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uvodnik

Vizija je jasna –  
in z njo naša smer

Pozno zvečer je, ko sedem pred računalnik - tokrat, da izpolnim obljubo urednici 
Megavata in napišem uvodnik za decembrsko številko naše interne revije. Tak je običaj – 
decembrski uvodniki pripadajo direktorjem. Je obveznost in je obenem čast, da lahko svoja 
razmišljanja delim z vami, dragi sodelavke in sodelavci. Obenem je tudi pravi trenutek, 
saj se izteka naše prvo skupno leto na »isti barki«, če se lahko tako izrazim, in skupaj smo 
pred kratkim dobili podporo nadzornega sveta za skupno razvojno strategijo, ki smo se jo 
zavezali izvesti v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Strategija je odločitev za smer. Zgolj odločitev za smer pa še ne pomeni, da vnaprej 
poznamo vsak korak, ki ga bomo v tej smeri izvedli. Drži, da odgovornost za dosego izbrane 
smeri leži predvsem na poslovodstvu, a odgovornost za čvrstost in utežbo posameznih 
temeljev na tej smeri leži na vseh nas. Zato si želim in obenem pričakujem, da bo vsak med 
nami v okviru svojih sposobnosti, s svojim znanjem, s svojimi idejami, rešitvami in izku-
šnjami, prispeval k razvoju te družbe in s tem k njeni uspešni prihodnosti. 

O tej smeri, o novi strategiji Energetike Ljubljana, smo v zadnjih mesecih veliko razpra-
vljali, delili mnenja, primerjali strokovne podlage in se na koncu odločili. Odločitev ni bila 
lahka - ni bilo preprosto uskladiti zelo različne poglede na prihodnost. Ne zatiskam si oči 
pred dejstvom, da smo združili dve družbi, ki sta sami zase povsem dobro delovali; a ravno 
tako si ne zatiskam oči, da smo sedaj ena družba, ali če se izrazim v žargonu, ki mi je kot 
Primorcu in jadralcu še najbližje: vsi smo na isti barki in nobena barka ne more pluti v dve 
smeri hkrati. Predstavljajmo si, da vsak izmed nas v rokah drži veslo – vsako veslo posebej 
nam daje moč, zagon, energijo. Predstavljajmo si, da polovica teh vesel vesla v nasprotno 
smer od druge … V najboljšem primeru se bomo vrteli na mestu, v najslabšem bomo izgubi-
li vso moč, še preden bomo naredili en sam krog. 

Ker smo s strategijo definirali smer, je pomembno, da vsi skupaj zaveslamo v energetsko 
morje, ki je trenutno resda razburkano, a imamo potrebno znanje in imamo dolgoletne 
izkušnje – le pogumni, vztrajni in močni moramo (p)ostati. 

Premik je potreben. Premik je nujen. Čas je, da se resno in odgovorno soočimo s spre-
membami v okolju, ki so najprej narekovale združitev in sedaj skupno strategijo. Preprosto 
nimamo več manevrskega prostora za sklepanje kompromisov.

Energetika Ljubljana lahko živi in preživi samo zaradi svojih kupcev, svojih odjemalcev. 
A če želimo na njihove potrebe odgovarjati z učinkovito in hkrati širšo paleto energetskih 
storitev, smo dolžni poskrbeti, da bomo v tem zanesljivi, varni in dolgoročno na voljo. 
Toplota, elektrika, plin, so oblike energije, za katere naš uporabnik ne potrebuje razmišljati, 
ali bodo in kdaj bodo pri njemu doma… To so energije, ki so preprosto ves čas tam, ko jih 
nekdo potrebuje. So vedno pri roki… Udobje, ki ga omogočamo našim uporabnikom vse dni 
v letu in vse ure v dnevu, od nas terja nenehno prilagajanje. Če povzamem, nismo pomemb-
ni mi, pomembno je, da znamo odgovoriti na potrebe naših uporabnikov. 

Spoštovani sodelavci, res je, kar pravi pisateljica Daranna Gidel »Stvari se zameglijo… 
in ko potuješ, se vrnejo v pravo perspektivo«. In prav ima. Ko se vse postavi na svoje mesto, 
imaš nad seboj jasno nebo. In stvari se postavijo na svoje mesto – slej ko prej. Megla se 
dvigne in nenadoma nam je jasno, kam gremo, v katero smer je potrebno zajeti vodo za 
naslednji zavesljaj. A da se to sploh lahko zgodi, se je potrebno odpraviti na pot. Včasih je to 
veliko več kot zgolj prispeti, zagotovo pa je veliko več kot obstati na mestu.

Naj bo naša skupna smer jasna, njeni temelji odločni in premiki dosegljivi. 
Vam in vašim družinam želim izpopolnjene praznike ter sreče in zdravja polno leto 

2015.
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e-generacija

V začetku leta 2014 se družba 
TE-TOL pripoji k družbi Energetika 
Ljubljana. Nastane »nova«, združena 
Energetika. Dvoje pogledov v 
prihodnost je potrebno spojiti v eno 
skupno pot, ki bo kos izzivom, s 
katerimi se srečujemo na naših trgih 
in v širšem poslovnem okolju. Mirno 
lahko rečemo, da nas nihče ne ujčka. 
Posledično to zahteva usmeritve, ki 
jih morda nismo vajeni. Spremembo 
vrednot. Boj s konkurenco, ki je 
doslej nismo bili vajeni in ki se krepi. 
Saj ne, da bi iskali izgovore, ampak 
zdajšnja konkurenca se občasno 
zaradi načina (de)regulacije zdi 
že kar nelojalna. Ampak pustimo 
tarnanje in sledimo osrednji misli 
Strategije. Do nje pa se boste morali 
prebiti (skoraj) do konca, ker vemo, 
da hočete in zmorete, kot je zmogla 
vizionarsko začrtati Strategijo razvoja 
2014-2024 Energetike Ljubljana ožja 
in širša ekipa Razvojnega kolegija v 
tem prvem združitvenem letu 2014. 
Strategija razvoja 2014-2024 družbe 
Energetika Ljubljana je trajnostno, 
drzno in enosmerno načrtovan 
dokument, s katerim se je nadzorni 
svet Javnega holdinga Ljubljana 
na novembrski seji seznanil in dal 
na predstavljene smernice in cilje 
pozitivno mnenje. Načrtovani koraki 
so premišljeni. Družbi omogočajo 
preživeti in se razvijati. Upamo, da jo 
boste kot tako prepoznali tudi vi.

Vrednote
Vrednotam naj bi vedno sledili. V državi 

so žal v zadnjih dveh desetletjih poniknile. 
Upamo, da v naši družbi kar tako ne bodo. 
Ključna vrednota naše družbe je ZANESLJI-
VOST. Energija je dobrina, ki je ni mogoče 
dobavljati stalno, ampak kontinuirano. In to 
enako zanesljivo pri -20°C in pri +40°C. In 
tudi pri vseh temperaturah vmes. FLEKSI-
BILNOST je nuja. Za nas so najpomembnej-
ši naši kupci, katerim s svojimi proizvodi in 
storitvami izboljšujemo kakovost življenja ter 
ustvarjamo zadovoljstvo in zaupanje. Za to je 
potrebna sposobnost prilagajanja raznolikim 
potrebam uporabnikov. Brez VIZIONARSTVA 
na področju energetike, ki je opredeljeno z 
dolgimi razvojnimi cilji, ne gre. Energetika 
Ljubljana je lahko zanesljiva le, če prevzame 
tveganje prihodnjih sprememb nase in kup-
ca razbremeni vprašanj glede ustreznosti iz-
branih virov, kupec pa ji pri tem dolgoročno 
zaupa. OKOLJE, tako družbeno kot naravno, 
je naš vsakdanjik, v katerega smo vpeti. Brez 

POŠTENOSTI ne bo zaupanja s strani naših 
kupcev, poslovnih partnerjev, občanov in la-
stnikov. LJUDJE so sicer zapisani na zadnjem 
mestu, a se bomo z ustrezno motivacijo tru-
dili, da družbi ne bodo zadnja skrb. Cenimo 
znanje in izkušnje naših (so)delavcev.

Razvojni model
Razvojni model je osredotočen na naše 

temeljno poslanstvo. Je preprost in najlažje 
razumljiv, ko ga projiciramo na zemljevid vro-
čevodnega, parovodnega in plinovodnega 
omrežja Urbane ljubljanske regije. Toplota 
in para sta osrednja produkta, ki prevladu-
jeta v osrednjem območju Mestne občine 
Ljubljana. Zemeljski plin se širi v primestnih 
občinah in na področjih, kjer ni možna oziro-
ma smiselna gradnja vročevodnega omrežja. 
Elektrika je znano prisotna skoraj v vsakem 
domu. Na začetku se širimo po območju Slo-
venije.

Strateški cilji in ključni viri za 
njihovo dosego

Na osnovi poslanstva družbe, izbrane 
vizije in razvojnega modela, bomo s kratko-
ročnimi in srednjeročnimi strateškimi projek-
ti uresničili zastavljene strateške cilje. Res da 
jih je 13, a naj bo to tokrat srečna številka. 
EBITDA* v višini 15 % je kar spodobna vre-
dnost. Krka na primer dosega 27 %, zato bo 
naših 15 % za začetek nove poti kar zadosten 
izziv. EBITDA je hkrati tudi ključni vir za dose-
go ciljev. Na področju okolja nas izziva Pre-
hodni nacionalni načrt, ki ga nameravamo v 
naši skrbi za okolje seveda uresničiti. Padec 
odjema toplote bomo omejevali s širjenjem 
števila odjemalcev, kar je možno prešteti. 
Z zagotavljanjem visoke zanesljivosti obra-
tovanja proizvodnih virov in distribucijskih 
omrežij daljinskega ogrevanja in zemeljske-
ga plina zagotovo najbolj osrečujemo naše 
uporabnike, ki se jim toplotni mrk v vseh 
mnogih letih še ni zgodil. Ključni viri za to 
so blok 3 enote TE-TOL stalno v brezhibnem 
stanju, bloka 1 in 2 bosta obratovala do sre-
dine 2020. Z letom 2019 bo zgrajena nova 
plinsko-parna enota 2x50 MW (PPE-TOL). 
Vršni viri na obeh lokacijah bodo v kurilni 
sezoni 100-odstotno razpoložljivi, puščanje 
vročevodnega omrežja pa bomo znižali na 
20 m3/h. Seveda je potrebno nadaljevati z 
razvojem in povečanjem izkoriščenosti vro-
čevodnega omrežja ter povečanjem izkori-
ščenosti plinovodnega omrežja. Ciljni delež 
stanovanj na vročevodu bo povečan s 45 % 
na 50 %, dodatno merilo je priključitev novih 
7MW uporabnikov/leto v okviru znanega po-
tenciala. Povečati bo potrebno izkoriščenost 
plinovodnega omrežja, tako da bo faktor 
obremenitve omrežja porasel iz 67 Sm3/m 

na 80 Sm3/m in hkrati ne zmanjšal pod 67 
Sm3/m. Produkte in storitve bomo povezo-
vali v nove in za uporabnike atraktivne pa-
kete in celovit energetski servis, kar bo reali-
zirano z inovativnimi marketinškimi pristopi, 
razvojem maloprodaje električne energije in 
dograditvijo pametnega omrežja. Če hoče-
mo vse to početi še mnogo prihodnjih let, je 
potrebna tudi dolgoročna ohranitev stabil-
nega poslovanja družbe ob trajnostnem ra-
zvoju in doseganju ekonomske učinkovitosti, 
zagotavljanju konkurenčnih cen in utrditvijo 
položaja na trgu z večanjem tržnega deleža. 

Ob tem bomo kot do sedaj skrbeli za čisto in 
zdravo okolje, obvladovanje vseh strateških 
procesov pa bo potrebno tudi s poslovnega 
vidika, saj bomo le tako lahko dosegali za-
stavljeni EBITDA. CNG je trend, ki ga bomo z 
veseljem podpirali in širili njegovo uporabo 
v prometu. Širok nabor storitev bomo širili 
na področju energetskih in laboratorijskih 
storitev. Vse to pa nam seveda ne bo uspelo 
brez zadnjega, a ne najmanj pomembnega 
strateškega cilja – zagotoviti zmagovalno 
miselnost HOČEMO in ZMOREMO!

Z vidika distribucije in strukture prihod-
kov lahko izpostavimo, da je proizvodnja 
toplote in elektrike v visoko učinkoviti sopro-
izvodnji prepoznana kot t.i. »core bussiness« 
družbe, ki generira in bo generiral večino 
prihodkov in donosa v naslednjih letih. Seve-
da, če bomo hoteli in zmogli realizirati začr-
tano razvojno pot. 

*Opomba: EBIDTA (Earnings before Inte-
rests and Taxes, Depreciation and Amrotiza-
tion): je rezultat poslovanja pred obrestmi in 
davki, slabitvijo in amortizacijo.   

Strategija razvoja Energetike Ljubljana 2014-2024
Herman Janež

Razvojni model glede na razvejanost omrežja
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Ste energetski strokovnjak in kot tak 
vidite, spremljate in občutite vso trenutno 
dogajanje v energetiki, ki se je na eni 
strani znašla v hudem investicijskem krču 
zaradi nizke prodajne cene električne 
energije, na drugi pa ji že pretijo nova 
finančna bremena kot je sprememba 
dajatve CO2…

Zadeve so precej bolj zaostrene, kot so 
bile v preteklosti, kar se odraža predvsem 
na ravni proizvodnih objektov, predvsem 
v elektrarnah, ki so obremenjene z raznimi 
dajatvami, poleg tega pa so soočene z zelo 
nizko ceno električne energije. Cena elek-
trične energije za proizvajalce namreč že od 
začetka krize vztrajno pada. Tudi cena, ki jo 

dosežemo na trgu električne energije zadnja 
leta pada, medtem ko stroškovna, to je pro-
izvodna cena električne energije, ostaja na 
enaki ravni.

Torej govoriva o razpirajočih se škarjah?
Da. Zgolj z notranjimi rezervami pa se 

niti približno ne da pokriti te razlike, zato ta 
razpon med prodajno in stroškovno ceno 
povzroča vrzel, zaradi katere se proizvodni 
objekti poleg težav v poslovanju nahajajo 
tudi v precejšnjem investicijskem krču, kar 
se še posebej pozna pri objektih, ki bi nujno 
potrebovali razvoj, torej posodobitve oziro-
ma nove naprave.

Če pogledava primerljive energetske 
objekte v Sloveniji: TEŠ6 grozi nerenta-
bilnost, TET je v likvidaciji,… Zakaj se je 
po vašem mnenju slovenska energetika 
znašla v takšni situaciji?

Mislim, da je glavni razlog prekomerno 
subvencioniranje proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov (največ v Nem-
čiji), zaradi česar je na trgu električne ener-
gije le še 15 – 20 odstotkov elektrike; kar 
pomeni, da trg ne deluje več. Cena zaradi 
tega vztrajno pada in vse to se odraža tudi v 
Sloveniji. Situacija bi bila še slabša, če ne bi 
imeli geografsko gledano strateške pozici-
je, zaradi katere je cena električne energije 
odvisna tudi od zmogljivosti prenosnih ka-
pacitet, predvsem s sosednjimi državami, to 
pomeni z Avstrijo, Madžarsko in Italijo. K višji 
ceni proizvodnje električne energije največ 
prispeva relativno visoka cena električne 
energije v Italiji.

In če se cena v Italiji v kratkem zniža, bo 
samo še slabše…

Kot kaže, se še ne bo, v kolikor pa bi se, 
pa bi bila situacija v Sloveniji še slabša, da. 
Če povzamem, spodbujanje proizvodnje ele-
ktrične energije iz OVE je vplivalo na drasti-
čen padec cene električne energije na trgu, 
zaradi česar je ta skorajda prenehal delovati. 

Kaj pa v primeru, da države ne bi subven-
cionirale proizvodnje iz OVE – kolikšen 
delež bi sploh ta imela na trgu z električ-
no energijo?

To je težko reči, vsekakor pa bi se gibala 

Imamo produkte, ki se lahko 
povezujejo in morda celo rešujejo 
drug drugega
Pogovor s Stanetom Koprivškom, tehničnim direktorjem Energetike 
Ljubljana 
Doris Kukovičič

Energetika Ljubljana je s pripojitvijo TE-TOL postala tudi 
elektrarna, natančneje največja in visoko-učinkovita 
soproizvodnja električne in toplotne energije v Sloveniji, 
ki za potrebe slovenskega elektroenergetskega 
sistema zagotavlja strateško pomembne sistemske 
storitve. Je elektrarna, ki lahko v času naravnih ujem s 
potrebno električno energijo oskrbi najpomembnejše 
porabnike, kot je na primer Klinični center. In je hkrati 
edina elektrarna v Sloveniji, ki se je na enkrat znašla v 

skupini javnih komunalnih podjetij. In to v času, ko trg z 
električno energijo močno trese, energetika kot panoga 
pa se bori, da preživi investicijski krč, ki jo potiska 
čedalje bolj k tlom konkurenčnosti. O vsem tem smo 
tokrat govorili s sivo eminenco strokovnjakov v »hiši«, s 
tehničnim direktorjem Stanetom Koprivškom. Je jedrnat, 
osredotočen in prizadeven vodja, ki mu poguma za 
bodrenje svojih sodelavcev nikoli ne zmanjka.

