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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

Elektro žur je bil poln energije. Dan
podjetja smo proslavili v Vinici. Zbralo
se nas je toliko, kot že dolgo ne. Več
kot štiristo nas je valovalo in odmevalo

Elektirčar Piko
Klešče so lahko za paradižnik

27

zaposlenih v Elektru Ljubljana.

čez Gorjance. Družili smo se, obujali
spomine, se smejali in zabavali. Skupaj. Kot vsako leto so se naši hudi fan-

Mreženje

tje pomerili v plezanju na drog. Mišice

Nekoč in danes

in tetive so zapele. In na vrhu smo vri-

Ko meja združuje

skali z njimi. Tudi tisti vodilni, od ka-

Predstavimo se

terih morda vsi niso pričakovali toliko

Kadrovske novice

športnosti, so pri vlečenju vrvi dali vse

Kadrovanje

od sebe. Predvsem pa smo se imeli radi.

Odklop

Proti koncu leta smo dočakali še eno

Več kot 400 elektrožurerjev

pomembno prelomnico. AVK je pri-

Najfotograﬁja 2015

žgala dolgo pričakovano zeleno luč za

Recept: Pehtranova potica

združitev naše Elektro energije z družbo

Križanka

Gen-I. Pot do združitve bo seveda zahtevala še veliko priprav in dobre volje.

Novice so interno glasilo skupine Elektro Ljubljana in izhajajo štirikrat letno. Izdajatelj: Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana. Urednica: mag. Kristina Sever. Člani uredniškega odbora: Adriana Krušič,
Alenka Kušar, Darija Rus Jamnik, Helenca Šterlekar, Jana Burja, Jolanda Štukelj, Klemen Hrovat, Lea Lunder,
Ljubica Vesel, Marko Piko, Mitja Breznik, Stanka Krušič, Suzana Pavlič, mag. Tadeja Areh, Uršula Krisper,
mag. Violeta Irgl in Zoran Artnak. Avtor fotografije na naslovnici: Maj Pavček
Elektronski naslov: urednistvo@elektro-ljubljana.si. Lektoriranje, oblikovanje in tisk: Tiskarna Povše.
Naklada: 1500 izvodov.
ISSN 2232-5409.

A te nam nikoli ni primanjkovalo. l
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ELEKTRO LJUBLJANA Z 11,6 MILIJONA DOBIČKA
28. avgusta 2015 je potekala 20. redna skupščina družbe Elektro Ljubljana

SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI
Z odločbo AVK zelena luč združitvi GEN-I in Elektro energije

20. redna skupščina družbe Elektro Ljubljana, Foto: Maj Pavček

Novinarska konferenca ob odločbi AVK, Foto: Maj Pavček

Elektro Ljubljana d.d. je lani ustvarila za 11,6 milijonov evrov
čistega dobička, kar je za 43 % več kot leto prej, in preko 40
milijonov evrov pozitivnega denarnega toka. EBIT marža se je
povečala na 18,7 %, donos na kapital pa je v primerjavi z lani
s 3 % narasel na 4,3 %. Kljub žledu, ki je poškodoval približno
2,5 % oziroma več kot 400 km omrežja Elektra Ljubljana, in
povzročil za okrog 25 milijonov evrov škode, je poslovanje
družbe v letu 2014 mogoče oceniti kot najbolj uspešno doslej.
Družba je realizirala investicije v višini 31 milijonov evrov, kar
je za 24 % več kot predhodno leto. Kljub tako visokim investicijam pa je Elektru Ljubljana prvič po letu 2010 uspelo znižati zadolženost pod 100 milijoni evrov.
S temi rezultati je predsednik uprave Andrej Ribič seznanil 20.
redno skupščino delničarjev družbe Elektro Ljubljana d.d., ki
se je je udeležilo 89,71 % osnovnega kapitala. Delničarji so se
seznanili z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poroči-

lom družbe za leto 2014, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2014. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu
svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu. Za poslovno
leto 2014 so delničarji potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelili razrešnico.
Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ki
je 31. 12. 2014 znašal 5.512.554,27 evrov, v višini 5.509.852,24
evrov razdeli delničarjem v obliki dividend, del dobička v višini 2.702,03 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Bruto dividenda na delnico znaša 0,1407 evra. Družba bo dividende izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema
sklepa na skupščini. Do izplačila dividend so upravičeni vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD,
na dan zasedanja skupščine. l
mag. Kristina Sever

Senat Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) je v petek, 16. oktobra 2015, izdal odločbo, s katero dovoljuje združitev družb GEN-I in Elektro energija.
S tem se je končal deset mesecev trajajoči postopek presoje skladnosti omenjene združitve.
Pozitivna odločba s strani AVK predstavlja zeleno luč za začetek daljšega postopka združevanja. Prvi koraki v skupno lastništvo so predvideni spomladi leta 2016.
Predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič je na tiskovni konferenci ob napovedi združitve dejal, da smo se v
podjetju že dalj časa zavedali, da si bomo morali poiskati strateškega partnerja, saj so se tveganja na energetskih trgih, ki so
jim izpostavljeni dobavitelji električne energije, izredno povečala. »Če želimo ohraniti močno domačo družbo, da bodo znanje, vizija in dobiček dolgoročno ostali doma, se moramo povezati z nam komplementarnim podjetjem. Prepričani smo, da
smo v GEN-I našli najboljšega možnega partnerja.«

Mag. Bojan Kumer, direktor družbe Elektro energija, je poudaril, da je prioriteta podjetja v zvestih odjemalcih, ki jim
bomo zaradi združitve lahko ponudili višjo kakovost storitev,
zagotovili cenovne ugodnosti na področju električne energije
in razširili ponudbo na področju zemeljskega plina. Združitev
bo zaradi vrste sinergij z GEN-I pomagala do konkurenčnejših
nabavnih virov in omogočila hitrejše posodabljanje podpornih
sistemov, ključnih za zagotavljanje najkakovostnejših storitev.
Predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob je ob privolitvi
AVK dejal, da se bo z združitvijo dveh največjih slovenskih dobaviteljev aktiviral potencial za nadaljnjo rast; ob tem ni skrivnost, da bo združeno podjetje iskalo priložnosti tudi na mednarodnih trgih. Oblikovala se bo skupna ekipa strokovnjakov,
s katero bomo pospešili razvoj produktov za velike poslovne
odjemalce v širši mednarodni regiji. Obe družbi podpirata trajnostni razvoj in tudi pri že začrtanih projektih lahko s skupnimi
močmi hitreje napredujeta. l
mag. Kristina Sever, mag. Violeta Irgl
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Marko Piko predstavlja delovanje elektrarne

nega sistema zapornic. Celotnega ogleda vstopnega sistema zapornic si niso uspeli ogledati čisto od blizu, saj je v času obiska potekala menjava membrane za regulacijo vodne gladine.
Staro ponjavo so s pomočjo premične mehanske roke dvignili
iz bazena ob vstopnem sistemu zapornic in jo zamenjali z novo.
Sledil je še sprehod po jesenskem gozdu do izhodiščne točke,
skupinsko fotografiranje, nato pa zaslužena malica. l
Besedilo in foto: Maj Pavček

INOVACIJA ENERGETIKE 15
Kot že sedmo leto zapored je tudi letos oktobra na Brdu pri Kranju potekalo srečanje, namenjeno predstavitvi poslovnih in tehnoloških inovacij v energetiki.
V sklopu tehnoloških in internih inovacij je projekt električne
mobilnosti s poudarkom na razvoju pametne infrastrukture za
električna vozila predstavila tudi Uršula Krisper. To temo je
povezala še z upravljanjem porabe prek orodja virtualne elektrarne, s katero podjetje Elektro Ljubljana sodeluje tudi pri velikem evropskem projektu e-BADGE.
Ob zaključku dogodka je potekala okrogla miza z naslovom
“Kako z Energetskim konceptom Slovenije do globalnih inovacij?” Krovna cilja energetskega koncepta Slovenije sta zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, vezanih na rabo energije, za
vsaj 40 % do leta 2035 glede na raven iz leta 1990 ter za vsaj
80 % do leta 2055. Za doseganje ambicioznih ciljev energetske politike bodo ključne investicije v razvoj, pri čemer dokument ne govori o posameznih projektih, temveč le usmeritvah.

7

DOBRA IZKUŠNJA ZA VSE
Blaževa zaposlitev je bila zelo uspešna

ŠESTDESET NADOBUDNEŽEV V HE BROD

Na lep sončen jesenski dan so učenci četrtih razredov OŠ Božidar Jakac iz Ljubljane obiskali malo hidroelektrarno Brod v Tacnu.
HE Brod v Tacnu je manjša hidroelektrarna, zgrajena leta 1928,
in je lep primer tedanjega industrijskega objekta. Veliko skupino
otrok, prišlo jih je 60, sta sprejela Luka Žagar iz Elektra Ljubljana OVE in Marko Piko, ki jih je po elektrarni in njeni okolici tudi vodil. Za uvod so otroci slišali nekaj besed o elektriki
in njenem pridobivanju, nato pa so se odpravili na ogled v samo
elektrarno. Notranjost elektrarne je zelo glasna, spodnji del pa
tudi ni preveč prostoren, zato so se otroci tja odpravili v več skupinah. V zgornjem delu so si ogledali novo nadzorno ploščo in
dva generatorja ter slišali marsikaj zanimivega. Radovednih pogledov otrok ni manjkalo, na svoj račun so tokrat še posebej prišli fantje.
Po ogledu zgornjega dela se je skupina po ozkih železnih stopnicah odpravila še v spodnji, manjši del elektrarne, kjer so v nizkem prostoru turbinske osi s sistemom za mazanje in naprave
za regulacijo turbin.
Ko so vse skupine otrok videle notranjost elektrarne, so si pred
samo elektrarno ogledali še sistem zapornic z avtomatskimi čistilnimi grabljami, nato pa so se po otočku odpravili še do vstop-
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Uršula Krisper ob prejemu priznanja

Na okrogli mizi je sodeloval tudi predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič, ki je med drugim izpostavil, da smo šele
na začetku in da imamo le nabor želja, ki pa jih bo potrebno še
natančneje določiti in začrtati. l
Maj Pavček, Foto: Arhiv Prosperia

Poslovilna skupinska fotografija

Blaž Kužnik je po štirih mesecih, ki jih je preživel
na delovnem mestu v vložišču, konec septembra
zaključil z delom pri nas. V ta namen smo mu sodelavci pripravili majhno poslovilno zabavo.
Tisti, ki smo z Blažem sodelovali, imamo občutek,
da se je v tem času veliko naučil in da se je pri svojem delu zelo izkazal. Prav tako pa smo se od njega
marsikaj naučili tudi sami, predvsem spoštovanja
drugačnosti ali kot je v Sobotni prilogi Dela septembra dejal predsednik uprave Andrej Ribič:
»Prepričan sem, da je Blaževa navzočnost prispevala k razmišljanju, da se odpira neko drugo vesolje v glavah nekaterih, da začnejo razmišljati tudi
o stvareh, s katerimi se nočejo soočati in jih sicer
ne vidijo. Vsekakor so pozitivni učinki za vse.«

Blaž s sodelavkami iz RFS

Ponosni smo, da se je družba
Elektro Ljubljana vključila v
projekt, ki je pomagal Blažu,
hkrati pa prispeval k osveščanju
zaposlenih.
Upamo, da mu bo družba omogočila, da pridobljena
znanja kmalu uporabi še na kakšnem drugem delovnem mestu, saj, kot pravi Ribič: »Na splošno
postajamo vse bolj zaprta in asocialna družba.«
Zato smo ponosni, da se je družba Elektro Ljubljana vključila v projekt, katerega cilj je bil predvsem pomagati Blažu, po drugi strani pa je prispeval k osveščanju naših zaposlenih, da se srečajo
z drugo platjo, s katero se sicer ne. l

Andrej Ribič na okrogli mizi o Energetskem konceptu

Maj Pavček, mag. Kristina Sever, Foto: Maj Pavček

Blaž se predsednikom uprave
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NAMESTO TORTE
Korporativno prostovoljstvo družbe Elektro energija

Ob koncu dneva smo bili vsi ponosni prejemniki zlatih medalj za DOBRO ENERGIJO. Foto: SŽ/Bob

Rdeči noski, klovni zdravniki ob podpori družbe Elektro energija že deset let prinašajo dobro voljo in pogum v Rehabilitacijski center – Soča.
Desetletno sodelovanje smo v četrtek, 1. oktobra letos, obeležili delovno. Z zavihanimi rokavi smo se prostovoljci Elektro
energije pomešali med varovance Rehabilitacijskega centra Soča
in ob spodbudi klovnov zdravnikov barvali, pospravljali, ustvarjali, pekli piškote.
Zavezani odgovornosti do širše skupnosti
V Elektro energiji smo letos razmišljali, kako bi lahko še nadgradili naše dolgoletno sodelovanje z obema partnerjema - z Rdečimi noski in s Sočo. Odločili smo se, da zavihamo rokave in s
prostovoljsko akcijo ekipe zaposlenih Elektro energije pomagamo varovancem Soče. Letos prvič pod okriljem akcije VRAČAMO DRUŽBI v tednu korporativnega prostovoljstva, ki ga
organizirata Slovenska filantropija in Ameriška gospodarska
zbornica. »V Elektro energiji izhajamo iz načela odgovornega
razmišljanja in delovanja. Zavezani smo odgovornosti do širše
skupnosti, v kateri Elektro energija posluje in ji pomagamo po
svojih močeh. To je naša dolžnost, ki jo opravljamo z veseljem
in ponosom. Poslanstvo Rdečih noskov z veseljem podpiramo
že od samega začetka. Letos prvič pomagamo tudi s korporativnim prostovoljstvom ekipe zaposlenih Elektro energije v Soči.
S podporo Društvu Rdeči noski in Rehabilitacijskemu centru
Soča bomo z veseljem nadaljevali tudi vnaprej,« je poudaril

mag. Bojan Kumer, direktor Elektro energije, pred samim začetkom prostovoljske akcije.

Energija gre po kablih, lahko pa jo
prinesejo tudi klovni osebno, če človeka ni
doma in je v Soči.«
Rdeči noski na leto obiščejo več kot 44.000 otrok in odraslih
Društvo Rdeči noski deluje že enajsto leto in s svojo dejavnostjo
pokriva splošne in specializirane bolnišnice po vsej Sloveniji.
V društvu velja tiha zaobljuba skrbnega ohranjanja programov,
ki jih izvajajo v splošnih in specializiranih bolnišnicah po vsej
Sloveniji. Klovni zdravniki z vsakim otrokom posebej navežejo
stik in zanj »po meri« v njegovi sobi priredijo mini predstavo
- tako s svojimi obiski spreminjajo vzdušje v bolnišnici – in
vpliv tega je čutiti še dolgo po tem, ko klovni že odidejo naprej.
»Stalnost naših obiskov daje občutek varnosti, zaupanja in trdnosti. Veselo pričakovanje klovnov pa deluje spodbudno, še preden klovni pridejo. Tihi zaveznik v tej zaobljubi je naš cenjeni
dolgoletni partner družba Elektro energija, ki nam trdno stoji
ob strani že deseto leto. V imenu društva Rdeči noski se družbi
Elektro energija – in to vsakemu zaposlenemu posebej - iskreno
zahvaljujem!« je poudarila zbranim na dogodku v Soči Eva Š.
Maurer, ambasadorka društva Rdeči noski, klovni zdravniki. l
mag. Violeta Irgl, Elektro energija

Z leve proti desni: Srečko, Eva Š. Maurer, ambasadorka
Rdečih noskov, mag. Bojan Kumer, direktor Elektro energije,
Rita in prim. dr. Hermina Damjan. Foto: Anton Mesarek

Prostovoljci Elektro energije so z dobro energijo zavihali
rokave in polepšali ograjo URI Soča. Foto:SŽ/Bob

Končni izdelek z našim »podpisom«. Foto: SŽ/Bob
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SMO VEDNO BOLJŠI

TU JE VELIKO POZITIVNIH LJUDI

Poslovanje družbe Elektro Ljubljana d.d.
(januar – junij 2015)

Pogovor s predsednikom sindikata Mitjo Fabjanom

predsednikom sindikata Mitjo Fabjanom smo se pogovarjali o njegovem videnju Elektra Ljubljana, o njegovem
delu, o sindikatu in o tem, zakaj ga potrebujemo. Pa še o
marsičem.

S

prvem polletju letošnjega leta je družba Elektro Ljubljana poslovala s
čistim dobičkom v višini 6,6 mio evrov. V primerjavi s prvim polletjem
lanskega leta je bil dobiček letos višji za 4,1 mio evrov, kar je predvsem
posledica povečanih stroškov zaradi ledene ujme v letu 2014 in višjih prihodkov
iz razmerja do SODO v letu 2015. Glede na plan za prvo polletje pa je bil
dosežen rezultat boljši za 1,7 mio evrov oz. za 33 %.
Investicije so bile realizirane v višini 7,9 mio evrov, tj. 29 % plana, ki za leto
2015 znaša 27,2 mio evrov. V primerjavi s prvim polletjem lanskega leta je bila
letošnja realizacija nižja za 34 %. Višja lanska realizacija je v največjem delu
posledica intenzivne sanacije in obnavljanja distribucijskega omrežja,
porušenega in poškodovanega zaradi žledu. V lastni režiji smo letos izvedli za
4,4 mio evrov investicij, preostalih 3,5 mio evrov pa je bilo realiziranih z
neposrednimi dobavami in storitvami zunanjih izvajalcev. Realizacija investicij
v lastni izvedbi je bila za 5,5 % manjša od načrtovane in za 6,1 % manjša od
realizirane v enakem lanskem obdobju.

