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UVODNIK

Pogumno v leto, ki prihaja

Sodelavke in sodelavci,
leto 2010 se končuje in aktivno peljemo 
dejavnosti letošnjega leta h koncu. Leto je 
bilo pestro, polno novosti in sprememb – 
vse zato, da bomo boljši, bolj konkurenč-
ni na trgu in da bomo izpolnili zastavljene 
poslovne cilje. Prav zato smo se udeležili 
tudi mnogih pomembnih dogodkov, kon-
ferenc, srečanj in vsebinsko prispevali k 
njihovi podobi. V letu 2011 bomo krepili 
aktivnosti, ki smo jih letos že vpeljali, tem 
pa se bodo pridružile še druge, ki bodo 
pomembne za pozitivno podobo Elektra 
Maribor, d.d. in energetike v Sloveniji na 
osnovi novega nacionalnega energetske-
ga programa za obdobje 2010 do 2030, 
ki je v pripravi.

V Elektru Maribor smo v letošnjo jesen 
zakorakali zelo intenzivno. V smislu “Šir-
jenja energetske odličnosti” smo svojim 
odjemalcem ponudili celovito storitev od 
projektiranja do financiranja, zavarovanja 
in izgradnje sončne elektrarne na ključ. 
Paket smo poimenovali Sonček. Želimo 
si, da bi nas poznali ne le kot dobavitelja 
energije, ampak tudi kot tistega, ki skrbi 
za razvoj in gradnjo omrežja, saj je to 
osnova za nadaljnji razvoj gospodarstva 
in tudi za vse naše storitve. Aktivno se 
pripravljajo projekti za obnovo in razširi-
tev dejavnosti v remontnih delavnicah v 
Radvanju, nekaj načrtov imamo tudi na 
področju širjenja dejavnosti centra za zbi-
ranje odpadkov, ki se že lahko pohvali z 
dobrimi doseženimi rezultati.

Na poslovanje v letu 2010 bodo imeli 
velik vpliv nižji prihodki iz naslova izvaja-
nja storitev ter vračila preplačil električ-
ne energije odjemalcem, zaradi katerih 
bo poslovni rezultat družbe v letu 2010 
ustrezno nižji. Na osnovi izdelane pro-
jekcije poslovanja do konca leta, ki kaže 
negativni poslovni rezultat, so bili dne 
22. novembra 2010 sprejeti ukrepi, ki 
jih je potrebno izvesti za doseganje pozi-
tivnega poslovanja družbe do konca 

leta 2010. Pri uresničevanju zastavljenih 
ukrepov, vse v smislu tega, da bi imeli 
na koncu leta pozitivni poslovni rezultat, 
pričakujem vašo maksimalno angažiranje, 
sodelavke in sodelavci.

V jesenskih mesecih je bilo veliko govora 
o reorganizaciji distribucijskih podjetij in 
združitvi obeh energetskih stebrov. Tako 
je bila predstavljena kompromisna rešitev 
o izčlenitvi prodajnih delov distribucijskih 
podjetij v hčerinske družbe, ki upošteva 
evropske direktive, želje socialnih par-
tnerjev in zaposlenih. Nadaljnji koraki 
reorganizacije bodo potekali v skladu z 
aktivnostmi, ki jih bosta skupaj pripravila 
uprava in nadzorni svet podjetja Elektro 
Maribor, d.d.

Elektro Maribor je bil tudi letos aktivno 
prisoten na odmevnem energetskem stro-
kovnem dogodku – konferenci “Energi-
ja10”. Vsebinski poudarek je bil na regu-
liranem delu, kjer se obetajo velike spre-
membe, ki bodo vplivale na konkurenco 
in odjemalce, na delovanje sistemskih 
operaterjev ter na distribucijo električne 
energije. Sodelovali smo tudi na desetem 
mednarodnem posvetovanju “Höflerje-
vi dnevi”, katerega osrednja tema je bila 
Visokonapetostne naprave in objekti z 
vidika okoljskih obremenitev in zanesljivo-
sti delovanja.

