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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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Dobre novice
Fant na naslovnici je Blaž. Fant z Downovim sindromom. Blaž je v okviru pilotnega projekta za štiri mesece prišel
k nam na delo. Izkušnja je bila nekaj
posebnega, tako zanj kot za nas.
Za ljudi, kot je Blaž, možnost, da lahko
delajo, ni nekaj samoumevnega. A
morda smo še mnogo bolj kot Blaž
lahko veseli mi, da smo dobili priložnost delati z njim. To je izkušnja, ki nas
je vse veliko naučila. Ko spoznaš, kako
pomembno je, da ti družba omogoči, da
sploh lahko delaš. In kako močno voljo moraš imeti, da se kljub oviram in
omejitvam, ki ti jih naloži življenje že
takoj na začetku, potrudiš in naučiš vsak
dan nekaj novega in se ti zdi to tako zelo
pomembno. In poleg močne volje vsak
dan znova med sodelavce prinašaš v
službo tudi dobro voljo.
Lep občutek je delati v podjetju s posluhom za take projekte in lepo je delati z ljudmi, ki so Blaža tako toplo
sprejeli, in ga vsak dan učijo in mu pomagajo. Blaž je zelo vesel, da se je tako
hitro naučil sam pripeljati na delo z avtobusom in da lahko vsak dan pride v
službo, kjer se uči novih stvari in spoznava nove ljudi. Ljudi prijaznih čustev
in pozitivne energije.
To vzbuja občutje optimizma. In kot
pravi Bojan Kumer, direktor Elektro
energije, ki energično in odločno uresničuje svoje ideje, po trdem delu bodo
prišli tudi prijetnejši in boljši časi. Mi
pa bomo še boljša, bolj povezana in
usklajena ekipa, ki bo dihala in zmagovala skupaj.
Lepa napoved za jesen. l
mag. Kristina Sever
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Z. E. TAXI
V devetih dneh 13.014 kilometrov z električnim
taksijem
Skupina Elektro Ljubljana je skupaj s podjetjema Renault Nissan Slovenija in Taxi Laguno sodelovala pri projektu Z. E. TAXI.
Prebivalcem Ljubljane smo ponudili alternativni način mestnega prevoza - Z. E. TAXI, vožnjo s 100-odstotno električnimi
vozili Z. E. »zero emission« oz. »brez izpustov«, tudi brezplačno.
Od 5. do 14. junija 2015 je bilo v sklopu akcije opravljenih
1107 voženj, na katerih je bilo prevoženih kar 13.014 kilometrov
na 100-odstotni pogon elektrike.
Cilj akcije je bil prispevati k povečanju priljubljenosti in prepoznavnosti trajnostne mobilnosti. Z. E. TAXI je ponujal še
eno posebnost, ki je uporabniki običajnih taksi služb nismo
vajeni, saj je vsak potnik imel možnost postati voznik in 100odstotno električno vozilo v praksi preizkusiti tudi sam. Skupina Elektro Ljubljana je pomembno prispevala k uspehu projekta. Vsem vozilom Z. E. TAXI smo omogočili sprotno polnjenje na naših mobilnih polnilnih postajah na lokacijah promocijskih voženj, omogočili pa smo tudi polnjenje čez noč na
naših stacionarnih polnilnicah v centru Ljubljane. Hčerinsko
podjetje Elektro energija pa je zagotovila 100-odstotno čisto
energijo iz obnovljivih virov - Zeleno energijo.
Za volan Z. E. taksija se je usedel tudi predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič in se odpeljal na srečanje z Matjažem Križnarjem, direktorjem prodaje velikim kupcem v Renaultu. Ob srečanju je Andrej Ribič zadovoljno dejal: »Navdušeni smo nad odzivom uporabnikov storitve Z. E. TAXI in

Matjaž Križnar in Andrej Ribič v električnem taksiju

smo prepričani, da je akcija pomembno prispevala k promociji
in razvoju e-mobilnosti. Akcija je bila zasnovana povsem trajnostno, saj so bila vsa polnjenja narejena z Zeleno energijo.«
V okviru akcije je nastalo za eno tono manj CO2 izpustov, kar
je količina, ki jo na leto povzroči povprečni uporabnik vozila v
Sloveniji.
Uršula Krisper, OE Storitve za uporabnike

Projekt Z.E. TAXI v številkah

RUSKI ŠTUDENTJE S PREDLOGI ZA
ELEKTRO LJUBLJANA
Obisk ruskih študentov v okviru poletne šole
Fakultete za management Univerze na
Primorskem
V juniju so nas obiskali študentje z Ekonomske fakultete Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova. Program dvotedenske poletne šole na temo korporativnega upravljanja in
obvladovanja tveganj v podjetjih, v sklopu katerega so obiskali tudi Elektro Ljubljana, je bil aplikativno naravnan. Skupina petnajstih študentov je obiskala sedem slovenskih podjetij in poslušala predavanja strokovnjakov iz prakse. Na podlagi obiska in raziskovanja so morali izdelati projektno nalogo
in predstaviti predlog, kako obiskana slovenska podjetja umestiti na ruski trg.
V veselje nam je bilo, da smo lahko gostili bodoče ekonomiste in jim predstavili naše podjetje in naše napredne storitve.
V skoraj triurnem predavanju in pogovoru z njimi smo jim podali usmeritve, kako na primeru našega podjetja pripraviti projektno nalogo. Naloge so ob zaključku predstavil v Kopru in
jih nato zagovarjali tudi pred vodstvom fakultete ter predstavniki podjetij, ki so jih obiskali v Sloveniji.
Upamo, da smo s svojim sprejemom prispevali vsaj majhen
delček v mozaiku povezovanja pri izobraževanju med Rusijo
in Slovenijo.
Uršula Krisper, OE Storitve za uporabnike

Ruski študentje na obisku v Elektru Ljubljana

IMPULZI

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | JULIJ 2015

5

EVROPOSLANKA NA OBISKU
Romana Tomc si je ogledala predstavitev
delovanja virtualne elektrarne
Romana Tomc, poslanka evropskega parlamenta in
podpredsednica delegacije za evropske odnose z Japonsko, si je 3. julija na obisku v Elektru Ljubljana ogledala predstavitev delovanja virtualne elektrarne.
Poslanki so predstavili delovanje aplikacije virtualne
elektrarne, ki jo Elektro Ljubljana v komercialne namene uspešno uporablja že tretje leto. Tomčeva je bila
navdušena nad naprednimi rešitvami, s katerimi evropska energetska podjetja učinkoviteje upravljajo z
obnovljivimi in razpršenimi viri električne energije, izboljšujejo stabilnost električnega omrežja in zmanjšujejo ogljični odtis.
V teoriji pametnih omrežij je virtualna elektrarna eno
izmed možnih orodij oziroma elementov pametnih
omrežij. Kot orodje omogoča izvajanje storitev prilagajanja odjema in/ali razpršene proizvodnje, enega ali
več deležnikov, kot rezultat pa preprečuje preobremenitev v distribucijskem omrežju. Storitev virtualne
elektrarne se lahko uporabi tudi za optimizacijo portfelja dobavitelja, z vidika elektroenergetskega sistema
pa je lahko vključena tudi v zagotavljanje terciarne re-

Podjetje Elektro Ljubljana OVE d.o.o. izvaja storitev vzdrževanja in nadzora delovanja proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije. Redno in
kakovostno vzdrževanje proizvodnih naprav je izjemnega pomena za optimalno izrabo njihovih
energetskih potencialov. Redno vzdrževanje obsega dnevni nadzor nad obratovanjem proizvodne
naprave, pripravo podatkov za mesečni obračun in
kontrolne preglede vseh elementov. Poleg rednega
vzdrževanja izvajamo tudi intervencijsko vzdrževanje. To obsega intervencijska popravila opreme
in sanacijo opreme zaradi večjih napak ali okvar,
ki jih ni mogoče odpraviti na terenu in zahtevajo
namestitev rezervne opreme.
Nadzor nad delovanjem izvajamo preko lastnega
nadzornega sistema, ki zagotavlja:
• podatke o delovanju elektrarne - osvežitev podatkov v realnem času,
• vklop alarmnega sistema ob napakah,
• arhiviranje podatkov,
• prenos podatkov na portal pri investitorju.
Vse informacije v zvezi z vzdrževanjem in delovanjem nadzornega sistema dobite po e-naslovu:
info@el-ove.si ali po telefonu: 01-56-57-500.
Simon Peternel, Elektro Ljubljana OVE d.o.o.

Foto: Andrej Korenč

zerve na prenosnem omrežju. Z virtualno elektrarno tako lahko znižujemo obremenitev omrežja, brez investicij v nove vire energije. S prilagajanjem obremenitve v največjem deležu običajno sodelujejo končni industrijski odjemalci, če jim to dopuščajo njihove tehnične in tehnološke omejitve.
Elektro Ljubljana virtualno elektrarno trenutno uporablja za zagotavljanje
moči za sistemsko, terciarno rezervo pri sistemskem operaterju prenosnega omrežja ELES d.o.o. Aplikacija je, z vsemi funkcionalnostmi,
plod sodelovanja in skupnega razvoja Elektra Ljubljana in podjetja cyberGRID GmbH.

SEDEŽ NADZORNIŠTVA IZ KAMNIKA V DOMŽALE
Sedež Nadzorništva Kamnik, ki je bil med vsemi objekti Elektra Ljubljana
daleč najbolj nesrečno lociran, smo preselili na lokacijo Podrečje 48 v
Domžale.
Že zadnjih 30 let so naši tovornjaki, prikolice in druga sredstva predstavljali
veliko motnjo v strnjeni bivalni slepi ulici. Lokacija v Domžalah, ob dovozu
na avtocesto, ni moteča za sosesko, saj omogoča normalno parkiranje. Objekt
je bil pred nekaj leti v celoti prenovljen in predstavlja nadstandardno bivalno
ter delovno okolje.
Intervencije se že vrsto let sporočajo po telefonu, zadnja tri leta pa v naš
Enotni klicni center. Selitev sedeža Nadzorništva Kamnik na ta proces ne bo
vplivala, ker vsa komunikacija poteka prek operaterjev centra.
Na lokaciji v Kamniku smo za urejanje soglasij za priključitev bili
odjemalcem na voljo le 4 ure na teden. Dokumenti odjemalcev so bili le
sprejeti, saj je osebje nadzorništva namenjeno drugim procesom (vzdrževanju
omrežja), in nato posredovani v Domžale. Za vse relacije, vezane na plačila,
neplačila ali ponovne priklope, se je v Kamniku odjemalce prav tako napotilo
v Domžale. V Domžalah smo odjemalcem na voljo 12 ur na teden, sprejmemo
pa jih lahko tudi izven predvidenih uradnih ur. Na tej lokaciji je tudi osebje,
ki neposredno izvaja vse procese, vezane na pridobivanje vseh potrebnih
dokumentov in urejanje plačil, kot tudi osebje sedeža distribucijske enote
Ljubljana Okolica. S koncentracijo izvajalskih skupin elektromonterjev in
delovnih sredstev bomo zagotavljali boljšo odzivnost in krajše čase izpadov
električne energije, kar je naš glavni cilj. Sprememba sedeža ne pomeni
nižanje stroškov, temveč zagotavljanje boljše oskrbe odjemalcev.
S selitvijo osebja nismo posegali v spremembe informacijskih niti
organigramskih trenutnih rešitev. Sobivanje dveh nadzorništev na isti
lokaciji bo prineslo več sodelovanja, boljšo izrabo mehanizacije, lažje
oblikovanje večjih skupin in učinkovitejše vodenje.
Iztok Bartol
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REDNO VZDRŽEVANJE JE
IZJEMNEGA POMENA
Storitev vzdrževanja in nadzora
delovanja proizvodnih naprav iz OVE

Boris Turha, Elektro Ljubljana in Romana Tomc z delegacijo
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VEDNO RAD VRAČAM SE DOMOV
Ribniški štorklji sta zadovoljno sprejeli svoj
novi dom
Vsi se spomnimo verzov Alfija Nipiča. Tako kot se večina
nas rada vrača domov, se ravnata tudi narava in njen živalski svet. V podjetniški coni v Ribnici, na Topniški ulici, se
je v preseljeno gnezdo vrnil par štorkelj. Gnezdo je bilo letos spomladi na prošnjo Ministrstva za okolje in prostor, Društva za opazovanje ptic in s pomočjo Elektra Ljubljana, DE
Elektro Kočevje, prestavljeno s silosa za žagovino na novo
postavljen drog nekaj metrov stran od stare lokacije. Nekaj
časa je bil dom osamljen, a zdaj smo že lahko opazili nove
oz. »stare« stanovalce.
Ljubica Vesel, DE Kočevje

PRIJETNEJŠE BRSKANJE
Prenovljena spletna stran Elektro energije

ELEKTRO LJUBLJANA V BRUSLJU IN PARIZU
Predstavitev projekta e-BADGE na mednarodnih
konferencah

Elektro Ljubljana kot partner sodeluje pri projektu e-BADGE, ki ga
sofinancira Evropska komisija. Projekt naj bi vzpostavil mehanizem
za uravnavanje delovne komponente razpoložljive moči na bremenih - končnih porabnikih električne energije. Vzpostavljen bo pilot,
ki bo pokazal možnost uravnavanja razpoložljive moči na ravni prenosnega in distribucijskega omrežja med tremi državami članicami,
Italijo, Avstrijo ter Slovenijo. Kot orodje se v pilotu uporabijo storitve virtualne elektrarne, ki upravlja in nadzoruje razpoložljivo moč
bremen na optimalen, zanesljiv in varen način.
Kot partner v konzorciju in predstavnik distribucije električne energije smo bili povabljeni, da predstavimo projekt in pomen projekta
za našo skupino. Odzvali smo se vabilu dveh odmevnejših konferenc. Prva konferenca, European Ancillary Services and Demand
Response Management Forum, je potekala v Bruslju od 18. - 19.
maja. Udeležili so se je vodilni največjih evropskih distribucijskih
podjetij, odgovorni za dodatne storitve prilagajanja odjema, nudenje produktov sistemske rezerve ter izravnalnega trga. Francija ima
zelo dobro razvit trg razpoložljive moči, tako na sistemski ravni kot
tudi za potrebe trga. Svoja stališča glede razvoja storitev prilagajanja odjema sta predstavila tudi predstavnik ENTSO-E in predstavnik glavnega direktorata za energijo Evropske komisije. Mi smo
predstavili možnosti integracije prilagajanja odjema na mednarodni
ravni, za mednarodni izravnalni trg, naše praktične izkušnje z uporabo virtualne elektrarne ter vizijo razvoja nudenja razpoložljive
moči na postavljenem konceptu projekta e-BADGE.
Na drugi konferenci, Smart Grids Paris 2015, smo predstavili predvsem projekt e-BADGE. Pariška konferenca je nudila tudi razstavni prostor, na katerem si je bilo mogoče ogledati števce in tudi
kompleksnejše rešitve nadzornih sistemov. Vodilna tema dela konference, pri katerem smo sodelovali, je bila, kako motivirati odjemalce k sodelovanju pri upravljanju s porabo, saj kombinacija učinkovite rabe energije in upravljanje s porabo daje najboljše rezultate.
Uršula Krisper, OE Storitve za uporabnike

V celoti smo prenovili našo spletno stran www.elektro-energija.si. Trudili smo se, da bo brskanje po njej enostavno
in pregledno, saj želimo našo ponudbo predstaviti jasno in
uporabno. Na novo spletno stran je preusmerjena tudi dosedanja stran www.zanesljivo.si.
Veseli bomo vašega mnenja in pripomb za nadaljnje izboljšave, ki jih pošljite na naslov: info@elektro-energija.si.
mag. Violeta Irgl, Elektro energija

program
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NOVI PAKETI PO MERI ODJEMALCEV
Novosti v ponudbi Elektro energije
Pri Elektro energiji skrbno širimo ponudbo in pripravljamo vedno nove ugodnosti, s katerimi si lahko naši gospodinjski odjemalci ustvarijo pakete energentov po svoji
meri. Izkoristijo lahko bonuse za bolj ekološko poslovanje: plačilo računa preko trajnika, skupni račun za elektriko in plin ali račun po elektronski pošti, ter številne druge
popuste za lastnike električnih avtomobilov, kupce toplotnih črpalk in druge. Odjemalci lahko izkoristijo vse
prednosti naše celovite ponudbe, na primer občutne popuste za električno energijo ob nakupu toplotne črpalke,
IR-panelov ali izdelavi energetske izkaznice. Nudimo
tudi pomoč in asistenco, ki je na voljo 24 ur na dan in vse
dni v letu.
Celotna ponudba je predstavljena na našem prenovljenem
spletnem mestu www.elektro-energija.si.

Foto: Željko Stevanić

UNIVERZA GRE NA TRG
Elektro Ljubljana se predstavi študentom
V kadrovsko službo smo s strani Univerze v Ljubljani dobili naslednje sporočilo: »Ker si naši študenti želijo sodelovanja z
vami, smo vas povabili na festival Univerza gre na trg, ki bo potekal tudi letos na Kongresnem trgu pred sedežem Univerze v
Ljubljani 21. maja 2015.« Povabila seveda ne gre zavrniti, zato
smo se v kadrovski službi odločili, da bomo na festivalu sodelovali.
V okviru projekta Karierni center Univerze v Ljubljani - stičišče
perspektivnih kadrov in dobrih delodajalcev je Univerza v Ljubljani organizirala festival Univerza gre na trg. Na festivalu v
Ljubljani so se številni študentje predstavili več kot 50 predstavnikom delodajalcev kar na mestnih avtobusih, ki so bili parkirani na Kongresnem trgu. Tako so študenti dobili možnost, da
se predstavijo delodajalcem na drugačen, inovativen način.
S sodelavko sva tako spoznali mlade, nadobudne študente, ki proaktivno iščejo svoj prostor pod soncem in jim predstavili našo kadrovsko strategijo ter prihodnje potrebe po zaposlitvah v našem
podjetju.
Vsak se zaveda pomena blagovne znamke na blagovnem trgu.
Tako je tudi izjemno pomembna gradnja blagovne znamke uglednega delodajalca. Kot ugleden delodajalec pa podjetje v svoje
vrste pritegne najboljše kandidate. Tudi v prihodnje bo Elektro
Ljubljana sodelovala na tovrstnih dogodkih.

iRobot ZA VALENTINO HRASTNIK
Zaključek nagradne igre družbe Elektro
energija
Uspešno smo zaključili nagradno igro družbe Elektro energija
»Napolnite dan z dobro energijo in osvojite sesalnik iRobot!«,
v kateri so tokrat sodelovali poslušalci Radia 1. Svojim partnerjem, prijateljem in hišnim ljubljenčkom so pošiljali svojo
dobro energijo in se hkrati potegovali za sesalnik iRobot Romba.
Glavno nagrado je nagrajenki Valentini Hrastnik iz Velenja
predal mag. Bojan Kumer, direktor družbe Elektro energija.
Čestitamo!
mag. Violeta Irgl, Elektro energija

mag. Vesna Petrović, vodja kadrovske službe

Nagrajenka Valentina Hrastnik

PRIDRUŽITE SE NAM!
Vabimo vas, da aktualne novice spremljate tudi na naši Facebook strani.
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DOBRO JUTRO, DOBER DAN,
MOJE IME JE BLAŽ
Naš novi sodelavec, vodja skupine samozagovornikov

aja se nam je za štiri mesece pridružil novi sodelavec
Blaž Kužnik. Sprva se je po hodnikih pridružil Janku,
a so začetne negotovosti hitro izginile in Blaž se je po
dnevnih nalogah kmalu odpravil sam. Brez težav je navezal stike,
spoznal nove sodelavce in v naše pisarne vsakokrat prinesel veliko nasmehov. Blaž je še posebno navdušen nad predstavnicami
Elektra Ljubljana, dobre prijateljice pa ima zdaj že v vseh nadstropjih. Če bi pa lahko izbiral, bi najraje sprejel delo v računovodsko-finančno službi.
»Ja, samozagovorništvo pomeni, da vsak sam pove tisto, kar je
treba, tisto, kar ni treba, pa ne,« pravi Blaž, ki kot inštruktor
samozagovorništva obvlada zelo učinkovito komunikacijo. Ko
vstopi v pritličju v dvigalo in sreča kakšno zanimivo sopotnico,
takoj začne s predstavitvijo: »Dobro jutro, dober dan, moje ime
je Blaž Kužnik, živim v Šentvidu, v bivalni enoti Vižmarje. Med
vikendom pa v Šiški, pri očetu Jožetu in bratu Iztoku.« In tako
do 4. nadstropja, ko izstopi, pove skoraj vse najpomembnejše o
sebi, nasmejana sopotnica ostane brez besed in oba se zelo dobre
volje razideta do morebitnega naslednjega srečanja. Precej
drugačen pristop od naših običajnih srečanj z neznanci v dvigalu.