V

Čeprav je zaradi žledu, ki smo ga doživeli v letu 2014,
primerjava s preteklim letom nekoliko »nerealna«,
lahko ocenimo poslovanje v prvih šestih mesecih
letošnjega leta kot zelo uspešno.
V prvem polletju letošnjega leta smo realizirali 0,7 mio evrov prihodkov več,
kot so znašali stroški iz naslova nakupa električne energije za potrebe SODO.
Razlika med prihodki in stroški je bila od načrtovane večja za 4,9 %, od
realizirane v lanskem letu pa za 27 %.
Višji so bili tudi prihodki od najema elektroenergetske infrastrukture in
izvajanja storitev za SODO. V prvem polletju so znašali 35 mio evrov in so bili
višji od načrtovanih za 1,6 %, od realiziranih v enakem lanskem obdobju pa za
6,2 %.
Ostali prihodki od prodaje pa so v prvem polletju letošnjega leta dosegli 3 mio
evrov - predvsem zaradi manjših prihodkov od elektromontažnih storitev za trg
in ne zaradi realiziranih prihodkov iz naslova trženja virtualne elektrarne - za
2,9 % manj od načrtovanih in za 2,7 % manj od realiziranih v šestih mesecih
lanskega leta.
Odhodki iz poslovanja so bili za 6,2 mio evrov nižji kot v lanskem letu,
predvsem zaradi povečanih stroškov v letu 2014 zaradi odprave posledic
žledoloma. Od načrtovanih pa so bili predvsem zaradi manjših investicij za
lasten in za tuj račun ter manjših stroškov dela in amortizacije nižji za 1,6 mio
evrov oz. za 3,9 %. l
izvršni direktor OE RFS mag. Marjan Ravnikar

Že 30 let delate v Elektru Ljubljana. Kako vidite razvoj podjetja, kaj vas veseli in kaj morda pogrešate?
V Novem mestu je bil oče vodja nadzorništva. Že kot otrok sem
hodil na teren na odpravo okvar. Seveda sem moral obljubiti, da
bom tiho in priden. Delati sem začel med počitnicami v srednji
šoli, kopal sem jame za drogove, sekal v hosti pod daljnovodi.
Elektro Ljubljana mi je v 30 letih omogočilo, da sem stalno spreminjal svoje delo. Začel sem kot tehnik v obratovanju v Novem
mestu, izvajal meritve, nadaljeval kot projektant in bil vodja
splošne službe. Postavil sem prvo internetno stran za enoto v Novem mestu. Na strani je bila tudi povezava, da so lahko uporabniki - odjemalci - poslali odčitek števca. Za tiste čase kar lepa
zadeva. Ob tem se moram zahvaliti vsem takratnim šefom, ki so
kljub moji viharni mladosti v meni videli potencial in mi zaupali.
Na podjetje sem pripeljal tudi prvi evropski projekt. Bilo je 26
partnerjev iz 12 držav. Projekt Opera, prenos podatkov po električnem omrežju. Čudovita izkušnja, usklajevanje takšnega števila udeležencev ni lahko. Bil sem med prvimi v Sloveniji s certifikatom za korporativno upravljanje. Sem član združenja Nadzornih svetov vse od njegove ustanovitve. Potem sem se ukvarjal z vzpostavitvijo trženja telekomunikacij in ustanovitvijo hčerinskega podjetja Stelkom. Dejavnosti so se ves čas spreminjale,
tako da poznam praktično vse delovne procese v podjetju. Na
Elektru Ljubljana je veliko pozitivnih ljudi, s katerimi lahko razmišljaš in razvijaš prihodnost podjetja. Ponosen sem tudi na svoja
volenterska izobraževanja v ZDA konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko sem si izkušnje nabiral v distribuciji Utah Power & Light Company.
Morda danes nekoliko pogrešam vzdušje, ki je bilo nekoč v podjetju, a je razumljivo, da se je z razvojem tudi to spremenilo. Govor predsednika uprave na dnevu podjetja me navdaja z optimizmom. Pomembno je namreč, da ljudje z veseljem pridejo v
službo. Mislim, da za to obstajajo vsi razlogi, saj podjetje dobro
obvladuje svoj posel. Dobro stojimo.
Nisem pa pristaš tega, da organizacija in regulacija dela zahtevata več energije in časa kot sam delovni proces. Mislim, da je
pomembneje, kaj je na delovnem mestu narejeno in ne, koliko
minut si v službi. Menim, da zaradi napake posameznika ni potrebno opominjati celotnega kolektiva.
Kako ste se znašli v sindikalnih vodah?
Verjetno je to povezano s tem, da sem se že od malih nog boril
za druge, šibkejše. Spominjam se, da sem že v osnovni šoli opomnil sina učiteljice, ker se je norčeval iz vozača. Ves čas sem bil
borec za pravičnost. Sodelavci so to opazili in tako sem postal
predsednik sindikata enote v Novem mestu, sledila je izvolitev

Foto: Maj Pavček

na funkcijo predsednika sindikata podjetja. Nato sem bil podpredsednik sindikata delavcev energetike Slovenije. Letos sem
bil na kongresu na Cipru izvoljen za generalnega sekretarja sindikatov energetike za jugovzhodno Evropo. Zraven sem še v izvršnem odboru sindikatov EPSU. Tam se za pogajalsko mizo borimo za pravice osmih milijonov ljudi in za to je potrebno preštudirati ogromno gradiva.. Sem tudi v odboru za socialni dialog energetskega sektorja EU, ki poteka pod pokroviteljstvom
Evropske komisije. Tam sodelujem kot pogajalec. Zdi se mi, da
vse to v domačem okolju morda ni dovolj cenjeno in se včasih
celo omalovažuje.
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Kakšne koristi ima zaposleni na Elektro Ljubljana od članstva v vašem sindikatu?
Vse, kar je razlika od minimalne plače, je uredil sindikat, regres,
40-urni delovnik, dodatke, nagrade. Vse, kar je v naši panožni
in podjetniški kolektivni pogodbi, je rezultat trdega dela sindikata. Brezplačna pravna pomoč.
Imamo okoli 700 članov in prepričan sem, da članstvo v sindikatu prinese več koristi kot pa finančno obremeni člana. Tega
mlajša generacija, ki se manj vključuje v sindikat, ne razume najbolje. Zdi se mi, kot da jih zanima predvsem osebna problematika, oprema, ki jo bodo dobili, ne čutim pa prave pripadnosti
podjetju. Iz tega se znajo razviti problemi v prihodnosti, saj zaposleni ne bodo več primerno organizirani in bo to delodajalska
stran izkoristila.
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uspela v strpnem dialogu skupaj z delodajalcem dogovoriti veliko. Vsi smo se potrudili in rezultat je pogodba, ki si jo želijo v
vsakem podjetju.
Vendar ste bili, kot kaže, uspešni. V sindikalnem okolju je
skorajda pravilo, da tisti, ki zasede neko funkcijo, tam ostane
malodane do upokojitve. Je to povezano z vašo uspešnostjo?
Nisem prepričan, da je tako. Mislim, da tako razmišljajo ljudje,
ki niso v sindikatu. Vse volitve za sindikalne funkcije so transparentne in demokratične. Ljudje zadnje čase jemljejo sindikat
na žalost predvsem kot servis, ki mu ne posvečajo pozornosti,
dokler je vse v redu. Sicer pa je res tako, da najbrž ni razloga,
da bi stvari spreminjali, če so utečene in dobro delajo.

Pomembno je, da ljudje z veseljem pridejo v
službo. Mislim, da za to obstajajo vsi
razlogi, saj podjetje dobro obvladuje svoj
posel. Dobro stojimo.

Kako si razlagate, da so šefi sindikatov večinoma moški?
Tudi sam sem se pogosto ukvarjal s tem vprašanjem. Mislim, da
gre pri delu sindikatov za 24-urno delo. Ženske so bolj predane
družini. V tujini je ta trend drugačen. Govorim o profesionalnih
funkcijah, ki jih zasedajo tudi ženske. Na neprofesionalnih funkcijah pa jih je res manj.

V podjetju smo sprejeli novo podjetniško kolektivno pogodbo,
ki je usklajena s panožno kolektivno pogodbo v elektrogospodarstvu in z novim zakonom o delovnih razmerjih. Kako
ocenjujete sodelovanje s pogajalsko skupino?
Hudo naporno je bilo, res pa je, da se je naša pogajalska skupina

Imate poleg vodenja sindikata še vedno tudi kakšne druge
zadolžitve v podjetju?
Seveda. Še zmeraj opravljam svoje delo, skrbim za tržni del telekomunikacij, izdajam soglasja za priklope, skrbim za tehnična usklajevanja v Stelkomu, sem skrbnik našega podatkovnega
centra v Črnomlju.
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Kako ste v sindikatu zadovoljni s sodelovanjem z upravo?
Sodelovanje temelji predvsem na pogojih, ki smo jih izpogajali
v kolektivni pogodbi, za katero mislim, da je dobra. Uprava je
izvajalec večinskega lastnika, s katerim imamo sindikati distribucij ponavadi več opravka kot s samimi upravami, večji del naših težav se zgodi na državni ravni in v Bruslju.
Ste tudi član nadzornega sveta podjetja?
Ta funkcija je zelo povezana z delom sindikata. Zasedba nadzornega sveta je tako raznolika, da si razdelimo strokovna področja in potem lažje obvladujemo podjetje kot celoto.
Kje vidite družbo Elektro Ljubljana v naslednjih petih letih?
Ne vidim še čiste vizije. Smo sredi največjih pogajanj v zadnjih
10 letih, problematika SODO in koncesij je resna in zaradi nje
smo vsi nekoliko nervozni. Ne glede na vse pa menim, da družbi
Elektro Ljubljana v nobenem primeru ne moreta biti slabi, smo
se optimizirali, stroškovno in drugače, tako da nam tudi organizacijske spremembe na bodo mogle povzročiti večjih težav.
Pred kratkim smo bili na dnevu podjetja. Kako pomemben
se vam zdi ta dan za vzdušje in povezanost zaposlenih?
Bilo je zelo lepo. Rad vidim, da so ljudje dobre volje. Tisti, ki
so prišli, so bili veseli in na srečanju je bila dobra energija. Mislim, da je za podjetje dobro, da je tako srečanje vsako leto. Tak

Moj pogled na severno steno Everesta leta 2006 z baznega
tabora, Foto: osebni arhiv

način druženja se obrestuje. Menim, da je potrebno več takih srečanj, to za podjetje ni tak strošek, kot so velike njegove koristi.
Elektro Ljubljana pokriva tako različna področja in zaposluje zelo
različne profile ljudi, tako da je fino, da se kdaj dobimo skupaj.
Človek je socialno bitje. Mislim, da se ne da vse storiti prek interneta. Je pa res, da je to organizacijsko velik zalogaj.
Kaj pa vaše bolj zasebno življenje, s čim se največ ukvarjate?
Predvsem bi izpostavil humanitarnost. Sem krvodajalec in sem
bil že na 65 krvodajalskih akcijah. Zelo sem navdušen, da se je
med krvodajalce vpisala tudi moja mlajša hči. Drugače se pa ukvarjam tudi z rodoslovjem, ki je bil včasih eden mojih glavnih konjičkov. Zelo sem ponosen tudi na svojo himalajsko zgodbo.
Upokojeni sodelavec Tone Avsec je pred leti dejal, da me bo
spravil na Triglav. Smejal sem se, češ če me boste že spravili gor,
bom šel dol sigurno s helikopterjem. Pa me je spravil, prvič sicer le do Kredarice, drugič pa sem prišel do vrha. Potem se je
zgodba obrnila. Tonetu sem dejal, če sem jaz zaradi tebe stal na
Triglavu, boš pa ti zaradi mene pod Everestovo steno. In tako je
bilo. Šla sva na treking okoli Anapurne, nato na Tibetansko planoto in s tibetanske strani pod Everest. Vsakič, ko pogledam
sliko izpod Everesta, ki jo imam v pisarni, me kar zmrazi, tako
dobro je bilo. Dolga leta sem bil radioamater, za to danes zmanjkuje časa. Preizkusil sem se v čebelarstvu, sem veteran vojne za
Slovenijo.
Baje ste imeli tudi glasbeno kariero?
Ste pa dobro obveščeni. Ampak nisem bil nastopajoči, bil sem
menedžer skupine Eksotični ptiči. To so bila najstniška leta, posneli smo avtorski komad, nastopali smo na šolskih plesih, gimnaziji. Preigravali smo glasbo šestdesetih, ki jo še vedno najraje
poslušam. Zaslužili nismo, nikoli pa nismo bili lačni in žejni.
Bilo je lepo in ostali so lepi spomini. l

V norih osemdesetih letih, Foto: osebni arhiv

Norenje po Kaliforniji, Red Rock Canyon, Foto: osebni arhiv

mag. Kristina Sever
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POMEMBNE NOVOSTI

INFORMACIJSKE VARNOSTNE POLITIKE

Spremembe predpisov na področju javnega naročanja

Za uvedbo Sistema upravljanja varovanja informacij (krajše SUVI) v podjetju je
potrebno izdelati in sprejeti Politike varovanja in zaščite podatkov

edanja ureditev javnega naročanja je temeljila na dveh temeljnih zakonih in sicer Zakonu ja javnem naročanju (ZJN)
in Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).
Lansko leto sta bili pod okriljem EU sprejeti dve novi evropski
direktivi o javnem naročanju in sicer Direktiva 2014/24 in 2014/25.
Obe direktivi vsebujeta podobne rešitve, zato bosta v slovenski
pravni red preneseni z enim zakonom (ki bo nadomestil sedanja
dva)V skladu z navedenima direktivama mora biti zakon uveljavljen najkasneje do 18. aprila 2016. Z implementacijo direktiv naj bi se omogočilo bolj transparentne, krajše in učinkovitejše postopke javnega naročanja, zagotovljena pa naj bi bila tudi
njihova informatizacija.
ZJN 3 bo z uveljavitvijo nekaterih novih načel uvedel precej
vsebinskih sprememb. Gospodarski subjekti bodo morali izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega
in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, nacionalnem pravu, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Tako bo iz
postopkov javnega naročanja možno izključiti tiste gospodarske
subjekte, ki kršijo določena pravila in obveznosti. Med drugim
bo obvezna izključitev tudi v primeru, da gospodarski subjekt
ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
ali predpisi države naročnika. Pri tem se bo štelo, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če
ni predložil obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.
Z ZJN3 se vzpostavlja nov instrument boja proti »socialnemu
dampingu«. Podjetje, ki ne spoštuje ustreznih obveznosti se
lahko izloči iz postopka javnega naročanja, izključiti pa je potrebno tudi vsako neobičajno nizko ponudbo, če se izkaže, da
ponudba ne upošteva obveznosti, ki izhajajo iz veljavnega okoljskega, socialnega in delovnega prava EU, predpisov države članice, kolektivnih pogodb in mednarodnega prava.

S

Spremenjene so mejne vrednosti za izvedbo javnih
naročil – npr. na infrastrukturnem področju naj bi
te po novem znašale:
50.000 eur za javna naročila blaga in storitev ter za
projektne natečaje
100.000 eur za javna naročila gradenj
1.000.000 eur za javna naročila storitev iz seznama
Socialnih in drugih posebnih storitev.
Pod temi vrednostmi se naročila štejejo za tako
imenovana evidenčna naročila, za katere se vodi
le evidenca o njihovi oddaji,ki zajema navedbo
predmeta in vrednosti javnega naročila, ter
upošteva določbe glede statističnega poročanja. V
vseh primerih in za vsa področja pa se za
postopek pod mejnimi vrednostmi zahteva
spoštovanje načela transparentnosti.
Pod temi vrednostmi se naročila štejejo za tako imenovana evidenčna naročila, za katere se vodi le evidenca o njihovi oddaji,ki
zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila, ter upo-

števa določbe glede statističnega poročanja. V vseh primerih in
za vsa področja pa se za postopek pod mejnimi vrednostmi zahteva spoštovanje načela transparentnosti.
ZJN3 prav tako uvaja širše možnosti izvedbe dosedanjih postopkov, med drugim uvaja novo obliko postopka, partnerstvo
za inovacije in ter skrajšuje roke pri izvedbi postopkov.
Na novo se uvajajo določbe o možnosti in pogojih sprememb
pogodb o javnem naročanju v fazi njihove izvedbe, sprememba
pa so doživela tudi plačila in dela s podizvajalci - po novem je
potrebno zagotoviti transparentnost v pod izvajalski verigi, s čimer bodo naročniki obveščeni o tem, kdo je prisoten na gradbiščih, katera podjetja opravljajo storitve v stavbah, infrastrukturi
ali na območjih za katera so naročniki odgovorni
Z novim zakonom se za posebne, infrastrukturne sektorje uvajajo ločena in prožnejša pravila, ki se bodo uporabljala ne samo
za običajne naročnike (država, občine, regije itd.), ampak tudi
za javna in zasebna podjetja. Gre za pravila, ki se uporabljajo za
vodni, energetski in transportni sektor ter sektor poštnih storitev, kar je v osnutku predloga zakona defnirano kot »infrastrukturno področje«. Odslej pravila iz infrastrukturnega področja ne
bodo veljala za nekatere dejavnosti s področja iskanja nafte in
zemeljskega plina ter nekatere storitve, povezane s poštnimi storitvami (finančne, logistične, elektronske in filatelistične storitve).
Od uveljavitve zakona bo za sodelovanje v postopku zadoščala
predložitev lastne pisne izjave o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, finančnem statusu in sposobnosti. Gre za standardni obrazec za lastno izjavo – enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila. S tem se bo zmanjšalo število zahtevanih
dokumentov, potrebnih za izbiro izvajalcaj. Le podjetje, ki bo v
postopku izbrano, bo moralo predložiti vso dokumentacijo, s katero bo dokazalo, da izpolnjuje razpisne pogoje. Za naročnika to
pomeni, da bo moral dokumentacijo preveriti le ob zaključku postopka in pred odločitvijo o oddaji naročila. Naročnikom bo omogočen dostop do elektronskih podatkovnih zbirk notranjega trga,
ki bodo zagotovile hiter dostop do zanesljive najnovejše dokumentacije.
Nova pravila spodbujajo tudi pristop k izračunu stroškov v življenjski dobi. Ugotovitev ekonomsko najugodnejše ponudbe
ne bo temeljila le na merilih, ki niso povezana s stroški, temveč
bokakovostna merila moralo dopolnjevati tudi merilo stroškov..
Pojem vključuje vse stroške v življenjski dobi gradenj, blaga ali
storitev, kar pomenitudi notranje stroške in stroške povezane z
okoljskimi dejavniki. Nenazadnje pa ZJN 3uvaja tudi nekatere
novosti na področju ukrepovza preprečevanje navzkrižja interesov, dajanja neupravičene prednosti posameznim ponudnikom
in korupcije.
Državni zbor je na seji dne 27.10. 2015 sprejel besedilo novega
ZJN 3) po objavi v Uradnem listu pa naj bi se zakon začel uporabljati s 1.4. 2016.
V službi nabave in pravni pisarni našega podjetja bomo nadaljnjo implementacijo zakona spremljali ter poskrbeli, da bodo zakonske novosti pravočasno in ustrezno vpeljane tudi v redno poslovanje Elektro Ljubljana, d.d., o vseh novostih pa vas bomo
sproti in tekoče obveščali. l
Mitja Breznik, vodja pravne pisarne

z tega naslova je podjetje Elektro Ljubljana d. d. sodelovala
pri uspešno zaključenem projektu Obnove skupnih varnostnih politik, katerega naročnik je bila Delovna skupina za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v Gospodarsko interesnem združenju distribucije električne energije (krajše GIZ DS
IKT).
Vpeljava SUVI v podjetje zahteva sistematičen pristop po različnih fazah. Ena izmed njih je tudi uvajanje SUVI (izvedbeni
del), ki sestoji iz:
a. izdelave in sprejema politik varovanja in zaščite podatkov,
b. izdelave in sprejema izvedbenih dokumentov,
c. uvedbe dokumentov področja SUVI,
d.seznanjanja in šolanja.
Ker je takšna politika okviren dokument, je potrebno izdelati in
potrditi izvedbene dokumente na več ravneh, da bi zagotovili operativno izvajanje vseh potrebnih dejavnosti za doseganje želene
ravni varovanja podatkov.
Njihovo sprejetje je osnova za uvedbo SUVI, kar pomeni tudi
potrebno seznanjanje in izobraževanje vseh zaposlenih in pogodbenih partnerjev podjetja.
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Projekt Obnove skupnih varnostnih politik
podjetij EDS
Namen projekta in želje naročnika so bile, da se na osnovi že izdelanih in v preteklosti oblikovanih skupnih varnostnih politik
izvede obnova in za uporabnike sprejemljiv dokument, ki bo na
poljuden način opredeljeval vsebino varnostnih politik. Poleg prenovljenih politik pa mora biti končni rezultat tudi izdelana zloženka, ki bo uporabniku oz. zaposlenemu na prijazen način predstavila posamezno politiko za njegove potrebe pri obravnavanju
SUVI.
V projektu je sodelovalo vseh pet elektrodistribucijskih podjetij
ter Informatika d. d - kot največji ponudnik informacijskih storitev za ta podjetja.
Rezultat projekta so bile prenovljene informacijsko-varnostne politike, ki so sestavljene iz sedemnajstih politik. T. i. zloženka je
obsegala osem poglavij, njihov namen pa bo podrobno predstavljen v nadaljevanju tega članka.
Projekt je trajal leto dni in je bil zaključen konec novembra leta
2014, ko je naročnik potrdil navedeni rezultat.

Integracija varnostnih politik v podjetju Elektro
Ljubljana d.d.
S sprejetjem varnostnih politik na ravni GIZ distribucije električne energije je sledila vpeljava v podjetju Elektro Ljubljana.
Za osveščanje zaposlenega glede varnostnih politik je izdelan
Priročnik za zaposlene, v katerem se zaposleni seznani:
1.z vzpostavitvijo varovanja informacij v podjetju (varovati zaupnost, celovitost in razpoložljivost podatkov in informacij),
2.s klasifikacijo podatkov ter ravnanjem s temi podatki,
3.s potrebnim nadzorom fizičnega dostopanja v različnih pro-

storih podjetja (npr. strežniški prostor, arhiv, pisarna itd.),
4.z varnim povezovanjem naprav (osebni računalnik, prenosnik,
dlančnik, mobilni telefon itd.) na infrastrukturo IKT omrežja
podjetja,
5.z ustreznostjo kreiranja in uporabe gesla za dostopanje do podatkov v notranje informacijske sisteme podjetja,
6.s sprejemljivo uporabo IKT virov,
7.s pravilno uporabo elektronske pošte,
8.z določitvijo načina urejanja odnosov z zunanjim izvajalcem/dobaviteljem.
Podatke našega podjetja obravnavamo kot pomembno poslovno
dobrino, ki neposredno vpliva na
Podatke našega podjetja obravnavamo kot pomembno poslovno
dobrino, ki neposredno vpliva na poslovanje, na vrednost kapitala, na zadovoljstvo uporabnikov električne energije in storitev
ter podobo podjetja v javnosti. Z razvojem informacijskih tehnologij in njihovo uporabo v podjetju tako raste obseg zajetih,
obdelanih, prenesenih in hranjenih podatkov, hkrati pa vseskozi
narašča pomen varovanja podatkov in celovite zaščite informacijskih virov.

