.
Temperaturni primanjkljaj je definiran kot produkt časa ogrevanja z razliko temperatur med notranjostjo zgradbe (po dogovoru je to 20° C) in zunanjim zrakom. Trajanje po dogovoru
omejimo na dni, ko je zunanja temperatura (prag) nižja od 12°C.
Za določen kraj torej vzamemo povprečno zunanjo temperaturo
v času ogrevalne sezone in jo odštejemo od dogovorjenih 20°C
ter jo pomnožimo s številom ogrevalnih dni. Izrazimo jih v enoti
»stopinja dan«, zato se pogosto uporablja tudi izraz »stopinjski
dnevi« namesto temperaturni primanjkljaj.
Emisije CO2
Emisije CO2 določimo tako, da pomnožimo dovedeno energijo
energenta s specifično emisijo CO2 (TSG, dodatek 1, Tabela 2).
SIST EN 15603, poglavje 8.2.1, str. 28 pravi, da določimo specifične pretvorbene koeficiente v nacionalnem annexu, v našem
primeru TSG):
Tabela 1. Specifične emisije CO2* za posamezne vrste energentov.

Energent

Na enoto kuriva

Na energijsko
enoto

zemeljski plin

1,9 kg/Sm3

0,20 kg/kWh,

utekočinjeni naftni plin

2,9 kg/kg

0,215 kg/kWh,

ekstra lahko kurilno olje

2,6 kg/l

0,265 kg/kWh,

lahko kurilno olje

3,2 kg/kg

0,28 kg/kWh.
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Merjena ali računska izkaznica za obstoječe nestanovanjske
stavbe?
Merjena energetska izkaznica je namenjena obstoječim nestanovanjskim stavbam.
Obstoječa stavba je stavba, ki je vsaj 1 leto v uporabi. Neodvisni strokovnjak lahko presodi o zanesljivosti podatkov in na
podlagi tega odloči, ali bo izdelal računsko ali merjeno energetsko izkaznico. PEI določa, da se energijski kazalniki za merjeno
energetsko izkaznico določijo na podlagi izmerjenih vrednosti
porabe energije za obdobje zadnjih treh zaključenih koledarskih
let. Če to ni mogoče, na podlagi zadnjih 2 let, oziroma na podlagi zadnjega zaključenega koledarskega leta. Če upoštevamo manj
kot 3 koledarska leta, moramo podatke povprečiti glede na povprečne vremenske pogoje. Priporočljivo je, da se izmerjenih vrednosti porabe energije prvi dve koledarski leti po izgradnji stavbe
ne upoštevajo.
Poraba energije v prvih letih uporabe stavbe je običajno višja
od porabe energije v kasnejših letih:
■ dodatna energija se porablja za sušenja stavbe,
■ nastavitve vgrajenih sistemov niso optimalne, potrebna je
usposobitev stavbe (commissioning),
■ v tem obdobju se odkrivajo in odpravljajo gradbene napake.
Prav tako ne smemo upoštevati koledarskega leta, v katerem
je prišlo do sprememb na ovoju ali sistemih stavbe, ki vplivajo
na porabo energije.
Iz vsega tega sledi, da je priporočljivo merjeno energetsko izkaznico izdelati za nestanovanjsko stavbo, ki je v uporabi vsaj
5 polnih koledarskih let. Za mlajše stavbe se izdela računsko energetsko izkaznico.
Obveznosti naročnika in izdelovalca mEI
Naročnik mEI ima določene obveznosti. Izdelovalcu energetske
izkaznice mora zagotoviti potrebne podatke. Za te podatke tudi
jamči, da so pravilni. Na drugi strani pa mora izdelovalec preveriti smiselnost teh podatkov in opraviti ogled stavbe. l

Podatki o stavb
bi

Vrsta izzkaznice: merjena
07.09.2024

2179--2014

nestanovanjska

Podatki o stavb
bi
101291 , 462680
Energent
dovedena
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387.718

387.718

465.262

127..947

0

0

0

0

0

0

0

0

279.288

279.288

698.220

148..023

667.006

1.163.482

275.9
5.970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Energent
odvedena

0 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh

667.006 kWh
667.006
6 kWh

17/14

list 2/6

VIR: Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
(Ur.l. RS št. 77/2009, z dne 2.10.2009)
Elektro Ljubljana OVE d. o. o.

Elektro Ljubljana OVE d.o.o. – izdelava energetskih izkaznic
V Elektro Ljubljana OVE d.o.o. smo doslej izdelali že več kot 60 energetskih izkaznic za različne vrste objektov: stanovanja v
blokih, eno - in večstanovanjske stavbe, poslovni objekti, večnamenske stavbe, itd. Cena izdelave energetske izkaznice se giblje
od 0,15 EUR do 1 EUR na m2 uporabne površine.
CENIK IZDELAVE ENERGETSKE IZKAZNICE
STANOVANJA, HIŠE, LOKALI, POSLOVNI PROSTORI, DELAVNICE IN PODOBNO…
do 100 m²

do 200 m²

do 400 m²

do 500 m²

do 1.000 m²

120,00 EUR

210,00 EUR

355,00 EUR

599,00 EUR

890,00 EUR

STANOVANJSKI BLOKI, POSLOVNE IN JAVNE STAVBE NAD 1.000 m²
(Cena za izdelavo energetske izkaznice za objekte nad 1.000 m2 je odvisna od zahtevnosti objekta.)
Vse cene so z DDV.

V ponudbeni ceni je zajeto:
- računski ali merjeni postopek izdelave energetske izkaznice,
- predlogi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe,
- analiza podatkov o stavbi in rabi energije, izračun potrebnih
energijskih kazalnikov,
- vpis podatkov v register.
Izdelavo energetske izkaznice lahko naročite na telefonski
številki (01) 56-57-502 ali preko e-obrazca, ki je objavljen na

naši spletni strani http://www.el-ove.si/. Izpolnitev e-obrazca je
enostaven in hiter način pridobitve energetske izkaznice.
Za vse informacije smo vam na voljo na:
http://www.el-ove.si/
info@el-ove.si
FB: Elektro Ljubljana OVE
T: +386 (0)1 56 57 500
Luka Žagar, Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
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Statistično vzorčenje števcev
električne energije
Osnovni element pametnih omrežij so napredni števci električne energije,
ki zagotavljajo dovolj pogosto merjenje, da jih uporabljamo tako za
pridobivanje obračunskih stanj kakor tudi za izvajanje različnih analiz nad
pretoki električne energije.
tevec je zakonsko merilo in za zakonska merila veljajo
nacionalni pravilniki, ki določajo periodo veljavnosti
overitev (žiga). Periodični meroslovni pregledi števcev
električne energije sodijo v naloge rednega vzdrževanja v okviru
službe za merjenje električne energije v Elektru Ljubljana.
Leta 2013 je Urad RS za meroslovje izdal dopolnjeni pravilnik
o overitvah števcev električne energije (Ur. l., št. 18/2013), ki po
novem določa, da se roki rednih overitev izvajajo za:

Š

indukcijske števce, priključene neposredno
na DO

12 let

indukcijske števce, priključene prek merilnih
transformatorjev

6 let

statične števce delovne energije razreda
točnosti 0,5 S in 0,2 S

6 let

statične števce delovne energije razreda
točnosti 1 in 2

8 let
(prej 12 let)

Med statične števce delovne energije razreda točnosti 2
spadajo tudi vsi napredni števci električne energije, ki se
uporabljajo pri gospodinjskih oz. maloodjemskih uporabnikih
omrežja. Pravilnik določa, da se statistično vzorčenje lahko
izvaja v laboratoriju ali na terenu. Pri izvajanju overitev s
statističnim vzorčenjem se lahko v posamezno populacijo
sestavijo števci električne energije z največ dvema zaporednima
letoma dajanja v promet ter enakimi meroslovnimi lastnostmi
(nazivna napetost, referenčni ali nazivni tok, maksimalni tok in
razred točnosti). Na podlagi prijavljene populacije pooblaščeni

izvajalec overitev sestavi naključni vzorec v velikosti, kot ga
prikazuje Tabela 1. Dvojno vzorčenje pomeni, da je treba v
primeru padca vzorca nujno izvesti še drugi vzorec v večjem
številu in s strožjimi merili za sprejetje.
Vzorčenje se začne najpozneje v četrtem letu starosti števcev
v posamezni populaciji in se konča v istem letu. V primeru
uspešnega preizkusa Urad RS za meroslovje izda potrdilo o
skladnosti s predpisi za statistično vzorčenje (Slika 1). Pravilnik
predvideva tudi nedostopnost merilnih mest, zato se poleg
predpisanega števila števcev električne energije določi tudi
število nadomestnih števcev. Vsak uporabljeni nadomestni
števec potrebuje utemeljitev, zakaj je bil izbran, zato se tovrstno
posedovanje uporablja minimalno. Statistično vzorčenje poteka
vsake štiri leta, gledano na letnik sestavljene populacije, v izteku
uporabnosti pa vsaki dve leti.
Primer: Sestavimo populacijo števcev tipa MT381-D1 13x14.
V njej so števci, ki smo jih dali v promet v letih 2013 in 2014.
Populacija je velika 9000 števcev električne energije, kar
pomeni, da bo vzorec vseboval 125 števcev.
Vzorčenje

Leto

Št. kosov

vzorčenje

2017

125

vzorčenje

2021

125

vzorčenje

2025

125

vzorčenje

2029

125

vzorčenje

2031

125

vzorčenje

2032

125

SKUPAJ

Tabela 1: Merila za preizkus vzorca pri dvojnem vzorčenju.

750

Število neustreznih števcev
električne energije
Velikost
populacije
281–500
501–1200
1201–3200
3201–10.000
10.001–35.000

Naključni
preizkus

Velikost
naključnega
vzorca

Skupna velikost
vzorca

Kriterij
za sprejem

Kriterij
za zavrnitev

Število nadomestnih
števcev električne
energije

prvi
drugi
prvi
drugi
prvi
drugi
prvi
drugi
prvi
drugi

32
32
50
50
80
80
125
125
200
200

32
64
50
100
80
160
125
250
200
400

0
3
1
4
2
6
3
9
5
12

3
4
3
5
5
7
6
10
9
13

6
13
10
20
16
32
25
50
40
80
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Statistično vzorčenje na terenu.
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Za podani primer bomo v prihodnjih šestih vzorčenjih
testirali 750 števcev električne energije. V primeru
uspešne izvedbe vzorčenja bo na vseh 9000 števcih
podaljšan meroslovni žig, števci pa bodo na merilnem
mestu ob zadostni kvaliteti in točnosti merjenja lahko
nameščeni 20 let.
S takšnim naprednim pristopom se ocenjuje, da bodo
potrebni stroški za izvajanje meroslovenga nadzora nad
merili (žigosanje) nižji za približno 65 % v času živjlenjske dobe števcev el.en. Poleg tega se zmanjšujejo tveganja na nepravilno delovanje števcev ali možnost serijskih napak, saj se sprotno beleži meroslovna točnost
delovanja števcev el.en.
Priporočeno je, da se kontrola naprednih števcev
postopoma seli iz idealnih laboratorijskih razmer na
teren, kot je vidno na Sliki 2. Na terenu se je namreč
pokazala tudi možnost izvedbe dodatnih preizkusov.
Praviloma se poleg overitvenega postopka izvaja tudi
kontrola števca v realnih razmerah obratovanja, hkrati
pa se pregleda celotno odjemno mesto, kot je določeno
v 72. členu SONDO. Pomembno je, da števci, potrjeni
s statističnim vzorčenjem, ostanejo na istem merilnem
mestu ves čas uporabe, kar pomeni, da nimamo opravka
z zamenjavami merilne naprave, izdelavo izrednega
obračuna, dodatnimi potnimi stroški itd.
Statistično vzorčenje števcev električne energije je
razmeroma nova možnost izvedbe redne overitve na
območju Republike Slovenije, ki omogoča prihranke za
EDP v času uporabnosti števca električne energije, daje
zanesljive informacije za načrtovanje investicij in
učinkovito vzdrževanje sistema naprednega merjenja.
V Elektru Ljubljana smo začeli statistično vzorčenje
števcev električne energije leta 2009, ko se je prvič pojavila možnost takšnega izvajanja rednih kontrol. Za
večji obseg pa smo se odločili leta 2013, ko je pravilnik o overitvah števcev električne energije dokončno
uzakonil takšen način kontrol in vzdrževanja meroslovne
stabilnosti števcev. Pomemben dejavnik statističnega
vzorčenja je izredna stroškovna učinkovitost. Z rednim
vzorčenjem se stroški, ki jih namenimo overjanju števcev
električne energije, močno zmanjšajo. Kot prikazuje
praktični primer, bi morali po klasičnih postopkih po osmih letih delovanja vse števce meroslovno pregledati in
nato znova namestiti na merilna mesta. Z naprednim
pristopom izvajanja statističnega vzorčenja pa izvedemo
meroslovni preizkus zgolj na nekaj odstotkih nameščenih
števcev.
Prav tako pa je overitev števcev z naključnim
preizkusom zelo učinkovita pri spremljanju meroslovne
stabilnosti števcev skozi ves čas njihove uporabe, saj
sproti pridobivamo pomembne meroslovne in druge
podatke. To pomeni, da lahko vsake štiri leta natančno
določimo odstopanje meroslovne napake pri določenem
tipu števcev, opazimo skrite napake, ki se pojavljajo v
poznejših letih delovanja, ter spremljamo vplive okolja
na delovanje števcev skozi leta (temperatura, vlaga,
sevanje …).l
Služba za merjenje električne energije
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ŽIVČNI SISTEM VSAKEGA
SODOBNEGA PODJETJA
Informacijsko-komunikacijska podpora poslovanju v Elektro Ljubljana d. d.