Stane Koprivšek
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v precej bolj normalnih okvirih.
Če vprašam drugače: če proizvodnja iz 

OVE ne bi bila subvencionirana, ali bi se iz-
plačalo uporabljati obnovljive vire?

Ne, nobena obnovljiva energija ne preživi 
brez subvencij. Razlogi za uvajanje OVE so 
predvsem okoljski.

Vemo, da večino energije še vedno pri-
dobimo iz termoelektrarn, torej objektov 
na fosilna goriva, a ta energija zaradi že 
omenjenih subvencij postaja predraga. 
Kje je torej rešitev? 

Če ponovim, vse države v EU tepe nizka 
cena električne energije, predvsem termoe-
nergetske objekte, ki v veliki meri zagotavlja-
jo stabilnost elektroenergetskih sistemov v 
vseh pogojih obratovanja. Države po Evropi 
to v veliki meri rešujejo z uvedbo mehanizma 
za podporo konvencionalnim proizvajalcem, 
to je t.i. CRM mehanizem (Capacity Remune-
ration Mechanism). Namen vpeljave plačil za 
zagotovitev kapacitet je omogočiti proizva-
jalcem električne energije dodaten finančni 
vir, da lahko s svojimi enotami obratujejo 
rentabilno. Nekatere države so ga že uvedle, 
nekatere ga še uvajajo, v Sloveniji pa smo še 
povsem na začetku.

Kdaj pa naj bi bil uveden v Sloveniji?
Čim prej, preden se bo elektroenergetski 

sistem zrušil. Kolikor vem, je bila do sedaj s 
strani ELES-a izdelana le ocena potreb po 
uvedbi CRM v Sloveniji.

Bo Energetika Ljubljana deležna tega 
mehanizma in zakaj?

Energetika Ljubljana je v enakem položa-
ju kot druge elektrarne, potrebno pa je izpo-
staviti, da je kot elektrarna strateškega po-
mena za prestolnico. Po obsegu proizvodnje 
sicer ni tako pomembna, kot je npr. Termo-
elektrarna Šoštanj, saj v slovenskem merilu 
proizvede okoli 3 odstotke električne ener-
gije, vendar je za Ljubljano pomembna tako 
z vidika izvajanja sistemskih storitev kot z vi-
dika otočnega obratovanja v primeru izpada 
omrežja. ELES je v svojih dokumentih enoto 
TE-TOL opredelil kot sistemsko strateško 
elektrarno za Ljubljano, zato pričakujemo, 
da bo kot taka tudi korektno obravnavana v 
nadaljnjih postopki uvajanja CRM.

Da nam bo bolj razumljivo – zmožnost 
otočnega obratovanja je še posebej po-
membno v primeru naravnih ujem, kot je 
bil na primer letošnji žledolom, kajne?

Otočno obratovanje pomeni, da se v pri-
meru delnega ali obsežnejšega razpada 110 
kV omrežja del proizvodnje enote TE-TOL 
obdrži v obratovanju. V otočnem obratova-
nju lahko tako napajamo porabnike elektro-
energetskega sistema v obsegu 100 MW, kar 
zadostuje za napajanje ključnih porabnikov v 
mestu Ljubljana, kot je Univerzitetni klinični 
center, pa tudi parlament,… ter za normalno 
funkcioniranje nujnih naprav v posameznih 

gospodinjstvih. V primeru naravnih ujem bi 
to napajanje delovalo nemoteno, saj smo 
s 110 kV kabli neposredno povezani z RTP 
Poljem, RTP Centrom in preko njega z RTP 
Žalami. Prav tako režim otočnega obrato-
vanja omogoča hitro ponovno vzpostavitev 
napajanja odjema na področju Ljubljane, ki 
bi sicer trajalo neprimerno daljši čas. Ener-
getika Ljubljana na lokaciji Šiška razpolaga 
s plinskim agregatom (7 MW), ki omogoča 
zagon enote TE-TOL tudi v primerih popol-
nega razpada omrežja, ter kasnejše otočno 
obratovanje porabnikov. Poleg otočnega 
obratovanja izvajamo tudi sistemske storitve 
primarne, sekundarne in terciarne regulacije 
moči ter regulacije napetosti v elektroener-
getskem sistemu. Tudi v tem primeru je zara-
di lokacije termoelektrarne blizu največjega 
odjema izvajanje sistemskih storitev najbolj 
učinkovito. Vse to daje Energetiki Ljubljana 
strateško pomembno vlogo za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z električno energijo tako 
mestu Ljubljana kot elektroenergetskemu 
sistemu Slovenije.

Kakšno prihodnost imajo termoenerget-
ski objekti na fosilna goriva (bodisi na 
premog bodisi na zemeljski plin) v mestu 
kot je Ljubljana, če nanje pogledava iz 

strogo tehničnega vidika in če pri tem 
upoštevava realne potrebe po elektriki in 
toploti? In še, ali je realno pričakovati, da 
bi v mestu kot je Ljubljana lahko posta-
vili objekt na biomaso in z njim zadostili 
vsem potrebam po toploti v sistemu 
daljinskega ogrevanja?

Dejstvo je, da tako velikim potrebam po 
energiji, kot je potrebna v sistemu daljinske-
ga ogrevanja za enkrat lahko zadostimo le 
z uporabo fosilnega goriva, trenutno pre-
moga, kot veste pa ga načrtujemo delno 
nadomestiti z zemeljskim plinom. Biomasa v 
Ljubljani, konkretno v enoti TE-TOL, je izkori-
ščena do tehnološkega maksimuma. Upora-
ba lesnih sekancev na objektu, s katerim bi 
pokrivali vse potrebe po toploti, je nespre-
jemljiva tako z okoljskega kot logističnega 
vidika. Kurjenje večjih količin biomase v ur-
banem okolju bi povzročilo dodatne emisije 
prašnih delcev v zrak, kar je že tako pereč 
problem v Ljubljani. Z logističnega vidika bi 
bilo potrebno prepeljati ogromne količine le-
snih sekancev tako po cesti kot po železnici, 
kar bi vplivalo tudi na porast emisij v prome-
tu, poleg tega pa zgraditi velike zalogovnike, 
za kar so prav tako prostorske omejitve.

Za koliko se je povečala uporaba lesne bi-

omase v enoti TE-TOL od leta 2008, ko se 
je z njeno uporabo začelo, pa do danes? 

Biomasa na lokaciji TE-TOL je uspešen 
projekt in je bil zgrajen leta 2008 v rekordno 
kratkem času. Proizvodnja teče nemoteno, 
ni zastojev. Proizvodnjo stalno povečujemo: 
začeli smo s 33 GWh ur električne energije 
letno, letos pa bomo proizvedli že 43 GWh, 
za prihodnje leto pa smo napovedali proi-
zvodnjo 47 GWh električne energije iz lesnih 
sekancev. Dogorevalna rešetka, ki je ključen 
del tehnologije v kotlu 3 za uporabo lesnih 
sekancev uspešno obratuje tudi pri povečani 
obremenitvi, kot je deklarirana. Sistem bio-
mase kvalitetno vzdržujemo in tako ohranja-
mo v dobri obratovalni kondiciji. 

Mineva praktično že leto dni od združi-
tve Energetike Ljubljana in TE-TOL. Kaj 
se je, če se je, spremenilo v tehničnem 
pogledu?

V tehničnem pogledu ne veliko… Pred 
pripojitvijo smo iskali sinergije – te so v teh-
ničnem smislu prenos znanja z ene lokacije 
na drugo in ga lahko izvajamo postopoma. 
Konkretnega prenosa ljudi, ki opravljajo svo-
je delo na posamezni lokaciji, ne moremo iz-
vajati, saj morajo ekipe ene in druge lokacije 
izvajati obratovalne in vzdrževalne aktivno-

sti na svoji lokaciji.  Lep primer tehničnega 
sodelovanja je projekt »regulacija obtočnih 
črpalk«, kjer so se uporabile neizkoriščene 
hidravlične sklopke iz črpališču v centru me-
sta. Te smo jih pripeljali na lokacijo TE-TOL, 
kjer smo jih vgradili, preizkusili in že uspe-
šno obratujejo. Investicija je bila izvedena 
ob uporabi lastnega znanja, s precej nižjimi 
sredstvi od načrtovanih in zagotavlja velike 
prihranke energije.

Kateri večji projekti so zaznamovali leto 
2014?

Gledano z vidika virov, je to na lokaciji 
Šiška zagotovo gradnja dveh vročevodnih 
kotlov GVL 1 in 2, parnega kotla BKG in zame-
njavo gorilnikov na vročevodnem kotlu VKLM 
5. Zaključuje se 1. faza investicije, ki je v fazi 
preizkušanja in bo zaključena v začetku leta 
2015. Na lokaciji TE-TOL pa je eden od ključ-
nih projektov tega leta »revitalizacija turbo-
agregata 2«, ki je bila izvedena z lastnim 
inženiringom in minimalnimi stroški. Turbina 
je bila preizkušena in že uspešno obratuje. 
Z izvedbo revitalizacije se bo povečala moč 
agregata z 32 MW na 42 MW, agregat pa bo 
usposobljen za nadaljnje obratovanje 20 
do 25 let. Kot takšna bo lahko nadomestila 
sicer predviden LOT2 v projektu prigradnje 

” Izkoriščati je potrebno vse prednosti, ki 
jih ima ta družba, to je znanje, odjemalce in 
precej produktov, ki se lahko povezujejo in ki 
morda lahko tudi rešujejo drug drugega. ”
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plinsko-parne enote, kar pomeni tudi po-
memben finančni prihranek. Sama revitaliza-
cija je bila potrebna tudi zaradi zagotovitve 
varnega in zanesljivega obratovanja bloka 2 
in nujne zamenjave statorja generatorja. Kot 
taka bo pomembna pri izvajanju sistemskih 
storitev, možno bo sodelovanje na dnevnem 
trgu električne energije. V projekt je bilo vlo-
ženo veliko lastnega znanja in predstavlja 
pomemben tehnični dosežek.

Malo sva se že premaknila k plinsko-par-
ni enoti – vezano na ta projekt začniva s 
trenutnim dogajanjem: Južnega toka ne 
bo. Kaj to pomeni za postopno nadome-
stitev premoga z zemeljskim plinom v 
enoti TE-TOL? 

Jaz mislim, da to ne bo vplivalo na dobave 
zemeljskega plina za enoto TE-TOL. Menim, 
da bodo v Sloveniji zagotovljene ustrezne 
transportne poti in zadostne količine. 

Družba ima sprejeto prvo skupno 
strategijo po pripojitvi – o podrobnostih 
govorimo na drugem mestu v tej številki, 

pa vendar me zanima, kako vi kot ener-
getski strokovnjak vidite in razumete to 
strategijo?

Jaz jo vidim kot optimistično, hrabro ali 
smelo naravnano, da se trend obrne ali vsaj 
zaustavi in da doseže tiste strateške cilje 
družbe, s katerimi bomo lahko izpolnjevali 
svoje poslanstvo v zagotavljanju toplotne 
in električne energije. Kar se pa tiče samih 
virov, pa se strategija ne razlikuje bistveno 
od prejšnje, ki jo je imel TE-TOL. Pomemb-
ne spremembe so predvsem na področju 
vročevodnega omrežja in njegove širitve, v 
smislu precej večjega poudarka na sistemu 
daljinskega ogrevanja v primerjavi s prete-
klostjo.

Morda v tej spremembi vidite tudi eno od 
koristi združitve Energetike Ljubljana in 
TE-TOL?

Morda, a kot sem že prej rekel, na dolo-
čenih področjih ni toliko prednosti kot bi jih 
kdo pričakoval. Moramo vedeti, da so dejav-

nosti v obsegu družbe (proizvodnje toplotne 
in električne energije, distribucije toplote, 
distribucije plina, prodaja toplote in plina, 
izvajanje inženiringa,…..) same po sebi zelo 
različne. Na vseh dejavnostih je tako še ve-
dno potrebno narediti vse, kar se za uspešno 
izvajanje teh dejavnosti  zahteva. Največje 
so prednosti združitve na razvojnem delu, 
kar je na koncu tudi pripeljalo do oblikovanja 
enotne strategije.

Ob boku imate vrhunske strokovnjake, 
ki pa se že bolj ali manj vsi približujejo 
izpolnjenim pogojem za upokojitev. Kako 
kot vodja doživljate ta aspekt v času, ko 
je potrebno izvesti, kot pravite, smelo 
razvojno strategijo? 

Moje mnenje je, da se z odhodom neka-
terih strokovnjakov prav gotovo popolnoma 
enak nivo ne bo ohranil. Nekateri so pustili 
tako globoke sledi v tehničnem smislu, da jih 
bo težko preseči, vendar sem sam optimist. 
Menim, da je dovolj mladih fantov, ki so si 
skozi pretekle uspešne projekte pridobili 
ogromno izkušenj, da bodo te lahko prenašali 

naprej. Sicer je menjava generacij nekaj nor-
malnega, časi so drugi in verjamem, da bodo 
drugi uspešno opravljali svoje delo naprej.

Prepričana sem, da se bo velika večina 
zaposlenih strinjala, da ste siva emi-
nenca, vodja s karizmo, modrostjo in 
znanjem. Tu ste že 25 let in verjamem, da 
je del vas tudi sentimentalno navezan na 
delo in sodelavce. Kako gledate na vso to 
prehojeno pot?

Začel sem v razvoju, zatem sem bil me-
rilni službi, moram pa reči, da je bil bistven 
prehod v službo vzdrževanja. Šele ko sem se 
začel ukvarjati z reševanjem tehničnih težav, 
sem se zares dodobra seznanil z delom na 
tehničnem področju. Izkušnje prvih let s teh-
niko te zaznamujejo. Če pa gledam razvoj te 
ekipe, moram reči, da je bila sreča v tej ge-
neraciji, da je ta ekipa zorela in rasla skupaj 
z vse bolj zahtevnimi projekti. Tudi vodstva, 
ki so se menjavala skozi leta, so bila dovolj 
modra, da so prepoznala pomembnost znanj 

in izkušenj celotne tehnične ekipe in je niso 
razdirala. Vidim velik napredek, tako v obvla-
dovanja tehnologije kot prevzemanju odgo-
vornosti za zelo zahtevne projekte. 

…o čemer pričajo tudi vsi uspešno izve-
deni projekti…

…z izjemo plinsko-parne elektrarne, ki 
predstavlja coklo med dosežki. Očitno je tej 
generaciji ne bo uspelo realizirati, a verja-
mem, da jo bo naslednja. 

Bi iz tega lahko sklepala, da je pred to 
družbo uspešna prihodnost?

Zaupam, da bo res svetla, čeprav obsta-
ja tudi nevarnost za nasprotno, v kolikor ne 
bomo izvajali strategije oz. pustili »status 
quo«. Delovati moramo tako, da bodo tvega-
nja čim manjša. Izkoriščati je potrebno vse 
prednosti, ki jih ima ta družba, to je znanje, 
odjemalce in precej produktov, ki se lahko 
povezujejo in v kriznih obdobjih tudi rešujejo 
drug drugega.

Kako se vam je življenje v zadnjih petih 
letih spremenilo, delovno gledano? 

Mislim, da se ni veliko spremenilo. Kar se 
dela tiče, so se dodatne obremenitve zago-
tovo pojavile z združitvijo in prilagajanjem 
holdinškem sistemu – menim, da se veliko 
preveč pozornosti posveča želji, da se vsa 
podjetja znotraj javnega holdinga poenotijo, 
ker jo to praktično nemogoče. Podjetja smo 
si med seboj izjemno različna glede na de-
javnosti, ki jih opravljamo in tega se je po-
trebno zavedati. Nepremišljeni ukrepi lahko 
zato celo ohromijo delovanje teh podjetij in 
posledično ogrozijo izvajanje dejavnosti. 

Kakšen je plan investicij za leto 2015 – 
kaj so prioritete?

V letu 2015 je zagotovo ena od prioritet 
zagon projekta plinsko-parne enote, to po-
meni zagotovitev pogojev za začetek izvaja-
nja investicije, in sicer zagotovitev ustrezne 
cene toplote in premije. Kot tehnični izziv 
pa je na proizvodnih virih najpomembnejše 
dokončanje revitalizacije turboagregata 2 v 
enoti TE-TOL, in sicer na elektro delu, ki ob-
sega obnovo generatorja, vgradnjo novega 
blok transformatorja, sistem vzbujanja,…….. 
Z izvedbo teh aktivnosti bo projekt zaključen 
in kot tak lahko deloval tudi s povečano mo-
čjo 42 MW.

Kako pa je z vašimi osebnimi cilji? Nekoč 
sem vam dejala, da ste v prostem času 
športni multipraktik…

(smeh) To sem najbrž še vedno: še vedno 
igram badminton, še vedno igram nogomet, 
še vedno hodim v gore,…skratka sem špor-
tno aktiven, kolikor se le da. Le tenis igram 
malo manj pogosti, kot sem ga v preteklosti.