M

Pilotni projekt inkluzivnega zaposlovanja
Družba Elektro Ljubljana skupaj s CUDV Dolfke Boštjančič sodeluje pri izvedbi Pilotnega projekta inkluzivnega zaposlovanja
pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti. S sodelovanjem pri projektu želi družba Elektro Ljubljana spodbujati enake možnosti, socialno vključenost in okrepiti osveščenost javnosti o enakih možnostih kot pozitivni družbeni vrednoti. Osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami in pridobljenimi poškodbami možganov se trenutno v Republiki Sloveniji namreč zaposlujejo le
v varstveno-delovnih centrih. Kvota zaposlitev pa je v teh centrih omejena.
Šoloobvezne osebe, ki so vključene v posebni program vzgoje
in izobraževanja, morajo v procesu šolanja opraviti tudi praktično delo. Vsebine zaposlitev v času šolanja se izberejo tudi glede
na okolje, v katerem živijo. Ob tem se pripravljajo za uspešnost
pri nadaljnji karierni orientaciji oziroma zaposlovanju.
Izkušnje pravijo, da so take osebe zaposljive na več področjih:
- gostinstvo in hotelirstvo (pomoč v strežbi in kuhinji);
- vrtnarstvo (vzgoja rastlin, urejanje okolice, oskrba sadik, pre-
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delava in uporaba pridelka, ekološki in klasični načini gojenja);
- kmetijstvo in čebelarstvo (živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo);
- administrativna dela (fotokopiranje, dostava pošte in druga enostavna administrativna dela);
- vzdrževanja poslovnih prostorov (čiščenje in urejanje prostorov);
- pomoč pri trgovskih storitvah.
Omenjena ciljna skupina ljudi lahko ob ustrezni podpori opravlja dela na običajnem trgu dela pri različnih delodajalcih. Žal
pa pridobljenih izkušenj kasneje ne morejo uporabiti in se vključiti na običajni trg dela zaradi obstoječe zakonodaje. Prav tako
ne obstaja možnost pridobitve ustreznega certifikata za opravljanje določenih zaposlitev, kar bi seveda omogočilo kasnejšo
inkluzivno zaposlitev in na ta način tem osebam omogočilo aktivno udeležbo v družbi z enakovredno možnostjo izrabe pravic
in dolžnosti.

“Odkar delam v Elektru Ljubljana, se tudi
vozim z mestnim avtobusom. Sedaj sem že
samostojen in hodim povsod sam.”
Zato so bile v Pilotni projekt vključene štiri osebe z zmernimi in
težjimi motnjami v duševnem razvoju ter ena oseba s pridobljeno
poškodbo možganov. »Z delodajalci smo sklenili pogodbo o izvedbi pilotnega projekta, ki vsebuje število ur zaposlitev za posameznika, cilje in podporo. Delo bo potekalo štiri mesec, spremljali bomo osebo in delodajalca (način vključitve, izvajanje dejavnosti, podporo, ovire …). Po štirih mesecih izvajanja dejavnosti bomo pripravili oceno s priporočili,« pravi Rok Usenik,
Blaževa podporna oseba iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič

Vesela sem, da sem Blaževa mentorica
“Blaž je fant, ki je v našo Splošno službo prinesel neko novo
energijo. Vesela sem, da so me izbrali za njegovo mentorico. Sprva
smo sicer bili ob obvestilu, da nam bo štiri mesece pomagal pri
delu, nekoliko prestrašeni, ko se bomo prvič srečali z osebo z
motnjo v razvoju,” pravi Venera.
Blaž se nam je s pomočjo svoje podporne osebe, Roka, natančneje predstavil in pojasnil, kakšni so ljudje z motnjo v razvoju.
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Ob koncu njegove krasne predstavitve pa so imeli vsi kar nekaj
vprašanj, na katera je Blaž z veseljem odgovarjal.
Čas hitro beži in minil je že prvi mesec našega dela z Blažem.
Venera je takole opisala delo z njim. »Blaž je zelo vesel vsakega
novega znanja, ki mu ga v našem okolju z veseljem omogočimo.
Njegov delovnik se začne, kot pri večini nas, z dobro kavico.
Medtem pa mu z Mirjano odpreva in pripraviva pošto, na katero
odtisne prejemno štampiljko. Ko svoje delo opravi in evidentira
vso pošto ter čaka, da se pošta, ki je namenjena za OE RFS, vpiše
v delovodnik, odnese ostali del pošte na Upravo Jasni Tatalovič
in v predalčkih pogleda, če je še kaj za vložišče ter prihiti nazaj.
Pošto tako samostojno nese iz vložišča na upravo, splošno službo
ali OE RFS. Naučili smo ga tudi obojestranskega kopiranja in
ostalih drobnih opravil v vložišču. Ker pa ne moremo mimo našega ekonomata in Janka, ga tudi on vzame s seboj v klet, kjer
mu pomaga pri razvrščanju škatel in materiala. Veliko nam pomaga tudi pri ovojnicah, na katere je treba odtisniti štampiljko,
da so lahko zopet uporabne. Res je, da smo za to porabili nekaj
časa in volje, a če je volja, se da vsako oviro premagati. Blaž se
loti dela z veliko dobre volje, vestno in natančno, tako da ni nobenih težav. Pri delu je marljiv in zelo priden. Upam in želim si,
da bi se do izteka štirimesečnega poskusnega dela še veliko naučil. Zelo si želi, da bi se naučil tudi osnov računalništva, za kar
se bom z veseljem potrudila, če mi bo to dopuščal čas. Pesmi, ki
jih piše sedaj na roko, bi lahko pisal in oblikoval v wordu in jih
tudi sam zvezal v špiralo.«
»Skoraj bi pozabila; ko je delovnega časa konec, ko vsi odhajamo domov, mora tudi Blaž na avtobus, na katerega ga večkrat
pospremi naš Tadej. Zavedati se moramo, da stvari, ki so za nas
samoumevne, predstavljajo za Blaža velik korak, kot je na primer vožnja z avtobusom v službo in domov.«
Venera Panajotova, za konec poudari, da smo našega Blaža »…
upam, da tudi on tako čuti, lepo sprejeli in ga imamo zelo radi,
ter ga spoštujemo in ga imamo za sebi enakega. Blaž pa nam je
vse to povrnil s svojo preprostostjo in pozitivno energijo ter nam
pokazal nov svet, v katerem so pomembne majhne stvari, ki nas
obdajajo, pa jih mi niti ne opazimo.«
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Samozagovornik

Moje delo v Elektru Ljubljana
Svoje vtise pa nam je zaupal tudi Blaž. Takole pravi: »Moje ime
je Blaž Kužnik. Živim v Šentvidu, v bivalni enoti Vižmarje. Med
vikendom pa v Šiški pri očetu Jožetu in bratu Iztoku. Zbudim se
ob pol šestih, pozajtrkujem, se uredim in preverim, če imam vse
stvari. Pomembno je, da s seboj vzamem Urbano, telefon in kartico od službe. S seboj vzamem tudi malico. Ob 6.30 se odpravim na avtobusno postajo. Tam počakam, da pride avtobus. Vožnja traja dvajset minut. Ob sedmih sem že na delovnem mestu.
Najprej mi Venera pove, kaj bom ta dan delal. Potem odnesem
pošto Jasni in Zdenki v četrto nadstropje. Vsak dan odnesem pošto tudi Tini v sedmo nadstropje in drugi Zdenki v deveto nadstropje. Potem mi dajo pošto, da jo poštempljam. Nato štempljam
kuverte. Kuvert je veliko. Potem še luknjam papirje in jih dajem
v fascikel. Zelo rad tudi kopiram. Občasno hodim tudi pomagat
Janku v klet. Tam zlagava škatle in jih dajeva na police. Grem
tudi v centralo, kjer dvigujem telefon in sprejemam sporočila od
strank. Ko stranka pove, kaj bi rada, jo povežem drugam. Vmes
imam malico. Službo končam okoli 15. ure.
Odkar delam v Elektru Ljubljana, se tudi vozim z mestnim avtobusom. Sedaj sem že samostojen in hodim povsod sam. Rad
se družim z ostalimi potniki in se pogovarjam s študentkami.
Vesel sem in zelo zadovoljen s tem, da sem dobil možnost delati tukaj v Elektru Ljubljana.«

Blaž z mentorico Venero

Maja se nam je za štiri mesece pridružil novi sodelavec
Blaž Kužnik, ki prihaja iz Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Dolfke Boštjančič. Na Elektru Ljubljana v okviru
pilotnega projekta Za večjo zaposljivost oseb z motnjami v
duševnem razvoju v vložišču opravlja različna dela. Blaža
je ob prihodu v novo službo uvajala mentorica Venera, ki
ga vsak dan še vedno uči novih veščin.
S pridobljenim nazivom ‘mednarodni inštruktor samozagovorništva’ in veščinami, ki jih je osvojil, skuša motivirati tudi druge, da z učenjem in usposabljanjem premagujejo ovire in dosegajo zastavljene cilje.
Svoje znanje posreduje tudi na delavnicah po Sloveniji in
na mednarodnih dogodkih. Sodeloval je pri ustanavljanju
Varstveno-delovnega centra, saj je eno od načel samozagovorništva tudi zaposlenost in doseganje ter ohranjanje
čim višje stopnje samostojnosti na vseh področjih.
Veščine javnega nastopanja je pridobival pri dolgoletnem
sodelovanju v lutkovni skupini in vodenju prireditev v Centru. Zanima ga tudi fotografiranje, s svojimi izdelki se je
udeležil tudi svetovne Abylimpiade (tekmovalne prireditve,
ki med seboj povezuje invalidne osebe vseh kategorij) v Indiji. Blaž je nastopil tudi v filmu Pri našem delu, ki si ga
lahko ogledate na kanalu YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=NFW_8La7WoI) l
mag. Kristina Sever
foto: Maj Pavček
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VIZIJA = ZELENA ENERGIJA
Sodelovanje Elektra Ljubljana OVE in Elektro energije
Naši strokovnjaki naročnikom svetujejo primerno izbiro toplotne
črpalke, glede na njihove potrebe in želje. Pri adaptaciji stavbe
predlagamo izbiro visokotemperaturne ali hibridne toplotne
črpalke. V primeru novogradnje pa priporočamo nizkotemperaturno toplotno črpalko različnih proizvajalcev. Prav tako vam pomagamo pri postopkih pridobivanja nepovratnih sredstev EKO
SKLADA in drugih finančni spodbud.

Električne polnilnice
izija Elektro Ljubljana OVE je v prvi vrsti proizvodnja
električne energije iz 100 % obnovljivih virov energije.
Električno energijo pridobivamo iz lastnih malih hidroelektrarn in sončnih elektrarn, s čimer prispevamo k čistejšemu okolju in boljši kakovosti življenja.
Poleg energetskih projektov na ključ s področja obnovljivih virov energije skrbimo in pokrivamo tudi področje učinkovite rabe
energije, in sicer z montažo toplotnih črpalk, postavitvijo električnih polnilnih postaj ter izdajo energetskih izkaznic.
Podjetje Elektro Ljubljana OVE je v povezovanju z Elektro energijo pripravilo paleto storitev za vse odjemalce Elektro energije,
ki so kupci električne energije in/oz. zemeljskega plina in jih tako
nagradilo z dobropisom za nakup električne energije v višini do
15 % vrednosti montaže toplotne črpalke oz. 10 % za izdelavo
energetske izkaznice.
Za odjemalce električne energije smo pripravili ugodne ponudbe.

V

Toplotne črpalke
Toplotna črpalka je ekonomičen in čist sistem ogrevanja, ki kot
vir toplote uporablja energijo iz okolja. Glavne prednosti ogrevanja na toplotno črpalko so nizki obratovalni stroški, čist in zdrav
sistem, ki ne izloča škodljivih snovi, neprijetnih vonjav in umazanije, deluje tiho, ima enostavno vzdrževanje in dolgo življenjsko
dobo.
V primeru nakupa toplotne črpalke ponujamo celovito rešitev na
ključ po ugodnih cenah z dobropisom električne energije. Bon
za plačilo električne energije v višini 15 % vrednosti dobave toplotne črpalke lahko unovčijo že obstoječi odjemalci in novi naročniki Elektro energije.
Gospodinjskim odjemalcem električne energije omogočamo kakovostno in cenovno izjemno ugodno zamenjavo obstoječe kotlovnice na kurilno olje ali utekočinjen naftni plin s toplotno
črpalko. Prav tako tudi vsem graditeljem novogradenj zagotavljamo celovito rešitev ogrevanja in ugodno montažo toplotnih
črpalk.
Prodajna paleta toplotnih črpalk ponuja širok nabor rezervoarjev za sanitarno vodo različnih moči in velikosti z enostavnim
uporabniškim krmilnikom in z možnostjo priklopa tako na različne ogrevalne sisteme kot tudi na sončne kolektorje.
V primeru nakupa toplotne črpalke pri EL OVE lahko prihranite
in tako zmanjšate letne stroške ogrevanja za več kot polovico,
poleg tega pa si pridobite dobropis in dodatno ugodnejšo 6 %
nižjo ceno za električno energijo pri Elektro energiji.

Električni avtomobili so prihodnost okolju prijazne in energetske učinkovite mobilnosti. Ker se zavedamo pomembnosti okolju prijaznega ravnanja, lastnikom električnih avtomobilov zagotavljamo ugodne cene električne energije in namestitev polnilne postaje kar doma.
Za odjemalce Elektro energije opravimo ogled obstoječega stanja električnih inštalacij in meritev ustreznosti za postavitev električne polnilnice. Zagotovimo dobavo in strokovno namestitev
polnilne postaje ter garancijo za izvedena dela. Naša paleta električnih polnilnih postaj ponuja širok spekter izbire tako domačih
kot tujih proizvajalcev električnih polnilnih postaj. Lastniki električnih avtomobilov dobijo tudi 5 % popusta na cene električne
energije.

Energetske izkaznice
Priporočila za povečanje energetske učinkovitosti objekta so za
lastnike nepremičnin ključni del energetske izkaznice, saj predstavljajo seznam ukrepov, kako izboljšati izkoristek dovedene
energije in s tem znižati stroške.
Po določilih Energetskega zakona morajo energetsko izkaznico pridobiti vse novogradnje in obstoječe stavbe v primeru prodaje ali
oddaje nepremičnine v najem za več kot eno leto. Prav tako je koristna tudi za kupce oz. najemojemalce nepremičnine, saj z njo dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe
in se tako lažje odločijo o nakupu ali najemu stanovanja.
Naročniki Elektro energije pri naročilu energetske izkaznice dobijo vrednostni bon v višini 10 % zneska za izdelavo energetske
izkaznice. Prejemnik vrednostnega bona ga lahko unovči kot dobropis pri plačilu računa za električno energijo. Prav tako lahko
vrednostni bon unovčijo tudi novi naročniki, ki sklenejo pogodbo
o oskrbi z energenti – električno energijo in/oz. zemeljskim plinom.

Rezultat medsebojnega sodelovanja Elektro
Ljubljana OVE in Elektro energije
Medsebojno sodelovanje družb Elektro Ljubljana OVE in Elektro energije se je izkazalo za pravo odločitev, saj smo prejeli že
prva naročila energetskih izkaznic, toplotnih črpalk in električnih polnilnic. Poleg sodelovanja smo dosegli tudi vzajemnost
in zvestobo odjemalcev Elektro energije, ki jim nudimo ugodne
energetske storitve ter prihranek pri plačilu električne energije
in/oz. zemeljskega plina.
Obiščite našo spletno stran www.el-ove.si in preverite aktualne
ponudbe Elektro Ljubljana OVE. l
Suzana Pavlič, Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
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V PRIČAKOVANJU ZELENE LUČI
ZA ZDRUŽITEV
Intervju z mag. Bojanom Kumrom
Pred vami je družbo vodil zakonitizastopnik, nekaj časa je
družba imela tudi prokurista. Ne samo lastnik, tudi
zaposleni smo od vas zelo veliko pričakovali. Je bilo vaše
prvo leto vodenja Elektro energije zelo naporno in zakaj ste
bili pripravljeni sprejeti ta izziv?
Odkrito priznam, da je bilo to zame najbolj naporno in stresno
leto v življenju. Spoznal sem resnost situacije, v kateri je bila
družba ob mojem prihodu in ki se je še poglabljala in je drvela
z veliko hitrostjo naprej. Na drugi strani sem se zavedal svoje
odgovornosti do Elektro energije, lastnikov, zaposlenih, ki so
vame polagali zelo velika pričakovanja in zahteve. Zaradi zahtev do samega sebe v dani situaciji - ker takšen sem - mi je ta izziv popolnoma definiral življenje v prvem letu zaupanega mi mandata. Tako ostaja tudi po prvem letu. Ogromno je treba še postoriti. Od zunaj je bil izziv videti precej lepši in lažji kot pa dejansko je. In na podlagi tega sem sprejel odločitev, da ga sprejmem. Prepričan sem bil in na tem tudi trdo delam, da lahko s
svojim znanjem in do sedaj pridobljenimi izkušnjami pomagam
Elektro energiji »na pota stare slave«. Kritično ocenjujem, da
smo en del uspešno opravili, nas pa čaka še vedno veliko dela.
Katere konkretne korake je bilo potrebno narediti, da družba Elektro energija spet posluje pozitivno?
S sodelavci sem se intenzivno ukvarjal predvsem s tekočimi in
zaostalimi problemi. Kako preobrniti trend težav, ki so se nakopičile v zadnjih dveh ali treh letih, da bi čim prej sanirali poslovanje, zaustavili padajoči trend in ga kasneje obrnili navzgor in
preprečili prenos določenih slabih zadev še v leto 2015. Zagrizli smo v vse stroške, v reorganizacijo, v novo pozicioniranje
določenih portfeljev in seveda predvsem v obvladovanje vseh
tveganj v poslovanju. Potrebno je bilo opraviti zaostalo delo, se
močno ukvarjati s trenutnimi problemi in hkrati presneto dobro
paziti na kratkoročne dejavnosti za naprej.

ag. Bojan Kumer je položaj direktorja Elektro energije
prevzel 1. avgusta 2014 za polni mandat štirih let. Težave, v katerih je dejansko bila družba in vsi izzivi reševanja so se začeli razkrivati v prvih tednih po prihodu. Potrebni
so bili koreniti ukrepi. Ob izteku prvega leta vodenja družbe je
direktor Elektro energije odkrito spregovoril o osebnih izzivih
pri vodenju družbe in izzivih, ki stojijo pred celotno ekipo Elektro energije.
Vodenje družbe ste prevzeli v času, ko je že postalo jasno, da
bo Elektro energija poslovno leto 2014 zaključila s slabim
poslovnim rezultatom in da bodo nujni učinkoviti ukrepi.

M

Kakšni so poslovni načrti Elektro energije na področju dobave električne energije na maloprodajnem trgu do konca
leta?
Slovenski trg je zadnja leta že izjemno konkurenčen in nanj prihajajo vedno novi ponudniki, zato Elektro energija gradi predvsem zaupanje svojih obstoječih odjemalcev. Kot eden največjih dobaviteljev smo usmerjeni predvsem k zadržanju obstoječega tržnega deleža in skrbimo, da celotna ponudba Elektro energije, tako na segmentu gospodinjskih kot tudi poslovnih odjemalcev ostaja zelo konkurenčna z dolgoročnimi stabilnimi cenami tako električne energije kot zemeljskega plina. Poznamo
svoje odjemalce in sledimo njihovim potrebam z naprednimi in
kakovostnimi produkti in storitvami in celostno ponudbo. V mesecu maju smo na prenovljeni internetni strani družbe Elektro
energija predstavili novo ponudbo in odjemalcem omogočili, da
si lahko znižajo račune z različno kombinacijo popustov in bonusov. Odjemalcem ponujamo tudi dodatne rešitve pri oskrbi z
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energenti, ki vključujejo popuste na električno energijo, na voljo pa jim je tudi asistenca 24 ur na dan, vse dni v letu. Lastnikom električnih avtomobilov smo pravkar ponudili možnost namestitve domače polnilne postaje. Do konca leta pa načrtujemo
še kar nekaj novosti, ki bodo namenjene dodatni ponudbi in še
boljši uporabniški izkušnji za naše obstoječe in nove odjemalce.
Obrtnikom in manjšim podjetnikom bomo še naprej nudili dodatne ugodnosti ter dodatne individualne akcije ponudbe. V primeru lastniškega vstopa družbe GEN-I v Elektro energijo bomo
lahko našim odjemalcem ponudili še številne druge prednosti.
Kako se Elektro energija pripravlja na povezovanje z Gen-I?
Agencija za varstvo konkurence še vedno preučuje možnost
vstopa družbe GEN-I v našo lastniško strukturo, postopek poteka od lanskega decembra. Agencija je že nekajkrat zahtevala
dopolnitve, dodatne odgovore in poizvedbe. Upam, predvsem v
dobro odjemalcev, da bodo spoznali, da je slovenski trg povsem
transparenten, izredno konkurenčen, da lahko nanj v vsakem trenutku vstopi kateri koli evropski trgovec, kar se dejansko prav
sedaj tudi dogajam, in da bodo dali »zeleno« luč lastniškemu
vstopu GEN-I v našo družbo.
Kaj pa bo povezovanje, če bo uspelo, pomenilo za Elektro
energijo?
Kot direktor moram predvsem poskrbeti, da bo Elektro energija
poslovala dobičkonosno in v mirnejšem ter stabilnejšem okolju.
S pomembnim strateškim partnerjem pridobiš tudi robustnost,
trdnost, večjo odpornost na tveganja ter stabilnost pri poslovanju. Ne nazadnje smo ena najmanjših bilančnih skupin v Sloveniji. S povezovanjem pridobimo tudi določene sinergijske učinke.
Znano je, da je bil GEN-I znanilec odpiranja trga, prvi resen alternativni ponudnik, zato lahko upravičeno pričakujemo, da bo
pozitivne učinke prenesel na potrošnike in industrijo. Ne predstavljam si, da bi zdaj spremenil kurz. Povezovanje je tako zagotovo dobra novica za končne odjemalce, in to bi moralo šteti
pri odločanju. Skupaj bomo lahko oblikovali nove produkte, lažje se bomo lahko ubranili tujih energetskih velikanov, ki jih podpirajo države in so dejansko danes že tukaj. Slovenija ima pet
državnih dobaviteljev, tekmujemo pa na zelo majhnem prostoru
z multinacionalkami. Ja, povezovanje s takšnim strateškim partnerjem bi za Elektro energijo pomenilo samo dobro stvar.