odatki nenehno nastajajo; če jih znamo uporabiti kot
informacijo, smo jim resnično dodali vrednost. Sodobne
telekomunikacijske povezave skrbijo, da informacija pride
ob pravem trenutku k pravemu uporabniku. Podatek, ki ga ne
znamo uporabiti, je samo številka ali črka na zaslonu.
Danes podatke ne proizvedejo samo ljudje, proizvedejo jih
stvari, predmeti, orodja. Količina podatkov se skokovito
povečuje, na nas pa je, da iz te velike količine začnemo
pridobivati vrednost. Informacijsko-komunikacijske tehnologije
(IKT) so tu, da to omogočijo. V letu 2015 Elektro Ljubljana d.
d. načrtuje uvedbo novega poslovnega sistema. (ERP- ang.
Enterprise Resource Planning). To ni projekt informatike in
komunikacij, pač pa projekt celotnega podjetja, saj bo procese in
načine zbiranja podatkov spremenil za vse. Trenutno se oblikuje
ožja projektna skupina. Vodstvo je imeno-valo lastnike procesov,
ki jih bo ERP podprl (računovodstvo, finance, plan in analize,
nabava s skladiščenjem, načrtovanje in spremljanje investicij,
operativna dejavnost vzdrževanja in razvoja – delovni nalogi).
Lastniki procesov imenujejo ključne uporabnike za posamezne
podprocese. Ti bodo usklajevali vsebino, ki jo informacijski
sistem podpre, pripravili testne specifikacije in testirali ter
pripravili navodila za delo na vsebinskem delu procesa in
pomagali uporabnikom, ko bo sistem v produkciji. Projekt
potrebuje dobre, zavzete ljudi, ki se ne bojijo novih znanj in se
veselijo spremembe.
Ker pa ERP projekt podpre predvsem podporne službe in
potrebuje podatke iz osnovne dejavnosti podjetja, bomo hkrati
gradili sistem Maximo za ravnanje s sredstvi (ang. Asset
Management). Dobronamerni nasvet kolegov, ki so tak projekt
že peljali, je, da produkcija takega sistema nekoliko prehiteva
produkcijo ERP sistema. V Maximo bomo obvladovali naša
tehnična sredstva – infrastrukturo in vse in vsakogar, ki z njimi
dela (ljudi in orodja). Cilj je, da poenotimo informacijsko
podporo za vse, ki delajo s tehničnimi sredstvi, saj so tako
analize in poročanje učinkovitejši in bolj točni. Projektni skupini
bosta težili k cilju, da posamezni zaposleni uporablja samo enega
od sistemov in da so integracije nadzorovane in obvladovane.
Sistem postavljamo po načelih storitveno orientirane arhitekture
(ang. SOA - Service Oriented Arhitecture), ki pa ga je potrebno
obvladovati, da so storitve res uporabne. Potrebovali bomo
ravnatelje kakovosti na področju IKT, kar je v farmaciji, ki je v
IKT-ju močno regulirana, že dolgo priznano področje dela.
Ker količina podatkov narašča, bo naraščala tudi njihova
uporaba in na podlagi vzorcev se bodo pojavljale nove storitve.
Za namen prenosa teh podatkov bo Elektro Ljubljana d. d. v

P

prihodnjih dveh letih prenovila aktivno telekomunikacijsko
omrežje. Trenutno poteka izdelava Idejnega projekta, ki bo zajel
tako nove telekomunikacijske tehnologije, pričakovane večje
količine podatkov in namen njihove uporabe, predvidel
prometne tokove, prvenstveno pa zagotovil nadaljnjih 10 let
nemotenega in varnega vodenja elektro-distribucijskega sistema.
Naše TK omrežje podpira procese vodenja sistema (DCV),
merjenja porabe in kakovosti električne energije, prenosa merila
distančne zaščite, LB zvez in drugo. Poleg tega zagotavlja TK
povezave za potrebe klasične (IP) telefonije in poslovne
informatike, viške pa tržimo preko podjetja Stelkom d. o. o.

Med žledom leta 2014 se je izkazalo, da je
bil interni radijski sistem pogosto edini
komunikacijski sistem za naše zaposlene
na terenu.

Še preden bo izšla naslednja številka Novic, bo Služba za
telekomunikacije v celotno uporabo predala nov digitalni
radijski sistem. Med žledom leta 2014 se je izkazalo, da je bil
interni radijski sistem pogosto edini komunikacijski sistem za
naše zaposlene na terenu. Pomagali bomo pri izboljšanju
delovanja komunikacijskega centra Elektra Ljubljane d. d., če
se bo potreba izkristalizirala.
Revizija strežniških sistemov bo, upam, prinesla racionalizacijo strežnikov in licenc ter zato stroškov vzdrževanja. Skozi
pregled bomo pridobili seznam vseh IKT storitev v našem
podjetju , ki se jih trudimo kakovostno zagotavljati. Za vsako
storitev bomo vedeli, kaj in kdo jo zagotavlja. Ko se torej s to
storitvijo nekaj zgodi, bomo lahko vzroke hitro poiskali in
odpravili. Omenjen je tudi del zagotavljanja kakovosti v IKT
procesih. Pri tem želimo uporabiti orodje, ki nam ga ponuja
Informatika d. d. in temelji na načelih ITIL-a (ang. Information
Technology Infrastructure Library). To je zbirka dobrih praks
organizacije IKT procesov, ki omogoča sledljivost napak in
predlogov za nadgradnjo, njihovih vzrokov in načina
odpravljanja/izvajanja le-teh.
Pred nami so meseci izzivov in priložnosti. S procesi, v katerih
dnevno delujete, ste vabljeni, da se nam pridružite in omogočite,
da vam IKT vrne, kar vanj vlagate. l
Alenka Kolar, Vodja SIS in TK (po pooblastilu)
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OSTAJAMO VARNI
Zavarovali smo premoženje za novo 3-letno obdobje

avarovanje premoženja družbe je izrednega pomena, saj
lahko nepredvidljivi dogodki negativno vplivajo na
poslovne rezultate družbe. Zato je pomembno, da družba
posveti veliko pozornosti zavarovanju premoženja. Osnovni
namen zavarovanja je zaščita premoženja in oseb pred različnimi
nevarnostmi oz. nepredvidljivimi dogodki, ki lahko povzročijo
škodo.

Z

Sklenitev zavarovanja in deﬁniranje vrst
zavarovanja
Ob sklepanju zavarovanja se vedno soočamo z enako dilemo. Za
kakšno vrednost zavarovati premoženje, da bomo v primeru nesreče dobili tako odškodnino, ki bo zadoščala, da popravimo (odpravimo) škodo? Vrednost zavarovanja je družba določila glede
na vrsto objekta in opreme, njuno starost oz. tehnološko zastarelost. Del elektroenergetske infrastrukture je zavarovala na dejansko vrednost, del pa na novo nadomestitveno vrednost. Slednja je lokalna vrednost gradnje za novo zgradbo enake ali podobne vrste in kakovosti v času nastale škode, vključno s stroški
projektiranja, dajatvami ipd. Pri dejanski vrednosti je zavarovalna
vsota nižja, saj se upošteva odstotek odpisanosti (obraba, amortizacija).

»Zavarovanje je vzajemno zadovoljevanje
potreb številnih in na enak način ogroženih
oseb, ki nastanejo slučajno, in jih je
mogoče oceniti.«
Alfred Manes

V lanskem letu je družba na osnovi javnega razpisa sklenila
novo pogodbo o zavarovanju premoženja za obdobje treh let, s
katero je zavarovala nevarnost nastanka požara in elementarnih/naravnih nevarnosti z dodatnimi razširitvami zavarovanja,
nevarnost nastanka strojeloma z razširitvami, materialnih škod,
zavarovanje odgovornosti in avtomobilsko zavarovanje. Dejstvo
je, da nikoli ne moremo zavarovati vseh negativnih vplivov, niti
ni ekonomsko upravičeno, da vsa tveganja zavarujemo pri tretjih. Del tveganja je družba tako prevzela v breme stroškov v
obliki odbitne franšize, tako pri strojelomnem kot požarnem zavarovanju. Družba je zavarovala svoje premoženje z naslednjimi
vrstami zavarovanj:
Požarno zavarovanje je vrsta premoženjskega zavarovanja,
ki krije uničenje ali poškodovanje distribucijskih elektroenergetskih in drugih objektov in naprav ter zalog zaradi naslednjih

nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, žled, sneg, poplava, hudournik, visoka ali talna voda, izliv vode iz instalacij,
zemeljski plaz ali usad, odtrganje zemljišča, snežni plaz, iztek
tekočin, udarec motornega vozila ali premičnega delovnega stroja,
padec letala, demonstracije, vandalizem, vlom, tatvina ipd.
Strojelomno zavarovanje spada tudi pod vrsto premoženjskega
zavarovanja, ki krije uničenje ali poškodovanje elektroenergetskega omrežja ter drugih strojev in naprav, elektronskih računalnikov zaradi mehanskega loma, napak v konstrukciji ali materialu, delovanja električne energije, zatajitev varovalnih ali regulacijskih naprav, padca ali prevrnitve ter druge nevarnosti, ki
niso predmet požarnega zavarovanja in drugih vzrokov, določenih z zavarovalno pogodbo.
Zavarovanje odgovornosti krije škodo, nastalo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljalo
proti Elektru Ljubljana, zaradi dogodka, ki izvira iz dejavnosti,
lastnosti in pravnega razmerja in ima za posledico telesne poškodbe, bolezen ali smrt oseb (poškodovanje oseb) in/ali uničenje, poškodovanje ali izginotje stvari. Zavarovanje odgovornosti vključuje tudi kritje odškodninskih zahtevkov lastnih zaposlenih, kritje odškodninskih zahtevkov za škodo zaradi napake
v tehnično-računskih in statičnih osnovah ter izračunih, kalkulacijah, konstrukciji in tehnični izdelavi projektne dokumentacije, če ima napaka v času zavarovalnega kritja za posledico poškodovanje ali uničenje zavarovanega objekta ali opreme. Znotraj sklopa zavarovanja odgovornosti je vključena tudi odgovornost za ekološke škode, ki krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, če z ekološko nesrečo povzročena škoda izvira iz nenadnega, nepričakovanega in presenetljivega dogodka iz sfere
zavarovanca ter zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev.
Pri avtomobilskem zavarovanju je družba za vsako posamezno skupino vozil definirala obseg zavarovalnih kritij, tj. zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO (je zaščita lastnika ali
uporabnika zavarovanega vozila pred odškodninskimi zahtevki
tretjih oseb, katerim je povzročil škodo z uporabo ali posestjo
zavarovanega vozila), zavarovanje voznika za telesne poškodbe
AO plus (zavarovanje voznika zaradi telesnih poškodb, iz naslova
katerega dobi zavarovalnino vsakokratni voznik vozila, ki je odgovoren za prometno nesrečo), zavarovanje avtomobilskega kaska AK, ki krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali tatvine
vozila ter nezgodno zavarovanje voznikov in delavcev AN (zagotavlja pomoč zavarovancu ob nezgodi, ki nastane pri vožnji,
upravljanju in manipulaciji z motornimi in drugimi vozili).

Škodno dogajanje v preteklem 3-letnem obdobju
V zadnjih letih je bila družba priča vsem pogostejšim vremenskim ujmam, ki so povzročila škodo na omrežju. Družba ima vna-
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ELEKTRO ODMEV

prej pripravljen načrt ukrepov za izvajanje pripravljenosti in odziva na izredne okoljske razmere (havarije), vključno s planirano
organizacijo izvedbe del in definiranjem zadolžitve za posamezne odgovorne nosilce nalog v primeru določene nezgode, nesreče ali drugih zunanjih dogodkov.
V letu 2012 je največ nevšečnosti povzročilo obilno sneženje,
ki je obremenilo drevje, da se se zrušilo na vodnike in jih s tem
pretrgalo. Višina škode je bila ocenjena na 1,2 mio EUR. V poletnih mesecih leta 2012 smo bili priča neurjem, ki so poleg neposrednih poškodb na vodnikih in oporiščih povzročila okvare
na predmetih, ki jih nosi veter (odlomljene veje ipd.).

V zadnjem 3-letnem zavarovalnem obdobju po oceni iz vseh
škodnih dogajanj je bila skupna višina škod za leto 2012 v višini 3,8 mio EUR, za leto 2013 v višini 2,7 mio EUR ter za leto
2014 v višini 26 mio EUR.

Leto 2014 pa si bomo zapomnili predvsem po vremenski ujmi
z žledolomom, ki je v začetku februarja leta 2014 prizadel večji
del Slovenije in je povzročil izjemno škodo na elektroenergetskemu omrežju, na našem distribucijskem omrežju ocenjeno na
25 mio EUR. Prav zaradi višine škode, ki jo je povzročilo žledenje, se je spremenila tudi struktura po vrstah vzrokov za nastanek škodnih zahtevkov, kar je razvidno iz Tabele za leto 2014.

V času, ko se počasi začenjamo zavedati grožnje, ki jo za naš
planet in življenje prebivalcev predstavljajo podnebne spremembe, in ko so naravne nesreče vedno pogostejše in intenzivnejše, postajajo požarna in druga škodna zavarovanja vse pomembnejša. Ne da bi namenjali pozornost dejavnikom, ki povzročajo takšno stanje gospodarstva, in kljub človekovi nemoči,
da bi preprečil posledice delovanje višje sile, ostaja dejstvo, da
s svojim načinom življenja vplivamo na življenjsko okolje - ali
ga uničujemo ali pa ohranjamo. Zavarovanje premoženja predstavlja človekovo pozitivno prizadevanje, da bi ohranil to, kar je
ustvaril. Gradnjo, vzdrževanje in upravljanje elektroenergetskega
distribucijskega omrežja si brez sklenjenega ustreznega premoženjskega zavarovanja ne moremo niti predstavljati. l
Biljana Knežević, mag., OE RFS
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ENOTNI KLICNI CENTER
ODLIČNO SPREJET
Uspešno uvajanje novosti potrjuje povečana komunikacija z uporabniki

rganizacijske spremembe so vedno posledica uresničevanja začrtanih ciljev. Uspešnost izvedenih sprememb
pa lahko ugotavljamo le z merjenjem ključnih kazalnikov procesa, na katerega se spremembe nanašajo.
Glede na zaznane spremenjene preference uporabnikov omrežja
pri komunikaciji z našim podjetjem je bil 1. 10. 2014 vzpostavljen enotni klicni center (v nadaljevanju EKC). Z vpeljavo slednjega smo podaljšali delovanje bivšega distribucijskega klicnega
centra med delavniki na čas od 6:00 do 22:00 in v navedenem
času združili procesa distribucijskega klicnega centra (DKC 01/230-40-03) in centra za odpravo napak na omrežju (CON 01/230-40-02). V ta namen je bila formirana povsem nova ekipa
operaterjev EKC.

O

Uporabniki so preprosto enotni klicni center
prepoznavali kot enostaven in učinkovit
komunikacijski kanal za urejanje širokega
nabora storitev pri našem podjetju.

Povprečni čakalni časi klicatelja
(EKC vpeljan 1. 10. 2014).

Odstotek sprejetih klicev glede na celotno število dohodnih
klicev (EKC vpeljan 1. 10. 2014).