Podatke našega podjetja obravnavamo kot
pomembno poslovno dobrino, ki
neposredno vpliva na poslovanje in podobo
podjetja v javnosti.
Informacijske varnostne politike tako opredeljujejo načela, postopke in ukrepe varovanja podatkov in zaščite informacijskega
sistema ter njenih delov.
Naj omenim, da sprejete varnostne politike ne pomenijo dokončnih varnostnih rešitev, saj so le-te odvisne od trenutnega obsega
in ravni uporabljenih informacijskih tehnologij, upoštevanja veljavne zakonodaje in standardov varovanja.
Z zbranimi Informacijsko-varnostnimi politikami in izdelanim Priročnikom za zaposlene skušamo zagotoviti doseganje:
• zavarovanja podatkov/informacij pred nepooblaščenim dostopom, obdelavo ali razkritjem,
• ohranjanja celovitosti informacij in preprečitev nepooblaščenega spreminjanja,
• zagotavljanja razpoložljivosti informacij in uporabljenih virov,
ki jih pooblaščena oseba potrebuje,
• izobraževanja zaposlenih o varovanju informacij,
• beleženja in raziskovanja kršitve varnostnih pravil, ki jih je
podjetje sprejelo,
• preverjanja skladnosti z zakonodajo,
• upoštevanja priporočil glede mednarodnih standardov (npr.
standard ISO/IEC 27001) s področja varovanja informacij. l
Jani Škrbec, pooblaščenec za varovanje informacij
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PREDSTAVITEV E-MOBILNOSTI

NOVA PLANICA

Predstavitev dejavnosti skupine Elektro Ljubljana s področja e-mobilnosti

Slovenski nordijski center

V oktobru sta v Ljubljani potekala dva dogodka na temo uvajanja električne mobilnosti.
Prvi posvet Za zeleno Slovenijo je potekal v organizaciji portala EkoGLOBAL v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovensko turistično organizacijo in ob
podpori Skupnosti občin Slovenije. Namenjen je bil najširši zainteresirani javnosti, ki si želi celovitega vpogleda v že doseženo
in načrtovano na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji. Na
posvetu so med številnimi drugimi prispevki predstavljeni tudi
urbana električna mobilnost in ultra hitre polnilne postaje na avtocestnem križu Slovenije. Prav Urbana električna mobilnost je
bila tema, ki smo jo predstavili s strani Elektra Ljubljana. Po koncu
predavanja smo bili deležni tudi pohval, saj omogočamo polnjenje
električnih vozil. Največje povpraševanje po polnjenju električnih vozil pa je ravno v prestolnici, kjer je polnilnic največ.
Drugi dogodek v organizaciji S Rally-a je bil zasnovan kot simpozij in je letos v Ljubljani potekal že drugič. Predstavljene so
bile prednostne teme o prihodnosti avtomobilov in individualnega prevoza in o vse strožji zakonodaji ter izpustih. Govora je
bilo tudi o davčni politiki, ki bo prisilila proizvajalce v proizvodnjo in kupce v nakup ekološko prijaznejših avtomobilov. Porajalo se je veliko vprašanj: ali je avtomobilska industrija sploh
pripravljena na preobrat na elektriko, kakšen bo razvoj električnih avtomobilov in priključnih hibridov v naslednjih petih, desetih letih, ali ima avtomobilska industrija pravi koncept razvoja
električnih avtomobilov, do kod sega razvoj različnih vrst baterij, kdo razvija baterije, kdo ima prednost pri razvoju, kdo bo
največji dobavitelj baterij in kaj lahko pričakujemo, ali lahko superkondenzatorji v celoti zamenjajo baterije, so lahko tudi športni avtomobili električni, kako lahko električni avtomobilski šport

foto: Maj Pavček

pospeši razvoj avtomobilov in pomaga pri promociji. Razpravljali smo o prednostni temi ter o razvoju polnilne infrastrukture
pri nas in v tujini, pri kateri smo se predstavili tudi mi, skupina
Elektro Ljubljana. Na simpozij so bili povabljeni predstavniki
avtomobilske industrije, predstavniki občin in državnih ustanov
ter akademska sfera. Med drugimi velja omeniti predavatelje, podpredsednika poslovodnega odbora Hidrie Slovenija, Christoferja
Johannesa Drosteja, ki skrbi za prestrukturiranje, operativno odličnost, proizvodnjo in razvoj strateškega poslovnega modela vodenja HLS, Marka Logonderja, svetovalca v kabinetu ministrice
na Ministrstvu za okolje in prostor ter dr. Matjaža Kneza, docenta na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. l
Uršula Krisper

FUTUREFLOW
utureFlow je kratko ime za raziskovalno inovacijski projekt, potrjen na razpisu Evropske komisije. Prijava predloga projekta je bila dana na razpis pod naslovom LCE62015, “Prenosno omrežje in trg na debelo.” Projekt sledi svojemu polnemu nazivu “načrtovanje in izgradnja Sistema za mednarodno trgovanje z razpoložljivo močjo s ciljem zagotavljati sistemsko zanesljivost”.
V projekt so vključeni štirje evropski sistemski operaterji, ki se
dnevno soočajo z zagotavljanjem varnosti energetskega sistema.
Redispečiranje ima v današnjem času drugačne zahteve predvsem
zaradi vse večjega števila razpršenih virov (obnovljivih virov energije), pri čemer je potrebno vzdrževati stabilnost sistema prenosnega omrežja in preprečevati ozka grla.
Stabilno obratovanje omrežij in zahtevana visoka stopnja varnosti se lahko doseže le z angažiranjem končnih odjemalcev in
proizvodnih enot, ki naj bi s svojim dejavnim prilagajanjem od-
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jema in vodenjem razpršene proizvodnje prispevali k stabilnosti in zanesljivosti elektroenergetskih sistemov.
Sodelujoči partnerji na projektu načrtujemo:
• izgradnjo regijske, čezmejne, tehnične in ekonomske sheme.
Storitve, ki jih bomo ponudili v shemi, bodo vključevale končne odjemalce in vire, ki naj bi deloma nadomeščali oziroma
bili vključeni v primarno regulacijo (regulacija frekvence),
predvsem pa sekundarno regulacijo;
• izdelavo prototipa, ki bo podkrepljen z že testiranimi možnimi
poslovnimi modeli; projekt se bo izvajal štiri leta.
Pri Elektro energiji smo prepričani, da bomo s svojimi bogatimi
izkušnjami pri zagotavljanju terciarne rezerve pomembno prispevali k uspešnosti projekta. Obenem je to za nas še ena pomembna poslovna priložnost in izziv, ko bomo lahko skupaj z
našimi sedanjimi in novimi končnimi odjemalci utrdili dobro
poslovno sodelovanje. l
mag. Bojan Kumer, Elektro energija

Planica, pogled s skakalnice, Foto: Arhiv Studia AKKA

lanica kar dolgo časa ni bila znana le po smučarskih skokih, temveč tudi zaradi vseh negativnih dogajanj v zvezi
z urejanjem in vzdrževanjem infrastrukture in okolice. Da
pa bi končno lahko pozabili na vse neprijetne zaplete, se je pred
leti porodila zamisel o izgradnji sodobnega nordijskega športnega centra, ki bi lahko živel tako poleti kot tudi pozimi.
Cilj projekta je vseskozi bil, kako združiti kakovostno turistično
in športno dejavnost. Da bi to lahko dosegli, je bilo potrebno popolnoma obnoviti skakalnice, jih ustrezno opremiti s plastično
maso in keramiko ter urediti zasneževanje in osvetlitev. Potrebe
pa so narekovale še izgradnjo tekaškega stadiona in spremljevalnega objekta, sisteme umetnega zasneževanja, žičnice, atletsko-nogometni stadion, kolesarske in sprehajalne poti, park kulturne dediščine in informacijski prostor z gostinskim lokalom.
Priložnosti se bodo ponujale v pripravi tekmovanj na najvišji možni ravni, poletnem grand- prixu, ohranjanju svetovnega pokala,
pripravi športnikov v poletnem času, v oživitvi planiške skakalne šole, rekreativnih programih, kot so teki, rolkanje, smučarski teki, alpsko smučanje, planinarjenje, igre z žogo in kolesarjenje, turističnih programih, ki bodo zasnovani na zgodovini
in tradiciji z ogledi in simulacijami, prireditvenih programih z
bogato ponudbo, adrenalinskih programih in v prikazovanju neokrnjene naravne in kulturne dediščine, kjer se bodo tematski
parki z biološkimi in ekološkimi programi povezovali s kmetijsko dejavnostjo.
Celovita ureditev Planice bo najbolj vplivala na zaposlovanje in
nova delovna mesta na področju športne, športno-rekreativne in
turistične dejavnosti ter razvoju Zgornjesavske doline.
Nordijski center Planica počasi dobiva končno podobo in naj bi
bil v skladu z zastavljenimi roki dokončan v decembru leta 2015.

P

Planica, pogled na skakalnice, Foto: Arhiv Studia AKKA

V okviru tržnih poslov Elektra Ljubljana je DE Trbovlje v TP
Nordijski center Planica vgradila SN stikalni blok SF6 in transformator 1000 kVA. Prav tako se je izvedla povezava SN kabla
od nove TP NC Planica do obstoječe TP Čaplja.

Glede na že zgrajene objekte in objekte, ki
so še v izgradnji, nam bo Nordijski center
Planica vsekakor lahko zavidala vsa Evropa.
Glede na že zgrajene objekte in objekte, ki so še v izgradnji, nam
bo Nordijski center Planica vsekakor lahko zavidala vsa Evropa,
saj takšnega centra ni nikjer drugje. Spet bomo s ponosom hodili v Planico in občudovali letalnico bratov Gorišek. Vse adrenalina željne čaka tudi novost, Zipline, ki bo nad samo letalnico
udeležencem spusta najbolje približal občutek, ki ga ima skakalec pri smučarskem poletu. l
Zoran ARTNAK
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POLNILNICE V NOVI PODOBI

HIBRIDNA VIRTUALKA

Elektro Ljubljana s prenovljenimi električnimi polnilnicami na P+R

Aktivno upravljanje z odjemom električne energije ter s proizvodnjo iz obnovljivih
virov energije

imeli zahvaljujoč polnilnicam na P&R dovolj električne energije tudi za vrnitev domov ali za pot kam drugam.
Naše podjetje je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana postavilo 5 novih polnilnih postaj za električna vozila. Tri polnilnice stojijo na P+R Dolgi most, dve pa na P+ R Barje. Parkirišče
Dolgi most so čez poletje prenavljali in to je bila priložnost za
postavitev potrebne dodatne energetske infrastrukture za polnilne postaje, saj naknadne vgradnje prinesejo več zapletov in
nepotrebnih stroškov.

Polnilne postaje podpirajo pozitivno
odločitev o nakupu električnega vozila.
Mesto Ljubljana s konceptom P+R sledi sodobnim smernicam
ureditve prometa. Na parkiriščih lahko za ceno ene vožnje z avtobusom ves dan parkirate, v ceno pa je vključena tudi povratna
vožnja iz mesta. Nameščeni so Urbanomati, kjer lahko kupite
mestno kartico Urbana, na voljo so tudi pokrita parkirišča za kolesa, sanitarije in kiosk. Mesta za potniške avtobuse in taksije so
enaka kot so bila že pred prenovo. Na Barju do parkirišča odslej
vozi tudi mestni avtobus, prej so morali prebivalci Rakove Jelše
kar daleč do prvega avtobusa.

Kakšne polnilnice smo postavili

foto: Maj Pavček

i lahko predstavljate, da se do Ljubljane pripeljete z avtomobilom na električni pogon, povsem neslišno in brez izpustov, nato ga parkirate na parkirišču P&R ob glavnih vpadnicah v mesto, za prevoz do centra mesta pa uporabite mestni
avtobus. Če je na primer sobota, tu opravite vse, kar ste si zadali, med delavnikom pa se po celem dnevu v službi šele popoldne vrnete po svoje vozilo, ki vas varno čaka na P&R. In ves
ta čas ste lahko povsem brez skrbi, saj vam ni treba iskati prostega parkirnega mesta v centru ali skrbeti zaradi podaljševanja
parkirnih listkov. Da pa je vse skupaj še enostavneje, se med vašo
odsotnostjo vaše vozilo polni z električno energijo. Tako boste

S

Postavili smo hitre polnilnice na izmenični tok z dvema vtičnicama na vsaki postaji. Omogočeno je trifazno polnjenje do nazivne moči 22 kW. Najnovejši modeli avtomobilov, ki omogočajo takšno polnjenje na izmenični tok, se do 80-odstotne kapacitete baterij napolnijo v eni uri. Če pa je moč polnjenja manjša,
se temu ustrezno podaljšuje čas, pri približno enaki zmogljivosti baterij. Naše polnilne postaje so zasnovane tako, da omogočajo upravljanje z močjo polnjenja, kar pomeni, da lahko tok polnjenja do vsakega vozila daljinsko omejimo. Zato tudi v primerih večjega števila polnilnih postaj niso potrebne velike moči glavnega priključka in prav to lajša priključevanje polnilnih postaj
na distribucijsko omrežje. Na vsaki polnilnici so navodila za uporabo. Identifikacija uporabnika je mogoča z RFID kartico, pošiljanjem SMS-a ali pa s kartico Urbana. Le uporabnik mora biti
prej registriran na našem portalu www.elektro-crpakle.si, kar pa
lastniki in vozniki električnih vozil že dobro poznajo.
Nove in obstoječe polnilne postaje vsekakor spodbujajo nakup
električnega vozila. Več možnosti polnjenja bodo imeli bodoči
lastniki, lažje bodo prešli na alternativne oblike pogonskih sredstev. Dodatne ugodnosti, kot jih poznamo iz drugih držav EU,
brezplačno parkiranje, vožnja po rumenih pasovih in oprostitev
plačila dajatev ob registraciji, bi še bolj prispevale k razmahu tovrstne vožnje. In kaj si obetamo od več električnih vozil? Predvsem manj emisij CO2, toplogrednih plinov in onesnaženosti tako
s prašnimi delci kot tudi z drugimi okolju škodljivimi snovmi,
predvsem pa manj hrupa. In vse to sodi k Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope. Ponosni smo, da je tudi Elektro Ljubljana del te
zgodbe. l
Uršula Krisper, vodja službe za napredne storitve

ybrid - VPP4DSO je razvojno-raziskovalni projekt, katerega poglavitna naloga je raziskati možnosti vključevanja in obratovanja hibridnih virtualnih elektrarn (hibridne VE) kot dopolnilnega orodja pri obratovanju elektroenergetskih omrežij, kot tudi orodja, ki se uporablja za nudenje
storitev na trgu električne energije.
Glavne naloge projekta Hybrid-VPP4DSO so:
• Identifikacija „kritičnih“ področij prenosnega oziroma distribucijskega omrežja in iskanje potenciala za prilagajanje odjema/proizvodnje.
• Razvoj in ocena predlaganih poslovnih modelov za uporabo
hibridne VE (Hybrid-VPP).
• Simulacija obratovanja hibridne VE, ki je vključena v realne
modele omrežij.
• Eksperimentalni razvoj modela algoritma.
• Preskus celotnega koncepta v laboratorijskem okolju.
Na osnovi vseh faz projekta se bo izoblikoval dokončni koncept
projekta – povezano delovanje med proizvodnjo, prenosom/distribucijo in odjemalci.

H

Cilji:
1. Medsebojno usklajena proizvodnja iz
obnovljivih virov energije in odjem, na
primer vklop/izklop naprav naj bi bil
prilagojen proizvodnji energije iz obnovljivih
virov (sončnih elektrarn), s stališča trga pa
naj bi bila kot rezultat prilagajanja čim bolj
uravnotežena ponudba in povpraševanje.
2. Zagotovljena bosta optimalnejše
obratovanje in večja stabilnost
elektroenergetskega sistema.

Glavni podatki o projektu:
Vodja projekta: mbH (AIT)
Partnerji v projektu: cyberGRID GmbH
Energetic Solutions
Energie Steiermark Kunden GmbH
Energienetze Steiermark GmbH
Elektro Ljubljana D. D.
Elektro Energija D. O. O.
Grazer Energieagentur Ges.m.b.H
TU Wien Institut für Energiesysteme und Elektrische
Antriebe
Trajanje projekta: 2014 - 2016 (30 mesecev)
Podpora: Ta projekt je sofinanciran iz sredstev, namenjenih za podporo klimatskih in energetskih projektov,
v okviru programa „ENERGY MISSION AUSTRIA.“
Sofinancer: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) zgodbe.

3. Razvoj novih poslovnih modelov naj bi
tudi za končne odjemalce pomenil pozitivni
ekonomski učinek.
Na podlagi rezultatov teh raziskav bodo lahko upravljavci prenosnih in distribucijskih omrežij v prihodnosti lažje načrtovali
ukrepe in investicije. Dobavitelji energije pa bodo svojim kupcem lahko ponudili dodatne storitve. Rezultati projekta HybridVPP4DSO bodo koristni tudi v politiki, ki je pristojna za načrtovanje izgradnje obnovljivih virov energije. l
Uršula Krisper, vodja službe za napredne storitve
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LASTEN VIR ELEKTRIČNE ENERGIJE
V pričakovanju potrditve predloga Uredbe
si nestrpno pričakujemo potrditev predloga Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE). Bistvo uredbe je, da proizvajalec električne
energije iz OVE proizvaja električno energijo za lastne potrebe.
Glede na to, da država ukinja finančno podporo v energetskem
sektorju, je sedaj pravi čas, da izkoristite možnost naložbe v
proizvodnjo električne energije za samooskrbo. Lastniki naprav
za samooskrbo bodo prejeli na leto samo en račun za električno
energijo, ki bo upošteval razliko med porabljeno in proizvedeno
električno energijo. Če bo naprava za samooskrbo pravilno dimenzionirana, lastnik naprave praktično ne bo imel stroškov z
električno energijo (razen dela omrežnine), saj jo bo na letni ravni proizvedel toliko, kot jo bo tudi porabil.
Uredba o samooskrbi z električno energijo določa:
• ukrepe za spodbujanje samooskrbe z električno energijo iz OVE,
• pogoje za priključitev naprave za samooskrbo z električno energijo iz OVE,
• varnostne zahteve,
• način obračunavanja oddane in prevzete električne energije,
• administrativni postopek za priključitev naprave na notranjo inštalacijo stavbe.

V

Zakaj ne bi kompenzirali proizvodnje
električne energije s soncem in tako
dolgoročno uporabili brezplačen vir
energije.
Zakaj ne bi kompenzirali proizvodnje električne energije s soncem in tako dolgoročno uporabili brezplačen vir energije. Sistem
podeljevanja soglasij za priključitev je omejen z letno kvoto moči
naprav (10 MVA), in sicer po načelu »kdor prvi pride, prvi melje«. Prav tako je omejena tudi nazivna moč naprave na 11 kVA.
Predlagana uredba še ni dokončno sprejeta, vendar bistvenih elementov verjetno ne bodo več spreminjali, zato je sedaj pravi čas,
da razmislite in se odločite za svojo sončno elektrarno, ki vam
bo dolgoročno prihranila veliko denarja. Zaposlenim v družbi Elektro Ljubljana bomo poslali anketo o obnovljivi energiji in učinkoviti rabi energije. Bodimo tudi mi del trajnostno okoljsko ozaveščene družbe. l
Suzana Pavlič, Elektro Ljubljana OVE

VARČEVANJE Z ENERGIJO
Primer vzpostavitve nadzornega sistem na objektu Športna hiša Ilirija v Ljubljani

Športna hiša Ilirija v Ljubljani

lektro Ljubljana OVE je svoj nadzorni sistem za spremljanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov oz. naprav z visokim izkoristkom SPTE razširila še
na spremljanje porabe energije za poslovno stanovanjske objekte. Tako smo v letošnjem juliju na objektu Športna hiša Ilirija
v Ljubljani za naročnika Športna unija Slovenije – zveza društev
za športno rekreacijo in športno vzgojo - izvedli centralni nadzorni sistem spremljanja proizvodnje in porabe energije.
V objektu je za potrebe ogrevanja nameščena kotlovnica na zemeljski plin in soproizvodnja toplote in elektrike (SPTE). Ob objektu sta nameščeni toplotni črpalki s hladilnim agregatom, ki v

E

poletnem času proizvajata hlad za hlajenje in v zimskem času
toploto za ogrevanje objekta. Za merjenje porabe zemeljskega
plina sta v kotlovnici nameščena mehovna plinomera. En plinomer meri porabo zemeljskega plina za stenska kotla, drugi za SPTE
enoto. V električni omarici ob objektu je nameščen glavni električni števec za potrebe celotnega objekta in elektro števec za oddajo proizvedene električne energije iz SPTE enote. Pri obnovi
objekta (leta 2012) so za mansardo in restavracijo vgradili odštevalne merilnike porabe toplote, hladu in električne energije.
Na obstoječe toplotne števce so bile nameščene M-bus opcijske
kartice za daljinsko odčitavanje toplote in hladu. Na obstoječa
mehovna plinomera sta bila nameščena dajalca impulzov (Elster
IN Z619) z reed stikalom. Glavni elektro števec, elektro števec
SPTE enote in merilni tokovni transformatorji so bili tako kot
ostali merilniki priklopljeni na centralno enoto za daljinsko odčitavanje skupaj s priključitvijo in povezavo na GSM omrežje.
Vzpostavljeno je bilo okolje za nadzor rabe energije z razširitvijo že obstoječe programske opreme in podatkovne baze za
spremljanje toplote, hladu, zemeljskega plina in električne energije. Prav tako je oblikovana grafična podoba in ospredje aplikacije.
Naročnik je imel pred izvedbo nadzornega sistema nepregleden
obračun stroškov energije, ki se je delil po faktorjih za stavbe in
ključu glede na površino objekta posameznega uporabnika. Pri
tej delitvi stroškov so bili prikrajšani predvsem tisti, ki varčujejo z energijo, plačajo pa enak znesek kot tisti, ki ima enako površino objekta in ne varčuje (odprta okna, do konca odprti ra-

Nadzorni sistem
Elektro Ljubljana OVE

diatorji, visoka temperatura v prostorih itd.). Zato so stroški ogrevanja za večino teh objektov previsoki, toplotna energija pa je
porabljena neracionalno.