Skupaj bomo lahko oblikovali nove
produkte, lažje se bomo lahko ubranili tujih
energetskih velikanov, ki jih podpirajo
države in so dejansko danes že tukaj.
Kako vidite svojo vlogo »prvega vodje«, kar direktor zagotovo je, pri uvajanju sprememb? Imate radi spremembe?
Spremembe imam zelo rad in uživam ob uvajanju le-teh in to velja tako z delom na sebi kot s spremembami v okolju. Kadar določenih dogajanj izven sebe, v okolju, ne moreš spremeniti na
bolje, pač spremeniš sebe, svoje delovanje in zadovoljstvo je
lahko še večje. Močno se zavedam, da imajo ključni pomen v
našem življenju procesi, kjer je potrebno paziti na uravnoteženost določenih faktorjev in tisti, ki terja/zahteva ali želi takojšnje učinke, pač ne razume bistva. Lepo bi bilo, če bi se dalo preprosto »preslikati« v druga, nova, boljša stanja. Pa realnost ni
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takšna. Gre za postopen razvoj in za procese. In če je bila moja
vloga direktorja spoznana kot začetek procesa stalnega izboljševanja, ki še traja, potem bom zelo zadovoljen.
Predstavite prosim, svoj način dela, ko se znajdete pred velikim izzivom?
Velik izziv v meni sproži najprej neomejen angažma za rešitev;
pripravljen sem narediti vse, kar premorem, seveda na dopusten
in pošten način, kar moram poudariti. Vso svojo življenjsko energijo podredim rešitvi izziva. Srečo imam in hvaležen sem svoji
družini, ki mi daje popolno podporo, da si to lahko privoščim.

Spremembe imam zelo rad in uživam ob
uvajanju le-teh in to velja tako z delom na
sebi kot s spremembami v okolju.
Kje ste še pridobili največ uporabnega znanja in spoznanj?
Ob svojem preteklem delu, študiju in delu ob delu. Vedno namenim del svojega časa in denarja v lastno izobraževanje ob
knjigah za osebno rast, vodenje in prodajo. Predstavljajte si osebo
po 5 letih, ki je prebrala 60 tovrstnih knjig (eno na mesec) in
osebo, ki tega ni storila. Sami si lahko odgovorimo, kakšna je
razlika v razmišljanju teh dveh oseb.
Kaj vas najbolj motivira in žene naprej v poslovnem svetu?
V katere vrednote verjamete in vas vodijo?
Velik del moje motivacije je želja po boljšem življenju za vse v
Sloveniji, za boljšo družbo, za boljši poslovni svet, a vem, da
sem naiven. Močno verjamem v »miren« spanec, ki je vedno posledica poštenega dela in odnosa do vsega. Ko pošteno in trdo
oddelaš vsako aktivnost, potem imaš mirno vest in spokojen spanec.
Je ekipa Elektro energije ponovno povezana in dela resnično
zavzeto?
Povezanost še zdaleč ni takšna, kot pričakujem, da bo čez nekaj
časa. Gre za proces, za katerega verjamem, da se je začel. Trenutno stanje si še ne štejem za uspeh. Če bom imel dovolj priložnosti, lahko že zdaj napovem, da bomo čez nekaj časa še veliko boljša ekipa in med seboj dejansko povezani, še bolj odgovorni in predvsem bomo delovali zelo usklajeno. To bo moja stalnica v prizadevanjih skupaj s sodelavci. Postati moramo prava
ekipa, ki bo dihala in zmagovala skupaj. Zavedam se, da gremo
trenutno čez bolj »trde« situacije, ki pa so kot nalašč, da nas ojačajo in izločijo vse tiste, ki ne sodijo v to ekipo.
Katere lastnosti najbolj spoštujete pri svojih sodelavcih?
Maksimalno angažiranost in pripravljenost pošteno opraviti delo.
Nekateri se trenutno resnično angažirajo, cele dneve, vse dni. Dovolite mi, da pohvalim te sodelavce, na marsikaterem delovnem
mestu so ostali zvesti in zavezani Elektro energiji. Sporočam jim,
da bodo prišli tudi prijetnejši in boljši časi.
Kje vidite Elektro energijo čez 5 let?
Povezano s strateškim in renomiranim partnerjem, z dobro blagovno znamko ter stabilnim in zadovoljujočim poslovanjem za
lastnike, družbo in zaposlene. l
mag. Violeta Irgl, Elektro energija
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ICT4EVEU
Z električnim avtom bo zdaj lažje potovati med Ljubljano in Mariborom
Med testiranjem in delovanjem je sistem
gostovanja deloval zanesljivo, kar omogoča
širjenje sistema

Na novinarski konferenci

onec maja smo na novinarski konferenci predstavili pilotni projekt, ki je omogočil gostovanje za uporabnike
električnih vozil. Pilot je bil izveden v okviru mednarodnega projekta ICT4EVEU, ki ga sofinancira Evropska komisija.
Cilj projekta je bil uporabnikom električnih vozil omogočiti gostovanje na polnilnih postajah v ljubljanski in mariborski regiji,
na območju mest Pamplona in Vitoria (Španija) in v Bristolu (Velika Britanija). V projektu je sodelovalo 20 podjetij in organizacij iz štirih držav, med njimi štiri podjetja iz Slovenije
(Etrel, Elektro Ljubljana, Elektro Ljubljana OVE in
Elektro Maribor).
Ena izmed najpomembnejših storitev, ki so bile razvite
v okviru projekta, je gostovanje (angl. roaming). To pomeni, da uporabniki električnih vozil, ki so registrirani
pri različnih upravljavcih polnilnih postaj, lahko nemoteno potujejo po Sloveniji in uporabljajo vso polnilno infrastrukturo, ki je vključena v sistem gostovanja. Storitve, kot so rezervacija polnilnega mesta, polnjenje ter kasnejše plačilo storitve polnjenja in pregled
nad podatki vseh preteklih polnjenj, bodo tako dostopne
vsem registriranim uporabnikom, ne glede na lokacijo,
na kateri polnijo svoje električno vozilo.
V sistem je bilo vključenih 26 polnilnih postaj v upravljanju Elektro Ljubljana (8 postaj) in Elektro Maribor
ter DEM (18 postaj). Med enoletnim poskusnim obratovanjem je na teh polnilnih postajah električna vozila
polnilno 175 različnih uporabnikov, izvedenih je bilo
2692 polnjenj s skupno predano energijo 16.974 kWh).
Vsi uporabniki polnilnih postaj, ki jih upravlja Elektro
Ljubljana, so avtomobile napolnili tudi z okolju prijazno in čisto Zeleno energijo.

K

Uršula Krisper je na konferenci spregovorila tudi o načrtih za
prihodnje: »Projekt je veliko prispeval k uveljavljanju elektromobilnosti v Sloveniji, saj je uporabnikom električnih vozil omogočil polnjenje na večjem številu polnilnih postaj in olajšal potovanja z električnimi vozili na daljših razdaljah. Poleg večjega
zadovoljstva naših strank za čas trajanja pilota ter dviga ugleda
našega podjetja se je in se bo tudi v prihodnje povečala obiskanost polnilnih postaj, kar predstavlja temelj za širitev naše polnilne infrastrukture in vključitev dodatnih postaj v sistem gostovanja.«
Jure Ratej, vodja raziskovalnega oddelka v podjetju Etrel d.o.o.,
vodilnem podjetju pri nas na področju razvoja infrastrukture za
električna vozila, ki je razvilo informacijski sistem za gostovanje, je za zaključek zadovoljno dejal: »Med testiranjem in delovanjem je sistem gostovanja deloval zanesljivo, kar omogoča širjenje sistema gostovanja na polnilne postaje drugih slovenskih
in tudi tujih upravljavcev polnilnih postaj. Nadaljnji načrti vključujejo čim večjo pokritost polnilnih postaj v obmejnih regijah
Italije, Avstrije in Hrvaške ter na hrvaški obali, dolgoročno pa
ustanovitev centraliziranega sistema gostovanja za območje srednje in jugovzhodne Evrope.« l
Uršula Krisper, OE Storitve za uporabnike

Električna avtomobila na polnilnici
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NE POVSOD ENAKO
Vpliv vročine na porabo električne energije

obro se spomnim, ko sem še pred nekaj leti pisala, da
poletne visoke temperature ne vplivajo znatno na porabo
električne energije. Da še vedno v splošnem govorimo,
da se pozimi porabi več elektrike, ker smo več doma, dan je
krajši, morda se kdo dogreva z električno energijo, lastniki toplotnih črpalk rabijo elektriko za ogrevanje, pa čeprav le delno,
ostalo energijo dobijo iz okolice, več peremo, vse več imamo sušilnih strojev …
Če pa pod drobnogled vzamemo trenutne podatke in še dneve,
ko smo priča skoraj vročinskim rekordom, potem je situacija
nekoliko drugačna. Za primerjavo smo vzeli dve sredi, in sicer
v letošnjem marcu in letošnjem najtoplejšem mesecu, juliju.

D

Vpliv povečanih potreb po hladu je velik, ne
samo v pisarnah in pomožnih prostorih; tudi
serversko-strežniški prostori, ki so
nemalokrat nameščeni v takšnih stavbah,
ne bodo delovali, če ne bodo ustrezno
hlajeni.
Marca smo bili tisto sredo priča razmeroma milemu vremenu,
bilo je skoraj jasno, dnevne temperature pa nad 100 Celzija, a
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smo se še vedno ogrevali. Kot primerjalni dan smo vzeli letošnji 8. julij, ko je bilo krepko čez 300 Celzija.
Pri tem moramo vedeti, da težko z gotovostjo trdimo o neposrednem vplivu najvišjih temperatur na porabo električne energije za hlajenje, saj se naprave - sistemi za hlajenje - ne merijo
ločeno, zato lahko podamo oceno le na podlagi lastnih analiz.
Diagram prikazuje porabo električne energije za celotno območje
Elektro Ljubljana, torej koliko energije smo na vsakih 15 minut
prevzeli iz prenosnega omrežja, da smo oskrbovali naše končne
odjemalce. Vidimo, da smo že v nočnem času beležili večji odjem, nato sledi naraščanje odjema med 5. in 6. uro zjutraj. Porast je skoraj enak, tako spomladi kakor poleti. Krivulji pa se ločita po 8. uri zjutraj, ko je na vroč poletni dan odjem večji od
marčevskega. Ker diagram še narašča, dejansko lahko trdimo,
da gre za vpliv porabe na račun potrebe po hladu. Če primerjamo porast porabe v kWh, potem se je na julijski dan
poraba povečala za dobrih 5 %. Na marčevskem diagramu
je v večernih urah lepo viden vpliv odjema gospodinjstev, saj
slednji segment povzroči povečanje odjema po 18. uri.
Primer večje poslovne stavbe v Ljubljani, ki je bila zgrajena
pred pribl. 15 leti (pomembna je dobra izolacija objekta): Vpliv
povečanih potreb po hladu je velik, ne samo v pisarnah in pomožnih prostorih; tudi serversko-strežniški prostori, ki so nemalokrat nameščeni v takšnih stavbah, ne bodo delovali, če ne
bodo ustrezno hlajeni. Hlajenje stavb pomeni večji odjem, in to
kar v pasu. Nujno je ustrezno zastiranje oken pred neposrednim
sončnim sevanjem, če so prostori orientirani proti jugu ali zahodu. V prikazanem diagramu se je količina električne energije
v primerjanih dneh povečala za 49 %.
Primer velikega trgovinskega centra v Ljubljani (kot dokaz
vpliva povečane porabe električne energije na račun povečanih
potreb po hladu): Tu so prisotni še hladilniki za živila, hladilniki
v skladiščih, kar vse prispeva k povečani porabi. Količinsko gledano se je na ravni prikazanega dne poraba v vročem poletnem
dnevu povečala za 46 %.
Na podlagi naših izkušenj analize poslovnih stavb, kjer so nameščeni hladilni agregati, ki hladijo celotne stavbe, predstavljajo
dobrih 38 % celotne porabe električne energije. Ta podatek je
blizu podatkom, ki smo jih našli na spletu (vir: www.sdge.com),
po katerih se v poslovnih stavbah za klimatizacijo porablja 45
% električne energije, na drugem mestu je razsvetljava (22 %),
nato pisarniška oprema (14%), ventilacija (6%) - vgrajeni sistemi prisilnega prezračevanja, preostanek pa gre za ostalo porabo med delovnim procesom v poslovni stavbi. l
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Napotki za varčevanje z električno energijo
Tudi letos, še pred nastopom najvišjih poletnih temperatur,
vas pozivamo, da varčujete z električno energijo pri hlajenju
in klimatizaciji poslovnih prostorov. Napotke prenesite tudi
domov, saj je varčevanje z energijo in s tem zmanjševanje
nepotrebnih stroškov v dobrobit vseh nas.
• Bodite pozorni na nastavitev temperature hlajenja na lokalnih termostatih. Priporočljiva temperatura v obdobju hlajenja, ki zagotavlja udobje sedeči osebi, je od 23 ˚C do 25 ˚C,
v najbolj vročih dnevih je lahko celo nekoliko višja. Največje
ugodje v klimatiziranih prostorih vam bo pomenila nižja relativna vlaga, saj vlaga in sopara poleti naredita vroče dneve
»najtežje«.
• Termostati naj ne bodo izpostavljeni sončnemu sevanju, zato
preverite, če je vaš termostat nameščen npr. blizu okna.
• V poletnem času ob hlajenju odsvetujemo odpiranje oken.
• Zjutraj, ko je še hladno, temeljito prezračite prostore. Nato
zaprite okna in če ste na tisti strani stavbe, ki je izpostavljena
neposrednemu sončnemu sevanju, spustite žaluzije.
• Zmanjšajte klimatizacijo v prostorih, ki jih redko uporabljate
in za katere ni določenih posebnih zahtev glede klimatskih
razmer.
• Zmanjšajte delovanje klimatizacije izven delovnega časa. Ne
izklopite je povsem, kajti za pregret prostor boste porabili več
energije, da ga ponovno ohladite na priporočeno temperaturo.
Uršula Krisper, OE Storitve za uporabnike

ENERGIJA IN OBRATOVANJE
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IN ČRNI ZASLON
JE POSTAL BEL
Projekt AXEL – Microsoft AX Dynamics
za Elektro Ljubljana d.d.

Zaslona IIS in AX

o kar nekaj petletkah uporabe trenutnega poslovnega informacijskega sistema, ki ga poznate pod imeni ERC, IIS
ali kar »črni zaslon«, je prišel čas, da tehnologijo in procese, ki jih podpiramo z njo, posodobimo. Menjamo torej:
Poslovni informacijski sistem ali ERP (ang. Enterprise Resource
Planning) predstavlja jedro vseh informacijskih sistemov v podjetju, čeprav z njim običajno ne upravljamo tistih procesov zaradi katerih podjetje obstaja. Na poslovni informacijski sistem
so v našem primeru vezani procesi:
• načrtovanja in analiza (računovodsko-finančni kontroling);
• finance;
• računovodstvo;
• zagotavljanje kadrovskih prvin poslovnih procesov;
• nabava (tudi javno naročanje) in logistika materiala.
Zaradi posebnosti osnovnih procesov v podjetju bomo zagotovili še:
• projektni del;
• obračun nalogov za delo.
Naše osnovne procese distribucijo električne energije, vzdrževanje in gradnja DV omrežja,meritve, zaščito,.. vodimo skozi
druge informacijske rešitve. Nekatere od njih bomo kot vir ali
ponor podatkov povezali na AXEL. Rešitev, ki smo jo izbrali za
bodočo podporo jedru informacijskih sistemov najdete v drugih
podjetjih tako v Sloveniji kot po svetu. Za našo državo je seveda
prilagojena glede na zakonodajo in standarde. Zaslonske maske
so prevedene v slovenščino. Za razliko od preteklih let bodo analitiki zaposleni v Službi za informacijske rešitve Elektro Ljubljana
d.d. prevzeli večjo vlogo pri podpori posameznim procesom in
uporabnikom, ki sodelujejo v njih. S tem znanje o samih procesih zadržimo v podjetju.
Naloge uvedbe novega ERP sistema z imenom AXEL smo se lotili projektno. Poleg Elektro Ljubljana d.d. , sta v projekt vključeni še podjetji Informatika d.d. kot dobavitelj in Adacta d.o.o.
kot podizvajalec.
Naš prvi izziv je postala terminologija. Če kdo misli, da je v financah in računovodstvu vse jasno in standardizirano se žal moti.
V Elektro Ljubljana d.d. se naš svet vrti okrog »delovnega naloga«. Za vsako aktivnost ga potrebujemo, brez njega ne gremo
ne na teren, ne na bolniško. Rešitev AX tega pojma ne pozna v
tej obliki. Nalogi za delo bodo prihajali iz Maximo in bodo namenjeni našemu primarnemu delu. Režija bo morala svoje delo
popisati drugače. Uvajajo se delovni izkazi povezani s sistemom
registracije delovnega časa (RIS). AX uvaja znane računovodske kategorije , stroškovnega mesta (SM), stroškovnega nosilca
(SN) in kategorije kot so projekt, postavka naročilnice,…
Kadar podjetje uvaja standardno rešitev za svoj poslovni sistem
(mi pa uvajamo standardno rešitev tudi za obvladovanje sredstev – Maximo), je dolgoročno najceneje, če uvedemo funkcionalnosti, ki jih rešitev pozna sama po sebi. Ljudje smo najpri-

P

lagodljivejša bitja na tem svetu (in zato evolucijsko najuspešnejša) in kljub morebitnemu odporu na začetku ter energiji, ki je
potrebna za premagovanje tega odpora, laže spremenimo procese in sebe, napišemo nova organizacijska pravila in navodila.
AX namreč zahteva procesni pogled na delovanje podjetja. Kar
nekdo naredi v nabavi, se pozna v računovodstvu in poročanju.
Šifranti so vir zmage ali poraza vsakega poslovnega sistema,
zato smo se jih lotili temeljito in na vseh področjih. Dogovorili
se bomo kje je vir šifrantov in določili minimalno število oseb,
ki jih lahko dopolnjujejo. V red nas »sili« rešitev, pametno je, da
red sprejmemo.

Za razliko od preteklih let bodo analitiki,
zaposleni v Službi za informacijske rešitve
Elektro Ljubljana, prevzeli večjo vlogo pri
podpori posameznim procesom in
uporabnikom.
Imenovani na projekt sodelujejo na delavnicah, kjer dobavitelj
pobere zahteve naših procesov, nato pripravijo dokument, v katerem zapišejo koliko se naše želje razlikujejo od standardne rešitve, ki jo ponuja AX sam po sebi. Člani projektne skupine pregledajo predloge rešitve naših procesov in podajo mnenja. Ko je
dokument usklajen, pripravijo ključni uporabniki skupaj z vodji
procesov testne primere. Ponekod je le teh veliko (npr. različne
oblike nabave), drugje lahko uporabimo podatke iz obstoječih
sistemov (npr. plače in obračun DDV). Po testnih primerih pripravi dobavitelj rešitev v obliki prikaza bodočih zaslonskih mas.
Za vsak naš proces pokažejo kako bi ga v bodoče reševali. Če
se s tem strinjamo in potrdimo tako imenovani Blueprint, gre dobavitelj v razvoj. V tem času v podjetju čistimo šifrante, dopolnjujemo testne primere (in jih sporočamo dobavitelju), dobavitelj postavlja strojno opremo,… Proti koncu letošnjega leta bomo
dobili prve fizične rešitve, ki jih bomo v letu 2016 še pilili, testirali, se učili dela na njih. Za vse, ki sodelujemo pri projektu
je zaželeno, da potrebe izrazimo dokler je rešitev na papirju, ko
je enkrat v obliki rešitve na računalniku, so usklajevanja dražja.
Vsi , ki neposredno sodelujejo v projektu so bili zaprošeni, da
pripravijo poročila, ki jih morajo za različne deležnike pripravljati zdaj. Naj bo to uprava, SODO, revizorji, druge službe. Če
ni vneseno, ne bo na poročilu, če ne vnašajo sami, je potrebno
ugotoviti kdo vnese in v katerem delu procesa se to zgodi. Morda
bomo s projektom AXEL podrli kako ograjico, ustvarili nove procese, premaknili kako mejo. Zaradi bodočih integracij, bo vsak
od nas vedel kaj dela »sosed« in kako mu s svojim delovanjem
lahko pomaga. l
dr. Alenka Kolar, Vodja SIS in TK (po pooblastilu)
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NISEM PISARNIŠKI MIŠ
Pogovor s Samom Šarcem, novim izvršnim direktorjem OE SDO
jetja je maksimiranje dobička iz poslovanja. Je ena največjih
multinacionalk na svetu z značilno matrično organizacijsko strukturo, ki je zelo zapletena, precej bolj kot v Elektro Ljubljana. Drugače pa so razlike zanemarljive. Čeprav je osnovna dejavnost
Elektra Ljubljana bolj usmerjena na odjemalce in preskrbo z
električno energijo in ne toliko na trg. Tudi država si zadnja leta,
kot večinski lastnik Elektra Ljubljane, želi čim več dobička.
Manjša razlika je morda pri procesih odločanja, ki so tukaj zaradi velikosti podjetja nekoliko bolj centralizirani, medtem ko je
v multinacionalki to bolj razpršeno po posameznih področjih.
Za katere izkušnje menite, da vam bodo pri delu v Elektru
Ljubljana prišle najbolj prav?
Zagotovo sem si nabral veliko koristnih izkušenj v podjetju, ki
zaposluje 360.000 ljudi po celem svetu. Poleg multikulturnega,
večjezičnega okolja, v katerem se veliko naučiš, so to predvsem
izkušnje iz delovanja velikih sistemov, korporativnega upravljanja, pridobiš pa tudi veliko drugih znanj, ki niso strogo tehnična, znanja s področja financ, prava, poslovanja in menedžmenta.
Kakšni so bili vaši prvi meseci v Elektru Ljubljana?
V teh prvih mesecih mi je veliko pomagalo prijetno vzdušje, ki
sem ga začutil med zaposlenimi. Začel sem z obiski enot in nadzorništev, kjer sem se spoznal s sodelavci ter se seznanil z operativnimi problemi. Vtisi ob teh obiskih so bili spodbudni, saj tu
lahko resnično doživiš raznovrstnost dejavnosti Elektra Ljubljana.
Pomembno je, da grem čim večkrat na teren, kjer se srečujem in
pogovarjam s sodelavci, da grem pogledat, kaj in kako delajo.
Pozitivno delovno okolje gotovo prispeva k temu, da je delo
učinkovito in dobro opravljeno.

amo Šarec že vse življenje dela v elektroenergetiki. Po začetnih letih na Elesu in skoraj 20 letih na mestu direktorja
področja Energetika v Siemensu se je letos odločil sprejeti nov izziv in svojo poklicno pot nadaljevati v Elektru Ljubljana.