Vpeljava EKC je bil korak v pravo smer, uporabniki so spremembe sprejeli zelo pozitivno. Povprečni čakalni čas klicatelja
na prostega operaterja se je skoraj razpolovil, obenem pa je odstotek odgovorjenih klicev zrasel s približno 60 % na zavidljivo
raven približno 90 % (več v sliki v nadaljevanju). Na račun popoldanskega delovnega časa na področju DKC je število odgovorjenih klicev uporabnikov naraslo za dodatnih 25 %. Uporabniki so preprosto enotni klicni center prepoznavali kot enostaven in učinkovit komunikacijski kanal za urejanje širokega nabora storitev pri našem podjetju. Posledica navedenega je močan trend rasti klicev na omenjeni klicni center.
V obravnavanem primeru se je izkazalo, da s homogeno ekipo
ciljno usmerjenih operaterjev uspeh pri izvedenih spremembah
ne more izostati. Uspešno izvedeno vpeljavo novosti pri komunikaciji z uporabniki potrjuje tudi število pritožb v omenjenem
segmentu, ki je praktično enako nič.
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Stanje omrežja v realnem času – PISELJ Klicni
center
Za učinkovito komunikacijo z uporabniki omrežja, pristojnimi
institucijami in zainteresirano javnostjo so glede na primarno
dejavnost našega podjetja enostavno dosegljivi podatki o
trenutnem in preteklem obratovalnem stanju distribucijskega
omrežja ključnega pomena. Razvita programska rešitev PISELJ
Klicni center omogoča prav to.
Vpogled v stanje distribucijskega omrežja našega podjetja v
realnem času je bilo doslej na voljo le zaposlenim v procesu
vodenja omrežja v okviru podpore vodenja SCADA (OE
ORDO). Glede na precejšnje omejitve same podpore SCADA
za pregled pripadajočih podatkov v realnem času, skromnem
naboru podatkov, ki so na voljo za izvedbo naknadnih analiz in
potreb zagotovitve vpogleda o stanju na omrežju širšemu krogu
zaposlenih, je bila izvedena nadgradnja GIS podpore v podjetju
z obravnavanim segmentom podatkov.
Širok nabor podatkov o trenutnem obratovalnem stanju omrežja
je poslej na voljo v modulu Piselj klicni center. Primarno je v
posebnem modulu namenjen operaterjem enotnega klicnega centra, v določenem obsegu pa je vsem zainteresiranim obravnavana
funkcionalnost na voljo v okviru obstoječe programske rešitve
PISELJ.
Modul Piselj Klicni center omogoča:
• vpogled v podatke o prekinitvah napajanja TP, merilnih mest
v realnem času (grafično, pregledno/tabelarično, kumulativno
za območje Elektro Ljubljana d. d.),
• vpogled v podatke o prekinitvah napajanja TP, merilnih mest
za izbran čas v preteklosti (grafično, pregledno/tabelarično, kumulativno za območje Elektro Ljubljana d. d.),
• vpogled v podatke o načrtovanih delih na omrežju/merilnih
mestih in posledično načrtovanih prekinitvah napajanja TP, merilnih mestih v realnem času in preteklosti (grafično, pregledno/tabelarično),
• hitro in učinkovito interaktivno iskanje merilnih mest (po podatkih o lastniku, plačniku, naslovniku, lokaciji merilnega mesta),
• širok nabor podatkov (orodij) za analize o preteklih obratovalnih stanjih omrežja itd.
Vsak uporabnik si lahko prikaz v modulu Klicni center poljubno prilagodi z izbiro pripadajočih tematskih plasti in s tem poenostavi pregled skladno z namenom poizvedovanja.
Modul klicni center se s podatki o obratovalnem stanju
omrežja osvežuje vsake 4 minute. Glede na ciljno skupino
uporabnikov v klicnem centru je zagotovljena tudi višja raven
razpoložljivosti delovanja (ločen strežnik, čas izvajanja
nadgradnje, hitrost osveževanja podatkov itd.). Skladno z
navedenim pa je posledično omejeno število avtorizacij
uporabnikov obravnavanega modula. l
Klemen Hrovat, Služba za uporabnike

Osnovna slika aplikacije.

Skupni pregled nenapajanih TP/merilnih mest.

Obratovalna dinamika TP.

Trenutni prikaz območij s prekinitvijo dobave električne energije.
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RAZVOJ PODJETJA
JE RAZVOJ ZAPOSLENIH
Kadrovsko področje v letu 2014
adrovsko področje je v letu 2014 nudilo strokovno in
učinkovito podporo vodstvu podjetja ter organizacijskim
in distribucijskim enotam pri izvajanju vseh potrebnih
kadrovskih procesov v skladu s sprejeto kadrovsko strategijo ter
planom kadrov in izobraževanja za leto 2014. Kljub širokemu
spektru aktivnosti, ki smo jih izvajali tudi v letu 2014 tako na
kadrovskem, organizacijskem in delovnopravnem področju, se
tokrat ne bomo osredotočali na te dejavnosti, ampak v
nadaljevanju na kratko predstavljamo ključne številke, vezane
na kadrovsko strukturo v letu 2014.

K

Število zaposlenih
Konec leta 2014 smo imeli 858 zaposlenih, kar je en zaposleni
manj kot v preteklem letu. V letu 2014 se je v družbi zaposlilo
17 delavcev, 18 delavcem pa je prenehalo delovno razmerje. Zaradi starejše delovne sile smo pri zaposlovanju sledili naši ključni strateški usmeritvi po pomlajevanju zaposlenih na terenu, tako
da smo pri zaposlovanju bogatejši za kar 11 mladih elektromonterjev, zaposlili pa smo tudi 2 naša štipendista, ki sta zaključila
univerzitetni študij s področja elektrotehnike. Pomembno je, da
pridobivamo najboljše nove mlade sodelavce in da jim seveda
omogočimo, da razvijejo svoje talente in ustvarjalnost. Zato
imamo v družbi razvit tudi sistem mentorstva. Vsak novi sodelavec namreč dobi mentorja, ki ga vodi na poti pridobivanja potrebnih praktičnih znanj in izkušenj.
Posebno pozornost v letu 2014 pa smo posvečali tudi zaposlenim z zmanjšano delovno zmožnostjo.
Povprečna starost zaposlenih ob koncu leta 2014 je bila 43 let.
Med zaposlenimi je 85 % moških in 15 % žensk.

Slika 1: Gibanje števila zaposlenih v obdobju 2009 – 2014.

Povprečna izobrazbena struktura je enaka kot v preteklem letu.
26 % zaposlenih ima manj kot srednjo izobrazbo, 36 % jih ima
srednjo, 20 % višjo, 18 % pa visoko izobrazbo.

Slika 2: Povprečna izobrazbena struktura v letu 2014.
Tabela 1: Povprečna starost zaposlenih v obdobju 2009 – 2014.

Leto

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Povprečna
starost

41

41

41

42

43

43

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
zaposlenih
Tako kot vsako leto smo tudi v letu 2014 izvajali izobraževanja
skladno s potrjenim planom izobraževanja. Identifikacija izobraževalnih potreb je namreč ključni proces pri upravljanju znanja, saj tako identificiramo primanjkljaj ter s tem specificiramo
izobraževalne potrebe, ki jih imamo v podjetju v zvezi z izboljšanjem delovne učinkovitosti. Žal je prvo polovico leta zaznamoval žled in intenzivna sanacija omrežja pri odpravi posledic
nepričakovane hude vremenske ujme, v drugi polovici leta pa
smo okrepili naše dejavnosti na področju izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih. V jeseni smo v učnovadbenem centru v Domžalah izvedli številna usposabljanja na
področju uvajanja novih tehnologij, opreme in materiala v elektroenergetskih postrojih. V okviru Polnega certifikata Družini prijazno podjetje pa smo izvedli izobraževanja vodij na področju
vodstvenih veščin.
V letu 2014 je bilo v različne oblike izobraževanja in izpopolnjevanja vključenih 80 % zaposlenih. V različnih oblikah izobraževanja je sodelovalo kar 1.619 zaposlenih, izvedenih je
bilo 13.396 ur izobraževanja, kar v povprečju predstavlja skoraj
16 ur izobraževanja na zaposlenega, oziroma 1,75 ure več kot v
letu 2013. Zaposleni so svoja znanja izpopolnjevali na področju
elektrotehnike, varnosti in zdravja pri delu, komunikacijskih in
vodstvenih veščin ter nadgrajevali znanja s področja uporabe informacijske tehnologije.
Vsa izvedena izobraževanja so bila s strani zaposlenih izjemno
pozitivno sprejeta, kar nam je še večja spodbuda za nadaljeva-
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nje naših dejavnosti tudi v prihodnje. Z vlaganjem v izobraževanje in usposabljanje zagotavljamo zaposlenim osebni in strokovni razvoj, naši družbi pa prihodnost ter tako tudi krepimo njeno
dobro ime, ki ga imamo kot najuglednejši delodajalec v panogi
»elektroindustrija in energetika«.

Skrb za razvoj zaposlenih
Poslanstvo razvoja zaposlenih je ugotavljanje posameznikovih
kompetenc ter zagotavljanje njihovega razvoja v skladu s posameznikovimi cilji in cilji podjetja. V kadrovski službi veliko pozornost posvečamo prerazporeditvam, s katerimi skušamo zagotoviti pravega strokovnjaka oziroma pravega vodjo na pravo
delovno mesto.

Razvojne zmožnosti so zmožnosti
posameznika, da bo ob ustreznih razvojnih
ukrepih lahko prevzel zahtevnejše delo,
naloge na višji ravni oziroma drugo delovno
mesto v podjetju.
V sodelovanju z izvršnimi direktorji organizacijskih enot in
direktorji distribucijskih enot smo v podjetju pripravili tudi analizo kadrovskega potenciala z vidika delovne uspešnosti in razvojnih zmožnosti zaposlenih. Razvojne zmožnosti so zmožnosti posameznika, da bo ob ustreznih razvojnih ukrepih lahko
prevzel zahtevnejše delo, naloge na višji ravni oziroma drugo
delovno mesto v podjetju. Pri ugotavljanju razvojnih zmožnosti
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smo skušali oceniti strokovne in vodstvene zmožnosti posameznika. Zbrani podatki pa nam bodo tudi v prihodnje služili pri
načrtovanju razvoja kadrovskih resursov, razvijanju njihovih
kompetenc in zagotavljanju nasledstev v podjetju.

Praktično usposabljanje z delom
Zavedamo se, da je potrebno sistematično delati z mladimi, zato
v podjetju krepimo sodelovanje s srednjimi šolami in fakultetami s področja elektrotehnike ter tako zagotavljamo njegov dolgoročni razvoj. V letu 2014 smo zagotovili opravljanje praktičnega usposabljanja z delom kar 55 dijakom in študentom, kar
je za 26 več kot v preteklem letu. Tudi na takšen način si podjetje zagotavlja svoje bodoče sodelavce.

Zaposlenim in družini prijazno podjetje
Elektro Ljubljana, d. d. je ponosna lastnica polnega certifikata
Družini prijazno podjetje. Družba je sprejela vrsto ukrepov za
lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Tako kot
vsako leto so tudi v letu 2014 potekale številne dejavnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Ker se v podjetju
zavedamo, da je vlaganje v zdravje zaposlenih nedvomno pomembna vrednota naše družbe, smo v letu 2014 razširili paleto
športnih dejavnosti ter zaposlenim poleg fitnesa omogočili še številne vodene organizirane vadbe in plavanje.
Tudi v prihodnje bomo izvajali vse procese in utrjevali našo
vlogo strateške podpore upravi in vodstvu družbe. Vsak stik, vsak
pogovor, vsaka rešitev je preizkus uresničitve naših strategij. Kar
bomo naredili za podjetje danes, pomeni naš uspeh jutri. l
mag. Vesna Petrović, vodja kadrovske službe
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POGLOBLJENO SODELOVANJE
Slovensko-japonski demonstracijski projekt s področja pametnih omrežij

Na slovensko-japonskem srečanju o pametnih omrežjih.

riprave na slovensko-japonski demonstracijski projekt s področja pametnih omrežij segajo že v leto 2013 in so se potrdile maja leta 2014 s podpisom Pisma o nameri za sodelovanje med slovenskim gospodarstvom in elektrodistribucijskimi podjetji ter japonsko razvojno agencijo NEDO in slovensko razvojno agencijo SPIRIT. Sodelovanje poteka na področju
razvoja pametnih omrežij, in sicer tako v tehnološkem kot tudi
v finančnem pogledu. Za celoten projekt je bila podana popolna
podpora tudi s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
Priprave na slovensko-japonski demonstracijski projekt s področja pametnih omrežij segajo že v leto 2013 in so se potrdile
maja leta 2014 s podpisom Pisma o nameri za sodelovanje med
slovenskim gospodarstvom in elektrodistribucijskimi podjetji ter
japonsko razvojno agencijo NEDO in slovensko razvojno agencijo SPIRIT. Sodelovanje poteka na področju razvoja pametnih
omrežij, in sicer tako v tehnološkem kot tudi v finančnem pogledu. Za celoten projekt je bila podana popolna podpora tudi s
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
Skupno sodelovanje se pričenja s pripravo Študije izvedljivosti na japonski in slovenski strani. V nizu sestankov s tega področja je bilo 6. februarja leta 2015 izvedeno tudi na Elektro Ljubljana srečanje slovenskih elektrodistribucijskih podjetij z izvajalci Študije izvedljivosti SLO-JAP demonstracijskega projekta
pametnih omrežij.
Namen srečanja je bil seznanitev slovenskih elektrodistribucijskih podjetij s stanjem izdelave Študije izvedljivosti za demonstracijski projekt pametnih omrežij. Pod okriljem slovenske
organizacije Spirit in japonske organizacije NEDO sta stanje
predstavila izvajalca Študije izvedljivosti, in sicer na slovenski
strani Univerza Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko ter na japonski strani podjetje Hitachi.
Predstavljen je bil organizacijski koncept demonstracijskega

P

projekta, napredne funkcije vodenja distribucijskega omrežja
(DMS), funkcije spoznavnosti in vodljivosti omrežja ter uporabe
napredne merilne infrastrukture za te namene. Predstavljen je bil
tudi sistem upravljanja proizvodnje in porabe električne energije
(DSM/DR). EDP so tudi zelo zainteresirani za skupno sodelovanje na področju integracije sistemov, kjer v okviru GIZ že deluje operativna skupina za CIM.