Prihranki rabe energije
Z uvedbo nadzornega sistema se pričakujejo prihranki rabe energije, ki jih lahko izračunamo po veljavni metodologiji: Metode
za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije - Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana.
Izračun prihranka končne energije zaradi uvedbe
sistema za upravljanje, pri čemer je upoštevano:
E = 526.619 kWh/leto poraba električne energije
za leto 2014/2015
rEL=0,05 faktor prihranka električne energije
zaradi uvedbe sistema upravljanja z energijo
G =807.190 kWh/leto poraba zemeljskega plina
za leto 2013
rG=0,07ote zaradi uvedbe sistema upravljanja z
energijo
Z uvedbo sistema za upravljanje tako pričakujemo 82.833 kWh
prihrankov končne porabe energije letno, ob pogoju, da bo naročnik tudi realiziral predlagane ukrepe učinkovite rabe energije.
V prvih mesecih spremljanja rabe energije se že kažejo prvi pozitivni učinki uvedbe nadzornega sistema. Ugotovilo se je, da
hladilni agregat v mirovanju vseeno rabi električno energijo, kar
je posledica delovanja obtočne črpalke. Z nastavitvijo hladilnega agregata se je za čas mirovanja izklopila obtočna črpalka
in se bo po trenutni oceni v povprečju letno prihranilo 14.240
kWh električne energije. Kot naslednje ukrepe načrtujemo spremembo sheme priklopa SPTE enote s Px.2 na Px.3 shemo, vgradnjo toplotne črpalke za izkoriščanje odpadne toplote. Brez nadzornega sistema je praktično nemogoče napovedati pozitivne
učinke rabe energije. Uporabniki ŠUS Eurofitnesa na Vodnikovi
cesti 155 lahko tako učinkovito sproščajo svojo energijo preko
različnih športnih dejavnosti, kot so fitnes, športne igre v dvorani, vodene vadbe, plavanje ali sproščanje v bazenu, savni, džakuziju.

V prvih mesecih spremljanja rabe energije
se že kažejo prvi pozitivni učinki uvedbe
nadzornega sistema.
Nadzorni sistem Elektro Ljubljana OVE
Ker želimo vzpostaviti sistem ciljnega spremljanja rabe energije
(CSRE), smo v okviru naše družbe Elektro Ljubljana OVE razvili zelo uporaben in cenovno ugoden nadzorni sistem za rabo
energije v večstanovanjskih in večnamenskih stavbah, poslovnih in javnih stavbah, v katerih želijo optimizirati rabo energije.
Nadzorni sistem Elektro Ljubljana OVE zagotavlja:
• natančne evidence in obračun o porabi energije po posameznih obračunskih mestih v realnem času,
• celosten nadzor nad porabo energije v stavbi na urni, tedenskem, mesečni in letni ravni,
• nadzor in kontrolo nad delovanjem energetskih naprav in tehnoloških sektorjev, tako s tehničnega kot operativnega vidika,
• nadgradnjo v daljinsko upravljanje,
• neposredne prihranke energije z izvedbo ukrepov o učinkoviti
rabi energije,
• zavedanje o okoljski odgovornosti.
Z uporabo energetsko-nadzorno-informacijskega sistema se lahko
na osnovi podrobnejšega pregleda o rabi energije optimizira rabo
in strošek energije. Na osnovi informacij o rabi energije in energijskih dejavnikov lahko vzpostavite sistem ciljnega spremljanja
rabe energije (CSRE), ki omogoča učinkovito obvladovanje rabe
energije kot tudi kontinuirano nadgradnjo trajnostne energije.
Vpeljava energetskega menedžmenta in upravljanja z energijo z
nadzorom nad energetsko učinkovitostjo ter uvajanjem dobrih
praks in ustreznih tehnoloških rešitev na energetskem področju
je bila tematika letošnjega srečanja »Trajnostna energija« v Ljubljani. Ker se tega zavedamo tudi v Elektro Ljubljani OVE, smo
razvili nadzorni sistem, ki omogoča, da optimizirate porabo energije v stavbah in tako sledite trajnostnemu razvoju in zmanjševanju stroškov. l
Luka Žagar, Elektro Ljubljana OVE
Foto: Arhiv Elektro Ljubljana OVE
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ŽE DOLGO MODERNI

PREHODNI ČAS

Razvoj informatike v DE Novo mesto

Dogrevanje na električno energijo

godovina informacijske podpore v DE Novo mesto sega v
leto 1984, ko smo se začeli spogledovati s ZX spectrumom,
ki je na angleški trg prišel leta 1982. Takratni dijaki elektrotehnične šole smo kmalu po prihodu ZX81 na trg kupili ta »stroj«,
ki je imel za takratne pojme spodobnih 1Kb delovnega spomina.
Na teh računalnikih smo takrat izdelali program za izračun verižnice, ki je prinesel veliko olajšanje vsem, ki smo se s tem morali
ukvarjati. Mučno in dolgočasno preračunavanje povesov ob različnih temperaturah smo tako opravili v smešno kratkem času. Logično nadaljevanje tega računalnika, ki je prinesel računalništvo v
naše domove, je bila potem nabava naslednika ZX Spectrum in
kasneje Commodore 64, ki je imel že pravo tipkovnico. Zakaj omenjam te malčke, ki so bili uporabni predvsem doma?
Zato, ker smo na njih pridobivali osnove in se kasneje pripravljali
na prihod prvega pravega namiznega računalnika IBM XT v drugi
polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja. To je bil računalnik,
ki je bil najprej celo brez trdega diska, imel je samo dve disketni
enoti, ena je bila za operacijski istem DOS, na drugi disketi pa je
bilo možno shraniti program; najprej seveda zgolj urejevalnik besedil. In tako se je zadeva začela razvijati.
Ne glede na to, da so Finance in Konzum že uporabljali S1, ostale
službe niso imele nobene resne informacijske podpore. Temu primerno se je potem najprej začelo z urejanjem dokumentacije,
sledilo je pisanje raznih poročil, izdelave projektov, predvsem
pa smo s prihodom programskega paketa LOTUS (danes bolj
razširjen Excel) pričeli z urejanjem podatkov o omrežju.
Najbolj so izstopala razna poročila, v katerih so bili izdelani grafi,
kar je bilo za tiste čase prava redkost in je dejansko precej osvežilo podobo dokumentov. V Novem mestu smo bili zelo ponosni
na to, da smo takoj za PE Kočevje v letih 1991 in 1992 celotni
»PASOSŠ« obdelovali na osebnem računalniku, kar je prineslo
ogromen napredek, predvsem pa bolj ažurne podatke o vseh napravah, ki so bile v upravljanju na področju PE Novo mesto.
V PE Novo mesto smo prvi imeli »perforiran papir« z glavo in
takratno grafično podobo v zeleni barvi, kar je bilo za tiste čase
dokaj redko, je pa bil praktičen in nam je zelo olajšal delo pri izpisovanju.

Z

Najnaprednejša zadeva, zaradi katere smo se
sploh lotili izdelave internetnih strani, je bila
opcija »sporočanje stanja števca«.
Najnaprednejša zadeva, zaradi katere smo se sploh lotili izdelave
internetnih strani, je bila opcija »sporočanje stanja števca«. Na
popisnih listkih, ki so jih popisovalci puščali našim strankam, smo
navedli povezavo, prek katere so lahko oddajali stanje števca prek
našega »portala«, lahko so naročili tudi kontrolni obračun. Seveda je zadaj deloval zgolj formular, ki je v tajništvo PE prišel v
obliki elektronskega sporočila, je pa to bil velikanski napredek,
ki ga je uporabljalo kar veliko odjemalcev, saj je bil takrat ravno
čas, ko je v naše domove intenzivneje prihajal internet.
Leta 1991 smo za lažje razumevanje in boljšo uporabo izdelali
brošuro »Vzdrževanje osebnih računalnikov«, ki smo jo razdelili med uporabnike te tehnologije.

ogrevanje na električno energijo je najpogostejše v
prehodnih mesecih, bodisi spomladi ali pa jeseni.
Običajno se dogrevamo zjutraj ali pa zvečer, ko so
zunanje temperature že razmeroma nizke. Najpogosteje
posežemo po priročnih cenenih grelnih telesih, ki jih vključimo
le za omejen čas. in prav na to vprašanje

D

Kako se dogrevati oziroma ogrevati na
električno energijo
V načelu pa zagovarjamo stališče: električna energija je energija,
katere izjemna vrednost je v tem, da se jo da pretvoriti v druge
vrste energije in prav neposredno pretvarjanje električne energije
v toplotno, preko grelcev cenenih grelnikih, je neučinkovito.
Kaloriferje odsvetujemo, morda pa velja razmisliti o električnih
radiatorjih, konvekcijskih, ki so varčnejši od klasičnih oljnih, pa
tudi njihove nazivne moči so manjše.
Naslovna stran spletne strani

Zasluga za informacijsko napredno PE gre predvsem napredno
razmišljujočima direktorjema g. Zvoku Čampi in Francu Krašovcu, ki sta imela posluh za takratne novosti in nam omogočila
nabavo opreme ter pridobivanje znanja s tega področja. Zavedati
se je treba, da takratni pogledi vodstev niso bili povsod naklonjeni uvajanju informatike v svoje poslovanje. Danes je seveda
to nekaj samoumevnega, brez tega se na da poslovati. Iz takratnih zapisnikov leta 1991 je mogoče razbrati popis stanja opreme
po posameznih PE:
Z reorganizacijo družbe Elektro Ljubljana je bil v nadaljevanju
ustanovljen Informacijski center (IC) Elektro Ljubljana, ki je
združeval vsa dotedanja znanja s področja Informatike, med nami
pa so bili tudi ljudje, ki so se spoznali na telekomunikacije. Zasluga za to gre predvsem informacijskemu vizionarju Karlu Juvanu, ki je s pomočjo Branke Saviozzi začel z resno zasnovo informacijskega sistema v Elektro Ljubljana. Seveda je bila potrebna
tudi podpora vodstva z direktorjem Ludvikom Sotoškem, ki je
tak razvoj podpiral.
Razvoj informatike je potem ob ustanovitvi IC šel po skupnih poteh za celotno Elektro Ljubljano, res pa je, da smo enote še vedno
imele omejene možnosti za naprednejše akcije.
Tako smo v PE Novo mesto leta 1997 že imeli svojo internetno
stran, družba Elektro Ljubljana se je na internetu predstavila šele
nekaj let kasneje. Na straneh je bila predstavljena poslovna enota
Novo mesto, njene službe, predstavili smo pomembnejše energetske objekte, imeli rubriko Prijazni do okolja, predstavili zgodovino enote in izdelali virtualno galerijo. V tej galeriji smo s slikovnim materialom prikazali naše objekte v slogu današnjega
»Googla«, kjer smo se lahko preko fotografij sprehajali po naših
objektih, tudi počitniških kapacitetah. Seveda je pomembno,da
smo stran v celoti izdelali sami in pri tem uporabljali napredna
orodja za izgradnjo strani. l
Mitja Fabjan

Bistveno je, kolikšna je potrebna letna
toplota za ogrevanje stavbe, izražena v
kilovatnih urah na kvadratni meter neto
uporabne površine stavbe.
Kakšen pa je učinek ogrevanja? Spodnja tabela informativno
prikazuje potrebno nazivno moč grelne naprave pri ogrevanju
prostorov. Kot vidimo, potrebujemo za slabše toplotno izolirane
objekte večjo nazivno moč.

SLABA
IZOLACIJA
OBJEKTA
Nazivna moč (W)
Velikost prostora

SREDNJA
IZOLACIJA
OBJEKTA

DOBRA
IZOLACIJA
OBJEKTA

500

5,0 m²

6,5 m²

8,5 m²

1000

9,0 m²

14,0 m²

17,0 m²

1500

14,5 m²

18,0 m²

24,0 m²

2000

19,0 m²

28,0 m²

33,0 m²

Da ogrejemo nek prostor na želeno temperaturo, moramo vanj
vnesti enako količino toplotne energije ne glede na uporabljeno
napravo. Pri oceni predvidene porabe električne energije kot tudi
pri oceni predvidenega stroška za električno energijo velja upoštevati podatek o energetski učinkovitosti stavbe.

Svetujemo
Če ima objekt že urejeno primarno ogrevanje, potem se izogibajmo dogrevanja z električnimi grelnimi
napravami. Poskrbimo za učinkovito prezračevanje
prostorov. Na delovnem mestu na primer dvakrat na
dan za par minut odprimo okno, da se prostor prezrači, seveda če objekt nima nameščenega sistema
prisilnega prezračevanja. Ko odidemo domov in čez
vikende ali praznike, nastavimo termostatske ventile na radiatorjih v pisarni na nižjo stopnjo, to je temperaturo. Nikakor pa ne izključimo ogrevanja, podhlajeni prostori bodo namreč ob ponovnem zagonu
ogrevanja zahtevali večji vložek toplotne energije.

Kako do podatka o energetski učinkovitosti
stavbe?
Energetsko učinkovitost lahko izračunamo sami, zbrane pa moramo imeti podatke o ovoju stavbe, strehi in stavbnem pohištvu.
Podatki morajo vključevati tako materiale kot tudi ploščine posameznih elementov. Slovenski proizvajalci izolacijskih materialov imajo na svojih spletnih straneh objavljene takšne aplikacije.
Neposredno pa nam podatke o energetski učinkovitosti stavbe
podaja energetska izkaznica. Energetska izkaznica stavbe poda
osnovno informacijo o energijskih lastnostih objekta, kar pomeni, da vsebuje podatke o energetski učinkovitosti stavbe in
priporočila za njeno povečanje. Njeno bistvo je torej podatek,
kolikšna je potrebna letna toplota za ogrevanje stavbe, izražena
v kilovatnih urah na kvadratni meter neto uporabne površine
stavbe.
Energetska izkaznica ima sedem osnovnih razredov energetske
učinkovitosti, od A do G. Najboljša razreda A in B sta razdeljena
še v podrazreda; za prehod v podrazrede je treba načrtno optimizirati energijske lastnosti stavbe. Praviloma se stavbe, grajene
po aktualnem pravilniku PURES 2010, uvrščajo v razrede C in
B, odvisno od njihove zasnove, klimatskih pogojev na lokaciji
in namembnosti. Stare stavbe, zlasti tiste, grajene pred letom
1980, se uvrščajo v razrede D, E in slabše, kar je najbolj odvisno od stopnje toplotne zaščite objekta in kakovosti stavbnega
pohištva.
Stari objekti, zidani v prejšnjem stoletju, letna toplota za ogrevanje na m2 tudi krepko čez 100 kWh/leto/m2 (primeri 450 in
250), nato sledijo izolirani objekti med 70 in 55 kWh/leto/m2,
zelo dobro izolirani objekti, grajeni v smislu nizkoenergijskih pa
okoli 20 kWh/leto/m2 in manj itd.
To vrednost nato pomnožimo s povprečno ceno električne energije z vsemi prispevki in dajatvami ter davki in dobimo okvirni
strošek. l
Uršula Krisper
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IZOBRAŽEVANJE ZA PRIHODNOST
Učno-vadbeni center Elektra Ljubljana

V

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

Udeleženci in teme izobraževanja
Udeleženci izobraževanja so projektanti SN in NN omrežja, vodje izvajalskih in vzdrževalnih skupin, nabavna in skladiščna
služba, dežurni elektromonterji, monterji specialisti (kabelski,
vzdrževalci SN stikalne tehnike, monterji za merilne naprave

NAŠE VAROVALKE

DOBRO DELO SVETA DELAVCEV
omembnejši dogodek v času poletnih počitnic, ki so bile
sicer letos še posebej vroče, vendar na srečo le z
vremenskega vidika, je vsekakor skupščina družbe
Elektro Ljubljana d.d. Tudi letošnja je bila izvedena konec
avgusta, natančneje v petek, 28. 8., organizirala in vodila jo je za
takšne zadeve usposobljena družba Nebra d.o.o.; za zagotovitev
ustrezne pravne verodostojnosti pa je poskrbela notarska pisarna
Nataše Erjavec. V uvodnem nagovoru predstavnikom
delničarjev je predsednik uprave g. Andrej Ribič na kratko orisal
zelo uspešno poslovno leto, nato pa so sledila glasovanja o
podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu,
razdelitvi dobička, imenovanju pooblaščenega revizorja, ki bo
preveril verodostojnost računovodskih izkazov za leto 2015 ter
o zamenjavi člana nadzornega sveta, ki mu je potekel mandat.
Uprava in nadzorni svet sta glede na potrditev predstavnikov
delničarjev delo opravila uspešno, kot vsako leto je tudi
lanskoletni dobiček skoraj v celoti odšel v državno malho,
pooblaščeni revizor je družba BDO d.o.o., novi član nadzornega
sveta pa je g. David Skornšek. Ker je bilo torej naše skupno
podjetje poslovno uspešno, ni bilo posebnih točk ali glasovanj in
se je temu primerno sama skupščina tudi dokaj hitro zaključila.
V oktobru se je nato sestal nadzorni svet v spremenjeni sestavi,
poleg informacij s skupščine in oblikovanju novih delovnih teles
zaradi zamenjave člana NS so bile glavne točke na seji izkazi
mesečnih denarnih tokov in izkazi rednih poslovnih izidov za
matično ter hčerinske družbe.
Svet delavcev se je dan pred sejo nadzornega sveta na svoji 14.
redni seji trenutnega mandata poleg vseh teh informacij tudi formalno seznanil z reorganizacijo Službe za informacijske storitve in Službe za telekomunikacijske storitve. Službi se bosta
združili v enotno Službo informacijsko komunikacijske tehnologije, več podrobnosti o tem pa si lahko preberete v zapisniku
seje, ki je prav tako kot drugi, poleg objav na oglasnih deskah,
objavljen na našem intranetnem portalu. Omeniti velja tudi, da
sta predstavnika sveta delavcev sodelovala pri končni uskladitvi prenovljenega Pravilnika ukrepov družini prijazno podjetje,
za kar gre posebna zahvala vsem članicam Tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, v vmesnem času pa so
med upravo in Svetom delavcev potekala še usklajevanja glede
Delovnega navodila za upravljanje elektronske pošte, na katerega je bilo s strani Sveta podanih kar nekaj pripomb. Sklenjeni
dogovor vsebuje s strani Sveta delavcev zahtevano večjo participacijo zaposlenih pri morebitnih vpogledih v službeno elektronsko pošto, do katere lahko pride le zaradi resnično upravičenih razlogov, ki izhajajo iz koristi podjetja. Tako ima zaposleni pravico, da je seznanjen z vpogledom in ima pooblaščena
komisija za pregled elektronske pošte dolžnost, da ga s tem seznani. Zaposleni ima tudi pravico, če seveda sam tako želi, da
se v komisijo vključi tudi predstavnik Sveta delavcev ali sindikata oziroma, da je predstavnik navedenih organov prisoten ob
pregledu elektronske pošte. Zadeva je preverjena s pravne strani
in tudi z vidika odločb Informacijskega pooblaščenca RS v podobnih zadevah ter je sprejemljiva, zato bo navodilo v dogovorjeni obliki kmalu objavljeno in veljavno.
Poletje je torej mimo, krepko smo že v delovni jeseni in hitimo

P

ipd.), zaposleni na področjih drugih znanj in specialnosti (soglasodajalci, pregledniki PGD-jev in ostale tehnične dokumentacije, prevzemniki, nadzorniki del), novo zaposleni delavci s tehnično izobrazbo (monterji, tehniki, elektroinženirji, univ. dipl.
inž. el. vseh ravni) in elektromonterji, ki opravljajo izpit za samostojnega elektromonterja. V UVC bodo spoznavali tipizirane
elementi DEES in njihovo pravilno uporabo v elektrodistribucijskem omrežju ter se seznanjali z novostmi in spremembami
tipiziranih elementov v DEES. Lahko bodo videli prikaze pravilnih postopkov montaže in vzdrževanja posameznih elementov v SN in NN omrežjih ter izmenjavali izkušnje o posameznih
elementih DEES.

