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V tej številki 

• Predstavitev OE Slovenska Bistrica 

• Brez napajanja ostalo skoraj 40.000 

odjemalcev 

• NOVO za Vas: Prijavite se na 

obveščanje o izklopih!  

Spoštovani, 

za Vas, naše odjemalce in kupce, skupina 

Elektro Maribor (sestavljajo jo: Elektro Maribor 

d.d., Elektro Maribor Energija plus d.o.o. in 

OVEN Elektro Maribor, d.o.o) pripravlja 

elektronske novice, ki vsebujejo aktualne 

ponudbe, novosti, zanimive podatke o 

omrežju, nagradne igre, povabila, nasvete o 

varčevanju z električno energijo ... Izhajajo 

mesečno. 

 

Elektro Maribor 

Energija plus 

OVEN 

 

Facebook  

 

 

Predstavljamo Vam Območno enoto Slovenska Bistrica 

 

OMREŽJE OE SLOVENSKA BISTRICA 
 

  naprava količina 

Razdelilnotransformatorska postaja (RTP) 3 kom 

Daljnovod (DV) 20kV 507 km 

Kablovod (KBV) 20KV 134 km 

Transformatorska postaja (TP) 583 kom 

Nizkonapetostno omrežje - prosti vod 1255 km 

Nizkonapetostno omrežje - kablovod (KBV) 882 km 
 

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. na 3.992 km
2
 velikem napajalnem območju z 

energetskimi storitvami oskrbuje več kot 212.000 uporabnikov omrežja na območju severovzhodne Slovenije. 

Skrbi za 16.000 km omrežja (nadzemnega in podzemnega), 21 razdelilnotransformatorskih in 3.400 

transformatorskih postaj. 

OE Slovenska Bistrica distribuira električno energijo več kot 32.000 uporabnikom na območju občin Hoče 

– Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače – Fram, Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenska 

Bistrica, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče, Vitanje. 

OE Slovenska Bistrica je razdeljena na tri nadzorništva (Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Rače - 

Fram), ki omogočajo dobro poznavanje omrežja, lažjo organiziranost in skrb za vzdrževanje omrežja ter 

hitrejšo odpravo napak na omrežju. 

Pred enoto je postavljena polnilna postaja za električna vozila. 

Foto: Marjan Orešič 

http://www.elektro-maribor.si/index.php
http://www.energijaplus.si/
http://www.oven-em.si/
http://www.facebook.com/ElektroMaribor


Sneg poškodoval omrežje: brez napajanja ostalo 40.000 odjemalcev 

Zaradi letošnjega zgodnjega snega je prišlo na našem srednjem 

in nizko napetostnem omrežju ponoči 28. 10. 2012 in 29. 10. 

2012, do večjega števila izpadov napajanja z električno energijo. 

Delavci Elektra Maribor so, kljub izjemno razsežnim 

poškodbam omrežja, večjemu delu odjemalcev uspeli 

zagotoviti napajanje že v nekaj urah. Glavni del poškodb 

omrežja pa so sanirali v manj kot dveh dneh. 

Na območju Elektra Maribor je ostalo brez napajanja skoraj 

40.000 odjemalcev. V zelo zahtevnih vremenskih razmerah smo 

podnevi in ponoči z aktiviranjem več kot 300 delavcev na terenu, v distribucijskem centru vodenja in klicnem 

centru v najhitrejšem možnem času naredili vse, kar je bilo mogoče, da so bili odjemalci čim prej oskrbljeni 

z električno energijo.  

Zahvala gre tudi gasilcem in civilni zaščiti, ki so pomagali pri sanaciji omrežja. 

Vemo, kaj odjemalcem pomeni biti v tem času brez električne energije, zato se tudi Vam zahvaljujemo za 

potrpežljivost in razumevanje. 

Več … 

Več … 

Več … 

Foto: arhiv Elektra Maribor 

NOVO za Vas: Prijavite se na obveščanje o izklopih! 

Za odjemalce na področju Elektra Maribor smo pripravili aplikacijo za 

obveščanje o načrtovanih izklopih. Odjemalci bodo tako predhodno 

obveščeni o načrtovanih izklopih na področju, kjer živijo. 

Prijava na obveščanje se izvede na spletni strani družbe Elektro Maribor 

oziroma na tej povezavi. Pod zemljevidom, ki nas pripelje do vseh izklopov, ki 

so ažurno objavljeni na spletni strani, je možnost 'Prijavite se na obveščanje o 

izklopih!', kjer lahko izvedete prijavo.  