Na Elektru Ljubljana smo se srečali
neposredno z japonskimi strokovnjaki in jim
predstavili naše koncepte vodenja,
obratovanja in vzdrževanja.
Poglobljeno nadaljevanje sodelovanja je potekalo še 11. marca
2015. Na Elektru Ljubljana smo se srečali neposredno z japonskimi strokovnjaki in jim predstavili naše koncepte vodenja, obratovanja in vzdrževanja. Predstavljen jim je bil tudi DCV Elektro
Ljubljana s strani vodje dispečerske službe Martina Drgana. Na
osnovi razprave po predstavitvah ugotavljamo, da predstavljene
teme in vsebine v veliki meri sovpadajo z našimi že potrjenimi
vsebinami s področja pametnih omrežij, ki pa prinašajo novosti
v obratovanje sistema, zato je smiselno te novosti pred uvedbo
preizkusiti v okviru skupno koordiniranih demonstracijskih projektov.
Študiji izvedljivosti morata biti zaključeni do konca maja leta
2015, nato sledi še ocena uspešnosti in odločitev o nadaljevanju
oz. izvedbi demonstracijskega projekta. Ob pozitivni oceni tega
sklopa se predvideva izvedba določenih postopkov pred izvedbo
do konca leta 2015 in začetek demonstracijskega projekta leta
2016. l
Milan Švajger, Vodja projektov
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NEUTRUDNI PIKO

Spoznavanje elektrike za najmlajše
e več kot 30 let kot predstavnik Elektra Ljubljana sodelujem s šolami in vrtci na področju izobraževanja o elektriki in poklicih
v elektrogospodarstvu. Obisk Električarja Pika je za
otroke vedno prijetna popestritev učne ure. Na nevsakdanji, starosti otrok primeren način otrokom in
učencem predstavim elektriko, njeno proizvodnjo,
prenos in distribucijo ter jih seznanim z naravo dela
elektrikarjev.
Za obisk v vrtcu se vzgojiteljice dogovorijo s starši
otrok, ki zadnje leto pred šolo obiskujejo vrtec. V
letošnjem letu sem kot Električar Piko obiskal dve
skupini otrok v vrtcu Čardak v Črnomlju, otroke v
vrtcu Trnovo v Ljubljani, otroci vrtca Ledina pa so
prišli na obisk v Staro mestno elektrarno Elektro Ljubljana.
Poklic elektrikarja energetika in osnovne pojme
o elektriki sem predstavil tudi učencem na osnovnih šolah na Drenovem griču pri Vrhniki in v Domžalah.
V nadzorništvu Kamnik smo sprejeli tri učence devetega razreda osnovne šole iz Kamnika, ki so se zanimali za nadaljevanje šolanja na srednji elektrotehnični šoli. Z vodjem nadzorništva sva učencem
predstavila različna dela, ki se na nadzorništvu opravljajo, skupaj pa smo si ogledali tudi RTP Kamnik.
Otroci se seznanijo s poklicem električarja in zaščitno opremo, ki jo pri svojem delu električar uporablja, saj je Električar Piko opremljen s popolno
delovno opremo. Precej poudarka na obisku posvetimo nevarnostim električnega toka, saj je elektrika brez barve in okusa ter jo občutimo šele takrat,
ko nas strese. Otroci si lahko tudi sami namestijo
čelado in zaščitne rokavice, največje veselje pa je
ob prikazu statične elektrike z balonom ter pozibavanje na varnostnem pasu. l

Ž

Obisk v vrtcu Čardak.

Otroci si nadenejo čelado in
rokavice.

Med predavanjem v OŠ Drenov grič.

Prikaz statične elektrike z balonom.

Zibanje na varnostnem pasu je
zelo zabavno.

Marko Piko

V Čardaku
V četrtek, 26. 2. 2015, je naš vrtec obiskal električar Marko Piko. Predstavil nam je
svoje delo in povedal, kako pridobivamo elektriko. Nadvse zanimiva nam je bila
njegova delovna obleka, ki je navdušila vzgojiteljice in otroke. Najbolj zanimiva sta
bila čelada in vrv, s katero se električarji pripnejo na drog. Gospod električar Piko se
je tudi poigral z nami in nas zagugal na vrvi, kar je bilo zelo zabavno. Povedal nam
je, kje vse se pridobiva elektrika in na kakšen način. Poučil nas je, da je električna
energija tudi v streli, vendar jo ljudje še ne znamo uporabiti. Tudi s pomočjo balona
je predstavil električno energijo in nam povedal čarovnijo, ki jo lahko naredimo doma
Električar Piko v vrtcu Čardak.
v kopalnici.
Čeprav je znanost o električni energiji zahtevna, nam je bilo pripovedovanje gospoda Pika o elektriki zanimivo in zelo poučno.Gospodu Marku Piku se zahvaljujemo za obisk v našem vrtcu, prav tako pa tudi Pijinemu in Davidovemu atku Branku
Kambiču za organizacijo obiska.
Otroci in delavci Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Enota Čardak
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mi je všeč, da se srečujem z delom, ki ga doslej še nikoli nisem opravljala. Vsaka nova naloga mi tako predstavlja izziv,
s katerim se z veseljem soočim. Vesela sem, da sem v treh letih zaposlitve imela priložnost delati na različnih delovnih mestih in si tako pridobiti veliko znanja o poslovanju podjetja.
V svojem prostem času se ukvarjam s športom, saj kot bivša
atletinja obožujem tek, tudi moda mi ni tuja. Če pa mi ostane
še kaj prostega časa, ga zapolnim z delom vizažistke. l

Tina Starc
OE RFS

“Kot bivša atletinja obožujem tek, tudi
moda mi ni tuja. Če pa mi ostane še kaj
prostega časa, ga zapolnim z delom
vizažistke.”
Moje ime je Tina Starc. Stara sem 24 let in prihajam iz Ljubljane. Študiram na fakulteti Doba Maribor - smer Marketing.
Sprva sem podjetje začela spoznavati kot študentka na DE
Ljubljana mesto, v vložišču, nato pa se je pokazala možnost
zaposlitve v tajništvu SDO, v službi za izgradnjo DO. Na delovnem mestu sem ostala eno leto in v tem času sem podrobneje spoznala delo v tajništvu.
Kmalu za tem sem dobila priložnost zaposlitve v našem hčerinskem podjetju Elektro Energija d. o. o. v info pisarni. Ker
sem zelo komunikativna in mi delo s strankami ugaja, sem delo
rada opravljala, hkrati pa sem se v tem času seznanila tudi z
različnimi področji dela na oddelku za obračun, tj. obračun električne energije, reklamacije, sporočanje stanj, spremljanje odklopov in priklopov. Po dobrem letu dni sem se vrnila na Elektro Ljubljana d. d. v OE Računovodsko finančni sektor (RFS),
kjer opravljam delo tajnice izvršnega direktorja mag. Marjana
Ravnikarja. Delo mi ugaja, saj je zelo razgibano, predvsem pa

Tomislav Hutar - TOMO
DE Trbovlje

“Z ženo živiva v Trbovljah, svoj prosti čas
pa rada preživljava z vnukom in vnukinjo v
Radečah.”
Če me vprašate, koliko časa sem pri firmi, vam povem, da sem
tri četrtine svojega življenja zaposlen v Elektro Ljubljana in
sem spoznal osem direktorjev poslovne enote.
Prve korake sem začel na Elektro Trbovlje, enota EMD kot vajenec. V triletnem času sem skozi teoretično delo v šoli
in praktično delo v družbi pridobil strokovno izobrazbo. Po
opravljeni vojaščini sem že bil zaposlen kot strojni ključavničar.

Odnosi na delovnem mestu so bili zelo dobri, pa tudi resni.
Včasih nas je pa vseeno zgrabila tudi razposajenost, katere posledica je tudi sledeča zgodba »kartonskih škatel«. Ob montaži NN podnožij je ostajalo obilo kartonskih škatlic, ki so ležale razmetane po delavnici. Ob obiskih električarjev iz sosednje delavnice so bile za njih to nogometne žoge, ki so letele na vse strani. To nam je šlo na živce. Ob priliki smo škatlico napolnili z zajetnim kosom železa. Ko je sosed žvižgajoč
in z žarom v očeh izkoristil priliko za dober strel, so zažareli
tudi njegovi prsti na nogi. Od takrat naprej smo v firmi uporabljali »čevlje z jekleno kapico«.
V informacijo in spomin mlajšim lahko dodam, da smo v
delavnici izdelovali najrazličnejše dele in izdelke za potrebe
monterjev in vzdrževalcev omrežja, ki ga pokriva Elektro Trbovlje.
Med take izdelke širše uporabe nedvomno sodijo jamborske
trafo postaje; izdelali smo 1.060 kosov, VN in NN razdelilne
bloke, priključne omarice, konstrukcije, razne zaščite, opremo
za javno razsvetljavo.
Prvi smo v enoti Trbovlje v veliki meri prešli na izdelavo
izpostavljenih delov iz nerjavečega materiala (inoxa). Ta
pristop je zelo pripomogel k racionalizaciji vzdrževanja.
Dnevno se soočam s problemi, ki mi dejansko predstavljajo
izziv. Reševanje teh nalog mi je v veselje in mi pomeni zagon
za nadaljevanje dela in iskanje boljših rešitev.
V zadnjem obdobju sodelujem tudi pri vzdrževanju in
obnavljanju objektov družbe, kjer s pridom izkoriščam svoje
znanje in dolgoletne izkušnje.
Moja družina se je že osamosvojila, z ženo živiva v
Trbovljah, svoj prosti čas pa rada preživljava z vnukom in
vnukinjo v Radečah. Preostanek časa izkoristim za izdelavo
raznih skulptur in izdelkov iz nerjaveče kovine.
Moj vsakdanjik je zelo raznolik, pester in zanimiv. Je moj
življenjski slog in moje življenje. l

Uroš Pintar
DE Novo mesto, operater enotnega distribucijskega
klicnega centra (EKC)

“Hčerka Tajda, ki je stara en mesec in pol
mi zapolni ves prosti čas.”
V podjetje Elektro Ljubljana, DE Novo mesto, sem prišel leta
2002 kot njihov štipendist po končani srednji tehnični šoli in
odsluženem vojaškem roku. Prvi dve leti sem delal v skupini
za izgradnjo, potem pa v skupini za vzdrževanje na nadzorništvu Trebnje, kjer sem postal samostojni elektromonter in pričel opravljati tedensko dežurno službo. Poleg terenskega dela
sem opravljal tudi delo v pisarni, kjer sem pripravljal in urejal razne evidence (pregledi, revizije, poseki, potni nalogi …).
Leta 2006 sem se vpisal v višjo strokovno šolo, smer elektroenergetika, ki sem jo leta 2009 uspešno zaključil. Podjetje
mi je omogočilo, da sem opravil tudi vozniški izpit za C in E
kategorijo, kar mi je v službi večkrat prišlo prav. Delo na nadzorništvu mi je bilo v veliko veselje in izziv, saj je bilo vedno
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raznoliko in nikoli dolgočasno, predvsem pa sem bil vedno v
stiku s strankami in novimi materiali, ki smo jih vgrajevali.
Na nadzorništvu sem se s sodelavci zelo dobro razumel, saj je
v majhni homogeni skupini pomembno, da se med sabo razumemo in si pomagamo.
Leta 2014 se je ponudila priložnost, da napredujem. Tako
sem septembra pričel z delom v centru vodenja na DE Novo
mesto kot operater v enotnem klicnem centru. Tukaj
posredujem informacije uporabnikom omrežja o dejavnostih
SODO in ostalih tržnih storitvah Elektro Ljubljana,
koordiniram procese menjav glavnih varovalk, okvar pri
strankah in del na terenu, koordiniram izvajanje ponovnih
priklopov, odklopljenih zaradi neplačil, usklajujem dela s
konzumno službo in po potrebi upravljam z virtualno
elektrarno.
Največji izziv in tudi skrita želja že od samega začetka
zaposlitve pa je postati dispečer v centru vodenja. Trenutno
se mi ta želja izpolnjuje, saj sem pričel z usposabljanjem na
samem delovnem mestu dispečerja. Po koncu usposabljanja je
potrebno opraviti še vrsto izpitov, za kar upam in si želim, da
mi tudi uspe. Pri tem mi je v veliko pomoč sodelavec, ki mi
pomaga s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem na tem
področju.
Delo v podjetju mi že od vsega začetka predstavlja izziv,
saj je vsak dan drugačen, obenem pa mi predstavlja tudi način
življenja. Ko sem se v osnovni šoli odločil za ta poklic, sem
se odločil z veseljem in zavzetostjo in v veselje mi je še danes.
V tem poklicu moraš vedno spremljati novosti, vedno moraš
biti v stiku s časom, drugače ostaneš v času in čas te povozi.
Prihajam iz Trebnjega, kjer trenutno tudi živim z ženo
Špelo. Hčerka Tajda, ki je stara en mesec in pol mi zapolni
ves prosti čas. Kolikor mi ga ostane, ga posvetim gradnji in
dokončevanju našega novega doma, ki nastaja v idilični vasici
Kriška Reber. l
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Alkohol na delovnem mestu

a podlagi 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
ki govori o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog
in drugih substanc, je delodajalec izdal interni akt, PR
10 Pravilnik za preizkus alkoholiziranosti, drog in psihoaktivnih
snovi na delovnem mestu. Pravilnik ureja način in postopek izvajanja preizkusa alkoholiziranosti, vpliva drog in psihoaktivnih
snovi delavcev na delovnem mestu.
Postopek izvajanja preizkusa alkoholiziranosti, vpliva drog in
psihoaktivnih snovi delavcev na delovnem mestu se lahko odredi
za vse, na kakršen koli način, zaposlene delavce (dijake in študente, ki so na praktičnem usposabljanju in delu preko študentskega servisa).
Preizkus prisotnosti alkohola v izdihanem zraku se izvaja:
- na zahtevo nadrejenih,
- naključno ali sistematično preverjanje,
- če delavec kaže znake vinjenosti,
- če obstaja sum povzročitve strojeloma,
- če obstaja sum povzročitve požara.
Preizkus lahko izvajajo osebe, ki so usposobljene za rokovanje z alkotestom in je to razvidno z ustreznim potrdilom. V našem podjetju sva to predstavnika iz oddelka za varnost in zdravje pri delu. Plan dela oddelka za VZD je izvedba preizkusa na
vseh lokacijah podjetja.