Učno-vadbenem centru se izobražujejo zaposleni, ki
delajo na področju projektiranja, vodenja operativnih
del, nadzora in vzdrževanja objektov, postrojev ter
elementov distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES)
družbe. Cilj takšnega izobraževanja je zmanjšanje napak na
opremi in sistemih, ki nastajajo zaradi neznanja na vseh ravneh.
Pri tem bodo veliko pomagale dobre prakse izkušenih sodelavcev, ki bodo v centru svoja znanja prenašali na manj izkušene.
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V okviru UVC in internega tehničnega
izobraževanja je bilo v letu 2014 izvedenih
8 izobraževanj.
Programi izobraževanja
Interno tehnično izobraževanje se izvaja po naslednjih programih:
1. Osnovni program (OIP) poteka pred začetkom zaposlitve kot
seznanitev z osnovnimi tehničnimi posebnostmi našega DEES
(elektromonterji, projektanti itd.) dvakrat na leto, v pomladanskem in jesenskem roku.
2. Reklamacijski program (RIP) se izvede na osnovi ugotovljenih reklamacij, pri katerih je vzrok neustrezno znanje delavcev – izobražujejo se samo o izpostavljenih temah.
3. Program (PIN) in seznanjanje z novostmi.
4. Osvežilni program (OIP) vsaki (predlog) dve leti - pregled osnovnega programa s poudarkom na temah, kjer se pojavljajo
težave.
Osnovni program se izvaja stalno in je obvezen za vse. Razpisan je kot stalni program za novozaposlene.
Reklamacijski program se izvaja po potrebi, takoj ko se ugotovi
(reklamacijski zapisnik), da nekaj ni bilo prav izvedeno.
Program novosti se aktivira po potrebi, takoj ko se uvede nov
material ali nova tehnična rešitev. Tukaj so mišljene predstavitve dobaviteljev EM po pogodbah o JN.
Izvajalci izobraževanj so bili večinoma strokovnjaki dobaviteljev EM po pogodbah o JN, razen v primeru izobraževanja skladiščnikov. Način ali metode izobraževanja se prilagodijo glede
na temo, tj. ali je teoretična ali praktična. Vsak udeleženec dobi
tudi certifikat o izobraževanju. Certifikat se vnese v personalno
mapo v seznam znanj vsakega udeleženca. Glede na analizo anketnih listov ugotavljamo, da delavci ocenjujejo izobraževanja
zelo dobro in si želijo še več podobnih izobraževanj, posebno s
prikazom izvedb v živo, na terenu. l
Boris Sterle, vodja UVC

postoriti vse, kar je še potrebno ali obljubljeno, da bomo postorili v tem letu, zato naj vsem zaželim uspešno dokončano delo,
ob tem pa veliko poslovnega zadovoljstva in dobrih odnosov s
sodelavci. Ker se v naših poslovnih procesih vedno najde kakšen možen zaplet ali pa se v njih vidi možna izboljšava, bomo v
Svetu delavcev veseli tudi kakšne pobude ali ideje, ki jih pisno
naslovite na predsednika Sveta delavcev (ne le v vednost kot pripomba, naslovljena na koga drugega). S pomočjo obrazca za pobude, ki je na intranetu, lahko svoje ideje posredujete po e-pošti na svet.delavcev@elektro-ljubljana.si preko svojega predstavnika. Ta bo zadevo dal na glasovanje, ali se jo sprejme na
dnevni red in nato obravnava. V pobudi na kratko ali podrobno
navedite, kaj opažate kot problem in tudi svoj predlog za rešitev
problema. Tako bomo skupaj lažje in hitreje ukrepali. l
Egon Hoda
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KLEŠČE IMAŠ LAHKO ZA PARADIŽNIK

NEKOČ IN DANES

Električar Piko v vrtcu na Strossmayerjevi

Vlečenje kablov

Prevoz kablov s kamionom in kabelsko prikolico danes

Prevoz 20 kV oljnega kabla nekoč

Z rokavicami in čelado zgledam kot pravi električar

ovsod po hodniku starejše hiše odmevajo otroški glasovi:
»Električar je prišel, električar je prišel!!!«
Električar Piko pozdravi otroke in jim nameni nekaj prijaznih
besed, nato iz torbe izvleče čelado, kombinezon in varovalni pas.
Hitro potegne nase kombinezon, si spretno nadene varovalni pas
in torbico z opremo, v kateri so zaščitne rokavice, klešče, preizkuševalec toka. Na pas pripne še varovalno zanko – popkovino.
Na glavo si povezne veliko belo čelado z vizirjem, z logotipom
Elektra Ljubljana in imenom lastnika čelade – Električar Piko.
Vstopi v učilnico, kjer ga v polkrogu že pričakujejo glasni otroci.
»Pozdravljeni, sem Električar Piko, tako pa se tudi pišem.« Otroški glasovi potihnejo in dvajset parov radovednih oči se zazre v
Električarja Pika.
»Tukaj sem zato, da vam povem nekaj stvari o elektriki. Za začetek pa mi lahko vi poveste, če kaj veste o njej.
»Meni je oči rekel, da notri v tistih dveh luknjicah živijo taki možički, ki prinašajo luč. Ampak če daš pa notri v ti dve luknjici
svoje prstke, se ti možički zelo razjezijo, lahko pridejo ven in te
ugriznejo. In potem te zelo boli, lahko pa tudi umreš. Zato ne
smeš dajati prstkov v tisti dve luknjici.«
»To ti je pa oči zelo lepo povedal. A veste morda še kaj? Ali lahko
elektriko vidimo? Jo lahko povohamo? Se je lahko dotaknemo?«
Otroci spet oživijo in vsak hiti pripovedovati svoj odgovor.
»Tole je kombinezon, ki me ščiti pred vremenskimi pojavi, se
pravi pred soncem, dežjem, vetrom, mrazom. Kot vidite, imam
tudi čelado. Morda veste, zakaj uporabljam čelado?«
»Ja, zato, da ko padeš, da te ne boli glava!«
»Tudi zato. Predvsem pa zato, da je zaščitena, če meni kaj pade
na glavo, in ostane cela. Pri delu uporabljam zaščitne rokavice.
Ene za lepo vreme in druge, debele gumijaste, za slabo vreme.
So sicer nerodne, vendar debela plast gume, ki ne prevaja električnega toka, ščiti pred tem, da bi me streslo. Bi radi poizkusili,
kako je nositi takšne rokavice?«
Nekaj otrok si nadene prevelike rokavice in z njimi hodi in maha
po učilnici. Pri tem se neznansko zabavajo.
»Zakaj pa, se uporablja tale pas?«

P

»To pa zato, da ne padeš, ko plezaš na električni drog.«
»Tako je. Pa še zato, da imam proste roke in lahko na drogu popravim, če se kaj pokvari.«
»Mojo težo prevzame varovalna zanka, ki jo pritrdim okoli električnega drogu, roke imam proste in lahko v miru popravim, če
se je kaj pokvarilo, ne da bi me skrbel padec v globino.«
»Veste, kje se proizvaja elektrika? Kako elektrika pride do vas,
domov? Kdo so uporabniki?« Kar nekaj vprašanj je Električar
Piko tisti dan zastavil otrokom. Kar so vedeli, so otroci povedali. Piko je med drugim izvedel, da lahko klešče uporablja za
obiranje paradižnika, da je elektrika v radiu in da iz njega pleza
po cevi, da elektriko »komot« ugasneš, medtem ko greš spat.
Piko je takšnih in podobnih otroških domislic slišal že veliko.
Vrtce obiskuje od leta 2009, na šolah pa predstavlja delo električarja že 30 let. Začel je v Novem mestu.
»Zanima me, ali se kdo javi, da preizkusi zibanje v varnostnem
pasu?«
Navdušenja in kandidatov ni manjkalo. Električar Piko si je vsakega malčka oprtal v zanko na varovalnem pasu, tako da je nastala gugalnica, in z njim naredil nekaj nihajev. Otroci so bili
navdušeni. Pravzaprav je guganje otrok v pasu kar nekakšen zaščitni znak Električarja Pika.
»Sicer ni najbolje za moj križ,« pravi, »pa vendar me delo z
otroki zelo sprošča in ga imam rad. Upam, da ga bom lahko opravljal še dolgo,« pravi, medtem ko v rumeno torbo zlaga svojo
opremo.
Pred odhodom se od Pika pride poslovit še nekaj otrok.
»Kaj boš, ko boš velik?« vpraša Piko živahnega fanta. »Boš električar?«
»Ne, jaz bom zelo dober električar!« se zasmeje fant.
Pikov obraz se razleze v nasmeh. Ve, da je svoje delo dobro opravil. Do izbire poklica imajo otroci še veliko časa. Pa vendarle bo
morda kateri izmed njih postal električar, elektroinženir …
Za to gre zasluga tudi Električarju Piku. l
Besedilo, foto: Maj Pavček

Tudi danes ne opravijo vsega dela stroji

Polaganje 20 kV oljnega kabla za TP Center Novo mesto

Vlečenje kabla z vlečnim strojem (Bagela; t. i. »Angela«,»Jaka«)

Vlečenje kabla v kabelsko kanalizacijo
na Bavarskem dvoru v Ljubljani

Na daljših razdaljah so potrebni še dodatni podajalci kabla
(cabel pusher), pogovorno »pes«, »vespa«

e ob samih začetkih elektrifikacije se je omrežje predvsem v mestnih središčih gradilo v kabelski izvedbi.
Takratni oljni kabli so bili zaradi svoje konstrukcije težki
in zelo občutljivi. Njihovo polaganje je bilo zahtevno fizično
opravilo, saj je bilo zaradi teže potrebno kable nositi in potem
položiti v jarek, kar je zahtevalo veliko število delavcev. Že sam
transport velikih in težkih bobnov je bil za takratna tovorna
vozila kar velik zalogaj.
V današnjih dneh pri polaganju kablov Elektro Ljubljana poskuša
uporabiti najnovejše tehnologije in tehnična sredstva. Prevozi kablov se izvajajo z našimi tovornimi vozili z dvigali in posebnimi
prikolicami. Pri vleki kablov tako v jarke kot tudi v kabelske kanalizacije je delavcem v pomoč moderna delovna oprema, v veliko pomoč so zlasti vlečni stroji. Kljub temu sta pri ročnem polaganju (npr. kolektor) še vedno potrebna številčna delovna sila
in previdnost pri delu. l

Ž

Marko Piko, Foto: Arhiv Elektra Ljubljana
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Projekt Družini prijazno podjetje je v celoti zaživel
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BREZPLAČNI PREVENTIVNI
PREGLEDI DOJK
Redna telesna vadba in preventivni pregled danes, za zdravje jutri.

evizija je v juliju leta 2015 ugotovila, da skupina Elektro
Ljubljana dejavno in z vso odgovornostjo izvaja ukrepe
Družini prijazno podjetje, zaposleni pa ukrepe dobro
poznajo in jih tudi intenzivno koristijo, kar je pokazala raziskava
Organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v letu 2014.
Skupina Elektro Ljubljana je po pridobitvi polnega certifikata k
obstoječim ukrepom v letu 2012 dodala še štiri ukrepe: tim za
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, obdaritev novorojencev, posredovanje informacij odsotnim sodelavcem in
izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine. Vsi
ukrepi so bili v obdobju treh let po potrditvi revizorke uspešno
implementirani.
Ukrepi se v skupini Elektro Ljubljana d. d. izvajajo enotno; v
okviru skupine Elektro Ljubljana deluje »Tim za usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja«, v katerega so vključeni:
pooblaščenke matičnega podjetja in hčerinskih družb in predstavniki oddelka za varnost in zdravje pri delu, distribucijskih
enot in socialnih partnerjev.

R

V prihodnje bomo še več energije usmerili v
spodbujanje zaposlenih k zdravemu in
aktivnemu načinu življenja.
V obdobju 2014/2015 smo v okviru ukrepov Družini prijazno
podjetje dlje časa odsotnim sodelavcem posredovali interni časopis, v okviru tima za usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja smo obravnavali pripombe in predlagali vodstvu izboljšave ter izbrali darila za dedka Mraza, posredovali čestitke
z darilnim bonom ob rojstvu otrok, za 60 vodij organizirali izobraževanje s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja s poudarkom na organizaciji časa, organizirali dobrodelno akcijo za socialno ogrožene otroke … Zaposleni so imeli
možnost koriščenja fleksibilnega delavnika med prvim uvajanjem
otroka v vrtec in seveda možnost, da prvi šolski dan preživijo v
družbi svojih najmlajših otrok. Na področju varovanja zdravja
smo za sodelavke organizirali preventivne preglede dojk in ob
podpori vodstva zaposlenim ponudili še večjo ter bolj pestro ponudbo športnih dejavnosti. S tem smo obogatili ponudbo športih dejavnosti, saj smo dodali še plavanje, razširili ponudbo fitnes centrov in s tem zagotovo dvignili zavest zaposlenih o pomenu gibanja in zdravega načina življenja. Zaposleni so imeli
možnost obiska v vseh športnih centrih po lastni izbiri brez predhodnih najav in rezervacij. Veseli smo, da se je v primerjavi s
preteklim letom tovrstnih dejavnosti udeležilo še večje število
zaposlenih in da so med udeleženci tudi starejši zaposleni, invalidi in nosečnice.
V prihodnje bomo nadaljevali z obstoječimi dejavnostmi s poudarkom, da bomo še več energije usmerili v spodbujanje zaposlenih k zdravemu in aktivnemu načinu življenja. V novembru
leta 2015 bomo med zaposlenimi izvedli anonimno anketo o
ukrepih za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

kupina Elektro Ljubljana že vrsto let zapored v okviru
polnega certifikata Družini prijazno podjetje z namenom
ohranjanja zdravja na delovnem mestu vsem svojim
sodelavkam omogoča brezplačne preventivne preglede dojk. S
tovrstnimi dejavnostmi želimo opozoriti vse sodelavke o
pomenu opravljanja preventivnih pregledov, zdravega načina
življenja ter zmanjšanju tveganja za nastanek bolezni. V spodnji
tabeli je razvidno gibanje števila opravljenih brezplačnih
preventivnih pregledov dojk.
Tabela 1: Prikaz gibanja števila opravljenih preventivnih pregledov
dojk v Skupini Elektro Ljubljana.
Podatki o razširjenosti raka se v Sloveniji zbirajo v Registru raka
RS, ki že od leta 1950 deluje pod okriljem Onkološkega inštituta Ljubljana. Zaradi zahtevnosti zbiranja, preverjanja in analize podatkov je potrebno 2-3 leta do njihove končne objave. Tako
so zadnji dokončni podatki, ki so na voljo o številu novih primerov raka, dostopni za leto 2010. Ti podatki kažejo, da se število novih primerov raka dojk v Sloveniji iz leta v leto povečuje,
ob tem pa je rak dojk z dobrimi 20 % tudi najpogostejši rak pri
ženskah. V letu 2010 je bilo v Sloveniji na novo odkritih 1279
primerov raka dojk, kar je 11,5 % več kot leta 2009.

S

Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja
V okviru certifikata Družini prijazno podjetje (v nadaljevanju DPP) v Skupini Elektro Ljubljana d. d.
deluje Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (v nadaljevanju Tim DPP), katerega
osnovna naloga je, da njegovi člani zbirajo, obravnavajo in uvajajo nove, boljše metode dela, ki so
usmerjene v usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja. Za tolmačenje Pravilnika DPP je odgovoren Tim DPP.
V Timu DPP so predstavniki Sindikata (Mitja Fabjan), Sveta delavcev (Egon Hoda), področja varnosti in zdravja pri delu (Vesna Oman), predstavnica
OE na lokaciji Ljubljana Uprava (Alenka Pretnar),
predstavniki posameznih DE (DE Ljubljana okolica
– Jana Burja, DE Ljubljana mesto – Alenka Kušar,
DE Kočevje – Blanka Mihelić, DE Novo mesto –
Špela Žnidaršič, DE Trbovlje – Deana Dolinšek) ter
predstavnici posamezne hčerinske družbe (Elektro
energija d.o.o. – Andreja Radovan, Elektro Ljubljana
OVE d.o.o.-Virna Konrad). Sestankov Tima DPP se
udeležijo tudi predstavniki kadrovske službe Elektro Ljubljana d.d., ki operativno skrbijo za proces
izvajanja ukrepov Certifikata DPP v Elektro Ljubljana
d.d.
Za kakršne koli informacije v zvezi s certifikatom DPP
in koriščenjem ukrepov se lahko zaposleni obrnejo
na pooblaščenke certifikata DPP (Elektro Ljubljana
d.d. - Alenka Pretnar, Elektro energija d.o.o. – Andreja Radovan in Elektro Ljubljana OVE d.o.o.Virna Konrad).