V januarju 2010 pa bo na pobudo in v 
organizaciji našega podjetja potekalo 
prvo srečanje elektrodistribucijskih podje-
tij, ki bo namenjeno predvsem izmenjavi 
dobrih praks na omrežnem, prodajnem in 
podpornem področju. Slovenska distribu-
cija ima namreč velik kadrovski potencial, 
ki doslej ni bil ustrezno izkoriščen.

V zadnji letošnji številki našega internega 
časopisa, Infotoka, vam želim lepe pra-
znične dni do konca leta 2010 in “Pozi-
tivne korake v 2011”

mag. Andrej Kosmačin,
predsednik uprave Elektro Maribor, d.d.

mag. Andrej Kosmačin
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3. in 4. novembra 2010 smo se sode-
lavci Elektra Maribor udeležili konfe-
rence Energija 10, ki je letos potekala 
že šestič.

Na tem odmevnem mednarodnem ener-
getskem strokovnem dogodku so bile 
obravnavane aktualne teme s poudarkom 
na reguliranem delu, na delovanju sis-
temskih operaterjev in na distribucijskem 
oz. maloprodajnem delu vrednostne veri-
ge oskrbe z električno energijo. Na tem 
področju se tako v Sloveniji kot drugod v 
Evropi obetajo številne pomembne spre-
membe, ki bodo v veliki meri vplivale na 
konkurenco na trgu in na same odjemalce.

Dogodka so se udeležili snovalci energet-
ske politike in posamezniki iz domačih in 
tujih energetskih podjetij – predvsem iz 
Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Črne Gore 
– in ugledni strokovnjaki iz Slovenije, 
Avstrije, Nemčije, Češke, Velike Britanije, 
Finske itd., ki so sodelovali kot predava-
telji. Kot gostja je na konferenci sodelo-
vala tudi mag. Darja Radić, ministrica za 
gospodarstvo Republike Slovenije.

Predsednik Elektra Maribor, mag. Andrej 
Kosmačin, je bil govorec pri zanimi-
vi okrogli mizi z naslovom Distribucija, 
maloprodaja, agregatorji, konkurenčnost. 
Pogovor, v katerem so poleg njega sode-
lovali tudi dr. Boris Žitnik-direktor Elektro-
inštituta Milan Vidmar, mag. Rok Vodnik-
član uprave v Petrolu Slovenija, dr. Tomaž 
Štokelj-izvršni direktor sektorja trženja v 
HSE, in ki ga je vodila Majda Dodevska, 
novinarka Dela, je pritegnil udeležence, 
med konkurenti v prodaji električne ener-
gije pa je spodbodel pestro debato.

Naša družba se je na konferenci pred-
stavila tudi z razstavnim prostorom, ki je 
bil z novo podobo in novim produktom 
Sonček zelo opazen med udeleženci kon-
ference.

a Besedilo: Karin Zagomilšek a Fotografija: Mediaspeed 

Konferenca Energija 10

Bojan Horvat in Karin Zagomilšek

dr. Borut Žitnik, EIMV in mag. Andrej Kosmačin, predsednik uprave Elektro Maribor

mag. Sebastijan Roudi in Iztok Petrovič
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ZAPOSLENI

Obnašaj se in deluj 
dostojanstveno in 
pokončno – z integriteto

Bodi odkrit in pošten

Upoštevaj zakonodajo  
in predpise

Obnašaj se in deluj  
skladno s kodeksom

Bodi odgovoren za dejanja, 
obnašanja in opravljeno delo

 
To so usmeritve, ob katerih se bomo 
imeli priložnost zamisliti vsi zaposleni v 
prihodnjih dneh, ko bomo prejeli sku-
pno listino oziroma brošurico “Kodeks 
poslovnoetičnega obnašanja v pod-
jetju in izven podjetja”.

Najbrž si bomo postavili vprašanje, ali 
delujemo kot osebnosti na tem nivoju 
ali se moramo na katerem področju še 
dopolniti.

Vsak izmed nas si želi biti celovit, spre-
jet med ljudi in v okolje kjer biva in 
deluje; želimo biti v dobrih odnosih z 
drugimi, s prijazno in ustrezno komu-
nikacijo, vendar nam včasih, ali morda 
nekaterim večkrat, to ne uspe.

