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Nagrada NETKO za
Elektro energijo

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

ZA KORAK VEČ,
NASMEH VEČ

Nagrada NETKO za elektro Energijo

Za nami je uspešno leto, in ne le eno,
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za nami je 120 let. Pred nami je pri-

Visoka napetost

hodnost. Kakšna bo, je odvisno od nas.

Pogovor s predsednikom uprave Andrejem Ribičem

Od naših želja, naporov in predvsem od

Novoletna poslanica Bojana Kumra
Voščilo Matjaža Glaviča
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tega, kako se bomo obnašali drug do
drugega. Kako bomo lahko skupaj
ustvarjali to prihodnost.
V letu 2015 smo dosegli smo več kot

Energija in obratovanje

odličen poslovni rezultat, s takim se

Poslovanje skupine v letu 2015

lahko pohvalita tudi hčerinski družbi
Elektro energija in Elektro Ljubljana
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OVE. Čaka nas veliko izzivov in spre-

Naše varovalke

memb. Pred nami je združitev. Naša
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Elektro energija bo zaživela skupno ži-

Delo sveta delavcev v letu 2015
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seveda strah. Upravičeno? Strahovi so
vedno prisotni. A vedno so tudi pred-
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vsem neproduktivni. Strah je največji
sovražnik.
Ko delamo skupaj, smo najboljši. Ne
iščimo slabih stvari pri drugemu. Tisti,
ki si prilašča zasluge drugih, namesto
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Nekoč in danes

da bi pohvalil svoje sodelavce, bo na
koncu ostal sam. Tisti, ki smo pripravljeni narediti korak več za skupno do-

Zavod Bunker in Stara mestna elektrarna

bro, ne bomo nikoli poraženi. Dobro-

Najfotograﬁja 2015

namernost in sočutje, spoštovanje in

Recept: Marmorni kolač

razumevanje drugih, vse to naj nas vodi
v bogatejšo prihodnost. Brez etičnosti

Križanka

bo prihodnost, tudi če bo bogata, borna.
To smo, kar smo drug do drugega. V
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novem, pa tudi še za mnoga prihodnja
leta, vam želim, da bi se veliko smejali
v družbi svojih sodelavcev. l
mag. Kristina Sever
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NAŠ NAJVIŠJI DALJNOVODNI STEBER
Izgradnja DV 2 x 110 kV Kleče - Litostroj

Steber 2 – višina 49,6m

V zaključni fazi izgradnje je DV 2 x 110 kV Kleče – Litostroj,
ki bo povezal RTP 220/110/35 kV Kleče in RTP 110/35/20 kV
Litostroj. RTP Litostroj je bila zgrajena leta 2009 v GIS izvedbi
in se trenutno napaja po enojnem 110 kV kablovodu iz RTP
110/10 kV Šiška. Investitor izgradnje novega daljnovoda je Elektro Ljubljana. Dela se izvajajo skladno s predhodno izdelanim
projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, na osnovi katerega je bilo marca leta 2010 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Dolžina trase je 2.500 m. Posebnost novega
daljnovoda je, da je na lokaciji SM 2
postavljen najvišji daljnovodni steber v lasti
Elektro Ljubljana. Od tal do vrha meri 49,6 m.

Postavljanje stebra 1

V poletnem času leta 2015 je bil izveden javni razpis za izbiro
izvajalca gradbenih del, dobave jeklenih konstrukcij in elektro
opreme. Odločitev investitorja je bila, da elektromontažna dela
na daljnovodu izvaja Elektro Ljubljana s svojimi delavci.
Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran C&G, d.o.o. s pogodbenim partnerjem Dalekovod, d.o.o. Ljubljana. V septembru leta
2015 je bila z izbranim ponudnikom podpisana pogodba za izvedbo del na daljnovodu. Imenovani odgovorni nadzornik nad
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Rezanje vodnika nad severno ljubljansko obvoznico

Demontaža vodnika nad avtocesto

Postavljanje stebra ob RTP Litostroj
Demontaža izolatorja

izvajanjem gradnje objekta je Zoran Zajc, za pomočnika odgovornega nadzornika nad izvajanjem gradbenih del pa Mirko
Koren.
Da se je lahko pričela gradnja novega daljnovoda, je bilo potrebno sprostiti traso in zato demontirati obstoječi daljnovod DV 2
x 35 kV Kleče – Litostroj, ki je napajal industrijsko cono Litostroj. S 1. oktobrom 2015 je pričela obratovati transformacija
110/35 kV v RTP Litostroj, iz katerega se sedaj napaja po dveh
35 kV kablovodih cona Litostroj.
Na sproščeni trasi se je 1. oktobra 2015 pričela gradnja novega
110 kV daljnovoda v dvosistemski izvedbi.
Obstoječi daljnovod 2 x 35 kV Kleče – Litostroj je bil zgrajen s
šestnajstimi jeklenimi stebri, od katerih so trije 110 kV stebri, ki
so ostali v trasi novega daljnovoda.
Daljnovod bo opremljen z dvema sistemoma jeklo-aluminijevih
vodnikov 243-AL 1/39-A20SA, ki bodo preko izolatorskih verig, sestavljenih iz kompozitnih izolatorjev in obešalnega pribora,
obešeni na jeklene stebre predalčne konstrukcije v obliko glave
»sod«, stebri so ozemljeni s pocinkanim valjancem 25x4 mm.
Na konicah stebrov bo montirana zaščitna vrv, OPGW kabel z
72 optičnimi vlakni. Stebri, izdelani v Dalekovodu Zagreb, so
temeljeni z enojnimi blok oziroma razčlenjenimi temelji. Skupno
število stebrov je 11, od tega osem novih in trije obstoječi. Dol-

Odstranitev vrha jambora

žina trase je 2.500 m. Posebnost novega daljnovoda je, da je
na lokaciji SM 2 postavljen najvišji daljnovodni steber v lasti
Elektro Ljubljana. Od tal do vrha meri 49,6 m.
Izvajalec gradbenih del na trasi je Teleg-m, d.o.o., Ljubljana.
Konstrukcije stebrov so postavljali Elektroservisi, d.o.o., Ljubljana.
Glede na vremenske razmere se predvideva, da bodo elektromontažna dela zaključena v prvi polovici januarja leta 2016.l
Zoran Zajc
FOTO Marko Piko, Maj Pavček
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DEDEK MRAZ, GLAVKO IN ZBRK
Več kot 300 daril za otroke zaposlenih

Maša in Venera z Dedkom Mrazom

Tudi letos je otroke zaposlenih v Elektru Ljubljana obiskal dobri stari mož Dedek Mraz. Imel je veliko dela, saj ga je pot vodila po vseh enotah Elektra Ljubljana. Za začetek svoje poti si
je izbral ljubljanski Kolosej, svojo pot je nadaljeval v Novem
mestu, Kočevju in Trbovljah.
Dedek Mraz je imel tako kot vsako leto zaradi veliko dela malce
zamude, zato sta mu tokrat na pomoč priskočila njegova prijatelja in tokratna pomočnika Glavko in Zbrk, ki sta za otroke pripravila kratko in zabavno predstavo o Lunožerju. Predstava je

Dedek Mraz v Koloseju

bila ravno prav dolga, da je na prizorišče uspel priti tudi dedek
Mraz, ki je vse otroke lepo pozdravil, nagovoril, jim povedal
pravljico, skupaj so zapeli še pesem, nato pa je napočil trenutek, ki so ga vsi otroci nestrpno pričakovali - obdarovanje.
Skupaj je Dedek Mraz v štirih enotah obdaril več kot 300 otrok
in jim obljubil, da se prihodnje leto, če bodo pridni, spet srečajo. l
Maj Pavček
FOTO Maj Pavček, Tomaž Krašovec

Dedek Mraz v Kočevju
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DOBRODELNA AKCIJA ZAPOSLENIH RAZVESELILA OTROKE

Ekipa CZSD in zbrane igrače

Zaposleni v skupini Elektro Ljubljana so od 18. do 26. novembra 2015 nadaljevali s tradicijo dobrodelnega prazničnega obdarovanja socialno ogroženih otrok. Zbrali smo veliko igrač, družabnih iger, šolskih potrebščin, knjig, otroških oblačil, izdelkov
za otroško nego in higieno ter sladkih priboljškov. Zbrana darila so namenjena Centroma za socialno delo Ljubljana Šiška in

Kočevje, Materinskemu domu Ljubljana, Območnemu združenju rdečega križa Trbovlje in Karitasu Novo mesto. Verjamemo,
da bomo skupaj znova razveselili veliko otrok. Vsem, ki ste se
odzvali dobrodelni akciji, se iskreno zahva-ljujemo za solidarnost in sočutje. l
Kadrovska služba
FOTO Maj Pavček

V decembru leta 2015 je bila sprejeta Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.
Bistvo samooskrbe je neto merjenje električne energije
na letni ravni. To pomeni, da bodo imeli gospodinjski
in mali poslovni odjemalci za samooskrbo obračunano
porabo električne energije ob zaključku koledarskega
leta, in sicer tako, da se bo upoštevala razlika med dovedeno in odvedeno električno energijo. Največja nazivna moč naprave za samooskrbo je 11 kVA. Elektro
Ljubljana OVE vam bo s svojo storitvijo »100 % na
ključ« predlagala optimalno velikost sončne elektrarne
za samooskrbo.
Pišite nam, da se dogovorimo za ogled in izdelavo ponudbe za sončno elektrarno na vaši strehi. V primeru
vprašanj smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu:
info@el-ove.si ali na tel. št. 01/56 57 500. l
Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
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NET – METERING
Z lastnim virom električne energije do
nižjega računa
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MREŽIMO SVETLO PRIHODNOST
120 let elektriﬁkacije
Elektroenergetsko omrežje sedanje družbe Elektro Ljubljana je začelo nastajati z elektrifikacijo Kočevja. Naša družba,
ki je dedič teh daljnih začetkov, je s svojo 120-letno zgodovino danes največje slovensko podjetje za distribucijo
električne energije.
Letošnji koledar je del zgodovine našega podjetja.
Na njem so stare fotografije naših delavcev. Med
iskanjem kraja in časa nastanka fotografij je Marko
Piko obudil veliko vezi z nekdanjimi sodelavci. Nad
fotografijami smo bili tako navdušeni, da smo se v
Službi za korporativno komuniciranje odločili
urediti arhiv fotografij Elektra Ljubljana. Veliko
fotografij, ki jih imamo v arhivu v digitalni
obliki, je žal v nizki ločljivosti. Zato prosimo vse
sedanje in nekdanje sodelavce, naj nam posodijo
svoje fotografije, da jih lahko poskeniramo in
shranimo. Prosimo vas, da fotografije
posredujete Marku Piku. l

IZBOLJŠAVA V RTP LOGATEC
S Petersenovimi dušilkami do zanesljivejše
dobave

Prerez traku pred Petersenovimi dušilkami

Ob obisku RTP Logatec je predsednik Državnega zbora Milan
Brglez svečano prerezal trak pred Petersenovimi dušilkami.
Petersenove dušilke nam v omrežju izboljšajo obratovalne
razmere, saj omogočajo odpravo prehodnih okvar brez
prekinitve napajanja odjemalcev. Takih prehodnih okvar
imamo v omrežju vse do 80 % in so posledica vremenskih
nevšečnosti, kot so strela, otresanje snega z vodnikov ali dotiki
drevesnih vej. Te napake se pojavljajo tam, kjer je veliko
daljnovodnega omrežja, ki v Sloveniji še vedno predstavlja
večino.
Do sedaj smo na področju Elektra Ljubljana vgradili enajst
Petersenovih tuljav, v naslednjih dveh letih jih nameravamo
vgraditi še pet. l
Besedilo in FOTO: Maj Pavček

Novi Petersenovi dušilki v RTP Logatec
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NETKO ZA ELEKTRO ENERGIJO
Najboljša spletna predstavitev v kategoriji
Spletno mesto www.elektro-energija.si si je po mnenju
žirije v sestavi uveljavljenih strokovnjakov s področja korporativnega komuniciranja in digitalne stroke prislužilo
naslov najboljše spletne predstavitve v kategoriji »Predstavitve podjetja in korporativno komuniciranje«.
Nagrado NETKO, ki jo imenujejo tudi slovenski spletni
oskar, Združenje za informatiko in telekomunikacije pri
GZS podeljuje podjetjem, ustanovam, uradom, skupnostim in posameznikom, ki izstopajo s kakovostjo svojih
spletnih digitalnih projektov. Cilj nagrade je spodbujanje odličnosti uporabe interneta kot komunikacijsko-poslovnega orodja ter dvig kakovosti in inovativnosti spletnih in mobilnih rešitev na različnih tematskih področjih.
Nagrada potrjuje trud, ki ga vsakodnevno vlagamo v
ustvarjanje in zagotavljanje odlične uporabniške izkuš-

nje in prijaznega komuniciranja z našimi uporabniki in odjemalci. Zahvala celotni uredniški ekipi Elektro energije in izvajalcema, podjetjema Kivi Com in Renderspace.l
mag. Violeta Irgl
FOTO Maj Pavček

NAJ-NAJ V ELEKTRU ENERGIJA
Izbor za Naj-sodelavca in ambasadorja odličnosti v letu 2015

V letu 2015 je izbor za naj-sodelavca in ambasadorja odličnosti potekal že tretjič. Vrednote in energija znotraj kolektiva so
tisti, ki jih zaposleni širimo med uporabnike svojih storitev, zato
so bila merila za izbor: da osebo odlikuje spoštljivost, profesionalnost, partnerska naravnanost in strokovnost v odnosu do
uporabnikov naših storitev, motiviranost in ciljna usmerjenost,
zanesljivost, odgovornost, ustvarjalnost, odličnost. Prav tako
pa, da je dober sodelavec, vreden zaupanja, ki z veseljem izmenjuje in dopolnjuje svoje znanje ter izkušnje s sodelavci, dela
s pozitivno energijo, kakovostno v rokih izpolnjuje dogovorjene
naloge in dane obljube, je pošten, proaktiven in samoiniciativen, srčen in zavzet.
Izbor je potekal anonimno, v tednu od 23. do vključno 27. novembra 2015. Vsak zaposleni je lahko oddal tri enakovredne glasove za tri kandidate.
Skrbno varovana skrivnost, kdo je NAJ-sodelavec in kdo so letošnji ambasadorji ODLIČNOSTI Elektro energije, je bila raz-

Maja Koprivec Perjet in
Anton Mesarek

krita 11. decembra 2015 v Postojni na odlično obiskanem prednovoletnem srečanju zaposlenih družbe Elektro energija in
družbe GEN–i.
Absolutna zmagovalka in NAJ-sodelavka po številu prejetih
glasov je Maja Koprivec Perjet, ki v Elektru energija dela na
delovnem mestu poslovne sekretarke. Maja je prepričljivo zmagala v vseh dosedanjih izborih naj-sodelavca.
Častni naziv Ambasador odličnosti leta 2015 so s podporo in
glasovi svojih sodelavcev prejeli:
Jure Čeč, zaposlen na delovnem mestu Vodja OE,
Miha Šebenik, vodja kontrolinga in finančnega upravljana,
Anton Mesarek, referent,
Anrej Škerlak, strokovni sodelavec.
Iskrene čestitke vsem skupaj. Priznanja so šla v prave roke in
predvsem kot spodbuda za uspešno delo vnaprej. l
mag. Violeta Irgl
FOTO Anton Mesarek, Maj Pavček
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Andrej Škerlak, mag. Bojan Kumer, mag. Violeta Irgl, ki je prevzela priznanje v imenu
Maje Koprivec Perjet, Jure Čeč, Miha Šebenik in Andrej Ribič
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STOJIMO TRDNO IN SE RAZVIJAMO
Pogovor z Andrejem Ribičem
ndrej Ribič že šesto leto let vodi Elektro Ljubljana. Kot
predsednik uprave družbe se je v prvem mandatu spopadal s sanacijo. Po uspehih, ki jih je družba dosegla v
zadnjem času, je njegov pogled usmerjen v prihodnost, v kateri
bo Elektro Ljubljana, skupaj s partnerji, iskala priložnosti tako
doma kot na tujem. Hkrati pa ne stavi zgolj na poslovni uspeh,
temveč izpostavlja tudi pomen medčloveških odnosov.

A

Kako ste se znašli v energetiki? Kdaj vas je to področje začelo to zanimati?
Moj oče je energetik in to področje mi je bilo vedno domače, čeprav sem nekaj časa sanjaril, da bi postal arheolog. Kolebal sem
tudi med medicino in energetiko ter se na srečo odločil za slednjo. Po študiju sem ves čas deloval na tem področju, čeprav na
zelo različnih delovnih mestih. Svojo poklicno pot sem začel kot
inženir za prenos podatkov na Elektru Slovenija, kasneje sem
tam prevzel vodenje službe za relejno zaščito in službe za sekundarne sisteme. Delo sem nadaljeval kot direktor projektov v
družbi Siemens in nato kot izvršni direktor v podjetju Istrabenz
Gorenje Inženiring.
Energetika je globalna panoga; kam bi postavili Slovenijo
na svetovnem energetskem zemljevidu?
Res je. Energetika je globalna. Nafto, plin, uran in celo premog
uvažamo. Tesno smo povezani in odvisni od zunanjega sveta.
Imamo odprt trg z električno energijo. Navkljub svoji geografski majhnosti ima Slovenija pomembno geostrateško lego. Leži
v osrčju Evrope na križišču, kjer se pretaka električna energija s
področja z višjo proizvodnjo in nižjimi cenami v države, kjer so
potrebe večje od lastne proizvodnje in zato njene cena dosega
višje vrednosti.

Smo največje distribucijsko podjetje in
zaposlujemo veliko število ljudi z izkušnjami
in znanjem. Lahko bi rekel, da je naš
prispevek k slovenski energetiki premosorazmeren s kvadratnimi kilometri, ki jih
podjetje zavzema na ozemlju Slovenije.
Ali so usmeritve na energetskem področju, ki jih Slovenija
izvaja na tem področju, pravilne?
Vsak dober energetik ve, da to, kar se dogaja v Sloveniji na področju energetike, ni pravilno, lahko bi rekli, da je včasih prav
škodljivo. Na tem področju smo sprejeli vrsto slabih odločitev.
Naj začnem s TEŠ 6. Nisem med tistimi, ki pravijo, da TEŠ 6 ne
potrebujemo, menim pa, da je šlo pri tem za enega največjih korupcijskih poslov in da je bil zaradi tega projekt zelo preplačan.
Prav tako je bila slaba odločitev, da je država dodeljevala subvencije za izgradnjo sončnih elektrarn, saj je ta odločitev neekonomična. V Sloveniji bomo za 1,8 % instalirane proizvodnje
električne energije plačali skoraj toliko kot za izgradnjo bloka
TEŠ 6. Za subvencioniranje bomo v petnajstih letih porabili 80

-100 milijonov evrov državnih podpor, kar je za slovensko energetiko veliko in nesmiselno breme. Slovenija še vedno nima
energetskega koncepta, ki bi začrtal smernice razvoja, zato so
bile takšne odločitve sploh mogoče.
Kakšno mesto zavzema Elektro Ljubljana v slovenski elektroenergetski podobi? Zakaj je Elektro Ljubljana pomembna
za slovensko energetiko?
Podjetje je sodelovalo pri elektrifikaciji Slovenije od njenih začetkov do danes. Elektro Ljubljana prihodnje leto praznuje 120letnico obstoja, kar je častitljiva starost. Smo največje distribucijsko podjetje in zaposlujemo veliko število ljudi z izkušnjami
in znanjem. Lahko bi rekel, da je naš prispevek k slovenski energetiki premosorazmeren s kvadratnimi kilometri, ki jih podjetje
zavzema na ozemlju Slovenije. Elektro Ljubljana je od svojega
obstoja do današnjih dni dala slovenski energetiki ogromno izkušenih in spoštovanih strokovnjakov, ki so skrbeli za visoko kakovost slovenske energetike in bodo tudi v bodoče.
Gotovo ste ponosni na lanskoletni izjemni dobiček. Kako ga
je bilo mogoče doseči in ali ga je mogoče preseči?
Na tem mestu bi se predvsem zahvalil vsem zaposlenim, ki so
najbolj zaslužni za to, da je Elektro Ljubljana tako uspešno poslovala. Dosežek je rezultat prizadevanj vseh zaposlenih, ki so
podjetje pripeljali iz krize, v kateri se je znašlo pred leti. Danes
smo eno izmed najboljših podjetij na področju elektroenergetike.
Zadnjih pet let smo vsako leto izboljšali poslovni izid predhodnega leta, pridobili smo najboljšo bonitetno oceno AAA, bili
smo izbrani za najboljšega zaposlovalca na področju energetike
in prejeli mnogo priznanj …
Kateri so neposredni izzivi, ki jih ima Elektro Ljubljana pred
seboj v naslednjem kratkoročnem obdobju?
Izzivov je veliko. Prvi med njimi je, da ohranimo in razvijamo
podjetje še naprej tako uspešno kot sedaj in da razvijamo in posodabljamo naše omrežje, tako da bo prijazno do naših gospodinjskih odjemalcev in ostalih potrošnikov. Drugi izziv je, da 'poročimo' naše hčerinsko podjetje z najboljšim 'snubcem'. Kot veste, smo ga našli. Tako bomo v Sloveniji dobili večje in močnejše
podjetje na področju trgovanja z električno energijo, ki bo sposobno konkurirati večjim tujim družbam, ki prihajajo na slovenski trg. Trdno verjamem, da je združitev pravilna. Odločili smo
se za podjetje, ki je mlado, a ima kljub temu veliko izkušenj; svoj
prostor med konkurenti si je izborilo z znanjem in trdim delom.
Zavedamo se, da se združujeta dve različni delovni kulturi in zaposlene na to intenzivno pripravljamo. Želimo, da bo združitev
taka, da bo vsem zaposlenim omogočala izkoriščati svoje potenciale.
Kakšen je pomen predstavnikov zaposlenih, lastnikov in
stroke za delovanje Elektra Ljubljana?
Brez dobrih odnosov med zaposlenimi ni napredka. Za uspešno
delovanje podjetja je na prvem mestu pomembna strokovna
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usposobljenost in zavest ljudi, da delajo v dobro svoje družbe.
Zame so vsi zaposleni enakovredni, ne glede na to, ali so člani
sindikata ali ne. Tudi če sindikata ne bi bilo, bi bil moj odnos do
delavcev enak kot sedaj. Vedno se poskušam postaviti na stran
šibkejših in delovati v njihovo dobro. Seveda prihaja do različnih pogledov, kaj je za nekoga dobro in kaj ne. Včasih je morda
modro narediti korak nazaj, da lahko kasneje narediš dva naprej.
Glede lastnikov pa tako: zame ni pomembno, kdo je lastnik, ali
je to zasebnik ali država. Dober lastnik si prizadeva, da bo podjetje dolgoročno uspešno in stabilno, da se bo razvijalo in raslo.
Zavedati se mora, da brez vlaganja v znanje zaposlenih in novih
tehnologij ne bo napredka in podjetje ne bo raslo. Vedno je potrebno nekaj sredstev pustiti za razvoj in napredek. Lastnik mora
skupaj z upravljavcem skrbeti, da podjetje zdravo živi, se razvija in raste.
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nekaj preteklih letih smo to področje zaradi hude krize, ki jo je
podjetje preživljalo, povsem zanemarili. Tega smo se vseskozi
zavedali in danes je drugače. Kadrovska služba spremlja karierni
razvoj posameznikov, razvoj kadrov in razvoj podjetja. Prepričan sem, da so rezultati že tu in vidni, potrebno pa bo še mnogo
dela, da bomo zamujeno povsem nadoknadili.

Brez dobrih odnosov med zaposlenimi ni
napredka. Za uspešno delovanje podjetja je
na prvem mestu pomembna strokovna
usposobljenost in zavest ljudi, da delajo v
dobro svoje družbe.