S

Prihajate iz precej drugačnega delovnega okolja. Kakšne razlike opazite, po teh nekaj mesecih na Elektru Ljubljana, med
delom v multinacionalki in podjetjem v večinski državni lasti?
Osnovno področje dela je precej podobno. Siemens je mednarodno podjetje, ki deluje na konkurenčnem trgu, glavni cilj pod-

Kakšno predstavo ste imeli prej o Elektru Ljubljana? Kaj je
prispevalo k odločitvi, da poklicno pot nadaljujete ravno tu?
Prepričan sem bil, da je delovno mesto, ki ga sedaj opravljam,
priložnost, da lahko delam na večjih projektih in se ukvarjam z
operativnim delom. Elektro Ljubljana pa poznam tudi že od prej,
ker smo v preteklosti že poslovno veliko sodelovali. Predvsem
pa sem delo v največjem distribucijskem podjetju čutil kot izziv, saj verjamem, da je tu še veliko možnosti za razvoj. S svojim znanjem bi lahko ne le veliko prispeval, ampak se tudi sam
veliko naučil.
Kakšno delovno okolje bi si želeli vzpostaviti, glede na to, da
usklajujete delo približno 650 ljudi?
Vedno se mi je zdelo pomembno vzpostaviti direktno in odprto
komunikacijo, ki je temelj za dobro sodelovanje. Delo mora biti
dobro opravljeno in če je komunikacija neposredna in konkretna,
je potem vse lažje.
Se lahko sodelavci vedno obrnejo na vas z vprašanji, po pomoč?
Ja, to bi jim vsekakor priporočil.
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Kako vas je izobrazba pripravila za to, kar počnete?
Samo formalna izobrazba je za marsikatero delovno mesto odločno premalo. S študijem elektrotehnike sem sicer dobil dobro
podlago, a se potem vse življenje učimo. In jaz sem imel srečo,
da sem imel veliko priložnosti za to.

Pomembno je, da grem čim večkrat na
teren, kjer se srečujem in pogovarjam s
sodelavci, da grem pogledat, kaj in kako
delajo.

idej, saj vidim precej izzivov na področju poenostavitve dela.
Menim, da bo načrtovani novi informacijski sistem prinesel tudi
lažji nadzor in obvladovanje samega dela. Želel bi si zagotoviti
dobro in varno delovno okolje, zadovoljstvo zaposlenih ter uspešno in učinkovito izvajanje vseh investicij ter vzdrževanja
omrežja.

Športnik po duši

Diplomirani inženir elektrotehnike, je to še vedno naziv, ki
ima ugled v družbi?
Zdi se mi, da so se v zadnjih desetletjih mladi ljudje premalo
odločali za študij inženirsko-tehničnih poklicev na sploh. Ti poklici so bili mogoče malo premalo cenjeni, kar se danes nedvomno
pozna.
Veliko mladih in sposobnih ljudi iz generacij, ki so prišle za
nami, je videlo več možnosti za službo in kariero v pravu, ekonomiji in družboslovnih vedah. Danes pa vidimo, da je na družboslovnem področju bistveno težje priti do perspektivnega poklica. Inženirski poklic je bil v očeh mlajše generacije kar malo
zapostavljen, kar za družbo ni najbolje. V razvitih ekonomijah
je veliko več tehničnega kadra in zdi se mi, da imajo boljši ugled
kot pri nas.
Je kriza morda prinesla zasuk tega trenda?
Da, občutek imam, da je kriza veliko stvari obrnila na glavo in
da se je na tem področju situacija izboljšala. Realno gospodarstvo in industrija potrebujeta inženirje in mislim, da počasi prihaja do tega zavedanja.
Če bi se še enkrat odločali za poklic, bi izbrali enako?
Moj oče in sestra sta strojna inženirja, tako da je to nekako v družini, čeprav oče ni preveč maral elektrotehnike. Ob koncu gimnazije sem si želel študirati nekaj tehničnega in študij elektrotehnike se mi je zdel najbolj privlačen.
Pa ste v mladosti kaj »šraufali« doma? Razstavili kak radio?
V glavnem sem »šraufal« mopede, osnovne stvari sem znal narediti tudi pri elektriki, zdaj pa znam bolj ali manj vse za domače
potrebe … Da bi pa kakšen radio razstavil, to pa ne, jaz sem študiral smer jaki tok in ob pogledu na vse tiste male komponente
izgubim veselje. Jaki tok, to je pa že nekaj bolj konkretnega
(smeh) …
Kaj je tisto, kar vas v življenju žene, da vsako jutro vstanete
in greste naprej?
Življenje je lepo. Je polno poslovnih in zasebnih izzivov. Poslovnih
je v tem okolju kar veliko, čeprav je področje elektroenergetike
tudi nekoliko v krizi, te naprej vedno ženejo izboljšave, ki bi jih
lahko naredil in projekti, pri katerih lahko sodeluješ ter se kaj
novega naučiš. Zasebno pa seveda skrb za dom in otroke.
Ko se boste čez eno leto ozrli nazaj, na svoje delo tu, v Elektru Ljubljana, kaj bi radi videli?
Rad bi videl dobro ekipo, ki bo dobro delovala in komunicirala.
Želim si pozitivno naravnano delovno okolje. Imam tudi veliko

V prostem času sem rad doma in se posvetim v glavnem
hčerkama, ki sta stari 9 in 16 let. Mlajša hčerka ima zelo
rada konje in jahanje, medtem ko predstavljajo najstniška
leta s starejšo hčerko precejšnji izziv tudi zame. Del prostega časa posvetim športu, veliko se ukvarjam s potapljanjem, smučanjem, tenisom, jadranjem in gorskim kolesarjenjem. Enkrat tedensko pa igram tudi košarko. Dopusti so
praviloma bolj aktivni. l
mag. Kristina Sever
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UPORABA ELEKTRIČNEGA VOZILA
Dijakom Gimnazije Jožeta Plečnika smo predstavili projekt MOBINCITY

Dijakom Gimnazije Jožeta Plečnika smo predstavili projekt

ed nalogami pri projektu MOBINCITY, pri katerem sodelujemo kot partner, smo 10. junija aplikacijo za uporabnike električnih vozil predstavili tudi morebitnim
bodočim voznikom okolju najprijaznejših vozil, vozil na električni pogon.
Dijakom smo prek aplikacije orisali razliko izkustvene uporabe
električnega vozila, tako da so si lahko na pametnem telefonu z
aplikacijo MOBINCITY predstavljali pot, nekako tako kot naša
izmišljena Alice.
V okviru projekta MOBINCITY se ni razvila le kompleksna aplikacija na pametnem telefonu, temveč tudi načrtovalec poti, nameščen kot naprava v avtomobilu. Aplikacija na telefonu nam
bo pomagala pri vnaprejšnjem načrtovanju poti, enota v avtomobilu pa bo sproti spremljala našo vožnjo in nas usmerjala po
najoptimalnejši poti.
Gre za kompleksno zasnovo celotnega sistema, kjer se zbirajo
podatki iz avtomobila (baterije, vožnja, poraba …), zunanji podatki (promet, vreme, stanje na cestah …), ki so nam lahko v pomoč pri načrtovanju poti, podatki o polnilnih postajah in seveda
o možnostih rezervacije ter polnjenja električnih vozil. Zavedati
se moramo, da je vožnja s povsem električnim vozilom nekoliko
drugačna izkušnja za voznika kot vožnja z vozili na bencin ali
dizel ali s hibridi. Ko nam zmanjka energije v baterijah, gorivo-

M

energijo lahko dobimo le na vtičnici, tako da načrpamo električno energijo. Ključno pri polnjenju pa je, da se polnjenje ne zgodi
v nekaj minutah, temveč je povsem odvisno od moči vira in tudi
od avtomobila. In prav zato uporabniki potrebujemo vodiča, načrtovanje poti, in čim več informacij, da bomo brez težav, mirno
prispeli na cilj.

Ključno pri polnjenju pa je, da se polnjenje
ne zgodi v nekaj minutah, temveč je
povsem odvisno od moči vira in tudi od
avtomobila. In prav zato uporabniki
potrebujemo vodiča, načrtovanje poti, in
čim več informacij
Sistem vključuje množico dejavnikov, ki lahko vplivajo na vožnjo. Upošteva vremenske razmere, stanje prometa, možnosti polnjenja med potjo, izbor najoptimalnejše polnilnice, če je potrebno tudi možnosti vseh načinov javnega prevoza, prostih javnih
in zasebnih parkirišč ter parkirnih garaž, predvideva, s koliko
polnimi baterijami bomo prispeli do cilja, zna nas preusmeriti
na poti ... Zakaj so vključene tudi informacije o javnem prevozu,
o avtobusih, vlakih in najemu koles? Zamišljen je kompleksen
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Konceptualna zasnova
projekta MOBINCITY

pristop pri razvoju aplikacije, denimo, da si voznik električnega vozila
premisli in želi avtomobil pustiti nekje parkiranega, svojo pot do cilja
pa nadaljevati z avtobusom ali kolesom. Aplikacija upošteva razmere v
velikih mestih, kjer se ljudje zelo pogosto odločajo za javni prevoz in
v našem primeru bi najeto električno vozilo zamenjali za npr. podzemno
železnico ali pa kolo. Če bo uporabnik aplikacije MOBINCITY izbral
opcijo javnega prevoza, mu bo aplikacija za izbran način transporta
predlagala nadaljevanje poti z vsemi podatki - postaja, vozni red, prispetje na cilj. Aplikacija je narejena tako, da se lahko uporabi povsod
po Evropi, le prave podatke mora črpati, kar je mogoče doseči z nadgradnjami.
Aplikacija prioritetno upošteva željo uporabnika. Čeprav nas bo želela
preusmeriti, bodisi zaradi nesreče ali zastoja v prometu, bomo lahko zavrnili predlagano pot. Pri izračunu poti pa se upošteva tudi vpliv terena
na vožnjo, ne zgolj našega izbranega načina. Algoritmi upoštevajo porabo električne energije pri vožnji v hrib in nato povratno polnjenje baterij ob spustu, če imamo vključeno klimo ali pa gretje. Upoštevno je
tudi število potnikov.
Aplikacija je dostopna na spletni strani projekta MOBINCITY in je na
voljo za preskus. l
Uršula Krisper, OE Storitve za uporabnike
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MED NAJBOLJŠIMI
Elektro Ljubljana d.d. z najvišjo oceno bonitete odličnosti AAA in bonitetno oceno SB5

poslovnem svetu so informacije o bonitetah poslovnih
partnerjev izrednega pomena. Kot ključni dejavnik nastopajo v kreditnih razmerjih, v poslovnih pogodbah, pri
nakupih in prodajah podjetij, pri skupnih vlaganjih in še v mnogo
drugih oblikah sodelovanja med podjetji. Ko se podjetje pri svojem poslovanju sreča s poslovnim partnerjem prvič, je boniteta
podjetja zagotovo tisti podatek, ki ga najprej preveri.
Beseda boniteta izvira iz latinskega jezika, pri čemer bonus pomeni dober in bonitas ugodnost. Boniteta je pojem, ki pojasnjuje
kakovost in zanesljivost poslovnega partnerja.

V

Pomen bonitetne ocene
Zadnja finančna kriza, ki se je pri poslovanju med poslovnimi
subjekti odrazila predvsem v splošni nelikvidnosti, je poudarila,
da lahko marsikatero uspešno podjetje propade zaradi neustreznih poslovnih partnerjev. S ciljem zmanjšanja tveganj pri poslovanju se je zato povečalo povpraševaje po bonitetnih ocenah
in finančnih podatkih o potencialnih poslovnih partnerjih. V razmerah splošne nelikvidnosti in zelo restriktivne politike bank glede
kreditiranja je narasla tudi stopnja nezaupanja med poslovnimi
subjekti. Večina energije vodstva podjetja je bila usmerjena k obvladovanju vedno večjega tveganja neplačila obveznosti s strani
poslovnih partnerjev. V takšnih okoliščinah je presoja bonitete
in računovodskih izkazov poslovnih partnerjev nepogrešljiv element pred sklenitvijo kakršnega koli posla. V iskanju rešitve so
se podjetja začela vse pogosteje obračati na bonitetne agencije
in njihove izkušnje o presoji poslovnih subjektov ter na njihove
ocene verodostojnosti, kredibilnosti in zaupanja - bonitetne ocene.
Bonitetna ocena omogoča razvrščanje poslovnih subjektov glede
na ocenjeno kreditno tveganje. Preprosto povedano to pomeni,

Zgodovinski pregled bonitetne ocene Elektra Ljubljana d.d. v
obdobju 2007-2015, podeljene s strani Agencije RS za
javnopravne evidence in storitve (AJPES)
mag. Tadeja Areh, OE Računovodsko finančne storitve

da odraža oceno poslovanja podjetja in nekoliko posplošeno rečeno določa kvaliteto podjetja, ki se kaže v zanesljivosti, uspešnosti, perspektivi in solidnosti podjetja. Višja kot je bonitetna
ocena, manjše je tveganje podjetja, da bo pri poslovnem sodelovanju z izbranim podjetjem imelo težave pri izvedbi pogodbeno dogovorjenih del in poplačilu obveznosti.
Bonitetna ocena ima torej motivacijsko funkcijo, saj si podjetja
želijo ustvarjati dober ugled in pridobiti čim višjo oceno, saj so
jim tako odprta vrata pri poslovanju in veljajo za zaupanje vredno
podjetje. Po drugi strani pa lahko podjetja z bonitetno oceno
zmanjšajo notranja tveganja izpostavljenosti kupcem in dobaviteljem, ki bi lahko povzročili škodo podjetju.

Metodologije ocenjevanja bonitete podjetij
Metodologije za izračunavanje bonitete niso vedno enake. Zelo
pogosto si posamezni poslovni partnerji organizirajo lastne kriterije za ugotavljanje bonitete.
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ZAKAJ JE BONITETNA OCENA POMEMBNA
Bonitetno oceno uporabljajo vsi, ki so na kakršenkoli način povezani s podjetjem, to so:
• Dobavitelji, ki jih zanima, ali jim bo podjetje naročeno
blago oz. storitev plačalo; če slutijo nevarnost neplačila,
zahtevajo avansno plačilo ali zavarovanje plačila.
• Kupci, ki jih zanima predvsem dolgoročna sposobnost
podjetja, da zagotavlja konkurenčne proizvode in storitve.
• Zaposleni, ki so v zadnjem obdobju ostali brez zaposlitve
in plač, še več pa brez plačanih prispevkov; visoka boniteta podjetja v očeh delavca pomeni višjo zaposlitveno varnost in torej močan stimulativni dejavnik.
S strani države pooblaščena agencija za vodenje javnih registrov
je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki določa bonitetne ocene slovenskih podjetij po
modelu AJPES S.BON. Določitev bonitetnih ocen je skladna z
Basel II regulativo.
V mednarodnem poslovanju pa je v praksi bonitetna ocena, ki
jo na podlagi standardiziranih in preizkušenih metodologij izdelajo neodvisne strokovne institucije (npr. Fitch, Moodies, Standard and Poors,), ki pred izdajo bonitetne ocene temeljito pregledajo poslovanje tistega, o čigar boniteti sodijo.
Določitev bonitetnih ocen slovenskim podjetjem z modelom AJPES S.BON temelji na analizi

Najvišja ocena bonitetne odličnosti družbi
zagotavlja status najzanesljivejšega,
kredibilnega in nizko tveganega poslovnega
subjekta
računovodskih izkazov in podatkov o poslovnih računih, blokadah računov, o prisilnih poravnavah, stečajih, likvidacijah in izbrisih za zadnje poslovno leto. Ker je bonitetna ocena izračunana na podlagi različnih kazalnikov poslovanja podjetja (kazalniki dobičkonosnosti in denarnega toka, likvidnosti, zadolženosti, produktivnosti, aktivnosti in upravljanja z obratnim kapitalom, velikosti ter rasti), poda grobo oceno o poslovanju nekega
podjetja in je lahko dobra orientacijska točka, ko se podjetje
odloča za poslovno sodelovanje. Poleg poslovanja podjetja na

bonitetno oceno vplivajo tudi razmere v dejavnosti oziroma skupini v kateri podjetje posluje in pa relativni položaj podjetja v
celotni populaciji slovenskih podjetij.
Med najpomembnejše podatke za oceno bonitete podjetij torej
sodijo finančni podatki, vendar postajajo v zadnjem času čedalje pomembnejši tudi razni drugi podatki in informacije, povezani s podjetjem, predvsem tisti, ki so neposredno povezani s
plačilno disciplino podjetja in drugi t.i. nefinančni kazalniki (podatki o vodstvu podjetja, lastniški strukturi, informacije o vodstvu in njihovih sposobnostih ter preteklih dejanjih ipd.). V nepredvidljivih ekonomsko finančnih razmerah imajo lahko nefinančni kazalniki še poseben pomen pri presojanju posameznega
podjetja.

Bonitetni razredi
S.BON AJPES model slovenske poslovne subjekte razvršča v
10 bonitetnih razredov, določenih glede na kreditno tveganje. Slovenska bonitetna ocena (SB1) kaže na zmožnost poslovnega subjekta za poravnavo svojih obveznosti v obdobju 12 mesecev po
datumu izdelave računovodskih izkazov. Bonitetne ocene si sledijo od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena.
Ta segment bonitetnih ocen predstavlja razrede plačnikov, obstaja pa tudi bonitetna ocena SB10d, kamor so uvrščeni neplačniki. Ta ocena je pripisana tisti poslovnim subjektom, pri katerih je dejansko prišlo do nastopa dogodka neplačila.
Bonitetne ocene SB po modelu S.BON AJPES so neposredno
primerljive z mednarodnimi bonitetnimi ocenami Moody´s Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor´s. Bonitetne
ocene trenutno treh največjih mednarodno priznanih bonitetnih
agencij so izražene v črkah in pomenijo boniteto oziroma verjetnost, da bo dolžniška obveznost poplačana.
Poznavanje bonitetne ocene je za podjetje instrument s katerim
lahko zmanjša tveganja nepravilnih, nevarnih in škodljivih
poslovnih odločitev. Poznavanje bonitetne ocene pa ne pripomore zgolj k odkrivanju in izogibanju nevarnosti, temveč tudi k
čim zgodnejšemu odkrivanju in izrabi poslovnih priložnosti. Pri
vsem tem pa je pomembno, da podjetje bonitetno oceno pravilno
prebere in razume, sicer mu ne da prav veliko uporabnih
informacij. l
mag. Tadeja Areh, OE Računovodsko finančne storitve

Lestvica mednarodnih ocen dolgoročnega
likvidnostnega tveganja

1. Poimenovanje bonitetnih ocen kot SB in številke pripadajočega bonitetnega razreda izhaja
iz krovnega imena metodologije S.BON AJPES modela in predstavlja kratico za slovensko
boniteto (SB).
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ELEKTRIKA JE PRIŠLA!
o zavpili otroci, ko je v 1. razred OŠ Nove Jarše vstopil
Električar Piko. Po pogovoru o tem, od kod pride elektrika, za kaj jo potrebujemo in kako varčevati z njo, je
otroke tudi zelo zanimalo, koliko je Piko star. Pa jim ni takoj povedal, so morali najprej izračunati.
Nato se je začel razvedrilni del programa. Otroci so pomerili
ogromne Pikove rokavice in čelado in navdušeno pozirali učiteljici s fotoaparatom. Električar Piko je otroke sfriziral z balonom,
nekoliko razočarani so bili le tisti s čisto kratkimi lasmi.
Na koncu je sledilo še obvezno guganje - kar 23 se jih je zvrstilo.
Električar Piko je še vedno v zavidljivi formi! l

S

Električar Piko z vnučkama

“Nikin dedek je prav poseben dedek. Prijeten, skrben in ljubeč
do svojih vnukinj, drugačen pa zato, ker je po poklicu električar.
V torek, 19. 5. 2015, nas je na Nikino povabilo obiskal. Predstavil nam je svoj poklic. To mu je nadvse dobro uspelo na igriv
in prijeten način. Vsi smo uživali ob njegovi predstavitvi, saj smo
se gugali na vrvi, z balonom preizkušali statično elektriko, klepetali. Najbolj sta ga občudovali njegovi »sončici« Neja in Nika,
ki sta na svojega dedka zelo ponosni.”l

»Žice grejo po zraku zato, da se jih majhni otroci ne morejo
dotakniti

DEDEK PIKO ZA NIKO
lektričar Piko je obiskal tudi vrtec Cepetavček v Mirni peči,
kjer je z otroki v prijetnem druženju seznanil malčke z
elektriko in delom elektromonterjev na terenu. Z obiskom
v vrtcu je naredil tudi veliko veselje svojima vnučkama Niki in
Neji.