Toda zmeraj se imamo priložnost 
dopolnjevati, razvijati in tako vzposta-
vljati vrednote, ki si jih želimo. Ob tem 
smo zadovoljni in celo uspešni.

Da se lahko usmerimo k celovitosti v 
delovnem okolju, nam ponuja priložnost 
listina, ki sicer predstavlja vrednote, 

pravila ali normative, vendar ves čas 
njena vsebina stremi ali vodi k izboljša-
nju posameznika kot osebnosti in njego-
vega delovanja ter obnašanja v delovni 
sredini in izven nje.

Če se bomo v listino oziroma brošuri-
co resnično poglobili in jo permanentno 
spremljali ter se ob njej zamislili nad 
svojim delovanjem in obnašanjem, jo 
bomo zaznali tudi drugače in ne le kot 
napisana pravila. Zaznali jo bomo v smi-
slu osebnega in strokovnega razvoja, s 
katerim vzpostavljamo učinkovit delovni 
proces in prijetne, zadovoljne odnose.

Ob usmeritvi na poslovno področje in 
okolje v katerem soustvarjamo, spošto-
vani sodelavci in sodelavke, pomislimo 
na dejstvo, da je temelj poslovnoetič-
nega obnašanja ter odnosa zavedanje, 
da s svojim delom in odnosom do dela 
ter sodelavcev ustvarjamo in prispeva-
mo k ugledu in veljavi v družbi kot tudi 
v podjetju samem. Saj se tudi v svojem 
osebnem življenju vedemo tako, da 
ugled varujemo in ga celo povečujemo.

Velik pomen za naše podjetje in oko-
lje, v katerem podjetje deluje, predsta-
vlja pripadnost zaposlenih, ki se kaže v 
odgovornem delu, osebni angažiranosti 
in v prizadevanju za doseganje načrto-
vanih poslovnih rezultatov in uresniče-
vanje vizije našega podjetja.

Etično je delovanje vsakega posamezni-
ka v smeri spoštovanja in zaupanja med 
sodelavci. Tak odnos temelji na strpno-
sti in iskrenosti, odkriti in pošteni komu-
nikaciji, poudarek je na drugačnosti, 
spoštljivosti in osebnem dostojanstvu.

Odnosi med sodelavci – kolegi – podre-
jenimi in nadrejenimi sodelavci morajo 
potekati v smislu partnerstva, znotraj 
katerega si mora vsak posameznik pri-
zadevati za etičnost svojega ravnanja 
in za uspeh podjetja. Spoštujejo naj se 
pravice in dolžnosti svojih sodelavcev 
in sogovornikov, razhajanja v mnenjih 
ne smejo izzvati nekorektnost ali kršitev 
pravil lepega obnašanja.

Zaposleni, ki delajo v kulturnem 
vzdušju in so osredotočeni na sku-
pne cilje, so gonilna sila vsakega 
delovnega okolja. Za ohranjanje in 
razvoj takšnega uspešnega odnosa 
mora vsak posameznik izpolniti svoj 
del obveznosti, ob tem pa ponuditi 
ustrezno podporo drugim.

V odnosih je potrebno spodbujati etiko 
in skladnost in dajati zgled spodobnosti.

Zavedajmo se, da se vsi želimo na delov-
nem mestu in v delovnem okolju poču-
titi prijetno, zato se usmerjajmo k spo-
štovanju drug drugega, upoštevanju tudi 
razlik med posamezniki, spoštovanju 
osebnega izražanja vsakega posamezni-
ka, sprejemanju konfliktnih situacij ter 
spoštovanju različnosti v odnosih med 
ljudmi.