Torej ostajate zvesti sami sebi?
Vedno. (smeh)

Revitalizacija TA2 je bil ključen projekt leta 2014 v enoti TE-TOL
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...pa je na žalost kaj kmalu prišel dan 
streznitve. Tudi vlada Mira Cerarja je morala 
pripraviti proračun za prihajajoče leto, kjer 
zeva velik minus. Za realizacijo proračuna 
za leto 2015 in zmanjšanja javnofinančnega 
primanjkljaja pod zahtevane tri odstotke BDP 
je vlada napovedala razne ukrepe. Svetlo luč 
rešitve je videla predvsem v prihrankih na 
račun javnega sektorja in gospodarstva. Sin-
dikat javnega sektorja je ostro nastopil proti 
zahtevam vlade in v pogajanjih z vlado dose-
gel zmago. Tako bo vlada na račun javnega 
sektorja privarčevala le tretjino planiranega 
denarja. Priborjene pravice javnega sektorja 
pomenijo morebiten ponovni, še večji uda-
rec gospodarstvu, ki se sicer na vse pretege 
brani in dopoveduje vladi, da bi kakršnakoli 
dodatna obremenitev pomenila propad mar-
sikatere družbe, ponekod celo panoge, in 
selitev gospodarstva v okolje, ki je gospo-
darstvu bolj prijazno, naklonjeno. Da razmere 
niso rožnate, priča tudi dejstvo, da je bruto 
domači proizvod še vedno za 7,5 odstotka 
nižji kot pred krizo, delo v gospodarstvu je v 
tem času izgubilo 72.000 delavcev. Naspro-
tno pa je v javnem sektorju letos v primerjavi 
z letom 2008 - po metodologiji, ki vključuje 
tudi vse pravne osebe, ki manj kot polovico 
svojih proizvodnih stroškov pokrivajo s tržni-
mi prodajami, 12.200 zaposlenih več (podatki 
GZS). Gospodarstveniki so obupani in si do-
datnih bremen ne znajo predstavljati.

Med najpogosteje omenjenimi davki, s 
katerimi vlada namerava obremeniti gospo-
darstvo, so: davek na sladke pijače, davek 
na račun doseganja začrtanih zahtev EU na 
področju učinkovite rabe energije, davek na 
področju začrtanih zahtev EU na področju 
obnovljivih virov energije ter davek na emisi-
je ogljikovega dioksida. Na račun slednjega 
namerava vlada v proračun od družb, vklju-
čenih v Evropsko trgovalno shemo, dobiti 30 
mio EUR. 

Obdavčitev CO2 emisij
V vrečo 30 mio. EUR bo, v kolikor bo vlada 

sprejet sklep tudi izpeljala, morala prispevati 

tudi Energetika Ljubljana. Tudi naše podjetje 
je vključeno v Evropsko trgovalno shemo, 
ki je bila s sprejetjem in kasneje ratifikacijo 
Kjotskega protokola ustanovljena s ciljem 
znižanja globalnega segrevanja ozračja. Sle-
dnje naj bi bilo po prepričanju mnogih pred-
vsem posledica antropogenih virov emisij. 

Z zaustavitvijo oziroma z drastičnim 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov 
(TGP) naj bi tako zaustavili segrevanje ozra-
čja. Evropa je zato že sprejela zakonodajo, ki 

od držav članic do leta 2020 glede na leto 
1990 zahteva 20-odstotno zmanjšanje emi-
sij TGP. Zahteve po zmanjšanju so iz dneva v 
dan ambicioznejše. Predstavniki držav so si 
na srečanju v oktobru zastavili cilj 40-odsto-
tno znižanje emisij TGP. Na tem mestu velja 
omeniti, da je v trgovalno shemo vključena 
samo EU, ki pa je veliko manjši emitent kot 
npr. Kitajska ali pa Amerika. Naše emisije so 
tako zgolj kaplja v morju. Je torej obdavče-
vanje zgolj posamezne kaplje res smiselno?

Obdavčenje slovenske kaplje v 
svetovnem morju izpustov
mag. Anuška Bole

»Končno, imamo novo vlado«, si je po rezultatih državnozborskih volitev 
2014 sodeč oddahnil in s polnimi, lažjimi pljuči zajel zrak precejšen del 
Slovencev. Naj spomnimo, na zadnjih volitvah je bila nesporna zmagovalka 
Stranka Mira Cerarja, po javnomnenjskih raziskavah izvoljena predvsem na 
račun neomadeževanosti v politiki. Volivci so (smo) očitno od nje pričakovali 
veliko, predvsem seveda lepše, socialno boljše življenje, gospodarstveniki 
pa razbremenitve in izboljšanje poslovnega okolja ter s tem prekinitev 
razvojnega in zaposlitvenega krča...

Tabela: Količina CO2 kuponov za posamezno enoto [ton]

Enota / Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

TE-TOL 296.268 251.596 211.208 175.009 147.906 127.310 107.370 88.133 1.404.800

TOŠ 27.776 25.404 23.098 20.860 18.689 16.586 14.547 12576 159.536



Vključenost v Emisijsko 
trgovalno shemo

Energetika Ljubljana je, podobno kot 
drugi upravljavci, ki imajo naprave z vhodno 
toplotno močjo večjo od 20 MW, vključena 
v emisijsko trgovalno shemo. V tretjem trgo-
valnem obdobju, to je obdobju 2013-2020, 
moramo proizvajalci toplote emisijske kupo-
ne za toploto, ki jo proizvedemo in prodamo 
gospodinjstvom in napravam, ki niso podvr-
žene uhajanju ogljika, kupiti v celoti na trgu. 
Podeljene kupone za razliko od preteklih 
trgovalnih obdobij dobimo le za toploto, ki 
jo prodamo industriji, ki je podvržena uha-
janju ogljika, selitvi na tuje trge. Prav tako si 
moramo na trgu v celoti kupiti tudi kupone, 
za emitirane količine na račun proizvodnje 
električne energije. Našteta dejstva dražijo 
proizvodnjo. Energetika Ljubljana na leto 
emitira nekaj manj kot 700.000 ton CO2. V 
tabeli je prikazano število brezplačno pode-
ljenih emisijskih kuponov v tretjem trgoval-
nem obdobju, obdobju 2013 – 2020. 

Razvidno je, da se število brezplačnih 
podeljenih kuponov v navedenem obdobju 
preko let manjša. Tako je morala naša druž-
ba za delovanje v letu 2013 na trgu kupiti 

cca 370.000 emisijskih kuponov, medtem 
ko jih bo ob predpostavki, da bodo emisije 
iz proizvodnje ostale na enaki ravni, v letu 
2020 morala kupiti kar cca. 600.000. Stroški 
za nakup CO2 emisijskih kuponov se bodo 
tako do leta 2020 skoraj podvojili (ob pred-
postavki, da bo cena kupona, ki danes znaša 
6,5 EUR, ostala na enaki ravni). 

Trenutno želi vlada s sklepom, ki ga je 
sprejela v oktobru, upravljavcem naprav, 
vključenih v emisijsko trgovalno shemo, 
naprtiti dodatnih 30 mio EUR stroškov, ki 
podobno kot za druga podjetja, tudi za nas 
predstavljajo nevzdržne stroške. Energetika 
Ljubljana bi bila v primeru sprejetja sklepa 
letno obremenjena v višini cca 3 mio EUR le-
tno, kar je celo več, kot nas stanejo na trgu 
kupljeni emisijski kuponi.
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Ni nujno, da je segrevanje ozračja posledica antropogenih izpustov (dokaz so spremi-
njanja temperatur že v preteklosti), a zagotovo ima segrevanje za zemljo katastrofalne 
posledice:

 – Dvig morske gladine - Znanstveniki so predvideli, da bi se ob taljenju večine lede-
nih plošč na Grenlandiji in Antarktiki gladina morja zvišala za več kot 6 metrov. V 
tem primeru bi bilo poplavljenih veliko otokov v Indijskem oceanu in nižje ležečih 
območij po celem svetu; 

 – Krčenje ledenikov - Ta pojav opazimo tudi v Sloveniji. Triglavski ledenik vztrajno 
izginja. Problem nastane, ko ledeniki zagotavljajo pitno vodo za 500 milijonov ljudi 
(npr. himalajski ledeniki);

 – Vročinski valovi - Tem smo priča tudi v Sloveniji. Leta 2003 je Evropo zajel »smrto-
nosen« vročinski val, ki je terjal cca. 35.000 žrtev;

 – Nevihte in poplave - V samo zadnjih 30 letih se je pojav najmočnejših orkanov skoraj 
podvojil;

 – Suše - Povečanje sušnega območja vpliva tako na zmanjšanje količine pitne vode in 
znižanje stopnje kvalitete kmetijskih pogojev;

 – Bolezni - Višje temperature, poplave in suše pripomorejo k oblikovanju novih in 
širjenju starih bolezni; 

 – Gospodarske posledice - Stroški, ki so povezani s podnebnimi spremembami ra-
stejo skupaj s temperaturo. Številne nevihte, orkani, poplave, hurikani povzročijo 
ogromno škode; 

 – Konflikti in vojne - Ob upadu pitne vode, kvalitetne hrane in izgube ozemlja se 
ustvarjajo konflikti, ki mnogokrat vodijo v vojno. Eden izmed takšnih konfliktnih 
območij je Darfur. Nasilje v Darfurju se je začelo ob dolgotrajnejšem pomanjkanju 
pitne vode in naraščajoči temperaturi Indijskega oceana; 

 – Izguba biodiverzitete - Če se globalne temperature dvignejo za 2-11,5 °C bo do leta 
2050 vprašljiv obstoj več kot 30 % danes živečih rastlin in živali. Izumrtje bo po-
sledica širjenja območja puščav, izseka gozdov in ogrevanja oceanov. Vendar niso 
ogrožene samo rastline in živali. Ob širjenju puščav in višanju temperature oceanov 
bo ogroženo tudi človeško življenje. Če so izgubljene živali in rastline je izgubljen 
tudi človeški prihodek, hrana in gorivo;

 – Uničenje ekosistemov - Sprememba klimatskih razmer in dramatično povečanje 
ogljikovega dioksida bo preizkušnja za naš ekosistem še v prihodnosti. Opazujemo 
lahko odmiranje koralnih grebenov, ki so dom mnogim živalskih vrstam. Ogrožanje 
sladke vode, čistega zraka, goriva in energetskih virov, hrane, zdravil in drugih, 
ki vplivajo na naše življenje in naše preživetje se bo samo še povečevalo. Lahko 
zdržimo?

Generator 1 in 2 sta v obratovanju že 
od leta 1967, generator 3 pa od leta 1982. 
Upravljanje generatorjev se je izvajalo s ko-
mandnega pulta v komandi glavnega pogon-
skega objekta enote TE-TOL. Krmilna stikala, 
relejna oprema in merilni inštrumenti so bili 
muzejski in tudi rezervnih delov je na tržišču 
zmanjkalo. Zaradi navedenega ter zaradi po-
enotenja opreme smo se v začetku leta 2013 
odločili, da izvedemo zamenjavo vodenja in 
krmiljenja vseh generatorjev. 

V letu 2013 je bil izdelan projekt za iz-
vedbo PZI, v začetku meseca septembra 
2013 pa sklenjena pogodba z najugodnej-
šim ponudnikom za izvedbo projekta. Zelo 
pomembna zahteva pri izbiri izvajalca je 
bila, da ima ustrezno kvalificirane ekipe za 
izvajanje del na različnih področjih (sistemih 
vodenja SCAD-ah, vgradnji in preizkušanju 
zaščit, vzbujevalnih sistemih generatorjev…). 
Z gledišča uspešne izvedbe kompleksnega 
projekta smo izbrali prave izvajalce.

V okviru projekta je bilo predvideno 
osnovno računalniško vodenje s posluževa-
njem in nadzorom preko dveh redundantnih 
računalniških sistemov s po dvema monitor-
jema. Oba para monitorjev sta nameščena 
na novem komandnem pultu v komandnem 
prostoru, upravlja jih stikalničar. Poleg 
osnovnega računalniškega vodenja je iz-
veden tudi redundanten sistem vodenja iz 
lokalnih krmilnih omar, ki so nameščene v 
relejnem prostoru poleg komande. Vsak 
sistem (generator 1, 2 in 3) ima svojo krmil-
no omaro, iz katere se lahko izvaja lokalno 
krmiljenje preko OP panela ali pa preko 
analognih krmilnih stikal in tipk. Na krmilnih 
omarah so nameščeni tudi vsi analogni el. 
inštrumenti za ročno sinhronizacijo in upra-
vljanje generatorja. Poleg krmilnih omar za 
vodenje generatorjev so bile  izdelane tudi 
nove omare temperaturnega nadzora (gen.1, 

Zamenjava 
sistema vodenja 
in krmiljenja 
generatorjev 1, 2 in 3
Mitja Jakop

Računalniški sistem vodenja generatorjev 1, 2 in 3 
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tr.1, tr.3, gen.2, tr.2 in tr4), omara serverskih 
računalnikov, omara skupnih naprav in oma-
ra lastne rabe (AC, DC napajanje).

V mesecu januarju 2014 so se pričela 
pripravljalna dela, postavitev vseh novih el. 
omar, izdelava novih kabelskih tras s pocin-
kanimi kabelskimi policami ter polaganje 
električnih in optičnih kablov.

Po zaključku kurilne sezone v času re-
monta TA1 se je v mesecu maju pričelo z 
zaključnimi deli na sistemu vodenja in krmi-
ljenja generatorja 1 in ostalih pripadajočih 
sistemih skupnih naprav. 

Po zaključku vseh del na sistemu vode-
nja in krmiljenja generatorja 1 in uspešno 
opravljenih sekundarnih preizkusih so sledili 
še obsežni primarni funkcionalni preizkusi s 
prvo sinhronizacijo generatorja 1. V času re-
montov bloka 3 (v septembru) in bloka 2 (za 
Miklavža 2014) je sledila še ponovitev zame-
njave sistema vodenja in krmiljenja genera-
torjev 3 in 2. 

Dela, ki so se izvajala, so bila zelo zahtev-
na, saj je bil stari komandni pult za vodenje 
generatorjev izdelan v enem delu. Pri izva-
janju je bila potrebna izredna pazljivost, saj 
sta bila ostala dva generatorja v pogonu. Pri 
vseh izvedbenih delih je bila nujno potrebna 
odlična koordinacija med izvajalcem del in 

službo elektro vzdrževanja ter ostalimi služ-
bami. Ob testiranju ožičenja in povezav ter 
funkcionalnosti so bile vnesene spremembe 
v PZI dokumentacijo, pa tudi ugotovljena 
odstopanja v PID dokumentaciji obstoječih 
naprav, na katere so je navezovala novo-
-vgrajena oprema. Predlagano in doprojek-
tirano je bilo veliko funkcionalnih sprememb 
in izboljšav (tudi stikalničarji so aktivno so-
delovali pri izdelavi SCAD-a vmesnika). Vse 
spremembe so bile sproti vnesene v PZI 
dokumentacijo, kot podlaga za projekte iz-
vedenih del. 

Tekom projekta so bile spremenjene, do-
delane in izboljšane tudi ostale komunikacije 
in sistemi vodenja (z ELES-om za izmenjavo 
podatkov o obratovanju ter za potrebe se-
kundarne regulacije, izveden je tudi prenos 

podatkov za potrebe centralnega regula-
torja napetosti, kjer nameravajo iz ELES-a 
pošiljati želeno vrednost napetosti ali jalove 
moči (MVAr), podobno kot pošiljajo želeno 
vrednost delovne moči (MW) za potrebe iz-
vajanja sekundarne regulacije, izvedena je 
nova komunikacija z internim nadzornim sis-
temom TEIS, na katerega so bile prenesene 
slike in signali iz aktivnih SCAD, pa še kaj). 

Za izvedbo projekta je bilo na položenih 
okoli 250 m kabelskih polic, 230 m optičnih 
kablov in 9 km energetskih in signalnih ka-
blov.

Vsi stari, neuporabni in poškodovani kabli 
so izvlečeni in odstranjeni s polic in kabel-
skih kinet. Prav tako je bila odstranjena tudi 
vsa ostala oprema (sponke, releji, varovalke, 
kontaktorji, merilni inštrumenti, stikala,…). 
Na stare čase in simbol elektrarne spominja 
samo še stari dobri sinhronoskop v vsej svoji 
funkcionalnosti in prijaznosti starih dobrih 
analognih časov. 

Po končani zamenjavi posameznega sis-
tema vodenja in krmiljenja generatorjev se 
je izvedlo še šolanje vzdrževalnega in obra-
tovalnega osebja na računalniškem sistemu 
vodenja in vodenju iz lokalnih krmilnih omar, 
s katerih so stikalničarji med primarnimi pre-
skusi izvedli tudi ročne sinhronizacije gene-
ratorjev. 