Zgodaj odkrito bolezen je mogoče tudi
uspešno pozdraviti in premagati.
Zavedanje je eden najpomembnejših načinov, s katerim lahko
napovemo boj proti raku, česar se skupina Elektro Ljubljana kot
delodajalec zaveda in omogoča vsem svojim sodelavkam pravočasno ukrepanje ter ozaveščanje na tem področju.
Zdrava uravnotežena prehrana in redna telesna dejavnost naj bo
naše vodilo, saj nam omogoča zdravo življenje. Priporočila zdrave
in uravnotežene prehrane, ki pomembno vpliva na ohranjanje
zdravja, večina od nas že kar dobro pozna. S prehrano je treba
vzdrževati telesno in duševno zmogljivost. Temelj zdrave pre-

V okviru ankete bodo zaposleni lahko podali tudi konkretne predloge v zvezi z nadgradnjo posameznih ukrepov. V sodelovanju
s Timom za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
smo v septembru leta 2015 prenovili oz. nadgradili Pravilnik
Družini prijazno podjetje.
Revizorka je ob zaključku revizorskega postopka zapisala: »Čut
za človeka je v podjetju kot vrednota izrazito prisotna, kar se kaže
tudi v odnosu podjetja do zaposlenih in v odobravanju ugodnosti, ki jim jih nudijo ukrepi Družini prijazno podjetje. Lahko zaključimo, da je projekt Družini prijazno podjetje v celoti zaživel.« l

hrane je raznovrstna in uravnotežena prehrana, sestavljena iz
vseh skupin živil v razumnih količinah, s katero telo dobi dovolj
kalorij in nujno potrebnih hranilnih snovi. Pomembno je, da je
v hrani, ki jo zaužijemo, čim manj predelanih živil. Najbolje je,
da hrano pripravljamo iz svežih, ekološko pridelanih živil in da
uživamo hrano s čim manj dodanimi konzervansi, aditivi in solmi.
Izbira ustreznih sestavin in priprava kakovostnega uravnoteženega obroka ni tako težka, kot se morda zdi na prvi pogled.
Ne smemo pa zanemariti tudi redne telesne dejavnosti, saj je
prav slednja bistvena sestavina zdravega načina življenja. Pripomore že ena ura redne zmerne telesne dejavnosti (hitra hoja,
kolesarjenje, plavanje, tek) vsaj trikrat tedensko.
Na koncu ne smemo pozabiti dejstva, da so redni preventivni pregledi dojk ključnega pomena za zgodnje odkrivanje bolezni in
takojšnje zdravljenje, saj je zgodaj odkrito bolezen mogoče tudi
uspešno pozdraviti in premagati.
Vse sodelavke smo ponosne, da smo del uspešnega kolektiva, ki
nam v okviru ukrepov iz polnega certifikata Družini prijazno podjetje omogoča pestro paleto različnih dejavnosti na področju promocije in ohranjanja zdravja na delovnem mestu. Upamo, da se
nam bo vsako leto pridružilo čim večje število novih sodelavcev
na poti k čim boljšemu zdravju in dobremu počutju, kar zagotovo vpliva tudi na večjo produktivnost ter zadovoljstvo na delovnem mestu. l

Alenka Pretnar

Barbara Forte
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KO MEJA ZDRUŽUJE
Srečanje Elektra Ljubljana in Elektroprimorja Rijeka

NEZNANO - ZNANO

30

Že stari Rimljani so vedeli, kako pomemben je zdrav duh v zdravem telesu (Men sana in corpore sano). Tega
se zavedamo tudi v družbi Elektro Ljubljana, zato iz leta v leto v okviru Polnega certifikata Družini prijazno
podjetje nadgrajujemo našo ponudbo športnih dejavnosti za zaposlene. Tako zaposleni tudi letos v zimskem
obdobju od 1. novembra 2015 do 31. marca 2016 lahko izbiramo med različnimi vrstami vodenih vadb,
plavanjem in fitnesom v naslednjih športnih centrih:
VODENA VADBA IN FITNES:
• SUNNY STUDIO, d.o.o., Regentova cesta 37, Ljubljana
• FIT13, Brnčičeva 13, Ljubljana
• CUBE FITNES , Ulica prvoborcev 25, Ljubljana
• 4P LJUBLJANA, GMS Fitnes, Verovškova ulica 55a, Ljubljana
• SPORTCLUB, d.o.o., Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana
• ŠPORT LJUBLJANA (Kopališče Tivoli), Celovška cesta 25, Ljubljana
• BODIFIT OTELO (Domžale in Kamnik), Breznikova 17, Domžale
• VADBENI CENTER NATURAL, Gasilska cesta 16, Grosuplje
• ŠPORTNI STUDIO V.I.P., Saša Stopar, s.p., Ljubljanska cesta 4a, Ivančna Gorica
• VITALIS KODRMAN, Praprošče 15, Litija
• SPIN CENTER, Obrezija 12, Izlake
• PANTER G&B, Topniška cesta 2a, Novo mesto
• FITNES CENTER KLEPEC, Rimska cesta 21, Trebnje
• Športno društvo VITA TEAM, Staro sejmišče 50, Šentjernej (vodena vadba)
• Športno društvo EKSTRA FIT, Tomšičeva cesta 13, Kočevje
Skupinska fotografija za spomin

PLAVANJE:
• TERME KRKA (Terme Šmarješke Toplice, Terme Dolenjske Toplice, Talaso Strunjan), Grajska cesta 2,
Otočec
• KULTURNO-REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK, Log 3, Hrastnik
• ŠPORT LJUBLJANA (Kopališče Tivoli), Celovška cesta 25, Ljubljana
• SPORTCLUB, d.o.o., Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana
Dodatne informacije o delovnem času in urnikih vodenih vadb v posameznih športnih centrih so na voljo na
njihovih spletnih straneh, smo pa v kadrovski službi zbrali vse podatke na enem mestu na interni spletni strani
Kadri in izobraževanje/Družini prijazno podjetje. Predhodne najave in rezervacije tako kot v preteklem letu
tudi letos niso potrebne.
Glede na to, da smo v primerjavi z lanskim letom v sodelovanju s Timom za usklajevanje družinskega in
poklicnega življenja še razširili ponudbo, upamo, da smo se še bolj približali vašim pričakovanjem ter s
ponudbo prepričali še kakšnega sodelavca ali sodelavko več k športnemu udejstvovanju. l

Kadrovanje
v preteklih
mesecih

V preteklih mesecih so se nam pridružili naslednji sodelavci: Martina Pohar (Pravna pisarna);
elektromonterji: Alan Kristančič (DE Ljubljana mesto), Jan Remškar (DE Ljubljana mesto),
Urban Pozvek (DE Ljubljana okolica) in strokovna sodelavca Urban Likozar (OE ORDO,
Služba za dokumentacijo) in Boštjan Križan (OE SDO, DE Novo mesto).
Z delovnim razmerjem pa so zaključili naslednji sodelavci:
Jože Povše, Marjan Sotlar, Rudolf Kurent, Anton Jerič in Vladimir Martičič.
Za vedno so nas zapustili naši nekdanji sodelavci - upokojenci:
Anton Pohlin, Tomaž Pungartnik in Andrej Osredkar.
Vsi podatki o prihodih, odhodih in prerazporeditvah so objavljeni na našem internem
spletnem portalu pod rubriko Kadri in izobraževanje. l
Kadrovska služba

Bosljivi Loki ob reki Kolpi so se v zadnjih dneh avgusta srečali sodelavci podjetja Elektro Ljubljana - distribucijska enota Kočevje, hrvaškega podjetja Elektroprimorje Rijeka in predstavniki lokalne skupnosti. V prijetnem okolju na kmetiji Ana so zbrane nagovorili predsednik uprave
Elektra Ljubljana Andrej Ribič, vodja DE Kočevje Vincenc
Janša, predstavnik hrvaškega podjetja Elektroprimorje Rijeka,
namestnik direktorja Vojko Sirotnjak. Kot predstavnik lokalne
skupnosti je zbrane nagovoril tudi predsednik Turistično-športnega društva Kostel dr. Stanko Nikolić.

V

Elektrodistribucijski podjetji imata na
območju ob reki Kolpi od Prezida do
začetka Bele krajine 84 km skupne meje.
Elektrodistribucijski podjetji imata na območju ob reki Kolpi od
Prezida do začetka Bele krajine 84 km skupne meje. V času nekdanje države je omrežje potekalo po obeh straneh mejne reke,
za odjemalce na obeh straneh pa je skrbel tisti distributer, ki jim
je bil bližje. V novo nastalih državah so mejno problematiko
sprva reševali z dogovorom med podjetjema o izmenjavi transformatorskih postaj, izmenjali so jih pet. Oskrba z električno
energijo pa s tem še zdaleč ni bila rešena. Do leta 2003 je družba Elektro Ljubljana na območju zgradila še 16 transformatorskih postaj, 17 km daljnovodov in 24 km kablovodov.
Po uradnem delu srečanja so se udeleženci prestavili na letni vrt,
kjer je potekala pogostitev.

Kulturni program

Za prijetno vzdušje in spremljavo je skrbela lokalna glasbena skupina, ki je udeležencem predstavila širok nabor ljudskih pesmi
in glasbil. Po činelah je posegel tudi udeleženec srečanja in z
glasnim in doživetim igranjem poskrbel za marsikateri nasmeh
in dobro voljo udeležencev.
Srečanje je potekalo na pobudo Elektra Ljubljana, Elektroprimorja Rijeka in civilne iniciative, ki ga je zastopalo Turističnošportno društvo Kostel. S srečanjem so želeli proslaviti tudi dokončno izgradnjo transformatorske postaje Gladloka in s tem
prevzem vseh odjemalcev električne energije v Gladloki v oskrbo
podjetja Elektro Ljubljana. l
Besedilo in foto: Maj Pavček
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Martin Erjavec je 24-letni elektromonter. Septembra leta
2009 je začel delati v skupini za izgradnjo v Domžalah kot
pripravnik in leta 2014 napredoval v samostojnega elektromonterja. Delo v podjetju ga zelo veseli zaradi raznolikosti,
vsakodnevne izzive z veseljem sprejema. V prostem času zelo
rad zaigra na harmoniko, pleše v folklorni skupini in pomaga
doma na kmetiji.
Rok Pivk je 27-letni pomočnik delovodje. V Elektru Ljubljana je zaposlen osem let. Po končani elektroenergetski šoli
se je zaposlil v Logatcu v skupini za izgradnjo, kjer je po treh
letih napredoval v samostojnega elektromonterja. Leta 2013
je opravil šolanje za delo pod napetostjo, leta 2015 pa je napredoval v pomočnika delovodje. Všeč mu je delo na terenu,
predvsem zaradi razgibanosti in reševanja vsakodnevnih izzivov. V prostem času se ukvarja z igranjem kitare v rock skupini. Rad ima adrenalinske športe, veliko časa pa izkoristi za
druženje s prijatelji.

Ima dva odrasla otroka, pa tudi že enega
vnuka, ki pravi, da bo električar.
Kot samostojni elektromonter na DE Elektro Kočevje, nadzorništvo Kočevje, sem zaposlen že dobrih 29 let. Vsa ta leta
sem delal tudi na vzdrževanju omenjenih mHE za potrebe
OVE. Z izobrazbo obratovni elektrikar sem bil prej zaposlen
v podjetjih Brest Cerknica in Goran produkt.
Glavna naloga, ki jo opravljam, je čiščenje pretoka in rešetk
na vhodih v cevovod ter kontrola delovanja vseh naprav v
smislu nemotenega obratovanja in učinkovite proizvodnje električne energije. Preostali delovni čas pa delam na vzdrževalnih delih nadzorništva Kočevje v skupini rednega vzdrževanja.
Največji izzivi na delovnem mestu se zgodijo ob izrednih razmerah, ki nam jih nameni narava, kar se dogaja ob velikih nalivih dežja, ko voda prestopi bregove struge in ko nastopita
zmrzal ali žled.
Spominjam se, kako je ob velikem nalivu odneslo dotrajan lesen most do male hidroelektrarne Črni potok in sem obvestil
vodjo ter rekel, da je »babo« odneslo. To je po domače izraz
za nosilce lesenega mostu; ker izraza šef ni razumel, je debelo gledal. Še večkrat so se pošalili na ta račun.
Živim s svojo družino v hiši, imam dva odrasla otroka pa tudi
enega vnuka, ki pravi, da bo električar. V prostem času rad
vrtnarim na domačem vrtu, pripravljam drva ali pa skočim v
naravo na sprehod. Po potrebi rad popazim na vnučka. Svoje
delo sem ves čas opravljal s srčno vestnostjo.
Pravijo, da imam veliko pozitivne energije; ne bojim se dolgčasa, ko bom z delom zaključil enkrat v naslednjem letu.l

Plezalci DE Ljubljana okolica
Jure Lampret je 22-letni elektromonter. Pri dvajsetih letih je
začel kot pripravnik v skupini za izgradnjo na DE Ljubljana
mesto, septembra leta 2015 pa se je pridružil skupini za izgradnjo v Domžalah na DE Ljubljana okolica. Najraje sodeluje pri delih, ki so povezana s plezanjem. V prostem času se
ukvarja z mentorstvom gasilske mladine, igranjem inline hokeja in z delom na kmetiji.
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Martina Pohar
OE SS – pravna pisarna

Po karieri nisem želela ostati v tujini, sicer
je vsepovsod lepo - doma pa je najlepše.
V Elektru Ljubljana sem se zaposlila letos poleti kot pravnica.
Delo je razgibano in dinamično, delovno okolje pa prijetno.
Praktično se vedno naučim kaj novega, še posebej mi je v veselje pomoč sodelavcev pri razumevanju tehničnih stvari. Brez
te pomoči bi bilo delo pravnika skoraj nemogoče. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem sodelavcem, ki ste me res
zelo lepo sprejeli ... Upam, da se bom lahko vsem in vsakemu
posebej oddolžila s svojim delom in pristopom v našem medsebojnem stiku. Sicer pa sem po naravi športnica. Zelo dolgo
sem se profesionalno ukvarjala s namiznim tenisom, vendar
pa je življenje poklicne športnice za mano, potrebno se je prilagoditi novemu stanju, sprejeti nove izzive. V prostem času
sem sicer še vedno dejavna v športu kot trenerka, drugače pa

rada berem, gledam filme, se družim s prijatelji … Veseli me,
da sem dobila priložnost delati v družbi s takšno tradicijo in
uspehi v širšem družbenem okolju. Želim si, da bi tudi moje
delo pripomoglo k še boljšim rezultatom družbe.l

MARJAN SOTLAR, ZAHVALA OB ODHODU V POKOJ
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi (Tone Pavček)

Zmagovalna plezalna ekipa DE LO: Z leve proti desni:
Jure Lampret, Martin Erjavec, Rok Pivk, Matej Kastelic,
trener Salko Blekovič in Matej Pestotnik.

Matej Kastelic je 26-letni elektromonter. Po izobrazbi je elektrotehnik. Pred tremi leti se je zaposlil v skupini za izgradnjo
na distribucijski enoti Ljubljana mesto, kasneje pa se je pridružil skupini za redno vzdrževanje na nadzorništvu Zagradec. Plezalni ekipi se je letos pridružil prvič in v kratkem času
dosegel zadovoljive rezultate. V preteklosti se je aktivno ukvarjal s športom, treniral in igral je rokomet. Prostega časa nima
veliko, saj poleg službenih obveznosti pomaga staršem na
manjši kmetiji, večino časa pa porabi za gradnjo lastnega doma.
Matej Pestotnik je 24-letni elektromonter. Po izobrazbi je
elektrotehnik, zaposlen v nadzorništvu Domžale v skupini za
izgradnjo. V Elektru Ljubljana je zaposlen tri leta. Poleg rednih elektromonterskih del opravlja tudi dela na 110 kV omrežju.
Dela na 110 kV omrežju so še posebej zahtevna in nevarna,
zahtevajo psihofizično dobro pripravljenega monterja. V prostem času, ki ga ima zelo malo, opravlja dela na kmetiji, za
sprostitev pa s prijatelji zaigra nogomet ali pa se podajo na pohod. l
Edvard Turk, DE Ljubljana okolica

Uradna poslovitev na sedežu DE Trbovlje. Foto: Janko Marn

Spoštovani Marjan,
s svojo človeško toplino, razigranostjo in
delom si si pridobil naklonjenost in
zaupanje pri sodelavcih. Veliko sreče v
zasluženem pokoju. Hvala za vse.
S septembrom se je med upokojence Elektra Ljubljana vpisal
tudi Marjan Sotlar. Marjan se je zaposlil v DO Elektro Ljubljana, TOZD Elektro Trbovlje leta 1983. Najprej je opravljal
manj zahtevna dela, leta 1996 pa je z odličnim uspehom opravil zaključni izpit za poklic elektrikar energetik in bil istega
leta razporejen na delovno mesto samostojni elektromonter.
Vsa leta do upokojitve je opravljal delo na terenu. Svoje znanje je z veliko potrpljenja in razumevanja delil z mladimi elek-

tromonterji. Delo je vedno opravljal dobro in strokovno in z
veliko mero dobre volje, ki jo je prenesel tudi na sodelavce.
Delo z njim ali v njegovi bližini je bilo vedno prežeto z dobro voljo in optimizmom. Njegovo dobro energijo smo spoznali tudi na sedežu DE Trbovlje. Že samo s pozdravom nam
je polepšal dan.
Redno se je udeleževal športnih prireditev v podjetju. Predvsem je sodeloval pri tekmovanjih v smučanju in pohodih v
hribe, bil pa je tudi član tekmovalne ekipe DE Trbovlje v plezanju na drog.
Zasebno je Marjan dejavni član plesne skupine Brusači, član
pevskega društva Brusači, zvesti navijač in spremljevalec skupine mažoretk Radeče. Radeške mažoretke, članica skupine je
tudi njegova hči, so se nam predstavile na lanskem Dnevu podjetja v Radečah. l
Jožica Zupanc
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VEČ KOT 400 ELEKTROŽURERJEV

OBISK VINSKE KLETI

Srečanje zaposlenih Elektra Ljubljana v Vinici

Vinska klet Metlika je doživela največ obiska, tja so se odpravili kar štirje avtobusi. Pred velikimi lesenimi obokanimi vrati,
na katerih sta izrezljana rimski bog Bakhus in grški bog Dioniz, nas je pričakala glavna enologinja vinske kleti Metlika, ki
nam je na kratko razložila potek obiska. Nato sta se dva velika
železna ključa obrnila in vhod v vinsko klet, ki lahko zadrži 3,5
milijonov litrov vina, je bil odprt. Hodnik, na eni strani obdan
z modernimi inox sodi, na drugi pa z umetelno izrezljanimi lesenimi sodi, je dolg 108 metrov in se zaradi optimalne temperature in vlage nahaja 4 metre pod zemljo. Kljub dolžini je bil
sprejemni prostor kar malce pretesen za veliko število obiskovalcev. Po kratki predstavitvi delovanja kleti se je družba preselila v večji prostor, kjer je bila na vrsti degustacija priznanih
belokranjskih vin. Začeli smo z belokranjcem, belim muškatom in rozejem, sledila je pokušina metliške črnine, krog pa se

Vinsko klet Metlika je obiskalo največ udeležencev

je sklenil z modro frankinjo. Ura je odbila 12, oglasila se je sirena in množica je hitro napolnila avtobuse, ki so se zdaj v že
kar močnem deževju odpravili nazaj proti Vinici

KRAJINSKI PARK
LAHINJA IN ČRNOMELJ

Vinici na Kolpi je bil prvo oktobrsko soboto letos prav
poseben dan. Sodelavci Elektra Ljubljana smo se
srečali, zabavali in družili na že tradicionalnem Dnevu
podjetja.
Sprva ni kazalo preveč dobro. Jutranje deževje je dodobra namočilo prizorišče. Že prve obiskovalce je pričakal pokrit skedenj z napisom Le z našim tokom rock zažge. V razmočena tla,
pokrita z žagovino, pa so bili že postavljeni 5-metrski drogovi,
pripravljeni za pogumne fante – tekmovalce v plezanju na drog.
Drogove je predhodno postavila ekipa iz Črnomlja.