Gospodarska kriza je na področju zaposlovanja najbolj prizadela mlade. Zakaj se je družba Elektro Ljubljana, ena redkih, v skladu s sprejeto kadrovsko strategijo odločila zlasti
pri terenskih ekipah dati raje priložnost mladosti kot izkušnjam?
Po starostni strukturi smo dokaj staro podjetje. Povprečna starost zaposlenih se giblje okoli 43 let. Na področju monterjev smo
sprejeli enotno politiko in zaposlujemo mlade izšolane kadre. Kar
pa se tiče ostalih delovnih mest, skušamo usklajevati izkušnje in
mladost. Potrebujemo mlade, izobražene, sposobne inženirje in
druge strokovnjake, ki bodo v prihodnosti prevzeli nase odgovornosti in dela, ki jih danes opravlja generacija, ki trenutno
zavzema vodilna mesta v podjetju. Dobra podjetja imajo vedno
izkušeno jedro in mlade, ki se od njih učijo, prevzemajo odgovornosti in znanje.

Elektro Ljubljana veliko vlaga v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Kakšne dejavnosti so potekale na tem področju v preteklem letu?
Vsaka organizacija je učeča. Danes živimo v času, ko se je potrebno neprestano izobraževati in dopolnjevati svoje znanje. V

Skupina Elektro Ljubljana je v letošnjem letu uspešno prestala revizijo polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
Zakaj se vam zdi pomembno, da podjetje sodeluje pri takem
projektu?
Certifikat smo dobili, ker smo takšni, kot smo; tako v podjetju
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čitvam. Naši odnosi v takih okoliščinah lahko zanihajo in temu
se želim izogniti v dobro vseh. Človek ni stroj in ni številka, človeška energija je najpomembnejša in tu se nameravam truditi po
svojih najboljših močeh. Odnosi so subtilna stvar, odvisni so od
mnogih dejavnikov, od vsakega posameznika. Tu se zavedam svoje
odgovornosti, saj bi si želel, da bi bilo vzdušje med zaposlenimi
enako odlično kot poslovni uspeh. A imamo lep primer: v času,
ko smo podjetje popeljali iz krize, smo se našli v skupnem delu
in sožitju, naši odnosi so prispevali k uspehu podjetja. Zato vem,
da je vedno mogoče narediti še kakšen korak naprej in ublažiti
tudi ta preveč stresen čas.
Kateri so najtežji in najlepši trenutki v obdobju vašega vodenja podjetja?
Najlepše je vsakodnevno gledati in sodelovati z ljudmi, ki delajo pošteno in imajo svoje delo radi. Ni lepšega na svetu! Zato
me trenutki, ko zlo in pohlep hočeta premagati poštenje, popolnoma potrejo. Te trenutke doživljam z veliko grenkobe, počutim se, kot bi me izdal dober prijatelj, kot bi mi umrla draga oseba,
kot da moje delo nima več smisla. A temu sem se in se bom vedno
ostro zoperstavljal, ker verjamem v etična načela in pravico.

Človek ni stroj in ni številka, človeška
energija je najpomembnejša in tu se
nameravam truditi po svojih najboljših
močeh. Odnosi so subtilna stvar, odvisni so
od mnogih dejavnikov, od vsakega
posameznika. Tu se zavedam svoje
odgovornosti, saj bi si želel, da bi bilo
vzdušje med zaposlenimi enako odlično kot
poslovni uspeh.
živimo. Z mislijo na zaposlene in njihove družine ravnamo, kar
se da prijazno, ne glede na certifikat. Menim, da je dobro, da za
pridobitev certifikata podjetje ne potrebuje dodatnega napora, ampak s svojim odnosom ves čas potrjuje, da mu je mar za zaposlene.
Kaj bi pomenil razvoj sveta v smeri brezogljične proizvodnje energije za podjetje, kot je Elektro Ljubljana?
Tak razvoj podjetja je zapisan v naši viziji, ki ji sledimo. Električno energijo proizvajamo samo v ekološko prijaznih proizvodnih
enotah, prodajamo zeleno energijo, ukvarjamo se z e-mobilnostjo
itd. Nimamo proizvodnih enot, ki bi proizvajale električno energijo s pomočjo fosilnih goriv. Pot v brezogljično družbo je za
nas edina sprejemljiva pot.
Medčloveški odnosi odsevajo tudi v uspehu podjetja. Ali glede
na poslovne rezultate lahko sklepamo, da so več kot odlični?
Težko je priti do dobrih poslovnih rezultatov, nikoli ne gre gladko,
potrebno se je truditi, a končni rezultat je dober, kar me veseli.
Poslovni rezultati se merijo s številkami, medčloveški odnosi pa
so številčno neizmerljivi, a so enako pomembni, če ne celo pomembnejši od poslovnih. Poleg tega se medčloveški odnosi dnevno spreminjajo, vsak dan je človek drugačne volje, kajne? Svoje
sodelavce cenim in spoštujem, zato mi ni vseeno, v kakšnem razpoloženju delamo. Zavedam se, da smo vsi prevečkrat podvrženi stresu, naglici, napornemu delu, napetostim, težkim odlo-

Elektro Ljubljana stoji na samem začetku elektrifikacije naše
dežele. Naslednje leto bomo praznovali 120-obletnico delovanja. Kaj vse bomo morali narediti, da bomo še naprej tako
uspešni?
Najprej se moramo zavedati dosežkov naših predhodnikov, saj
so opravili pionirsko delo. Predhodna družba, ki jo je Elektro
Ljubljana nasledila, je začela z elektrifikacijo v največjem slovenskem mestu Ljubljani in to je bil izjemen dosežek. Elektro
Ljubljana še vedno nadaljuje s tem delom in pokriva tretjino
ozemlja Slovenije. Danes je elektrika eksistenčnega pomena; zanesljiva nabava električne energije je nepogrešljiva za napredek,
tehnologijo, standard in sodoben način življenja. To je steber, na
katerem stoji današnji svet in obstali bomo lahko samo tako, da
bomo skrbno in odgovorno ravnali s tem nepogrešljivim virom,
upoštevali tradicijo, skrbeli za okolje, naše odjemalce in zaposlene, predvsem pa se bomo trudili, da bomo šli v korak s časom
tako, da bomo razvijali napredno tehnologijo in ostali konkurenčni
v svetovnem merilu.
Kakšne so vaše želje za naslednje leto?
Da bomo delali tako dobro kot doslej in da bomo ob izjemnih
poslovnih uspehih našli čas tudi za duhovne dobrine. Edino tako
bomo lahko postali srečnejši in bolj zadovoljni. l
mag. Kristina Sever
FOTO Maj Pavček
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SKRB ZA ODJEMALCE
IN PROCES ZDRUŽEVANJA
Novoletna poslanica Bojana Kumra, direktorja Elektro energije
Drage sodelavke in sodelavci,
letošnjo novoletno poslanico direktorja družbe Elektro energija
vam pišem s prav posebnim veseljem. Družba Elektro energija
bo v skladu z oceno v letu 2015 ustvarila dober poslovni rezultat in okrepila svoj finančni položaj.
Številne spremembe, predvsem na področju organizacije in samega poslovanja družbe (celovito obvladovanje tveganj, zmanjševanje stroškov, iskanje povezav s strateškim partnerjem, reorganizacija in sistemizacija delovnih mest ter optimizacija vseh
internih procesov) so bile nujne in so že obrodile sadove. Vse
pohvale celi ekipi Elektro energije. Zagotovo sta vztrajnost in
pogum tisti lastnosti, ki odlično opisujeta ekipo Elektro energija,
še posebno v iztekajočem se poslovnem letu 2015. Ni veliko ekip,
ki so znale in zmogle v enem poslovnem letu prehoditi uspešno
pot od minusa do plusa v poslovanju.

Združitev je priložnost za čisto vse
zaposlene obeh družb, je priložnost za
osebni razvoj, je pa tudi priložnost za razvoj
novih, še boljših storitev za vse naše
odjemalce.
V letu 2015 se je Elektro energija osredinila na svojo strateško
vizijo, in sicer ostati eden ključnih dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji, ki jim nudimo kakovostne produkte in celovito energetsko oskrbo in storitve ter krepitev upravljanja portfelja energentov, da bi zagotovili zanesljive
vire energentov. Pomemben ukrep v letu 2015 je bil tudi ukinitev trgovanja z električno energijo oz. prestrukturiranje le-tega
upravljanje portfelja za zagotovitev optimalne nakupne cene
električne energija in zemeljskega plina za prodajo končnim odjemalcem. Ocena poslovnega rezultata kaže na to, da smo bili
uspešni.
Za leto 2016 prednostno načrtujemo zaustavitev padanja tržnega
deleža, še posebno na profitabilnih segmentih odjemalcev in pospeševanje prodaje obeh energentov, tako elektrike kot zemeljskega plina na vseh segmentih odjema. Načrtujemo tudi širjenje
ponudbe izdelkov in storitev, tudi v svoji spletni trgovini, nadgradnjo dobre uporabniške izkušnje in nagrajevanje zvestobe z
različnimi ugodnostmi.
Leto 2016 bo zaznamovano tudi s procesom združevanja družbe
Elektro energija in družbe GEN-I. Iskreno verjamem, da če želimo v tem konkurenčnem okolju uspešno preživeti, je združitev edina prava in dolgoročna priložnost za obe družbi in verjamem, da jo bomo znali skupaj dobro udejanjiti in izkoristiti.
Združitev je priložnost za čisto vse zaposlene obeh družb, je priložnost za osebni razvoj, je pa tudi priložnost za razvoj novih,
še boljših storitev za vse naše odjemalce.
Kot direktor Elektro energije čutim odgovornost in dolžnost, da

se še enkrat zahvalim svoji ekipi sodelavcev Elektro energije in
vse skupaj spodbudim, da še naprej dajemo od sebe vse najboljše.
Za leto 2016 želim vsem vam in vašim dragim veliko dobrega. l
mag. Bojan Kumer, direktor, Elektro energija
FOTO Maj Pavček
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PRESEGLI SMO
PRIČAKOVANE REZULTATE
Voščilo Matjaža Glaviča, direktorja družbe Elektro Ljubljana OVE

onec leta je čas, ko se oziramo nazaj, kako uspešni smo
bili skozi leto. In hkrati čas, ko gledamo naprej, v prihodnost oziroma leto, ki prihaja. V letu 2015 smo dosegli in presegli pričakovane rezultate, kar potrjuje zlata plaketa
odličnosti našega poslovanja. Vedno strmimo korak naprej in si
prizadevamo za kakovostno in korektno opravljeno delo, poleg
tega pa si z novim letom zastavljamo še višje cilje.

K

S celovitim pristopom dobro zastavljenega
energetskega koncepta in ﬁnančnimi
spodbudami bomo lahko sledili
opredeljenim ciljem in sprejetim
mednarodnim zavezam s področja
učinkovite rabe energije in povečanja rabe
obnovljivih virov energije ter tako povečali
energetsko neodvisnost nas samih.
Vizija Elektro Ljubljana OVE je s kakovostno in cenovno konkurenčno proizvodnjo in preskrbo iz obnovljivih virov doseči trajnostno preskrbo uporabnikov v Sloveniji. Prihodnost obnovljivih virov v Sloveniji še vedno ni jasno usmerjena, vendar smernice prinašajo prehod Slovenije na nizkoogljično družbo. Imamo
odličen potencial obnovljivih virov energije v izkoriščanju lesne
biomase, saj smo tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Poleg
biomase imamo tudi energijo vode, sonca, vetra, ki so temelj načrtovanja trajnostne energetike. S celovitim pristopom dobro zastavljenega energetskega koncepta in finančnimi spodbudami
bomo lahko sledili opredeljenim ciljem in sprejetim mednarodnim zavezam s področja učinkovite rabe energije in povečanja
rabe obnovljivih virov energije ter tako povečali energetsko neodvisnost nas samih.
Ob koncu leta 2015 se kupcem naših storitev, svojim sodelavcem Elektro Ljubljana OVE, kolegom skupine Elektro Ljubljana
in Elektro energija, zunanjim partnerjem in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešnemu delovanju, iskreno zahvaljujem za
vaše strokovno in korektno sodelovanje. Leto 2016 pa nam naj
bo vsem skupaj manj burno, bolj jasno, pregledno in ne preveč
vroče. Srečno! l
mag. Matjaž Glavič, direktor Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
FOTO Maj Pavček
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S PRAVO STRATEGIJO
DO POSLOVNE ZMAGE
Elektro Ljubljana OVE v letu 2015

Matjaž Glavič, Suzana Pavlič, Luka Žagar, Simon Peternel, Virna Konrad in Jože Wallner

aključujemo uspešno poslovno leto 2015 in vstopamo v
leto 2016 z visoko zastavljenimi cilji, ki bodo odraz zavzetega dela letošnjega leta. Primarna dejavnost podjetja
Elektro Ljubljana OVE je proizvodnja električne in toplotne energije ter storitve trženja inženiringa s področja obnovljivih virov
energije. Že v letu 2014 je na naše poslovanje vplivalo znižanje
odkupne cene proizvedene električne energije, zato smo leto 2015
začeli tržno naravnani, predvsem z izgradnjo električnih polnilnic, postavitvijo toplotnih črpalk, izdelavo energetskih izkaznic
ter izvedbo celovitih projektov na »ključ« s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Takšna diverzifikacija je bila nujno potrebna, saj je denarnih spodbud in obrato-

Z

valnih podpor za nove projekte, kot so izgradnja male hidroelektrarne, postavitev sončne elektrarne in kogeneracije, vse manj
oz. nič več.
Za hitrejšo in učinkovito promocijo storitev, ki jih ponujamo na
trgu, smo se povezali z Elektro energijo. Pripravili smo ugodne
pakete pri nakupu toplotne črpalke, električne polnilnice in izdelavo energetske izkaznice za vse odjemalce električne energije in zemeljskega plina pri Elektro energiji. Toplotne črpalke
so trenutno najbolj zanimive tako z vidika tehnologije kot ekonomike. Poleg toplotnih črpalk smo opravili veliko energetskih
pregledov za izdelavo energetske izkaznice ter postavili kar nekaj električnih polnilnic po celotni Sloveniji.
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deljevanja soglasij za priključitev je omejen z letno kvoto moči
naprav 10 MVA, zato pričakujemo veliko naročil mikro sončnih
elektrarn. Vsem, ki se bodo obrnili na naš naslov, bomo ponudili ugoden in kakovosten paket mikro sončne elektrarne z zasilnim izklopom »PV SAFESIG – 4S«.
Poleg običajnega vzdrževanja MHE smo v tem letu začeli tudi
z rekonstrukcijo MHE Zagradec. V celoti bo obnovljena zgradba
elektrarne, zamenjana bo vsa strojna, elektro in hidromehanska
oprema ter povečan odvzem vode z dosedanjih 4 m3/s na 10 m3/s.
Nova elektrarna bo omogočala povsem avtomatsko delovanje z
maksimalnim izkoristkom dovoljenega vodnega potenciala, na
podlagi katerega načrtujemo povečanje proizvodnje z 707
MWh/leto na 2500MWh/leto.

Že v letu 2014 je na naše poslovanje
vplivalo znižanje odkupne cene proizvedene
električne energije, zato smo leto 2015
začeli tržno naravnani, predvsem z
izgradnjo električnih polnilnic, postavitvijo
toplotnih črpalk, izdelavo energetskih
izkaznic ter izvedbo celovitih projektov na
»ključ« s področja obnovljivih virov energije
in učinkovite rabe energije.

Hidroelektrarna Brod v Tacnu

Na področju e-mobilnosti izvajamo celovit inženiring za postavitev najsodobnejše električne polnilnice na želeni lokaciji, njeno
vključitev v celovit sistem daljinskega upravljanja s polnilno infrastrukturo, redno vzdrževanje in nadzor nad delovanjem.
V sodelovanju z Iskro Zaščite d.o.o. smo razvili nov inovativen
produkt »PV SAFESIG – 4S«, ki omogoča varen zasilni izklop
fotonapetostnih modulov ter tako postavili prvi pilotni projekt
na RTP Vič, kjer smo produkt tudi testirali. Stikalni blok »PV
SAFESIG« zagotavlja varno delo v primeru posegov na sončni
elektrarni in požara na objektu, kjer je postavljena sončna elektrarna.
V prvi polovici decembra je bila izdana Uredba o samooskrbi z
električno energijo iz obnovljivih virov energije. Bistvo uredbe
je, da proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov energije proizvaja električno energijo za lastne potrebe. Sistem po-

Izvajamo tudi intervencijsko vzdrževanje sončnih elektrarn, ki
obsega intervencijska popravila opreme, sanacijo opreme zaradi
večjih napak ali okvar, ki jih ni možno odpraviti na terenu in zahtevajo namestitev rezervne opreme.
V zadnjem obdobju smo svojo dejavnost razširili tudi na področju učinkovite rabe energije, saj smo svoj nadzorni sistem za
spremljanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov
oz. naprav z visokim izkoristkom SPTE razširili še na spremljanje porabe energije za poslovno stanovanjske objekte. Tako smo
v mesecu juliju na objektu Športna hiša Ilirija v Ljubljani izvedli
centralni nadzorni sistem spremljanja proizvodnje in porabe energije. V prvih mesecih spremljanja rabe energije se kažejo prvi
pozitivni učinki uvedbe nadzornega sistema in dodatni ukrepi za
zmanjšanje porabe električne energije.
Za leto 2016 načrtujemo poleg proizvodnje električne energije
v lastnih malih hidro in sončnih elektrarnah ter proizvodnje toplotne energije še dve večji energetski sanaciji objektov, postavitev elektrarne na biomaso in več drugih projektov, kot so postavitev toplotnih črpalk, mikro sončnih elektrarn, nadzornega
sistema, električnih polnilnic in večje število inženiring projektov ter naročil za izdelavo energetskih izkaznic. Celovit pristop
do dela nam odpira nove priložnosti in ključ do uspešnih poslovnih
rezultatov. V šahu velja, da z eno potezo ne moreš zmagati. Pozicijo moraš graditi in jo zgraditi do konca. Enako je v poslu,
zato so prava strategija ob pravem času na pravem mestu priložnosti do poslovne zmage. l
mag. Matjaž Glavič, direktor Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
FOTO Maj Pavček

ENERGIJA IN OBRATOVANJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2015

ZELO USPEŠNO LETO JE ZA NAMI
Pomembne spremembe za družbo Elektro energija

premembe v načinu poslovanja in organizacijske spremembe, ki so bile izvedene, so družbi pomagale, da smo
lahko prerasli težave preteklih let. V skladu z oceno bo leto
2015 za družbo Elektro energija d.o.o. zelo uspešno.
Slab poslovni rezultat v letu 2014 je bil predvsem posledica doseganje nižje marže zaradi zaostrenih pogojev na veleprodajnem
in maloprodajnem trgu, neučinkovitega obvladovanja tveganj, cenovnega ščitenja portfelja in neoptimalnega nakupa električne
energije v preteklih obdobjih za potrebe končnih odjemalcev.
Zato je družba že v letu 2014 sprejela vrsto ukrepov za izboljšanje poslovanja v smislu celovitega obvladovanja tveganj, nadaljevala z zmanjševanjem stroškov in iskanjem povezovanja s
strateškim partnerjem. V letu 2015 se je nadaljevala stroškovna
optimizacija poslovanja, izpeljala se je reorganizacija in sistemizacija delovnih mest, optimizirati so se pričeli vsi interni procesi.
V letu 2015 se je Elektro energija osredinila na svojo strateško
vizijo - ostati eden ključnih dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji. Usmerili smo se na celovito ener-

S

getsko oskrbo, nadgradnjo kakovosti produktov in storitev ter krepitev upravljanja portfelja energentov z namenom zagotovitve
najbolj zanesljivih virov energentov. Pomemben ukrep v letu
2015 je bil ukinitev trgovanja z električno energijo ter ustanovitev funkcije upravljanja portfelja za zagotovitev optimalne nakupne cene električne energije in zemeljskega plina za prodajo
končnim odjemalcem.

Segment gospodinjskih in poslovnih odjemalcev
Strateška usmeritev Elektro energije je bila v letu 2015 zasledovanje cilja profitabilnosti ob maksimalnem obvladovanju sprejemljivih tveganj za družbo. Glede na trenutno stanje to pomeni,
da se je zgodil kratkoročni začasni padec tržnega deleža na maloprodajnem trgu. Kljub temu pa bo Elektro energija na maloprodajnem trgu leto 2015 zaključila med največjimi dobavitelji
glede na tržni delež, ki ga ima v Sloveniji.
Segment gospodinjskih odjemalcev je bil in bo tudi ostal glavna usmeritev in prioriteta Elektro energije. Srednjeročni in dolgoročni cilj je vsaj ohranjanje trenutnega števila gospodinjskih
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Za kakovostno uporabniško izkušnjo načrtujemo nadaljnji razvoj storitev našega klicnega centra na brezplačni številki 080 28
08. Med drugim načrtujemo tudi dodatno prenovo računov za
energente ter nadgradnjo elektronskega poslovanja preko portala Moja energija, kar bo odjemalcem omogočilo še lažje upravljanje računov in drugih podrobnosti ter seznanjanje z novostmi
v ponudbi.
Našim odjemalcem bo tudi vnaprej na voljo storitev asistenca, s
katero lahko 24 ur na dan in vse dni v letu pridobijo asistenco za
pomoč ali nasvet, kako pridobiti mojstre za sanacijo urgentnih
popravil, partnerje za prenovo ali pa dodatno idejo za sobotni izlet, najbližjo črpalko in še mnogo več.

Segment poslovnih odjemalcev

odjemalcev (tržnega deleža), ki zagotavlja sprejemljivo raven
tržnih tveganj, varno naložbo v prihodnost in velik potencial za
vlaganja v razne lojalnostne in progresivne akcije. Že v letošnjem letu smo zasnovali določene dejavnosti, ki že dajejo rezultate
v tej smeri. Še boljše rezultate pa pričakujemo v naslednjih dveh
letih.
Ob ponudbi zanesljive, pestre in cenovno ugodne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom za svoje gospodinjske odjemalce v prihodnjem letu načrtujemo predvsem: širjenje ponudbe izdelkov in storitev v svoji spletni trgovini, nadgradnjo
dobre uporabniške izkušnje in nagrajevanje zvestobe z različnimi ugodnostmi.
Obstoječo ponudbo spletne trgovine Elektro energije (toplotnih
črpalk, energetskih izkaznic, IR panelov, domačih polnilnih postaj za e-vozila, LED žarnic, kjer si odjemalci lahko zagotovijo
bone za elektriko tudi v višini do 15 % vrednosti nakupa) bomo
še dopolnjevali in nadgrajevali.