Izdelan je projekt izvedenih del (PID), ki 
zajema popravke projekta za izvedbo (PZI), 
malo dela pa je puščenega še za drugo leto 
- čakajo nas popravki načrtov določenih sta-
rih stikalnih blokov in razdelilnih omar, ki se 
kakorkoli navezujejo na novo vodenje in kr-
miljenje generatorjev.

Lepo je bilo sodelovati v projektni skupini 
naročnika in izvajalca, kjer smo v prijetnem 
vzdušju in z veliko mero entuzijazma in od-
govornosti uspešno izpeljali zahteven in 
kompleksen projekt.

Nove omare ročnega vodenja in krmiljenja generatorjev 1, 2 in 3

Nove omare temperaturnega nadzora gen.1, tr.1, 
tr.3, gen.2, tr.2 in tr4.

Izgled bivšega starega komandnega pulta vodenja in krmiljenja generatorjev 1, 2 in 3 
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Vsi razlogi, zakaj je 
dobro, da se zapeljete 
na plin
Zoran Kibarovski

Energetika Ljubljana upravlja prvo javno polnilnico v Sloveniji za vozila, ki kot 
gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin oz. metan. Polnilnica je bila zgrajena 
konec leta 2011 v sodelovanju z javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, 
ki postopoma uvaja v svoj vozni park avtobuse s pogonom na metan. Z 
uvedbo nove tehnologije v prometu se uresničuje skupna vizija MOL in JHL z 
javnimi podjetji, ki so se zavezali k odgovornemu odnosu do okolja na vseh 
področjih, tudi pri uvajanju vozil na energent, ki je danes ekološko najbolj 
sprejemljiv in primeren. Polnilnica se nahaja na Cesti Ljubljanske brigade 1, ob 
stavbi LPP – Tehnični pregledi.

Ob uporabi prve polnilnice za vozila na me-
tan boste več kot zadovoljni iz najmanj na-
slednjih razlogov:

 – polnilnica deluje 24 ur na dan, 7 dni v te-
dnu,

 – preprost dostop za osebna in tovorna vo-
zila ter za avtobuse,

 – preprost in hiter proces polnjenja vozil na 
samopostrežni način,

 – brezgotovinsko plačevanje s plačilnimi 
karticami (Visa, Master Card, Maestro, 
BA, Karanta),

 – 24–urni nadzor nad obratovanjem polnil-
nice.

Kaj je stisnjen zemeljski plin?
Zemeljski plin je vrsta energenta, ki ga 

pridobivajo iz vrtin na plinskih in naftnih 
poljih. Stisnjen zemeljski plin (mednarodna 
oznaka CNG – Compressed Natural Gas) 
nastane, ko zemeljski plin tehnološko ob-
delajo – odvzamejo ga iz plinovodnega 

omrežja, stisnejo na tlak od 250 do 300 bar 
in ga shranjujejo v zalogovnikih. Maksimalni 
tlak polnih jeklenk v vozilih znaša 200 bar. 
Stisnjen zemeljski plin, ki ga v Sloveniji po-
znamo kot blagovno znamko metan v vozilih 
uporabljamo kot pogonsko gorivo namesto 
bencina ali plinskega olja. Vozila na metan 
imajo predvsem naslednje prednosti: so 
ekološka, ker proizvedejo manj emisij CO2, 
CO, NOX, SO2, ne tvorijo trdih delcev in pov-
zročajo manj hrupa. Stroški in poraba goriva 
so nižji, motor in katalizator imata daljšo ži-
vljenjsko dobo. Uvrščamo jih med vozila z vi-
sokim varnostnim standardom, ker je metan 
lažji od zraka in se ob morebitnem uhajanju 
hitro porazgubi.

Zakaj je stisnjen zemeljski 
plin oz. metan prava izbira za 
pogon vašega vozila?
Stisnjen zemeljski plin oz. metan je primeren 
kot pogonsko gorivo, ker:

 – je okolju prijazno in najčistejše fosilno 
gorivo,

 – metan ima visoko oktansko število (125), 
ki omogoča večjo kompresijo in s tem 
večjo učinkovitost izgorevanja, to pa se 
kaže v manjši porabi goriva in manjšem 
izpustu škodljivih plinov v ozračje;

 – motor in katalizator imata daljšo življenj-
sko dobo,

 – izpuh avtomobila je brez vonja, glavni 
produkt izgorevanja je vodna para,

 – povzroča do 25 % manj emisij CO2, do 
75 % manj emisij CO, do 60 % manj emisij 
ogljikovodikov, medtem ko emisij dušiko-
vih oksidov, žveplovega dioksida in trdih 
delcev PM10 praktični ni,

 – ima večjo energijsko vrednost od bencina 
in plinskega olja, in sicer je 1 kg metana 
energijsko enak 1,5 l bencina oz. 1,3 l plin-
skega olja, kar posledično pomeni nižjo 
porabo goriva,

 – manjši so stroški goriva, ker je cena me-
tana kot goriva približno 30 % nižja od 
cene bencina in približno 20 % nižja od 
cene plinskega olja, 

 – ima visok varnostni standard, visoko tem-
peratura samovžiga 600°C (bencin ima 
(le) 360°C), 

 – motor deluje tišje in povzroča manj hrupa,
 – je lažji od zraka in je zato parkiranje v 

podzemnih garažah dovoljeno.

Vozni park MOL
Ljubljana se lahko ponaša z okolju prijaznimi 
vozili, ki jih pri svojem delu uporabljamo jav-
na podjetja in mestna občina: 

 – Energetika Ljubljana – 21 osebnih vozil 
(VW Up, VW Caddy, VW Touran),

 – LPP – 36 avtobusov,
 – Snaga – 6 kamionov,
 – Žale – 1 kamion + osebno vozilo VW Caddy,
 – VOKA – 5 osebnih vozil VW Caddy,
 – MOL – 43 osebnih vozil (VW Up, VW Cad-

dy, VW Touran, VW Passat).

LPP ima že 36 okolju prijaznih avtobusov
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Razširitev polnilnice za njeno 
optimalno uporabo
Zmogljivost polnilnice in njena tehnična za-
snova je bila načrtovana modularno z mo-
žnostjo kasnejše razširitve. Na začetku je 
zmogljivost polnilnice znašala 2 x 200 m3/h 
in je zagotavljala optimalno polnjenje pribli-
žno 25 avtobusov. V dveh letih je prišlo do 
precejšnjega povečanja voznega parka na 
strani LPP, drugih javnih podjetij in tudi oseb-
nih vozil, zato je bila potrebna razširitev pol-
nilnice. Razširitev je bila izvedena v mesecu 
novembru 2014 in je vključevala zamenjavo 

kompresorja moči 200 m3/h z novim kompre-
sorjem zmogljivosti 800 m3/h, kar omogoča 
optimalno polnjenje 80 avtobusov dnevno.

V naslednjem letu je planirana tudi iz-
gradnja nadomestne polnilnice manjše ka-
pacitete na območju parkirišča na Dolgem 
mostu. 

Za enako vsoto denarja se na METAN (sti-
snjen zemeljski plin) peljete dlje, precej dlje!

   

Koliko kilometrov lahko z osebnim 
avtomobilom prevozim za 10 €?

Metan 192 km
Diesel 135 km
Bencin 101 km

Dodatne informacije o vozilih na sti-
snjen zemeljski plin in prednostih nji-
hove uporabe lahko najdete na spletni 
strani http://www.zemeljski-plin.si/
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SKUPNA PRODAJA PO LETIH

PRODAJA FIZIČNAM OSEBAM

Pri prodaji CNG-ja fizičnim osebam so zajeti tako domači kot tudi tuji kupci. Žal točne evidence o lastnikih avtomobilov iz Slovenije ni, 
vendar pa, kot je videti v spodnjem grafu, je trend količin za to skupino odjemalcev v krepkem porastu.

Prva javna polnilnica za vozila na metan Nov kompresor zmogljivosti 800 m3/h
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Plinomeri in elektronski korektorji 
so zakonska merila, s katerimi se 
obračunava količina pretečenega 
plina, ki se uporablja za tehnologijo, 
ogrevanje, kuho in/ali pripravo 
tople sanitarne vode. Pogoj, da se 
merilo lahko uporablja v obračunske 
namene je veljavna overitev, kar kot 
imenovana oseba izvaja Laboratorij 
za merilno tehniko (LMT). 

Zgodovina laboratorija sega v leto 1968, 
ko je bila v takratni Plinarni nabavljena prva 
merilna linija z etalonskim merilnim zvonom 
za testiranje gospodinjskih plinomerov G4 in 
G6. V letu 1986 je bila nabavljena še linija za 
kontrolo industrijskih plinomerov. Že takrat 
so v laboratoriju usluge opravljali tudi za 
zunanje naročnike – v Sloveniji za Plinarno 
Maribor, največji delež pa je odpadel na di-
stribucijska podjetja na Hrvaškem (Zagreb, 
Osijek, Reka) in Srbiji (Novi Sad). Pri obeh 
linijah je šlo za popolnoma ročno izvajanje 
kontrol. Zaradi vedno večjega števila plino-
merov smo se v letu 1994 odločili za poso-
dobitev in povečanje zmogljivosti merilnega 
laboratorija in nabavili dve novi popolnoma 
avtomatski merilni liniji za kontrolo gospo-
dinjskih in industrijskih plinomerov. Kot prvi 
laboratorij na področju kontrole plinomerov 
v RS smo januarja 2003 pridobili akreditacij-
sko listino, v juniju 2003 pa še imenovanje 
laboratorija, kar nam je omogočilo samostoj-
no izvajanje overitev.

Druga posodobitev merilne opreme je 
bila opravljena po letu 2004 in se je zaključi-
la z nabavo merilne linije za kontrolo korek-
torjev v letu 2007. S tem smo dosegli zasta-
vljene cilje in smo še vedno edini laboratorij 
v Sloveniji, ki zagotavlja kontrolo in overitev 
merilne opreme, ki se uporablja na področju 
distribucije plina v celotnem obsegu.

LMT je kot kontrolni organ akreditiran v 
skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/
IEC 17020 (K-009). Akreditacijska listina 
K-009 je bila podlaga za imenovanje labo-
ratorija s strani Urada RS za meroslovje za 
samostojno izvajanje overitev.

Laboratorij, ki se nahaja na Verovškovi 
70, izvaja kontrole mehovnih, rotacijskih in 
turbinskih merilnikov pretoka plina v obmo-
čju od 10 l/h do 1000 m3/h ter kontrole ele-
ktronskih korektorjev plina v območju med 
0,7 do 20 bar abs.

V ta namen so v laboratoriju nameščene štiri 
merilne linije:
1. linija z etalonskim merilnim zvonom od  

10 l/h do 12 m3/h,
2. linija z zvočnimi šobami od 25 l/h do  

10 m3/h,

3. linija z etalonskim plinomerom od 100 l/h 
do 1000 m3/h in

4. linija za kontrolo elektronskih korektorjev 
v območju od 0,7 do 20 bar abs.

Mehovni plinomeri velikosti G4 in G6 se 
testirajo na merilni liniji z zvočnimi šobami 
in na merilni liniji z merilnim zvonom, večje 
dimenzije, od G10 navzgor, pa na merilni liniji 
z etalonskim plinomerom. Kontrola se vedno 
izvaja pri treh pretokih: Qmax, 0,2 Qmax in 
Qmin.

Tudi za testiranje rotacijskih in turbinskih 
plinomerov se uporablja merilna linija z eta-
lonskim plinomerom, le da tu merilne pogre-
ške ugotavljamo pri petih oziroma sedmih 
točkah pretoka, odvisno od merilnega obse-
ga plinomera (razmerje med Qmin in Qmax).

Namen korektorjev je, da preračunajo za-
znano prostornino plina, izmerjeno s plino-

merom pri dejanskih pogojih na standardne 
pogoje. Standardni pogoji za RS so 1,01325 
bar in 15°C. Testirati jih je potrebno na celo-
tnem tlačno/temperaturnem območju njiho-
vega delovanja, v predpisanem zaporedju. 
V praksi to pomeni testiranje v 15-ih točkah.

Vsa zakonska merila, kot jih določa 3. 
člen Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 
26/05), in so v uporabi, morajo biti overje-
na. Overitev je postopek, katerega namen 
je ugotoviti ali merilo izpolnjuje predpisane 
meroslovne zahteve. Eden od pogojev za 
uspešno opravljeno overitev je tudi ta, da 
mora merilo pri kontroli ustrezati zakonsko 
predpisanim največjim dopustnim meril-
nim pogreškom. Merila, ki zadostijo vsem 
predpisanim pogojem, se ustrezno zaščiti in 
označi.

Do sredine lanskega leta, to je do 9. 6. 
2014, je bila overitvena perioda za vse plino-
mere in korektorje enaka in je znašala 5 let, 
sedaj pa je odvisna od vrste in največjega 
pretoka merila. 
Roki za redno overitev so:

 – 12 let za mehovne plinomere z največjim 
pretokom (Qmax) nad 10 m3/h,

 – 8 let za mehovne plinomere z največjim 
pretokom (Qmax) do vključno 10 m3/h in

 – 10 let za turbinske in rotacijske plinomere.

Overitvena perioda za korektorje in osta-
le vrste plinomerov ostaja enaka: 5 let.

V Laboratoriju za merilno tehniko letno 
overimo okoli 19.000 plinomerov in 200 ko-
rektorjev, od tega dobrih 60 odstotkov za 
potrebe Energetike Ljubljana, preostalo pa 
za zunanje naročnike.

   

Laboratorij za merilno tehniko
Marko Butala

Merilna linija z etalonskim merilnim zvonom

Merilna linija za kontrolo ''industrijskih'' plinomerov

Merilna linija za kontrolo elektronskih korektorjev

Nova merilna linija za testiranje plinomerov G4, G6
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Sektor za distribucijo toplote izvaja 
stalni vizualni kontrolni pregled 
vročevodnega omrežja in jaškov 
skozi vse leto, tudi z namenom 
odkrivanja puščanja, poleg tega pa 
v ta namen preizkuša in uporablja 
tudi različne metode. Mednje sodi 
tudi kontrola s termovizijsko kamero, 
katere pomen se je v zadnjih letih še 
posebej povečal v sferi vzdrževanja 
različne opreme in omrežij za 
distribucijo energije.

Termovizija ima pri vzdrževanju ljubljanske-
ga vročevodnega omrežja pomembno vlo-
go, saj v mnogih primerih uspešno lociramo 
in potrdimo poškodbe, s čimer se izognemo 
nepotrebnim preobsežnim in predragim iz-
kopom.

Termovizijske naprave so človekovo spo-
sobnost zaznavanja svetlobe razširile iz vi-
dnega v srednji in dolgovalovni infrardeči del 
spektra. Po delovanju in zgradbi so enake 
običajnim TV video kameram, imajo optiko, 
detektor IR sevanja, elektroniko za obdelavo 
signalov in zaslon za prikaz toplotne slike. 
Format slike ustreza TV standardom, (PAL, 
NTSC SECAM), od tod tudi ime »termovizija«. 
Na kratko lahko rečemo, da je termovizija 
optoelektronska tehnologija, ki v stvarnem 
času pretvarja toplotno sliko v vidno. Med-
tem ko je vidna slika predvsem rezultat raz-
lik v reflektivnosti površin teles in je za njen 
nastanek nujno potrebna osvetlitev, bodisi z 
naravno ali z umetno svetlobo, je toplotna 
slika rezultat lastnega sevanja, ki ga določa-
ta temperatura ter emitivnost. 

Merilne tehnike v infrardeči termografiji 
so interdisciplinarne in zato dokaj komple-
ksne. Ni dovolj le, da se posname lep ter-

mogram, temveč se ga mora znati pravilno 
analizirati in ovrednotiti ter iz njega izluščiti 
vse podatke, tudi na videz nepomembne. Le 
tako bo dosežen cilj uspešno odkriti anoma-
lije ter odpravljenih napak in zmanjšati mo-
rebitno škodo.

Termogram pokaže variacijo temperature 
po zunanji površini in toplejši deli oddajajo 
več toplote, kar največkrat pomeni, da je tam 
toplotna izolacija slabša ali puščanje vroče-
voda.

Za kakovostno uporabo IR kamere pri 
odkrivanju puščanja vročevodnega omrežja 
morajo biti izpolnjeni specifični pogoji. Zato 
se snemanje omrežja izvaja večinoma med 
ogrevalno sezono, načeloma v zgodnjih ju-
tranjih urah, ko mesto še spi. V tem času je 
omogočen optimalen vid skozi kamero, ko 
nad tlemi še ni motečih motenj pregretih av-

tomobilov ali sončne svetlobe, ki bi sevala 
lastno toploto ali segrevala vrhnjo plast tal. 
Ravno tako je v tem obdobju zaradi nizkih zu-
nanjih temperatur zraka in visoke temperatu-
re vode v omrežju večja temperaturna razlika 
med zemljiščem nad anomalijo vročevoda in 
preostalim zemljiščem v okolici, s tem pa je 
anomalija lažje zaznavna.