E

Darja: Tvoj dedi pa je zelo prijeten in nam je tako zabavno predstavil svoj poklic!
Nika: Ja, sej vem!
Električar je rekel, da ne smemo prijemati elektrike,
Naja jo je pa že.
Anej
Povedal nam je, da je elektrika v zemlji, da rabiš čelado,
če ti kaj na glavo pade.
Rok
Všeč mi je bilo, ko se je pripel za kljuko.
Žiga
Meni je bilo najbolj všeč, ko nas je na vrvi gugal.
Elza
Z balonom nas je po glavi podrgnil in so nam lasje
pokonci stali.
Nuša
Povedal je, da se elektrika ne vidi, da pa nas lahko strese.
Anže C.
Elektrika te lahko tudi ubije in je nevarna.
Jakob

Otroci si najbolj zapomnijo guganje na varnostnem pasu

Darja Rozman, Vrtec Cepetavček – Mirna Peč
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IZOBRAŽEVANJE VODIJ
S PODROČJA VODSTVENIH VEŠČIN
Vodja ima velik vpliv pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
svojih podrejenih

Elektru Ljubljana smo skladno s polnim certifikatom
Družini prijazno podjetje izvedli izobraževanje vodij na
predmetnem področju s poudarkom na pomenu pozitivnega odnosa do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.
V zadnjih letih je pomen usklajevanja poklicnega in zasebnega
življenja prišel v ospredje predvsem zaradi vse pogostejšega zaposlovanja obeh partnerjev, dolgih delavnikov in stresnega življenja tako na delovnem mestu kot v zvezi z usklajevanjem dela
in prostega časa oz. skrbi za družino. Oblikovanje sinergije med
številnimi področji življenja zahteva številne ukrepe in dobro sodelovanje tako zaposlenih med seboj, njihovih vodij, družinskih
partnerjev, šol, vrtcev, sindikatov itd. Vse naštete strani se morajo zavedati obstoja problema usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter njihove odgovornosti za sprotno reševanje problemov.
Zagotovo pa ima ključni pomen pri usklajevanju poklicnega in
zasebnega življenja prav vodja. Z omogočanjem sinergije na teh
dveh področjih vodja pri svojih podrejenih bistveno pripomore
k učinkovitosti pri delu in pripadnosti delodajalcu. V ta namen

V

Kadrovanje
v preteklih
mesecih

smo v družbi z namenom za dosego optimalnega učinka usposabljanja izvedli več delavnic na temo izobraževanja vodilnih na
področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja s poudarkom na organizaciji časa. Delavnice so potekale v obliki
»učnih delavnic«, v katerih so se predavanja prepletala z aktivnimi oblikami učenja, s študijami primerov, analiz lastne situacije, z igro vlog ter z individualnim in s skupinskim delom.
Delavnice je izvedla predavateljica mag. Irena Deželak, ki je
tudi dvakratna dobitnica nagrade TOP 10 Predavatelj v Sloveniji, s strani Ekvilib Inštituta pa je tudi certificirana za izvedbo
modula »Izobraževanje vodilnih na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja«. Treh delavnic se je skupno udeležilo 60 vodij.
Veseli nas, da smo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje izvedli izobraževanje vodij s področja vodstvenih veščin, ki
so bila s strani udeležencev sprejeta zelo pozitivno in ocenjena
zelo visoko. Na ta način smo v naši družbi zagotovo naredili velik korak naprej na področju osveščanja vodij o pomenu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter njihovega vpliva
na ohranjanje ravnovesja med družino in delom. l

Zadovoljni udeleženci
»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.«
Barbara Forte, Kadrovska služba

V preteklih mesecih sta se nam pridružila Samo Šarec (izvršni direktor OE Storitve na DO)
in elektromonter Tadej Andrejčič (DE Novo mesto).
Z delovnim razmerjem pa so zaključili sodelavci Andrej Ocepek, Štefan Bajde in
Matjaž Filipič.
V tragični nesreči nas je zapustil sodelavec Roman Paškulin.
Za vedno so nas zapustili naši nekdanji sodelavci - upokojenci Pavel Novak,
Ignacij Orel ml., Malc Anton, Helena Bobič, Janez Jevnikar in Franc Brajer.
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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bljani sem že prej imela službo, večino svojih prijateljev in
hobije. Bil pa je tudi že čas, da se odselim od doma.
Družine še nimam in je v bližnji prihodnosti še ne načrtujem.
Prepričana sem, da je družina največja sreča v življenju, a se
mi v tem trenutku dogaja toliko drugih stvari.
Prosti čas najraje namenim športu in plesu. Od športa mi je najbolj zanimiv badminton, ker je hiter in dinamičen. Najbolj pa
me sprošča hoja v hribe, kjer si človek zares odpočije glavo.
Prav sodelavke na Elektru pa so me navdušile tudi nad tekom.
Danes si življenja ne predstavljam več brez plesa, saj je zame
to najboljši način zabave in druženja. Pred leti sem začela plesati salso in potem nadaljevala z bachato, cha cha-jem, zoukom,
kizombo in west coast swingom. Čeprav sem zaradi obveznosti ples postavila nekoliko na stranski tir, pa se tej obliki sprostitve, če bo le mogoče, v življenju ne želim odpovedati. l

Irena Sokol
OE RFS

“V takem kolektivu je zares lepo delati in
čeprav zjutraj taakooo zelo ne maram
zgodaj vstajati, je vseeno ‘’fajn’’ priti v
službo.”
Že skoraj eno leto delam v računovodsko-finančni službi Elektro Ljubljana. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana ekonomistka. Študirala sem na ljubljanski Ekonomski fakulteti,
kjer sem se med študijem odločila za bančno-finančno smer.
Še preden sem se zaposlila v Elektru Ljubljana, sem se odločila, da bom svoje znanje nadgradila v smeri notranje revizije.
Zato sem se vpisala v izobraževalni program na Slovenski inštitut za revizijo, za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor. Z izpiti sem že proti koncu, potem pa me
čaka še zaključna naloga.
Ob prihodu na Elektro Ljubljana me je direktor OE RFS z namenom, da se takoj spoznam s čim širšim naborom nalog, povabil k delu v tajništvu. To se je izkazalo kot odlična kadrovska poteza, saj je bil to najboljši način, da se spoznam s širokim krogom sodelavcev in njihovim delom. Delo samo po sebi
je bilo dinamično. Od novega leta naprej pa krožim po posameznih področjih RFS. Delovne naloge so zelo različne, zahtevajo tudi široko znanje, vsem pa je skupna potrebna natančnost. Trenutno je zame največji izziv v kratkem času pridobiti čim več znanja od mojih mentorjev. Z vsakim mesecem
zadovoljstvo postaja večje, saj počasi sestavljam mozaik delovanja našega oddelka kot celote.
V svojem kolektivu se zelo dobro počutim in bi se želela zahvaliti celotnemu oddelku RFS in vsem ostalim, s katerimi sem
zaradi narave svojega dela imela stike na dnevni ravni, za zares lep sprejem ter lep in korekten odnos. V takem kolektivu
je zares lepo delati in čeprav zjutraj taakooo zelo ne maram
zgodaj vstajati, je vseeno ‘’fajn’’ priti v službo.
Delo naj bi človeku pomenilo najprej socialno varnost, če pa
imaš srečo, da svoje delo rad opravljaš, da z njim rasteš in da
se v delovnem okolju dobro počutiš, pa je še toliko bolje.
V Ljubljani živim že dobra tri leta, sicer pa prihajam iz Kranja. Za selitev sem se odločila iz različnih razlogov. V Lju-

Tadej Andrejčič
DE Novo mesto, Elektromonter

“Skupaj z ženo in 18-mesečno hčerko
živim v Martinji vasi pri Veliki Loki. V
naslednjih mesecih pa pričakujemo
novega družinskega člana.”
V podjetju Elektro Ljubljana sem zaposlen od 1. junija letos.
Po končanem srednješolskem izobraževanju, smer elektrikar
elektronik, sem nekaj let delal kot proizvodni delavec, nato pa
kot poklicni voznik.
Delo na Elektru mi je v veselje, hkrati pa mi predstavlja velik
izziv. V tem obdobju opravljam delo v skupini za izgradnjo.
Terensko delo je raznovrstno, nikoli dolgočasno in to mi zelo
ustreza. V novem kolektivu se odlično počutim, saj so odnosi
med sodelavci sproščeni in pozitivno naravnani.
Skupaj z ženo in 18-mesečno hčerko živim v Martinji vasi pri
Veliki Loki. V naslednjih mesecih pa pričakujemo novega družinskega člana. Prosti čas rad preživim z družino. V veliko veselje pa mi je tudi kajakaštvo, gorsko kolesarstvo in turno smučanje. l
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e-Volan na Kanalu A

Na pot s stekleničko vode

Ali želite električni avto polniti doma?

Dehidriran voznik je enako nevaren kot alkoholiziran

“Z oddajo smo zagotovo podali ključne
informacije o nameščanju domačih
polnilnih postaj in to s stališča upravljavca
distribucijskega omrežja.”
Za oddajo e-Volan na nacionalni televiziji smo v začetku junija pripravili prispevek o polnjenju električnih vozil doma.
Prispevek smo posneli na primeru zasebne hiše in večstanovanjskega objekta starejše gradnje v Ljubljani. Poglavitno
vprašanje je bilo, kaj mora lastnik novega električnega avtomobila narediti na svojem priključnem oziroma merilnem mestu, če si želi pri sebi doma namestiti polnilno postajo. Najpomembneje je, da glede na način polnjenja investitor v polnilno postajo določi, kako hitro si želi napolniti svoje vozilo.
Hitrost polnjenja pa je odvisna od toka oziroma moči polnjenja. Če avtomobil dopušča, potem si lahko omislimo tudi hitro trifazno polnjenje, pri čemer se moramo zavedati, da običajni hišni priključki take moči ne omogočajo. Tako bo v večini primerov sledil postopek vloge za povečavo obstoječega
priključka. Zagotovo bo potrebno na notranjih instalacijah na
novo izgraditi ali pa vsaj nadgraditi instalacije, da bo mogoče
na varen način prenašati velike tokove trifaznega polnjenja.
V oddaji smo opredelili okvirne stroške povečave moči in podali okvirno oceno del in polnilne postaje. Za manj zahtevne
lastnike električnih vozil pa se za enofazno počasno polnjenje lahko uporabi že kakšna obstoječa vtičnica na vrtu ali garaži. Seveda je smiselno še preveriti vodnike, če ustrezajo preneseni moči. Takšno počasno polnjenje bo lastnik avtomobila
uporabljal pri dolgotrajnem počasnem polnjenju preko noči,
ki naj bi zadostilo potrebam večine. Seveda je lastnik vozila
tisti, ki izrazi svojo željo, izbrani avtomobil pa narekuje pogoje.
Z oddajo smo zagotovo podali ključne informacije o nameščanju domačih polnilnih postaj in to s stališča upravljavca
distribucijskega omrežja. Opozorili pa smo tudi na povečanje odjema električne energije na račun polnjenja vozila.
Oddaja je dostopna tudi na spletu
(http://www.volan.si/…/odd…/4863-15—oddaja-volan-1206-2015/).l
Uršula Krisper, OE Storitve za uporabnike

Strokovnjaki britanske univerze Loughborough so se posvetili doslej skoraj prezrti temi o vplivu pravilne hidracije na koncentracijo in vozne lastnosti voznika.
Najnovejša raziskava, objavljena v reviji Journal of Physiology and Behavior, nakazuje na to, da premalo vode v telesu
pripelje do zmanjšane aktivnosti možganov, kar pomeni padec koncentracije, pozornosti in kratkoročnega spomina. Pojavijo se tudi glavoboli, ljudje se počutijo utrujeno in otopelo.
Kako so potekali testi?
Pri testu je sodelovalo 12 izkušenih voznikov prostovoljcev,
ki so opravljali vaje na simulatorju vožnje. Prvi “mokri” dan
so imeli na razpolago dovolj tekočine, vsako uro so popili po
200 ml vode. Drug dan so podobne vaje izvajali po tem, ko so
na uro prejeli le po 25 ml vode, kar naj bi pomenilo tipične
razmere, ko posameznik na naporen dan le stežka zagotavlja
pravilno hidracijo. Med običajnim testom so nadzorniki našteli 47 vozniških napak. Na “suhi” dan pa je število napak
poskočilo na kar 101, kar je zelo podoben rezultat kot v primerih, ko so prostovoljci vaje opravljali pod vplivom alkohola ali s pomanjkanjem spanca.
Na pot torej vedno z zadostno količino vode!
Predvsem v poletnih mesecih se promet na naših cestah nekoliko spremeni. Prav hitro se zgodi, da obtičite v prometu in
boste morali dlje časa sedeti v vročem avtomobilu. Delujte preventivno in se na pot ustrezno pripravite. S seboj vzemite predvsem sveže, lahko tudi suho sadje, polnozrnate krekerje, ploščice z žitaricami in veliko vode.
Steklenička vode naj bo vse leto vaša stalna spremljevalka.l
Vesna Oman, Oddelek za varnost in zdravje pri delu

27

28

MREŽENJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | JULIJ 2015

MEDNARODNA PROMOCIJA
Mitja Fabjan - novi generalni sekretar mreže energetskih sindikatov JV Evrope

nih pogajanj, druge se na to šele pripravljajo. Ne glede na ta status pa je velika večina iz držav, ki so podpisnice memoranduma
z EU Energy Community, ki deluje pod okriljem EU komisije
in članic skupnosti. Podpisnice tega memoranduma so se zavezale izvajati vse dejavnosti iz programa, ne glede na status članstva v EU, to pa pomeni, da se mora izvajati socialni dialog med
socialnimi partnerji na način in v obsegu, ki velja v EU.

Za Sindikat delavcev dejavnosti Energetike
Slovenije je bil kongres pomemben tudi
zato, ker je bil prvič v zgodovini obstoja
tega sindikata na funkcijo generalnega
sekretarja v tako veliki mednarodni
organizaciji izvoljen naš član.

Udeleženci 3. kongresa Retunseee Cyprus

Novo vodstvo mreže RETUN - SEE

od pokroviteljstvom ciprskega sindikata SEGDAMELIN
PEO je bil v mesecu maju organiziran tretji kongres mreže
energetskih sindikatov JV Evrope. Mreža sindikatov je
bila organizirana in ustanovljena na grškem otoku Halkidiki leta
2006. Eden od ustanovnih članov mreže je tudi Sindikat delavcev energetike Slovenije, katerega član je Sindikat skupine Elektro Ljubljana.
Mreža RETUN-SEE predstavlja največjo organizacijsko strukturo energetskih sindikatov v tem delu Evrope. Od same ustanovitve je skozi razvoj in širjenje mreže prihajalo tudi do sprememb v organizaciji in delovanju. Spremembe v nacionalnih
sindikatih se tako odražajo tudi v mreži RETUN-SEE. Danes je
vanjo vključenih 17 držav, nekatere so v času od ustanovitve mreže
že postale enakopravne članice EU, nekatere so v fazi pristop-

P

Kongres je na plenarnem zasedanju sprejel resolucije, hkrati pa
novemu vodstvu naložil uresničevanje naslednjih pomembnih ciljev:
• Boj za uresničevanje delovno-pravnih pravic zaposlenih.
• Boj za pravico do sindikalnega organiziranja zaposlenih.
• Preprečevanje umorov na delovnih mestih – večja skrb za ustrezno varstvo pri delu.
• Omejevanje agencijskega dela.
• Boj proti privatizaciji infrastrukturnih podjetij.
• Boj proti tajnim trgovskim sporazumom.
Za Sindikat delavcev dejavnosti Energetike Slovenije je bil kongres pomemben tudi zato, ker je bil prvič v zgodovini obstoja
tega sindikata na funkcijo generalnega sekretarja v tako veliki
mednarodni organizaciji izvoljen naš član. Ob tem je potrebno
poudariti, da je funkcija povsem volonterskega značaja, saj se
zanjo ne prejema plačila. Za nemoteno delovanje takšne organizacije, kjer je tako heterogena zasedba s tako različnimi izhodiščnimi pozicijami, je potrebno vlagati veliko truda in energije,
resnega dela in tudi veliko časa.
Izvolitev in soglasna podpora predstavniku Slovenije na volitvah nedvomno kaže na to, da ja bilo kandidatovo dosedanje delo
v sindikalnih centralah v Bruslju in delo v stalni komisiji za socialni dialog EU energetskega sektorja pri EU komisiji opaženo
in cenjeno v mednarodnih krogih, zato bo pri teh funkcijah tudi
v prihodnje potrebno veliko sodelovanja in usklajevanja v nacionalnih organih. Kandidatura je bila pozitivno predlagana s strani
članov predsedstva, v nadaljevanju pa se je podpora skozi potrditev dosedanjega dela pokazala tudi na samih volitvah.
Novo vodstvo mreže RETUN-SEE je prevzelo veliko dosedanje delo, a hkrati tudi obveznost, da se dejavnosti mreže še okrepijo in z delom promovirajo naloge sindikalnih central, ki so jo
ustanovile. Namen ustanovitve te mreže je ravno v tem, da članstvo, tudi skozi to mednarodno pisano organizacijo, pridobiva
nove izkušnje in poveča svojo moč ter jo tudi pokaže, kadar je
to potrebno. l
Uredništvo
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NAŠE VAROVALKE

SMO AAA
Delo Sveta delavcev
skladu z 89. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju je Uprava podjetja tudi letos Svetu delavcev
predstavila poročilo o poslovanju v letu 2014. Predstavitev in obravnava poročila je bila izvedena aprila, na 11. seji,
potem, ko je poročilo že pregledala in potrdila uprava in še preden je njegovo pravilnost dokončno potrdila v postopku javnega
naročanja, izbrana in s strani skupščine družbe potrjena revizijska družba BDO d.o.o. V letu 2014 je družba Elektro Ljubljana
d.d., kljub katastrofalnim posledicam vsem znanega žledu v začetku leta, poslovala nad pričakovanji iz poslovnega načrta ter
rebalansa poslovnega načrta, ki je bil sprejet kot posledica močno poškodovanega omrežja. Vsem težavam navkljub je leto
2014 matična družba zaključila z dobičkom, prav tako tudi hčerinsko podjetje EL OVE, predvsem na podlagi uspešnosti matične družbe pa je uspešno zaključila leto tudi celotna skupina
Elektro Ljubljana. Ob tem se je potrebno pohvaliti, da je Elektro Ljubljana d.d. v novembru 2014 pridobila najvišjo bonitetno
oceno AAA. Kot vedno se uspešnost vsakega podjetja najprej
pozna v žepih lastnikov in ne zaposlenih, ki imamo svoje pravice (in plačilo) na novo zapečatene v kolektivni pogodbi, ki je
stopila v veljavo s 1.1.2015. Kot že vrsto let bo najbrž tudi na
letošnji skupščini delničarjev, ki bo 28. avgusta, ves dobiček v
obliki dividend razdeljen med delničarje. Največji delničar je z
79,5 % seveda država, ki zato lahko samostojno odloča o tem.