Družba Elektro energija je eden vodilnih dobaviteljev električne
energije in zemeljskega plina tudi na segmentu poslovnih odjemalcev. Preusmerili smo se v tržno zanimive in cenovno vzdržne
segmente poslovnih odjemalcev, kjer poslovnim partnerjem še
naprej nudimo zanesljivost, fleksibilnost, inovativnost ter ob
nujni konkurenčnosti tkemo dolgoročne vezi s ciljem dodajati
vrednost strankam pri njihovih energetskih izzivih.
V letu 2015 smo v okviru svoje ponudbe ponujali ugodnosti na
vseh treh segmentih poslovnih odjemalcev: mali poslovni odjemalci, srednja podjetja in velika industrija tako v osnovni ponudbi električne energije in zemeljskega plina, ki vključujejo:
nizko in nespremenljivo ceno, strukturiran nakup električne energije v različnih časovnih točkah in na različnih trgih, nakup električne energije z zamejenim tveganjem, individualno ponudbo
in svetovanje, kot tudi v naboru dodatnih storitev: priporočila za
nakupe in prodaje produktov z namenom optimizacije nakupa
električne energije, tedenska poročila glede gibanja cen električne energije, podatkovni paket SPLET za spremljanje porabe,
svetovalne storitve o racionalni rabi električne energije. Naj izpostavimo tudi ugodnosti za imetnike kartice Mozaik podjetnih
v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, s katerimi bomo
nadaljevali tudi v letu 2016.
Poleg usmeritve v ohranjanje tržnega deleža in profitabilnosti
ogromno vlagamo v povečevanje energetske učinkovitosti, v
elektronsko poslovanje, mobilno in internetno (“oblak”) poslovanje ter v razvoj novih inovativnih ter strankam prilagojenih
produktov. Na segmentu velikih poslovnih odjemalcev smo v Sloveniji dobavitelj s tehnološko naprednimi produkti (storitev “demand response”), tovrstne rešitve in storitve na primerno prilagojen način nameravamo ponuditi tudi gospodinjskih odjemalcem. Velik potencial, ki ga že koristimo in ga bomo v prihodnosti še bolj, pa vidimo tudi v sredstvih EU. Uspešno pridobivamo
sredstva na raznih projektih (kot npr. “Future flow”) in jih implementiramo v smer posodobitve poslovanja s strankami.
Kljub ugodnemu poslovnemu rezultatu v letu 2015 bo število
končnih odjemalcev manjše kot leto prej, kar je predvsem posledica akcije Zveze potrošnikov Slovenije konec leta 2014 in
agresivne agentske prodaje s strani konkurenčnih dobaviteljev
električne energije. V letu 2016 je strateški cilj, da zadržimo do
sedaj zveste odjemalce, da jih s številnimi ugodnostmi in posebnimi akcijami nagovorimo, da se aktivno vključijo v naše aktualne akcije ter ostanejo zvesti odjemalec Elektro energije. Predvsem želimo biti dobavitelj, ki bo zvestobo nagrajeval.
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Gibanje števila
zaposlenih v letu 2015

Opomba:
V obdobju januar – junij 2015 je
od prikazanega skupnega števila
zaposlenih v podjetju delo
opravljalo 9 agencijskih delavcev,
v mesecu avgustu in septembru
2015 1 agencijski delavec, v
oktobru 6 agencijskih delavcev
in v mesecu novembru 2015 7
agencijskih delacev.

Upravljanje portfelja
K dobremu poslovnemu rezultatu Elektro energije v letu 2015 je
pomembno prispevalo upravljanje portfelja z razpršenimi nakupi
na trgih, kjer smo prisotni. Nizke cene električne energije v letu
2015 so nam omogočile, da smo dodatne potrebne nakupe izvršili
po nižjih cenah, kot smo načrtovali. Največjo optimizacijo nakupov smo izvršili z uvozom električne energije z nemškega in
madžarskega trga in tako realizirali nižjo nakupno ceno od cene
na slovenskem trgu električne energije. Zaradi ukinitve trgovanja se je v letu 2015 količina prodane in kupljene električne energije bistveno zmanjšala v primerjavi s preteklim letom.
Prestrukturiranje trgovanja v upravljanje portfelja je zaradi manjših količin nakupov in prodaje električne energije povzročilo
zmanjšan obseg poslovanja in tako povzročilo tudi nižje stroške
poslovanja in lažje obvladovanje tveganj.

Obvladovanja tveganj
V nekaj mesecih smo vzpostavili sistemsko in celovito obvladovanje tveganj in preko imenovanja odborov (kreditni odbor in
odbor za upravljanje portfelja) s posodobljenimi pravili delovanja učinkoviteje spremljali in omejevali izpostavljenost družbe
različnim, predvsem kreditnim in tržnim tveganjem. To je dalo
potrebno varnost poslovanja družbi ter možnost izkoriščanja
tržnih priložnosti s sprejemljivim tveganjem. Prenovljena je bila
celotna interna dokumentacija, povezana z upravljanjem s tveganji. Le-ta je bolj sistematična in transparentna in, kar je še pomembneje, usklajena z vsemi spremembami tako znotraj družbe
kot v poslovnem okolju.

Informacijske storitve
Na področju informacijskih storitev in podpore smo izvedli projekt zamenjave rešitve klicnega centra. Sodobni klicni center je
pomemben kanal komuniciranja in je ključnega pomena pri vzpostavitvi trdnega in kakovostnega odnosa s strankami pri zagotavljanju konkurenčnosti podjetja. Konec leta smo zamenjali programsko opremo za upravljanje stikov s strankami z uveljavljeno
rešitvijo Microsofta Dynamics CRM. Rešitev je integrirana z
Microsoft Office produkti, Microsoft Outlook-om in obračunskim
sistemom eIS. Hkrati sistem Microsoft Dynamics CRM omogoča
dostop do podatkov o stikih na poti, in sicer preko spleta ali »off-

line« preko Outlook odjemalca. Pokriti so poslovni procesi upravljanja prodajnih kompanij, segmentiranja kupcev, upravljanja
interakcij s kupci ter analiziranja prodajnih uspešnosti. V letošnjem letu smo tudi zagnali projekt zamenjave ERP rešitve z Microsoft AX. Zaradi obsežnosti projekta bo rešitev predana v uporabo prihodnje leto.

Zaposleni
Na trgu prodaje energentov v Sloveniji smo priča veliki konkurenci,
zato je za družbo ključnega pomena, da določi strateške usmeritve
v prihodnjih obdobjih tudi na področju ravnanja z ljudmi. Z novo
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest smo v letu 2015 sledili
optimalni prerazporeditvi človeških virov in šele začeli proces
nenehnih prilagajanj učinkovitim pristopom in procesom za
maksimiranje rezultatov v zahtevnem poslovnem okolju. Na tem
področju je moč opaziti še velik potencial lastnega izboljšanja in
to nam daje kar nekaj izzivov za naprej.
Gibanje števila zaposlenih narekuje trend zmanševanja zaposlenih
tudi v bodočih obdobjih.
Zaradi racionalizacije poslovanja smo bili na področju
izobraževanja zaposlenih primarno pozorni na potrebe po
pridobivanju strokovnih vsebin, ki so pomembne za obstoj in razvoj
osnovne dejavnosti družbe. Hkrati pa smo zaradi vse večjega
zavedanja, da je za poslovni uspeh izjemnega pomena uspešna
interakcija med njenimi člani, tj. zaposlenimi, predvideli
usposabljanje vodij ter prodajne ekipe na področju mehkih veščin,
s poudarkom na komunikacijskih in vodstvenih sposobnostih ter
timskem sodelovanju.
Ob spremembah, ki izhajajo iz tekočega poslovanja družbe, bo
leto 2016 zaznamovano tudi s procesom združevanja družbe
Elektro energija in družbe GEN-I. Glede na vsa aktualna dogajanja na slovenskem energetskem trgu in v želji uspešnega poslovanja v zahtevnem, konkurenčnem okolju vidimo združitev s
strateškim partnerjem kot edino pravo in dolgoročno priložnost
pravzaprav za obe družbi. Združitev pomeni priložnost za čisto
vse zaposlene obeh družb, je priložnost za osebni razvoj, je pa
tudi priložnost za razvoj novih, še boljših storitev za vse naše odjemalce. l
mag.Violeta Irgl
FOTO Maj Pavček
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MIRNO LETO IZKORISTILI
ZA PRIPRAVO NOVOSTI
OE ORDO v 2015
E Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja so v
letu 2015 najbolj zaznamovale organizacijske spremembe
in razvoj na področju informacijske podpore. Organizacijsko je sredi julija del služb v OE ORDO, tj. službo za vzdrževanje VN, službo za dokumentacijo, oddelek za gradbeno dejavnost in oddelek za izgradnjo VN naprav s pooblastilom za vodenje prevzel g. Samo Šarec, izvršni direktor OE SDO.

O

Primarni cilj strateškega dela OE ORDO je
učinkovito planiranje vzdrževanja,
učinkovito načrtovanje razvoja omrežja ter
planiranje investicij v DEEI, ki se odraža v
stabilnem in zanesljivem obratovanju
distribucijskega omrežja znotraj minimalnih
standardov kakovosti oskrbe ter v
doseganju ustrezne kakovosti napetosti.
Po dveh letih premora smo ponovno začeli z dejavnostmi za informacijsko podporo vzdrževanju EEI v okviru projekta Maximo. Gre za sistem, ki bo nadomestil dosedanjo bazo tehničnih
podatkov, omogočil vodenje delovnih in varnostnih nalogov, razporejanje delovnih virov (delavci, oprema, material, storitve),
spremljanje stanja sredstev ter tehnično upravljanje s sredstvi.
Projekt je zelo zahteven in obsežen, zato vanj vlagamo ogromno
svojih naporov. Prepleta se tudi z vzpostavitvijo novega ERP (AX)
sistema in drugimi zunanjimi sistemi, kjer tudi tvorno sodelujemo kot nosilci področja investicij in vzdrževanja. Oba sistema
sta nujna za normalno poslovanje podjetja in prevzemata funkcijo starega IIS. V letošnjem letu smo zastavili temelje (PZI) za
oba projekta, v naslednjem letu pa bo potekala izgradnja in izvedba ter prehod v produkcijo.
Primarni cilj strateškega dela OE ORDO je učinkovito planiranje vzdrževanja, učinkovito načrtovanje razvoja omrežja ter planiranje investicij v DEEI, ki se odraža v stabilnem in zanesljivem obratovanju distribucijskega omrežja znotraj minimalnih standardov kakovosti oskrbe ter v doseganju ustrezne kakovosti napetosti. V ta namen skrbimo za poenotenje ključnih postopkov
dela in tipizacijo elementov omrežja. V letu 2015 so bile izdane
TS 34 za Priključne omarice, TS 167 za izvedbo TK povezav z
optičnimi kabli in GIZ TS 10 Univerzalni kabli ter GIZ 12 Usmeritve za gradnjo TP.
V letu 2015 smo na področju načrtovanja razvoja distribucijskega
omrežja pričeli s pripravo energetskih in ostalih podatkov za izdelavo študije Razvoja elektrodistribucijskega omrežja Elektro
Ljubljana REDOS 2040, ki je podlaga za dolgoročni optimalni
razvoj omrežja družbe. Izdelana sta bila tudi dva večja elektroenergetska elaborata, in sicer Prehod Hrastnika in Trbovelj na
20 kV napetostno raven obratovanja in Elektroenergetska analiza SN omrežja ter prehod na 20 kV napetostno raven na ob-

V Učno-vadbenem centru Domžale je bilo organizirano
in izvedeno 8 internih tehničnih izobraževanj:
- NV varovalni ločilniki: 26 udeležencev.
- NN odvodniki: 27 udeležencev.
- SN odvodniki: 24 udeležencev.
- Transformatorji: 27 udeležencev.
- Izdelava kabelskih končnikov Cellpack: 36 delavcev, ki
so dobili certifikat o znanju na tem področju.
- NN stabilizatorji: 30 udeležencev.
- Ozemljitve v SN in NN omrežju: 50 udeležencev.
- Zaščita distribucijskih transformatorjev: 25
udeležencev.
močju RTP Polje. Manjše elektroenergetske analize pa smo izdelali na območjih mesta Ljubljana, Grosuplja, Domžal, Mengša,
Trzina, Logatca, Ivančne Gorice, Novega mesta, Škocjana, Kočevja, Trbovelj in Litije. Za potrebe povečave električne priključne moči obstoječih odjemalcev in vključitve novih smo izdelali analize napajanja, kot so Krka, RCERO, Plastoform, CČN
Domžale, Špan in Melamin. Več manjših analiz smo opravili
tudi za potrebe izračuna izgub moči v omrežju in padcev napetosti, kakor tudi priključevanja razpršene proizvodnje na distribucijsko omrežje.
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Ključna investicija je bila izgradnja nove
RTP 110/20 kV Mengeš vključno z izgradnjo
110 kV daljnovodnega polja za napajanje
RTP Mengeš v RTP Domžale in izvedba 20
kV kablovodov za priključitev obrata Lek v
Mengšu in Papirnice Količevo.
Na področju vodenja investicij smo spremljali realizacijo plana
investicij in operativnih planov za leto 2015 ter pripravljali planske dokumente družbe za leto 2016 in za triletno obdobje 2016
- 2018. Plan investicij za leto 2015 znaša 27,2 milijona EUR in
po Operativnem planu za 4. kvartal načrtujemo tudi realizacijo
v tem obsegu. Ključna investicija je bila izgradnja nove RTP 110/20
kV Mengeš vključno z izgradnjo 110 kV daljnovodnega polja za
napajanje RTP Mengeš v RTP Domžale in izvedba 20 kV kablovodov za priključitev obrata Lek v Mengšu in Papirnice Količevo. Zaradi zapletov pri izvedbi javnih naročil se je zamaknila planirana izvedba 2x110 kV daljnovodov RTP Kleče – RTP
Litostroj in RTP Potoška vas – Trbovlje. S ciljem polne realizacije Plana investicij so bila z Operativnim planom investicij za
4. kvartal 2015 planirana sredstva prerazporejena tudi na izvedbo
20 kV kablovodov za izvedbo že omenjenih vključitev v RTP
Mengeš, iz RTP Litija proti Kresnicam in na izvedbo 2. odseka
20 kV kablovoda iz RTP Trebnje proti Žužemberku.

Načrti za prihodnje leto
Plan investicij za leto 2016 v vrednosti 26 milijonov EUR
ostaja vrednostno podoben letošnjemu planu. Poleg dokončanja letos pričetih 2x110 kV daljnovodov RTP Kleče –
RTP Litostroj in RTP Potoška vas – Trbovlje je v prihodnjem
letu najpomembnejši objekt izgradnja 2x110 kV daljnovoda
RTP Bršljin – RTP Gotna vas v dolžini dobrih 10 km. Ta daljnovod bo napajal tudi novo RTP 110/20 kV Ločna, ki jo gradi
SODO. Poleg tega za leto 2016 načrtujemo tudi pričetek izgradnje ob žledolomu leta 2014 porušenega daljnovoda
RTP Logatec – RTP Žiri. Med SN objekti so ključne investicije izgradnja 1. odseka 20 kV kablovoda iz RTP Trebnje proti
Žužemberku, zaključevanje 20 kV kabelske zanke iz RTP Polje proti Zalogu in pričetek izgradnje 20 kV kablovoda RTP
Domžale - JUB Dol.
Na področju vodenja in nadzorovanja DEES smo zabeležili razmeroma mirno leto. Pomembnejši dogodki so bili vključitev RTP
Mengeš in priklop odjemalcev Količevo Karton, Lek Ljubljana,
Lek Mengeš, RCERO, Litostroj Jeklo skladno z novimi soglasji. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem smo izdelali analizo
obstoječega DCV in pripravili projektno nalogo ADMS-DCV.
ADMS funkcionalnosti omogočajo večji nadzor in hitrejši odziv ob okvarah, hkrati pa bo omogočena povezljivost DCV z ostalimi sistemi v podjetju, s tem pa bodo informacije dostopne večjemu krogu delavcev Elektro Ljubljana.
Na izvajalskem delu OE ORDO smo odpravili še zadnje posledice žledoloma na 110 kV daljnovodih. Uspešno smo zaključili
razpis, preko katerega smo se elektrodistribucijska podjetja opremila z dodatnimi 18 montažnimi havarijskimi stebri, kar pomeni,
da smo v Sloveniji sedaj dobro pripravljeni na morebitne nara-
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vne nesreče. V kratkem času lahko tako s skupnimi močmi saniramo do 10 kilometrov podrtih visokonapetostnih daljnovodov. S pomočjo skupin za izgradnje iz DE Ljubljana mesto in
DE Trbovlje smo izvedli tudi zamenjavo izolatorjev na enem sistemu dvosistemskega 110 kV daljnovoda iz Novega mesta do
Črnomlja. Drugo polovico opreme bomo zamenjali v letu 2016
in s tem podaljšali življenjsko dobo celotnega daljnovoda. V
vzdrževanje je bil letos predan tudi nov objekt RTP 110/20 kV
Mengeš, kjer smo uvedli nove tehnološke rešitve, uporabili nove
metode funkcionalnih preizkusov, dodatna skrb pa je bila posvečena obratovalno tehnični dokumentaciji ter izobraževanju posluževalcev. V letu 2016 bodo v ospredju redna vzdrževalna dela
v RTP-jih, RP-jih in na daljnovodih. Na daljnovodnem odseku
110 kV daljnovoda od Kleč do Vrhnike bomo najbolj kritične
nosilne stebre zamenjali z zateznimi in s tem zmanjšali ranljivost daljnovoda za večje mehanske obremenitve. Nadaljevali
bomo s postavitvijo novih, oziroma zamenjavo dotrajanih avtomatiziranih ločilnih mest na SN omrežju ter skrbeli za nemoteno
oddajo signala za krmiljenje tarife – MTK, kjer se v prihajajočih letih, zaradi počasne realizacije zamenjave števcev z AMI,
kaže potreba po revitalizaciji MTK oddajnega sistema.
V letu 2015 smo pripravili oziroma pridobili dokumentacijo, ki
jo je bilo potrebno izdelati za namen prostorskega umeščanja,
pridobivanja gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj in del, ki
se izvajajo v skladu z uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist za VN energetske objekte. Pridobili smo pravnomočno gradbeno dovoljenje za nadzemni del daljnovoda za objekt 2 x 110
kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas. Intenzivno smo pridobivali
pravico za prvo fazo izgradnje objekta DV 2x 110 kV RTP Grosuplje – RTP Trebnje in za sanacijo DV Logatec – Žiri. V letu
2016 načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za prvo fazo
izgradnje objekta DV 2x 110 kV RTP Grosuplje – RTP Trebnje,
izdelavo PZI dokumentacijo za sanacijo DV Logatec – Žiri in
pridobitev vseh dokazil o pravici do gradnje. Izdelali bomo PGD
dokumentacijo za RTP 110/20 kV Ivančna gorica, pridobili pravico za izgradnjo daljnovoda za vključitev RTP 110/20 kV Dobruška vas in izdelali dokumentacijo RTP 110/20 kV Hrastnik.
Pričakujemo tudi, da bo sprejet Državni prostorski načrt za objekt DV 2x 110 kV Kamnik – Visoko.
V OE ORDO smo aktivno sodelovali pri podpisu Aneksa št. 4 k
pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
ter pri pripravljanju pripomb na predloge Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije, Pravilnika o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj, Pravilnika o strokovnem usposabljanju in
preizkusu znanj za upravljavca energetskih naprav, Zakona o
urejanju prostora, Gradbenega zakona, Zakona o pooblaščenih
arhitektih in inženirjih ter Uredbe o energetski infrastrukturi.
Z ARIS orodjem smo popisali procese s področja upravljanja z
infrastrukturo, katerih nosilec je OE ORDO. Procesi so smiselno
vpeti v procesni področji Razvoj DEEO ter Obratovanje in vzdrževanje DEEO. Z njimi smo definirali naloge, odgovornosti, dokumente in aktivnosti, s katerimi uresničujemo strateške cilje
družbe in cilje energetske politike za zagotavljanje varne, zanesljive in kakovostne oskrbe uporabnikov električne energije. l
Matjaž Osvald, izvršmi direktor OE ORDO
FOTO Marko Piko
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USPEŠNO AKTIVNI
OE Storitve na distribucijskem omrežju
v letu 2015
letu 2015 je v OE SDO prišlo do kadrovskih sprememb,
saj sem s 1. majem prevzel vodenje enote kot izvršni
direktor. Po kratkem uvajalnem obdobju sem s
pooblastili predsednika uprave prevzel še vodenje službe za
vodenje investicij, službe za dokumentacijo ter službe za
vzdrževanje VN naprav. Namen teh sprememb je predvsem
združevanje vseh izvajalskih del v eni organizacijski enoti, kar
postavi jasno razmejitev med obratovanjem in načrtovanjem
elektroenergetske infrastrukture ter izvedbo del.
Za leto 2015 je bilo značilno tudi to, da je preteklo brez večjih
neugodnih vremenskih razmer.
Na DE je delo potekalo v skladu s kvartalnimi in letnimi plani.
Najbolj intenziven je bil že tradicionalno četrti kvartal, kjer so
se poleg rednih aktivnosti še bolj intenzivno izvajale
investicijske dejavnosti na SN in VN objektih.
Tako kot prejšnja leta smo z lastnimi zmogljivostmi izvedli vsa
načrtovana dela na 110kV prostozračnem omrežju (Potoška vas
- Trbovlje, Bršljin - Gotna vas, RP Hudo - RTP Metlika/
Črnomelj) ter vsa dela na optični infrastrukturi na daljnovodih.
Zaradi povečanega obsega teh del v prihodnosti bomo usposobili
dodatno ekipo za delo na daljnovodih, ki jo bodo sestavljali
sodelavci iz DE Trbovlje in DE Novo mesto.
V letu 2015 smo na DE Ljubljana mesto poskusno sami izvedli
polaganje optičnih kablov v kabelsko kanalizacijo, kar bo eden
od ciljev razširitve naše dejavnosti tudi v prihodnje.
Na področju tržnih storitev bo realizirano uspešno leto, ki bo
nekoliko preseglo lanskoletno.
Na segmentu elektromontažnih del smo izvedli nekaj objektov,
ki smo jih v komercialnem smislu spremljali že dlje časa.
Uspešno smo izvedli nekaj obsežnih in vrednostno večjih
objektov, za katere smo dobili nove reference. Nekaj večjih
tržnih poslov smo tako kot v prejšnjih letih izvedli tudi izven
področja našega podjetja (KB Ruše, TP Planica, TP Dom Danice
Vugrinec, Urgenca Jesenice, napajanja za elektro polnilne
postaje na bencinskih servisih), ki v segmentu elektromontažnih
del predstavljajo približno 18 % delež, ta je bil v lanskem letu
dobrih 10 %.
Vse to je posledica uspešnega izvajanja komercialnih aktivnosti
in večje prepoznavnosti tudi izven meja našega območja.
Na segmentu izvajanja priključkov pričakujemo približno 15 %
večjo realizacijo kot leto prej, na segmentu projektiranja za trg
pa približno 30 % večjo realizacijo.
Naše podjetje je na trgu poznano kot uveljavljeno podjetje z
referencami, znanjem, opremo in usposobljenimi kadri za
izvajanje vseh vrst elektromontažnih del. Prav prepoznavnost,
reference in rezultati nam nakazujejo, da smo kljub krizi in veliki
konkurenci na pravi poti k doseganju še boljših rezultatov.
Poleg izvajanja osnovnih ključnih nalog organizacijske enote,
tj. distribucije električne energije, gradnje, vzdrževanja in
razvoja distribucijskega omrežja ter zanesljivosti oskrbe z
električno energijo bomo poskušali po najboljših močeh vpeljati
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in izvajati naslednje aktivnosti: izobraževanje in izvajanje del
na področju VN kabelske tehnike ter del pod napetostjo za lastne
potrebe in trg; izobraževanje in izvajanje del na področju
optičnih kablov; izboljšanje projektnega vodenja za večje
investicije/projekte oziroma objekte večjih vrednosti;
izboljševanje organizacije del in optimiranje izrabe delovnega
časa za zagotavljanje izvedbe vzdrževanja elektroenergetske
infrastrukture, lastnih investicij in tržnih del v okviru
normativov; sodelovanje pri potrebnih testiranjih in ostalih
dejavnosti v zvezi s projektom AXEL in aktivnostih pri uporabi
programa Maximo in izboljšanje uporabe enotnih popisov del,
tipizacije in kalkulacij na projektantskem področju.
V okviru omenjenih dejavnosti bi bilo smiselno nadaljevati in
nadgraditi projekt del pod napetostjo tako v smislu
izobraževanja kot tudi v smislu večjega trženja te storitve ter
izobraževanje in izvedbo del na področju VN kabelske tehnike
za lastne potrebe in trg, saj je v prihodnje predvidenih kar nekaj
projektov na tem segmentu elektromontažnih del. Podobno velja
za izvedbo del na področju optičnih kablov.
Več časa bo potrebno posvetiti tudi pravočasni pripravi različnih
javnih razpisov, ki so potrebni za izvedbo večjih projektov.
Pospešiti bo potrebno tudi delo posameznih tehničnih komisij, ki
z izdajanjem ustreznih novih in prenovljenih tehničnih smernic
tudi lahko pripomorejo k izboljšanju normativov, uporabi novih
tehnologij kot tudi optimizaciji oziroma zmanjševanju stroškov
na različnih področjih.
V zvezi s sistemom vodenja kakovosti bomo z upoštevanjem
priporočil in ukrepov ter posledično z dopolnitvijo obstoječih
predpisov in navodil poskušali izboljšati organizacijo ter
pripravo dela tako na reguliranem kot tržnem segmentu; tudi
tako bomo skrbeli za optimizacijo delovnih nalog, stroškov in
analiziranja ter spremljanja porabe sredstev investicij.
Vsem zaposlenim v enoti in tudi ostalim sodelavcem v družbi se
zahvaljujem za njihov trud in prispevek pri uspešni realizaciji
zadanega plana. Sodelavkam in sodelavcem, njihovim bližnjim
ter vsem našim upokojencem želim v prihajajočem letu veliko
zdravja, osebne sreče in uspehov! l
Samo Šarec, Izvršni direktor OE SDO
FOTO Maj Pavček
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ZAZRTI V SVETLO PRIHODNOST
OE Storitve za uporabnike 2015
toritve za uporabnike, učinkoviti komunikacijski kanali in
uporabniška izkušnja so ključni za poslovanje podjetja.
Za nadaljnjo rast in krepitev podobe podjetja pa je pomemben konstruktiven in ciljno usmerjen pristop zaposlenih, ki
je v OE SU del vsakdana in v zavesti vseh zaposlenih.
OE SU lahko v grobem opredelimo z naslednjimi poglavitnimi
procesi: merjenje električne energije, obračun uporabe omrežja,
komunikacija z uporabniki omrežja ter dobavitelji in zagotavljanje dostopa do sistema. Navedene procese v zaključeno celoto odlično in uspešno nadgrajuje proces izvajanja naprednih
storitev.
Uvedba novega informacijskega sistema eIS je zahtevala precej
dodatnih aktivnosti za zagotovitev nekaterih ob prehodu ne-implementiranih nujnih funkcionalnosti v procesu življenjskega cikla uporabnika ter pripadajočih orodij za poročanje (analitiko).
Na področju načrtovanega uvajanja napredne merilne infrastrukture smo cilje v obravnavanem letu uspešno realizirali. V
obravnavanem letu smo opremljanje merilnih mest z napredno
merilno infrastrukturo (NMI) nadaljevali na področju nadzorništev Novo mesto, Vrhnike in del DE Ljubljana mesto ter nadzorništva Kamnik. Skupno je bilo nameščenih preko 15.000 naprednih števcev el.en. Število nameščenih naprednih števcev na
področju Elektra Ljubljane je tako preseglo število 105.000, kar
je skoraj 32-odstotni delež vseh MM.
Glede na to, da segment merjenja električne energije s stališča
delovne intenzivnosti predstavlja levji delež v OE SU, smo optimizaciji stroškov dela namenili še posebno pozornost. Z izvedenimi ukrepi smo pri daljinskem odčitavanju, pri katerem podatke pridobivamo dnevno, zmanjšali stroške za 10 %/odbirek,
pri ročnem popisovanju pa za 4 %/odbirek, glede na podatke za
leto 2014. V procesu prevzema in priklopa merilnega mesta smo
z racionalnejšim postopkom in enkratnim obiskom zmanjšali
število potrebnih ur za 16 %, kar na letni ravni predstavlja preko
1.500 delovnih ur. Nadaljujemo tudi z rednim izvajanjem statističnega vzorčenja, kjer se po ocenah iz tujine pričakuje občutno
zmanjšanje stroškov overjanja merilnih naprav. V letu 2015 smo
po načinu statističnega vzorčenja izvedli pregled 562 vzorcev,
ki so vsi uspešno prestali pregled in tako meroslovni žig za nadaljnja 4 leta podaljšali kar 27.771 števcem el.en.
Z vpeljavo nove programske podpore klicnega centra smo povečali zanesljivost delovanja poglavitnega komunikacijskega kanala in optimizirali stalne stroške obratovanja. V povprečju zagotavljamo zavidljivo 90-odstotno ''pokritost'' dohodnih klicev,
v letu 2014 ustanovljenega enotnega klicnega centra, kar je za
marsikateri primerljiv klicni center praktično nedosegljiv cilj. Z
letom 2015 smo pričeli s kontinuiranim merjenjem zadovoljstva
uporabnikov omrežja pri reševanju reklamacij. Le na podlagi
povratnih informacij s strani uporabnikov lahko procese in pripadajoče komunikacijske kanale sproti prilagajamo in izboljšamo rezultate merjenja zadovoljstva uporabnikov.
Z Renault Slovenija smo uspešno sodelovali pri promocijski
kampanji novega električnega vozila ZOE (E-taxi), predvsem z
zagotovitvijo premičnih polnilnih postaj. Glede na strategijo EU
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Marija Košir, Igor Volf, Tadej Šinkovec, Nataša Oblak,
Klemen Hrovat in Uršula Krisper