Analizo termogramov nekoliko otežujejo 
okoliščine, kot so vročevod, zgrajen pod par-
kirnimi prostori, kjer pogled zakrivajo parki-
rana vozila, na ostalih javnih mestih pa raz-
lični kontejnerji ali cvetlična korita. Pri tem je 
potrebno pozornost usmeriti na to, da imajo 
površine med seboj različno emitivnost. 
Namreč hitro nas lahko zavede predvsem 
zaradi geometrije predmetov, pri katerih pri-
haja do večkratnih odbojev med površinami, 
s tem pa do povečanja absorpcije svetlobe 
in posledično tudi dviga emitivnosti, zaradi 
česar lahko mislimo, da gre za dejansko to-
plejšo površino in s tem morebitno anomali-
jo. Vendar pa imajo te površine zgolj le višjo 
navidezno temperaturo (slika 4).

Tako je za dokončno dosego želenega 
rezultata – odkritja puščanja vročevodnega 
omrežja - potrebna tudi temeljita analiza 
posnetkov (termogramov). Pri tem je nujno 
dobro poznavanje značilnosti omrežja in 
okolice snemanja, če je le mogoče, pa se 
za potrditev, da je izkazana anomalija na 
posnetkih tudi dejansko puščanje omrežja, 
uporabijo tudi dodatne metode odkrivanja. 
V Sektorju za distribucijo toplote uporablja-
mo IR kamero za namen kontrole in odkri-
vanja puščanja omrežja zadnjih nekaj let. Na 
osnovi pridobljenih izkušenj in poglobljenih 
termografskih analiz pa odkrijemo oziroma 
potrdimo okvirno 1/3 odkritih puščanj vroče-
vodnega omrežja.

   

Termovizija
Mirko Cimerman

Termovizijska kamera.

Anomalija (puščanje) vidna preko IR filtra.

IR posnetek anomalije na vročevodu in odkop na mestu anomalije.
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Sodobna prodaja je že zdavnaj 
prerasla sam akt prodaje: jaz 
imam, ti kupiš. Zdaj mora produkt 
zadovoljiti potrebe, zahteve in 
želje kupcev. Prodajna dejavnost 
postaja strateškega pomena 
za preživetje podjetja. Še pred 
liberalizacijo energetskega trga 
se je tudi Energetika Ljubljana 
soočila z drugačnimi potrebami 
svojih odjemalcev. O tem, kakšne 
so potrebe naših kupcev, smo se 
pogovorili s sodelavcem iz Službe 
za prodajne in pogodbene odnose, 
Tomažem Dukaričem.

Po panelnih raziskavah sodeč, ima Ener-
getika Ljubljana razmeroma dobro oceno 
pri anketirancih v zvezi s storitvami. 
Kakšne pa so tvoje izkušnje na terenu?

Pričakovanja kupcev so zdaj zelo visoka. 
Po osebnem obisku pri njih ter po nadaljnjih 
kontaktih so pozitivno presenečeni. Ko po-
nujaš oziroma prodajaš storitev ali produkt, 
si namreč sam pred kupcem, ime podjetja ne 
pomaga več. Zaupanje kupca pridobiš sam, 
pri tem je vseeno, iz katerega podjetja si.

Kupna moč pada – kaj pretehta, da se 
odločijo za investiranje v nov ali drugačen 
sistem ogrevanja?

Zelo se pozna, da je kriza; ljudje se težje 
odločijo za investiranje, saj preprosto nimajo 
sredstev za preživetje, kaj šele za to. A ogre-
vanje potrebuje vsak, zato nazadnje preteh-
ta za odločitev to, da lahko npr. pri priklju-
čitvi na daljinsko oskrbo plačajo na obroke 
– dobijo finančni najem – kar se na dolg rok 
splača. Zelo odtehta tudi cena storitve pri 
odločitvi: s paketi za ogrevanje na zemeljski 
plin so na primer dobili celotno investicijo in 
oskrbo z energentom po isti ceni, kot so prej 
dali samo za energent (npr. ELKO). 

Pri toploti je prav tako ključno, da je mo-
žno ponuditi zelo ugoden finančni instru-
ment, npr. finančni najem oz. pavšal. Z od-
ločitvijo so potem odjemalci zelo zadovoljni, 
saj si na dolgi rok uredijo ugodno ogrevanje.

Pomembno je tudi, da je celotna storitev 
v bistvu »na ključ«, poleg že omenjene ugo-
dne cene. Res pa je, da to pomeni včasih tudi 
15 ali več obiskov pri potencialnem kupcu, še 
posebej, če ga je treba dalj časa prepričevati 
za odločitev.

Kako bi opisali kupca, ki potrebuje ogre-
vanje?

Z odjemalci se srečujem že precej let, 
19 let sem namreč že v Energetiki Ljubljana. 
Včasih je bilo res drugače kot danes: včasih 

ljudje niso gledali na 
vsak evro, celo cent, 
kot danes. Danes 
so kupci zahtevnej-
ši in tudi več vedo; 
potreben je oseben 
pristop, da jim lahko 
približamo prednosti 
daljinskega ogreva-
nja, ki jih ni malo in 
kar prepriča kupce.

Dejstvo je, da je 
mnogo oseb, ki ima 
majhne dohodke; 
drugo dejstvo je, 
da nekateri celo ni-
majo dohodkov, so 
brezposelni… Slednji 
tako ne morejo do-
biti niti kredita, zato 
jim lahko pomagamo 
vsaj s finančnim na-
jemom.

Kaj je sicer novega 
v Sektorju za 
uporabnike – 
predvsem, kar 
se tiče pred in 
poprodajnih aktivnosti do kupcev, zadnje 
leto beležite kar nekaj novosti, kajne? Izo-
braževanje prodajnikov oz. zaposlenih, ki 
komunicirajo s strankami, reorganizacija 
Klicnega centra… še kaj mogoče?

Res je, v letošnjem letu se je naša služba 
preoblikovala, kar je dobro za kupce. Pred 
in poprodajne aktivnosti do kupcev so bolj 
povezane. Še bolj pomembno pa je, da smo 
v sektorju oblikovali paketno ponudbo, ki 
meni kot prodajniku omogoča, da uredim 
vse namesto odjemalca, ki je medtem doma 
v copatih in ni obremenjen s pridobivanjem 
dokumentacije ali soglasij, pa z izbiranjem 
izvajalca ipd. Odjemalec je dobil za zelo 
nizko ceno izvedbo na ključ. Tudi jaz sem 
pridobil, ne samo odlično orodje za bolj 

enostavno prodajo, pač pa tudi možnost za 
osebni razvoj: pri tem sem se še dodatno ve-
liko naučil – ne samo s tehnične plati, pač pa 
tudi pri komunikaciji in sami prodaji… lepo je 
tudi, da smo v službi med seboj povezani in 
da imamo vodjo službe oz. vodstvo v sektor-
ju, ki zaposlenim prisluhne.

Kaj je najtežje pri prodaji na terenu – kaj 
vse je lahko ovira? In kaj vse je prednost, 
glede na to, da ste predstavnik podjetja, 
ki ima na tem področju sloves kot zane-
sljiv dobavitelj?

Ovir ni, če si predan delu in produktu. 
Pomembno je, da sprejmeš vsak izziv kot  
priložnost in ne poraz. Zaposleni podjetja 
morajo predstavljati podjetje in biti na to po-
nosni. Menim tudi, da je prav vsak zaposleni 
v bistvu prodajalec storitev svoje družbe in 
mora tudi pomagati pri tem – prav je, da pro-
movira družbo, njene produkte in storitve ter 
spodbuja kupce k nakupu. 

Odnos s kupcem je odnos, v kateri sem 
mora prepoznati vsak zaposleni podje-
tja, saj smo na nek način danes prav vsi 
ponudniki storitev naše družbe. Uspeh 
prodaje pa je v tem, da se kupec ne po-
čuti kot možnost za dobiček, pač pa kot 
enakovredni sogovornik, ki mu prodaja-
lec prisluhne in ga razume.

  

Odnos s kupcem je pogoj za uspeh in preživetje podjetja
Rechelle Narat

Tomaž nam je še povedal, kakšne 
osebne lastnosti mora imeti vsak, 
ki komunicira s kupci na terenu. Po-
membno je, da je: 

 – odprt in prijazen,
 – iskren in srčen,
 – strokoven (a tehnično znanje ni v 

ospredju),
 – pošten in odgovoren,
 – vztrajen in predan.
 – točen.

Tomaž Dukarič
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Merjenje organizacijske klime 
v Energetiki Ljubljana

Energetika Ljubljana raziskavo zadovolj-
stva zaposlenih izvaja kontinuirano, prvič 
je bila izvedena leta 2008, letošnja je peta 
zapovrstjo. Pomembna novost pri letošnji 
raziskavi je pripojitev TE-TOL k Energetiki 
Ljubljana, s čimer se je zajelo bistveno večje 
število zaposlenih, skupno 595. Del zaposle-
nih, ki prihajajo iz TE-TOL, zato v tej konkretni 
raziskavi sodeluje prvič. Dejstvo, da imata 
družbi za seboj več desetletno sodelovanje 
sicer prispeva k razumevanju delovanja sku-
pne družbe, a hkrati lahko to dejstvo vpliva 
tudi na končne rezultate. Vse povprečne 
ocene so namreč nižje kot pri preteklih oce-
njevanjih. Poglejmo, kaj je pokazala prva 
raziskava nove Energetike Ljubljana.

Sodelovala je (le) dobra 
tretjina zaposlenih

Merjenje klime smo v izvajali v času med 
10. in 20. novembrom. Na vse tri lokacije 
družbe smo namestili skupno 18 skrinjic. 
Vprašalnik je prejel vsak izmed takrat 595-ih 
zaposlenih. Izpolnjene vprašalnike je vrnilo 
222 zaposlenih, kar pomeni, da je bil odziv 
37,3-odstoten oziroma v merjenju je sodelo-
vala dobra tretjina vseh zaposlenih. Ta tretji-
na tako predstavlja trenutno organizacijsko 
klimo v Energetiki Ljubljana.

Dokaj stabilne razmere
Splošna ugotovitev raziskave je, da so 

razmere med zaposlenimi v Energetiki Lju-
bljana dokaj stabilne. Razen subjektivnega 
občutka o podcenjenosti lastne plače, ki je 

praviloma lasten vsem kolektivom, med an-
ketiranimi ni zaznati razlogov za večje neza-
dovoljstvo. Nekoliko nižje zadovoljstvo je le 
glede možnosti za dodatno usposabljanje, 
poklicni razvoj in lastno inovativnost. Za-
dovoljstvo z delom vodstva je zmerno, naši 
medsebojni odnosi pa visoko ovrednoteni. 
Prisotno je visoko mnenje o lastni vlogi v 
delovnem procesu, lastni ekološki zavesti, 
prepričani smo, da podjetje dobro posluje in 
da ima dobro perspektivo. 

Če pogledamo podrobneje, lahko izpo-
stavimo naslednje ugotovitve:

Delo nas veseli…
… in pri njem večina uživa. Opravljamo 

dokaj raznoliko delo, zaupanih nalog ne 

doživljamo kot zahtevnih, jasna so nam na-
vodila nadrejenega in kaj od njih pričakuje-
mo. Uveljavitev lastnih sposobnosti pri delu 
vrednotimo relativno dobro, tudi delo nam 
nudi zadovoljiv občutek uspeha. Osebnih iz-
kušenj z diskriminacijo nimamo veliko. 

Ustrezno je poskrbljeno za 
varnost pri delu 

Zelo zadovoljni smo z ustreznostjo in 
skrbjo za varstvo pri delu, kot tudi s pogo-
ji na delovnem mestu, malce manj pa smo 
navdušeni nad opremljenostjo in urejenostjo 
neposredne okolice. Najnižjo stopnjo zado-
voljstva izkazujemo pri zadovoljstvu s splo-
šnimi pogoji na delovnem mestu. 

Kako zadovoljni smo 
zaposleni v Energetiki 
Ljubljana?
Povzetek poročila o organizacijski klimi 

Doris Kukovičič

Zadovoljni zaposleni so največ, kar si lahko posamezno podjetje želi. Le 
zadovoljni zaposleni so lahko namreč resnično učinkoviti na delovnem mestu. 
K temu jih spodbujajo pozitivna čustva, vezana na organizacijo, v kateri 
so zaposleni, in na delo, ki ga opravljajo. Ko posameznik na delo prihaja z 
veseljem, ko mu spomini na dogodke pri delu odpirajo optimističen pogled 
tudi na prihodnost, lahko rečemo, da se počuti izpopolnjenega, zadovoljnega. 
Tako dokazujejo številne raziskave. Ob vsem tem se postavlja vprašanje, kaj 
vse posameznik dejansko potrebuje, da so pri njemu tudi dejansko izpolnjeni 
kriteriji za vzbuditev tovrstnih občutkov. Podjetja so si med seboj različna, 
ljudje smo si med seboj različni, zato je morda še pomembnejše vprašanje, 
kaj zmore ponuditi in narediti podjetje za svoje zaposlene, da bi se na delu 
počutili kar se da zadovoljni, in seveda tudi obratno, kaj zmorejo podjetju 
ponuditi njegovi zaposleni.

Zadovoljni zaposleni so največ kar si posamezno podjetje želi
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Sredi decembra je v Laboratoriju za go-
riva v enoti TE-TOL potekalo ponovno oce-
njevanje s strani Slovenske akreditacije. 
Zaključek presoje je bil za celoten kolektiv 
laboratorija za goriva več kot pozitiven, 
za družbo Energetika Ljubljana pa pomeni 
priznanje za dobro delo, saj je bilo s strani 
ocenjevalne komisije posebej poudarjeno 
izredno kvalitetno delo Sektorja za laborato-
rijske analize. Na presoji so bile sicer ugoto-
vljene 3 minimalne neskladnosti, ki sicer ne 
vplivajo na preskušanje, a jih bodo v sektorju 
odpravili v najkrajšem možnem času. 

Energijo za nadaljnje delo je celotnemu 

kolektivu ob koncu ocenjevanju podarila 
prispodoba ocenjevalne komisije, ki je deja-
la, da se uveden »sistem kakovosti bere kot 
roman, ki živi v vsakdanjem delu«. Posebna 
pohvala pa je prišla s strani vodilnega oce-
njevalca, ki je zatrdil, da v »svoji zgodovini 
še ni ocenjeval laboratorija, ki bi akreditaciji 
pripisoval takšen pomen in jo tudi apliciral 
v vsakdanje delo in poslovne procese druž-
be«. 

Razlogov za svež veter v jadrih sektorju 
za laboratorijske analize tako zagotovo ne 
bo zmanjkalo.

D. K.

Sistem kakovosti, ki se bere kot roman

Imamo visoko ekološko 
zavest

Ekološkim vprašanjem namenjamo dovolj 
pozornosti, relativno visoko vrednotimo tudi 
ekološko zavest sodelavcev. Pozornost, ki jo 
v podjetju namenjamo kupcem, ocenjujemo 
z relativno visoko povprečno oceno, še višjo 
povprečno oceno pa namenjamo zadovolj-
stvu kupcev z našimi storitvami. Menimo, 
da je Energetika Ljubljana konkurenčna v 
primerjavi z drugimi energetskimi podjetji v 
poslovnem okolju. 

Ponosni kot člani kolektiva
Z opravljenim delom smo zadovoljni in v 

veliki meri ponosni, da smo člani kolektiva. 
Zmerno se strinjamo s trditvijo, da nam za-
poslitev v Energetiki Ljubljana povečuje mo-
žnosti za zaposlitev drugje. 

Deljena mnenja o združitvi
Nad združitvijo družb Energetika Lju-

bljana in TE-TOL ne izkazujemo pretiranega 
navdušenja, skromna pa so tudi naša pri-
čakovanja glede uspešnosti in učinkovitosti 
združevanja. Združitev namreč kot pozitivno 
ocenjuje le slaba četrtina anketirancev, kot 
negativno pa dobra polovica. 

Energetika prispeva k ugledu 
JHL, malo manj pa smo 
zadovoljni s sodelovanjem

Precej visoko ocenjujemo prispevek 
Energetike Ljubljana k višjemu ugledu Jav-
nega holdinga Ljubljana (JLH), medtem ko 
smo s samim sodelovanjem z JHL srednje 
zadovoljni. Velika večina anketiranih ne so-
deluje ali redko sodeluje s podpornimi služ-
bami, najbolj pogosto pa sicer sodelujemo 
s Sektorjem za finance in računovodstvo, s 
katerim sodeluje dobra četrtina (27,0 %) ter s 
Sektorjem za informatiko, s katerim sodeluje 
dobra petina anketiranih (22,2 %). Najvišje 
ocenjujemo zadovoljstvo s sodelovanjem 
s Službo za kadrovske in splošne zadeve, 
najmanj pa smo zadovoljni s Sektorjem za 
informatiko. V povprečju smo najvišje ocene 
dodelili prijaznosti zaposlenih, sledi strokov-
nost, najmanj pa smo zadovoljni z njihovo 
dostopnostjo.

   

Naša dodatno pridobljena 
znanja so uporabna

Dokaj visoko zadovoljni smo z uporabno-
stjo dodatno pridobljenih znanj pri svojem 
delu – zavedamo se možnosti za dodatno 
usposabljanje, ki jih nadrejeni dokaj dobro 
podpirajo. 