N

V delovnem razmerju imata tako delodajalec kot delavec določene pravice in obveznosti. Delodajalec mora po eni strani zagotavljati delo na dogovorjenem kraju in v dogovorjenem času
ter skrbeti za varno in zdravju neškodljivo delovno okolje. Delavec mora na drugi strani opravljati delo, tako da s svojim ravnanjem in vedenjem ne škoduje niti materialno niti moralno poslovnim interesom delodajalca. Delavec mora spoštovati predpise o varnosti in zdravju pri delu in upoštevati delodajalčeva navodila.
Kadar je delavec na delovnem mestu pod vplivom alkohola,
to vsekakor vpliva tudi na njegovo izpolnjevanje delovnih obveznosti. Ob tem pa pri opravljanju dela ogroža tako svojo lastno varnost in zdravje kakor tudi varnost svojih sodelavcev. Ravno iz tega razloga je delodajalec v primeru, ko ugotovi vinjenost delavca na delovnem mestu, dolžan ukrepati.
Delodajalec ukrepa skladno z internim aktom podjetja OP 73
Organizacijski predpis o postopku v primeru seznanitve s kršitvami pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.
Prihajanje na delo v vinjenem stanju ali uživanje alkohola ali drugega narkotičnega sredstva med delom je opredeljeno kot hujša
kršitev delovnih obveznosti. V primeru hujših kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja lahko delodajalec namesto disciplinskega postopka zoper delavca lahko prične
tudi postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. l
Vesna Oman, Oddelek za varstvo in zdravje na delu
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AKTIVNA MINUTA
Projekt v okviru promocije zdravja na delovnem mestu
ktivna minuta na delovnem mestu je priložnost, da naredite nekaj dobrega in koristnega za svoje zdravje in
dobro počutje že med delovnim časom. Vaje so primerne
za vse, ne glede na starost ali splošno telesno pripravljenost. Izvedete jih lahko kadarkoli v dnevu, največji učinek vaj pa boste
občutili prav med večurnim sedenjem. S pomočjo izbranih vaj
boste ponovno pognali kri po žilah in prebudili svoje telo ter takšni tudi lažje opravljali svoje delovne obveznosti.
Z izvajanjem kratkih aktivnih odmorov med delovnim časom
lahko:
- preprečite oziroma omilite bolečine v mišicah in sklepih, ki se
sicer razvijejo ob dolgotrajnih in/ali neprimernih obremenitvah,
- razgibate sklepe,
- sprostite napete mišice, aktivirate mišice, ki so med delom nedejavne, raztegnete skrajšane mišice, izboljšate prekrvitev, dihanje in delovanje živčnega sistema,
- sprostite in odpočijete oči,
- dosežete psihično sprostitev.
Ob uvedbi aktivne minute smo izvedli tudi uvodno anonimno
anketo. Anketo je izpolnilo 82 zaposlenih.
Na vprašanje Kakšno je vaše zdravstveno stanje pred uvedbo
aktivne minute, je 65 % zaposlenih odgovorilo, da se počuti
zdrave, 27 % se jih počuti utrujeno, 1 % bolno, 7 % pa jih je
obkrožilo drugo, kjer med odgovori zaposleni navajajo predvsem
bolečine v hrbtenici in vratu.

A

pogostimi glavoboli 15 % zaposlenih ter 45 % z občasnimi glavoboli, 37 % zaposlenih nima glavobolov.
Boleče oči: S stalnimi bolečinami v očeh se sooča 3 % zaposlenih, s pogostimi bolečinami 32 % in z občasnimi bolečinami
40 %, 20 % zaposlenih ne čuti bolečin v očeh.
Bolečine v mišicah: S stalnimi bolečinami v mišicah se sooča
4 % zaposlenih, s pogostimi bolečinami 8 % in z občasnimi bolečinami 27 %, 58 % zaposlenih ne čuti bolečin.
Bolečine se 60 % zaposlenim pojavljajo predvsem med delom,
o stalnih bolečinah poroča 12 % zaposlenih, 13 % pa takrat, ko
z delom zaključijo, 15 % jih je obkrožilo ostalo. Pod ostalo je
največkrat opredeljena že nastala degenerativna sprememba.

Kdaj se bolečine pojavljajo

Po končanem delovnem dnevu se 19 % zaposlenih počuti
odlično, 35 % se jih počuti izčrpanih, 29 % jih potrebuje uro počitka
po delu, 15 % se jih težko sprosti.
Program aktivne minute na delovnem mestu izvaja 33 %
zaposlenih, ostalih 67 % aktivne minute ne izvaja. Večina jih
aktivno minuto izvaja 2- do 3-krat tedensko.

Vaše zdravstveno stanje pred uvedbo aktivne minute

Na vprašanje Ali pri sebi opažate naslednje bolečine, so si
odgovori sledili takole:
Bolečine v križu: S stalnimi bolečinami v križu se sooča 4 %
zaposlenih. 49 % zaposlenim se bolečine v križu pojavljajo občasno, 19 % zaposlenim se bolečine v križu pojavljajo pogosto,
28 % zaposlenih ne čuti bolečin.
Bolečine v zapestju: 32 % čuti bolečine le občasno, 21 % pogosto, 47 % zaposlenih ne čuti bolečin v zapestju.
Bolečine v nogah in sklepih: S stalnimi bolečinami se sooča
4 % zaposlenih, pogoste bolečine trpi 16 % zaposlenih, 38 % zaposlenim se bolečine pojavljajo občasno, medtem ko 42 % zaposlenih ne čuti bolečin v nogah in sklepih.
Glavobol: S stalnim glavobolom se sooča 3 % zaposlenih, s

Ali že izvajate program aktivne minute?

Vsem zaposlenim, ki so v anketi sodelovali, se najlepše
zahvaljujemo. Vsem tistim, ki pridno izvajate aktivno minuto,
pa želimo, da z dobro prakso nadaljujete ter k tem spodbujate
tudi ostale zaposlene. l
Vesna Oman Oddelek za varnost in zdravje pri delu

27

28

MREŽENJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | MAJ 2015

KAKO RAVNATI OB PIKU ŽUŽELK
Roji čebel ali os v elektro omaricah niso redkost

Foto: Roman Weiss

rihajajo topli pomladni dnevi in v naravi se srečujemo z
vsemi vrstami žuželk, med katerimi so tudi čebele, ose in
sršeni. Do njihovih pikov pride predvsem v samoobrambi,
zato se jim izogibajte, če je le mogoče. Piki niso nevarni, razen
za ljudi, ki so na pike alergični.
Če se vam žuželke približujejo, ne smete ravnati sunkovito,
temveč umirjeno. Ne mahajte z rokami in ne poskušajte jih
odgnati proč, saj se bo žuželka počutila ogroženo in bo napadla.
Če vas napade roj ali ponesreči naletite na njihovo gnezdo, si z
oblačili prekrijte glavo in poskušajte zbežati.

P

Alergijski pojavi po piku žuželk
Alergijski pojavi so lahko lokalni ali sistemski. Pri lokalnih nastane na mestu pika večja srbeča oteklina, ki lahko vztraja tudi
več dni. Koža na prizadetem predelu je običajno pordela.
Sistemske preobčutljivostne reakcije razdelimo na lahke in
težke.
Za lahko sistemsko preobčutljivostno reakcijo je značilna prizadetost kože in podkožja. Pojavi se srbenje, rdečina, koprivnica
in oteklina na od pika oddaljenem mestu (npr. na ustnici, veki,
ušesu).
Pri težkih sistemskih preobčutljivostnih reakcijah so prizadeta
dihala in obtočila. Oteženo je normalno dihanje, v prsih se lahko
pojavi piskanje, pospešen srčni utrip, omotica, izguba zavesti ali
celo anafilaktični šok.
Težke sistemske preobčutljivostne reakcije so življenjsko nevarne. Alergijski pojavi se praviloma razvijejo zelo hitro po piku,
v nekaj minutah do 1 ure.

Kako ravnati ob piku
V primeru pikov ali ugrizov žuželk poskrbite, da zapustite mesto, kjer se nahajajo žuželke, da preprečite ponovne pike. Če je
v koži ostalo želo, ga odstranite. Strup se v kožo absorbira v prvih
20 sekundah, in prej ko boste želo odstranili, prej boste ublažili
bolečino in preprečili oteklino. Osa ali sršen žela ne puščata, zato
mesto pika le pravilno oskrbite.
Prizadeti del sperite pod tekočo vodo z milom, osušite in ohladite z ledom, ki ga nikoli ne dajte neposredno na kožo. Nato lahko
nanesete gel z antihistaminikom ali kak drug gel za oskrbo kože
po pikih.
Ljudje z znano alergijo na pike žuželk bi morali biti o svoji težavi poučeni in s seboj nositi set za samopomoč (adrenalin v obliki
avtoinjektorja, dve tableti antihistaminika in dve tableti kortikosteroida).
Če veste, da ste alergični na pike žuželk, s tem seznanite svoje
nadrejene in sodelavce, da vam bodo v primeru pika lahko ustrezno priskočili na pomoč.

Kdaj k zdravniku
V večini primerov težave rešimo sami. Naslednja stanja pa zahtevajo obisk zdravnika:
- Če vas piči ali ugrizne več žuželk hkrati. Številni piki so lahko
nevarni, tudi če nimate znane alergijske reakcije.
- Če se na mestu pika pojavijo mehurji ali obsežnejše vnetje.
- Če se pojavijo težave z dihanjem, vročina, huda bolečina, oteklina, ki se širi.
- Če se pojavi otekanje ustnic in težko požiranje. l
Vesna Oman, Oddelek za varstvo in zdravje pri delu
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NE OBVLADUJETE ČASA?
POTEM ČAS OBVLADUJE VAS
Obvladovanje časa je obvladovanje življenja
aposleni in odnosi med njimi so prvi ključni dejavnik uspešnosti vsakega podjetja. Drugi je čas. Slovenski pregovor pravi:
»Ura zamujena ne vrne se nobena.« V naši realnosti je čas izjemno pomemben dejavnik. Gre za vir, ki je nenadomestljiv, saj ga
ne moremo shraniti v banki, niti si ga ne moremo izposoditi. Čas je
edini vir, ki ga imamo prav vsi zaposleni. Zato je za podjetje zelo
pomembno, da ima prave in strokovno usposobljene vodje, ki imajo
sposobnost, da dosežejo zaželene cilje in znajo motivirati zaposlene
k dolgoročnemu doseganju uspešnosti podjetja. Le tako lahko zmanjšamo zaostanek in zamudo ter pravočasno uresničujemo zastavljene
cilje. Dobro počutje na delovnem mestu in zdravje zaposlenih pa sta
dejavnika, ki izboljšujeta produktivnost na delovnem mestu. Velik
vpliv pa imajo ravno vodje.

Z

Delavnico je vodila mag. Irena Deželak,
ki je dvakratna dobitnica nagrade
TOP 10 Predavatelj
Zato smo v okviru Polnega certifikata Družini prijazno podjetje
izvedli usposabljanje vodij s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja s poudarkom na organizaciji časa. Vodja mora biti
izjemno dobro organiziran, svojim sodelavcem pa mora biti prvi
zgled. Na interaktivni delavnici so naši vodje izpopolnili svoja znanja s področja upravljanja in obvladovanja časa, veščin delegiranja
in postavljanja prioritet; pogledali so, kako neorganizirani vodja
vpliva na delo svojih sodelavcev; se naučili razlikovanja med nujnim in pomembnim ... Delavnico je vodila mag. Irena Deželak, ki
je dvakratna dobitnica nagrade TOP 10 Predavatelj in ena najboljših poslovnih trenerk v Sloveniji. S strani Ekvilib Inštituta je tudi
certificirana za izobraževanje vodilnih na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Treh delavnic se je skupno udeležilo 60 vodij iz družbe Elektro Ljubljana, d. d., pri zaposlenih pa so
naletele na izjemno pozitiven odziv. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj mnenj udeležencev delavnic:
»Odlična predavateljica!«
»Odlično razumljivo in zanimivo predavanje. Simpatična in predvsem učinkovita predavateljica, všeč mi je njen pristop oz. tehnika.«
»Primerno izobraževanje, super predavateljica.«
»Čestitke predavateljici in naj uspešno nadaljuje z motiviranjem
nas in mlajših generacij.«
»Veliko novega sem izvedel. Hvala.«
Ljudje, ki vodijo, ne bežijo od odgovornosti. Vodenje je namreč
velika odgovornost. Na eni strani gre za odgovornost do tistih, ki so
vodeni, na drugi strani pa do tistih, ki so ga postavili za vodjo. Vodje pa vsekakor potrebujejo veščine, da bi lahko presegli tudi omejitve, ki smo jih vede ali nevede ustvarili v življenju. Lahko se naučimo tudi drugačnega vedenja, ustreznejšega ali boljšega, zato
bomo tudi v prihodnje nadaljevali s sistematičnim usposabljanjem
na področju vodstvenih veščin. l
mag. Vesna Petrović

Ne obvladujete časa? Potem niste vodja.

Čas je edini vir, ki ga imamo vsi zaposleni.

Ljudje, ki vodijo, ne bežijo od odgovornosti.
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Med ribarjenjem v Đerdapu. Foto: Igor Velikonja

Franc Lendaro, zahvala ob odhodu v pokoj
Konec novembra leta 2014 se je upokojil naš dolgoletni sodelavec g. Franc Lendaro. Poklicno pot je pričel v pomorstvu, na valovih. Zaposlen je bil v Splošni plovbi Piran kot mornar. V našem podjetju, takrat imenovanem DES TOZD Elektro Trbovlje,
se je zaposlil leta 1980 kot delavec na nadzorništvu Hrastnik. Tu
je najprej opravil interni izpit za PK delavca elektro stroke – jaki
tok. Leta 1985 pa je s podjetjem sklenil pogodbo o štipendiranju za poklic elektromonter – ozek profil. Izobraževal se je v Mariboru na Srednji šoli elektrotehniške in računalniške usmeritve.
Leta 1987 je uspešno zaključil šolanje. Vso delovno dobo je opravljal elektromonterska dela na terenu, zadnja tri leta pa je izvajal tudi popise LO in MO. Podjetju je ostal zvest vse do upokojitve.
Voda, valovi ga privlačijo še danes. Je navdušen ribič. Privlači
ga tudi les. Z rokami ustvarja tako uporabne kot tudi dekorati-

vne izdelke. Ukvarja se s kmetijo, ima hišne ljubljenčke. Tako
da ni dvoma, da bo v tretjem življenjskem obdobju kakovostno
preživljal prosti čas.
Iz časov, ko se je večina dela opravila ročno, pa ostaja v spominu sodelavcev nadzorništva Hrastnik zarumenela podoba, ko
je prijahal na oslu in potem z njim dostavljal drogove na teren.
Dogodek ni dokumentiran, letnica se je pozabila, bilo pa naj bi
nekje na področju Krnic.
Lero, za nami so, odvisno od posameznika, dolga leta skupnega dela. V tem času smo doživeli tudi nekaj težkih, a na srečo
veliko več prijetnih trenutkov. Ob odhodu v zaslužen pokoj ti želimo veliko lepih trenutkov v krogu družine in ne pozabi, da si
vedno dobrodošel pri nas.
Spoštovani Franci, vse lepo, predvsem pa ti želimo zdravja! l
Jožica Zupanc