po obveznem zagotavljanju polnilne infrastrukture na javnih površinah mestnih občin do leta 2020 smo MOL nudili vso podporo pri pripravi pripadajočega koncepta.
Virtualna elektrarna za zagotavljanje terciarne rezerve ostaja
zgodba o uspehu v podjetju. Kljub nekoliko zmanjšanem obsegu
aktivnosti le-te v letu 2015, ob sicer večjem naboru sodelujočih
partnerjev, smo uspešno prestali kvalifikacije za leto 2016.
Ne smemo pa mimo mednarodnih raziskovalnih projektov, v katere smo aktivno vključeni:
• ICT4EVEU – informacijska rešitev za nadzor nad uporabljeno
infrastrukturo za električna vozila in uporabnike;
• MOBINCITY – v e-vozilo vgrajen sistem, ki na podlagi sprejetih podatkov optimizira pot e-vozila;
• E-Badge – inteligentni mehanizem za balansiranje na mejah
Avstrije, Italije in Slovenije, ki vključuje sisteme virtualnih
elektrarn in pomaga pri upravljanju prenosnega ter distribucijskega omrežja;
• VPP4DSO – rešitev za optimiziranje obratovanja omrežja v posebnih razmerah s prilagajanjem generacije in odjema delovne
in jalove energije.
Od leta 2011 do decembra 2015 je tako podjetje Elektro Ljubljana
za opravljeno delo na EU projektih prejelo 352.371,95 EUR.
Prihodnost je tu, sooblikujemo jo že v sedaj z definiranjem ciljev in samim načrtovanjem. Ob ciljni usmerjenosti in konstruktivnem pristopu ekipe OE SU se pripadajočemu procesnemu
področju obeta svetla prihodnost.
Vsem sodelavcem se najlepše zahvaljujem za uspešno leto, ki je
za nami. V letu 2016 pa vsem zaposlenim in njihovim bližnjim
želim predvsem zdravja, veselja in uspehov na vseh področjih.l
Igor Volf
FOTO Maj Pavček
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UVAJAMO NOVE TEHNOLOGIJE
Povezujemo področji informatike in telekomunikacij

letu 2016 bomo združili dve službi, katerih osnovni tehnologiji sta v vsakdanjem življenju že eno; to sta informatika in komunikacije. Zato raje kot SIS in TK uporabljamo izraz IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije).
IKT je danes praktično povsod. Glede na svetovne trende bomo
kmalu povsem odvisni od njega. Vstopa v naše domove (“smart
homes”), v Slovencem ljube avtomobile (e-mobilnost), celo
država se je razvila v e-upravo in e-recept. S tem pa odpiramo
vrata nevarnostim, ki jih prinaša razvoj. Ne samo, da samo od
IKT odvisni, ta odvisnost žal ni poceni. Našo odvisnost lahko
nekdo tudi neprimerno izkoristi.
V letu 2016 se bo služba IKT Elektro Ljubljana posvečala varnosti in zaščiti, prenovi poslovnih procesov, mobilnosti zaposlenih,
obvladovanju stroškov storitev Elektra Ljubljana, sledljivosti
storitev IKT, iskanjem vzorcev nad velikimi količinami podatkov ... Ti splošni izrazi, ki se skladajo s svetovnimi trendi na našem področju, imajo za seboj konkretne projekte, s konkretnimi
imeni in cilji. Nekatere združba že pozna, na primer AXEL (prenova poslovnih aplikacij), pTKo (prenova Telekomunikacijskega
omrežja), vpeljava ITIL principov v IKT življenje združbe. Z drugimi pričenjamo v prihodnjem letu.
Zgradbe podjetja smo se namenili popeljati bliže mobilnim napravam in jih opremiti z Wi-Fi tehnologijo. Pri tem moramo
maksimalno poskrbeti za varnost in nadzor nad dostopanjem v
brezžično omrežje.
Na področju omrežja ločujemo procesno omrežje od poslovnega
omrežja. Pri tem uvajamo nove tehnologije. Na drugi strani uvajamo nove uporabniške rešitve, nov poslovni sistem, sistem obvladovanja sredstev, zmanjšujemo količino papirja v poslovanju,
odpravljamo dela, ki ne prinašajo visoke dodane vrednosti, dajemo kolegom možnosti za razvoj.
Posebno, bolj skrito delo predstavlja standardizacija storitev v
IKT. Uporabili bomo »dobre prakse obvladovanja IKT«, ki jih
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z angleško kratico imenujemo ITIL (angl. »Information Techoolgy Infrastructure Library«). Vse, kar se zgodi v procesih podjetja, je v velikem odstotku povezano z IKT. Moramo torej vedeti, kje je napaka nastala. Poleg tega pa tudi, na kaj je napaka
še lahko vplivala. Zato uvajamo enotno vstopno točko in sledljivost reševanja posamezne prijave.
Zanimivo področje, ki prehaja v IKT, je obvladovanje velikih
količin podatkov, ki nastanejo na merilnih mestih. Posebna matematika začne veljati pri količinah, ki jih »grmadijo« stroji in
ne več ljudje. Poiskati bomo morali načine, da to bogastvo obdelamo in na osnovi rezultatov izvedemo modre poslovne odločitve.
Še preden omenjeni podatki pridejo do uporabnikov, sodijo v IKT
tudi tehnologije za prenos teh podatkov. Iskali bomo cenovno
ugodne načine prenosa. Morda so to digitalne radijske zveze, ki
jih ravno testiramo tudi na ALM (avtomatskih ločilnih mestih),
morda LTE tehnologija ali prihajajoča LoRA (tehnologija, podobna Wi-FI na nizkih frekvencah). Če bo mogoče in cenovno
upravičeno, bo to optična povezava.
Pomemben del IKT je obvladovanje stroškov, ki jih povzročajo
omenjeni projekti. Elektro Ljubljana je močno povezana s hčerinskim podjetjem Informatika, kjer za nas poganjajo obračun,
podporo življenjskemu ciklu odjemalca, tehnično bazo podatkov
… Zato moramo obvladovati stroške storitev, ki jih nudijo, zato
se tudi trudimo doseči tržni pristop in beleženje dejansko opravljenega dela. Pri omenjenih rešitvah so možnosti nadgradenj,
ki bi pospešile procese v Elektru Ljubljana. Znižujemo stroške
vzdrževanja in podaljšanih garancij tudi na ostali opremi. Zato
šolamo lastne kadre.
V IKT nas je skupaj 33. Vendar v podjetju nismo zaradi sebe,
pač pa smo servisna storitev procesom in njihovim uporabnikom.
IKT niso strežniki, usmerjevalniki in optični kabli. Je mnogo več.
Je vse našteto in vse, kar podpre procese, ki jih zaposleni opravljajo dnevno. Je v resnici način, kako je organizirano delo posameznika. To so organizacijski predpisi v digitalni obliki. Podpiramo procese, tako da dostavimo podatek na pravo mesto ob
pravem času in s tem omogočimo odločanje. Ker poznamo tokove podatkov na teoretični IKT ravni, lahko povemo, kako naj
se proces odrazi v praksi. Nikoli pa nismo (razen za celovitosti)
odgovorni za samo vsebino informacije.
IKT uporabljamo, vendar nismo spremenili miselnosti še iz časov po 2. svetovni vojni. Zato imamo včasih občutek, da je IKT
predrag. Projektna skupina AXEE se zelo trudi spremeniti to obstalost v preteklosti. Pri tem nam uprava stoji povsem ob strani.
S sodelavci, lastniki procesov, uvajamo drugačne procese z enakimi cilji. Pri tem sledimo splošnim standardom.
Nihče od nas se ne pritožuje nad novim prenosnim telefonom,
ko ga 14 dni po prejemu ureja, prilagaja, izgublja podatke, se uči
njegovih novih funkcij; to nam v IKT daje upanje, da je ta tehnologija torej lahko razumljena in dobro sprejeta tudi na poslovnem področju. l
Alenka Kolar
FOTO Maj Pavček
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ZA NAMI JE ZAHTEVNO,
DINAMIČNO IN USPEŠNO LETO
OE RFS v letu 2015

letu 2015 smo lahko spremljali zelo dinamično gibanje
na finančnih trgih. Prvič v zgodovini so se evrske obrestne mere pomaknile v negativno raven. Politika negativnih kratkoročnih obrestnih mer, deflacije v evro območju in
visoke presežne likvidnosti na trgu je rezultirala v znižanju depozitnih obrestnih mer. Zato so se znižale tudi obrestne mere, ki
jih družba prejema za depozite na odpoklic. Sredi januarja leta
2015 je Švicarska centralna banka presenetila finančne trge, ko
je sporočila, da bo prenehala z vzdrževanjem tečaja nad 1,20 franka
za en evro. Po letu 2011 je to že druga, še bolj ekstremna sprememba deviznega tečaja, ki je ponovno potrdila, da ni predvidljivih valut. Vse dokler globalno gospodarstvo ne bo doseglo stabilnejše rasti, ne moremo izključiti negotovosti na valutnem trgu.
OE RFS je v letu 2015 nadaljevala dolgoročno strategijo, ki predvideva prestrukturiranje obstoječega dolga družbe z namenom
izboljšanja likvidnosti družbe, znižanja stroškov obstoječih kreditov in izboljšanja poslovnega rezultata družbe. Tudi letos smo
predčasno poplačali del dolgoročnih kreditov, uspešno smo se
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Tudi letos smo predčasno poplačali del
dolgoročnih kreditov, uspešno smo se
pogajali in s tem podaljšali ročnost
obstoječih kreditov in znižali efektivne
obrestne mere na že obstoječih kreditih.
pogajali in s tem podaljšali ročnost obstoječih kreditov in znižali efektivne obrestne mere na že obstoječih kreditih. V začetku
oktobra smo podpisali dolgoročno posojilno pogodbo z Evropsko investicijsko banko o financiranju strateških projektov družbe.
Družba bo sredstva, ki jih bo črpala v več tranšah v obdobju 20152017, porabila za investiranje v prenovo in obnovo distribucijskega elektroenergetskega omrežja. Zaradi uspešnega poslovanja in dobre bonitetne ocene družbe smo uspeli najeti dolgoročni kredit po ugodni obrestni meri, ki je primerljiva z obrestnimi
merami za financiranje infrastrukturnih objektov v EU.
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Prenova poslovno-informacijskega sistema
OE RFS je od maja leta 2015 intenzivno vpeta v prenovo poslovno-informacijskega sistema (ERP). Prenova ERP predstavlja
temeljit in korenit proces in zahteva velike spremembe, tako organizacijske kot spremembe procesov in delovnih praks. Zavedamo se, da so informacijske spremembe vedno del strategije
splošne optimizacije poslovanja družbe, znižanja stroškov in zvišanja dodane vrednosti. Vsled temu smo v OE RFS proaktivno
pristopili k strateškemu projektu naše družbe.
Trenutno smo v zaključni prvi fazi prenove, v kateri smo skozi
popis in analizo obstoječega stanja zajeli funkcionalne in procesne zahteve, identificirali zahteve in procese, ki odstopajo od
standardne rešitve in konceptov izvajalca, pripravili opis testnih
scenarijev s konkretnimi primeri in intenzivno sodelovali pri
usklajevanju dokumentov funkcionalnih potreb. Proaktivno smo
sodelovali in skrbeli, da so vključeni vsi procesi znotraj področja
računovodstva, financ in kontrolinga ter da so za posamezne procese opredeljene procesne in funkcionalne zahteve.
Tudi v letu 2016, ko bo izvedeno testiranje funkcionalnih zahtev in usposabljanje končnih uporabnikov, bo OE RFS imela pomembno vlogo pri uspešni vpeljavi novega ERP v poslovanje
podjetja.

V letu 2015 smo dejavno sodelovali tudi pri
pripravi novega akta o omrežnini, kajti z
letom 2015 se zaključuje regulativno
obdobje 2013-2015. Agencija za energijo z
novim aktom za naslednje regulativno
obdobje 2016-2018 spreminja tako
metodologijo za določitev regulativnega
okvira kot sam obračun omrežnine.
V okviru projekta uvedbe elektronskega dokumentnega sistema
smo med letom uspešno razširili modul Likvidiranje vhodnih računov še na preostale vrste prejetih računov (investicije, material). V naslednjem letu načrtujemo, da bomo elektronski dokumentni sistem nadgradili z modulom Pogodbe, s čimer bomo zagotovili celovito podporo procesu priprave in hrambe pogodb.
Poleg teh računovodsko in finančno pomembnih kategorij bo programski modul podprl tudi delovanje vložišča in tako celovito
zaokrožil elektronsko podporo na celotni vhodni dokumentaciji
družbe.
Sredi leta 2015 je stopil v veljavo spremenjen in dopolnjen Zakon o gospodarskih družbah, ki uvaja več novosti, predvsem v
družbah v večinski in pretežni državni lasti. Za družbo Elektro
Ljubljana, d.d. so pomembne predvsem spremembe glede:
- zastaralnih rokov za odškodninske zahtevke do organov vodenja v družbah, in sicer se le-ti podaljšajo;
- uvedbe odbitne franšize, vsaj v višini 10 % škode, pri zavarovanju odgovornosti članov organov vodenja in nadzora;
- poročanja odvisnih družb o poslih s povezanimi družbami;
- vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in konsolidira-
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nja računovodskih izkazov po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP).
Spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah narekujejo tudi spremembo računovodskih standardov. S 1. 1. 2016
tako stopijo v veljavo novi SRS 2016, ki bodo v računovodstvo
vnesli več novosti. V OE RFS zato že potekajo aktivnosti prilagoditve spremenjenim računovodskim predpisom skladno s pravili skrbnega računovodenja. Do tega trenutka zaradi kompleksnosti računovodenja dokončna odločitev o prehodu na mednarodne računovodske standarde (MSRP) v družbi še ni sprejeta, se pa močno nagibamo v smeri uvedbe mednarodnih računovodskih standardov v vse družbe skupine Elektra Ljubljana.
V letu 2015 smo dejavno sodelovali tudi pri pripravi novega akta
o omrežnini1, kajti z letom 2015 se zaključuje regulativno obdobje 2013-2015. Agencija za energijo z novim aktom za naslednje
regulativno obdobje 2016-2018 spreminja tako metodologijo za
določitev regulativnega okvira kot sam obračun omrežnine. Bistvene spremembe akta se nanašajo na določanje upravičenih stroškov delovanja in vzdrževanja, upoštevanje naložb na podlagi
presoje naložbenega načrta, posodobitev modela reguliranja s kakovostjo oskrbe ter meril in sheme spodbud za investicijske projekte na področju pametnih omrežij, uvedbo izvedbene spodbude za kvalificirane pilotne projekte na področju obračuna
omrežnine, določitev meril za prenos 110 kV omrežja itd., pri
obračunu omrežnine pa se med drugim poenostavlja obračun pri
odjemalcu in ureja obračunavanje prekomerno prevzete jalove
energije.
Agenciji za energijo smo predložili vse zahtevane podatke tako
za potrebe priprave nove metodologije za določitev regulativnega okvira kot tudi za potrebe rednega obračuna regulativnega
leta. Skladno s pogodbo smo tudi SODO-ju redno poročali o izvajanju pogodbeno dogovorjenih storitev in o investiranju na
področju regulirane dejavnosti družbe ter predložili vse zahtevane podatke in dokumentacijo za potrebe izvedbe preliminarnega in končnega obračuna najemnine in storitev.
Poleg tega redno pripravljamo informacije o poslovanju družbe
Elektro Ljubljana in njenih hčerinskih podjetij tudi za ostale uporabnike – notranje in zunanje. Med slednjimi so poleg agencije
in SODO-ja najpogosteje nadzorni svet družbe, Slovenski državni holding, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, AJPES, Statistični urad, banke in druge institucije. Za potrebe poslovnega
odločanja vodstva družbe pripravljamo različna poročila in analize, in sicer tedensko, mesečno in kvartalno oz. po potrebi.
Za konec naj še omenimo, da se je del sodelavk OE RFS sredi
leta preselil v skupne delovne prostore v VII. nadstropje, da bi
dosegli večjo medsebojno povezanost in složnost pri poslovnem
sodelovanju in boljšo organizacijsko klimo.
Vsem sodelavkam se zahvaljujem za zaupanje in sodelovanje v
letošnjem letu. Želim vam, da bo novo leto 2016 polno poslovnih uspehov, elana in motiviranosti ter predvsem sreče in osebnega zadovoljstva. l
mag. Marjan Ravnikar, izvršni direktor OE RFS
FOTO Maj Pavček

1 Akt o metodologiji za določitev reguliranega okvira in metodologije za
obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur.l. 66/15)
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POMLAJEVANJE EKIPE NA TERENU
Kadrovsko področje v letu 2015
ako kot vsako leto je bilo tudi leto 2015 na kadrovskem
področju izjemno pestro. Kadrovsko področje se namreč
vsak dan srečuje z novimi izzivi. Vseskozi pa je potrebno
iskati učinkovite načine za ustvarjanje dodane vrednosti za podjetje. Posameznim OE in DE v družbi smo se trudili biti učinkovita podpora s strokovnimi nasveti in hitrim odzivom pri reševanju tekoče kadrovske problematike. V nadaljevanju so na
kratko opisani ključni dogodki v letu 2015.
Novi akti in predpisi
Pa začnimo z najpomembnejšim. S 1. januarjem 2015 je pričela
veljati nova Podjetniška kolektivna pogodba Skupine Elektro Ljubljana, ki je usklajena z novo delovnopravno zakonodajo in panožno pogodbo elektrogospodarstva. V letu 2015 smo
prenovili tudi Pravilnik ukrepov Družini prijazno podjetje ter Pravilnik za evidentiranje delovnega časa.

T

Selekcija kadrov – umetnost, veščina ali srečna
roka?
Tako kot v športu trener potrebuje zmagovalno moštvo, tudi v
poslovnem okolju vodja potrebuje uspešno ekipo. Naloga vodje
je, da opravi delo ob pomoči svojih sodelavcev, zato je izbiranje
sodelavcev, s katerimi mu to lahko uspe, odločilnega pomena.
Vodenje in motiviranje sodelavcev sta gotovo dejavnik njegove
uspešnosti, vendar pa je izbor osebe, ki zmore, zna in hoče prispevati v njegovem timu, prvi korak k doseganju zastavljenih ciljev. Skrbna priprava na selekcijski proces je odločilen dejavnik
uspešnosti izbire. Ključ do uspešne selekcije pa je jasna predstava o tem, koga iščemo in kaj potrebujemo. Namen selekcijskega postopka je namreč izbrati takšnega kandidata, za katerega menimo, da bo pri opravljanju delovnih nalog uspešen. Čeprav daje zmaga v tekmi za delovno mesto marsikomu vtis selekcije najboljšega v vrednostnem smislu, gre pri izbiri kadrov
za to, da ločimo za delovno vlogo primernejše od manj primernih kandidatov. V družbi Elektro Ljubljana d.d. smo v skladu s
sprejeto kadrovsko strategijo tudi v letošnjem letu posebno pozornost namenjali izbiri naših bodočih sodelavcev ter tako nadaljevali s pomlajevanjem naše ekipe na terenu. Komisije za izbor novih sodelavcev, ki so bile imenovane s strani predsednika
uprave, so svoje odločitve o izbranem kandidatu sprejele soglasno. Vsi interni razpisi za prosta delovna mesta v družbi pa so
se ravno tako zaključili z uspešnim izborom ustreznega kandidata.