Večinsko smo zadovoljni s splošnimi po-
goji za poklicni razvoj. Nekoliko nižji delež 
anketiranih je sicer dejal, da so v zadnjem 
letu imeli v Energetiki Ljubljana pogovor o 
lastnem napredku in so v delovnem okolju 
naleteli na osebo, ki spodbuja njihov razvoj. 
Večina je mnenja, da pri delu, ki ga opravlja-
jo, pridejo do izraza samo nekatere njihove 
sposobnosti, z možnostmi, ki jih za njihov 
poklicni razvoj zagotavlja delovno mesto so 
tudi dokaj zadovoljni.

Zadovoljni smo z odnosom 
neposredno nadrejenih…

… malo manj pa s samo organizacijo dela 
v svoji organizacijski enoti. V veliki večini 
smo prepričani, da naše delo vpliva na delo 
naših sodelavcev. Z medsebojnim sodelova-
njem organizacijskih enot smo srednje zado-
voljni. Pri sodelavcih cenimo delo in zaneslji-
vost, malenkost manj pa njihov red, skrbnost 
in čistočo ter sodelovanje. Najnižje ocenjuje-
mo samoiniciativo. Z rezultati dela je zado-
voljnih 73,0 % anketiranih, z zanesljivostjo 
sodelavcev 70,7 %, s sodelovanjem 67,6 %, 
z redom, skrbnostjo in čistočo pa 68,9 %. S 
samoiniciativo je zadovoljna polovica (50,4 
%) anketiranih. 

Zadovoljni z informiranjem 
nadrejenih, malo manj pa 
s pretokom informacij v 
neposrednem delovnem 
okolju

V povprečju smo precej bolj zadovoljni z 
informiranjem s strani nadrejenih o proble-
matiki, ki je pomembna za naše delo, kot 
pa s samim pretokom informacij v našem 
neposrednem delovnem okolju, s slednjim 
smo (le) zmerno zadovoljni. Dobra tretjina 
je mnenja, da je komuniciranje vodstva z 
zaposlenimi odkrito. Z delom direktorja smo 
zadovoljni. Povprečna ocena zadovoljstva je 
3,26, pri čemer je nezadovoljnih dobrih 16 %, 
zadovoljnih pa 44 %.

Ne napredujejo pravi ljudje
Večina anketirancev je najbolj zado-

voljnih z lastnim prispevkom k izboljšavam 
in novim pristopom, zelo smo zadovoljni z 
upoštevanjem lastnih predlogov, mnenj in 
pobud s strani sodelavcev, malenkost manj 
z možnostmi za lastno inovativnost v de-
lovnem okolju. Možnosti za napredovanje 
ocenjujemo z nizkimi povprečnimi ocenami, 
večina je namreč prepričana, da v Energetiki 
Ljubljana ne napredujejo pravi ljudje.

Laboratorij za goriva izvaja storitve tudi za zunanje naročnike.
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Programska oprema DNA je v 
produkciji od julija 2014, izvedeno 
je bilo usposabljanje za uporabo in 
obljubili smo, da nam bo v pomoč 
pri vsakdanjem delu. Da bomo 
potrebne spremembe obvladovali 
kompetentno na učinkovit in 
transparenten način. Da se bomo 
informirali o važnejših zadevah in 
krepili medsebojno sodelovanje. 
Na začetku smo verjeli, delali smo 
pogumno, vztrajno in strokovno, in 
danes po sprejetju strategije razvoja 
tudi hočemo in zmoremo. In kaj se 
skriva v našem »DNA«?

Planiranje - Cilji definirajo pot
V DNA Mapi Načrt-Plan najdete Poslov-

ne načrte za tekoče leto in Planirane cilje 
kakovosti po procesih. Cilji so opremljeni s 
kazalniki, ki jih v letnem merilu spremljajo 
odgovorni za procese. Vsak zaposleni je s 
svojim delom vključen v realizacijo cilja in 
bistveno pripomore k uspešni realizaciji. V 
sprejeti strategiji razvoja so dogovorjeni tudi 
nekateri novi cilji, ki jih bo potrebno smisel-
no dodati med cilje kakovosti za leto 2015.

Izvajanje – Delati kot smo se 
dogovorili

V DNA Mapi Navodila, Postopki, Pravilni-
ki, Poslovniki itd. so smiselno urejeni vsi do-
kumenti, ki opisujejo organizacijo, postopke 
dela, odgovornosti in pristojnosti. Bistveni 
podatek je tudi Lastnik dokumenta (odgo-
voren za izvajanje procesa dela) in Skrbnik 
dokumenta (odgovoren za ažuriranje do-

kumenta). Poglejmo obstoječe dokumente 
bolj podrobno in podajmo predloge za spre-
membe v delih, ki niso usklajeni z dejanskim 
stanjem. V vseh treh laboratorijih (Laborato-
rij za goriva, Laboratorij za toplotne števce 
in Laboratorij za plinomere) so zaradi akredi-
tacij že uspeli ažurirati in optimizirati večino 
sistemske dokumentacije, za kar se vsem 
iskreno zahvaljujem.

Preverjanje – Nadziraj in tudi 
pohvali

V DNA Mapi Poročila so spravljena Obdob-
na Poročila za preteklo leto in Realizacija ciljev 
procesov, ki preko kazalnikov izkazujejo, kako 
smo bili uspešni in učinkoviti. Na tem mestu 
najdete tudi poglobljena poročila notranje in 
zunanje presoje. Vse ugotovitve poročil so 
obenem tudi priložnosti za izboljšave, ki smo 
jih sistematično uredili v modulu AKCIJE.

Ukrepanje – Akcija za 
izboljšavo 

V modulu AKCIJE so vneseni vsi bistveni 
preventivni in korektivni ukrepi, ki izhajajo iz 
ugotovitev notranje in zunanje presoje. Roki 
za izvedbo so realni in pomagajmo zadolže-
nim, da pravočasno najdemo dobre rešitve, 
ki vodijo v stalno izboljševanje sistema.

Informiranje – Poštena in 
pravočasna informacija je 
ključna

V DNA poleg vseh sistemskih dokumen-
tov in akcij v Mapi Obvestila najdete tudi 
nekatera pomembnejša obvestila za vse 
zaposlene (pri tem velja dodati, da se sicer 
vsa obvestila ne glede na pomen oz. vrsto 

nahajajo na intranetu družbe) in Zapisnike 
Sindikata in Sveta delavcev. Ob tej priložno-
sti naj poudarim, da ima vsak, ki je obveščen 
o novem dokumentu tudi možnost potrditi 
seznanjenost s klikom »seznanjen« (na to vas 
opozarja modra oznaka).

Uporaba DNA je omogočena tudi ključ-
nim sodelavcem in sodelavkam služb JHL, ki 
najdejo v sistemu vse informacije za učinko-
vito medsebojno delo.

Organizacija – Vse na enem 
mestu

V »NAVIGATORJU« se izbere Organizacij-
ska struktura in za Energetiko Ljubljana pri-
dobi vpogled v aktualno organizacijo z vsemi 
sektorji, organizacijskimi enotami, delovnimi 
mesti in zaposlenimi. Osebno menim, da je 
Pravilnik o sistemizaciji z vsemi prilogami 
(opisi delovnih mest) in informacije v modu-
lu Organizacijska struktura dobra osnova za 
vse, ki bodo delali na projektu Sistemizacije.

In kaj še – Vse je mogoče…
Pripravljamo model za obvladovanje tve-

ganja, ali bolje priložnosti. Ker vi najbolje 
veste, kje se pojavljajo in kakšen vpliv imajo.

Pripravljamo model za podajanje predlo-
gov ali bolje opis problema in predlog reši-
tve. Ker vi najbolje veste, kako težave rešiti 
preden nastane problem.

Dolgoročno pa procesni pristop, da bo 
vse povedano zbrano na enem mestu v DNA.

Po statistiki se je v sistem DNA prijavilo 
250 uporabnikov. DNA je tudi del energije, ki 
je lahko vedno pri roki. Poskusite še ostali in 
čudovite praznike vam želim.

   

»DNA«  
od besed k dejanjem
Peter Hvastja

Sredi novembra je bil v Laboratoriju za to-
plotne števce (Sektorja za distribucijo to-
plote) izveden ocenjevalni obisk Slovenske 
Akreditacije. V okviru ocenjevanja, ki poteka 
najmanj na vsakih 15 mesecev, ocenjevalec 
preveri izpolnjevanje zahtev standardov SIST 
EN ISO/IEC 17020:2012-kontrole in SIST EN 
ISO/IEC 17025:2005-kalibracije, po katerih 
je laboratorij akreditiran. Akreditacija po-
meni potrditev usposobljenosti in zaupanje 
v rezultate pri izvajanju specifičnih nalog. Je 
pomembna tudi z vidika mednarodne pri-
merljivosti rezultatov v akreditiranih organih. 
Akreditacija na področju kontrole merilni-

kov toplotne energije in vodomerov pomeni 
osnovni pogoj za imenovanje, ki ga pravni 
osebi z odločbo podeli Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo. S tem država 
pooblasti laboratorij in mu preda naloge na 
področju zakonskega meroslovja. Ugotovi-
tev ocenjevalnega obiska je bila naslednja: 
»Ugotavljamo, da je sistem vodenja dovolj 
učinkovit, da je osebje ustrezno usposo-
bljeno in kompetentno za akreditirani obseg 
kalibracij in kontrole. Laboratorij razpolaga 
z ustreznimi prostori, opremo ter metodami 
in postopki za izvedbo kontrole in kalibracij.

Igor Poljak

Učinkovit sistem vodenja kakovosti v Laboratoriju za toplotne 
števce
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Ponovno smo vkorakali v veseli decem-
ber, ki pa je, na žalost, precejšnjemu številu 
državljanov vse bolj predvsem december in 
vse manj vesel. Na eni strani sladke skrbi 
tistih, ki razmišljajo o izpolnjevanju vseh in 
še več svojih želja in želja svojih otrok, in na 
drugi strani bridke skrbi tistih, ki december 
nato – ob še tako skromnem naboru da-
ril – še več mesecev nosijo na duši zaradi 
družinske proračunske luknje, ki je nikakor 
ne uspejo zakrpati vse do poletja ali še dlje. 
Prvi živijo sanje v svojem svetu kapitala, dru-
gi životarijo v svetu modernega kapitalizma 
in demokracije. 

Zaposleni v enoti TE-TOL bomo dočakali 
prvo novo leto kot pripojeni k novi družbi. 
Zanimivi družbi, kot je zanimivo njeno celo-
tno ime: Javno podjetje Energetika Ljubljana 
d.o.o.. Če dobro pogledamo, smo en tak »lu-
škan« hibrid, ki pa na žalost nima veliko sku-
pnega s hibridnimi avtomobili in njihovimi 
prednostmi. Smo javno podjetje in smo go-
spodarska družba. Pri delovanju sveta delav-
cev in sindikata nas tako hibridno stanje zato 
prej »nervira« kot pa nam vzbuja pozitivna 
čustva. Zakaj? Ker se eno ali drugo pojmo-
vanje uporablja takrat in tako, kot to komu 
paše, praviloma tako, kot ustreza lastniku ali 
državi, in ne tako, kot bi ustrezalo oziroma 
bilo primerno za družbo in zaposlene. Ko so 
bile razmere na trgu ugodne in je šlo družbi 
dobro ter je ustvarjala dobiček, je bila javno 
podjetje, in njen dobiček so si prilastili lastni-
ki oziroma lastnik, ki so/je ta denar namenil/i 
za stvari v korist širše lokalne skupnosti ali 
pač še za kaj drugega. Družba pa je prihajala 
v zrela leta, z njo tudi naprave, ki so ob vr-
hunski ekipi zaposlenih kljub starosti obrato-
vale – in še obratujejo – izjemno dobro. Tako 
zaradi zoba časa in še bolj zaradi okoljskih 
zahtev pa je prišel čas, ko je potrebno inve-
stirati v novo tehnologijo, v nove proizvodne 
naprave. Poleg tega, da so bili dobički iz 
družbe konstantno trošeni in potrošeni v bolj 
ali manj posrečene projekte, namenjene šir-
ši lokalni skupnosti, in se ni ustvarjalo rezerv 
za povsem pričakovane investicije, je po 
celotni energetiki udarila še svetovna in slo-
venska kriza, verjetno dodatno podprta tudi 
z mešetarjenjem nekaterih zainteresiranih, 
energetsko močnih držav. In glej ga zlomka! 
Kar naenkrat se v kontekstu izpeljave inve-
sticije govori o nas kot o gospodarski družbi, 
ki mora poslovati tako, da ustvarja dobiček, 
in ki je pravzaprav sama dolžna poskrbeti za 
to, da bo investicijo lahko financirala. Pri tem 
se poudarja, da morajo zaposleni »dihati« z 
družbo, kar pomeni podobno, kot se dogaja 
v celotni Sloveniji – brez preveč nerganja pri-
stajati in se strinjati z nižanjem standarda in 

pridobljenih pravic. Ko zmanjka kisika, mora-
jo z družbo dihati zaposleni, ko bodo kisiko-
ve bombe ponovno polne, pa ne dvomimo, 
da se bodo na njih veselo priklopile vse pi-
javke, tudi tiste, ki sedaj najbolj vehemen-
tno poudarjajo gospodarsko naravo naše 
družbe. Smo pa ravno toliko še vedno javno 
podjetje, da ne moremo in ne smemo izvesti 
podražitve fiksnega dela cene toplote, ki bi 
bila – ob niti počenem grošu v košari za in-
vesticije – nujna, da bi lahko vsaj poskušali 
vzpostaviti okolje, v katerem bi bili sposobni 
pridobiti posojila, s katerimi bi potem lahko 
izvedli nujne projekte in tako zagotovili na-
daljnje obratovanje družbe ter nemoteno 
zagotavljanje toplote velikemu delu mešča-
nov Ljubljane. Javno podjetje smo tudi, ko 
se sindikat pogaja o regresu … Takrat nas 
omejujejo določbe Zakona o uravnoteženju 
javnih financ in so zato členi kolektivne po-
godbe v tem delu brezpredmetni. Če povza-
memo – najprej ti več let sproti jemljejo vse 
prihranke, ki jih ustvariš, ko bi nekaj denarja 
potreboval, ga nihče nima, in ko ti ostane kot 
edina opcija še podražitev, s katero bi sicer 
z zelo stisnjenimi zobmi poskušal vendarle 
rešiti, kar se še rešiti da, ti to ni dovoljeno. V 
sodobnem žargonu, prisotnem predvsem v 
družbenih omrežjih, bi zapisal »WTF?!«. Kdo 
bi lahko razrešil ta rebus? Morda »tajkuni«, 
ki so pred desetimi leti začeli vrtati luknjo 
v naš bančni sistem (oni so pač lahko dobili 
milijonska posojila s hipoteko na papirnati 
robček) ali pa morda še kakšen iluzionist, 
a vsekakor ne amater. Kljub vsemu je bila 
sprejeta nova strategija družbe 2014 – 2024, 
v kateri so zapisani razvojni projekti ter tudi 
smer delovanja celotne družbe. Strategija je 
dobra, investicije pa bodo izvedljive le, če bo 
prišlo do miselnega premika tako na lokalni 
kot tudi na državni ravni. Tudi premik v glavi 
samo enih ne bo zadostoval. 

Večina zaposlenih v naši družbi ne spada 
ne v prvo in - na srečo - še ne v drugo sku-
pino državljanov, omenjenih v uvodu, zato bi 
moral imeti po »kuhančku« in cimetu dišeči 
december za vse zaposlene še vedno vesel 
predznak. 

Zato, vesele božične praznike ter srečno 
in predvsem zdravo novo leto 2015 ter izpol-
nitev vsaj kake skrite želje v naslednjem letu.

■svet delavcev in sindikat

Ni ga čez hibrida
Boštjan Kocijan, predsednik Sveta delavcev enote TE-TOL, in Andrej Lukek, predsednik 
Sindikata Energetika TE-TOL

Andrej Lukek

Boštjan Kocijan
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■Počitniške kapacitete

Že veste, kje boste za novo leto?
Meta Logar

Piše se skorajšnji zaključek leta 2013 in 
počasi se pripravljamo na tisti mesec, ki ima 
največ prostih dni v letu. Pripravljamo načrt, 
kaj bomo kuhali, s kom se bomo družili in kje 
bomo tiste dni preživeli. Ne bomo si zatiskali 
oči, da nam gre »dobro« v današnjem času, 
in si priznali, da se moramo pošteno potru-
diti za to, da s seboj in s svojimi najdražjimi 
končno preživimo nekaj kakovostnega časa. 
Vsi si želimo novih zgodb ali izkušenj, pa če 
tudi jih pridobimo samo nekaj kilometrov 
stran od našega doma. Koliko šele, če si 
oddih lahko privoščimo nekje drugje. Ne-
kje, kjer nas bodo občutki odpeljali stran od 
ustaljene rutine. Kjer bomo mi preprosto mi, 
razbremenjeni vseh »etiket«, ki si jih sami ali 
pa nam jih drugi tiskajo v opomin, kaj vse še 
moramo storiti, kaj vse se od nas še priča-
kuje…in da nič več ni tako kot je včasih bilo. 
Ob koncu leta radi postanemo nostalgični, 
pa vendar, iztek starega pomeni začetek 
novega. V počitniških kapacitetah Energeti-
ke Ljubljana vam ponujamo nekaj možnosti, 
kjer se lahko podate na lov za novimi prilo-
žnostmi. Ponujamo vam možnost, da odpo-
tujete stran zato, da boste lažje potovali vase 
in bili v družbi, ki si jo sami želite. Počitniške 
kapacitete so namenjene zagotavljanju čim 
boljših pogojev za oddih vsem našim zapo-
slenim, v primeru prostih zmogljivosti pa tudi 
upokojencem našega podjetja in zunanjim 
interesentom. Zaposlenim nudimo možnosti 
koriščenja nekaterih objektov skozi vse leto, 
drugih pa samo med poletno sezono. 