V

Delovno vnemo kuharjev, ki so poskrbeli za odlično pogostitev,
postavljavcev in ozvočevalcev odra so sčasoma začeli prekinjati
prihodi prvih avtobusov. Že prvi obiskovalci so poskrbeli za
pravi vrvež na prizorišču, saj se mnogi sodelavci niso videli že
dalj časa in treba si je bilo povedati marsikatero zgodbo ter obuditi kakšen spomin. Da bi se udeleženci v hladnem jesenskem
jutru pogreli, sta bila na voljo kava in čaj, za okrepčanje pred
nadaljnjimi dejavnostmi pa je že bila pripravljena topla malica.
Prizorišče se je polnilo, skupno se je s celotnega območja, ki ga
pokriva Elektro Ljubljana, pripeljalo pet avtobusov. Po okrep-

Bela krajina je s svojo mehkobo in neštetimi vinogradi očarala
že marsikaterega obiskovalca. Je ena izmed tistih slovenskih pokrajin, ki jih preprosto morate obiskati.
Poleg glavne znamenitosti, reke Kolpe, osrednje belokranjske
odvodnice, ki teče po južnem robu Bele krajine, so tu še reke
Lahinja, Dobličica in Krupa. Večji kraji in občine so Črnomelj,
Metlika, Semič.
Zmotno je prepričanje, da je najvišji vrh Bele krajine Mirna gora
(1048 m). Nekaj kilometrov proti zahodu se nahaja Kopa, ki je
visoka 1077 m in je najvišji vrh v Beli krajini.
Za Belo krajino je značilna bela platnena narodna noša, stkana
iz lanu, vse bolj tudi iz bombaža.
Zelo znan belokranjski lik, ki odganja zimo in oznanja pomlad,
je zeleni Jurij, prireditev pa vsem znana metliška Vigred v maju
in črnomaljsko Jurjevanje v juniju. Najbolj znano glasbilo tega
področja sta tamburica in gudalo.
Turistična ponudba se je začela počasi razvijati šele v zadnjih
letih. Slovensko zaščiten proizvod na evropski ravni je belokranjska pogača. Nikakor pa ne smemo pozabiti tradicionalne
belokranjske jedi – pečeno jagnje in odojek.
Ob Dnevu podjetja smo si ogledali cerkev Sv. Duha v Črnomlju. Gotska cerkev, ki se prvič omenja leta 1487, stoji nad sotočjem Dobličice in Lahinje. Cerkev sta sestavljala pravokotna
ladja in enopolni prezbiterij s petosminskim sklepom. V zadnjih letih so okrog cerkve izvajali številna arheološka izkopavanja.
Pastoralni center je eden najmodernejših muzejev v Sloveniji.
V bogati muzejski zbirki si lahko ogledate zemljevide in najdbe
arheoloških izkopavanj. Razstavljene predmete lahko opazujete
skozi steklena tla in ugotovili boste, da je Črnomelj mesto nad
mestom. Obiskali smo tudi Primožičevo hišo, v kateri je v zanimivih razstavah predstavljeno življenje in delo belokranjskih
rokodelcev.
Krajinski park Lahinja leži v osrčju Bele Krajine, dober kilo-

Obisk Pastoralnega centra v Črnomlju

meter od Dragatuša. Velik del parka zavzemajo skrbno obdelane njive, ostale površine pa so naravno ohranjene kot gozd,
močvirje in vlažni travniki. V krajinskem parku Lahinja sta dva
naravna rezervata, Nerajski in Lahinjski lugi. To sta dve močvirnati področji, ki nudita ugodne razmere vlagoljubnim rastlinam.
Ob deževju se po lugih razlijejo velike količine vode, tako da
sta ti dve področji velika naravna zadrževalnika vode. Načrtovani poseg v njuno področje bi povzročil, da bi ta voda, ki se
sedaj tam razlije, odtekla in poplavljala tam, kjer prej ni, s čimer bi gotovo povzročili večjo škodo, kot bi imeli koristi od izsušenih močvirij, pa še rastlinam in živalim s tega področja bi
uničili življenjski prostor.
Vas Veliki Nerajec leži na samem vhodu v Krajinski park Lahinja, ob cesti Črnomelj – Vinica, kjer je tudi pravo stičišče naravne in kulturne dediščine. Tu je nekdanja stanovanjska hiša,
stara 200 let, s staro črno kuhinjo in domačo izbo. V vasi se naša
vodička, gospa Vera Vardjan, ukvarja z izdelovanjem izdelkov
domače in umetnostne obrti. Veliki Nerajec je leta 2000 prejel
Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi.
Belokranjske naravne znamenitosti lahko občudujemo skoraj
na vsakem koraku, najdemo pa tudi veliko kulturnih spomenikov. Izlet na Kolpo bo navdušil vsakogar, saj reka omogoča vrsto
različnih dejavnosti. Kolpa je kot nalašč za čofotanje po vodi,
lahko pa slikovito okolico izkoristimo za sprehod ali se odpravimo na kolesarjenje po kakšni izmed urejenih kolesarskih
poti.l
Jolanda Štukelj
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čilnem obedu je bil čas za nadaljevanje programa, na voljo so
bile različne dejavnosti.
Ob 13h je bilo sicer napovedano spektakularno tekmovanje štafet v plezanju na drog, a je takrat še vedno deževalo in drogovi
so bili povsem namočeni. Sledil je sestanek vodij ekip tekmovalcev, ki so se zaradi varnostnih razlogov odločili, da se tekmovanje prestavi za eno uro, saj je bilo za kasneje napovedano
izboljšanje vremena.
Razburljivemu tekmovanju, v katerem je slavila ekipa fantov
Ljubljana okolica, je sledil kulturno-zabavni program. Začela ga
je lokalna skupina Viniški tamburaši, ki je prikazala odlično igranje in predstavitev tradicionalnih glasbil in pesmi.
Sledila je verjetno najbolj zabavna točka dneva, ki je marsikaterega udeleženca spravila v smeh – do solz. Stroga učiteljica
in nadobudni učenci prvega razreda so nam prikazali, kako je
pouk potekal na lokalni šoli v začetku petdesetih let prejšnjega
stoletja. Razred, sestavljen iz zaposlenih v podjetju, se je bolj ali
manj izkazal v poznavanju zemljepisa, risanja in petja. Neprimerno vedenje je bilo kaznovano s palico in klečanjem na koruzi. Sledila je seveda podelitev spričeval. Nekaterim je uspelo,
nekateri pa bodo morali razred ponavljati.
Zaključku šole je sledil nagovor predsednika uprave, ki je pohvalil delo in uspešnost podjetja v preteklem letu ter poudaril
uspešno sodelovanje in dobre odnose med zaposlenimi, omenil
pa je tudi pomembnost srečanj, kot je Dan podjetja.
Po nagovoru predsednika uprave je sledila še podelitev priznanj
najboljšim ekipam v plezanju na drog. Tretje mesto je zasedla
ekipa iz Novega mesta, drugo mesto je zasedla ekipa fantov iz
Kočevja, najhitreje pa so letos plezali fantje ekipe Ljubljana okolica; z nalogo so opravili v času dobrih 6 minut. Po podelitvi medalj so se nekateri fantje zelo sprostili in na vrhu droga, visoko
nad tlemi, je pred vsemi zbranimi zaigrala tudi harmonika.
Sledila je točka, ki jo je marsikateri udeleženec težko pričakoval. Na glavni oder je stopila Tanja Žagar. Plesišče se je že pri
uvodni pesmi zazibalo v živahnih ritmih hitrega valčka. Tanja
je navduševala in podžigala publiko iz pesmi v pesem.
Da bi lažje ohranjala peklenski električarski tempo, si je po slabi
uri petja in divjega plesa vzela odmor, ki ga je zapolnilo tekmovanje v vlečenju vrvi.
Na razmočenih, blatnih in drsečih tleh se je pomerilo šest ekip.
Za razliko od tekmovanja v plezanju na drog, kjer je bilo potrebno prikazati hitrost, spretnost in uigranost ekipe, je tukaj bolj
prišla do izraza surova električarska moč. Najbolj je presenetila
ekipa uprave, saj se je odlično borila, premagala favorizirano ekipo
zmagovalcev v plezanju na drog Ljubljana okolica in se uvrstila
v naslednji krog. Tu so bili od njih močnejši kasnejši zmagovalci
tekmovanja, ekipa močnih fantov iz Šentjerneja.
Po tekmovanju v vlečenju vrvi je Tanja Žagar nadaljevala z nastopom. Divji štromarski tempo se je še stopnjeval, Tanji se je
na odru pridružil tudi fant s harmoniko in ji nudil odlično spremljavo. Tanjin nastop se je zaradi odličnega vzdušja še podaljšal
od sprva načrtovanega; med nastopom je večkrat pohvalila električarsko publiko in vzdušje.
Počasi so se razgreti obiskovalci pripravili na odhod. Marsikomu
je bilo težko zapustiti prizorišče in se odpraviti proti avtobusu.
Pa vendar je prav vsakemu obiskovalcu na poti domov v mislih
zagotovo ostal spomin na lepo preživet dan, dan, ki se ga bo tudi
po prespani noči in pretečenem letu lepo spominjati.
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POHOD NA ŽEŽELJ
Manjša skupina udeležencev letošnjega Dneva podjetja se je
odločila za pohod na Žeželj. Predvidena je bila lahka, krožna, približno 6 km dolga pot. Kazalo je že, da nam bo dež
pokvaril namero, a nekaj minut čez deseto uro smo se lahko,
kljub rahlemu rosenju, odpravili na pot.

In smo razumeli, kaj je želel povedati
pesnik Župančič, ko je v svoji pesmi
zapisal: »Teh krajev ne pozabi, kdor se
svetlobe njih je nasesal.«
Žeželj je 334 m visoka vzpetina nad Vinico, kjer je postavljena romarska cerkev, posvečena Mariji. Od izhodišča, to
je Benetičeve žage, smo morali premagati približno 160 m
višinske razlike. Po cesti skozi vas Golek smo kmalu dosegli izhodišče vzpona, kjer sta postavljeni dve kapelici. Pot
smo nadaljevali mimo 14 kapelic - postaj križevega pota, ki
ga je dal v letih 1825–1830 zgraditi trgovec in gostilničar
Benetič. Še preden smo se prav ogreli, smo že dosegli vrh,
kjer nas je pozdravila cerkvica. Zgrajena naj bi bila v davnih
časih zaradi zaobljube, ko je po več slabih letinah v teh krajih vladala lakota. Ko smo vsi prišli na vrh, nam je spet ponagajalo vreme in smo vedrili v prizidku, kjer so včasih prenočevali romarji, ki so na božjo pot prišli od daleč. V burnem 15. st., ko so tod plenili Turki, so se ljudje zatekali k žeželjski Mariji po pomoč. Okrog cerkvice so naredili taborsko obzidje. Legenda pravi, da so ponoči prišli Turki in želeli preplezati zid, takrat pa so se domačini domislili zvijače
in naredili procesijo s prižganimi svečami – pri enih vratih
so hodili v cerkev, pri drugih ven. Videti je bilo neskončno
množico ljudi, kar naj bi tako prestrašilo Turke, da so pobegnili. Cerkev je bila kasneje večkrat prezidana. Nazadnje v
času baroka. Krasi jo eden najlepših baročnih oltarjev na Slovenskem, poslikan z Langusovimi slikami.
Oblaki so se kmalu razmaknili in lahko smo nadaljevali pot
v dolino kar po cesti. Ob tem smo imeli pred sabo lep pogled na Kolpo in svet ob njej. l

Nekdanja direktorja OE Novo mesto
Zvonko Čampa in Franc Krašovec

Moderator in organizator

Nagovor predsednika uprave in črnomaljske županje

Sestanek vodij ekip pri pregledu rezultatov

Učenci prvega razreda šole Brihtna glava

Zadovoljni obrazi plezalcev na drog

Pavlina Kunič

Pohod na Žeželj
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KRAJŠI ALI DALJŠI ODDIH
oletje se je poslovilo in pred nami je obdobje malo
hladnejših oddihov. V tem obdobju je sicer večje
povpraševanje po počitniških kapacitetah v predgorju, kar
nekaj kapacitet pa je obnovljenih tako, da jih je mogoče
uporabljati v vseh letnih obdobjih.

P

BLED

Ekipa Ljubljana -okolica gre na zmago

Naša hiša, vila Norma, se nahaja na elitni lokaciji, tik ob morju
in je obdana z velikim vrtom, od morja pa jo loči le cesta. Vilo
smo letos povsem prenovili in na novo opremili štiri apartmaje.
Vsak ima svojo kopalnico, kuhinjski prostor, klimatsko napravo,
televizor in teraso z razgledom na morje. Jesenski in pomladni
čas sta primerna za planinarjenje, izlete in druga doživetja, zime
pa so tu mile in tople.

Predvsem je odlična novica ta, da je v vse
apartmaje vgrajena klima, ki ima tudi
funkcijo ogrevanja in je apartmaje mogoče
uporabljati še pozno v jesen in že zgodaj
spomladi.

Ekipa uprave se je pri vleki vrvi dobro odrezala

MALO TU IN MALO TAM

38

Za adrenalince je tu adrenalinski park, poskrbljeno je tudi za kolesarje, saj kolesarske poti vodijo od obale do vinodolske doline
vse do gozdnega zaledja. Za potapljače pa so na voljo številni
potapljaški klubi. Če so vam ljubši sprehodi, se na tem področju
nahaja sedem zanimivih sprehajalnih poti, med njimi je najlepša
Ljubezenska pot. V Crikvenici je na ogled akvarij z jadranskimi
in tropskimi ribami.

Brez sodnika pri vleki vrvi ne gre

VINICA
Koncert na drogu

Vinica ni znana zgolj kot mejni prehod s sosednjo Hrvaško, ampak ima tudi zanimivo preteklost,
ki sega v čas mlajše železne dobe (500 - 35 pr.n.š.)
in je tesno povezana s plemenom Japodi, ki je
obvladovalo prostor od Une v Bosni do reke
Kolpe oz. Lahinje v današnji Sloveniji. Kasneje
so prostor poselili Rimljani in v 7. stol. Slovani.
Že v 12. stol. je postala župnija. Naglo se je razvila v 15. stol., ko je dobila tudi grad, v naslednjih stoletjih pa je nazadovala. Leta 1919 so se
prebivalci kraja odločili za osamosvojitev in so
ustanovili Viniško republiko. Pobudnike so orožniki Kraljevine SHS po treh dneh zaprli in tako se
je samostojnost hitro končala. Vinico poznamo
tudi kot rojstni kraj pesnika Otona Župančiča,
ki mu je posvečena spominska soba. l
Pavlina Kunič

Novi član ansambla Tanje Žagar

Bled je s svojo z okolico in naravnimi lepotami eno najlepših letovišč, značilno po blagem, zdravilnem podnebju in termalni jezerski vodi. Smučišče Straža Bled in ostala okoliška smučišča
ponujajo odlične pogoje tudi za deskarje, možno so tudi turno
smučanje, sankanje, tek na smučeh, plezanje po zaledenelih slapovih in tečaji preživetja v naravi. Poleg športnih dejavnosti ponuja Bled še veliko drugih možnosti za sproščanje.
Prijetno doživljanje Bleda lahko oblikujete kot nekajdnevni izlet in prenočite v naši hiši pod Stražo, kjer vas čakajo 4 apartmaji za štiri ali pet oseb. V kletnih prostorih sta dve sobi za druženje, ki ponujata dodatno zabavo ob igranju biljarda ali namiznega tenisa.

SELCE

Selce so biser jadranske riviere, neposredno pri Crikvenici. Zaradi čistega zraka, bistrega morja in prijetne klime so Selce znane
tudi kot zdravilišče srčnih, revmatskih in respiratornih težav.

Terme Čatež

Tudi v Termah Čatež se lahko sproščate in zabavate pozimi in
poleti. Zimska termalna riviera vam nudi termalna doživetja vse
dni v letu. V pokritem kompleksu so na več kot 2.300 m² bazeni,
whirlpooli, slapovi, masažna ležišča, zabava med valovi ali na
divji reki, toboganu, skakalnici ali kamikazi. Posebej privlačen
del zimske Termalne riviere je Savna park z osmimi različnimi
savnami.
Terme Čatež so tudi odlično izhodišče za številne izlete v slikovito okolico peš ali s kolesom ter za obisk kulturnih in zgodovinskih znamenitosti.
Lahko se podate na raziskovanje vinorodnega področja Bizeljsko, si ogledate kakšno vinsko klet in repnico. Repnice so kleti,
skopane v kremenčev pesek, ki za svoj obstoj ne potrebujejo
umetnih materialov. Ogledate si lahko grad Brežice, ali pa »skočite čez mejo« in v Zagrebu obiščete živalski vrt.
Uporabnikom počitniških kapacitet Elektro Ljubljana v Termah
Čatež že drugo leto nudimo popolnoma obnovljeni enoti, v katerih je v bivanje vključeno dnevno do 6 kopalnih kart, ki omogočajo 2 časovno neomejena vstopa v zimsko ali poletno (od konca
aprila do začetka oktobra) termalno riviero dnevno. Enotama
pripada toliko kopalnih kart dnevno, kolikor gostov prenočuje v
objektu, vendar največ 6. Vsakemu gostu v času bivanja pripada
tudi enkratni obisk Savna parka za 3 ure med tednom, od ponedeljka do petka, razen v terminih šolskih počitnic.
Za vas smo prenovili in osvežili kar nekaj objektov in vam omogočili številne ugodnosti, v načrtu pa jih je še nekaj.
Vabljeni v počitniške kapacitete Elektra Ljubljana na preživljanje krajšega ali daljšega oddiha, v krogu družine ali družbi prijateljev. l
Valentina Petrič, Oddelek stavb
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VSAKO LETO BOLJŠE TEČEMO

Drugi petek v septembru je rezerviran za tradicionalni kolesarski vzpon

20. Ljubljanski maraton

ŠPORT

JURIŠ NA VRŠIČ

Na startu, Foto: Mojca Lampe

okrat se nas je v Kranjski Gori zopet zbralo kar lepo
število kolesarskih navdušencev. Nekateri so svojo
pripravljenost preizkusili že vikend prej, ko je potekal
originalni Juriš na Vršič z močno slovensko in mednarodno
konkurenco. Takrat jim vreme ni bilo naklonjeno, tokrat pa je
bilo za kolesarjenje več kot zadovoljivo. Pred startom smo se
srečali s prijatelji kolesarji s Kontrole zračnega prometa, ki v
istem terminu organizirajo svojo dirko. Kot vsako leto nas je
prišel pozdravit tudi naš prijatelj Ludvig, ki je bil davnega leta
1994 pobudnik tega kolesarjenja.

T

Tokrat je bil naš vzpon proti vrhu popestren z množico motorističnih navdušencev – predvsem iz tujine, ki so imeli ravno tedaj ob bližnjem jezeru Faaker See enega največjih moto srečanj
v Evropi. Tako nas je na poti do vrha prehitelo kar nekaj skupin
motoristov, predvsem čoperistov.

Tokrat je bil naš vzpon proti vrhu popestren
z množico motorističnih navdušencev.
Proti vrhu smo se pomikali bolj posamično, najboljši so rabili
slabih 45 minut, ostali pa smo počasi prihajali za njimi. Na koncu
smo vsi dosegli vrh in se tudi srečno vrnili v dolino. Na poti navzdol smo se ustavili še v Tonkini koči, kjer nam je naša kolegica
Tonka Zadnikar postregla z okusnim domačim čajem.
Ob zasluženem okrepčilu smo bili veseli, da se nam vedno pridružijo in pomagajo tudi naši prijatelji, ki so že zaključili svojo
službeno pot. Tokrat je za naša oblačila na vrhu in okrepčilo poskrbela naša Jelka.
V jesenski sezoni nas čaka še Tek ob Cerkniškem jezeru, Vzpon
na Malo Planino ter Ljubljanski in Kraški maraton. O tem dogajanju pa prihodnjič.l
Igor Čučnik, ŠD Elektro Ljubljana

TRIS 2015

Prva maratonska zasedba

V dobri družbi
jubljanski maraton nas je letos pričakal v jubilejni, 20.
izvedbi. Dogodek poln presežkov je v svoji prvi izvedbi,
leta 1996, zabeležil 673 prijavljenih tekmovalcev od tega
na najdaljši, 42km razdalji 153 (8 deklet), na rekreativnem teku
pa le skromnih 193. Tudi sicer je bila v takratni izdaji časopisa
Delo prireditev sicer opažena, a bolj na ravni zanimivosti in
pojasnila Ljubljančanom o zaporah cest.
Podatki so z današnje perspektiva skoraj neverjetni. Dejstvo je,
da se je rekreacija in še posebej množični tek v Sloveniji popularizirala in razvila tudi s pomočjo Ljubljanskega maratona. Verjetno lahko na pol v šali rečemo, da v današnjem času praktično
vsak dan v letu po središču Ljubljane teče več tekačev, kot se jih
je sedaj že davnega 1996 zbralo na 1. Ljubljanskem maratonu.
In danes – skoraj 30 000 udeležencev, od tega približno 3000
maratoncev in kot vsako leto, že tradicionalno tudi s precej močno udeležbo zaposlenih iz skupine Elektro Ljubljane. Že iz navade vsako leto pregledam tudi naše rezultate in lahko ugotovim, da tudi mi skupaj in vsak za sebe iz leta v leto prav lepo napredujemo. Teka se udeležujemo na različnih razdaljah, vedno
bolj množično, tudi rezultati, ki sicer niso prvotnega pomena, pa
so vsako leto boljši. Predvsem pa me veseli, da se še naprej povečuje zanimanje za nastop na večjih razdaljah. Vsaj tako sklepam iz pogovora skupine nasmejanih deklet, ki sem ga ujel v cilju letošnje desetke – vse so v en glas zatrjevale, da je bilo »tole
super, naslednjič pa je treba iti na daljšega«.
Vse tiste, ki se še spogledujete z nastopom na 21 ali 42 km razdalji, pozivam, da zberete pogum in že kar danes pričnete s pri-

L

Udeleženci pohoda na Malo Planino

Športniki TRIS-a

vzponom na Malo Planino smo v soboto zaključili
letošnje tekmovanje za Tris 2015. Poleg omenjenega
vzpona šteje za Tris še udeležba na smučarskem teku in
kolesarski Juriš na Vršič.

ljalo oblačno vreme, proti vrhu pa še nekaj vetra in megla, ki je
močno otežila prihod do cilja. K sreči so nas tam čakali naši časomerilci, ki so nam s pesmijo in vriskanjem pomagali do cilja.
Pričakali so nas s toplim čajem in čokolado in nam v topli koči
postregli z okusno planinsko malico. Na koncu je sledila še razglasitev rezultatov in podelitev praktičnih nagrad za vse tekmovalce. Posebna darila so prejeli tudi vsi, ki so uspešno opravili
letošnji Tris. Zaradi vremena smo se počasi odpravili v dolino,
kar pa ni bilo ravno enostavno, saj je bilo v taki megli težko najti
pravo pot. Kljub temu smo se vsi srečno vrnili v dolino in tako
zaključili še eno prijetno druženje, ki je zopet potrdilo rek, ki pravi,
da v dobri družbi vreme ne igra pomembne vloge.l

Z

Vsak si je izbral svoj tempo in po svoje
ubiral korake proti cilju.
Kljub ne preveč prijazni vremenski napovedi smo se zjutraj zbrali
in odpravili proti Mali Planini in Črnuškemu domu. Premagati
je bilo potrebno približno 1000 višinskih metrov. Kmalu so se
oblikovale manjše skupine pohodnikov in tisti hitrejši so pred
ostalimi kmalu izginili na vijugasti poti. Na poti nas je sprem-