V

V letu 2014 je družba Elektro Ljubljana d.d.,
kljub katastrofalnim posledicam vsem
znanega žledu v začetku leta, poslovala nad
pričakovanji iz poslovnega načrta ter
rebalansa poslovnega načrta, ki je bil
sprejet kot posledica močno
poškodovanega omrežja.
Svet delavcev se je na tej in naslednjih sejah pred poletnimi počitnicami posvetil tudi nekaterim drugim vprašanjem v zvezi s
poslovanjem ali stanjem v podjetju. Članom Sveta sta se predstavila nova vodilna sodelavca v podjetju, in sicer dr. Alenka
Kolar, ki je prevzela področje informacijskih in telekomunikacijskih storitev in Samo Šarec, ki je kot izvršni direktor prevzel
vodenje OE SDO. Kolarjeva se bo v prvi fazi posvetila predvsem uvedbi novih informacijskih sistemov, za kar se je podjetje odločilo zaradi zastarelosti in zato neučinkovitosti obstoječega sistema. Gre za področje nabave in skladiščenja, kadrovsko področje, računovodsko-finančno področje ter izvajanje različnih projektov, v veliki meri pa tudi za ravnanje z vsemi osnovnimi sredstvi, z vsem premoženjem družbe torej. Zagotovila
naj bi se večja učinkovitost pri poslovanju in sledljivost poslovnim procesom ter večja učinkovitost in pocenitev procesov v
zvezi z materialnimi sredstvi (osnovnimi sredstvi in inventarjem).
Izvršni direktor OE SDO Samo Šarec namerava na podlagi usmeritev uprave podjetja organiziranost OE SDO – DE ponovno

oblikovati na način, kot je bilo to prvotno zamišljeno, distribucijske enote bodo namreč vodene z ravni OE SDO, ki bo poleg
tega zajemal tudi tržni del storitev na omrežju. V zvezi s povečanjem učinkovitosti organizacijskih enot je do konca leta predvidena še delna notranja reorganizacija podjetja, in sicer s premestitvijo nekaterih služb iz OE ORDO v OE SDO, vse to pa bo
seveda še enkrat uradno obravnavno na samem Svetu delavcev.
Kot zadnji gost pred polletjem se je Svetu delavcev pridružil direktor DE Ljubljana okolica, Iztok Bartol, ki je predstavil dve
pomembni zadevi, in sicer izvedbo relokacije nadzorništva Kamnik ter urejanje razmerij z ELES d.o.o. v zvezi z našimi 110 kV
vodi. Obe zadevi sta obrazloženi v zapisniku 13. seje, ki vam je
vsem na vpogled tudi na naši intranetni strani.
Svet delavcev je pred poletnim mrtvilom obravnaval še nekaj
manj pomembnih zadev, vsaj z vidika poslovanja podjetja, med
drugim tudi oblikovanje cen nočitev za prenovljeni počitniški
objekt v Selcah na Hrvaškem. Predlog cenika so člani Sveta zelo
različno sprejeli, na koncu pa le potrdili v obliki, kot so jo nato
vsem zaposlenim predstavili z oddelka stavbe – počitniške kapacitete.
Svet delavcev je polletje zaključil le z enim neizvedenim sklepom, to je s predlogom, da se v komisijo za pregled elektronskih
komunikacij kot stalnega člana vključi tudi pooblaščenega člana
Sveta delavcev, vzrok pa je le v tem, da samo navodilo še ni v
celoti izdelano. V ostalem je Svet delavcev svoje delo po mnenju njegovega predsednika uspešno opravil, tudi zato vam lahko
z zadovoljstvom zaželim umirjene in vroče poletne počitnice.l
Egon Hoda, Svet delavcev
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ZA VSAKEGA NEKAJ
Dobro počutje na delovnem mestu in zdravje zaposlenih sta ključna
kupina Elektro Ljubljana je že tretjo leto zapored
v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje z namenom zagotavljanja promocije zdravja
na delovnem mestu omogočila vsem zaposlenim obiskovanje različnih športnih dejavnosti. Delež zaposlenih, ki so se udeležili tovrstnih športnih dejavnosti v skupini, je znašal 17,71 %.
V zadnjih letih je skrb za zdravje, dobro počutje in s tem
dobro duševno in telesno kondicijo postala pomemben
dejavnik pri ravnanju v delovnem okolju, upravljanju z
zaposlenimi in vodenju procesov. Naraščajoči stroški,
povezani z obolevanjem in zdravljenjem, razmeroma visoka raven bolniških odsotnosti (tudi v primerjavi s povprečjem v EU), na drugi strani pa tudi daljša življenjska doba in delovno obdobje ter prognoze o zdravstveni
in delovni kondiciji prebivalstva kažejo na nujnost ukrepanja za izboljšanje stanja na tem področju.

S

Gibanje kot pomemben dejavnik zdravja
Zagotovo sta dobro počutje na delovnem mestu in zdravje zaposlenih za Skupino Elektro Ljubljana dva ključna dejavnika, ki bistveno vplivata na dvig poslovne
uspešnosti, zato zaposlenim v okviru certifikata Družini
prijazno podjetje že vrsto let, poleg različnih ukrepov,
omogoča obiskovanje številnih brezplačnih športnih dejavnosti.
V letošnjem letu je svojim zaposlenim ponudila še več.
V ponudbi je sodelovalo tudi večje število športnih centrov kot v preteklih letih. Na izbiro so bile različne
športne dejavnosti: plavanje, fitnes, vodene vadbe ter v
nekaterih športnih centrih še možnost obiskovanja savne. Vsak zaposleni je lahko v tej raznolikosti ponudb
našel nekaj zase, nekaj za sprostitev po napornem delavniku. Športne dejavnosti so potekale v obdobju od
1. 11. 2014 do 31. 3. 2015. S strani zaposlenih smo naleteli na zelo velik odziv.
Če ste bili tudi vi med tistimi, ki vedno najdejo izgovor
za odlaganje rekreacije za nedoločen čas zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ali na ‘jutri’, smo vas zagotovo motivirali k obiskovanju športnih dejavnosti,
lahko ste takoj pričeli z gibanjem - brez izgovorov!
Ker smo v času, v katerem živimo, vpeti v nenehno racionalizacijo stroškov poslovanja, smo ponosni na dejstvo, da smo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje svojim zaposlenim uspeli omogočiti še bolj pestro
ponudbo športnih dejavnosti, ki so bile s strani udeležencev sprejeta zelo pozitivno.
Zavedamo se, da smo na ta način zagotovo pripomogli
k ohranjanju zdravja in k bolj optimalni izrabi delovnih
sposobnosti naših zaposlenih ter na koncu prispevali
zagotovo velik delež k celoviti uspešnosti na vseh področjih v življenju. l
Barbara Forte, Kadrovska služba

S športom se aktivno ukvarjam že vrsto let. Predstavlja mi sprostitev po napornem delavniku. Zahvaljujoč Elektru Ljubljana sem pretekli dve leti vključen v Fitnes center Otelo. Zagovarjam zdrav duh v zdravem telesu, zato vključitev v športne dejavnosti, ki jih ponuja naše
podjetje, priporočam tudi ostalim sodelavcem.
Aleš Tomšič
Toplo pozdravljam uvedeno noviteto uprave podjetja - možnost brezplačne zimske rekreacije
na različnih lokacijah. Osebno sem z veseljem koristil možnost brezplačne zimske rekreacije v
prostorih domžalskega bodifit centra Otelo. Ta način vadbe v zimskem času, ko me zunanje
temperature odvrnejo od gibanja na prostem, mi je prirasel k srcu iz več razlogov. Z vadbo na
trenažerjih se trudim »za svoj boljši jaz« izoblikovati telo, medtem ko za kondicijo v zimskem
času skrbim z redno vadbo na sobnem kolesu in tekaški stezi, ki sta sestavni del »opreme« vsakega fitnesa. Obenem pa med premori na trenažerjih spregovoriš besedico ali dve s sotrpini in
tako spoznaš tudi nove ljudi.
Andrej Wagner
Pozdravljam odločitev podjetja, da nudi zaposlenim brezplačen način telesne vadbe. Iskreno
upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Tudi sam v preteklosti nisem obiskoval tovrstnih športnih dejavnosti. Sedaj pa jih z veseljem, ker s tem razgibam telo, pozabim na vsakdanji stres
in si na tak način naberem novih moči za obvladovanje vsakodnevnih naporov. Toplo priporočam vsem, ki do sedaj še niste zbrali poguma, bi pa želeli nekaj storiti za svoje telo.
Jakob Pavlin
Tole je super stvar – brezplačen fitnes, plavanje, vodene vadbe … tako imamo čez celo leto
vsi možnost miganja. Takšna priložnost te skoraj zagotovo pripravi do tega, da vsaj poskusiš.
Zase vem, da če do sedaj ne bi športal, bi pa takole začel. Pa še konec je z izgovori, da imamo
zaradi pomanjkanja financ debele riti in velike trebuhe.
Mitja Breznik
Ob tej priliki bi pohvalil spremembo, ki je bila uvedena to leto, in sicer, da obiski fitnesa niso
bili omejeni samo na določene dni, tako kot predhodna leta. Meni je pomembno tudi to, da
mi je bila dejavnost omogočena v bližini doma, kjer živim.
Viktor Ulčar

Športne aktivnosti za zaposlene
Jesenski in zimski meseci so
žal čas, ko so možnosti za rekreacijo v naravi omejene. Kratki
dnevi, deževno vreme in nizke
temperature so me kot ljubitelja kolesarjenja, sprehodov in
teka, še posebej v novembru in
decembru, spravljali v obup. Z veseljem sem izkoristilmožnosti, ki
jih omogoča naš program Družini prijazno podjetje, ter podaljšal sezono kolesarjenja in teka,
seveda v kombinaciji s finsko savno, tudi pozimi.
Vladimir Lenardič
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SPODBUJAMO SOLIDARNOST
Letošnji tek trojk ob po poteh okupirane Ljubljane
udi letos se je v Ljubljani, v okviru praznovanja konca 2.
svetovne vojne odvil že tradicionalni tek trojk, in sicer na
dveh razdaljah – krajši, 12,5 km razdalji ter za tiste malo
bolje pripravljene tudi daljši, 29-kilometrski. Kot vsak večji
športno-rekreativni dogodek v prestolnici tudi ta ni minil brez
udeležbe članov skupine Elektro Ljubljana, po moji oceni pa v
manjšem številu kot v prejšnjih letih.
Da bi vas spodbudil k množičnejši udeležbi, je potrebno tek vsaj
malo predstaviti. Tek trojk se vsako leto izvede v povezavi s Pohodom po poti ob žici, ki je bil prvič organiziran leta 1957. Pohod poteka po skoraj 35 km dolgi poti okoli Ljubljane, kjer je
med 2. svetovno vojno stala žična ograja italijanskih in kasneje
nemških okupatorjev. Poleg spomina na osvoboditev Ljubljane
(9. maj 1945) je prireditev že s prvo izvedbo želela spodbujati
gibanje in zdrav način življenja, kar je njen glavni cilj tudi danes. Predvsem v zadnjem desetletju se število rekreativcev in rekreativk, ki se odločijo bodisi za pohod ali tek trojk, vsako leto
povečuje. Prireditev je vedno organizirana v začetku maja, ob
koncu tedna, ki je najbližje 9. maju, ko praznujemo Dan miru
(nekoč Dan zmage), od vstopa v Evropsko unijo pa na isti dan
praznujemo tudi Dan Evrope.
Tek trojk je sicer edinstvena tekaška prireditev v Evropi, kjer mora
trojka, ki je sestavljena ne glede na starost ali spol, ves čas teči
skupaj, v cilju pa velja čas tistega, ki zadnji preteče ciljno črto.
To je tudi rezultat, ki se upošteva kot rezultat trojke. S takšnim
načinom tekmovanja se v sicer individualni športni panogi spodbuja tekače k medsebojni pomoči in solidarnosti, saj šteje čas,
ki ga doseže najšibkejši člen trojke, zato mu morata morebiti bolje pripravljena člana ekipe pomagati, ga bodriti in motivirati.

T

Tisti, ki se teka udeležujemo predvsem za zabavo, tako v družbi
športnih kolegov še najbolj uživamo.
Torej, dragi sodelavci in sodelavke – tek trojk je za razliko od
Ljubljanskega maratona brezplačen (plača se le izposoja čipa v
višini 3 evrov na člana trojke), po svoji množičnosti in prijaznosti pa za »Lublancem« prav nič ne zaostaja. Še več, vreme je
praviloma prijaznejše, Ljubljana pa v mesecu maju še lepša in
toplejša.
Se vidimo prihodnje leto. l
Mitja Breznik

DO MENGEŠKE KOČE
Piknik Športnega društva Elektra Ljubljana
a člane ŠD Elektra Ljubljane smo predstavniki društva, kot novost pa pripravili piknik na prijetni lokaciji Harmonije Mengeš, tik pod Mengeškim hribom. V sklopu piknika smo pripravili tudi razne dejavnosti. Tako so se nekateri podali na krajšo izletniško točko
do Mengeške koče, drugi so opravili kolesarsko turo po
okoliških krajih, nekateri smo se odločili, da v športnem
duhu popestrimo popoldne z igranjem badmintona in balinčkanja s ploščatimi balinčki (pravilni izraz za to »športno
panogo« je prstomet) ter igranjem šaha. Vsi udeleženci smo
si prijetno popoldne 23. aprila vzeli tudi kot oddih od vsakodnevnih službenih obveznostih in se ob hrani in pijači
pogovarjali o raznoraznih pripetljajih tako na službenem
kot zasebnem področju.
Športni pozdrav! l
Andrej Wagner
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ELEKTRO LJUBLJANA
PRVA NA VRHU DROGA!
Uspeh na 21. letnih športnih igrah elektrodistribucijskih podjetij

Od desne proti levi: Matej Pestotnik (LO), Matej Trošt (TR), Martin Erjavec (LO), Bojan Mihelič (KČ), Tomaž Hrastar (KČ),
Matej Kramarič (NM), Ivo Francelj (KČ), Goran Đolo (KČ), Drago Gnidovec, Salko Bleković, Iztok Bartol

Kopru so 23. maja potekale 21. letne športne igre elektrodistribucijskih podjetij. Vreme bi sicer lahko bilo
boljše, a so naše EL ekipe dale vse od sebe in se za uvrstitev potegovale v skoraj vseh disciplinah.
Naše dame so v krosu pritekle tretje mesto, medtem ko smo se
pri namiznem tenisu in kegljanju uvrstili na drugo mesto. Najboljši med elektrodistribucijskimi podjetji smo bili pri balinanju,
krosu za moške in plezanju na drog.
Skupno smo zasedli tretje mesto, za Elektro Mariborom in Elektro Celjem.
Najbolj smo seveda ponosni na zmago pri plezanju na drog, ki
je paradna tekmovalna disciplina. Poteka na državni ravni in izraža usposobljenost posameznikov ter podjetja. Plezanje na drog
je zahtevna telesna dejavnost v sistemu distribucije električne energije, ki je predpogoj za vzdrževanje omrežja, in je prepoznana
kot veliko tveganje posameznika.
Razlog za naš letošnji uspeh pa ni izhajal le iz želje po zmagi.
Plezanje na drog smo želeli postaviti na zasluženo mesto in z njim
promovirati poklic in usposobljenost našega podjetja. S selektivnim prepoznavanjem najboljših posameznikov, sistematičnim pristopom in rednimi pripravami nam je to nedvomno uspelo.
Drugouvrščena ekipa je za nami zaostajala za skoraj celo minuto.
Vsem, ki ste zastopali naše barve, se zahvaljujemo, zmagovalcem pa iskreno čestitamo v upanju, da so za naslednje leto sprožili plaz zmag za Elektro Ljubljana!

V

Ko rečemo bobu bob oz. Born to climb
Plezanje na drog je zahtevna telesna dejavnost v sistemu distribucije električne energije, ki je predpogoj za vzdrževanje omrežja
in ki je hkrati prepoznana kot veliko tveganje posameznika. Naše
podjetje se trudi skrbeti za varnost zaposlenih, zato je uprava sprejela sklep, da je potrebno izobraževanje s poudarkom na varnosti tudi za to elementarno in po krivici precej spregledano veščino plezanja. Hkrati je plezanje na drog paradna tekmovalna
disciplina, ki se odvija na državni ravni in ki izraža usposobljenost posameznikov ter podjetja.
Za začetek smo si zastavili namenske cilje: postaviti dejavnost
plezanja na drog na ustrezno zasluženo mesto, promoviranje dejavnosti ter poklica, zadovoljstvo zaposlenih in promoviranje
usposobljenosti podjetja. Zapisali smo si tudi objektivne cilje:
selektivno prepoznavanje najboljših posameznikov, sistematični
pristop, redne priprave, zmaga na državnem prvenstvu … in jih
dosegli. Še zdaleč pa nismo končali!
V lastni režiji smo ob RTP Grosuplje postavili vadbišče, ki omogoča vadbo neodvisno od vremena, ter varovano plezanje. To pomeni, da lahko mladi elektromonterji ob deževnih dneh izkoristijo čas tudi za pridobivanje znanja plezanja na drog. Drogove
uporabimo (vanje vrtamo) le v gornjem delu, zato so skrajšani
uporabni še naprej za NN omrežje. V vogal nadstreška bomo prigradili še del jamborske sekcije s konzolo, kar bo omogočalo trening plezanja na jambor, delo s kljukačami ter delo s specialnimi
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Najboljši: Ivo Francelj, Jure Lampret,
Bojan Mihelič in Matej Kramarič

Vadbišče v Grosupljem

orodji. Celotno vadbišče bomo pridružili že prepoznanemu UVCju ter formaliziranemu izobraževanju. Vadbišče je po avtocesti
hitro dostopno in na razpolago vsem!
Prvi preizkus našega truda je bilo državno prvenstvo 23. 5. 2015,
kjer smo z velikim naskokom, predvsem pa brez tehničnih napak, premagali ostala distribucijska podjetja. Med najboljše štiri
plezalce Elektro Ljubljana so imeli priložnost priti vsi.
Rezultati so najprej sad vsakodnevnega dela, poleg organiziranih treningov pa še trud individualnih treningov posameznikov.
Vredno je omeniti najboljše individualne čase, ki so jih fantje
uspeli doseči za izvedbo celotne vaje, in sicer: Jure Lampret:
1:12;90, Matej Kramarič: 1:15;66, Ivo Francelj: 1:19;10, Martin Erjavec: 1:19;32, Tomaž Hrastar: 1:19;46, Bojan Mihelič:
1:21;06, Matej Trošt: 1:26;41, Matej Pestotnik: 1:26;92 in Rok
Pivk: 1:33;18.
Verificirano najboljši plezalci podjetja bodo formalno imenovani za inštruktorje plezanja. Merilo uvrstitve med inštruktorje
bo izredno zahtevno ter dosegljivo res le za najboljše, in sicer:
povprečni končni čas desetih vaj na formalnih treningih v istem
letu mora biti manjši ali enak 1:30. Inštruktorji bodo deležni dodatnih izobraževanj praktičnih veščin reševalskih tehnik plezanja in nudenja prve pomoči, hkrati pa bodo oni tisti, ki bodo vodili usposabljanja mladih sodelavcev. Naziv inštruktorja bo trajen, vsem pa je dana enaka možnost, da ga osvojijo.

Najboljši v ekipni uvrstitvi

Vsi zmagovalci

Lepo je biti v kolektivu, v katerem počnemo stvari s srcem, rezultati pa gredo z nami vštric. Zahvala plezalcem, kolektivu, navijačem, predvsem pa predsedniku uprave Andreju Ribiču! l
Iztok Bartol, DE Ljubljana okolica
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ŠE VEČ NOVIH MOJSTROV
PING-PONGA
55 uspešnih let Staneta Gašperiča v namiznem tenisu za Elektro Ljubljana

Stane Gašperič med tekmovanjem na letošnjih letnih igrah EDS v Kopru

portni duh Elektra Ljubljana je že več kot 55 let z roko v
roki prepleten z delom zaposlenih, ki poleg uspehov na
delovnem področju žanjejo uspehe tudi na športnih terenih. Osredotočili se bomo na namizni tenis, na dolgih 55 let
aktivnega igranja Staneta Gašperiča za Elektro Kočevje in kasneje za Elektro Ljubljana. V Elektro Ljubljana (DE Kočevje,
nadzorništvo Sodražica) se je kot vajenec-elektromonter zaposlil leta 1956. Nato je leta 1970 ob delu dokončal delovodsko
šolo v Novi Gorici in kot delovodja skupine v nadzorništvu Sodražica delal do svoje upokojitve leta 2000. V Sodražici, njegovem domačem kraju, je bil že od mladih let dejaven pri različnih
športnih dejavnostih; bil je tako tekmovalec kot tudi trenerj za
mlajše. Njegova največja strast in ljubezen pa je bil vsekakor namizni tenis.