Razsežnost ponudbe (po lokacijah) je pri-
kazana na sliki spodaj.

Sam sistem rezervacij poteka po eno-
stavnem sistemu naročanja po telefonu ali 
po e-pošti, razen v času šolskih počitnic, ko 
velja obvezna prijava na razpis. Vsa določi-
la vezana na razpis in ostale informacije so 
zapisani tudi v Pravilniku o koriščenju poči-
tniških objektov, ki se nahaja v elektronski 
obliki na intranetu. 

Počitniške kapacitete po večini nudijo 
nastanitev do več oseb. Na Hrvaškem je na 
voljo več počitniških prikolic in en počitniški 
dom, po Sloveniji pa zidane hiške, brunari-
ci in apartmaji. Vso ponudbo, informacije o 
posameznih objektih, tekočo zasedenost, 
aktualne razpise, akcije in cenik, lahko spre-
mljate na intranetni strani podjetja. Vse aktu-
alne akcije in razpise sproti objavljamo tudi 
na oglasnih deskah.

Za vse dodatne informacije, smo vam ve-
dno in z veseljem na voljo Meta, Ana in Mark.

   

LOKACIJA KAPACITETA CENA v sezoni CENA izven sezone

Slovenija

Čatež 2 apartmaja – 5 oseb 42€ 42€

1 brunarica – 5 oseb 40€ 40€

Izola 1 apartma – 4 osebe 36€ 24€

Podkoren 2 apartmaja –  4-5 oseb 32€ – 39€ 32€ – 39€

Simonov zaliv 1 apartma – 4 osebe 36€ 24€

Trije Kralji (Pohorje) 1 brunarica – 7 oseb 33€ 33€

Hrvaška

Krk Počitniška prikolica 34€ 26€

Lošinj Počitniška prikolica 34€ 26€

Murter 2 Počitniški prikolici 34€ 26€

Poreč Počitniška prikolica 34€ 26€

Premantura Počitniška prikolica 34€ 26€

Rab 2 Počitniški prikolici 34€ 26€

Počitniški dom – 8 sob (2-5 oseb) 7€/osebo/noč 5€/osebo/noč

Rovinj Počitniška prikolica 34€ 26€

Vrsar Počitniška prikolica 34€ 26€

Zaton pri Zadru Počitniška prikolica 34€ 26€

Trije Kralji (Pohorje)

Simonov zaliv
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■Člen v verigi

Marjan Pirnat 
Z malo organizacije in veliko dobre volje se da vse
Pogovarjala sem se Rechelle Narat

Ko bi ovojnice lahko govorile! Čez 
koliko rok in strojčkov mora ena 
kuverta, da pride na pravi naslov… 
Pošte se včasih razveselimo, včasih 
pa tudi ne. A v Energetiki Ljubljana 
smo lahko veseli, da imamo v obeh 
vložiščih, tako na Verovškovi, kot 
tudi na Toplarniški ulici, ki svoj posel 
odlično obvladajo. So zanesljivi, 
pridni in včasih preveč skriti v 
ozadju… A zagotovo nepogrešljiv 
člen v verigi do odjemalcev ali 
poslovnih partnerjev. Zato smo si 
za tokratnega sogovornika izbrali 
sodelavca Marjana Pirnata, ki je v 
Energetiki Ljubljana kurir že vrsto let.

Ura je 10.30, kaj vse si že postoril danes?
V vložišču se nam delovnik prične ob 

6.30. Po prvem jutranjem klepetu in kratki 
kavici se s pošte že pripelje Ciril in akcija 
se začne že pred sedmo uro… Cela ekipa 
ima polne roke dela z odpiranjem in opre-
mljanjem pošte, saj je imamo res veliko. Na 
običajni dan statistika kaže: 100 kuvert na-
vadne pošte, trenutno poteka tržna akcija 
in se vračajo prijavnice, kar pomeni še do-
datnih cca 200 pošiljk, potem še preostale 
pošiljke – priporočene, elektronske ipd… Na 
hitro nekako 500 pošiljk že zjutraj, ki jih je 
potrebno evidentirati, vnesti v elektronski 
sistem, pravilno razporediti in tudi ročno od-
nesti na različne lokacije. Ja, kar pestro je 
– in to že zjutraj. Ob 8. uri pohitimo kurirji po 
opravkih: gremo spet na sodišče, do Kresije, 
pa na sodišče… Sledi zopet evidentiranje po-
šte, razporejanje, raznašanje… ter prevzem 
in dostava pošiljk na lokacijah Verovškova 
62, Verovškova 70 in zdaj še Toplarniška 
19 – najmanj 3 x na dan. In tako mine vsak-
danjik kar hitro do tretje ure, ko se delovnik 
konča…

Koliko časa že služiš tej družbi?
Pričel sem v Plinarni Ljubljana na istem 

delovnem mestu, tu sem pa od leta 1981; kar 
pomeni, da sem v tej družbi, ki se je seveda 
vmes tudi preoblikovala in spreminjala, prak-
tično 34 let.

Uf, dolga doba… Je bilo kdaj težje kot 
običajno?

Ja, vmes je bilo kar nekaj obdobij, ko ni 
bilo enostavno. Med letom 1990 in 1996 je 
bilo precej dela in nas je bilo malo – ni bilo 
enostavno urediti vse potrebno. Tudi v letu 
2003 sva bila na terenu samo 2 kurirja, kar 

ni bilo prijetno… Poti je veliko, poleg tekočih 
obveznosti še dodatni nujni opravki za pod-
jetje – in preveč je bilo vsega samo za dva. 
Ne bom rekel, da je zdaj enostavneje, ko nas 
je več v ekipi – tudi obseg dela se je bistve-
no povečal, pa tudi sam postopek urejanja 
pošte se je spremenil. Vseeno pa je lažje, ker 
nas je več – malo dobre organizacije in veli-
ko dobre volje, pa se vse da urediti.

Se je delovni proces kaj spremenil v času 
od tvojih začetkov?

Seveda, zelo se je spremenilo, kot sem že 
omenil. Količina pošte, različni kanali (včasih 
je bila klasična pošta), potrebe po odzivno-
sti… veliko se je spremenilo.

Kdaj ti je oz. vam je najtežje pri delu – če 
sploh je, glede na to, da ste vedno na-
smejani in dobre volje v vaši službi?

Če govorim samo o delu nas, ki smo 
kurirji na terenu, lahko omenim, da je naj-
bolj neprijeten del vsakdana parkiranje. Če 
moraš urediti hitro in si sam, je zelo zopr-
no – pravočasno priti na želeno lokacijo in 
hitro dostaviti pošiljko. Ja, tudi pajka sem 
že doživel… Res ni enostavno. Zato smo se 
tudi malo reorganizirali in prilagodili – po 
opravkih na sodišče, na skupno blagajno 
in povsod po Ljubljani greva navadno dva 
skupaj v istem vozilu, ker tako lahko najhi-
treje in najlažje kljubujemo prometu in se ne 
ukvarjamo preveč s parkiranjem: medtem, 
ko sodelavec ureja nekaj, lahko drug dostavi 
nekaj drugega, pa gre.

Vam je informatizacija olajšala delo ali ne?
Morda, a le delno: še vedno je potreb-

no veliko časa za spremljanje pošte; če je 
potrebno poiskati neko pošiljko, program 
ni najbolj učinkovit v sledenju – še vedno 
najbolj odtehta osebno preverjanje pri pre-
jemnikih.

Vrniva se k delu…Vaša ekipa deluje zelo 
homogeno – kaj ti osebno najbolj ceniš 
pri svojih sodelavcih?

Res je, zelo smo homogeni in se razu-
memo. Menim, da je to zato, ker smo lahko 
iskreni med sabo in ker vemo, da se lahko 
zanesemo drug na drugega. Imamo pa tudi 
super vodjo službe, kar ni nepomembno (op. 
a.: vodja službe je Ana Černota).

Vedno si tako dobrovoljen in prijazen, na-
smejan; to vedo povedati in pohvaliti tudi 
poslovni partnerji, s katerimi sodeluješ ti 
ali tvoji sodelavci. Kaj te motivira pri tem? 
Kakšen je tvoj recept, ali bolje rečeno 
skrivnost?

Oh, ni nobene skrivnosti – sem pa verje-
tno takšen po naravi. Do ljudi sem takšen, kot 
bi si želel, da so oni do mene, to je vse. Imam 
svoje standarde, to je pa res. Nikoli ne bi mo-
gel biti drugačen – do ljudi sem rad spoštljiv.

Ko zaključiš z delom in nisi več sodelavec 
ali člen v verigi Energetike Ljubljana, 
kako bi se opisal v treh stavkih?

Potem sem pa sodelavec doma. (smeh) 
Vsekakor rad delam, najsi bo to v službi, naj-
si bo to doma… Zadnja leta se ukvarjam tudi 
z vrtom, prej je bilo to bolj v ženini domeni.

Torej, če se opišem na kratko: sem de-
dek, sem vrtičkar in vsak teden športam in 
tarokiram.   

Marjan Pirnat

Ekipa iz vložišča na Verovškovi ulici je dobro 
uigran tim, ki deluje kot namazan stroj, da vsak 
dan pravočasno prispejo pošiljke na želen 
naslov… Na sliki z leve proti desni: Zdenka, Janja, 
Tiberija in stojijo: Etem, Tine in Marjan.
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fotografi

slikarji

modelarji

V Megavatu pripravljamo novo 
rubriko EnergetikART, v kateri želimo 
predstavljati zaposlene skozi dela, ki 
jih ustvarjate v prostem času. 

Vabimo vse sodelavke in sodelavce, 
ki se ljubiteljsko ukvarjate s 
slikarstvom, risanjem, kiparstvom, 
modelarstvom, fotografiranjem ali 
katerim drugim načinom 
ustvarjanja, da se nam oglasite 
preko e-pošte, in sicer na naslov 
boris.sorc@energetika-lj.si . 

Zaposlene v Energetiki Ljubljana ne 
povezuje zgolj delo ali ljubezen do 
aktivnega in zdravega načina 
preživljanja prostega časa, temveč 
tudi strast, kakršno lahko občutimo 
skozi ustvarjanje. 

EnergetikART ne bo samo rubrika v 
interni reviji Megavat, temveč bo 
skušala predstavljati in združevati 
zaposlene skozi nadaljevanje 
tradicije razstav na obeh lokacijah.

Toplo vabljeni k sodelovanju.

energetikart
predstavlja Sabino Goršič
Pripravil Boris Šorc

Simpatična, odprta in prijazna Sabina 
Goršič se v prostem času ukvarja s slikar-
stvom, ki ga je vzljubila že v osnovni šoli, 
ko se je vpisala v likovno sekcijo. Tam se 
je spoznala z osnovami slikanja v različnih 
tehnikah, kot tudi z materiali, uporabljenimi 
v slikarstvu. 

Po poklicu je ekonomski tehnik, v Energe-
tiki Ljubljana pa je zaposlena od leta 2008, 
in sicer v Službi za prodajo in pogodbene 
odnose, Sektorja za uporabnike.

Je samouk, pridobljene osnove slikanja 
je skozi leta nadgrajevala in izboljševala. 

Danes ustvarja v olju, akrilu in svinčniku. 
Najljubši motivi so ji narava in živali, še po-
sebej konji. Njene slike so polne energije in 
dinamike, kar izraža tudi njeno osebnost, pri 
slikanju konj pa še posebej pride do izraza 
njeno poznavanje anatomije njihovega tele-
sa, kot tudi izraznost in karakteristika njiho-
vih gibov.

Sabina je imela že več samostojnih 
razstav, med drugim v Knjižnici španskih 
borcev, na Hipodromu Stožice ter v drugih 
konjeniških klubih. Izdelala je več stenskih 
poslikav za konjeniške klube in posestva. 

Njena želja je, da bi razstavljala tudi v 
službi in se tako svojim sodelavcem pred-
stavila skozi podobe in barve. Nekaj njenih 
izdelkov vam predstavljamo tudi v Megavatu 
– prepričani smo, da vas bo z njimi očarala - 
tako kot je nas.   

Strategija 2014-2024  
= -10?

Strategija megawatov ali 
samo visoka napetost?

10 let prepozno ali manj 
Megawatov?

Morda pa Strategija 
megawatov, ki povzroča 

visoko napetost?

Ne.

Se gremo samo 
numerologijo.

S številom 1.

To pa označuje 
spremembe in utiranje 

novih poti.

In nove Megawate.

Uf, kako visoko seže ta 
napetost.

Vse tam do vrha (strani).

POZOR
STRATEGIJA!

Sabina Goršič
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40 let

Ljubomir Unčanin
»Vesel sem, da sem doživel teh 40 let. Pri-

šel sem z 18-leti in takrat mi marsikdo sploh 
ni verjel, da sem že polnoleten«, v smehu 
pravi danes že skoraj 60-letni Ljubo, ki re-
snično ne kaže svojih let. Svojo pot v stroj-
nem vzdrževanju je začel kot ključavničar, se 
preko delovnega mesta vzdrževalca povzpel 
do skupinovodje, za kar je moral opraviti 
potreben izpit… Delal je tudi v Službi obra-
tovanja, konkretno na transportu premoga, 
na odpepeljevanju premoga in na mlinih… 
»Praktično je ni luknje, v kateri ne bi delal«, 
se pošali in doda: »Ta dela so veljala za ka-
zenski bataljon in če si to zdržal, si lahko de-
lal povsod«. Najdlje je na delovnem mestu 
vzdrževanja črpalk. V vseh teh letih je veliko 
njegovih sodelavcev že odšlo, nekateri so 
žal tudi že preminili… »Čas gre naprej in ve-
dno naredi svoje«, se na sprehodu skozi spo-
mine opomni naš sogovornik, ki je vesel, da 
mu je ves ta čas zdravje zelo dobro služilo, 
za kar je zagotovo zaslužna njegova skrb za 
aktivno preživljanje prostega časa, in da se 
je s svojimi sodelavci vedno dobro razumel. 

30 let

Anton Hočevar
Anton Hočevar oz. Tone je prišel v TE-

-TOL daljnega leta 1983. Svoje službovanje 
je začel kot vzdrževalec elektro naprav v 
službi elektro vzdrževanja, tri leta kasneje 
pa se je zaposlil v Službi za avtomatizacijo, 
regulacije in meritve (ARM) ter tam ostal do 
leta 1991. Zatem se je za deset let preselil 
na delovno mesto obratnega električarja. 
Sedaj je stikalničar v nadzorni sobi glavnega 
pogonskega objekta. Najbolj mu je všeč pe-
strost dela in sodelovanje sodelavcev pri te-
žavah, povezanih z delom na tem delovnem 
mestu ali na mestih njegovih neposrednih 
sodelavcev, kot so kotlovski strojnik, strojnik 
turbine, strojnik termične priprave vode ter 
vodja blokov. Pri delu mu ni nikoli dolgčas, 
saj se, kot pravi, ves čas nekaj dogaja. Na 
vprašanje, kako vidi prihodnost naše druž-
be, odgovori preprosto in neposredno: »Če 
bodo lastniki podjetja znali ceniti vrednost 
in pomembnost podjetja, potem nam ne bo 
slabo v prihodnosti«.

Igor Bole
Vsak, ki je kdaj prišel skozi vrata TE-TOL 

in imel priložnost, da ga po objektu vodi Igor 
Bole, je odšel bogatejši – ne samo zaradi 
informacij in zgolj zaradi doživetja, temveč 
zaradi priložnosti, kako je videti nekdo, ki je 
z zadnjo celico svojega telesa predan delu, 
ki ga opravlja. Igor Bole, tridesetletni vodja 
proizvodnje v TE-TOL, sedaj direktor sek-
torja za proizvodnjo toplote in elektrike, je 
utelešenje zaposlenega, ki je tako lojalen 
družbi, v kateri je zaposlen, da ne mine ne 
dan, ne ura, da ne bi razmišljal o tem, kaj 
vse še lahko naredimo, da bo proces dela še 
boljši in cenejši. To, da je doma v neposre-
dni bližini enote TE-TOL in da pogosto celo z 
okna opazuje, če je vse videti tako kot mora 
biti, je le še dodaten dokaz, da je rojen za 
to službo. Poln je podatkov in anekdot in ne 
skriva ponosa, ko beseda nanese na minulo 
delo – prispeval je namreč k realizaciji mno-
goterih projektov, s katerimi je družba TE-
-TOL dosegla visoke prihranke, tako na ener-
getskem kot splošnem poslovnem področju. 
Je tudi eden tistih, ki so dali sebe v mnogih 
projektih in za njih živel 24 ur na dan in so bili 
kronani z uspehi.