Planiranje kadrov
V sodelovanju z izvršnimi direktorji OE in direktorji DE smo
pripravili plan kadrov za prihodnje triletno obdobje. V veliko pomoč pri planiranju kadrov predstavlja uvedba razgovorov z zaposlenimi, ki v naslednjem letu izpolnijo pogoje za upokojitev.
Podatki o nameravani upokojitvi so za podjetje pomembni z vidika planiranja kadrov in s tem tudi zagotavljanja njegovega dolgoročnega razvoja. Odločitev o upokojitvi je seveda osebne narave, vsekakor pa vsako obdobje življenja prinese nekaj novega,
podjetje pa lahko tako da priložnost mladim.

Izobraževanje in razvoj kadrov
Znanje je naša pomembna konkurenčna prednost in tega se zelo
zavedamo, saj sodelavcem omogočamo izobraževanja in usposabljanja tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Izobraževanje in prenos znanja v družbi sta z leti vse pomembnejša, zato imamo tudi
lasten Učno vadbeni center v Domžalah. V letošnjem letu smo
zaposlenim omogočili vsa izobraževanja, ki so jih potrebovali
za nemoteno izvajanje svojih delovnih nalog tako na tehničnem
področju kot tudi na področju razvoja veščin komuniciranja, vodenja in timskega dela. V podjetju deluje tudi sistem mentorstva
za novo zaposlene sodelavce. Vlaganje v izobraževanje bo tudi
v prihodnje pomemben del strategije družbe.

Družini prijazno podjetje
V letošnjem letu smo uspešno prestali revizijo Polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Družba je uspešno implementirala vse ukrepe iz pravilnika. Za sodelavke smo organizirali preventivne preglede dojk; sodelavcem, ki so dlje časa odsotni, smo
na dom pošiljali naš interni časopis; v okviru Tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja smo izbrali darila za
dedka Mraza; najpomembneje pa je, da smo tudi v letošnjem letu
omogočili športne dejavnosti za zaposlene na podlagi individualne izbire. Tudi letos smo ostali zvesti tradiciji in organizaciji dobrodelne akcije za socialno ogrožene otroke.
Letošnje leto je zaznamovalo tudi intenzivno delo pri uvedbi
novega informacijskega sistema, ki se nam obeta s 1. januarjem 2017. Žal smo tudi v letu 2015 imeli nekaj disciplinskih postopkov. Tako kot vsako leto si tudi ob koncu tega leta želimo,
da bi jih bilo v prihodnjem letu čim manj. Več o samih številkah
v zvezi s kadrovsko strukturo v letu 2015 vam bomo posredovali v naslednji številki.
Vsem sodelavkam in sodelavcem želim zdravo in uspešno leto
2016. l
mag. Vesna Petrović, vodja kadrovske službe
FOTO Maj Pavček
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LETO IZBOLJŠAV
Kakovost in varstvo pri delu

Vesna Oman, Gregor Kita in Jani Škrbec

eto 2015 smo začeli s prehodom na novi standard ISO
27001:2013 in notranjimi presojami. Po prvem procesu
Kakovosti, imamo danes v ARISU popisanih in sprejetih
že preko 20 procesov od 30. Sledile so priprave na nov poslovnik kakovosti, ki je postal vitek dokument z opisano procesno
arhitekturo podjetja. Natančna zunanja presoja je potrdila, da se
trud, ki se vlaga v Sistem vodenja kakovosti, obrestuje, priporočila pa so še dodatno pripomogla k izboljšavam naših poslovnih procesov. Izvajanje kakovosti na terenu je pokazalo, da je interes vseh zaposlenih, da imamo delujoč sistem spremljanja kakovosti. Na področju varovanja okolja, ki ga pokriva standard
ISO 14001, smo bili v letu 2015 uspešni. Imeli smo samo 2 neželena dogodka, ki sta bila prijavljena in z ukrepi tudi sanirana.
Izdelani so bili novi NGO (načrti gospodarjenja z odpadki) in
optimizacija zabojnikov za ločevanje odpadkov. Izvajali so se
okoljski programi. Velik prihranek v energiji in posledično prijazno do okolja je bila tudi investicija v nova - energetsko varčna okna na Upravni zgradbi družbe.
Na področju varovanja informacij (SUVI) so bili zabeleženi in
obravnavani 4 neželeni dogodki. Sprejeti in realizirani so tudi
ukrepi za obvladovanje informacijskih tveganj. Kako pomembno je področje varovanja informacij, se pogosto zavemo šele,
ko je prepozno, zato sta zavedanje in poslovna kultura odločilni
pri preprečevanju takih dogodkov. ISO 27001 nam zagotavlja
analizo informacijskih tveganj in ocene tveganj z ukrepi, da smo
na grožnje pripravljeni.
Velik poudarek je bil tudi na obvladovanju tveganj. Vsak vzpostavljeni sistem terja določen čas, da se, »prime«. In se je prijel.

L

Imamo sistem, ki nam zagotavlja spremljanje neželenih dogodkov, definirane odgovornosti in ukrepanje za preprečevanje ponovitve. Z notranjo revizijo smo dodatno izpopolnili sistem upravljanja neželenih dogodkov s področja VZD. Varnost in zdravje
pri delu sta prva in najpomembnejša naloga nas vseh. Neodgovorna ravnanja pri delu lahko botrujejo veliki delovni nezgodi
ne le povzročitelja, ampak tudi ostalih zaposlenih, naših uporabnikov in družbe. V letu 2015 je bilo na področju varnosti in
zdravja pri delu 26 neželenih dogodkov (brez težjih poškodb),
kar je 9 prijavljenih neželenih dogodkov manj kot v letu 2014.
V zadnjem kvartalu smo imeli obisk inšpektorja za delo ter požarnega inšpektorja, ki nista ugotovila kršitev, le podala sta dodatne predloge.
Tudi odnos do alkohola in psihoaktivnih sredstev (drog) se spreminja. V letu 2015 smo bili vsi zaposleni vsaj enkrat nenapovedano testirani z alkotestom. In ko napišemo vsi, to pomeni vsi od vodilnih delavcev do izvajalcev na terenu. Prepovedali smo
tudi vnos alkohola v naše delovne prostore.
Spremenil se je tudi postopek nabave ter izločitev iz uporabe
osebne varovalne opreme kot tudi za delo povezanih sredstev z
zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu pred nevarnostjo električnega toka. Vsak zaposleni mora ob iztrošenosti vrniti dotrajano opremo, predložiti potrebne obrazce za odpis ter morebitni
nakup nove opreme. V začetku leta je bila objavljena prenovljena
Izjava o varnosti z oceno tveganja. Uvedla se je Aktivna minuta
na delovnem mestu za pisarniške delavce. Na področju nasilja
tretjih oseb sta izdelani dve navodili za ravnanje zaposlenih na
terenu ter v sprejemnih pisarnah. Udeleževali smo se obravnav
na senatu Invalidske komisije za naše zaposlene. V štiriletnem
obdobju se bo na posameznih lokacijah namestilo 8 defibrilatorjev. Prvič smo v podjetju izvedli pregled in ustrezno sanacijo
dveh zaklonišč, imeli smo tudi požarno vajo na lokaciji Slovenske ceste.
V letu 2016 nas čaka prehod na novi standard ISO 9001:2015,
Novi ISO 14001:2015, analiza ocen kazalnikov kakovosti, notranje presoje, notranje kontrole, zunanje presoje, analize tveganj SUVI, VZD, RO. Uvajanje posameznih elementov poslovne odličnosti po modelu EFQM ali EMS standarda. Procesna
analitika bo omogočila vpogled v učinkovitost procesov in optimizacijo poslovnih procesov ter učinkovito merjenje (BABOK).
Izvajanje posameznih dejavnosti Oddelka VZD se bo prilagodilo delovnim procesom terena. Kot cilj oddelka za leto 2016 je
prehod izvajanja teoretičnega preverjanja znanja v elektronsko
obliko. Zagotovo lahko pričakujemo tudi obiske inšpekcijskih
služb, ki so se že napovedale za leto 2016 s poudarkom izpolnjevanja zakonskih zahtev na terenu. Večji poudarek oddelka
VZD bo tudi na nadzoru sprejetih ukrepov za zmanjševanje in
obvladovanje tveganj. Nadaljevali bomo z nenapovedanimi testiranji z alkotestom, z ukrepi promocije zdravja na delovnem
mestu in zmanjševanjem tveganja nasilja tretjih oseb.l
Gregor Kita, vodja Službe za kakovost
FOTO Maj Pavček
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UČINKOVITO SERVISIRANJE PODJETJA
Splošna služba v letu 2016

odelavci v Splošni službi smo v leto 2015 vstopili z mislijo na množico zadev, ki jih je potrebno urediti v skladu
z gospodarskim načrtom podjetja ter na zadeve, za katere
poprej ni bilo ne sredstev ne časa ali pa se je našlo kaj nujnejšega. Dobra in utečena ekipa se je tako lotila rednega urejanja
poslovnih stavb in počitniških objektov, planirane nabave in
vzdrževanja vozil, delovnih strojev in orodij ter optimizacije procesov v vložišču, ekonomatu in telefonski centrali.
Prvo leto vseh navedenih procesov, združenih pod »eno streho«
Splošne službe, je prineslo tudi kadrovsko ojačitev. V Oddelek
stavb so poleg novega sodelavca prišli tudi gospodarji z DE, v
Oddelek avtoprometa in orodij pa vsi referenti avtoparka. Združitev gospodarjev se je izkazala za izredno učinkovito, sedaj vsa
manjša vzdrževanja ali popravila v Oddelku stavb izvedejo sami,
hitro in učinkovito. Ekipa skrbi tudi obratovanje naših poslovnih objektov, kot tudi za vzdrževanje počitniških objektov. Večje
prenove je bila deležna vila v Selcah, prenovili smo tudi vse kopalnice v Izoli in se lotili prenove kopalnic na Bledu. Nove posteljnine in televizorji v nekaterih objektih so še dodatno prispevali
k zadovoljstvu uporabnikov, da bo vsako leto bolje, pa se bomo
trudili še naprej.
Podjetje Elektro Ljubljana je staro podjetje, temu primerno bi
lahko označili tudi energetske lastnosti naših poslovnih stavb.
Ravno zvišanje energetske učinkovitosti, ki jo od nas terja tudi
zakonodaja, je eden temeljnih ciljev v zvezi s poslovnimi objekti. Izvedena je bila zamenjava oken na več objektih, prenove
fasad se in se bodo izvajale, vgrajujejo se termostatski ventili,
potratni objekti pa morajo biti čim prej energetsko sanirani. Vsaka
reorganizacija v podjetju za nas pomeni tudi dodatno delo; selitve in urejanje prostorov so se izvajali kot po tekočem traku, vmes
pa so bile uspešno izvedene tudi večje investicije. Največja je
vsekakor sanacija podzemne garaže in parkirišča nad njo na DE
ELM, tako po ceni kot tudi po obsegu in končnem zadovoljstvu
naše službe, ki ga nudi pogled na varen, saniran objekt, z urejenim sistemom parkiranja.
Oddelek avtoprometa in orodij se je usmeril k zanesljivemu in
stroškovno učinkovitemu vzdrževanju tehnike, večji skrbi uporabnikov za vozila in orodja ter potrebni nabavi v okvirih gospodarskega načrta. Združeni referenti avtoparka so sistem centralizirane nabave in vzdrževanja preko vodje oddelka, vodje
službe ter odgovornega direktorja izpilili do podrobnosti; ve se
kdo naroča, kaj, zakaj in za koliko. Za lažje in pravno pravilnejše vzdrževanje delovnih vozil so bile sklenjene pogodbe s pooblaščenimi serviserji posameznih tipov vozil. Kot dober gospodar skrbimo za vozila in orodje z rednim izvajanjem kontrol
po terenu. Te so najavljene, saj ne iščemo kršiteljev, temveč želimo vzpostaviti pravilen odnos do službene opreme. Omeniti je
potrebno tudi zahtevno nalogo oblikovanja gospodarskega načrta 2015 in pripravo načrta za obdobje 2016 - 2018.
Zaposleni v vložišču, ekonomatu in telefonski centrali so skupaj poskrbeli, da je pošta prišla pravočasno v prave roke, da je
stranka dobila pravi odgovor ter da je pisarniški material distri-

S

Vesna Malovrh Jeglič, Venera Panajotova in Valentina Petrič

buiran na vse konce našega podjetja. Pomembna prihajajoča
sprememba v zvezi s pošte je uvedba elektronskega dokumentnega sistema. Projekt je bil sicer narejen že v prejšnjih letih, v
zadnjih mesecih 2015 pa se je v okviru uvedbe novega informacijskega sistema v celotnem podjetju premaknil v sklepno
fazo. Pohvaliti se moramo še z nakupom večjih arhivskih prostorov v kleti poslovne stavbe na Slovenski cesti, kar nam bo
vsem v podjetju za daleč vnaprej olajšalo arhivsko delo.
V Splošni službi smo se v letu 2015 pospešeno lotili odprodaje
poslovno nepotrebnih nepremičnin. Poleg že vnaprej določenih
in s strani Sveta delavcev odobrenih prodaj določenih nekoriščenih počitniških objektov so se prodale skoraj vse najemniške
garaže in večje število zemljišč, na katerih stojijo tuji objekti,
prodaja pa se tudi nekaj praznih stanovanj. Za naslednje leto načrtujemo prodajo tovrstnih nepremičnin razširiti tudi na razna
manjša in prazna zemljišča, ki so v lasti našega podjetja in jih v
bodočnosti ne nameravamo uporabljati. Spisali ali posodobili
smo tudi nekaj pravilnikov in navodil; ne zato, ker imamo preveč časa, temveč zato, ker je bilo to potrebno in zahtevano.
Splošna služba bo v letu 2016 nadaljevala svojo usmeritev v
stroškovno optimalno in učinkovito servisiranje celotnega podjetja. Kaj delamo, torej veste, kdo smo, veste; če kaj potrebujete,
veste, komu poslati predlog za nabavo ali vzdrževanje, če vas
slučajno že nimamo v gospodarskem načrtu. Upam, da ste naš
trud do sedaj že zaznali; popolni sicer res nismo, se bomo pa potrudili, da bomo čim bližje temu. Uspešno leto želimo tudi vsem
vam, sodelavkam in sodelavcem! l
Egon Hoda
FOTO Maj Pavček
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IGNORANTIA IURIS NOCET
Pravna služba v letu 2015

Đorđe Perić, Martina Pohar in
Mitja Breznik

latinskim izrekom Ignorantia iuris nocet (nepoznavanje
prava škoduje) me je na prvem izpitu na Pravni fakulteti
v Ljubljani seznanil profesor Rimskega prava v trenutku
vpisa negativne ocene v indeks. Ni kaj, bilo je zelo poučno.
V želji, da tudi vi, spoštovani sodelavci, ne bi trpeli negativnih
posledic nepoznavanja prava, kot se je to pripetilo tedaj še neukemu študentu, smo se v pravni pisarni trudili delovati tudi v iztekajočem letu. V pretežni meri smo se ukvarjali s tekočimi opravili, zlasti s (pravnimi) vprašanji s področja energetske zakonodaje ter s tem povezanimi postopki in pogodbenimi odnosi. Tekoče delo je obsegalo tudi vprašanja s splošnega področja, stvarnega prava in pogodbenega prava ter tematike specialne zakonodaje, kot so informacije javnega značaja, varstvo konkurence
in potrošništva, upravnimi postopki (vezanimi tako na odnose z
Agencijo za energijo, SODO d.o.o., prisilnimi služnostmi ipd.)
in drugimi pravnimi področji. Statistika uspešno rešenih sodnih
postopov je bila tudi v letošnjem letu pozitivna, posebno pa smo
veseli letošnje odločitve Vrhovnega sodišča RS, ki je potrdila
stališče naše pravne pisarne, in sicer, da je priposestvovanje služnosti na gospodarski javni infrastrukturi pravno dopustno (podrobnosti s tem v zvezi so bile že predstavljene v eni od lanskih
številk Elektro novic). Dolgoročno takšna odločitev prav gotovo
pomeni upad odškodninskih zahtevkov in postopno formalnopravno ureditev »neurejenih« stvarno pravnih razmerij.
V letošnjem letu smo v pravni pisarni dokončno in celovito prevzeli tudi proces vodenja izvršilnih postopkov. Do sedaj se je izterjava vodila s strani OE RFS, pravna pisarna pa je postopke
prevzela šele v primeru ugovora dolžnika oziroma ob začetku
pravdnega postopka. Nova interna ureditev sicer pomeni povečano obremenitev pravne pisarne, vsebinsko pa je brez dvoma
korak v pravo smer in bo dolgoročno pomenila racionalnejše in
učinkovitejše vodenje izvršb, predvsem pa pričakujemo manj
ugovorov dolžnikov ter s tem hitrejše zaključevanja procesa izterjave. Novost bo prav tako pomenila racionalizacijo tudi na po-

Z

dročju stroškov pooblaščenih odvetniških pisarn, ki novih izvršilnih postopkov v imenu naše družbe ne bodo več vodile.
Predvsem pa – iztekajoče leto je bilo kljub dejstvu, da smo se
bolj ali manj ukvarjali s tekočimi zadevami, za nas pestro predvsem na kadrovskem področju. Naša dolgoletna sodelavka Tina
Matoš (sedaj tudi Eržen) je bila zaradi svoje nove materinske
vloge odsotna praktično celo leto, zaradi česar je breme nalog v
pretežnem delu odpadlo na preostali, moški del kolektiva. K sreči
smo se v avgustu okrepili z novo Tino, sodelavko, ki se je po
moji in splošni oceni v dosedanjem delu izkazala za odlično
okrepitev in za naše podjetje prav gotovo predstavlja dodano
vrednost.

Statistika uspešno rešenih sodnih postopov
je bila tudi v letošnjem letu pozitivna,
posebno pa smo veseli letošnje odločitve
Vrhovnega sodišča RS, ki je potrdila
stališče naše pravne pisarne, in sicer, da je
priposestvovanje služnosti na gospodarski
javni infrastrukturi pravno dopustno
V prihajajočem letu pa so pred nami že novi izzivi – Državni
zbor je že sprejel novelo Zakona o javnem naročanju, obetajo se
nam spremembe zakonodaje s področja gradnje in urejanja prostora, kar bo zahtevalo nove prilagoditve ter pravno-formalno
urejanje postopkov tako znotraj kot izven podjetja.
Za zaključek pa - v pravni pisarni smo se, tako kot vsako leto,
trudili, da kot podporna služba s hitrim odzivom in strokovnostjo
v največji meri pripomoremo k uspešnemu poslovanju družbe.
V upanju, da ste bili z našim delom in prijaznostjo zadovoljni,
vam želimo vse dobro tudi v prihodnjem letu. l
Mitja Breznik, vodja pravne pisarne
FOTO Maj Pavček
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KABINET UPRAVE

PRIPRAVE NA JUBILEJNO LETO
Služba za korporativno komuniciranje

Maj Pavček, Kristina Sever, Marko Piko

etošnje leto je bilo za nas intenzivno in veliko prekratko,
a nam je vseeno uspelo uresničiti vse načrte in projekte.
Ko se pred novim letom, kot je to običajno, ozremo nazaj, smo lahko z doseženimi rezultati več kot zadovoljni.
Sodelovanje z mediji je bilo dobro tako za nas kot, upamo, tudi
zanje. Pomagali smo jim z odgovori na raznovrstna vprašanja in
ozaveščanjem predvsem na temo e-mobilnosti in učinkovite rabe
energije. Pripravili smo dve novinarski konferenci; na prvi smo
predstavili evropski pilotni projekt, ki je omogočil gostovanje za
uporabnike električnih vozil v okviru mednarodnega projekta
ICT4EVEU, na drugi pa smo predstavili odločitev AVK skupaj
z GEN-I in Elektro energijo.
V posebno veselje nam je bila priprava Dneva podjetja v Vinici
skupaj z DE Novo mesto. Letošnji Elektrožur je bil kljub slabemu vremenu in precejšnji oddaljenosti eden najbolj obiskanih
doslej. Ob izjemni dolenjski ekipi smo dobili občutek, kako učinkoviti so fantje tudi pri vsakdanjem delu. Prvi Dan podjetja predstavljamo tudi na našem letošnjem koledarju v mesecu maju, v
katerem nastopa Alojz Struna.
S sponzorstvi smo podprli različna športna društva in kulturne

L

ustanove, z donacijami pa smo si prizadevali prispevati čim več
k lokalnemu okolju, predvsem za otroke in osebe v stiski.
Električar Piko je bil tudi letos neutruden pri svojem poslanstvu izobraževanja in ozaveščanja mladih. Pripravil je obiske štirih RTP, dvakrat predstavil Staro mestno elektrarno - Elektro Ljubljana, šolarje peljal na obisk HC v Tacnu, pripravil tri predavanja v šoli in obisk petih vrtcev.
V Stari mestni elektrarni smo letos skupaj z Zavodom Bunker
začeli pripravljati prenovo muzejskih vizualij. Stare panoje, ki
predstavljajo zgodovino elektrifikacije Ljubljane in zgodovino
Mestne elektrarne, bomo nadomestili z zaslonom na dotik, ki bo
nameščen na konstrukcijo iz pred kratkim podrtega stebra pri Litostroju.
Ob koncu leta smo pripravili tudi prednovoletno druženje v Stari
mestni elektrarni in znova uživali v tem izjemnem prostoru.
Ob koncu leta se želim zahvaliti sodelavcema, ki sta med poglavitnejšimi razlogi, da se vsak dan znova veselim prihoda v
službo. l
mag. Kristina Sever
FOTO Martina Pohar
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USPEŠNO IZVEDENE NALOGE
DE Ljubljana mesto v letu 2015
kiriščih P+R na Dolgem mostu in Barjanski cesti. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana smo se vključevali v skupno obnovo komunalnih vodov na več področjih; na tem področju izpostavljamo dela, vezana na prenovo Slovenske ceste v ožjem
mestnem središču v Ljubljani. Z izgradnjo distribucijskega omrežja
za namen prehoda z 10 kV na 20 kV napetostno raven smo nadaljevali na področju Zaloga in tako poleg spremembe napetostne ravni zagotovili tudi možnost povečave moči Centralni čistilni napravi v Zalogu, ki namerava izvesti nadaljnjo stopnjo čiščenja odpadnih vod v Ljubljani. Z izgradnjo elektro kabelske kanalizacije na odseku med Gričem in Cesto na Vrhovce smo zagotovili možnost začetka izvajanja prehoda tudi na področju med
Vičem in Podutikom. Izvedena so bila tudi obsežna, a manj opazna, investicijsko-vzdrževalna dela na obstoječem distribucijskem omrežju, katerih cilj je ohraniti in tudi izboljšati kakovost
dobave električne energije na področju, na katerem upravljamo
z omrežjem. Za doseganje teh ciljev sproti teče tudi priprava dokumentacije za gradnjo novih ali obnovo obstoječih objektov v
prihodnjih obdobjih.

Da nam izvajanje del na svojih napravah
zaupajo tudi zunanji naročniki, lahko v
letošnjem letu dokažemo z večjimi
izvedenimi posli za naročnika Snaga pri
izgradnji Regijskega centra za zbiranje
odpadkov na Barju in naročnika Lek pri
izvedbi del na SN povezavah, potrebnih za
uvrstitev uporabnika v višjo odjemno
skupino na lokaciji Verovškova.