Š

Prizorišče tekmovanj v namiznem tenisu,
zaposlenih v podjetju Elektro Ljubljana, je
bila skoraj vedno Sodražica.
Daljnega leta 1961 je Stane Gašperič prvič zaigral za namiznoteniško ekipo Elektro Ljubljana. Že na prvem tekmovanju sindikalnih iger »Elektre« v Celju, kjer je tekmovalo skoraj 30 pod-

jetij iz vse Slovenije, je bila omenjena ekipa v finalu, na koncu
pa je osvojila odlično drugo mesto. Uspeh za uspehom nizajo
namiznotenisači že več desetletij. Stane Gašperič se od leta 1961
do danes neprekinjeno udejstvuje vseh letnih športnih iger, sedaj iger EDS, kjer je v zadnjih letih udeleženih vseh pet distribucijskih podjetij – Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro
Celje, Elektro Primorska, Elektro Celje ter Informatika, SODO,
Stelkom; nekdaj pa iger »Elektre«, iger elektrogospodarstva Slovenije, kjer so sodelovali rudniki, elektrarne, Elektronabava,
Elektroprojekt … Nastopa kot tekmovalec, motivator, vodja ekipe
in dolga leta prvi igralec namiznoteniške ekipe Elektra Ljubljana.
Manjkal je le na športnih igrah leta 1963, ko je v Zagrebu služil
vojaški rok pri JLA. V vseh teh letih je bil z namiznoteniško ekipo
Elektra Ljubljana vsaj na polovici tekmovanj prvak, skoraj nikoli pa manj kot tretji. Mnogokrat je bil v ekipnem delu tekmovanja neporažen. Namizni tenis je bil dolga leta paradna disciplina za Elektro Ljubljana.
Nekje po letu 1970 do približno leta 1980 je poleg ekipnega tekmovanja potekalo tudi tekmovanje posameznikov. Naj kot zanimivost povemo, da je Stane na dveh tekmovanjih v kategoriji
posameznikov osvojil drugo mesto. Obenem pa je zanimivo to,
da je oba igralca, ki sta ga v finalnem dvoboju posameznikov
premagala tesno z rezultatom 2:1, v ekipnem delu tekmovanja,
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dolgoletno športno udejstvovanje in mu izročili spominsko darilo.
Za konec naj še citiram Stanetove besede: »Vsi skupaj si želimo,
da se naslednje leto zberemo v še večjem številu, s še več novimi obrazi; takimi, ki so mojstri »ping-ponga«, mojstri ostalih
športnih panog, in takimi, ki imajo preprosto radi šport in si želijo začutiti športni duh ter se prijetno imeti. Prijetno okolje je
spodbuda za športni duh prav vseh udeležencev. Lepo je biti del
kroga ljudi, ki mislijo in delajo dobro. Znotraj takšnega kroga
dobrota preprosto bolje raste. Hvala vam za vsa ta prelepa, nepozabna športna leta in trenutke, ki sem jih in jih doživljam skupaj z vsemi vami in z vsakim posebej …«
Tekmovanje je lahko igra …ko je igra, smo lahko vsi zmagovalci! l
Stane Gašperič prejema čestitke predsednika uprave Elektro
Primorska Uroša Blažice za dolgoletno športno sodelovanje

ki je potekalo prej, premagal. To sta bila Janez Kern (Soške elektrarne) na igrah v Ljubljani leta 1974 in Bojan Rus (Termoelektrarna Trbovlje) na igrah v Kranju leta 1975.
Prizorišče tekmovanj v namiznem tenisu, zaposlenih v podjetju
Elektro Ljubljana, je bila skoraj vedno Sodražica. Zakaj tako, ni
težko ugotoviti. Organizacija tekmovanja je bila vedno na zavidljivi ravni: dovolj namiznoteniških miz, strokovni kader za
izvedbo tekmovanja, stalna podpora DE Kočevja, nadzorništva
Sodražica in Elektro Ljubljana, veliko razumevanje Osnovne
šole Sodražica, predvsem pa zavzetost in iskren entuziazem za
namizni tenis, ki ga na vse s svojo športno karizmo prenaša Stane
Gašperič. Zavzeto in ob podpori sodelavcev ter družine vodi organizacijo tekmovanja že vrsto let. Stane vedno poskrbi tudi za
spominske nagrade nastopajočim. To so ribniški izdelki suhe
robe, poznani po celem svetu, saj pesem poje in pregovor pravi
»S‘m Rib‘nčan Urban, po cajl‘m svajt‘ znan«. Naj bo to žlica,
krožnik, »čebular‘ca«, skleda, »skrinj‘ca« ali pa katerikoli drug
izdelek, vedno je izdelek lesen. Poseben čar pa izdelku da tudi
dejstvo, da je ročno »požgan« z enim izmed slovenskih motivov,
ki je plod »sodraške domišljije« vsakoletnega vodje tekmovanja, organizatorja in tekmovalca Staneta Gašperiča. Omenjene
mojstrovine iz dežele suhe robe so ročno delo.
Leta 2011, po velikem uspehu namiznoteniške ekipe Elektro Ljubljana na letnih igrah EDS, ko sta tako moška kot ženska ekipa
osvojili prvo mesto in ki so, zanimivo, v jubilejnem 50. športno
uspešnem letu Staneta Gašperiča, tako kot njegove prve, leta
1961, potekale v Celju, se je Stane huje poškodoval. Pri padcu
s češnje si je konec junija 2011 v 70. letu starosti zlomil desno
ramo, polomil desno stran reber in dobil poškodbe glave. Z močno in trdno voljo ter veliko pozitivne energije se je po dveh operacijah uspešno rehabilitiral in se že naslednje leto vrnil med
športne prijatelje. Kljub letom še vedno vitalno in z večnim optimizmom skrbi za prijetno vzdušje pri namiznem tenisu in ostalih športnih panogah, pri katerih sodeluje (tek, tek na smučeh,
balinanje, kegljanje …).
Že leta 1965 so igre »Elektre« potekale v Kopru, tako je tudi za
Elektro Primorska, organizatorje letošnjih iger EDS, to leto jubilejno. Stane je bil udeleženec iger leta 1965 v Kopru in je z
ekipo Elektro Ljubljana osvojil prvo mesto. V spomin so prejeli
pokal, vsak posameznik v ekipi pa še spominsko zlato medaljo
v obliki sonca, ki je simbol mesta Koper. Bil pa je tudi udeleženec letošnjih iger EDS in organizatorji so mu izrekli čestitke za

Nataša Oblak

NAMIZNI TENIS SODRAŽICA 2015

Skupinsko fotografiranje pred začetkom tekmovanja v
namiznem tenisu - Sodražica, 28. 3. 2015

Športno društvo Elektro Ljubljana (v nadaljevanju ŠD) je
tudi v letošnji sezoni po programu ŠD organiziralo tekmovanje v namiznem tenisu, ki je
potekalo 28. marca v Športni
dvorani Sodražica. Letošnjega
tekmovanja se je udeležilo 25
tekmovalcev, od tega 6 žensk
in 19 moških.
Dobrodošli naslednje leto v Sodražici!
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SLOVENSKA ZNAMENITOST
Popotovanje po deželi kozolcev

Najstarejši med razstavljenimi je Lukov
toplar z letnico 1795 in je edini v muzeju,
ki je pokrit s slamo.
ežela kozolcev v Šentrupertu, v Mirenski dolini, je prvi
muzej kozolcev na prostem. Njegov namen je prikazati
razvoj kozolca od preprostih do razvojno bogatih oblik
dvojnih kozolcev – toplarjev. Kozolci nikjer na svetu niso tako
razširjeni kot pri nas, vendar vedno manj služijo svojemu namenu
– sušenju in spravilu sena in drugih kmetijskih pridelkov. Predvsem dvojni kozolci so primerni za hrambo orodja, kmetijske
mehanizacije, vozov, pa tudi sodobnih jeklenih konjičkov. V muzej na prostem je prenesenih devetnajst kozolcev, ki so bili obnovljeni v skladu s konzervatorskimi načeli. Zastopanih je vseh
šest tipov kozolcev: enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni,
nizki kozolec, kozolec na kozla in toplar. So slovenska arhitekturna posebnost in dosežek graditeljev – mojstrov tesarjev, ki so
znali z uporabo naravnih materialov in s svojim delom ustvariti
prave mojstrovine. Najstarejši med razstavljenimi je Lukov toplar z letnico 1795 in je edini v muzeju, ki je pokrit s slamo. Po
ogledu muzeja nas je Majda, ki je praznovala okroglo obletnico,
počastila z domačimi dobrotami, nato pa smo se odpeljali v Kam-

D

nje pri Šentrupertu na turistično kmetijo »Pri Janezkovih«. Gospodinja nam je postregla z domačo eko malico. Na kratko nam
je povedala, kako sta z možem korak za korakom ustvarjala
zbirko starega kmečkega orodja in jo razstavila na obnovljenem
podstrešju – skednju. Ogledali smo si zbirko in ugotovili, da
marsikaterega orodja zaradi sodobnega načina kmetovanja ne uporabljajo več in se bo samo še v muzejih ohranilo za zanamce. Pri
oranju njive so našli tudi zanimive kamne srčaste oblike. Pokazali so jih arheologom, ki so ugotovili, da so okamnele školjke.
Po ogledu zanimivosti smo se odpravil na piknik v Blato pri
Trebnjem, kjer so nam za dobrodošlico postregli z žganjem. Med
čakanjem na kosilo – piknik smo se kljub dežju nekateri sprehodili po okolici do bližnjega ribnika Blat (nastal je v jami, kjer
so nekoč kopali ilovico), drugi so (pod kozolcem) tekmovali v
balinanju, medtem ko so jih nekateri spodbujali, so drugi klepetali. Po kosilu je bila na vrsti tombola, čas do odhoda je izkoristil vsak po svoje – s petjem, klepetom, raziskovanjem okolice
… Čas odhoda je vedno prekmalu, smo bili pa vseeno veseli, da
smo se kljub muhastemu vremenu imeli »fajn«. l
Zvonka Osredkar

POT OB ŽICI
Ko zaslišiš glasbo, utrujenost hitro mine
Praznik Ljubljane in Dan Evrope, 9. maj, je bil tudi letos dan,
ko športniki in rekreativci sklenemo živ obroč okrog Ljubljane.
To je dan, ko okrog 34 km dolga »Pot ob žici« še posebno
športno zaživi. Vsako leto se na pot poda veliko število pohodnikov z istim ciljem, ne glede na to, kje je njihov start in
kolikšen del poti prehodijo. Kot vsako leto doslej smo tudi
letos, tokrat v večjem številu, del poti prehodili v družbi sotrpinov. Mogoče je kdo že utrujen, vendar, ko greš po Vegovi
ulici in zaslišiš glasbo s Kongresnega trga in napovedovalčev glas, ki našteva imena trojk, hitro pozabiš na utrujenost
in si želiš čim prej biti del dogajanja na trgu. Bilo je lepo in
verjamem, da se srečamo tudi na naslednjem pohodu. l
Zvonka Osredkar

Program dejavnosti društva upokojencev elektro ljubljana za leto 2015
DATUM

DEJAVNOST

DATUM PRIJAVE

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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MESTO ZGODOVINE IN PRIHODNOSTI
32. srečanje slovenskih elektrotehnikov, vključenih v Elektrotehniško zvezo
Slovenije – EZS, v Krškem

Med ogledom HE Krško. Foto: Robert Lekše

e tradicionalno srečanje slovenskih elektrotehnikov je bilo
letos v petek, 29. maja 2015, v Krškem. Na pobudo Elektrotehniškega društva Krško je letošnje srečanje potekalo
po posebnem programu glede na zgodovinske posebnosti tega
mesta. Zbrali smo se točno ob 9. uri.
Začeli smo pri HE Krško, ki je bila zgrajena leta 2012 in je trenutno zadnja zgrajena hidroelektrarna na spodnji Savi. Sama
gradnja je bila zelo zahtevna. Možna je bila samo ena lokacija,
majhna izraba padca Save, velike lokalne zahteve po cestnem
omrežju ob sočasnem upoštevanju ekoloških meril. No, danes
že znamo marsikaj uskladiti pri umeščanju v prostor. Tako je tudi
umestitev HE Krško uspela in sedaj uspešno obratuje v slovenskem elektroenergetskem omrežju.
Krško je zgodovinsko zelo bogato mesto. Zgodba se prične v
krškem gradu, katerega ostanki so samo še razvaline temeljev,
ostale zidove pa so generacije že porabile pri zidavi svojih domov. Na Krškem polju so se bili boji kmečkih uporov. Svoj kulturni razcvet pa je Krško pričelo s protestanti. Spomnimo se
samo Adama Bohoriča, Jurija Dalmatina in Primoža Trubarja ter
ostalih protestantskih posvetnih mislecev. Ta ustvarjalni duh je
nadaljeval ob koncu svojega življenja tudi eden največjih slovenskih naravoslovcev Janez Vajkard Valvasor. Prvi je namreč
natančno opisal naravo Slovenije in jo prikazal Evropi in tudi
svetu. V muzeju posebno pozornost pritegne zbirka plaket in kiparskih vzorcev in kipov Vladimirja Stovička. Občudovali smo
njegovo življenjsko moč in energijo, ki se je izkazovala na vseh
njegovih delovnih področjih. Ob njegovi 70-letnici je na svet privekal njegov največji uspeh -hčerkica. Marsikatere dame so se
spraševale, kako in kaj je vse mogoče na tem svetu. Tudi naša
kustosinja, gospa Katja Puntar, se je malo namuznila in nasmehnila, mi pa smo radovedno poslušali to zanimivo podrobnost iz Stovičkovega življenja.
V Mencingerjevi hiši smo občudovali izbrane razstavne eksponate iz preteklih obdobij Krškega. Poseben pečat mestu Krško
pa je vtisnila družina Hočevar. Gospod Hočevar je bil premožen
in ugleden krški meščan. Za svojo ženo si je izbral brhko Gorenjko, gospo Josipino Mally iz Radovljice. Bila sta srečen par
in odlikovala ju je velika radodarnost do siromašnih somešča-

Ž

nov. Finančno sta pomagala graditi Krško in Radovljico. Krško
jima izkazuje priznanje z imenom glavnega trga - Hočevarjev
trg. Radovljica pa z imenom mestnega vodovoda. Elegantna in
lepa gospa Josipina nas je nagovorila tudi v živo. Občudovali
smo njeno prijaznost, eleganco in seveda tudi lepoto.
Današnji pečat urbanizmu mesta daje Cesta krških žrtev. To je
zgodovina nesrečno ustreljenih mladeničev Krškega.
Po končanem muzejskem programu je sledila slavnostna podelitev in imenovanje zaslužnih članov EZS. Zaslužni člani prihajajo iz vseh elektrotehničnih in drugih strokovnih društev Slovenije. Poseben pomen temu srečanju je dodal pozdravni nagovor predsednika Matične sekcije elektrotehnikov - MSE, Inženirske zbornice Slovenije - IZS, mag. Vinka Volčanška. Poudaril
je zgledno sodelovanje med IZS in EZS na področju izobraževanja in pripravi članov za strokovne izpite. Ta dejavnost se bo
nedvomno še krepila. Želimo pa si, da bi se njen obseg širil v
obojestransko korist.
Priznanja in zahvalo za delo na področju elektroenergetike so
prejeli tudi Robert Lekše in Franc Golob iz DE Ljubljana okolica ter Albin Dobnikar iz DE Ljubljana mesto.

Med ogledom v Gen energiji. Foto: Robert Lekše

Srečanje smo takoj nadaljevali v družbi GEN energije. Tukaj je
bil poseben poudarek na tematiki sveta energije. Gospod Garcia, strokovni predstavnik družbe GEN, nam je predstavil pomen in ekološke vplive na okolje in prostor posameznih energetskih resursov. Zelo zanimivo predavanje, ki nam je razkrilo
marsikatero energijo in skrivnost o radioaktivnem sevanju.
Ogledali smo si tudi dispečersko nadzorni center za HE na spodnji Savi. Glede na prikazano in tudi na dejstvo, da je GEN energija 50-odstotni lastnik JE Krško-JEK ter na pričakovanja o gradnji nove JEK se takoj ustvarja ideja o energetskem bazenu Posavja. Vedeti moramo, da se gradi še HE Brežice in predvidena
je tudi rekonstrukcija TE Brestanica.
Naenkrat smo že utrujeni od vse te elektroenergetike in čaka nas
zaključno druženje s kosilom v hotelu Pacifik. V Krškem sta kulinarika in vino doma, tako da si boljšega nismo mogli želeti.
Ker pa se mora vse enkrat zaključiti, smo tudi mi zaključili to
prijetno in dobro organizirano srečanje. l
Anton Avčin
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LUKA KOPER – TURISTIČNA ATRAKCIJA

V Luki Koper. Foto: Janez Weilgoni

rvi pomladanski izlet nas je že po tradiciji popeljal na Primorsko. Tokrat nas je zanimalo naše okno v svet - Luka
Koper, naše edino mednarodno tovorno pristanišče. Luka
predstavlja najbližjo povezavo srednje in vzhodne Evrope s Sredozemljem. Še pred ogledom pristanišča smo se ustavili na počivališču Črni kal, kjer nas je Jože, ki je pred kratkim praznoval
okroglo obletnico, počastil.

P

Za ogled pristanišča smo z avtobusom
potrebovali debelo uro in ugotovili, da peš v
istem času ne bi videli niti tretjine
kompleksa, kar govori o razsežnosti
pristanišča.
Ko je leta 1957 postalo jasno, da je Jugoslavija izgubila cono A
in s tem Trst, je skupina zanesenjakov pripravila investicijski program za prvih 135 metrov obale in 23. maja je bilo ustanovljeno
prvo pretovorno in skladiščno podjetje Pristanišče Koper. Že čez
eno leto so na prvem privezu privezali prvo čezoceansko ladjo
Gorica. Razvoj Pristanišča - Luke se je začel. Leta 1967 je pristanišče z železnico dobilo povezavo z zaledjem. Pristanišče je
neposredno povezano z evropskim železniškim in avtocestnim
sistemom in ima status mejne vstopne točke Evropske unije.

Luka Koper je večnamembno pristanišče – ima dvanajst specializiranih terminalov: kontejnerski, ro-ro, avtomobilski terminal,
terminal za generalne tovore, za sadje, za les, za minerale in rudnine, za žitarice in krmila, za glinico, evropski energetski terminal, terminal za tekoče tovore, za živino in potniški terminal.
Vsi terminali so tehnično in organizacijsko usposobljeni za pretovor in skladiščenje posameznih blagovnih skupin. Morje v pristanišču je globoko 7 m - 18 m. Luka lahko sprejme ladje z nosilnostjo 180.000 ton. Leta 2013 je ladijski pretovor dosegel 18
milijonov ton. Družba Luka Koper je leta 2002 prejela priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, leta 2004 pa Evropsko priznanje za poslovno odličnost. Luka Koper je bila med
prvimi evropskimi pristanišči, ki je celotno poslovanje uredila v
skladu z mednarodnimi standardi kakovosti in pridobila različne
ISO certifikate: za okolje, za tekoče tovore, za sipki tovor, za sistem vodenja varnosti živil, za varnost in zdravje in še nekaj drugih. V zadnjem obdobju poleg tovornih ladij v Luki pristajajo
tudi velike potniške križarke in s tem pripomorejo k živahnemu
turističnemu utripu na Obali in v notranjosti države. Za ogled
pristanišča smo z avtobusom potrebovali debelo uro in ugotovili, da peš v istem času ne bi videli niti tretjine kompleksa, kar
govori o razsežnosti pristanišča. Po ogledu Luke Koper smo si
individualno ogledali mesto Koper in se ob dogovorjeni uri zbrali
na avtobusu. Odpeljali smo se v Krkavče, v kmečko gostilno na
primorsko kosilo. Po kosilu pa lepo proti domu. l
Zvonka Osredkar
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ŠKOFJA LOKA – BOGASTVO SLOVENSKE ZGODOVINE
redi aprila nas je pot zanesla v Škofjo Loko, eno najstarejših mest v Sloveniji. Na poti do cilja smo se ustavili v
Mengšu, kjer smo si pod strokovnim vodstvom ing. Vladimirja Lenardiča ogledali tamkajšnjo RTP in ugotovili, da tehnika hitro napreduje.
Obisk mesta smo začeli na Loškem gradu, ki je od leta 1959 urejen kot muzej. Grad je bil prvič omenjen leta 1202, zgradili so
ga freisinški škofje. Grad slogovno ni enoten, saj njegova zgodovina sega daleč v 13. stoletje in je v tem času doživel več prezidav in dozidav. V potresu leta 1511 je bil skoraj popolnoma
porušen. V letih 1513 - 1526 je grad na novo sezidal škof Filip.
Zadnja prenova je bila leta 1999, ko so obnovili tudi muzejske
zbirke in objekt razglasili za kulturni spomenik državnega pomena. V muzeju smo si ogledali zbirke obrti, ki domujejo v Škofji
Loki in okolici – (klobučarstvo, škofjeloški mali kruhki, glavnikarstvo, sitarstvo, čipkarstvo), likovna zbirka predstavlja med drugim tudi rodbino Šubic, rezbarje, podobarje in slikarje. V predstavitvi lokalne zgodovine ima posebno mesto Ivan Tavčar (soba
z njegovimi osebnimi predmeti in pohištvo z Visokega). Skrbno
je urejena zbirka novejše zgodovine in obdobje NOB. V grajskem parku smo si ogledali staro kmečko hišo, ki so jo prinesli
iz prvotnega okolja.

S

Po ogledu gradu smo po grajskem griču odšli v staro mestno jedro in si ogledali Mestni trg, ki ga obdajajo zanimive stavbe. Na
obrambno obzidje iz 14. stoletja je naslonjena Martinova hiša,
ob kateri so bila Poljanska vrata in stražni stolp. V Žigonovi hiši
iz 16. stoletja je danes mestna uprava. Sredi trga stoji Marijino
znamenje s tremi kipi, ki so ga postavili leta 1751 v zahvalo za
odvrnitev od kuge in ognja. Nasproti znamenja stoji stari rotovž.
Ob njem je staro župnišče z vzidano ploščo z grbom bogatega
meščana Schwarza. Pred starim župniščem stoji mestni vodnjak,
za njim pa Kašmanova hiša, v kateri je Turistično informacijski

center. Ob Kašmanovi hiši stoji Kajbetova hiša z lepo poslikano
fasado. Naslednja zanimiva stavba je Hamova hiša - meščanski
dvorec. Zanimivost – impresionist Ivan Grohar je iz gostilne nad
slaščičarno narisal znano sliko »Loka v snegu«. Pod škofjeloškim gradom stoji nunska cerkev Marije Brezmadežne iz leta 1358.
Današnjo podobo je dobila po potresu leta 1669. Ko je bil samostan klaris 1782 razpuščen, so ga prevzele uršulinke, ki so odprle dekliško šolo. Na koncu smo se sprehodili čez Kamniti Kapucinski most, ki je opremljen z železno ograjo, sredi katere
stoji kip sv. Janeza Nepomuka. Most je sredi 14. stoletja dal zgraditi škof Leopold.
Nato smo se odpeljali v vas Crngrob nad Škofjo Loko, kjer nas
je »Pri Marku« čakalo okusno kosilo. Dobro podprti smo se odpravili na vrh hriba nad vasjo, kjer stoji baročna romarska cerkev Marijinega oznanjenja, ki jo krasi mogočen zvonik z baročno kapo. Začetek gradnje sega v 13. stoletje, zato se prepletajo
različni slogi, od romanskega, gotskega do baročnega. l
Zvonka Osredkar

KAKO SO NAS UGRABILI LJUBLJANSKI PIRATI
Na izlet z ladjico po Ljubljanici
eka Ljubljanica izvira pri Vrhniki, teče skozi Ljubljano
in se pri Zalogu izlije v Savo. Čeprav je reka dokaj
kratka, je bila včasih precej pomembna. Po njej so s
čolni in ladjami prevažali različne tovore. Z izgradnjo železnice je njen pomen sicer upadel, a ladjice še vedno vozijo po
Ljubljanici. Sedaj prevažajo turiste, ki si ogledujejo naše mesto, pa tudi domačine, ko se želijo malo »sprehoditi« po tej poti
skozi mesto.
Sredi maja smo se zbrali na Prešernovem trgu. Naš »sprehod«
smo začeli v pristanu pod Mesarskim mostom, kjer so nas
»ugrabili« Ljubljanski pirati (ime ladje). Zapeljali smo se pod
Tromostovjem, ki je bilo prvič omenjeno leta 1280, takrat je
bil to še lesen most. Obnovili so ga po požaru leta 1687 in ga

R

poimenovali Špitalski most, leta 1932 pa ga je obnovil Jože
Plečnik in mu dodal še dva stranska mostova za pešce. Plovbo
smo nadaljevali proti Ribji brvi in Čevljarskemu mostu in naprej proti Špici. Med vožnjo smo opazovali promet na Ljubljanici
in dogajanje na bregovih reke, ki sta od Čevljarskega mostu
do Krakovskega nasipa in Trnovskega pristana lepo urejena in
primerna za družabna srečanja, zlasti v toplih poletnih večerih. Medtem je spretna kapitanova žena pripravila »kosilo na
barki« in mi smo ga med povratkom proti Mesarskemu mostu
z užitkom pojedli in zalili z rujno kapljico. Res, kar je prijetno,
prehitro mine in tako je bilo tudi z našo vožnjo po Ljubljanici.l
Zvonka Osredkar

UPOKOJENCI

Skrbno je urejena zbirka novejše zgodovine
in obdobje NOB.