Janez Marolt
Janez Marolt za navihanim pogledom 

skriva razmišljujoč karakter. Kot slikople-
skar je v TE-TOL našel svojo drugo in hkra-
ti najdaljšo službo, a ga je pred dvajsetimi 
leti prizadela bolezen, zaradi katere je bil 
primoran zamenjati delovno mesto. Tako je 
sedaj že dvajset let v skladišču, kjer dela kot 
pomočnik skladiščnika. Rad ima svoje delo 
in svoje sodelavce, pri čemer pa minevanje 
časa najbolj občuti skozi upokojevanje – v 
zadnjih dvajsetih letih so se malodane že 
vsi zamenjali. Minevanje časa in njegovo 
prihodnost v ožjem in širšem pogledu opiše 
predvsem skozi dejstvo, da smo podvrženi 
konstantnim spremembam. Da se spremem-
be dogajajo pogosto, ga niti ne moti, ravno 
tako ve, da se je potrebno prilagajati, ga pa 
skrbi, koliko teh sprememb nastane zgolj iz 
in zaradi politike same. »Politika je že v času 
Marije Terezije povzročala največ sprememb 
in vsi vemo, da te niso bile vedno v dobro 
malega človeka. In tako je še danes«, zaklju-
čuje Janez in se brž posveti svojemu delu. 

Milenko Trnjak
Milenko Trnjak je danes zaposlen na de-

lovnem mestu vzdrževalec kot vodja skupine 
v Službi strojnega vzdrževanja. V strojnem 
vzdrževanju je tudi začel delo, in sicer pred 
tridesetimi leti, natančneje leta 1983, in se 
sprva po pol leta izpopolnjeval v vseh oddel-
kih. Zatem je prešel v Službo obratovanja, in 
sicer na področje transporta premoga, nato 
pa se po 18 letih vrnil v strojno vzdrževanje, 
kjer ji bil najprej dve leti na področju venti-
lov, sedaj pa dela v orodjarni. Na vprašanje, 
kaj mu je v teh letih najbolj ostalo v spominu 
oz. kaj se je najbolj spremenilo, Mile – tako 
ga kličejo sodelavci in domači – izposta-
vi zmanjšanje onesnaženja. »Nekoč je bilo 
dvorišče TE-TOL polno tovornjakov, ki so 
odvažali pepel, danes pa ga moraš že loviti, 
da ga ujameš.« Mile je službeno in prosto-
časno zelo aktiven tudi kot dolgoletni vidni 
član sindikata in športno-kulturnega društva 
( je vodja balinarske sekcije, sodeluje v pla-
ninski, plavalni in še kateri sekciji). Pravi, da 
mu udejstvovanje za boljše delovne pogoje, 
tudi v luči spodbujanja zdravja zaposlenih, 
pomeni zelo veliko, predvsem pa mu daje 
občutek vrednosti. Kot pozitivno naravnan 
človek tudi upa, da naše podjetje čaka sve-
tla prihodnost.

Stane Menart
Stane Menart je poseben človek. Po-

seben zato, ker si je zanj vselej vredno in 
potrebno vzeti čas. Je zelo bistrega uma in 
preudarnega, tehničnega jezika. Ker ima v 
krvi ljubezen do slovenskega jezika in slov-
nice na splošno, z njim ni dobro lingvističnih 
češenj zobati. Tako kot je poznavalsko spre-
ten v vihtenju badmintonskega in teniškega 
loparja, tako je umno spreten v šahu. To je 
zgolj nekaj dejstev, ki potrjujejo, da rad od-
govorno skrbi zase in za bistrenje svojega 
potenciala. Ta se izraža v njegovem delu. 
Vrsto let je kot svetovalec tehničnega di-
rektorja TE-TOL vodil in skrbel za realizacijo 
številnih projektov, zaradi katerih je TE-TOL 
dosegal presežke na tehničnem področju. 
Sedaj, kot direktor sektorja za vzdrževanje, 
skrbi, da vsa postrojenja Energetike Ljublja-
na, brezhibno delujejo. In čeprav se zdi, da 
ga vse več birokratskih postopkov na trenut-
ke spravlja v obup, nikoli ne dopusti, da bi za 
to trpelo strokovno delo, ki ga z veseljem in 
s predanostjo opravlja. In čeprav se včasih 
zdi, da se tega ne zaveda, je Stane Menart 
mojster svoje obrti in velik učitelj.  

Ljubomir Unčanin Anton Hočevar Igor Bole Janez Marolt Milenko Trnjak Stane Menart
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20 let

Brigita Zagožen
»Ne morem verjeti, da je že 20 let dela 

mimo«, je nad prehitrim minevanjem časa 
presenečena Brigita Zagožen. Pravi, da zelo 
rada prihaja na delo v TE-TOL, kjer se zelo do-
bro počuti: »Zelo sem hvaležna sodelavcem, 
ki so mi vedno pripravljeni nuditi pomoč pri 
delu in ki so me marsikaj naučili, da danes 
lažje in kvalitetnejše opravljam svoje delo. Še 
posebej sem hvaležna vsem sodelavcem pri 
korektni, potrpežljivi in prijazni komunikaciji z 
menoj, da je ta razumljiva in s čim manjšimi te-
žavami.« Brigita se namreč sooča s težavami 
sluha, a nikoli ni dopustila, da jo je to oviralo 
pri doseganju svojih ciljev, zato se pogumna 
spopada z vsakodnevnimi izzivi. V prihodno-
sti si želi, da bi bilo podjetje gospodarsko čim 
bolj uspešno in da bi dobro sodelovali v se-
stavi TE-TOL – Energetika Ljubljana. »Medse-
bojne odnose moramo ohranjati na kvalitetni 
ravni in v luči spoštovanja, poguma in vztraj-
nosti, da bomo lažje in kvalitetnejše reševali 
poslovne probleme, ki jih ustvarja gospodar-
ska kriza. Upanje na boljše in lepše čase umre 
zadnje«, je odločna Brigita in prav ima, kajne?

Domen Pirkmajer
Domen Pirkmajer, vodja službe za varno-

stni sistem, svojo pot v TE-TOL opiše kot 20 
let odraščanja: »V skladišču sem kot študent 
premetaval cevi že pri sedemnajstih. Hočeš 
nočeš, služba je neločljivi del naših življenj. 
Uspešno prestani življenjski zrelostni izpiti 
nam pomagajo pri reševanju službenih zrelo-
stnih izpitov. V tem obdobju sem zamenjal 5 
delovnih mest, bil na  50-ih sindikalnih izletih 
in 42 krat dvignil čebelico.« Menjava delov-
nih mest mu je prinašala tudi nove odgovor-
nosti. Radovednost, dodatno izobraževanje, 
zunanje povezovanje in zgledi dobrih praks 
so ga privedli do ambicioznih in tudi uspešno 
zaključenih projektov. »To mi daje zadostno 
mero motivacije za nadaljnje izzive v vse bolj 
socialno nestabilnem okolju, ki prinaša nova 
notranja in zunanja varnostna tveganja«, od-
krito pove Domen in obenem doda, da so 
mu predhodniki omogočili, da mu ta družba 
dejansko že 23 let daje kruh. »To je vse, kar 
imam, in je polovico tega, kar sem. Prav bi 
bilo, da tudi mi podjetje ohranimo zdravo - 
za naše zanamce. Zato verjamem, da bomo 
premostili zahtevne ovire in z malo sreče 
uresničili začrtano pot.«    

Florjan Bajc
»Ko sem prišel delat v TE-TOL, je bila to 

moja prva služba in upam, da bo do upo-
kojitve tudi zadnja. No nikdar se ne ve,« 
z nasmehom pove Florjan, ki se je pred 
dvajsetimi leti zaposlil na mestu pomočnika 
turbinskega strojnika, kar je bilo predvsem 
fizično delo. Sedaj je na delovnem mestu 
strojnika kotlovskih naprav, obenem pa je 
tudi strojnik nizkotlačne kotlovnice. Delo je 
tako bolj psihične narave oziroma občasno 
pod stresom. »Seveda vsa ta leta delam v 
izmeni, kar je za moj bioritem kar naporno, 
ampak sem vesel, da opravljam to delo, saj 
je zanimivo, kljub temu, da je občasno mo-
notono«, izpostavi in doda, da sedaj, ko je v 
Energetiki, upa, da bo lahko še naslednjih 30 
let delal to delo….Želi si, da bi bilo podjetje 
še dolgo prisotno, saj »…je služba prijazna in 
v njej se resnično dobro počutim in računam, 
da bo tudi v bodoče tako«. Hvaležen je za 
vseh 20 let izkušenj v energetiki, na oseb-
nem področju pa se najbolj veseli poroke, ki 
jo načrtuje v prihodnjem letu. 

Urška Podlogar
Urška je drobno in simpatično dekle zelo 

iskrivih oči. Ne mara izstopati, zato je njena 
nežnost toliko bolj opazna. Po izobrazbi je 
kemijski tehnik, v TE-TOL pa je prišla pred 
dvajsetimi leti in to je tudi njena prva zaposli-
tev. Prvih 9 let je delala kot analitik za vode, 
sedaj pa že 11. leto opravlja delo analitika za 
goriva. Pri delu ji je najbolj všeč, da je delo 
zelo pestro in raznoliko. »Dnevno se nam 
spreminja vrsta goriva (premog, biomasa) in 
izvajanje analiz na različnih aparatih«, pravi 
in doda, da morajo biti zaradi zahtev akredi-
tiranega laboratorija pri delu še posebej na-
tančni. Dodaten izziv ji predstavlja izvajanje 
analiz za zunanje naročnike in svoje razmi-
šljanje strne: »S sodelavci dobro sodelujemo 
in skupaj rešujemo nastale težave po načelu 
»več glave več ve«. Upam in si želim, da bi 
naše sedanje razširjeno podjetje Energetika 
Ljubljana znalo izkoristiti skupne potenciale 
in z dobro razvojno strategijo voditi podjetje 
še nadaljnjih X let«.

10 let

Peter Martinc
Tokrat je jubilant z 10-letnim stažem na 

Verovškovi ulici svetovalec direktorja v Sek-
torju za inženiring, Peter Martinc. Ob kratkem 

klepetu je povedal, da je v tej dekadi delal 
marsikaj v Energetiki Ljubljana: med najbolj 
pomembnimi pa bi omenil sodelovanje pri 
razvojnih projektih in zadnji projekt, kjer 
je opravljal funkcijo vodje projekta, rekon-
strukcijo rezervoarjev za sekundarno gorivo. 
Zaključek tega projekta, torej dokončana re-
konstrukcija pomeni veliko za družbo, pome-
ni pa tudi zanimivo osebno izkušnjo za Petra, 
kot tudi celoten staž v podjetju: vse svoje 
delovne izkušnje in znanje je lahko v praksi 
uporabil tako, kot jih morda drugje ne bi mo-
gel. Petra ste lahko v tem času, ko poteka 
rekonstrukcija, vsako jutro srečali na poti na 
gradbišče, kjer preveri, kako dela potekajo. 
Dela v zvezi z rekonstrukcijo so sedaj prak-
tično zaključena, izvaja se že zagon kotlov in 
zaključne meritve. A dela ne bo zmanjkalo. 
Energetsko področje je pač dejavnost, kjer 
je vedno kaj novega… Ob zaključku pogovo-
ra je Peter glede nadaljnje poti naše družbe 
povedal, da je vsekakor odvisna od zaneslji-
ve dobave energije do odjemalcev in seveda 
tudi tega, da je cenovno ugodna oziroma 
dostopna vsem.

Med jubilanti v obdobju oktober - decem-
ber 2014 so tudi Sandi Miklič iz Službe za no-
tranje plinske instalacije, ki praznuje 40 let; 
Jasminka Ćoralić iz Službe za notranje sto-
ritve, Kostadin Kocev iz Službe obratovanja, 
Marjan Grum iz Službe za notranje plinske 
instalacije in Vojko Oblak iz Službe elektro 
vzdrževanja, ki obeležujejo 30 let; Andrej 
Tomc iz Službe za kontrolo omrežja in Alen-
ka Mihelčič Zupan iz Službe za soglasja, ki 
obeležujeta 20 let; ter Anton Pretnar iz Služ-
be za kontrolo omrežja, Andrej Lampret in 
Franc Bovha iz Službe obratovanja TOŠ, ki 
praznujejo 10. jubilej.  

Vsem jubilantom iskreno čestitamo.

■upokojenci
V obdobju oktober - december 2014 so se 
upokojili Srečko Primon iz Sektorja za in-
ženiring, Sandi Miklič in Sektorja za distri-
bucijo toplote, Franci Jenko iz Sektorja za 
proizvodnjo toplote in elektrike ter Vera Po-
gačar iz Sektorja za uporabnike. 

Vsem se zahvaljujemo za prizadevnost in 
jim na novi poti želimo čim več kakovostno 
preživetega časa.

Med upokojenci tega obdobja je tudi žal 
novembra preminil Franc Jaklič iz Sektorja 
za distribucijo toplote.

Brigita Zagožen Domen Pirkmajer Florjan Bajc Urška Podlogar Peter Martinc



Ime in priimek

Naslov

Geslo

Pravico do žrebanja imajo samo zaposleni v 
Energetiki Ljubljana. Pri žrebanju bomo upo-
števali le en izvod rešene križanke na posa-
meznika. Nagradni kupon z vpisanim geslom 
oddajte v nabiralnik časopisa do 15. 2. 2015.



Nagradni sklad: 1. nagrada 63 €, 2. nagrada 42 €, 3. nagrada 21 €

Prosimo, da pošiljate le en izvod gesla za posamezno križanko,  
ker bomo v nasprotnem primeru izločili vsa ponovljena imena.

Nagrajenci iz 43. številke:
63 € prejme Darko Nartnik
42 € prejme Tomaž Rigler
21 € prejme Samo Kosec

Ne bomo se delili na naše in vaše, pa 
vendar sva se z »naše« strani samo dva opo-
gumila in se udeležila dvodnevnega izleta z 
novimi sodelavci TE-TOL, ki ga je sindikat or-
ganiziral na bohinjskem koncu. V soboto zju-
traj smo se izpred toplarne odpravili novim 
dogodivščinam naproti. Najprej postanek za 
obvezno jutranjo kavico in že smo zaskrblje-
no gledali v nebo, od koder je pričelo škro-
piti. Čeprav ima v Bohinju dež mlade, nam 
je tokrat prizanesel in smo bili deležni celo 
nekaj sončnih žarkov. Od parkirišča v Starih 
Fužinah do Kosijevega doma na Vogarju smo 
potrebovali dobro uro. Malo smo se okrep-
čali in nadaljevali pot proti vrhu Pršivca, od 
koder je lep razgled na Bohinjsko jezero, 
Spodnje Bohinjske gore ter osrednje Julijce 
z našim ponosom Triglavom, če le ni megle-
no kot tokrat. Na vrhu obvezen požirek iz 
prisrčnic, žigosanje knjižic ter gasilsko foto-
grafiranje. Za spust smo si izbrali krožno pot 
čez Planino Viševnik in Planino pri jezeru. V 
večernih urah smo prispeli v dom na pozno 

večerjo, kjer smo bili 
priče »ta pravi poro-
ki«. Kljub utrujenosti 
smo nekateri šele 
v zgodnjih jutranjih 
urah našli pot do 
postelje. Neprespa-
ni, a pripravljeni na 
nove izzive smo se 
po obilnem zajtrku 
odpravili proti Plani-
ni Blato. Naš vodič 
Janez nas je hotel 
preko Planine Krste-
nica popeljati v doli-
no Voje do kombija, ker pa nas je v Srednji 
vasi že čakalo kosilo, smo pot malo skrajšali.

Sicer se vsi strinjamo, da številke in dol-
žine niso pomembne, pa vseeno nekaj po-
datkov: v dveh dneh je devet pohodnikov, od 
tega samo dve planinki, uspešno premagalo 
skoraj 1800 m višinske razlike in prehodilo 
več kot 20 km gozdnih ter skalnih poti.

Proti domu smo se odpravili s prijetnimi 
spomini, sklenjenimi novimi prijateljstvi, 
manjšimi žulji, nekateri pa oprtani celo s šop-
ki jesenskega cvetja. In vsi enotni, da se že 
veselimo ponovnega snidenja. Vsi, željni pi-
kantnosti, pa vabljeni na naslednje srečanje.

Barbara Ambrož

Sindikalni izlet po bohinjskih vršacih
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Ne več »naši« in »vaši«, ampak »mi, vsi, skupaj«.


