
POSTANI TUDI TI DEL 
PODJETJA Z UGLEDOM 

IN VIZIJO.

MREŽIMO SVETLO
PRIHODNOST.      

Družba Elektro Ljubljana deluje že več kot 120 let. 
Spadamo med največje družbe v Sloveniji, naš ugled 
v javnosti je velik, naš vpliv na okolje, v katerem 
delujemo, prav tako. V naših strokovno usposobljenih 
rokah sta največje distribucijsko omrežje v Sloveniji 
in elektroenergetska infrastruktura.

Poseben pomen naši prepoznavnosti v javnosti daje tudi 
naše poslanstvo. Zagotavljati zanesljiv, varen, kakovosten 
in trajnosten distribucijski elektroenergetski sistem 
ter kakovostno preskrbo z električno energijo pomeni 
delati z ljudmi in za ljudi. To nam omogoča tudi poseben 
status v okolju, saj moramo delovati v javno dobro ter 
našim državljanom zagotavljati nemoten in trajen dostop 
do osnovne dobrine – elektrike. Elektroenergetsko 
infrastrukturo zagotavljamo na kar 6166 km², pokrivamo 
30,4 % Slovenije in preskrbujemo več kot 330.000 odjemalcev.

V jedru naše
dejavnosti smo ljudje. 

Zakaj se odločiti za poklic 
elektrikarja energetika, 
elektrotehnika?

Naša strokovnost, znanje, izkušnje in skrb za stalni 
razvoj so temeljno vodilo pri našem vsakodnevnem delu.

Naš cilj so zadovoljni uporabniki,
naš ponos pa odlični sodelavci.

Zaposleni Elektra Ljubljana so ambasadorji našega 
podjetja. Njihovo znanje in veščine razvijamo z 
usposabljanjem in izobraževanjem ter ustvarjamo 
delovno okolje, ki omogoča samostojno in tudi
razgibano delo v skupini. 

Elektrika je v naše vsakdanje življenje vnesla udobje, 
ki si ga še pred 120 leti nismo mogli niti predstavljati. 
Omogočila je visoko kakovost življenja in nesluten 
tehnološki razvoj. Naša vsakdanjost je tako prepletena 
z elektriko, da je ta postala samoumevna, kot zrak,
ki ga dihamo, in voda, ki jo pijemo. 

V ozadju pa so ljudje, ki vsak dan skrbijo za to, da je 
elektrika prisotna povsod. Zato je poklic elektrikarja 
energetika in elektrotehnika nedvomno poklic 
prihodnosti, ki ponuja široko odprt manevrski
prostor pri izbiri zaposlitve.



ELEKTRO LJUBLJANA,
podjetje za distribucijo
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Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana 
T: (01) 230 40 00
F: (01) 231 25 42
E: info@elektro-ljubljana.si
www.elektro-ljubljana.si

Vse je energija.

Zakaj se zaposliti
v Elektru Ljubljana?

Da bo družba Elektro Ljubljana še naprej rasla v odlično
družbo, potrebuje vsakogar od vas in nas, vašo in našo 
energijo, vaš in naš trud, ki ga vlagamo v uresničevanje 
naših načrtov.

Zavedamo se, da so kompetentni in zadovoljni sodelavci 
dragocenost podjetja in dolgoročno ključni dejavnik 
uspeha. Zato delu z zaposlenimi in upravljanju njihovih 
potencialov posvečamo posebno pozornost.

Mladim zagotavljamo opravljanje praktičnega 
usposabljanja z delom ter opravljanje pripravništva 
in usposabljanja na delovnem mestu s sistemom 
mentorstva, ki omogoča novozaposlenim tudi 
kroženje in spoznavanje različnih področij delovanja 
distribucijskega podjetja. 

Smo zaposlenim in družini prijazno 
podjetje. Sprejeli smo vrsto ukrepov 
za lažje usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja. Vsako leto izvajamo 
tudi številne aktivnosti na področju 
promocije zdravja na delovnem mestu.
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