Odjemalec lahko vnese podatke za vsako svoje merilno mesto in določi kako 

želi biti za posamezno merilno mesto obveščen. Obvestilo bo moč prejeti po 

elektronski pošti, SMS-u in fax-u. Pred načrtovanim izklopom bo odjemalec prejel ustrezno obvestilo o 

načrtovanem izklopu. Aplikacija je do nadaljnjega brezplačna, ker je še v fazi testiranja. V tej fazi aplikacija še 

ne vključuje obveščanja o nenačrtovanih izpadih.  

http://www.elektro-maribor.si/index.php/novice/300-v-kratkem-casu-z-izjemnimi-napori-vrnili-napetost-40000-odjemalcem
http://www.elektro-maribor.si/index.php/novice/299-ob-velikih-naporih-delavcev-elektra-maribor-je-94-odjemalcev-ze-dobilo-elektricno-energijo
http://www.elektro-maribor.si/index.php/novice/298-ponoci-brez-napetosti-okrog-40-000-odjemalcev
http://storitve.elektro-maribor.si/emspletnestoritve
http://storitve.elektro-maribor.si/emspletnestoritve
http://storitve.elektro-maribor.si/emspletnestoritve
http://storitve.elektro-maribor.si/emspletnestoritve


Elektro Maribor podprl delo Nadškofijske karitas Maribor 

V Mariboru že nekaj let deluje Ambulanta za osebe brez 

obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico 

pod okriljem humanitarne in karitativne organizacije 

Nadškofijske karitas Maribor. Letos praznujejo sedmo 

obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so na novinarski 

konferenci predstavili dosedanje delo, problematiko ter vizijo 

za prihodnost. Hkrati pa so namenu predali novo 

zobozdravstveno ordinacijo in nov prostor za laboratorij, 

ki sta namenjena isti ciljni populaciji. K otvoritvi je pripomogel tudi Elektro Maribor.  

Več … 

Foto: Karitas 

eStoritve 

Spletna aplikacija eStoritve Vam prinaša številne prednosti 
24 ur na dan. Kot uporabnik eStoritev boste, med drugim, lahko: 

 Imeli pogled v arhiv računov in e- računov ter plačil 

na merilnem mestu. 

 Izdelali informativni obračun električne energije za 

gospodinjsko merilno mesto. 

 Pregledovali porabo električne energije na 

merilnem mestu. 

 Oddajali števčna stanja za obračun merilnih mest na letnem obračunu.  

 Oddali števčna stanja ob spremembi cene za gospodinjstva. 

 Izvedli prijavo na neakontacijski način obračuna za gospodinjstva. 

 Izvedli prijavo na izključno elektronsko obliko računov, brez tudi papirne oblike. 

 

Več o eStoritvah na www.energijaplus.si in www.elektro-maribor.si. 

Gospodinjski kupci: preklopite na »trajno fiksno ceno 2« 

Energija plus nadaljuje s posebno ponudbo trajno fiksne cene 

električne energije za več let naprej! 

Vsem gospodinjskim kupcem, ki se boste do 5. decembra 2012 

odločili za trajno fiksno ceno 2 in izpolnili spletni obrazec, bodo 

električno energijo za izbrana leta dobavljali po nespremenjeni 

ceni (EUR/kWh): višja tarifa VT=0,06944; nižja tarifa 

MT=0,04699; enotna tarifa ET=0,06560 (cene so brez DDV). 

Vsi kupci, ki ste k Trajno fiksni ceni ali h kateremkoli drugem časovno 

omejenem paketu že pristopili, si lahko s pogoji nove ponudbe 

zagotovite nespremenjeno ceno za obdobje, ki ni vključeno v vaš obstoječi aneks. 

Več na 080 21 15, info@energijaplus.si ali na vseh prodajnih mestih Energije plus. 

Več … 

http://www.elektro-maribor.si/index.php/novice/295-elektro-maribor-podprl-delo-nadskofijske-karitas-maribor
http://www.energijaplus.si/
http://www.elektro-maribor.si/
mailto:info@energijaplus.si
http://www.energijaplus.si/spletni-obrazci/spletna-prijava-za-ponudbo-trajno-fiksna-cena.html
https://dm-eracun.informatika.si/eRacun/faces/prijava/logon.jsp
http://www.energijaplus.si/spletni-obrazci/spletna-prijava-za-ponudbo-trajno-fiksna-cena.html


Arhiv eNovic na spletu 

Starejše številke eNovic najdete na naši spletni strani.  

 

Varčujmo z energijo 

 
 

Pred kurilno sezono preverimo tesnjenje 
oken. Na netesna okna prilepimo 
samolepilni trak za tesnjenje. Boljši so 
gumijasti kot penasti trakovi, saj so bolj 
prožni in se s časom manj deformirajo. 
Tesnila moramo na okna oziroma vrata 
namestiti po celi stični površini. V 
nasprotnem primeru bomo dosegli le to, 
da bodo puščala na drugih mestih kot bi 
sicer. 