Med ogledom RTP Mengeš Foto: Janez Weilgoni
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PRIJETNA OSVEŽITEV

NEZNANO - ZNANO

Počitniška hiša v Selcah v novi podobi

Prenovljena vila Norma v Selcah

e v decembrski številki smo vas seznanili z novostmi in
osvežitvami na področju počitniških kapacitet. Začeli smo
z obnovo dveh enot v Termah Čatež, s hišico 76 in hišico
165, znižali cene nočitev, pridobili dodatne ugodnosti v termalnih krajih in seveda največjo novostjo – prenovo vile Norma v
Selcah, ki ji bo v tokratnem prispevku namenjeno največ pozornosti.
Vseeno na hitro omenimo počitnikovanje v Termah Čatež, že
zato, ker se v popolnoma prenovljeni notranjosti, v kombinaciji
dveh energijskih barv, zelene ali vijolične, lahko sproščate v vseh
sezonskih obdobjih. Za dodatno razvajanje je v ceno nočitve, ki
znaša izven sezone 50 €, v času šolskih počitnic pa 60 €, vključenih tudi dnevno do 6 kopalnih kart, ki omogočajo 2 časovno
neomejena vstopa v zimsko ali poletno Termalno riviero. V objemu igrivih termalnih voda, na več kot 10.000 m², prebudite v
sebi otroško razposajenost in razigranost.
Kot smo že omenili in ker vemo, da večina zaposlenih in upokojenih sodelavcev naše družbe že težko pričakuje novice o prenovi počitniške hiše v Selcah, pa namenjamo vso nadaljnjo pozornost
vili Norma. V veselje nam je, da vam to prijetno osvežitev lahko
ponudimo ravno ob pričetku poletja.

Ž

Prenova vile, ki je potekala od lanske jeseni pa vse do polovice
junija letos, je zaključena. Prvotna oblika počitniške hiše je ohranjena samo v svoji zunanjosti, a s svojo lego ob morju in zasebnim vrtom, ki je obdan z lovorovim grmičevjem in borovci, zagotavlja prav poseben čar. Glede na možnosti sprememb notranjosti
hiše smo se trudili obdržati enako število ležišč.
Do sedaj so bile v vili štiri sobe s kopalnicami, kuhinja in jedilnica pa so bili skupni prostori.
Skupni prostori so bili sicer ob pravi kombinaciji gostov lahko
zabavna stična točka, kuhanje kosila ali popoldanske kavice pa
prijetno druženje. Vseeno pa nova podoba vile nudi več zasebnosti, prijetno druženje gostov pa vseeno lahko poteka naprej v
zeleni svežini vrta.
V vili so povsem prenovljeni in na novo opremljeni štirje apartmaji, dva v spodnjem delu hiše in dva v zgornji etaži. Vsak apartma
ima tudi svojo kopalnico in kuhinjski prostor, klimatsko napravo
ter televizor.
Apartma 1 je namenjen letovanju štirih oseb. V ločeni spalnici je
zakonsko ležišče, v dnevno-kuhinjskem prostoru je kavč, ki se
raztegne v ležišče za dve osebi. Torej 2 ležišči in dve pomožni
ležišči - predvsem za družino z dvema otrokoma.
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Soba v apartmaju 3

Pritlična enota 2 je primerna za letovanje petih oseb. Ločena
spalnica ima 3 ležišča, pograd in enojno ležišče, dve pomožni
ležišči sta v dnevno-kuhinjskem prostoru v obliki raztegljivega
kavča. Enota je primerna za družinico s tremi otroki. Zaradi lege
v spodnji etaži hiše imata obe enoti neposreden izhod na vrt.
V zgornji etaži hiše sta enoti 3 in 4. Enota 3 je pravzaprav garsonjera, primerna za 2 osebi. Zakonsko ležišče in kuhinjskojedilni del sta v enem prostoru, ki ima izhod na zasebno teraso.
Zaradi odlične razporeditve in opreme po meri je počitniška
enota kljub temu, da je najmanjša, zelo prostorna in svetla.
Primerna je za letovanje parov, mlajših ali starejših.
Enota z največ ležišči je enota 4. V velikem spalnem prostoru je
6 ležišč, dva pograda in zakonsko ležišče. Prostor je velik in svetel,
povezan je s prostorno kuhinjo. Apartma je primeren za letovanje
predvsem malo večjih družin in ima iz kuhinje neposreden izhod
na zasebno teraso. Obe terasi v zgornji etaži nudita čudovit razgled na morje in otok Krk.
Prav vsak apartma posebej je lahko poleg družinskega letovanja
namenjen tudi za prijateljska potovanja in izlete. Zaradi vgrajene klime, ki ima tudi funkcijo ogrevanja, pa lahko sedaj sezona
traja še dolgo v jesen in se prične zgodaj spomladi.
S prijetno razporeditvijo prostorov, opremo, narejeno po meri in
pridihom barv, ki spominjajo na morje, nebo in zemljo, želimo,
da se v vili Norma letovalci počutite prijetno. Za druženje in zabavo
na vrtu pa je poskrbljeno z dvema novima kaminoma. Ohladili
se boste lahko tako v morju, ki je le čez cesto, ali pa z novim (solarnim) zunanjim tušem. Na vrtu si lahko postavite tudi svojo
vrtno mizo in stole, ki so del vsakega apartmaja.
Dragi uporabniki, vas pa prosimo, da ne pozabite, da so počitniške kapacitete Elektra Ljubljana in vsa njihova oprema last
vseh zaposlenih v podjetju. Z njimi tudi ravnajmo tako, kot bi
bili naši lastni. Prosimo, da mokri ne uporabljamo kuhinjskih stolov, kavčev in postelj, da z napravami ravnamo pazljivo, da umazanijo puščamo pred vrati in takoj očistimo za raznimi kuhinjskimi nezgodami. Po končanem letovanju počitniške enote zapustimo čiste in urejene, kot bi si jo ob prihodu želeli prejeti. Vse
večje težave v zvezi z delovanjem in čistočo objektov lahko sporočate v Oddelek stavb.

Pogled s terase

Kuhinja

CENIK izven sezone
Apartma št. 1 (za 4 osebe)
Apartma št. 2 (za 5 oseb)
Apartma št. 3 (za 2 osebi)
Apartma št. 4 (za 6 oseb)

35 evrov/noč
40 evrov/noč
30 evrov/noč
45 evrov/noč

CENIK v razpisnih terminih
(v času šolskih počitnic)
Apartma št. 1 (za 4 osebe)
Apartma št. 2 (za 5 oseb)
Apartma št. 3 (za 2 osebi)
Apartma št. 4 (za 6 oseb)

47 evrov/noč
54 evrov/noč
40 evrov/noč
60 evrov/noč

Želimo vam dolgo, toplo in razigrano poletje. l
Valentina Petrič, Oddelek stavb
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NEKOČ IN DANES
Postavljanje A - droga

Postavljanje A droga s »škarjami«. Očitno so v akciji tudi
domačini pod strokovnim vodstvom električarjev rajona Rakek.
S svinčnico v rokah uravnava drog Vlado Matičič, v ozadju je
Franc Ivančič Foto: Osebni arhiv Danijela Leskovca

začetkih elektrifikacije je bilo postavljanje drogov težko
in fizično naporno delo. Izkop jame, transport droga in
sama postavitev se je izvajala ročno. V veliko primerih
so NA pomoč priskočili tudi domačini, ki so našim monterjem
pomagali pri izkopih, prevažali drogove s konjskimi vpregami
in poprijeli za pikne.

V

V odročnih in nedostopnih krajih priskoči na pomoč tudi
helikopter Foto: Srečko Grkman

Postavljanje A droga na DV 20 kV Vinica leta 1960
Foto: Osebni arhiv Romana Weisa

Postavljanje A droga z mehanizacijo Foto: Vesna Oman

V dolgem obdobju razvoja sodobne industrijske družbe, vzporedno z nastankom in razvojem delovnega prava in drugih družbenih ved, se je krepilo tudi zavedanje na področju varnosti in
zdravja pri delu. Tako je danes glavni cilj »pripeljati« delavca
skozi njegovo delovno dobo brez zdravstvenih okvar.
Postavljanje drogov sodi v sklop opravil s povečano nevarnostjo
za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar, in zahteva upoštevanje vseh varnostnih pravil ter dosledno uporabo osebne varovalne opreme. Pri tem delu si zaposleni, v kolikor teren dopušča,
pomagajo z mehanizacijo. l
Marko Piko
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NAJSTAREJŠA ELEKTROINŽENIRKA V SLOVENIJI
Srečanje ob 90. letnici Marjete Koselj

prava Elektra Ljubljana je 10. junija skupaj z Društvom
upokojencev Elektra Ljubljana pripravila srečanje ob 90.
letnici Marjete Koselj. Srečanje, ki je bilo ravno na njen
rojstni dan, je s svojo prisotnostjo počastil tudi predsednik uprave
Andrej Ribič, Društvo upokojencev Elektro Ljubljana pa je zastopal predsednik Jože Bergant. Povabljeni so bili bivši sodelavci
Koseljeve, s katerimi je sodelovala v času službovanja.
Ob prijetnem klepetu in obujanju spominov je čas hitro minil.
Veliko je bilo izrečenih besed o času, v katerem je službovala
Koseljeva in o današnjem času. Razlike so velike. Veliko je dobrih, vse pa tudi ne.

U

Kdo je Marjeta Koselj
Rojena je bila 10. junija 1925 v Radovljici. Šolo je obiskovala v
Škofji Loki in kasneje v Ljubljani. Leta 1954 je diplomirala na
Elektro fakulteti Univerze v Ljubljani, smer jaki tok. Prvih šest
mesecev po diplomi je bila zaposlena v tovarni Elma v Črnučah.
Kot vodja razvoja se je 1. aprila 1955 zaposlila pri Elektru Ljubljana mesto in v času službene odsotnosti direktorja Gustava
Erklavca pol leta vršila dolžnost direktorja podjetja. V času službovanja je bila strokovni vodja in mentor mladim inženirjem in
elektrotehnikom, ki so prihajali v prvo službo. Pri vseh fantih je
pustila pečat vestnosti, vztrajnosti in pripadnosti podjetju.

Na upravo Elektra Ljubljana je bila premeščena 1. julija 1980,
in sicer v službo razvoja za opravljanje komercialno-tehničnih
del. V času njenega delovanja je bilo največ investicij za 110kV
napetost (daljnovodi in RTP).
Zaposlitev v elektrogospodarstvu je bila vedno pisana, reorganizacija gor ali dol. Ni jih štela. Po končani delovni službeni dobi
se je 31. marca 1990 upokojila.
Posebnost Elektra Ljubljana je bila, da je bilo v istem podjetju
zaposlenih pet diplomiranih elektroinženirjev, ki so bili rojeni leta
1925. To so bili Koseljeva, Erklavec, Jevnikar, Kozina in Šuštaršič,
ki so vsak na svojem področju tvorili močno tehnično strokovno
ekipo v podjetju in širšem elektrogospodarstvu Slovenije.

Kaj počne Marjeta danes
Marjeta Koselj je najstarejša elektroinženirka v Sloveniji. Za
dolgo življenje se mora zahvaliti samo sebi, saj je veliko časa
posvetila športu, rekreaciji in hoji po slovenskih gorah. Zato
ji hoja v četrto nadstropje po stopnicah kljub letom ne dela
problemov.
Vsi zbrani smo ji zaželeli še veliko zdravih in zadovoljnih let z
željo, da se srečamo tudi ob njeni 95. letnici. l
Jožica Krašovec
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ČUDOVITA NARAVA IN ZANIMIVA ZGODOVINA
Znana in manj znana Bovška kotlina
ovško je področje, kjer se narava pokaže v vsem svojem
bogastvu. Sprehodi in krajši izleti v okolici Bovca nudijo
popotniku veliko vrst sprostitve in zanimivih doživetij.
Področje Bovškega je imelo velik pomen v zgodovini, zlasti v
prvi svetovni vojni, saj je bil prelaz Predel edina in najkrajša povezava iz Bovške kotline proti Italiji in Avstriji. Tako lahko na
tem območju najdemo veliko pomnikov, ki spominjajo na razna
zgodovinska dogajanja.
V bližini Bovca se nahaja zanimiv Muzej na prostem Ravelnik, ki je del Poti miru od Alp do Jadrana, in povezuje dediščino
soške fronte ter druge kulturne in naravne znamenitosti Zgornjega Posočja. Poleg povezovalnih in strelskih jarkov so tu na
ogled tudi bunkerji, kaverne, obnovljene barake in mitralješka
gnezda.
Le 4 km od Bovca, v smeri proti prehodu Predel, nas na vrhu ozkega prehoda, nad sotesko Koritnice, pričaka mogočna trdnjava
Kluže, stisnjena med pobočja Rombona in Izgore.
Že v 15. stoletju postavljena lesena zgradba je bila kontrolna postojanka ob prehodu čez Koritnico in je Furlansko ravnino in Beneško republiko branila pred Turki.
Benečani so bili leta 1509 pregnani iz trdnjave Kluže, ki je je
prešla v avstrijske roke. Na stroške koroških deželnih stanov so
jo utrdili in postala je sedež glavarstva. Utrdba Kluže je imela
pomembno vlogo v francoskih vojnah ter bila leta 1797 požgana
in porušena. Ob grajskih razvalinah so v 19. st. zgradili novo cesto na desnem bregu Koritnice, pozneje pa odstranili, kar je ostalo
od gradu in zgradili novo utrdbo. V 1. svetovni vojni je bil tu sedež avstroogrske garnizije tik za frontno črto. Po 2. svetovni
vojni je izgubila svojo vlogo, dokler je niso s spomeniško-varstveno akcijo leta 1991 zaščitili. V trdnjavi je na ogled njena zgodovina, na notranjem dvorišču pa redno uprizarjajo igre vojakov
v uniformah in z opremo iz prve svetovne vojne.
V bližini so na pobočju Rombona postavili še drugo utrdbo. Za
potrebe gradnje so že leta 1897 pričeli graditi 113 m dolg predor in 1300 m dolgo dostopno cesto. Dela so bila končana do
leta 1906. Predor je bil v prvi svetovni vojni opremljen kot topovsko gnezdo s tremi zamaskiranimi linami, ki so še vidne. Ko
hodite skozi osvetljen predor, so ob strani hodniki, ki vodijo do
strelnih lin. Zgornjo trdnjavo so poimenovali Fort Hermann (Hermanova utrdba) po legendarnem stotniku Johannu Hermannu
von Hermannsdorfu. Iz te utrdbe so častniki in vojaki s štirimi
120-milimetrskimi topovi v oklepnih kazematah (v vrtljivi kupoli, edini take vrste na slovenskih tleh) obvladovali skoraj celotno bovško kotlino. Italijanska vojska je Hermannovo utrdbo
več mesecev napadala s težkimi topovi. Do maja 1916 je bila
tako poškodovana, da so jo Avstrijci zapustili, topove pa premestili
v kaverne na Svinjaku. Ostankov Hermannove utrdbe je malo,
ogledamo si lahko le ruševine.
Enodnevni izlet po poti zgodovine je bil zanimiv. Prizadevanja
turističnih delavcev pri ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine obiskovalcu nudijo lep pregled dogajanj in razmer iz
stare zgodovine. l

B

Oficirska koliba in zaklon

Obnovljena utrdba Kluže

Vhod v tunel s strelsko lino

Marko Piko
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abolčni nadev: naredimo kot za zavitek.
Naribana jabolka malo
poškropimo z limoninim
sokom, da ne oksidirajo,
dodamo sladkor in naribano lupino limone. Dodamo tudi malo cimeta.
Iz sestavin za testo naredimo vlečeno testo, ki mora
pokrito počivati vsaj eno
uro. Nato ga razvlečemo in
narežemo na velikost pekača. Delo si olajšamo, če
kupimo že pripravljeno testo.
Mak zmeljemo in ga poparimo z vročim mlekom. Vmešamo sladkor in cimet ter pustimo, da se ohladi.
Lahko vmešamo tudi malo masla, nadev je potem boljši. Pekač dobro namažemo z maščobo, na dno damo raztegnjeno testo, ki ga poškropimo z maščobo, dodamo drugo plast testa in premažemo z makovim nadevom. Čez damo
drugo plast testa, premažemo s skutinim nadevom, nato zopet testo in potresemo z orehi, nato zopet testo in nato jabolčni nadev. Vsako plast testa poškropimo s stopljenim maslom. Vse še enkrat ponovimo, na vrhu mora biti testo. Gibanico prelijemo s kislo smetano in jo pečemo eno uro na 180 stopinj.
Dober tek. l

J
GIBANICA
30 dag moke
1,5 dl mlačne vode
2 žlici olja
sol
Makov nadev: 20 dag maka
10 dag sladkorja
cimet po okusu
1 dl vročega mleka
Skutin nadev: 50 dag skute
1 jajce
1 dl kisle smetane
2 žlici v rumu namočenih rozin
malo vanilije
15 dag sladkorja
Orehov nadev: 25 dag zmletih orehov
10 dag sladkorja
malo cimeta
Testo:

Ljubica Vesel
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 .DEHOVNDRSUHPDNDEHOVNHREMHPNHNDEHOVNLĆHYOMLYH]QLWXOFLNDEHOVNHSROLFH
 11VWLNDOQDRSUHPDYDURYDOĆQLORĆLOQLNLYDURYDOĆQHOHWYHJUHEHQDVWDVWLNDODEUHPHQVNDVWLNDOD
 2SUHPD]DUD]GHOLFHKLåQLUD]GHOLOFLLQVWDODFLMVNLRGNORSQLNL),'VWLNDODĆDVRYQLDYWRPDWL
 2SUHPD]DYDUQRGHORQDYLåLQLSOH]DONH]DOHVHQHLQEHWRQVNHGURJRYHYDUQRVWQLSDVRYL
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J-Rupert d.o.o., Litostrojska c. 40A, 1000 Ljubljana
T: 01 514 16 90 I info@j-rupert.com I www.j-rupert.com
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NAJFOTOGRAFIJA 2015
udi v letu 2015 nadaljujemo z nagradnim natečajem za
najboljšo fotografijo leta. Za to številko smo prejeli le pet
zanimivih fotografij; upamo, da bo odziv v naslednji boljši.
K sodelovanju za Naj fotografijo leta 2015 vabimo vse sodelavce
in upokojence! l

T

Uredništvo Novic

Aleš Pograjc - Pripravljeni na nevihto

Janko Hribar - Veliki in mali

Anton Mesarek – Prebujanje

Anton Štimec - Siva pot

Marko Medvešček - Črni opazovalec

Sestavil
TONI

Nekdanji
indijski
politik,
Bahadur

Komar
mrzličar

Škraba
Aleksandra

Alojzil Nosan

Simon Ohm

Traven Franc

Kemijski
simbol za
Renij
Oznaka rus.
letala
Ionske
raztopine
Redakcija

Hribovje v
Grčiji,
marmor

Rdeči križ

Urejena
zbirka listin
in spisov

Hidroelektrarna
na Dravi

Stikalna
naprava
Angelca
Oražem

Avsec Tone

Vodstvo
podjetja

Zbirka
zemljevidov

Vojak
začetnik

Znamka
nemških
avtomobilov

Glavni
števnik

Hrovat
Klemen

Heinrich
Heine

Tuje žensko Solmizacijski
ime
slog

Anica Knez
Dolenc
Tomaž

Simbol za
Indij

Nadnaravna
zla bitja

Zadruga v
stari Rusiji

Konjski galop
Usoda, delo

Slovenski
skladatelj
Anton

Produkt
gorenja

Pritok
Balhaškega
jezera

Stari oče

Širjava
(pesniška
oblika)

Anton Čehov

Velika
sladkovodna
riba
Osebni
zaimek

Pod
Pamet,
razum

Divja mačka
Vlahi

Tepina
Karmen

Kemijski
Površinska
znak za Radij
mera

Simbol za
Lantan

Rod nizkih
grmov,
blagajev
Osebni
zaimek

Arisjki bog
svetlobe
Kemijski
simbol za
Silicij

Eno od imen
slikarja
Meška

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo izžrebancu Francu Slani iz Žirov,
ki bo po pošti prejel praktično nagrado.
Prosimo, da gesla tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vključno 28. 08. 2015 in pošljete
na naslov: Elektro Ljubljana d. d., Uredništvo Elektro novic, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.
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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.