Roman Jesenko, FOTO Marko Piko

sodelavci smo si na začetku leta razdelili delovne naloge,
ki so izhajale iz gospodarskega načrta za našo enoto za leto
2015 in si zastavili cilj delovne naloge izvesti čim bolj učinkovito. Kljub temu, da se je med letom izkazalo, da je obseg delovnih nalog večji, kot smo jih načrtovali na začetku leta, si
upamo trditi, da smo naloge izvedli uspešno.
Tako smo na področju investicijskih gradenj z izgradnjo distribucijskega omrežja zagotovili možnost priključitve novim večstanovanjskim objektom v Polju in Dolgem mostu, izvedbo povečave moči posameznim poslovnim odjemalcem v Stegnah ter
zagotovili priključitev polnilnic za električna vozila na dveh par-
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Da nam izvajanje del na svojih napravah zaupajo tudi zunanji
naročniki, lahko v letošnjem letu dokažemo z večjimi izvedenimi posli za naročnika Snaga pri izgradnji Regijskega centra za
zbiranje odpadkov na Barju in naročnika Lek pri izvedbi del na
SN povezavah, potrebnih za uvrstitev uporabnika v višjo odjemno skupino na lokaciji Verovškova. Delo nam zaupa tudi vse
več investitorjev na področju gradnje ali obnove električnih priključkov. V letošnjem letu smo razširili tudi naša področja dela
za zunanje naročnike, in sicer z izvajanjem optičnih povezav po
elektrokabelski kanalizaciji.
Pri izvajanju delovnih nalog smo ves čas stremeli k čim večji
varnosti pri delu oziroma k zmanjševanju možnosti poškodb pri
delu. Sproti smo obravnavali vse nevarne dogodke oziroma dogodke, ki predstavljajo tveganje na področju varnosti in zdravja
pri delu. Na ta način želimo delovati predvsem preventivno.
Prepričan sem, da nam izzivov tudi za prihodnje leto ne bo zmanjkalo. Kot do sedaj jih bomo v dobrem in slabem poskušali s sodelavci čim uspešneje rešiti. Zdravo, uspešno leto 2016 želim
vsem sodelavcem in njihovim bližnjim. l
Roman Jesenko, direktor DE Ljubljana mesto
FOTO Marko Piko
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VSE JE V TIMSKEM SODELOVANJU
IN V DELU
DE Ljubljana okolica v letu 2015

isti, ki so podjetje zlorabljali zgolj za lastno okoriščanje,
so morali oditi, vodje, ki jim je bilo delo sekundarnega
pomena, so se morali umakniti, podizvajalci, ki so kovali
svoje dobičke na nerealiziranih, a zaračunanih količinah, so se
lahko le poslovili. Tudi v prihodnje ne bo nič drugače.
Dela in prostora je dovolj za vse, ki delajo dobro. Problem velikih organizacij je, da se večina pozornosti potroši za uravnavanje negativnih odstopanj; za posameznike, ki delajo dobro in
odlično, pa ostane premalo pozornosti. Z zmanjševanjem negativnosti se bo to razmerje pozornosti samo po sebi zagotovo spremenilo. V zadnjih letih uprava podjetja ogromno vlaga v kulturo
podjetja in v trajen sistem vrednot. Okolje, v katerem bivamo in
delamo, je povsem tržno. To velja tudi za naše podjetje. Ni samoumevno, da redno in na planiran dan dobimo plačo. Predvsem

T

je to odraz dejstva, da uprava ve, kaj počne, zato ji lahko le sledimo in to prav vsak posameznik po svojih najboljših močeh.
Tako kot je treba poznati pet zlatih pravil za varno delo na električnih napravah, je treba razumeti, poznati in slediti petim ciljem podjetja:
1.) zadovoljevati razvojne potrebe po el. energiji podjetjem, ki
se trudijo za nova delovna mesta;
2.) zadovoljevati potrebe po el. energiji ostalim bodočim odjemalcem;
3.) zagotavljati vsaj predpisane minimalne standarde kakovosti
obstoječim odjemalcem;
4.) izvajati naloge stroškovno optimalno;
5.) ustvarjati dodatne prihodke.
Vsi smo razporejeni v procese, ki so definirani tako, da lahko le
kot celota sledimo zapisanim ciljem. Vsakdo s svojim dobrim
delom lahko ustvarja v podjetju pomembno dodano vrednost, vsi
skupaj pa s sodelovanjem v isti smeri lahko prispevamo k še stabilnejšemu podjetju.
V preteklem letu smo se na DE Ljubljana okolica še veliko ukvarjali z odpravo posledic havarij iz februarja 2014. Ob tem smo
bili deležni ogromno nesebične pomoči sodelavcev drugih DE.
Na Notranjskem je bilo poškodovanega toliko prostozračnega
omrežja, da se bomo s posledicami ukvarjali še v letu 2016. Nadzorništvo Litija se je priključilo DE Trbovlje, nadzorništvo Kamnik se je preselilo na lokacijo nadzorništva Domžale, izvajalske
skupine Notranjske smo skoncentrirali v Logatcu. Vse poteze so
se že izkazale v prid odjemalcem, kar je najbolj pomembno, prav
tako pa v prid zaposlenim. Veliko delamo na 110 kV omrežju in
smo veseli, da se bo znanje razširilo še na novo skupino, ki se
za dela na 110 kV napravah ustanavlja iz vrst osebja DE Novo
mesto in DE Kočevje. In nenazadnje, ko smo združili sile vseh
naših plezalcev podjetja, smo na državnem prvenstvu z velikim
naskokom odnesli pokal.
V prihodnjem letu si obetamo, da si bomo s pomočjo naših dejavnosti na zakonodajnem področju olajšali kablitve prostozračnih omrežij. Vzrok ponavljajočih havarij namreč ni žled, drevje ali sneg, pač pa prostozračno omrežje, ki ga je nujno in sistematično treba pokabliti.
Dela in izzivov ne bo zmanjkalo. Sprejemajmo spremembe s pozitivnim individualnim angažiranjem ter optimizmom in dajmo
prihodnosti nekaj časa. Medsebojno sodelovanje samo po sebi
prinaša pozitivne učinke, ne samo v smislu konkurenčnosti, ampak tudi v smislu osebnega zadovoljstva, ki ga zlasti v božičnonovoletnem času radi zaželimo drug drugemu.
Še enkrat se zahvaljujem vsem sodelavcem skupine Elektro Ljubljana d.d. za sodelovanje. V letu, ki prihaja, vsem želim veliko
osebne sreče, zdravja in veselja ter obilo delovnih uspehov. Voščilo je namenjeno tudi vašim najbližjim. l
Iztok Bartol, direktor DE Ljubljana okolica
FOTO Maj Pavček

33

34

ENERGIJA IN OBRATOVANJE

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2015

V SKLADU Z NAČRTI
DE Novo mesto v letu 2015

Zmagovalna ekipa v vlečenju vrvi, skupaj z navijači, Dan podjetja, Vinica, oktober 2015

aj reči o letu 2015? Vsekakor je bilo bistveno mirnejše
kot preteklo – vreme nam je v zimskem času prizaneslo,
poleti ni bilo pretiranih težav v obratovanju omrežja, ki
bi nastopile kot posledica vremenskih nevšečnosti. Da nam je
vreme letos služilo, potrjuje tudi jesenska trgatev na Dolenjskem
in v Beli krajini, tako po količini kot kakovosti.
Poslovno smo leto preživeli v skladu z načrti. Dodaten pospešek smo v IV. kvartalu dobili na področju izvedbe investicij.
Sredstva smo usmerili pretežno v reševanje slabih napetostnih
razmer, ki so na nekaterih področjih naše enote še vedno najbolj
pereč problem.

K

Ne morem mimo Dneva podjetja, ki je v
mesecu oktobru potekal na Vinici. Bili smo
organizatorji. Hvala sodelavcem, ki ste
pomagali. Bilo je nepozabno. Dogodek je bil
»second to none«, bi rekli Angleži. Odzivi
izključno pozitivni. Hvala vsem, ki ste prišli.
Spremljali smo gradnjo RTP 110/20 kV Ločna, katere investitor
je SODO. Lahko rečemo, da objekt lepo napreduje, zaenkrat vse
v skladu z načrti. Tudi priprave na izgradnjo napajalnega 110kV
daljnovoda potekajo v skladu s terminskim planom.

Žal za naslednji pomemben objekt, 110kV povezavo Kočevje Črnomelj, tega ne moremo reči. Objekt je nujno potreben za
vzpostavitev rezervnega napajanja Bele krajine. Ne premaknemo
se z mrtve točke, kamor so nas spravile po našem trdnem prepričanju nerazumne zahteve lokalne skupnosti. Slednji pričakujejo izvedbo zadnjega dela trase v podzemni tehniki, ker pa gre
za kmetijske površine brez goste poselitve, za tako odločitev ni
strokovnih argumentov.
Izgradnja omrežja na napetostnih ravneh 20 in 0,4 kV, za katere
smo pristojni na DE, je potekala v skladu z načrti, enako lahko
ugotovimo za vzdrževalna dela. Izvedba projekta AMM na področju nadzorništva Novo mesto gre v zaključno fazo.
Z veseljem smo se pridružili akciji zbiranja igrač za otroke, katerih družine so v stiski. Izročili smo jih Karitasu iz Novega mesta v prepričanju, da bodo darila prišla v prave roke.
Sem skoraj pozabil … Ne morem mimo Dneva podjetja, ki je v
mesecu oktobru potekal na Vinici. Bili smo organizatorji. Hvala
sodelavcem, ki ste pomagali. Bilo je nepozabno. Dogodek je bil
»second to none«, bi rekli Angleži. Odzivi izključno pozitivni.
Hvala vsem, ki ste prišli.
Pa še naši Šentjernejčani so zmagali v vlečenju vrvi …
V letu 2016 gremo novim zmagam naproti! l
Mitja Brudar, direktor DE Novo mesto, FOTO Igor Adlešič
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POSTALI SMO UČINKOVITEJŠI
DE TRBOVLJE V LETU 2015
dneh s pomočjo ekip iz DE LM in DE KO položili 25km 20kV
KB. Investicija KB Kresnice je vsebovala tudi vključitve v RTP
Litija. Investicija predstavlja sistemski ukrep k izboljšanju neprekinjenosti napajanja. V RTP Litija smo tako dobili tri nove
20kV KB izvode, kar pomeni, da smo skupno dolžino daljnovodov na izvod skrajšali. Še eno zelo pomembno investicijo s
stališča zanesljivosti oskrbe smo izvedli, in sicer z 20kV KB povezavo med Logom pri Mlinšami in Vidergo. S tem smo povezali dva daljnovoda in posledično dve RTP – Domžale in Potoško vas. V letu 2015 smo na DE TR realizirali za 1.124.500,00
€ investicij.

Pogled na Zagorje iz SM6-deemontaža 35kV DV Potoška vas
Trbovlje

etipičen december. Kar težko verjamem, da se leto izteka in da je čas za slovo in oceno iztekajočega se leta.
Tako delovno intenzivnega decembra se ne spomnim, pa
tudi sodelavci, ki so pred upokojitvijo, ne. Snega ni, temperature dovoljujejo terensko delo. V Parizu se je iztekla podnebna
konferenca, ki vliva upanje, da bodo tudi naši vnuki doživljali
prave zime in se greli na elektriko.
Za našo DE Trbovlje je leto 2015 zgodovinsko leto. K DE Trbovlje smo priključili nadzorništvo Litija. Uresničili smo načrt, ki
je bil že kar nekaj časa v predalu in kazalo je že, da bo tam tudi
končal. Število zaposlenih se ni povečalo kljub povečanemu obsegu dela. Postali smo učinkovitejši. Zaznati je pravo energijo
in delovno vnemo. Veliko je prilagajanja. Dobro prakso si izmenjujemo, slabo pa opuščamo.
Pomnik, ki bo zapisan s poudarjenimi črkami v kroniki DE Trbovlje, je odločitev o prehodu območji nadzorništva Hrastnik in
Trbovlje na 20kV napetostno raven. Ukinjamo 35 in 10kV napetostno raven. Aktivno smo se vključili v pripravo elaborata prehoda. Načrtujemo, da bo prehod na 20kV raven končan konec
leta 2018. Projekta smo se lotili fazno, in sicer bo RTP Trbovlje
začasno postala RP. V letu 2020 pa bomo RTP Trbovlje povezali
s 110kV DV iz RTP Potoška vas in inštalirali energetski TR
110/20kV. Daljnovod 2x110kV RTP Potoška vas - RTP Trbovlje
se že gradi, in sicer smo novembra demontirali obstoječi 35kV
DV. Na istem mestu bomo postavili deset novih stojnih mest za
novi dvosistemski 110kV DV. Demontaža je bila zaradi razgibanega terena izredno zahtevna. Delo smo opravili z lastnimi ekipami za izgradnjo – seveda s pomočjo ostalih distribucijskih
enot. Skupine za izgradnjo so bile angažirane pri vseh delih na
110kV omrežju Elektra Ljubljana. Nudili smo pomoč ostalim enotam. Medsebojna pomoč se je v praksi izkazala kot zelo učinkovit ukrep pri izvajanju obsežnejših investicij. Tako smo, denimo, pri največji investiciji na DE TR, KB Kresnice, v treh

N

Zvezda na vrhu najzahtevnejšega droga

Zelo velik vpliv na zanesljivost in kakovost oskrbe z električno
energijo ima tudi kakovostno vzdrževanje. Plan vzdrževanja je
v celoti realiziran. Pomembno je tudi dejstvo, da ob pravilni kadrovski politiki tudi skupine za vzdrževanje posedujejo znanja
s področja izgradnje omrežja. V zadnjem kvartalu letošnjega leta
smo bili zelo uspešni tudi pri pridobivanju tržnih poslov oz. smo
nudili kakovostno podporo komercialni službi. Pohvalimo se
lahko s pridobitvijo tržnih poslov v višini 250.000€. Naše skupine za izgradnjo pa so bile angažirane tudi v Planici pri izgradnji
sodobnega nordijskega centra, na katerega smo upravičeno ponosni.
Tudi v stavbe smo vlagali, in sicer smo zamenjali okna na Gimnazijski ulici in v nadzorništvu Radeče ter pristopili k energetski sanaciji večnamenskih prostorov na Savinjski ulici.
Ocenjujem, da je za nami uspešno poslovno leto. Za uspeh smo
zaslužni vsi zaposleni. Res je, da za svoje delo prejemamo plačilo, pa vendar šteje tudi pripadnost in ozaveščenost, da je elektrika dobrina, brez katere se sodoben svet ustavi. Ne glede na
uro dneva ali noči in ne glede na vremenske razmere se moramo
odzvati na prekinitev distribucije električne energije in v najkrajšem možnem času uporabnikom sistema zagotoviti oskrbo
z električno energijo. Hvala vsem, ki s svojim delom sooblikujete podobo enote in širše Elektro Ljubljana.
Vesele božične praznike in veliko zdravja ter družinske in osebne
sreče v letu 2016 vam želim. l
Roman Ponebšek, direktor DE Trbovlje
FOTO Alojz Primon
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LETO V ZNAMENJU
DOKONČANJA OBJEKTOV
DE Kočevje v letu 2015
Takoj po končani izgradnji smo pričeli s pridobivanjem upravne dokumentacije (vsa potrebna soglasja z vlogami) za uporabno dovoljenje. Letošnji plan investicij in vzdrževanja je potekal po načrtu in je v
celoti realiziran. Med letom nismo imeli veliko nepredvidenih dogodkov. V drugi polovici novembra je na novo zapadli južni sneg povzročil več kot 70 dogodkov. Večja okvara se je zgodila v vasi Brezovica,
kjer se je zlomila aluminijasta jamborska postaja, vendar smo tudi to
hitro sanirali.
V naslednjem letu pričakujemo umirjeno in ustaljeno delo tako na področju vzdrževanja kakor tudi investicij.
Vsem sodelavkam in sodelavcem želim zdravo in zadovoljno novo
leto. l
Vincenc Janša, direktor DE Elektro Kočevje
FOTO Ljubica Vesel

ačetek leta je potekal v znamenju dokončanja objektov, ki smo jih začeli graditi po havarijah v letu
2014. Razen enega smo vse dokončali že v letu
2014. Objekt Grivac-Kuželj pa smo
morali na zahtevo geologa izvajati poleti 2015. Skupaj je
bilo položenih 50,72 km srednjenapetostnih kablov.
V mesecu juliju smo z izgradnjo m/TPl Gladloka prevzeli
še zadnje večje število odjemalcev, ki so bili napajani iz
hrvaškega elektroenergetskega sistema. Danes je samo še
en odjemalec na slovenski strani napajan iz tega sistema,
mi pa napajamo še dva odjemalca na hrvaško stran.

Z

Podrta TP Gladloka

Nagradni bonusi zvestobe in ugodna akcijska ponudba zemeljskega plina
V družbi Elektro energija bomo v prihajajočih mesecih veliko pozornosti namenili našim zvestim odjemalcem. Z bonusi
zvestobe bomo nagradili njihovo zvestobo in zaupanje. Pripravili pa smo tudi akcijsko ponudbo zemeljskega plina po še
posebej ugodni ceni. Pripravljeni bosta dve različni akciji, in sicer posebej za odjemalce osnovne oskrbe in za ostale odjemalce.
- Odjemalci električne energije na osnovni oskrbi bodo lahko prejeli kar dva bonusa za električno energijo in enega za zemeljski plin. Bonus bodo prejeli v obliki mesečnega dobropisa za porabo, strošek za odjemalca bodo zgolj omrežnina,
trošarina in druge dajatve, določene s strani države. Obvestilo o ugodnostih bodo prejeli po pošti. Vse, kar morajo storiti, je, da podpišejo aneks k obstoječi pogodbi o oskrbi z električno energijo in/ali pošljejo prijavnico na akcijo za zemeljski
plin v priloženi povratni kuverti.
- Za ostale odjemalce, tako gospodinjske kot tudi poslovne,
je na voljo ponudba zemeljskega plina po isti ceni, vendar brez
bonusov. Le-ti se bodo lahko naročali enostavno na posodobljeni spletni strani www.elektro-energija.si, na tel. št. 080 28
08, info@elektro-energija.si in v poslovalnicah Elektro energije.
Akciji veljata do 10. 1. 2016.
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ČUDOVITI POGLEDI
Naši počitniški objekti v letu 2015
Oddelku stavb, Počitniške kapacitete, smo tako kot že
vrsto let tudi v preteklem letu poskrbeli, da smo se naužili čistega zraka, lepega vremena ter čudovitih morskih in gorskih razgledov. Kdor še ni v samosvojem miru posedal na lastnem vrtu klasične vile, nekaj metrov od morske obale,
mu vsekakor priporočamo obisk Selc ne glede na letni čas. Vila
je namreč urejena za oddih tako v poletni vročini kot tudi v blagi
mediteranski zimi. Poleti vam bo prav prišlo toplo morje in kup
turističnih dogodkov v Selcah in bližnji Crikvenici, pozimi pa
priporočamo sprehode ali kolesarjenje po prazni asfaltirani lokalni cesti med Selcami in Crikvenico in še naprej, ki vas ves
čas vodi ob obali, skorajda brez avtomobilskega prometa. Dobro druženje se seveda lahko zaključi v domačih gostilnah ali pa
v enem od štirih modernih apartmajev v vili.
Mimo Kranjske Gore v zimskem času pravzaprav ne moremo,
saj je pomemben gorski turistični kraj in svetovno znano zimsko športno središče, predvsem zaradi vsakoletnih tekmovanj za
svetovni pokal v alpskem smučanju Pokal Vitranc; skoki in poleti v Planici pa so ponesli ime kraja in doline v svet. Posebej
razveseljiva novica je, da je v sredini letošnjega decembra potekala otvoritev popolnoma prenovljenega nordijskega športnega
centra Planica, ki bo živel pozimi in poleti.
Najlepši izleti v okolico Kranjske Gore so vzpon na Vršič, Ciprnik, pot Triglavske Bistrice, dolina Vrat, martuljški slapovi, jezero Jasna, slap Peričnik, tromeja, pohod v Tamar, kolesarska
pot Kranjska Gora – Mojstrana in še več.
Tudi v času veselega decembra nudi Kranjska Gora kar nekaj
zanimivosti. Kot vsako leto poteka v soteski Mlačca v Mojstrani
gledališka predstava Žive jaslice v ledenem kraljestvu. Vabljeni
na sprehod med v led odeta drevesa, prosojne ledene zavese, ledene vrtnice, brvi, potočke, jezerca, v rudnik ledenih sveč in k
vodometu želja do velike kristalne dvorane ledenih slapov!
Potekali bodo tudi božični koncerti, novoletni koncert, obiščite
praznične stojnice v Mojstrani, privoščite si eskimsko avanturo
ali eskimsko noč v eskimski vasi, ki jo že tradicionalno pripravlja ekipa Eskimske vasi na treh lokacijah, med katerimi je tudi
Kranjska Gora in še več.
Sredi te raznolike ponudbe se nahajajo tudi naši apartmaji. V Kranjski Gori, v Savskem naselju, nudimo v prenovljeni počitniški hiši
4 apartmaje. V spodnjem delu hiše sta apartmaja, ki sta bogatejša za dve ležišči. Garaži smo preuredili v dodatno spalnico.
Apartmaja št. 1 in 2 sta namenjena petim osebam, zgornja prenovljena apartmaja pa štirim osebam. V naselju Čičare imamo
garsonjero, ki je sicer malo manjša, vendar še vedno svetla in
prijetna za letovanje do štirih oseb.
Naš biser vsem dostopnih gora je vsekakor Mala planina, koča
Murka, ki ne samo, da ima enega najlepših pogledov s planine,
temveč je tudi »strateško« locirana med tremi priljubljenimi planinskimi domovi. V Črnuškem, Jarškem in Domžalskem domu
bodo poskrbeli, da ne bomo ne lačni ne žejni niti brez zabave,
tako da nam ni potrebno nositi s seboj nikakršnih prekomernih
tovorov, potrebujemo le nekaj sape in dobro voljo. Seveda ima
koča v celoti opremljeno kuhinjo, spalnic s posteljami in pogradi