 
 

Izkoristek navadnih električnih plošč je 
komajda 50-odstoten. Veliko boljše so 
avtomatske plošče in steklo-keramične 
plošče s halogenskimi grelniki, še bolj 
ekonomična pa je raba plinskih 
štedilnikov in steklo-keramičnih 
indukcijskih plošč, ki spadajo v sam vrh 
učinkovitih kuhališč. 

 
 
Ko kupujemo nov aparat, dajmo 
prednost izdelkom z majhno porabo 
energije. Poiščimo takšne z oznako 
“Energetska zvezda” (Energy Star). 
Najmanjšo porabo energije med na 
primer sodobnimi televizorji imajo tisti z 
LED tehnologijo. 

Te in druge koristne nasvete o varčevanju z energijo najdete na spletni strani www.pozitivnaenergija.si.  
Nasveti o varčevanju z električno energijo so Vam na voljo tudi v zloženki Učinkovita raba energije, ki smo jo izdali v Elektru 
Maribor, ali na spletni strani www.elektro-maribor.si. 

 
 
Elektro Maribor, 
podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d. 
Vetrinjska ulica 2 
2000 Maribor 

 
 
Energija plus d.o.o. 
Veselova ulica 10 
2000 Maribor 

 
 
OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 
Vetrinjska ulica 2 
2000 Maribor 

Telefon: +386 2 22 00 000 
Faks: +386 2 25 22 241 
E-pošta: info@elektro-maribor.si 
www.elektro-maribor.si  

Telefon: +386 2 22 00 650 
Faks: +386 2 22 00 651 
E-pošta: info@energijaplus.si 
www.energijaplus.si 

Telefon: +386 2 22 00 782 
Faks: +386 2 22 00 781 
E-pošta: maja.ul@oven-em.si 
www.oven-em.si 

Širimo energetsko odličnost!  Preklopite na plus!  Proizvodnja elektrike in obnovljivi viri.  

 
 
24-urni servis za prijavo okvar in motenj na 
omrežju. Klicatelj javi svoje ime, priimek, 
naslov in vzrok klica. Klici se snemajo. 

 
 
Od ponedeljka do petka med 7.15 in 16.30. 

Prodajna mesta:  
Maribor, Vetrinjska ulica 2 
Maribor, Vodovodna ulica 2 
Ptuj, Ormoška cesta 26 
Sl. Bistrica, Kolodvorska ulica 21a 

 

http://www.elektro-maribor.si/index.php/o-podjetju/27-za-medije/publikacije/247-e-novice
http://www.pozitivnaenergija.si/
http://www.elektro-maribor.si/
mailto:info@elektro-maribor.si
www.elektro-maribor.si
mailto:info@energijaplus.si
www.energijaplus.si
mailto:maja.ul@oven-em.si
mailto:maja.ul@oven-em.si
www.oven-em.si


 
 
Splošne informacije. Pogovor z operaterjem: 
vsak delavnik pon.–pet.; 7.15–15.00. Zunaj 
delovnega časa: avtomatski odzivnik.  

Gr. Radgona, Lackova ulica 4 
Murska Sobota, Lendavska ulica 31a 

 

    

 

INFORMACIJE: 

Spoštovani! eNovice izdaja Elektro Maribor d.d. v sodelovanju s hčerinskima družbama Elektro 

Maribor Energija plus d.o.o. in OVEN Elektro Maribor, d.o.o. 

Vabimo Vas, da eNovice sooblikujete. Svoje predloge, ideje in pripombe pošljite na e-naslov 

eNovice@elektro-maribor.si. Na prejemanje eNovic se lahko prijavite prek e-naslova: eNovice@elektro-

maribor.si. V zadevo vpišite le »Prijava«. Objavljene so tudi na naši spletni strani.  

Fotografije in slike v eNovicah, ki niso označene drugače, so del zbirke slikovnih izrezkov Microsoft 

Office Professional Plus 2010. 

 

To elektronsko sporočilo ste prejeli na osnovi predhodnih stikov ali na osnovi vaših javno 

objavljenih podatkov. Če naših elektronskih sporočil ne želite več prejemati, prosimo, pošljite e-

pošto na: eNovice@elektro-maribor.si  s pripisom »Odjava«. 

 

 
 

 

 
 

mailto:eNovice@elektro-maribor.si
mailto:eNovice@elektro-maribor.si
mailto:eNovice@elektro-maribor.si
mailto:eNovice@elektro-maribor.si