Igor Čučnik, ŠD Elektro Ljubljana

Druga maratonska zasedba

pravami na naslednji nastop – pozimi najprej v fitnesu (ki ga lahko
v okviru podjetja tudi letos ponovno brezplačno obiskujemo od
1. 11. 2015 do 31.3. 2016), spomladi pa nato še v naravi.
Ob tej priložnosti bi se še zahvalil Športnemu društvu za plačilo
štartnin, Tatjani Škerjanc za vse opravljeno delo s prijavami, fotografu Maju za slike ter Igorju in Mojci, ki vedno znova poskrbita, da se na vseh podobnih športnih dogodkih vsi skupaj odlično počutimo.
Drugo leto pa znova ... l
Mitja Breznik
Foto: Maj Pavček

41

42

ODKLOP

PRIJATELJU V SLOVO
V spomin na Romana Paškulina

Kakšen si mi ti prijatelj, če si prijatelja postavil pred odločitev,
da ti na tem mestu izpovem še zadnje misli, ki ti jih nisem utegnil povedati v času tvojega življenja.
Ampak za to sem se odločil sam tisti prekleti četrtek, ko se je na
cesti tam nad Črmošnjicami utrnila tvoja zvezda, strmoglavila
za obzorje in se že naslednji hip dvignila in zasijala na mestu,
kjer bo svetila za vedno.
Bilo je poleti 2003 na Ugljanu, tvojem tako ljubem otoku. Spokojnost kampa v Sušici je zmotil ropot tvojega motorja. Prišel si
sam, no, ne sam, s teboj je bila tvoja nepogrešljiva ribiška palica
in takrat še dodatno ribiška mreža. Okoli tebe in tvojega motorja
se je takrat sukal štiriletni fantič, ki te je spraševal in spraševal,
ti pa si mu neumorno odgovarjal in razlagal ter kot si samo ti
znal, v hecu tudi nalagal. Vsako vprašanje je dobilo odgovor. In
ni moglo biti drugače, kot da me je nekega večera ta štiriletni
fantič vprašal: Oči, kdo pa je ta pametni stric, ki vse zna in vse
ve? Odgovoril sem mu: Ta stric je Roman. Danes vem, da bi se
takrat moral moj odgovor glasiti: Luka, ta pameten stric, ki vse
zna in vse ve, je stric Roman. Oprosti, prijatelj, toda ti boš razumel, da si noben očka ne želi, da se pred njegovim kratko-
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hlačnikom pojavi pameten stric, ki poleg tega še vse ve in zna.
Ne, to pa ne.
In, če te je štiriletni fantič spregledal, da si pameten, sem se vprašal, kako bi te jaz, kot odrasel, opisal z eno besedo. Dolgo sem
premišljeval, pa nisem našel tiste ene besede, s katero bi te opisal. Sem pa našel dve. Nebrušen diamant. To je tisto, ko hočeš
opisati nekaj, kar se na zunaj ne vidi, veš pa, da v sebi skriva nesluteno bogastvo. Res ne vem, da se v petintridesetih letih tvojega dela v Elektru Ljubljana ni našel nihče, ki bi prepoznal to
prikrito bogastvo. Ko pa je pred desetletjem zaplapolala že iskrica
upanja, da boš dokončal študij elektrotehnike, kjer ti je do diplome manjkalo samo nekaj izpitov, se to ni zgodilo. Ej, Roman,
pa kaj bi tebi diploma iz elektrotehnike? O elektriki si vedel skoraj vse. Zagotovo pa več kot marsikdo, ki je diplomo imel. Za
razliko od ostalih pa si diplomiral na univerzi, ki se ji reče življenje. Pri študiju na tej univerzi si bil dober študent. Na izpitih, ki si jih večkrat ponavljal, si padal, a se vedno pobral, dokler jih nisi izdelal. O tem študiju pa si imel nam, ki smo bili v
tvoji bližini, povedati veliko novega in tudi neznanega.
Roman, ti si srečnež. Zakaj, se vprašaš. Poglej. Kaj pa si želimo
tuzemci kot to, da bi se nas naši zanamci spomnili in nas ne prehitro pozabili. Vidiš, tu se tebi za to ni treba bati. Ob tem mi pride
na misel tisti znani rek: prišel tiho in odšel med legende. Če je
za to nekdo potreboval kocke, karte in pištolo, si ti ta večni spomin dosegel samo s svojo prisotnostjo med nami.
Prav danes, ko se tu poslavljamo od tebe, je tam na Ugljanu tisti fantič, ki je v teh letih odrasel v postavnega fanta. Čaka, da
ob isti uri, ko bomo tebe tu položili v prerani grob, odvrže tam
doli v morje tvojo mrežo. Mreža bo tam za večno potonila v globino morja, ti pa boš tu za večno potonil v globino našega spomina.
Če zaprem oči, te ta trenutek vidim. Naslonjen sediš na stolu s
prekrižanimi nogami, s palcem si podpiraš brado in med prsti
vrtiš cigareto. Ko te vidim, kje si si postavil stol, se mi prikrade
nasmešek na obraz. Kako prekanjeno. Sediš in čakaš ob cesti in
to ne ob tisti, ki te je tistega prekletega četrtka odpeljala za večno od nas. Sediš ob cesti, ki poteka od tukaj, kjer smo in tam
do večnosti. To je tista cesta, po kateri se bo mimo tebe sprehodil prav vsak od nas. Le da za tisti dan in tisto uro nihče ne ve.
Vidiš, tu pa je na svetu še enaka pravica za vse.
Roman, tam, kjer koli si že, ti želim dober prijem.
Zbogom, prijatelj, adijo Paško. l
Zoran Zajc

Zahvala
Ob boleči izgubi dragega očeta in dedija
Tomaža Pungartnika,
upokojenca Elektra Ljubljana, se sodelavcem in
upokojencem našega podjetja zahvaljujeva za
izražene besede sočutja, pomoč, darovane sveče
in cvetje.
Tomaž in Žiga
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V SPOMIN

DANILU V SPOMIN

Janez Jevnikar (1925-2015)

Danilo Osovnikar

Sodelavci in prijatelji smo se 24. julija 2015 v Ljubljani z žalostjo poslovili
od Janeza Jevnikarja, ki je v 90. letu klonil od utrujenosti človeškega telesa
in duha. Svoja službena leta je po končanem študiju na Elektro fakulteti v
Ljubljani začel najprej na Inštitutu za varilno tehniko in nato že leta 1956 na
Elektro Ljubljana okolica, kjer je delal na področju projektiranja in izgradnje omrežja in transformatorskih postaj.
Pri reorganizaciji distribucije leta 1963 je postal v Elektru Ljubljana vodja
Razvoja objektov visoke napetosti. Dejavno je na področju investicijske izgradnje in zagotavljanja sredstev sodeloval v strokovnih komisijah EGS, DES,
JUGEL, EIMV. Prepoznan za vztrajnega, delovnega in strokovnjaka za energetsko problematiko je vrsto let predsedoval odboru za investicije pri EGS.
Naloga odbora za investicije je bila analizirati utemeljenost in finančno konstrukcijo objektov VN v letnih planih posameznih distribucijskih podjetij.
Imel je pomembno vlogo pri odločitvi distribucije za prehod na neposredno
transformacijo 110/20/0,4 kV in s tem zanesljivo in racionalno omrežje za
preskrbo z električno energijo in posledično postopno opustitev 10 kV in 35
kV DV in postrojev.
Vzpostavil je smotrno razmejitev pristojnosti med Elektro Ljubljano in ELESOM pri gradnji RTP in priključnih oziroma napajanih DV.
V obdobju pospešene industrializacije v letih 1980 - 1990, ko je bila potreba
po novih objektih visoke napetosti najmočneje izražena, je posebno skrb namenjal dolgoročnemu načrtovanju in razvoju le-teh v sodelovanju z ostalimi
strokovnimi institucijami.
Pod njegovim vodstvom so bili zgrajeni skoraj vsi danes delujoči objekti 110
kV kot pomembne oskrbne točke na oskrbovalnem območju Elektra Ljubljane.
Kljub tako obsežnemu in pomembnemu delu, opravljenem v času njegovega
vodenja razvoja in izgradnje 110 kV in ostalih postrojev, pa ustreznega zadovoljstva ni dočakal.
Bil je priznan in spoštovan strokovnjak, priljubljen pri sodelavcih, z izrednim občutkom za reševanje težav, ki se pojavljajo v distribuciji pri najbolj
zahtevnih problemih.
Janez Jevnikar je zapustil dediščino človeka širokega obzorja, premišljenega
poguma, predan napredku in nenehnemu razvoju. Bil nam je vzor, delaven in
skromen, vdan stroki in svoji družini. Njegovo življenje je bilo dragoceno. Z
njim je bogatil stroko in nas, ki smo z njim sodelovali in prijateljevali. Njegova dela in dejanja so bila draga njegovemu srcu, nam pa v spomin in spodbuda. l

Telo je omagalo,
Tvoj duh je zastal,
A spomin nate, Danilo,
Bo večno ostal.

Peter Zatler

Mnogo prej, preden se je oblikovalo tvoje telo, se
je oblikovala tvoja usoda in to ne velja le zate,
dragi Danilo, to velja za vse nas. Vsi smo le potniki, ki se za kratek čas ustavimo v hotelu Zemlja. Pri tebi se je začelo daniti in moral si odpotovati naprej. Ničesar nisi vzel s seboj, vse, razen kakovosti tvojih dejanj si pustil tukaj. Pogrešali bomo
tvoj optimizem, tvoj humor in realni pogled na
svet. Kdo nam bo nosil sladoled, kuhal kavico in
rezal kruh pri naših skupnih malicah, na katere
smo bili tako ponosni. 7, nič več glas se tvoj ne
sliši, nič več te ni v pisarni št. 7, vendar dragi sodelavec Danilo, če pihnil bo vihar, v naših srcih je
ne bo nikdar. Danilo, vsi , ki smo te poznali, vemo,
da si bil poseben in edinstven človek, ne samo, da
nisi nikoli znal reči ne, pozabljal si nase, resnično
si se predajal za dobro skupnosti v našem Konzumu.
Nemo se sprašujemo, kdo bo sedaj organizator naših izletov? Nalezli smo se tvojega optimizma, dobre volje in korajže. Bil si človek z veliko začetnico in ponosni smo, da smo bili tvoji sodelavci,
pogrešamo te, naš kolektiv nikoli več ne bo to, kar
je bil.
Danilo, naj ti bo lahka zemlja, v kateri boš počival. Tvoj pogum in optimizem nas bosta še dolgo
spremljala. l
Novo mesto, november 2015
Tvoji sodelavci
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ROMARSKO SREDIŠČE TREH DEŽEL

PEHTRANOVA POTICA

UPOKOJENCI

Potepanje na Višarjih
Testo

Foto: Janez Weilgoni

Foto: Janez Weilgoni

išarje so eno najstarejših, najviše ležečih in eno najbolj
priljubljenih romarskih svetišč slovenskih božjepotnikov.
Že v 16. stoletju so goro imenovali božja pot treh narodov (Slovencev, Germanov in Romanov), danes pa je kar božja
pot Evrope, s katere se ponuja čudovit razgled na vse strani sveta.

V

Kobarid v mlekarno Planika, kjer so nas pričakovali s kosilom.
Še prej so nas seznanili s kratko, a zanimivo zgodovinsko-razvojno potjo mlekarne. Ogledali smo si tudi zgodovinsko-etnografsko zbirko, ki prikazuje dediščino planinskega pašništva in
razvoj sirarstva na Kobariškem. Po ogledu nas je čakalo lokalno
obarvano kosilo (sirova juha, poštoklja in pika na i - kobariški
štruklji). Po kosilu smo v trgovini čez cesto lahko kupili izdelke
mlekarne Planika in se nato odpeljali čez Vršič proti Kranjski
Gori, kjer smo si vzeli čas za kavico, nato pa nadaljevali pot proti
domu. l
Zvonka Osredkar

Krona vse lepote je razgled na vse strani
sveta.

V MOZARTOVEM MESTU
Izlet v Salzburg

Po povratku z vrha so nas na parkirišču ob žičnici počastili Antonija, Janez in Alojz, ki so praznovali okrogle obletnice, potem
pa smo se veselo razpoloženi odpeljali do lesenega razglednega
stolpa, ki je visok okrog sto metrov in stoji ob Vrbskem jezeru.
Nanj se lahko povzpnemo po več kot 400 stopnicah ali v manj
kot minuti z dvigalom. Na vrhu so tri razgledne ploščadi z razgledom na gore, jezero, doline in dežele ob Dravi. S stolpa se
lahko spustimo po stopnicah, z dvigalom ali po pokritem toboganu, katerega steza se vije vzdolž stolpa. Na poti domov smo
naredili še krajši postanek, da smo pretegnili noge, Jelka pa nas
je počastila ob svoji okrogli obletnici. l
Zvonka Osredkar

NA SOŠKI FRONTI
Obiskali smo muzej na prostem
etos mineva sto let, odkar je Italija maja leta 1915 z vojno
napovedjo Avstro-Ogrski stopila v prvo svetovno vojno.
S tem se je ob reki Soči odprla fronta, ki je potekala od
Rombona do Tržaškega zaliva in je zahtevala življenja tisoče slovenskih vojakov. Prav zaradi tega je še danes globoko zasidrana
v slovenski zgodovini, saj je marsikateri naših dedov pustil življenje na teh bojiščih.

L

Kobarid je globoko zasidran v slovenski
zgodovini.
V Kolovratu, enem izmed bojišč soške fronte smo si ogledali muzej na prostem. Tu je italijanska vojska zgradila sistem obrambnih in topniških položajev in opazovalnic. Po ogledu »položajev na frontni črti« smo si zaslužili kosilo. Odpeljali smo se v

60 dag moke
1/2 žličke soli
4 rumenjake
5 dag sladkorja
1 jedilna žlica ruma
3 dl toplega (ne vročega!) mleka
5 dag masla
3 dag kvasa
1 zavitek vanilijevega sladkorja
limonina lupina

Postopek
Kvas z malo sladkorja raztopimo v manjši
količini toplega mleka, posujemo z malo
moke in pustimo vzhajati. Medtem dodamo moki sol in maslo ter naredimo kašo.
Dodamo dišave, sladkor, rumenjake, vzhajan kvas in preostalo mleko. Testo dobro
umesimo in zgnetemo. Dobro zgneteno testo položimo na pomokano površino ali v
večjo plastično posodo, ga pomokamo še
povrhu in pustimo vzhajati v toplem prostoru približno 2 uri. Ko testo vzhaja, ga

narahlo pregnetemo na površini, kjer ga
bomo tudi valjali. Testo pokrijemo, ga pustimo počivati približno 10 minut, ga nato
razvaljamo in namažemo z nadevom.

Nadev za pehtranovo potico:
15 dag masla
18 dag drobtin
2 dl kisle smetane
4 beljake
12 dag sladkorja
pehtran – količina po občutku (približno
10-15 gramov posušenega pehtrana)
Iz beljakov stepemo trd sneg. Maslo stopimo. V posodi zmešamo kislo smetano,
sladkor in drobtine, dobro premešamo in
na koncu dodamo še sneg iz beljakov.
Razvaljano testo za pehtranovo potico namažemo s stopljenim maslom, dodamo nadev in ga namažemo po celi površini testa, po vrhu pa enakomerno potresemo še
pehtran. Potico zvijemo in damo v pekač.
Prebodemo na več koncih s konico noža
in pustimo, da počiva (vzhaja) še približno 1 uro.

Pehtranova potica ponovno vzhaja. Preden jo damo v pečico, jo premažemo z beljakom.
Pečico predhodno ogrejemo na 200 stopinj. Tik preden jo damo v pečico, temperaturo zmanjšamo na 180 stopinj (ventilacijska pečica). Ko potica narahlo zarumeni,
temperaturo zmanjšamo na 160 stopinj in
jo pečemo približno 60 minut. Če se želite
prepričati, ali je že pečena, lahko naredite
preizkus s pletilko.
Če vas skrbi, da bi se preveč zapekla, čez
pekač položite moker papir za peko. To
storite takrat, ko vam zapečenost skorje
ustreza in ne želite, da se zapeče še bolj.
Temperaturo lahko znižate še za 10 stopinj.
Ni lepšega kot vstopiti v domačo hišo, ki
je napolnjena z vonjem po sveže pečeni
pehtranovi potici.
Dober tek. l

Foto: Janez Weilgoni

otovanje smo kot vedno začeli v Tivoliju in skozi predor
Karavanke, mimo Beljaka, Flachaua prispeli do Salzburga
in naprej do Kimskega jezera. Tu smo se vkrcali na ladjico in se s panoramsko vožnjo odpeljali na otok Herrenise, kjer
smo si ogledali grad Ludvika II. Bavarskega. Z ladjo smo se nato
vrnili na kopno in se odpeljali proti Salzburgu – rojstnem mestu

P

Ko raziskuješ tuja mesta, čas prehitro teče.
W. Amadeusa Mozarta. Ogledali smo si znamenitosti in se sprehodili do slikovitega pokopališča sv. Petra. V kapeli sv. Getrude
in sv. Maxima, ki je vzidana v skalo, se nahajajo katakombe
(menda še iz rimskih časov). Ogledali smo si zanimivo ulico,
polno majhnih trgovinic, butikov in prodajaln hitrih prigrizkov.
Posebnost ulice so cehovska znamenja – kovani kovinski izveski v starinskem slogu. Zanimivo, tudi McDonalds je moral prilagoditi svoj znak. Tu je tudi Mozartova rojstna hiša. A kaj ko
raziskuješ tuja mesta, čas prehitro teče in smo se že morali vrniti
do avtobusa in odpeljati proti domu.l
Zvonka Osredkar
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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

Gosta dušena Prvi človek
mesna jed
po bibliji

Grška
političarka,
igralka,
pevka

Samozadovoljevanje

Kemijski
simbol za
Nobelij

Kemijski
simbol za
Americij

Špansko
žensko ime

udi v letu 2015 nadaljujemo z nagradnim natečajem za
najboljšo fotografijo leta. Tokrat smo prejeli pet zanimivih fotografij; upamo, da bo odziv v naslednji številki
boljši. K sodelovanju za Naj fotografijo leta 2015 vabimo vse
sodelavce in upokojence! l

T

Žlezna bula

Svečano,
slavnostno
Simbol za
Lantan

Uredništvo Novic

Sestavil
TONI

Umrljivost,
smrtnost

Možganska
kap

Oznaka
Toyotinega
vozila

Razsvetljenec
Jadranski
otok

Privez za
jahte

Aleš Pograjc - Prebujanje

Alojzij Hančič - A drog v eko kleščah

Gora v
Julijcih

Plast
nametanega
snega

Domačin,
rojak

Odmaknjen
hribovit svet

Politik
Prodi
Oražem
Angelca

Kratica za
transformato
srsko postajo

Rumenokljuna
ptica

Tavčar
Rado
Okrasek na
kapi

Marija Košir

Nekdanji
italijanski
politik
(Giovanni)

Republiški
center
Umetnost
(latin.)

Lijak

Ženski pevski
glas

Kemijski
simbol za
Nikelj

Veznik

Težko kladivo
Estonec
Spolni
iztirjenec
Pokrajina v
arabiji

Neznanka v
matematiki

Taja Simoniti

Grška
boginja
Časovni
termin

Letališče pri
Trstu
Osebni
zaimek

Vdolbina v
steni sobe

Anton Mesarek - Sonce v žarnici

Sredozemska
Najvišji
tropska
moški glas
rastlina

Sršen
Uroš
Pas pri
kimonu

MadžarkoVojvodinski
pesnik

Jožica Tomc
Grški otok
Romana
Istenič
Rado
Glavič

Kemiski
simbol za
Einsteinij

Priprava za
sejanje

Turnšek
Jernej

Ivan Jurkovič

Hrvaški otok

Anton Avčin

Kemijski
simbol za
Radij

Večje naselje
pri Ljubljani

Moški
potomec

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo izžrebanki Mariji Rade iz Kočevja,
ki bo po pošti prejel praktično nagrado.
Alojzij Hančič - Zelena energija

Bojan Mihelič - Kdo je hitrejši

Prosimo, da gesla tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vključno 5. 12. 2015
in pošljete na naslov: Elektro Ljubljana d.d., Uredništvo Elektro novic, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.
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