V

Pogumno preko zamrznjenega jezerca na Veliki planini

pa toliko, da se lahko udobno namesti tudi večja družba. Poti
navzgor je več, vsakdo si lahko izbere sebi primerno. Najdaljša
je bolj za športne tipe, z avtomobilom se je potrebno pripeljati
le do Stahovice pri odcepu za Kamniško Bistrico, potem pa peš
navkreber, ura in pol do dveh je za povprečnega planinca ravno
prav. Kdor bi se sprehajal malo manj, se bo pač zapeljal proti
Črnivcu, zavil levo za Planino ter parkiral na krožnem parkirišču
pri planšarski domačiji, kjer se da dobiti tudi domače mlečne izdelke. Potem pa samo pod daljnovodom navkreber, pol ure nimamo kaj početi, pa smo že na mehki travi planine in 5 minut
od naše koče. Tretja pot je bolj razgledna, preko Velike planine.
Z nihalko se zapeljemo in potem malce sprehodimo do Zelenega
roba, nato pa po »ravnem« razgledu do Male planine. Seveda se
je potrebno ustaviti ob kapelici Marije snežne, če pa bomo zadeli pravi čas, bomo tam ravno v času zganjanja čred v dolino
in zaključnega praznika z glasbo in jedačo. Obisk planine priporočamo v vseh letnih časih, poleti uidemo dolinski vročini, jeseni se grejemo na soncu nad megleno prevleko, pozimi pa nas
očara snežno ledena nedotaknjena belina.
Skratka, počitniški objekti Elektra Ljubljana nam lahko izpolnijo vse, kar si zaželimo ob oddihu v naravnem okolju; da bo bivanje vsem udobno, pa se bomo v Oddelku stavb, počitniške kapacitete, vsako leto še bolj potrudili. Več informacij o počitnikovanju lahko dobite na Intranetni strani http://pocitniske-kapacitete/elektrolj/, na voljo pa smo vam tudi na telefonski št. 01/230
43 45 v času uradnih ur: v ponedeljek, torek, četrtek in petek od
7:30 – 10:30.
Prijeten počitniški pozdrav in srečno v novem letu vam želimo.l
Valentina Petrič, Oddelek stavb, počitniške kapacitete
FOTO Egon Hoda
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LETO NOVIH IZZIVOV
SINDIKALNO SLOVO OD LETA 2015
Spoštovane kolegice in kolegi,
med urejanjem postopkov združevanja Elektro energije in GENI in obravnavo novega gospodarskega načrta sem te dni prebral
kar precej nenavadnih sporočil. Tudi na skupnih srečanjih zadnjega meseca dobivam vprašanja, za katere sem mislil, da jih letos ne bo, da smo se jih s podpisom nove Podjetniške kolektivne
pogodbe končno znebili. Ni mi namreč jasno, kako kljub tolikokrat napisanemu in povedanemu na vseh koncih, še vedno dobim vprašanje, zakaj letos pri nas ne bo izplačana božičnica;
drugje jo izplačujejo, pri nas je pa ne bo - kljub odličnim rezultatom poslovanja. Mimogrede pa dobim še očitek, da je tudi regres bil premajhen, torej sindikat nič ne naredi za svoje člane.
Naj najprej pojasnim višino izplačanega regresa v letu 2015. V
skladu s 143. členom PKP je višina regresa določena z višino
povprečne plače v elektrogospodarstvu, regres tako znaša 70 %
te osnove. Ne glede na to odlično izhodišče, ki bi nam brez zakonske omejitve prineslo cca. 1.500 € regeresa, pa nam je bilo
izplačano zgolj toliko, kot dovoljuje interventni zakon, to pa je
največ v višini minimalne plače v Sloveniji. Tako smo, ne zaradi slabega sindikata, niti varčnega delodajalca, ampak zaradi
interventne zakonske omejitve dobili manj, kot pa imamo napisano v pogodbi. Omejitev je bila izvedena z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) in je po mnenju večinskega lastnika, še v veljavi.
Sindikat je v zvezi s tem sprožil ustrezne pravne postopke, tako
bomo na sodišču dokazovali, da je veljavnost določil tega interventnega zakona potekla že za izplačila v letu 2015 in da nam
pripada poračun regresa do višine, ki je v PKP. Če nam tožba
uspe, bomo to seveda poračunali tudi za 2015.
In zdaj nekaj pojasnil glede božičnice. Velikokrat smo vsem pojasnili, da v naši novi PKP nimamo več božičnice, saj smo jo nadomestili s »poslovno uspešnostjo«. Z razliko od božičnice v
stari pogodbi, kjer smo imeli stalni problem zaradi uvrstitve tega
izplačila v gospodarski načrt, je ta problematika v novi pogodbi
urejena v 118., 119. in 120. členu PKP, kjer smo z veliko napora
in resnimi pogajanji to področje uredili tako dobro, da našo ureditev kopirajo ostale distribucije.
V vodstvu Sindikata skupine Elektro Ljubljana se zavedamo, kaj
je naša primarna obveza do naših članov, na kar smo vedno bili
pozorni in bomo tudi v prihodnje. Skrb za ekonomsko socialno
varnost članstva je naše primarno delo in tukaj ni odstopanja, ne
glede na različne poglede med člani. Mora pa biti vsakomur jasno, da nas je veliko, da zaradi tega nimamo vedno istih pogledov na probleme, predvsem moramo biti vedno fokusirani na tiste probleme, ki zadevajo večje število zaposlenih. Apeliramo
na vse, da posredujete nove ideje in predloge, skupaj se bomo
potrudili, da nam bo vsem še bolje.
V naslednjem letu pričakujemo pravno in formalno ureditev problematike vzdrževanja zaščitne opreme, s katero smo se na pobudo članov začeli ukvarjati letos. Ker gre za pravno ureditev
problema, moramo biti strpni, saj le tako lahko pridemo do željnega rezultata.
V letošnjem letu smo se lotili tudi dodatnega zavarovanja zdravja

naših članov, v nekaterih podružnicah so že v pripravi pogodbe,
ki se bodo podpisovale v začetku novega leta.
Še vedno ostaja odprto vprašanje razlikovanja med člani in nečlani pri zadevah, ki jih uspešno ureja sindikat. Prav vsem mora
biti jasno, da so pravice, ki izhajajo iz PKP, rezultat dela Sindikata in njegovih članov. Prav nič ne podarja delodajalec sam, za
vse to se je pogajal sindikat. Vsak član pridobi iz naslova dela
sindikata neprimerno več, kot pa je njegov prispevek s članarino, zato pripomba nekaterih, da je strošek članarine velika postavka pri plači, kaže na nepoznavanje dejanskega stanja. Nečlanom, ki trenutno še uživajo vse sadove dela Sindikata, bi moralo biti nerodno. Zato ker za njihovo korist dela nekdo drug, in
za njihove bonitete skrbi Sindikat. Pomembno je, da se tega
mnogi zavejo šele takrat, ko je že prepozno. Sindikat je članom
na voljo ne samo takrat, ko je potrebna pravna in podobna pomoč, solidarnost med nami je tudi v primeru drugih težav, za nas
ali naše družinske člane. Vabimo vse tiste, ki se do sedaj še niste odločili za članstvo, predvsem pa računam na aktivnost in
predloge članov, ki se dobro zavedajo pomena in vloge močnega
sindikata v družbi. Le tako bomo zmagovali tudi v bodoče.
Vsem skupaj privoščim dobrega počutja in več dobrih medsebojnih odnosov, naj bo zdravo in uspešno, še posebej za naše članice in člane iz Elektro energije. Če bodo vsi postopki uspešno
potrjeni, bodo lahko kmalu v novem letu že na novi lokaciji.
Naj v boljših pogojih ne pozabijo na nas, tako kot mi nismo na
naše upokojene sotrpine, ki jim želimo vse dobro v letu 2016. l
Mitja Fabjan, Predsednik Sindikata skupine Elektro Ljubljana
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PRAVILNIKI ZA
BOLJŠE VZDUŠJE
Delo Sveta delavcev v letu 2015
Spoštovane sodelavke, sodelavci,
spet je prišel čas za »novoletne« članke, v katerih se pisci oziramo nazaj v preteklost, v leto, ki je že skorajda neaktualno, ter
popisujemo in opisujemo dogodke, dejanja in vse, kar smo po
našem mnenju koristnega naredili za skupno podjetje. Ker pa so
naši zapisi, zapisi Sveta delavcev Elektra Ljubljana, skozi leto
že povzeli vse naše dejavnosti in ker so te aktivnosti in rezultati
že popisani tudi na oglasnih deskah ter intranetu, menim, da je
še enkrat ponavljati vse skupaj nekoristno in dolgočasno. Zato
bo tokratno novoletno pisanje namenjeno drugim zadevam.
Na primer, splošnemu vzdušju, ki vlada v podjetju, seveda na
subjektiven način; nihče pač ne more pisati o vzdušju, ki ga občuti kdo drug. Ali pa o pogledu na splošni pomen Sveta delavcev. Ali pa morda o povezavi med obema. Kot jaz vidim to naše
skupno podjetje, se je skozi moja službena leta temeljito spremenilo. Najbrž nisem edini, ki je to opazil. Pa vendar se mi zdi
ta, za nekatere neprijetna sprememba navzven očitna predvsem
v spremenjenih pravilih poslovanja in spremenjenem dojemanju
našega dela; oboje je namreč vsako leto bolj in bolj uokvirjeno
in natančno določeno ter za podjetje bolj stroškovno učinkovito.

Vzdušje smo namreč mi, sodelavci, vzdušje
je prijazen »dobro jutro«, vzdušje je smeh
na hodniku in šala na račun šefa, vzdušje je
dobro opravljeno delo in kozarec radenske
v roki v dobri družbi pred odhodom domov.
Prav nič pa se po mojih izkušnjah ni v vseh teh letih spremenilo
med sodelavci, če izvzamemo kakšno frizuro manj in kakšen kilogram več. Podjetje smo še vedno mi, ljudje, ki smo se tu zbrali,
da za plačo nekaj naredimo in so pravilniki na mizah le zato, ker
smo jih morali spisati, da bi lahko lažje in bolje opravili delo.
Če lahko samo malce stopim v bran vsej tej množici pravil: resda
v njih marsikaj piše, se pa v vsakem najde tudi veliko koristnega.
Predvsem pa se je treba zavedati, da nam pravilnike ne piše nekdo iz pisarne na vrhu stolpnice, ampak jih pišemo sami. Pišemo
jih tisti, ki delamo, kar v njih piše. Piše jih vsak zase in za vse,
pišemo in oblikujemo jih sodelavci. Če kdo torej ocenjuje vzdušje skozi množico novih pravilnikov ali pa morda samo skozi
zadnji pravilnik o evidentiranju delovnega časa, to po mojem mnenju počne neupravičeno. Vzdušje smo namreč mi, sodelavci, vzdušje je prijazen »dobro jutro«, vzdušje je smeh na hodniku in šala
na račun šefa, vzdušje je dobro opravljeno delo in kozarec radenske v roki v dobri družbi pred odhodom domov. Noben pravilnik tega ne spremeni. Pravilniki, navodila in drugi interni akti
so le posledica našega skupnega naprezanja k popolnosti, v njih
je navedeno, kaj mora posamezni zaposleni, na katerega se akt
nanaša, storiti, da bo zadovoljeno zakonodaji in hkrati poslovni
ter stroškovni učinkovitosti podjetja. Vedeti je potrebno, da je
skorajda celotno področje, s katerim se naše podjetje ukvarja,

regulirano z zakonodajo in podzakonskimi predpisi in je v vsakem od teh zakonov na koncu navedeno tudi, kakšne globe nam
pripadajo, če ne ravnamo tako. Te določbe zato moramo poznati,
te določbe so zato tudi temelj skoraj vseh naših pravilnikov. Nismo si v podjetju izmislili ločevanja in tehtanja organskih odpadkov; preizkusi alkoholiziranosti se ne izvajajo zaradi internega veselja nadrejenih. V obeh primerih nam nespoštovanje zakonskih zahtev prinese ukrepe državnih organov, ki jih seveda
neradi vidimo tudi kje drugje, kaj šele v službi. Pa še stanejo, te
globe niso polovičke, ampak gredo v deset tisoče evrov, najde
pa se kakšna, ki lahko skoči tudi preko sto tisočaka. Pravilniki
torej niso tu, da nam kvarijo vzdušje, pravilniki so po mojem
mnenju tu prej zato, da imamo zaradi dobro opravljenega dela
lahko še boljše vzdušje. V povezavo med pravilniki in vzdušjem
pa se seveda vedno vključi Svet delavcev. Hočeš nočeš, uprava
ima dolžnost, da nam te zadeve predstavi in da posluša, kaj ima
trinajst članov Sveta o tem povedati. Tudi na tem področju smo
v podjetju zavezani zakonodaji, ki je prav tako podkrepljena z
globami. Pa tudi, če ne bi bili, prav je, da se uprava o teh ukrepih posvetuje z nami. Vedno je sicer problem le v podrobnostih,
ker pa je Svet delavcev sestavljen iz zaposlenih, ki imamo določeno delovno dobo v podjetju in ki vemo, kako zadeve potekajo, lahko zatrdim, da vsak od nas pozna veliko podrobnosti,
vsi skupaj pa skoraj vse. Zato se lahko vse zmenimo, da je v povprečju prav za vse. Seveda nihče ne more v vsem ustreči vsem,
se pa trudimo. Svet delavcev ni sindikat in ne ureja višje plače
in napredovanj. Svet delavcev ni osebni svetovalec in ne razlaga
pravilnikov, te si bomo prebrali sami. Svetu delavcev je vseeno,
če nam ni všeč znamka službenega telefona. Dokler ta dela seveda in se nas da priklicati, kadar je to potrebno. In če je kdo slabega vzdušja, mu žal ne moremo pomagati, obrniti se bo treba
na prave sodelavce. Bo pa Svet delavcev vedno iz pravilnikov
izločil tisto, kar vanj ne sodi ali tisto, kar je glede na zakonodajo
prekomerno breme za nas, morda pa tudi tisto, kar lahko po nepotrebnem pokvari vzdušje. Ne bom ponavljal, česa vse smo se
morali v preteklem letu že lotiti (raznih pravilnikov in reorganizacij), vem pa, da smo se vsega lotili tudi z mislijo, da ohranimo
vzdušje. To pomeni, da se sicer zavedamo, da pravila morajo biti,
vendar pa naj ne presegajo zakonskih zahtev in naj brez upravičenega razloga oziroma brez koristnih posledic za podjetje ne
posegajo v vzdušje. Toliko o vzdušju, pravilnikih in Svetu delavcev. Dovolj je bilo za letos, drugo leto bo najbrž še več; ne
bomo se pritoževali, dokler imamo kaj početi in to lahko počnemo.
Zdravja torej, dobrega vzdušja in veliko dela nam želim vsem,
zgoraj in spodaj, tudi v 2016. l
Egon Hoda
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MORAMO SI ZAUPATI
Timsko delo in vodenje

Sodelovanje na timski delavnici

ivimo v času informacijskega razvoja in medsebojne povezanosti ne le v prostoru, kjer delujemo, ampak široko
globalno. V takih razmerah pa vodenje ni več individualni
proces, timsko delo pa prav tako ne več skupina ljudi z določenimi nalogami.
Vodenje in timsko delo je skupek procesov in medsebojnih interakcij. Torej, kaj je to tim? Kakšne so njegove značilnosti? Je
pomemben vsak posameznik v timu? Potrebuje tim vodjo? Strokovnjaka? Kreativnega člana? Zagrizenega izvajalca? Iskalca
idej? Morda še koga? Kakšne so faze tima? Kdaj je tim bolj in
kdaj manj učinkovit?
Vse to so vprašanja, na katera smo poskušali dobiti odgovor na
timski delavnici. Delavnica je potekala interaktivno, vsak je lahko
prispeval svoj delež k odgovorom na zastavljena vprašanja. Delavnica nam ni dala le odgovora na prej zastavljena vprašanja,
ampak nam je ponudila možnost, da svojo vlogo in svoj prispevek k uspešnosti poslovanja naše družbe definiramo sami in se
pozicioniramo v tisto vlogo v podjetju, ki nam omogoča, da od
sebe damo tisto, za kar smo najbolj usposobljeni.
V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj odzivov posameznih
udeležencev timske delavnice:

Ž

Vedno je zanimivo in zaželeno s sodelavci preživeti neslužbeni dan v službene namene. Nevsakdanje situacije nas učijo
o ljudeh, o načinu njihovega reagiranja, o pripravljenosti na
pogovor. Vse, kar moraš vedeti tudi v službenih okoliščinah.
Predvsem pa, skladno z nekdanjim napisom v preročišču v Delfih, spoznavamo sami sebe.
Alenka Kolar
Biti sodelavec pomeni, da vsi delamo skupaj in se trudimo za
iste cilje. A ker smo kot del velikega stroja razporejeni na različne naloge in lokacije, si moramo tudi zaupati. Osnova zaupanja sta komunikacija in pozitivna izkušnja. Ker ni priložnosti za toliko komunikacije, kot bi si želeli, je prepoznano
dobro delo vsakega od nas tisto nadomestilo, ki nas opisuje

Timsko delo prinaša boljše rezultate

in nas definira kot lastno izkušnjo. Če naš stroj ustvari več,
kot vanj vložimo, potem smo dober tim. Če pa stroj hkrati še
teče lepo kot pesem, potem tim preraste v okolje, kjer se dobro počutimo in je del naše vsakdanje sreče. Vse je v nas, vse
je v delu!
Iztok Bartol
»S sodelavci smo na delavnici preživeli zanimiv in poučen dan.
Predvsem pa smo še enkrat pokazali, da znamo delati v timu
in da so naši skupni rezultati ob takem načinu dela še boljši.«
Roman Jesenko
Pretok informacij, ustrezna raven komunikacije, delitev nalog, spremljanje rezultatov dela - to so izzivi pri vsakdanjem
delu. Za vsemi rezultati dela stoji dober in uglašen tim. Res
je, da smo v službi in za delo prejemamo plačilo, pa vendar
brez zavedanja, da smo del tima, rezultati izostanejo, delo postane naporno, ni nam več v zadovoljstvo. Zelo pomembne so
lastnosti posameznika in zavedanje, da ga delo veseli, rezultati pa motivirajo. Kjer je edini motivator za delo plačilo, je
zelo težko ustvariti prijetno timsko delovno okolje. Vodenje
tima je svojevrstni izziv, ki zahteva stalno preverjanje in potrjevanje. Zelo pomembno vlogo igra znanje, ki ga pridobiš
na različnih delavnicah. Delavnica, na kateri sem sodeloval,
je bila poleg tega, da smo se učili preko dela (angl. learning
by doing), posebna še po tem, da smo v prvem delu izvedli
psihometrično testiranje. To je bila zame novost, ki me je navdajala z različnimi občutki in kar nekaj treme je bilo prisotne.
Testom je sledil individualni razgovor, v katerem mi je strokovnjakinja, vodja delavnice ga. Ksenija Božič, podala oceno
in zanimive napotke, ki mi bodo koristili pri nadaljevanju poklicne kariere.
Roman Ponebšek
mag. Vesna Petrović, vodja kadrovske službe
FOTO Maj Pavček
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BREZ DENARJA NA NOŽNI POGON
PO LJUBLJANI
Nepozabni team building ekipe Elektro energije

Zabava na tržnici

onec novembra se je ekipa sodelavk in sodelavcev Elektro energije udeležila dvodnevnega programa motivacije, povezovanja in druženja s ciljem izgradnje še učinkovitejše ekipe. Po krajšem uvodu s teorijo o glavnih značilnostih delovanja tima so sledile praktične vaje, ki so bile pospremljene z veliko dobre volje in smeha. Vrhunec delavnice je
bila vaja, ki je potekala v sobotnem dopoldnevu, poimenovana
Lov za izzivi, ko je bilo treba v omejenem času v centru Ljubljane uspešno opraviti vrsto izzivov brez denarja in na nožni
pogon. Vsem petim skupinam je uspelo opraviti vse izzive, zmagovalni skupini, v kateri so bili Damjana Mes Plestenjak, Maja
Koprivec Perjet, Jure Čeč, Miha Šebenik in Tomaž Cetinski, pa
se je uspelo vrniti na zbirno mesto kot prvim. Čestitke vsem petim skupinam za pošteno borbo. l

K

Sproščeno vzdušje na team buildingu Elektro energije

mag. Violeta Irgl
FOTO arhiv EE
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KOMUNICIRANJA SE UČIMO
VSE ŽIVLJENJE
Delavnici za komuniciranje s strankami

Delavnica komunikacije s strankami

omunikacija je v današnjem svetu zelo pomembna, saj
neprestano komuniciramo v različnih situacijah in z različnimi udeleženci. Komuniciranja se učimo že od rojstva dalje in lahko bi rekli, da je to veščina, ki jo nekateri obvladajo bolj, drugi malo manj. Sposobnost učinkovitega komuniciranja je ena izmed najpomembnejših veščin za uspeh v življenju.

K

Komunikacija s strankami je za našo
družbo zelo pomembna, saj je od nje v
veliki meri odvisno, ali bo stranka
zadovoljna ali bo ostala naša stranka ali se
bo morda raje odločila za kako drugo
podjetje oz. bo našo družbo pohvalila tudi
prijateljem in znancem.
Komunikacija je učinkovita, ko ljudje razumejo, kar drug drugemu sporočajo. Je vir vsakega uspeha, običajno tudi vzrok za
neuspehe, saj velikokrat ne povemo tega, kar mislimo. Pogosto
ne preverimo, ali je prejemnik razumel sporočilo, tako kot je mislil pošiljatelj. Za boljše komuniciranje je predvsem pomembna
umetnost dobrega govorjenja in umetnost dobrega poslušanja,
saj le njuna kombinacija zagotavlja učinkovito komunikacijo. Zelo
pomembno je tudi neverbalno komuniciranje, ki ga izražamo z
govorico telesa, s simboli, z glasbo, s tonom, z glasnostjo in s
humorjem. Žalost ali veselje, utrujenost in energija človeka se
izraža v nebesedni komunikaciji.
Komunikacija s strankami je za našo družbo zelo pomembna, saj
je od nje v veliki meri odvisno, ali bo stranka zadovoljna ali bo
ostala naša stranka ali se bo morda raje odločila za kako drugo
podjetje oz. bo našo družbo pohvalila tudi prijateljem in znancem. V ta namen smo za zaposlene, ki so v stiku s strankami, organizirali dve delavnici na temo komuniciranja s strankami. Na

delavnici so udeleženci spoznali osnovne zakonitosti in pravila
za učinkovito oz. kakovostno komunikacijo s strankami. Poleg
tega so tudi s praktičnimi primeri spoznali način ustreznega komuniciranja z različnimi tipi strank in tehnike obvladovanja konfliktnih situacij ter iskanja ustreznih rešitev. Delavnico je vodila
mag. Irena Deželak, ki je dvakratna dobitnica nagrade TOP 10
predavatelj in ena najboljših poslovnih trenerk v Sloveniji z 20letnimi izkušnjami v praksi. Dve delavnici, ki sta bili organizirani v novembru in decembru leta 2015 za 37 zaposlenih sta
imeli izjemno pozitiven odziv.

ODZIV UDELEŽENCEV:
Želim si več takšnih delavnic.
Super, odlično!
Dinamično in pristno predavanje.
Odlično in primerno za vse zaposlene.
Brez komentarja - popolno izobraževanje.
Upam, da se bo predavanje ponovilo oz. da ga poglobimo in
še v večji meri obdelamo.
Pozitivno.
Koristno za delo s strankami.
V stiku s strankami je zelo pomembno, da smo do njih spoštljivi,
da jo aktivno poslušamo, smo pozitivno naravnani, znamo ohraniti »mirno kri« in pripraviti sogovornika na sodelovanje. Stranke
hrepenijo po občutku, da jih nekdo razume, ceni in jim poskuša
pomagati.
Z upoštevanjem pravil profesionalne komunikacije ter razvijanjem naše socialne in čustvene inteligentnosti nam je pri delu z
ljudmi prihranjena marsikatera osebna prizadetost, ogorčenost
ali užaljenost, zaradi katere izgubljamo energijo in doživljamo
stres. l
Alenka Pretnar
FOTO Maj Pavček
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NAJPOMEMBNEJŠE JE
VAROVANJE ZDRAVJA

po lni c e r t i f i k at

Raziskava seznanjenosti zaposlenih z ukrepi DPP
kupina Elektro Ljubljana je v letu 2009 prejela osnovni certifikat
Družini prijazno podjetje, v letu 2012 pa polnega. V tem času smo
sprejeli vrsto ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Vsako leto izvajamo tudi številne dejavnosti na področju
promocije zdravja na delovnem mestu. Ker se v Skupini Elektro Ljubljana zavedamo pomena usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, iz leta v leto v sodelovanju s Timom za usklajevanje poklicnega in
družinskega življenja širimo in nadgrajujemo naše ukrepe. Da smo na
pravi poti, nam pritrjujejo številni pozitivni odzivi zaposlenih.
V novembru 2015 smo v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom izvedli anonimno raziskavo med zaposlenimi v Skupini Elektro Ljubljana, da bi
pridobili mnenje zaposlenih o seznanjenosti z ukrepi projekta Družini
prijazno podjetje (v nadaljevanju DPP), načinu njihovega usklajevanja
ter o zadovoljstvu z njimi. V okviru omenjene raziskave so lahko zaposleni podali tudi konkretne predloge v zvezi z nadgradnjo posameznih ukrepov. Realiziranih je bilo 128 anket, kar pomeni 13-odstotni odziv.