Rudi Gruden 85-letnik
Rudi Gruden, upokojeni direktor DE Elektro Kočevje, je
v letošnjem februarju praznoval svojo 85. obletnico rojstva. O sebi je povedal, da kot vdovec živi sam v najlepši
ulici, Rožni ulici. Sam se vsak dan odpravi na dolg sprehod, večkrat obišče hčerko ali sina, ki živita na drugem
koncu mesta. Zase vedno najde primerno zaposlitev. Zaželimo mu še veliko zdravih let. l
Ljubica Vesel
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Srečanje upokojencev
DE Kočevje
19. 2. 2015 je bil lep, skoraj pomladni
dan, ko so se srečali upokojeni sodelavci DE Elektro Kočevje na skupnem
kosilu v prijetnem lokalu Vila Veronika. Povabljene je pozdravil dir. DE
Elektro Kočevje g. Janša, povabilu se
je odzval tudi predsednik društva upokojencev Elektro Ljubljana g. Bergant,
g. Ribič pa žal ni prišel zaradi obveznosti. Bivši sodelavci so kramljali o sedanjih in prejšnjih časih.
Upokojeni sodelavci se lahko včlanijo v svoje društvo, prav tako njihovi
družinski člani. Lepo povabljeni v
društvo upokojencev Elektro Ljubljana! l
Ljubica Vesel
Foto: Ljubica Vesel

Podpisan dogovor o politiki plač in izvedbi drugih
ukrepov v družbi Elektro energija
28. januarja leta 2015 je bil podpisan Dogovor o politiki plač in izvedbi drugih ukrepov za zagotovitev izboljšanja finančnih
rezultatov družbe Elektro energija. Dogovor velja določen čas šestih mesecev (zadnji mesec znižanja plače je avgust leta 2015,
ko se izplačuje plača za delo v juliju leta 2015) in po poteku tega časa preneha veljati (dogovor se lahko podaljša samo s pisnim aneksom). Dogovor velja za vse zaposlene v družbi Elektro energija in je začel veljati pri izplačilu plač v marcu za opravljeno delo v februarju leta 2015.
Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih, določene v 1. odstavku 107. člena Podjetniške kolektivne pogodbe Skupine
Elektro Ljubljana in preglednici plačnih razredov delovnih mest v EUR in v RR na dan 1. 1. 2008, usklajene z rastjo cen življenjskih potrebščin do veljavnosti tega dogovora, so se znižale, in sicer:
- za tarifne razrede do vključno 20 za 3 %,
- za tarifne razrede od 21 do vključno 36 za 16 %,
- za tarifne razrede od 37 za 20 %. l
Mag. Violeta Irgl, Elektro Energija

Kadrovanje
v preteklih
mesecih

V preteklih mesecih so se nam pridružili naslednji sodelavci: dr. Alenka Kolar (vodja službe za
informacijske storitve); Tina Starc (tajništvo OE RFS); sodelavci elektromonterji: Matic Škrjanc in Jan
Škof (DE Ljubljana mesto), Matic Zalar, Gregor Koligar in Peter Ileršič (DE Ljubljana okolica); Miha Sterle
(DE Ljubljana okolica, Oddelek za uporabnike) in Katja Funkl (OE Storitve za uporabnike, Služba za
obračun).
Z delovnim razmerjem pa so zaključili naslednji sodelavci: Martin Lisac, Beta Jazbinšek, Metod Bartol,
Andrej Osredkar, Majda Dodevska, Rado Tavčar, Branko Novak in Tatjana Šušteršič.
Za vedno so nas zapustili naši nekdanji sodelavci - upokojenci: Dragotin Murn, Vukašin Maslaćević,
Matija Mrvar, Stanislav Pečar, Cecilija Rahne, Mihael Štebej, Stanislav Ponebšek, Vincencija Razpotnik,
Janko Strugar, Branko Komlanc, Ciril Ferlin, Kristina Rupnik in Janez Škorjanc.
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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Mitja Fabjan

POMLADNA
OPRAVILA
Ne za sindikat, za vse nas gre!
onec marca se zima poslavlja, začenja se obdobje pomladanskega čiščenja in pospravljanja. Tako kot se bomo
lotili svojih garaž in vrtov, se je potrebno lotiti tudi nas
samih in nekatere stvari postaviti na prave temelje. Sam sem se
skozi leta delovanja v sindikatu vedno držal pravila, da je potrebno sindikalno delo opravljati resno in odgovorno, zase sem
vedno postavljal zelo visoka merila, za mnoge ocenjevalce velikokrat prestroga. Prav zaradi teh lastnih pravil sem enako zahteval tudi od svojih sodelavcev in sindikalnih kolegov, saj le v
primeru, če svoje delovanje naravnaš v to smer, lahko tudi od
drugih pričakuješ podobna ravnanja, predvsem pa pridobiš zaupanje članstva. Vsa ta leta sem tudi pristaš transparentnega delovanja sindikata, le tako si lahko med sabo zaupamo in članstvo upravičeno računa na našo kakovostno in hitro pomoč.
Seveda pa takšen način delovanja nekaterim ni pretirano všeč,
veliko lažje je spletkariti in ribariti v kalnem kot pa delovati v
korist članstva in družbe. In ker je folklora državljanov te prelepe dežele, da je bolje škodovati kot pa pomagati in delati za
dobro večine, pogosto prihaja tudi do neljubih izpadov posameznikov, ki vedno znova iščejo metode za škodoželjnost in
povzročanje škode, namesto da bi si želeli obratno.
Zadnja leta so postala zelo priljubljena anonimna pisma upravi,
lastniku, nadzornemu svetu ali celo medijem, kjer se vse povprek obtožuje, namiguje, predlaga in nekaj zahteva, ob tem pa
praviloma ob kopici nekih splošnih očitkov, blati. Velikokrat se
ob prebiranju takšnih pisarij sprašujem, kakšen motiv ima pisec takšnega pisanja, kaj je v bistvu želel doseči s pošiljanjem
takšnih reči. A je v primeru pisarij na račun predsednika uprave
želja zgolj njegova zamenjava? Morda zamenjava celotnega
nadzornega sveta, plačilo kazni ali medijska gonja proti družbi?

K
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Ko nekdo napiše, da je družba Elektro Ljubljana slaba, potem
verjetno pisec ni nekdo izmed nas. Prav noro bi namreč bilo, da
bi takšne neumnosti pisal nekdo, ki bi s tem dejansko pljuval v
lastno skledo. Kakšen namen ima pisec izmišljenih očitkov na
račun sindikata ali posameznih ljudi, ki ga vodijo? Se želi morda
včlaniti, pa mu je nerodno, ker je toliko let pobiral sadove dela
sindikata, ki so ga plačevali drugi? Če se zadržim pri blatenju
sindikata, potem enostavno ne morem razumeti, da si nekateri
tako vztrajno izmišljujejo zgodbe, ki so bile tolikokrat pojasnjene,
dokumentirane, da se mi res zdi, da očitno sploh ni želje to brati,
ampak vedno znova odpirati neke dileme, vzbujati dvome. Ob
tem sem se zdajle spomnil nekega anketiranja zadovoljstva zaposlenih, kjer je bilo vsem zaposlenim postavljeno vprašanje, kako
so zadovoljni z delom sindikata. Verjetno je prav malo nečlanov,
ki so pozitivno odgovorili na to vprašanje, ampak to niti ni tako
pomembno. Vprašanje je, kaj je želel izdelovalec ankete izvedeti. Je želel sindikatu kaj sporočiti, mu kaj predlagati? Bolj ko
razmišljam, manj mi je jasno, saj rezultatov ankete niso niti predstavili sindikatu, kaj šele, da bi želeli kakšen komentar v zvezi
s tem.
Seveda bi psihologi znali vsako takšno anonimno pismo temeljito obdelati in narediti profil pisca, ampak vse to pišem zaradi povsem drugega razloga.
Če je med vami slučajno avtor takšnega pisanja, potem mu
resnično polagam v razmislek sledeče: kadarkoli boste spet sestavljali zgodbo, vedno imejte v mislih, da boste s svojim pisanjem nekoga prizadeli, da boste nekomu uničili dan ali pa vsaj
povzročili slabo voljo. Ne glede na to, ali ste v podjetju na visoki funkciji ali ne, svoje nezadovoljstvo z delom ljudi se da izraziti drugače. Če imate dokaze za nepravilnosti, ste nezadovoljni z delom nekoga, morda celotnega oddelka ali organizacije, uporabite za dosego sprememb raje druge metode in poti.
Sindikalna organiziranost je urejena maksimalno demokratično,
če se ne želite izpostavljati, povejte to svojemu poverjeniku,
predsedniku in ta bo vaš glas ali predlog prenesel naprej. To podjetje ima več kot stoletno tradicijo, ki ima podlago v medsebojnem zaupanju, prenosu znanja in tradiciji.

To podjetje ima več kot stoletno tradicijo, ki
ima podlago v medsebojnem zaupanju,
prenosu znanja in tradiciji.
Prosim vas, da tega, kar so nam predali naši predhodniki, ne
zapravimo na način, ki nam poskuša biti vsiljen od ljudi, ki ne
čutijo prav nobene pripadnosti do podjetja, njihova misija je
zgolj spreti sodelavce med sabo in zasejati medsebojno nezaupanje, saj le na takšen način lahko dosegajo cilje, ki so jim bili
naročeni. Vsak od nas mora razmisliti, ali je vreden takšnega delovanja, takšnih postopkov. In ko bomo spet začeli verjeti v izkušnje starejših, ko bomo spoštovali njihovo dosedanje delo,
spoštovali zakone in pravila, ko bomo imeli vsak dan cilj nekomu pomagati in ne povzročati nelagodja in slabe volje, takrat
bomo na pravi poti.
Takrat bomo zadovoljno rekli, da smo opravili generalno pomladansko čiščenje v svojih glavah in da želimo sebi in ljudem
okrog sebe dobro. l
Lepo pomlad želim vsem,
Mitja Fabjan, predsednik sindikata skupine Elektro Ljubljana
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DILEME
ZASEBNOSTI
Razprava o varovanju osebnih podatkov
zadnjem času se, ne samo znotraj našega podjetja, temveč tudi v širši družbi, čedalje pogosteje pojavljajo razna vprašanja in dileme, vezana na področje varovanja
poslovnih in osebnih podatkov. Področje varstva podatkov je zaradi pojmovanja naše zasebnosti in interesov podjetij deležno
ne samo zakonske ureditve, ampak ima celo svojega varuha, Informacijskega pooblaščenca RS, katerega funkcijo trenutno izvršuje Mojca Prelesnik, po izobrazbi pravnica, s pravosodnim
izpitom. Odločitve informacijske pooblaščenke so zavezujoče,
v primerih nespoštovanja pa sporne zadeve rešujejo na sodiščih,
zadnjo besedo ima Evropsko sodišče za človekove pravice. Slednje je izdalo tudi nekaj pomembnih odločb v zvezi z varstvom
osebnih podatkov pri njihovemu prepletanju s poslovnimi podatki oziroma z interesi podjetij, iz katerih se je že oblikovala
sodna praksa v smeri, da imajo osebni podatki vselej določeno
prednost pred interesi podjetja. Vsi smo najbrž slišali tudi za pravico do pozabe, ki je na najvišjem sodišču Evrope nedavno tega
izborjena proti internetnemu gigantu, podjetju Google, ki nam
vsem daje pravico, da zahtevamo izbris internetnih povezav do
naših podatkov na različnih svetovnih strežnikih.

V

Informacijo, ki jo posredujem preko
službenih komunikacijskih sistemov, se
lahko poišče in pregleda, če je to potrebno,
da se odvrne ali zmanjša škoda podjetju v
konkretnem primeru.
Tudi v našem podjetju se zavedamo občutljivosti varovanja naših osebnih podatkov, zato je Svet delavcev svojo 10. sejo posvetil ravno temu področju. Vsebino seje je sicer neposredno sprožila zahteva uprave podjetja po posredovanju določenih podatkov o lastništvu v zasebnih podjetjih, ki jih nekateri jemljemo
kot osebne, drugi spet kot javne in za nas niti ne tako pomembne.
Svet delavcev je seveda na sejo povabil vodje ali odgovorne
osebe služb, preko katerih se naši podatki v večini primerov obdelujejo (to pomeni prenašajo, hranijo, uporabljajo in podobno),
informacije za razpravo je namreč vedno potrebno pridobiti iz
prve roke. Služba za informacijske storitve skrbi za našo elektronsko pošto, Služba za telekomunikacije za prenosne telefone,
Služba za kakovost in pooblaščenec za varovanje informacij, g.
Jani Škrbec, urejata interne akte v zvezi z informacijami vseh
vrst, v Pravni pisarni, katere vodja je tudi pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja v podjetju, pa so odgovorni
za pravilno uporabo zakonodaje. Razprava je pokazala, da se razumevanje instituta varovanja informacij, oziroma konkretneje,
varovanja osebnih informacij, razlikuje le v tem, s katerega stališča se gleda na to področje. Jasno je, da vsako podjetje zanima
vse v zvezi z zaposlenimi, kar lahko vpliva na uspešno poslovanje. Jasno je tudi, da bi mi zaposleni uporabljali službene informacijske naprave kot naše osebne pripomočke, v katere nihče

Egon Hoda

nima vpogleda. Vendar pa je glede same vsebine področja varovanja osebnih podatkov mnenje odgovornih v prej naštetih službah, ki po svojih dolžnostih zastopajo mnenje uprave podjetja,
zelo podobno mnenju, za katero lahko rečemo, da je splošno in
ki ga je zagovarjal tudi Svet delavcev. Službene informacijske
naprave so pač v prvi vrsti namenjene službenemu komuniciranju, zato so informacije seveda že po naravi stvari podvržene določeni obdelavi, po drugi strani pa so osebne informacije, ki se
pretakajo skozi te službene sisteme, še vedno varovane kot osebne
in nedotakljive. Če ni popolnoma razumljivo, naj pojasnim na
primeru: informacijo, ki jo posredujem preko službenih komunikacijskih sistemov, se lahko poišče in pregleda, če je to potrebno, da se odvrne ali zmanjša škoda podjetju v konkretnem primeru. Če pa se pri tem iskanju in pregledu naleti na osebno informacijo, jo je potrebno v celoti izključiti, ignorirati in nikakor ne shranjevati ali posredovati naprej. Kako se to izvede v
praksi, je seveda druga zgodba, ampak sistem varstva obstaja in
je nadzorovan. Možnost zlorabe pa bo v kratkem še manjša, v
pripravi je namreč novo navodilo, zavezujoč interni akt, o ravnanju z elektronsko pošto. Vsebina seje je seveda bolj podrobno
opisana v zapisniku, ki je objavljen tako na oglasnih deskah kot
tudi na naši intranetni strani.
Kot predsednik Sveta delavcev vas moram tudi obvestiti, da
je z marcem leta 2015 odstopno izjavo podal g. Branko Novak.
V skladu z Zakonom o sodelovanju pri upravljanju je na podlagi
prejetega števila glasov na volitvah novi član Sveta delavcev g.
Aleš Pograjec. l
Egon Hoda, Svet delavcev
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Đorđe Perić

V PRIČAKOVANJU ODGOVORA
Kdo piše anonimna pisma?
rof. dr. Andrej Dvoršak v svojih raziskavah ugotavlja, da
za pisanjem strupenega peresa stoji običajno nezadovoljna
ali hudobna, neredko psihično motena oseba, najpogosteje
pa oboje ali vse troje skupaj. Za vsako anonimko stoji vedno neka
frustracija, pogosto tudi nezmožnost rešitve problema na drug,
civiliziran način. Najpogosteje gre za osebo, ki ima psihične
težave, čeprav se jih sama morda niti ne zaveda. Značilnost anonimnih pisanj je tudi, da jih piše vedno nekdo, ki razmere ali ljudi,
ki jih opisuje, pozna. Anonimno pisanje je namreč le prva kaplja
balzama za njegovo bolno dušo. Sledi ji nepopisno zadovoljstvo,
ki ga doživlja ob rezultatih svojega dela, ko vidi, da je njegovo
pisanje sprožilo reakcijo, trpljenje, bolečino.