Lahko bi še izražali in dopolnjevali vre-
dnote posameznika, delovnega tima 
ali celotnega delovnega kolektiva, 
vendar bomo v bodoče skozi proces 
upoštevanja že napisanih vrednot v 
Kodeksu poslovnoetičnega obnašanja 
in ob zamisli ob njem, ustvarjali še več 
kot doslej in tisto največ podelili drug 
z drugim.

a Besedilo: Darja Lapov 

Kodeks poslovnoetičnega 
ravnanja in obnašanja v  
podjetju Elektro Maribor
“Obstajamo zato, da pomagamo drugim. Če tega nismo sposobni, 
lahko težimo vsaj k temu, da jih ne bi prizadeli.” (Dalajlama) 
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dica vračila preplačane električne energi-
je in za 2,3 % nižje povprečne prodajne 
cene električne energije. V obravnava-
nem obdobju smo vsem kupcem prodali 
1.452.316 MWh električne energije, kar 
je za 0,3 % več od načrtovanih količin.

Prihodki od prodaje električne energije za 
izgube so znašali 5.617.553 EUR, kar je 
za 377.752 EUR oz. 7,2 % več od načr-
tovanih za obravnavano obdobje. Višji 
prihodki so posledica za 3,6 % večjih 
količin distribuirane električne energije in 
nenačrtovanih prihodkov od prodaje ele-
ktrične energije za zasilno oskrbo, nujno 
oskrbo in neupravičen odjem.

Prihodki od SODO, d. o. o., ki so znašali 
29.673.549 EUR, so za 310.517 EUR oz. 
1,1 % višji glede na plan, zaradi večjih 
količin distribuirane električne energije.

Prihodki od investicij v lastni režiji in inter-
ne realizacije so bili realizirani v višini 
8.786.518 EUR, kar je za 380.154 EUR oz. 
4,1 % manj kot znaša plan za obravna-
vano obdobje. Navedeni prihodki so nižji 
od načrtovanih predvsem zaradi manjšega 
obsega del na investicijah, kot je bilo načr-
tovano.

Prihodki od prodaje storitev, ki so znašali 
2.592.397 EUR, so za 2.098.286 EUR oz. 
44,7 % nižji glede na plan za obravna-
vano obdobje. Prihodki so nižji predvsem 
na področju fotovoltaike.

Vsi stroški in odhodki družbe so znašali 
155.449.023 EUR in so za 2.877.596 EUR 
oz. 1,9 % višji od načrtovanih, kar je 
predvsem posledica upoštevanja izloči-

Družba Elektro Maribor, d.d., je v obravna-
vanem obdobju poslovala z izgubo v višini 
1.939.820 EUR, kar je za 4.069.641 EUR 
slabši čisti poslovni izid od načrtovanega 
za obravnavano obdobje (načrtovan je bil 
dobiček v višini 2.129.821 EUR). Slabši čisti 
poslovni izid je predvsem posledica vračila 
preplačane električne energije z obrestmi 
in nižjih prihodkov od prodaje storitev.

Dejavnost distribucijski elektroenerget-
ski sistem (DEES) je v obravnavanem 
obdobju poslovala z dobičkom v viši-
ni 376.776 EUR, kar je za 610.693 EUR 
slabši rezultat, kot smo načrtovali za opa-
zovano obdobje. Poslovni izid je slabši 
predvsem zaradi nižjih prihodkov od pro-
daje storitev.

Dejavnost nakupa in prodaje električ-
ne energije je v obravnavanem obdobju 
poslovala z izgubo v višini 2.316.596 EUR, 
kar je za 3.458.947 EUR slabši rezultat, 
kot smo načrtovali za opazovano obdo-
bje. Poslovni izid je slabši predvsem zara-
di vračila preplačane električne energije z 
obrestmi.

Vsi prihodki družbe so znašali 
153.509.203 EUR in so za 1.192.044 EUR 
oz. 0,8 % nižji od načrtovanih, kar je 
predvsem posledica nižjih prihodkov od 
prodaje električne energije kupcem in 
nižjih prihodkov od prodaje storitev.