S

Kar 97 % zaposlenih je bilo seznanjenih, da je podjetje prejelo certifikat DPP, 83 % zaposlenih ve, na koga se lahko obrne v zvezi s koriščenjem ukrepov, 61 % zaposlenih meni, da ima možnost dati predloge
v zvezi z ukrepi DPP in 70 % zaposlenih meni, da ima dovolj informacij o koriščenju ukrepov DPP.
Večina oz. 83 % zaposlenih je z ukrepi DPP zadovoljna in 73 % zaposlenih meni, da je večina ukrepov namenjenih tistim, ki imajo predšolske ali šolske otroke.
Med najpomembnejše ukrepe so zaposleni uvrstili ukrep za varovanje
zdravja (34 %), osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda (27 %)
in otroški časovni bonus (16 %).
Dve tretjini zaposlenih meni, da se je usklajevanje zasebnega in pokli-

cnega življenja s koriščenjem ukrepov DPP izboljšalo in 64 % zaposlenih je dalo podjetju oceno DPP odlično ali prav dobro.
Večina zaposlenih meni, da vodstvo podjetja, nadrejeni in sodelavci
upoštevajo in podpirajo reševanje problemov, ki so povezani z usklajevanjem dela in družinskih obveznosti. Zaposleni, ki so imeli težave
pri koriščenju ukrepov, so največkrat navajali, da so težave lahko rešljive in da se pojavljajo zaradi narave delovnega mesta ali ker jim delovni proces ni omogočal koriščenja ukrepov.

Ohranite takšne ukrepe kot do sedaj in jih dosledno izpolnjujte, pa bo super še
naprej. Bistvena se mi zdi ponudba športnih dejavnosti, ker veliko sedimo pred
računalniki in je telesna dejavnost nujna, kot tudi posluh za družinsko življenje.
Hvala!
Delam v božanskem podjetju z izjemnimi sodelavkami in sodelavci. Ta trditev
velja za vse zaposlene, od predsednika uprave, predsednika nadzornega sveta pa
vse do kurirja! To je naravnost privilegij biti zaposlen v tem podjetju. Nudi nam
vse, kar potrebujemo za kreativno in ustvarjalno delo, kjer smo lahko vsi
zadovoljni.
Same pohvale z moje strani, ker mi res pomaga pri usklajevanju družinskega
življenja.
Podjetje postaja vse bolj družini prijazno podjetje, kar je pohvalno. Pričeti bi
morali delati tudi na področju medsebojnih odnosov zaposlenih, ki se iz leta v leto
slabšajo.
Zaposleni so kot najpomembnejši ukrep DPP omenili ukrep za varovanje zdravja, ki je namenjen vsem starostnim skupinam, vključno z invalidi in nosečnicami. Veseli nas, da je večina zaposlenih zadovoljna z
ukrepi DPP in da se je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja s certifikatom DPP še izboljšalo. Zdravi zaposleni so eden ključnih
dejavnikov uspešnega podjetja, zato bo naše podjetje tudi v prihodnje
še več energije usmerilo v spodbujanje zaposlenih k zdravemu in aktivnemu načinu življenja. Razgibano telo za osebno zdravje in dobro počutje je eden od virov življenjske energije, ki nam daje moč, da dobro
in zadovoljno delamo. Vsem, ki ste sodelovali v raziskavi, se lepo zahvaljujemo.l
Alenka Pretnar

PODALJŠANJE
POLNEGA
CERTIFIKATA DPP
kvilib Inštitut je 15. decembra 2015 organiziral dogodek, na katerem je Skupina Elektro Ljubljana prejela posebno zahvalo o
podaljšanju polnega certifikata. Na dogodku so bila prisotna podjetja in organizacije, ki so se že pred 6 leti odločile, da še izboljšajo
možnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih.

E

Alenka Pretnar prevzema certifikat Družini prijazno podjetje
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SKUPINA ELEKTRO LJUBLJANA

NAČRT DELOVNEGA ČASA ZA LETO 2016
Zap. št.

Mesec

Število dni

Število nedelj

Število sobot

Število
praznikov

Ure praznikov
brez sob.,ned.

Število
delovnih dni

Delovne ure

5 dnevni teden

Skupno
št. ur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366

5
4
4
4
5
4
5
4
4
5
4
4
52

5
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
5
53

1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
9

8
8
8
8
8
0
0
8
0
8
8
8
72

20
20
22
20
21
22
21
22
22
20
21
21
252

160
160
176
160
168
176
168
176
176
160
168
168
2016

21
21
23
21
22
22
21
23
22
21
22
22
261

168
168
184
168
176
176
168
184
176
168
176
176
2088

Pojasnila: Na osnovi sprejete kolektivne pogodbe velja za delavce
elektrogospodarstva 40 urni delovni teden.
Letna kvota ur po sistemu 40 urnega delovnega časa je 2088; in sicer 261 dni x 8 ur
je 2088 ur.
DAN ELEKTROGOSPODARSTVA:
30. december 2016 (petek)

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska 58, Ljubljana

PLAN OBDELAVE IN IZPLAČILA PLAČ za leto 2016
Izplačilo 7. delovni dan
PLAČA za mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

OBDELAVA (4.del.dan)
4.02.2016 – četrtek
04.03.2016 – petek
06.04.2016 – sreda
06.05.2016 – petek
06.06.2016 – ponedeljek
06.07.2016 – sreda
04.08.2016 – četrtek
06.09.2016 – torek
06.10.2016 – četrtek
07.11.2016 – ponedeljek
06.12.2016 – torek
05.01.2017 – četrtek

IZPLAČILO(7.del.dan)
10.02.2016 – sreda
09.03.2016 – sreda
11.04.2016 – ponedeljek
11.05.2016 – sreda
09.06.2016 – četrtek
11.07.2016 – ponedeljek
09.08.2016 – torek
09.09.2016 – petek
11.10.2016 – torek
10.11.2016 – četrtek
09.12.2016 – petek
10.01.2017 - torek

Opomba:
Oddaja delovnih dnevnikov:
- vsak torek do 10. ure za pretekli teden;
- za zadnji teden v mesecu pa 1. delovni dan do 10. ure
naslednjega meseca.
Prosimo vas za redno oddajanje dokumentov, saj le tako omogočite normalni proces za vnos opravljenih ur in s tem izplačila
plač na predvideni datum. l
Pripravila: Danica Romih
izvršni direktor RFS: mag. Marjan Ravnikar

PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI V LETU 2016
1. januar
8. februar
27. marec
28. marec
27. april
1. in 2. maj
15. maj
25. junij
15. avgust
31. oktober
1. november
25. december
26. december

NOVO LETO (petek)
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (ponedeljek)
VELIKA NOČ (nedelja)
VELIKONOČNI PONEDELJEK (ponedeljek)
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (sreda)
PRAZNIK DELA (nedelja in ponedeljek)
BINKOŠTI (nedelja)
DAN DRŽAVNOSTI (sobota)
MARIJINO VNEBOVZETJE (ponedeljek)
DAN REFORMACIJE (ponedeljek)
DAN SPOMINA NA MRTVE (torek)
BOŽIČ (nedelja)
DAN SAMOSTOJNOSTI (ponedeljek)

Kadrovske
novice
V preteklih mesecih sta se nam pridružila naslednja
sodelavca: Kristina Sever (Strokovna sodelavka) in
Boštjan Bolšec (elektromonter v DE Novo mesto).
Z delovnim razmerjem so zaključili Rajko Malavašič,
Vinko Goršak, Franc Cerar, Stanko Podkoritnik, Anton
Vardjan, Janez Forte in Zdenka Jelčič. Po težki bolezni
nas je zapustil sodelavec Danilo Osovnikar.
Za vedno so nas zapustili naši nekdanji sodelavci upokojenci: Vladimir Matičič, Rafael Trojar, Jože Gorenc,
Jože Forte, Ivan Ban, Ivan Krajšič in Rudolf Miklavčič.
Vsi podatki o prihodih, odhodih in prerazporeditvah so
objavljeni na našem internem spletnem portalu pod
rubriko Kadri in izobraževanje. l
Kadrovska služba
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NEKOČ IN DANES
Prevozi
ela na terenu zahtevajo tudi prevoze raznih materialov.
V začetkih elektrifikacije je bilo prevoznih sredstev malo
in so se morali monterji znajti sami. Po pripovedovanju
starejših je bil za zaposlitev na Elektru nekaj časa celo pogoj, da
si imel svoje kolo. Prevoze so izvajali na različne načine, le da
so si olajšali težko prenašanje bremen. Za večje količine drogov
so uporabljali vozove s konjsko vprego, za posamezni drog pa
so si za kolesa in mopede priredili posebne prikolice. Prvi kamioni so bili iz vojne zapuščine, povečini ameriške in ruske izdelave, ki pa jih je bilo malo in so si jih morale skupine med seboj izposojati. Planiranje del je moralo biti zelo usklajeno.
Danes se prevozi opravljajo z modernimi kamioni, prirejenimi
za terensko delo in opremljeni z močnimi dvigali in košarami,
ki so v veliko pomoč monterjem na terenu. S kamioni so sedaj
opremljene vse distribucijske enote. l

D

Stari vojaški James

Marko Piko
FOTO Arhiv Elektra Ljubljana, Marko Piko

Prevažanje drogov s konjsko vprego

Tovorni avto z vgrajeno vitlo Ford Canada

Prevoz lestev z mopedom

Kamioni so danes prirejeni za delo na terenu
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USTVARJALNA IN ELEKTRIČNA
ENERGIJA SPOJENI V STARI
MESTNI ELEKTRARNI
Zavod Bunker in Stara mestna elektrarna

Na otvoritvi prireditve Mladi levi

avod Bunker je nevladna, neprofitna kulturna
organizacija, kjer produciramo sodobne gledališke in plesne predstave, organiziramo različne izobraževalne programe in raziskave ter oblikujemo mednarodni festival Mladi levi in festival Drugajanje.
Od leta 2004 pa smo tudi umetniški upravitelji Stare
mestne elektrarne – Elektro Ljubljana, ki je že enajsto leto prostor ustvarjalnosti in oder raznolikih oblik
sodobne umetnosti. V enajstih letih si je v Stari mestni elektrarni predstave in druge umetniške dogodke
ogledalo že več kot 130.000 malih in velikih obiskovalcev. Vsakič znova so obiskovalci prevzeti in
navdušeni nad ambientom, ki ga prostor elektrarne
nudi – nad zgodovino, vpisano v opeke, arhitekturo,
velike stare turbine in fascinantno lokomobilo ... Z
digitalizacijo informacij o zgodovini elektrarne, ki
jo skupaj z Elektrom Ljubljana pripravljamo v muzejskem preddverju, bo tudi predstavitev tega krasnega prostora industrijske in kulturne dediščine zaživela v novi dimenziji.
Skozi leta delovanja Stare mestne elektrarne – Elektro Ljubljana opažamo, da so umetniške akcije že začele spreminjati četrt Tabor v Ljubljani iz spalne,
sive soseske v privlačen in živ prostor druženja, katerega epicenter je prav elektrarna. Kronski dogodek
leta v Stari elektrarni, ki vsa naša prizadevanja poveže v celoto in jih tudi izpostavi na zelo viden način, je festival Mladi levi. Letos je festival doživel

Z

polnoletnost, potekal je konec avgusta, že osemnajstič. Mladi levi so s predstavami, koncerti in vizualnimi instalacijami v Ljubljano prinesli utrip svetovnih odrov, sodobno progresivno umetnost, obenem pa
sosesko Tabor zanihali v živ in utripajoč organizem,
kjer smo ekipa Bunkerja, več kot 70 tujih umetnikov,
150 prostovoljcev in someščani deset dni soustvarjali novo skupnost, kjer je bil edini jezik jezik umetnosti.
Z umetnostjo in skozi umetnost pa se lotevamo tudi
izobraževalnih in razvojnih projektov, v sklopu katerih sodelujemo s petindvajsetimi osnovnimi in srednjimi šolami, pa tudi z različnimi ljubljanskimi vrtci
in tako skušamo skozi doživetje umetnosti svet spreminjati na bolje.
Stara elektrarna je izjemen in edinstven prostor, kjer
sobivata umetnost in gospodarstvo, električna in
ustvarjalna energija, občutljiv dispečerski center, ki
pokriva ves center Ljubljane, in občutljiv proces umetniške produkcije. Elektro Ljubljana in zavod Bunker
sta lahko upravičeno ponosna na rezultate skupnih
naporov. Želimo si, da bi bilo sodelovanje v prihodnje še bolj sinergično in da bi zgodbo o uspešnem sodelovanju skozi čas samo še nadgrajevali.
Srečno 2016 in se vidimo v Stari elektrarni! l
Tamara Bračič Vidmar, vodja komunikacije zavoda Bunker
FOTO Nada Žgank, Jure Frelih

Betontanc - Pista sveta

ODKLOP

NOVICE | ELEKTRO LJUBLJANA | DECEMBER 2015

47

ŠE VEČ »AKTIVNIH« ŠPORTNIKOV

ŠPORT

Delo športnega društva v 2015

Kolesarji

Tekaći: Špela Kocjan, Damjan Grabrijan, Robert Lekše,
Tatjana Škrjanec, Andreja Skubic Petrovič, Nataša Oblak;
zadaj Dane Leskovec

Športnice, športniki!
December je čas, ko večina ugotavlja, kako uspešno je bilo leto,
ki se izteka in dela načrte za prihajajoče leto.
V našem športnem društvu smo sledili zastavljenemu planu, kar
nam je v veliki meri tudi uspelo. Glede na to, da se naše dejavnosti večinoma odvijajo na prostem, smo zelo odvisni tudi od
vremenskih razmer. Le-te nam pogosto ne omogočajo izvedbe
zastavljenih ciljev, predvsem v zimskem času. Kljub temu se trudimo, da izpeljemo kar največ zastavljenih ciljev.
V letu 2015 smo tako izvedli enajst dejavnosti, poleg tega pa uspešno organizirali in izpeljali zimske športne igre EDS v Kranjski
Gori v začetku leta. Ob tem smo se srečevali in družili s svojimi
prijatelji in sodelavci, sklepali nova poznanstva in tako krepili
našo povezanost. Veselili smo se novih srečanj in z njih odhajali
polni novih doživetij.
Za prihajajoče leto smo pripravili nov plan dela, s katerim želimo nadaljevati z dejavnostmi, za katere ugotavljamo, da se jih
naši člani radi udeležujejo. Prav tako smo pripravljeni izpeljati
tudi nove dejavnosti, seveda na pobudo in ob sodelovanju naših
članov. Ob tem pozivam vse člane, da svoje ideje in pripravljenost za sodelovanje posredujejo svojim predstavnikom. Skupaj
se bomo potrudili, da sledimo vašim željam in tako pridobimo
še več »aktivnih« športnikov.
V prihajajočem letu želim vsem članom društva in vsem, ki tole
berete, obilo zdravja, uspeha in osebne sreče. Srečno! l
predsednik ŠD Elektro Ljubljana, Igor Čučnik

Namizni tenisači

Smučarji
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SPET JE TU MARTINOVO
DOLENJSKE ZNAMENITOSTI IN VINO

Utrinek z Martinovanja, FOTO Zvonka Osredkar

pet je tu Martinovo. Tokrat smo se odpeljali med dolenjske griče, proti Mokronogu, in se na Žalostni gori povzpeli do romarske cerkve. Ob poti stoji sedem kapelic, ki
ponazarjajo sedem Marijinih žalosti, ki nas pripeljejo do svetih
stopnic v kapeli sv. Križa.
Mokronog je naselje na jugovzhodu Slovenije. Leži ob robu kot-

S

line, ki jo preči reka Mirna in je obdan s hribi, med katerimi izstopa Žalostna gora. Na vrhu se nam odpre razgled po vsej Mirenski dolini in naprej od vrhov severno od Save nad Sevnico
preko Kuma do Zaplaza. Vidi se kar 32 cerkva, med njimi cerkev, ki stoji na nasproti, to je cerkev na Veseli gori. Cerkev na
Žalostni gori je bila sezidana leta 1670, o čemer priča letnica nastanka glavnega oltarja, narejenega iz črnega marmorja. Oltar je
dal leta 1675 napraviti mokronoški graščak Kajzer. Poslikava
prezbiterija je delo baročnega slikarja Frančiška Jelovška. Posebno zanimive so svete stopnice v kapeli sv. Križa iz leta 1761,
ki jih krasijo freske in prikazujejo Škofjeloški pasijon. Romarska procesija se prične pred stopnicami, kjer je prostor duhovne
priprave, sledi vzpenjanje po stopnicah po kolenih (po svetih stopnicah se ne hodi) in se konča pred kapelo Božjega groba, v kateri je prizor Vstajenja. Po ogledu smo se odpeljali na Malkovec, kjer nas je čakalo še precej dela – degustacija in krst vina,
Martinovo kosilo, kdor pa je imel po vsem tem še voljo in dovolj moči, je ob dobri glasbi lahko tudi zaplesal. Ker pa se vse
enkrat konča, smo tudi mi morali obrniti našo »barko« proti domači luki, kamor smo s postanki v Novem mestu in Kočevju srečno priveslali v večernih urah.l
Zvonka Osredkar

ZOPET V ŠOLSKIH KLOPEH
V deželi belih brez

»Soseska zidanica«, katere člani so vinogradniki iz Drašičev in
sosednjih vasi. Prostore ima v nekdanji šoli in povezuje vaščane
v posebno vaško skupnost. l
Zvonka Osredkar

DEJAVNOSTI V LETU 2015

Pred šolo Stara buča v Beli krajini, FOTO Janez Weilgoni

dpeljali smo se v deželo belih brez in steljnikov, lanu in
platna, belih narodnih noš, v našo najjužnejšo pokrajino
– Belo krajino.
Naša prva postaja je bila Soteska, kjer smo si ogledali stolp in
nekdanji paviljon Starega gradu. Stolpa se je zaradi zabav in pregrešnih užitkov prijelo ime »Hudičev turn«. Notranjost stolpa je
poslikana z mitološkimi prizori. Ogledali smo si tudi nekdanje
gospodarsko poslopje dvorca, v katerem je danes muzej starodobnikov. Pot smo nadaljevali v vas Radovico, kjer stoji Osnovna šola »Bistra buča«. Sedli smo v šolske klopi in postali
učenci v šolskem letu 1957/58. »Gospod učitelj« nas je na zabaven, a poučen način seznanil z zgodovino, kulturo in kulinariko Bele krajine. Za neprimerno obnašanje (klepetanje, prišepetavanje, smeh) in neznanje je pela palica ali pa je sledilo klečanje na koruzi. Po pouku smo vsi prejeli spričevala, žal pa nismo vsi izdelali razreda. Uspehe in neuspehe smo zalili v Drašičah pri kosilu. Tu že več kot 250 let deluje edina preživela

O

Kot običajno, smo se tudi letos v februarju srečali na občnem zboru, ki je bil v gostilni Strah in je bil zelo lepo obiskan. Izlete smo v redu organizirali, težava se kaže
na pohodih, ker je premalo prijav, zato jih v prihodnje ne bi več planirali.
Izleta na Primorsko in v Škofjo Loko sta bila zelo uspešna, izlet na Višarje smo zaradi rdečega alarma prestavili, ker takrat ne bi vozila žičnica. Prestavitev za teden
dni je bila z razumevanjem sprejeta, tako pri članstvu kot tudi pri prevozniku. V
Kobaridu smo si ogledali muzej na prostem, kjer nam je vodič slikovito predstavil vse težave bojevanja na Soški fronti. V Salzburg smo se zaradi beguncev odpravili nekoliko previdno, ker nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo na meji. Kljub
vsemu smo nemško mejo uspešno prečkali in izlet izvedli po načrtu. Bela krajina
nas vedno privlači zaradi svoje lepote in prijaznega sprejema. Letos smo morali
zopet sesti v šolske klopi, strog učitelj, spričevala pa tako - tako, ne vem?! Martinovali smo v Mokronogu. Da pa smo si to zaslužili, smo se povzpeli najprej na Žalostno goro, nato pa se odpeljali na Malkovec v Vinski dvor, kjer smo v družbi s sotrpini iz Dolskega, svetniku primerno, praznovali njegov god. Vse dejavnosti so
dobro uspele. Žalosti pa me, ker nisem uspel postaviti našega muzeja. Eksponati
so sedaj shranjeni v RTP Črnuče. Mislim, da bi ta muzej moral biti postavljen nekje
v Stari elektrarni v Kotnikovi ulici.
Na koncu leta se lepo zahvaljujem vsem sodelavcem v upravnem odboru Društva
upokojencev Elektro Ljubljana za vso pomoč pri vodenju društva. Hvala predsedniku uprave Elektro Ljubljana gospodu Andreju Ribiču za vso podporo in donatorstvo.
Vse lepo v letu 2016 in vesele božično-novoletne praznike želim vsem članom in
članicam društva, upokojencem in zaposlenim Elektro Ljubljana. l
Jože Bergant,
predsednik Društva upokojencev Elektro Ljubljana
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Sestavine:
2 jajci
1 pecilni prašek
1 vanilin sladkor
malo ruma
malo soli
naribana limonina lupina
1 jogurtni lonček jogurta
1 jogurtni lonček sladkorja
2 jogurtna lončka moke
1/2 jogurtnega lončka olja

MARMORNI KOLAČ

Naredimo ločeno dve masi (vanilijevo in čokoladno).
Sestavine so enake, le da se v drugo maso doda še en lonček
čokolade v prahu. Masi za kolač dobro zmešamo in vlijemo
v pekač. Pred vlivanjem pekač namažemo z maslom in
potresemo z moko, da se kolač ne bo prijel modela.
Najprej vlijemo svetlo maso in nato po sredini vlijemo še
temno. Z vilico potegnemo po sredini, da se temna masa
pomeša med svetlo. Tako dobimo lepo pisan kolač.
Kolač pečemo 75 minut pri temperaturi 180 oC oziroma 90
minut pri temperaturi 150°C.
Dober tek.
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J-Rupert d.o.o., Litostrojska c. 40A, 1000 Ljubljana
T: 01 514 16 90 I info@j-rupert.com I www.j-rupert.com
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NAJFOTOGRAFIJA 2015
udi v letu 2015 nadaljujemo z nagradnim natečajem za
najboljšo fotografijo leta. Za to številko glasila smo prejeli pet zanimivih fotografij; upamo, da bo odziv v naslednji
boljši. K sodelovanju za Naj fotografijo leta 2015 vabimo vse
sodelavce in upokojence! l

T

Uredništvo Novic

Anton Mesarek - V megli

Blaž Majer - Da drog ne pobegne

Janez Bernot - Ledeni oklep

Anton Mesarek - Ko posije sonce

Janez Bernot - V snežnem objemu

Sestavil
TONI

Umetnost
priprave/
postrežbe
hrane

Lojna
bula

Perje
j
pri
repi,
natje

Del voza
za vprego

Bivališþe
umrlih

Težko
orožje,
top
Prikri-

vanje
davkov
Podolgovat
kos lesa,
lata
Avstrijski

Kemijski
simbol
za
Iridij
Simbol za
Nobelij
Star izraz
za žalost
Risto
Savin

Janþar
Nada

kipar,

vrt

Hans

Zoran

Artnak
Obrambni
igralec

Lahka
dvosedežna
koþija

Plastiþen

Varjeno

Divja

izola-

mesto

kraja

ovca

cijski
material

Rimski
hišni duh

Rdeþi
sadež

Oborožena

Krajša.
obiþajno
zabavna
skladba
Povelje,
komanda

Velika
ptica
ujeda

Upravna
enota
katoliške
cerkve

V glasbi:
lahkotno
Noþni
lokal

Lekše
Robert

Dolenjska

Olimpijske
igre

Pritrdilnica

Staroslovanska
pijaþa,
pivo
Osrednji
slovenski
þasnik

S
Stara

L
Latinslo
i l

Nace
Trtnik

prestol-

ime

nica
Babilonije

za
Javor

Banka

Živalski

Jurij

Tuj

Leder

dvoglasnik

Zgolj,

Oranje

samo

Med velikim številom prejetih pravilnih rešitev nagradne križanke čestitamo izžrebancu Demec Alojzu iz Gabrja,
ki bo po pošti prejel praktično nagrado.
Prosimo, da gesla tokratne križanke, ki jo je pripravil Toni Štimec, zapišete na dopisnico do vključno 19. 2. 2016
in pošljete na naslov: Elektro Ljubljana d. d., Uredništvo Elektro novic, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana.
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