P

Pisca anonimk je potrebno iskati vedno v
ožjem in širšem krogu oseb, ki poznajo
prejemnika.
Pisci anonimnih pisanj se v bistvu prav nič ne ločijo od čisto
običajnih piscev podpisanih sporočil in pisem. Oboji namreč
pričakujejo odgovor, le da je oblika odgovora, komunikacije, različna. Zato je avtorja anonimnih pisanj povsem logično iskati v
neposredni bližini toženca.
Bogomir Gasior v diplomski nalogi na VŠNZ zapiše, da se lahko
pri iskanju pisca anonimnih pisanj opremo na tri točke, in sicer:
• gre za človeka, ki mu na zunaj ni videti, da bi bil neprijeten in
za katerega je videti, da mu je veliko do pomembnosti in spoštovanja;
• na splošno gre za osebo, katere materialno in čustveno življenje ni preveč zadovoljno in ki je pred nedavnim doživela določeno razočaranje;

• gre za osebo, ki sodi v del življenjske okolice naslovnika pisma, za človeka, ki ima možnost nenehno spremljati obnašanje
svoje žrtve, po možnosti prisostvovati odpiranju pisma ali vsaj
videti učinek, ki ga pismo povzroči. Lahko gre za zaupnega ali
bivšega prijatelja, za soseda, na katerega vse do tega trenutka
nismo bili preveč pozorni.
Prof. Andreja Stegnar, stalna sodna izvedenka za preiskave pisav, podpisov in dokumentov, ugotavlja, da večino anonimnih
pisanj napišejo moški, stari med 40 in 60 let. Ženske zelo redko
pišejo anonimna pisma. Takšna ugotovitev se je izkristalizirala
v dolgih letih, ko je še delala v CKTP MNZ in ko se je policija
še poglobljeno ukvarjala z iskanjem piscev anonimnih pisem. Skoraj vsi so bili moški omenjene starostne skupine. Stegnarjeva
pravi, da pisec anonimnih pisanj zelo redko napiše le eno. Skoraj vedno jih več, pri čemer nekatere to početje tako zasvoji, da
postanejo stalni ’dopisovalci’.
Prof. dr. Edmond Locard trdi, da sta skribomanija in anonimografija manifestaciji duševnih motenj, ki spremljajo histerijo,
nevroze in psihoze. Motivi za pisanje anonimk pa so hudobija,
strast, sovraštvo, pohlep, maščevanje.
William Harrison je razdelil vsa anonimna pisanja v sedem skupin: grozilna, hudobna, maščevalna, izsiljevalska, pisma hudobnih oseb, pisma neuravnovešenih oseb in pisma oseb, nagnjenih
k nenormalnemu humorju. Pisca anonimk je potrebno iskati vedno
v ožjem in širšem krogu oseb, ki poznajo prejemnika. Nevoščljivost, krivice, prizadetost, maščevalnost, hudobija, neuravnovešenost in celo trideset let stare zamere so neredko povod za pisanje strupenega peresa. l
Đorđe Perić, Pravna pisarna

Aktivnosti članov ŠD v zimski sezoni
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Kakor že predhodne sezone smo tudi to zimo organizirali zimsko rekreacijo na
različnih lokacijah – dvoranah in telovadnicah. Poleg tega smo v okviru ŠD izpeljali
tudi nekaj dejavnosti, ki so bile v planu dela za zimsko obdobje.
ako je bil v zaključku lanskega leta izveden turnir v bowlingu, kjer so se v dveh terminih med seboj pomerili naši
člani v posamični konkurenci. Ob koncu leta smo zaman
čakali na obsežnejšo snežno pošiljko, da bi izvedli otvoritveni
smučarski izlet.

T

čina snega za nemoten potek prireditve. V sredo, tri dni pred igrami,
je bil poligon za smučarski tek namreč še vedno poraščen s travo,
o snegu pa niti sledu. Na koncu se je vse skupaj dobro izteklo in
v soboto smo v prečudovitem vremenu uspešno izpeljali celotno
prireditev.
Kot je sneg na hitro zapadel, tako je tudi zelo hitro kopnel, in
ob koncu februarja smo lovili še zadnje dni za smučarski tek in
izvedbo smučarsko tekaške tekme, ki je štela za TRIS. Izvedli
smo jo 4. marca v Ratečah.

Na bowlingu.

V januarju smo bili nekateri člani osredotočeni na pripravo in
izvedbo zimskih športnih iger EDS, ki smo jih izvedli v soboto,
31. januarja 2015, v Kranjski Gori. Tokrat je bila narava na naši
strani, saj je le dva dni pred izvedbo iger zapadla zadostna koli-

Tekači na smučeh v Ratečah.

V teh dneh čakamo še na ugoden dan za zaključni smučarski
izlet, ob prebiranju tega članka pa bo za nami tudi že tekmovanje v namiznem tenisu in redna letna skupščina ŠD.
Ob koncu marca so se naši člani udeležili Malega kraškega
maratona, ki pomeni otvoritev spomladanske tekaške sezone.
Na cestah je tudi vse več kolesarjev, kar pomeni, da zima počasi
prehaja v pomlad. Upajmo, da nam bo vreme naklonjeno in bomo
lahko čim več časa preživeli v naravi ob športu, rekreaciji ali pa
le uživanju v naravi.
Želim vam uspešno sezono in vas vabim, da se nam v čim večjem številu pridružite pri naših dejavnostih, ki jih najdete v planu
dela za letošnje leto na spletni strani www.sd-elektroljubljana.eu. l
Športni pozdrav!
Udeleženci zimskih športnih iger EDS.

Igor Čučnik
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Udeleženci izleta v Mariboru. Foto: Janez Weilgoni
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NEZNANO - ZNANO
adnje srečanje v letu je vedno izlet v neznano. Žal se mi
je tokrat zgodila nerodnost in od Trojan naprej je bila pot
v neznano razkrita, vsi so vedeli, da je naš cilj štajerska
prestolnica Maribor in njene zanimivosti.
Ogled smo začeli na Lentu, kjer stoji »Hiša stare trte« iz 16.
stoletja, kot sestavni del mestnega obzidja. Leta 2007 so stavbo
obnovili in ji dali nov namen, tu so zdaj Turistični informativni
center, vinoteka in soba nadvojvode Janeza – reformatorja
slovenskega vinogradništva. Tu se zbirajo vitezi, zapriseženi
čaščenju vina in vinske kulture, slovenske vinske kraljice in
ljubitelji dobre kapljice. Hiša, na kateri se na pročelju južne
fasade vzpenja več kot 400 let stara trta - žametovka, je osrednji
hram vinske kulture in simbol naravne in kulturne dediščine
mesta ob Dravi. Na bližnjem Židovskem trgu stoji šesto let stara
sinagoga, ena najstarejših ohranjenih sinagog v srednji Evropi
in eden najpomembnejših spomenikov judovske kulture v
Sloveniji. Tu je danes judovski kulturni center, kjer se dogajajo
koncerti, razstave, literarni večeri .... Z brega Drave se napotimo
do Glavnega trga, kjer je kar nekaj znamenitih stavb: mestna hiša
Rotovž iz 16. stoletja, poznobaročna Alojzijeva cerkev in
Marijino ali kužno znamenje iz 17. stoletja. Trg obkroža še nekaj
pomembnih stavb: nekdanji Kazino - danes Salon uporabnih
umetnosti, prva mestna pivovarna, mestna lekarna ... Preselimo
se na Slomškov trg s stolno cerkvijo in kipom škofa Antona
Martina Slomška iz leta 1991, delo kiparja Martina Dreva. Ime

Z

je dobil po župni cerkvi sv. Janeza Krstnika, leta 1859 so ga
preimenovali v Stolni trg in 1919 v Slomškov trg. V stolnici se
nahaja Slomškov grob. Pot do Grajskega trga nas je vodila mimo
znamenite kavarne Astorija in verjetno še bolj znanega »Ezleka«
na vogalu kavarne, ki je priljubljeno zbirališče Mariborčanov.
Mimo trgovinic in kavarn smo prispeli do Grajskega trga s
kipom sv. Florjana, ki naj bi mesto varoval pred požari in
poplavami. Trg obkrožajo Mestna hranilnica, hotel Orel in grad.
Ogledali smo si še vedno živahen Trg svobode s spomenikom
NOB, ki je delo Slavka Tihca. V podstavek bronastega
spomenika so vdolbeni presnetki razglasov o streljanju talcev in
poslovilno pismo na smrt obsojenega Jožeta Fluksa. S trga je lep
pogled na Piramido - 386 m visok mestni grič, porasel z
vinogradi, priljubljena izletniška točka Mariborčanov. Grič je bil
zgrajen v obrambne namene pred Madžari. Grad je leta 1528
pogorel, obnovili so ga v renesančnem slogu, pozneje je bil
porušen, iz ostankov so na vrhu postavili kamnito piramido –
zato ime Piramida. Danes je na vrhu griča kapelica. Rahlo
utrujeni smo počakali avtobusa, ki sta nas čez Meljski hrib
zapeljala na »Ribičijo«, kjer so nam pripravili kosilo. Za ples in
dobro voljo (utrujenost je kar spuhtela) sta poskrbela godca,
presenetili so nas tudi z novoletno torto. Žal smo se, ravno
dodobra ogreti, morali vrniti proti Ljubljani. Bomo še kdaj
ponovili! l
Zvonka Osredkar

14. Zbor društva upokojencev Elektro Ljubljana
tirinajsti zbor društva upokojencev je bil februarja v gostišču Strah na Škofljici.
Predsednik društva Jože Bergant je na začetku pozdravil vse prisotne in
predlagal izvolitev delovnega predsedstva. Poseben pozdrav je namenil
gostoma, predstavnikoma društva upokojencev Elektro Gorenjske.
Za delovnega predsednika je bil izvoljen Jože Čučnik in za zapisničarko Nina
Lebeničnik. Bergant je podal poročilo o delu društva v preteklem letu: 10 sej
upravnega odbora, 9 izletov in 3 pohodi. Odpadel je le pohod v sredogorje zaradi
neugodnega vremena. Sprejeli smo tudi finančno poročilo za leto 2014 in finančno
ovrednotenje za leto 2015, ki ga je predstavila Zdenka Kotnik. Sledilo je poročilo
Nadzornega odbora, ki ga je podal Peter Bernik.
Janez Weilgoni je predstavil program dejavnosti za letos. Po tradicionalnem
Jurčičevem pohodu je sledil izlet na Primorsko in v Škofjo Loko. Maja smo se podali
na Pot spominov in na voden ogled Ljubljane ter piknik. V juniju bomo obiskali

Š

Višarje, avgusta pa v upanju na lepo vreme sredogorje. Septembra se bomo v
Kobaridu spomnili stote obletnice soške fronte, nato sledi izlet v Salzburg. Oktobra
se bomo udeležili Dobropoljskega vandranja in nato še izleta v Belo krajino. V
novembru nas čaka martinovanje, decembra pa izlet v neznano.
Jožica Krašovec, ki skrbno vodi pregled rojstnih datumov jubilantov, je
povedala, da se vsi, ki so jih obiskali ali jim poslali voščila, tega zelo razveselijo in
so zato zelo hvaležni.
Slišali smo zahvalo družine Zadnik iz Kočevja, ki so jih obiskali naši predstavniki
ob rojstnem dnevu njihovega očeta.
Ob zaključku uradnega dela se je predsednik navzočim zahvalil za pozorno
spremljanje zbora in povabil, da srečanje nadaljujemo s prijetnim druženjem. l
Vilma Marolt
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Udeleženci smučarskega izleta.

SMUČARSKI IZLET ŠD PRI SEVERNIH SOSEDIH
Športno društvo nadaljuje z dolgoletno tradicijo in tako je tudi
letos organiziralo smučarski izlet za člane ŠD. Na prvi smučarski
izlet smo se tako odpravili v petek, 13. 2. 2015. Destinacija je
bila smučišče Kačjek oziroma Katchberg. Smučanja se je
udeležilo 27 željnih smučarjev. Na smučišču so nas pričakale
lepo urejene proge in povsem jasno nebo, kar je omogočilo
nepozaben užitek na snegu. Vsi v en glas smo se ob prigrizku v
piceriji Gala v Lesah strinjali, da je bil dan za smučarijo popoln
in da ga je potrebno čim prej ponoviti. Tako smo v sredo, 11. 3.
2015, izvedli še drugi smučarski izlet. Tokrat je bila destinacija
Mokrine -smučišče Nassfeld, ki je med Slovenci zelo
priljubljeno tako zaradi bližine kot zaradi velikosti smučišča in
ponudbe. Je pa malce dražje od smučišča Katchberg. Smučarski
dan v Nassfeldu je bil vremensko bolj »razgiban«, saj nas je

zjutraj pričakalo sončno vreme, preko popoldneva pa večja
oblačnost in tudi rahel sneg. Ob odhodu ob 16. uri pa je znova
posijalo sonce. Tudi tokrat smo se na poti nazaj ustavili na
poznem kosilu v piceriji Gala v Lescah.
V poznih večernih urah smo polni vtisov prispeli domov.
Nekaj utrinkov je razvidno iz slik.
Članom ŠD še sporočam, da imam v spomladanskem času v
mislih organizacijo družabnega srečanja z več dejavnostmi
(odbojka na mivki, balinčkanje, nogomet). Prav tako sem dobil
več predlogov za organizacijo npr. karting tekmovanja, paintball,
zipp line …. O vsem tem se bomo malce pogovorili na sestanku
ŠD. l
Športni pozdrav!
Andrej Wagner

Program dejavnosti društva upokojencev elektro ljubljana za leto 2015
DATUM

DEJAVNOST

DATUM PRIJAVE

16. junij 2015

Višarje

8. in 9. junij 2015

avgust 2015

Sredogorje

tele. dogovor udeležencev

8. september 2015

Kobarid

31. avg. in 1. sep. 2015

22. september 2015

Salzburg

14. in 15. september 2015

10. oktober 2015

Dobropoljsko vandranje

5. in 6. oktober 1015

20. oktober 2015

Bela krajina

12. in 13. oktober 2015

10. november 2015

Martinovanje

2. in 3. november 2015

8. december 2015

Izlet v neznano

30. nov. in 1. dec. 2015
Jože Bergant, Društvo upokojencev Elektro ljubljana
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ROJSTVO MESTNE ELEKTRARNE
Veliki ljubljanski potres leta 1895 in elektriﬁkacija Ljubljane

Podprte hiše v Ljubljani. (slika iz interneta)

atanko pred 120 leti je močan potres Ljubljani popolnoma spremenil urbanizem. Če se je do tedaj Ljubljana
razvijala še neopazno, je potres to spremenil in začele
so se hitre spremembe. Verjetno je malo pravih in priseljenih Ljubljančanov, ki poznajo pravo in živahno življenje Ljubljane v 19. stoletju. Če se je vse začelo z Napoleonovimi vojnami, moramo omeniti provinco Ilirijo (1809-1813), ki je prinesla v naš prostor veliko svobodomiselnosti. Velik dogodek za
Ljubljano je srečanje treh cesarjev leta 1821 na ljubljanske kongresu svete Alianse. Sledi Metternichov absolutizem, ki skuša
zatreti vse narodnostne svobodomiselnosti. Vendar se že leta1844
pojavlja ime Slovenija in slovenski narod. Marčevska revolucija
leta1848 pa pomeni pomlad narodov. To skušajo narodi Evrope
svobodomiselno izkoristiti, vendar so stara cesarstva premočna
in vse ostane po starem. 8. februarja leta 1849 umre naš največji
pesnik dr. France Prešeren. Že leta 1851 pa se rodi v Trzinu veliki ljubljanski župan Ivan Hribar. To letnico si bomo zapomnili
zaradi posebnega pomena. V tem času se Avstrija bojuje v severni Italiji, ki se hoče osamosvojiti. Na Kranjskem, posebno pa

N

v Ljubljani, se že poznajo pridobitve pomladi narodov iz leta1848.
Omogočeno je svobodno gibanje prebivalstva, kar posebno izkoristijo na podeželju. Naenkrat so Slovenci postali svobodnjaki.
Smejo se svobodno gibati, zaposlovati in emigrirati celo v Ameriko. V Ljubljani se kmalu razvije obrt, trgovina in tudi industrija
s ceneno delovno silo.
Idilično življenje pa nenadoma, v nedeljo, 14. aprila 1895, prekine močan potres velikih razsežnosti. Ravno je čas velikonočnih praznikov in v nedeljo so še vsi sproščeni zaradi
velikonočnega ponedeljka. Najprej je bilo slišati bobnenje tal,
nato pa močan potresni sunek. Seveda so prebivalci pritekli na
ceste in z grozo opazovali učinke potresa. Bilo je hladno vreme
in tisti, ki so jim bili domovi porušeni ali zelo poškodovani, so
s strahom in v mrazu pričakali jutro. Potres je bil namreč malo
pred polnočjo.
Šele tedaj je bilo mogoče videti, kakšno razdejanje je povzročil potres. Tudi tedanja cesarska oblast se je tega takoj zavedala.
Najprej je bilo potrebno zaščititi premoženje v porušenih in nenaseljenih hišah in stanovanjih. Da ne bilo plenjenja in ropanja,
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Škoda na zgradbah je bila velika. (slika iz interneta)

so oblasti postavile vojaške straže. Hkrati je bilo potrebno nastaniti prebivalce, ki so jim bili domovi porušeni in neprimerni
ter nevarni za bivanje. Zasilno so vse stanovanjske hiše in gradbene konstrukcije, ki so bile delno porušene, podprli s tramovi
in zaščitili, da se niso rušili naprej in predstavljali nevarnost za
ljudi. Janez Kauzer je to opisal v svoji knjigi S tramovi podprto
mesto. Seveda so največji problem ljudje, ki nimajo možnost nastanitve, saj Ljubljana ni imela možnosti in kapacitet za nastanitev vseh prizadetih prebivalcev. Ljubljana je takrat imela okoli
30.000 prebivalcev.

Na prehodu v novo leto 1898 je začela
obratovati Mestna elektrarna ljubljanska s
792 svetilkami. Tudi tedanji in današnji
magistrat je bil razsvetljen.

Ulice so bile slabo prehodne. (slika iz interneta)

Celotna Avstrija je takrat priskočila na pomoč in uredila prenočišča in priskrbela prehrano za vse prizadeto prebivalstvo. Večinoma so bili nastanjeni v šotorskih naseljih, vagonih pa tudi v
hotelih. Vsakdo je bil nastanjen skladno in primerno svojemu
stanovskemu položaju. Organiziran je bil tudi prihod prostovoljcev
iz vse Avstroogrske.
Tako je bila Ljubljana takrat tudi v Evropi deležna velike pozornosti. Ob praznovanju 100. letnice delovanja Mestne elektrarne ljubljanske so mnogi starejši obiskovalci pripovedovali
zgodbe svojih dedkov in babic. Zanimivo, vse zgodbe so bile
skoraj enake: Bila je lepa pomlad in dolgo vroče poletje in kar
je bilo glavno - ni bilo pouka. Šole so bile zasedene zaradi bol-
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nišnične oskrbe. Delalo se je ves dan, zvečer pa so bile zabave s plesom. Tako so se strahote potresa kar nekako
ublažile. Vendar je bilo vse to le zasilna rešitev in pravega
izhoda še ni bilo videti. Takratni župan Ljubljane Peter Graselli je iskal rešitev, vendar je ravno zaključeval svoj mandat, tako da je vse delo moral prepustiti novemu županu
Ivanu Hribarju, in sicer 1. januarja leta 1896. Hribar je
dolga leta delal na Češkem kot bankir in se je dobro naučil bančnih veščin. Takoj je spoznal, da brez močne finančne podpore ne bo napredka in obnove porušene Ljubljane.
Ker je dobro poznal delovanje cesarske Avstrije, se je
takoj in pravilno usmeril po finančno pomoč za porušeno
Ljubljano. Najprej je prosil samega cesarja Franca Jožefa,
nato pa še cerkev. Vsa Avstoogrska je takoj začela z zbiralnimi denarnimi akcijami za ubogo, od potresa porušeno
Ljubljano. Župan Hribar je imel vizijo - ustvariti je želel
Ljubljano, ki bi bila moderno evropsko mesto. Želel je, da
bi sodelovali domači arhitekti, inženirji in strokovnjaki.
Hribar se je takoj odločil za znanega slovenskega arhitekta
Maksa Fabianija, temperamentnega Kraševca, doma iz
Štanjela na Krasu. Delal je na Dunaju, po Avstriji pa tudi
po ostali Evropi. Takoj je pričel s potrebnimi projekti in
predhodnimi očiščevalnimi deli. Odločili so se, da mora
Ljubljana dobiti novo cestno infrastrukturo, vodovod, plinarno, mesto pa se mora tudi elektrificirati. Graditev Mestne elektrarne ljubljanske je prevzel sam župan Hribar.
Dela so napredovala, kajti župan Hribar je bil neumoren garač, še bolj pa je znal nadzirati izvajanje del. V Savljah je bilo zgrajeno vodno črpališče za Mestni vodovod.
Na današnjem križišču Masarykove in Resljeve ceste je
nastajala Mestna plinarna. Na prehodu v novo leto 1898
je začela obratovati Mestna elektrarna ljubljanska s 792
svetilkami. Tudi tedanji in današnji magistrat je bil razsvetljen. Veselje in slavljenje je bilo neizmerno. Cestna infrastruktura se je tudi gradila, kar nakazuje že nove cilje:
tramvaj, ki je začel voziti leta 1901. Tako je postala Ljubljana ugledno mesto v slovenskem prostoru in center slovenstva. Seveda vse ni šlo tako gladko, mnoge je motila
županova avtoritativnost in tudi njegovi uspehi, nemško
govoreče Ljubljančane pa njegova prevelika slovenska
narodna usmerjenost. Težko je zbolel, vendar je premagal
bolezen. Končno ga tudi cesar leta 1910 ni več potrdil za
župana Ljubljane. Hribar je še vedno ostal v mestnem
svetu in ustvarjal. Njegovo osebno srečo je zaznamovalo
rojstvo hčerke Zlatice Hribar leta 1913; ljubljanske dame
so občudovale to rojstvo s prav posebnim nasmeškom.
Ivana Hribarja to ni motilo, neumorno je delal naprej.
Svoje delovanje je znal izpeljati z voljo do uspeha tudi ob
hudih osebnih težavah. Znal je prikazati, kako je s trdim
delo in jasnim ciljem mogoče doseči želeni uspeh. Hčera
Zlatica mi je pripovedovala, kako je oče trpel ob neupravičenih očitkih o svojem delu. Nikoli ni odnehal.
Danes je Ljubljana moderno evropsko mesto in prestolnica Slovenije. Za vse to ima velike zasluge tudi župan Ivan Hribar, ki je znal težko naravno katastrofo pretvoriti v uspešno delo. l
Anton Avčin

Polnjene bučke s
polnozrnatim kuskusom
učke so lahko prebavljiva hrana in imajo nizko energijsko vrednost. Vsebujejo veliko topne vlaknine pektina in rudnin, predvsem kalija, fosforja in železa. Pripravljamo jih na različne
načine: kot kuhane, pečene, dušene s kakovostnimi nenasičenimi
maščobami.
Predstavila bi vam preprost recept za jed, ki jo lahko uporab-ljate kot
prilogo k mesnim jedem ali kot samostojno jed.

B

Priprava:
V posodo damo malo vode, posolimo in ko zavre, zakuhamo kuskus.
Pustimo, da malo prevre, nato odstavimo in počakamo, da kuskus popije vso vodo in da postane gost.
Med tem časom pripravimo bučke. Prerežemo jih na polovico in nato
še vzdolžno. Malo jih posolimo. Izdolbemo sredico, tako da dobimo
čolničke. Sredico na drobno narežemo in damo v posodo, v katero smo
dali malo kokosove maščobe in jih prepražimo. Dodamo 2 žlici kisle
smetane, jajce, polovico na drobno narezanega paradižnika, malo naribanega sira in nasekljanega peteršilja, posolimo in pražimo. Na koncu
dodamo še kuskus. Bučke napolnimo z nadevom in jih položimo v pečico, da se lepo zapečejo. Pečemo približno 40 minut pri 180o C (odvisno od pečice).
Poskusite, ne bo vam žal. l
Monika Miklič

Sestavil
TONI

Germanski
narod

?

Grška
črka
3,14

Osnovna
količina

Katran

Ameriški
dramatik
(Eugene)

Operna hiša
Moško ime
v Milanu

Torino

?

Kazalni
zaimek

Častni
naslov,
visokost

Pevec
Grigorij
Turški
gospod

Military
Police

Edvard Turk

Nagode
Mitja

Eno od
ozvezdij
Podtalno
delovanje

Žensko ime

Pasje
oglašanje
Luka v
Izraelu

?

Ime
filmskega
igralca
Sharifa

Francoska
pisateljica
Madame de

Grška nimfa

Stara enota
ta težo, stot

Skupina
ptic v letu

Kem. znak za
Aluminij
Skladatelj
Hačaturjan

Koordinata
nebesnega
telesa, lok

Žensko
ime,
Marica

Kos celote

?

Reka na
daljnem
vzhodu

Pripadnik
armade

Umetnikova
delavnica

41

KRIŽANKA

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | MAJ 2015
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Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo izžrebancu Janezu Zadnikarju iz Ljubljane,
ki bo po pošti prejel praktično nagrado.
Prosimo, da gesla tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vključno 20. 5. 2015
in pošljete na naslov: Elektro Ljubljana d. d., Uredništvo Elektro novic, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.
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Izbor najfotograﬁje leta 2014

1. NAGRADA: Stanka Krušič – Sončni vzhod nad jezerom.

2. NAGRADA: Alojzij Hančič – Kraljujem nad Planino in dolino.

3. NAGRADA. Anton Mesarek – Med zvezdami.

e deveto leto je v Novicah potekal nagradni natečaj Naj
fotografija leta. Lani smo prejeli 21 fotografij 16 avtorjev.
Vse fotografije smo objavili na naši spletni. Dvajset
najbolje uvrščenih fotografij natečaja je razstavljenih na hodniku
vodstva družbe v Ljubljani na Slovenski c. 56 v IV. nadstropju.

Vsem fotografom, ki so poslali svoje fotografije, še posebno
avtorjem najbolje ocenjenih fotografij, iskreno čestitamo in
upamo, da so spodbudili tudi nove skrite talente.

Ž

Vabljeni k sodelovanju!
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Najfotograﬁja 2015
udi v letu 2015 v našem glasilu nadaljujemo z nagradnim
natečajem za najboljšo fotografijo leta. Za letošnjo prvo
številko glasila smo v uredništvo prejeli šest zanimivih
fotografij. Svoje fotografije so poslali: Alojzij Hančič, Anton
Mesarek, Anton Štimec, Bojan Mihelič, Marjan Jelševar in Marjana Hribar. Avtorjem se za poslane fotografije lepo zahvaljujemo. K sodelovanju vabimo sodelavce in upokojence, da s svojimi zanimivimi fotografijami sodelujejo v natečaju za izbor Naj
fotografije leta 2015 in v naslednjih številkah našega glasila bralcem pričarajo zanimive trenutke, ujete v objektiv fotografskega
aparata. l

T

Alojzij Hančič – Preboj.

Bojan Mihelič – Mavrica.

Anton Mesarek – Proti soncu .

Marjan Jevšenar – Osamljeni monter.

Anton Štimec – V vetru, blatu, snegu.

Marjana Hribar – Opazovanje sončnega zahoda iz prve vrste.
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NAPOLNITE
DAN Z DOBRO
ENERGIJO
Izberite ugodno elektriko in plin
po svoji meri. Za vas smo prenovili pakete
ter pripravili številne popuste in nagradne igre.

Več na www.elektro-energija.si.