Prihodki od prodaje električne energije 
kupcem, ki predstavljajo največji delež 
prihodkov družbe (64,3 %), so znašali 
98.706.108 EUR, kar je za 4.439.859 EUR 
oz. 4,3 % manj od načrtovanih za obrav-
navano obdobje. Nižji prihodki so posle-

Na poslovanje družbe 
Elektro Maribor, d. d., 
v obdobju od januarja 
do septembra 2010, 
je najbolj vplivalo 
nenačrtovano vračilo 
preplačane električne 
energije z obrestmi, v 
višini 2.924.647 EUR, ki 
je bilo izvedeno v mesecu 
avgustu in septembru.

a Besedilo: Sandi Šprah 

Poslovanje družbe 
Elektro Maribor, d.d.
Obdobje januar – september 2010 

Dejavnost Plan I-IX 2010  I-IX 2010 Razlika

DEES  987.470 376.776 -610.693

Nakup in prodaja 1.142.351 -2.316.596 -3.458.947

Skupaj  2.129.821 -1.939.820 -4.069.641

Tabela: Poslovni izid po dejavnostih v EUR
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tve osnovnih sredstev na SODO, d. o. o., 
v višini 4.751.616 EUR, ki pa ne vpliva na 
poslovni izid, saj je omenjena izločitev v 
enaki višini upoštevana tudi med prihodki.

Stroški nakupa električne energije za 
kupce, ki predstavljajo največji delež 
stroškov in odhodkov družbe (62,8 %), 
so znašali 97.681.987 EUR, kar je za 
1.777.418 EUR oz. 1,8 % manj od načr-
tovanih za obravnavano obdobje, in je 
posledica za 2,6% nižje povprečne naku-
pne cene električne energije.

Stroški nakupa električne energije za izgu-
be so znašali 4.703.816 EUR, kar je za 
57.295 EUR oz. 1,2 % več od načrtova-
nih za obravnavano obdobje zaradi večjih 
količin distribuirane električne energije.

Stroški dela, ki so v obravnavanem 
obdobju znašali 17.583.459 EUR, so za 
133.293 EUR oz. 0,8 % nižji od načrto-
vanih za obravnavano obdobje.

Stroški amortizacije so bili v višini 
13.967.935 EUR in so na ravni načrtova-
nih za obravnavano obdobje.

Za investicijska vlaganja je družba Elektro 
Maribor, d.d., v obravnavanem obdo-
bju namenila 16.428.687 EUR, kar je za 
26,9 % manj glede na plan investicij za 
enako obdobje. Največje odstopanje od 
načrtovanih vrednosti je pri investicijskih 
skupinah novi VN daljnovodi ter merilne 
naprave in instrumenti. Vplivni faktor na 
realizacijo investicij predstavlja izvedba 
kablovoda 110 kV Melje – Koroška vrata, 
ki zaradi postopka javnega naročila ne 
bo realiziran. Del sredstev iz kablovoda v 
višini 1,5 mio EUR bo prenesen v investi-
cijska vlaganja distribucijskih objektov. V 
obravnavanem obdobju smo največ vla-
gali v NN in SN vode.

Preventivno vzdrževanje je v obravnava-
nem obdobju obsegalo pregledovanje 

stanja elektroenergetskih naprav, revi-
zije stikal, transformatorjev in zaščitnih 
naprav ter izvajanje kontrolnih meritev 
in preizkusov delovanj zaščitnih naprav. 
Izvedli smo 366 km posekov (planiranih 
je bilo 415 km posekov). Izvedli smo 662 
revizij transformatorskih postaj (v planu 
smo imeli 743 revizij). V obravnavanem 
obdobju smo zamenjali 644 A-drogov in 
3.618 N-drogov (plan zamenjave drogov 
je zajemal 521 A-drogov in 3.609 N-dro-
gov). Na področju strateškega vzdrževa-
nja smo izvedli vsa planirana dela.

V družbi Elektro Maribor, d.d., je bilo 
konec meseca septembra 2010 zaposle-
nih 837 oseb. Od tega je 705 moških in 
132 žensk. Za nedoločen čas je bilo zapo-
slenih 805 delavcev in za določen čas 32 
delavcev, od tega trije pripravniki.

Prihodki od prodaje 
el. energije kupcem

(64,3 %)
Prihodki od
SODO d.o.o.
(19,3 %)

Prihodki od investicij
v LR + interna realizacija
(5,7 %)

Ostali prihodki
(5,3 %)

Prihodki od prodaje el.
energije za izgube
(3,7 %)

Prihodki od prodaje storitev
(1,7 %)

Ostali stroški in odhodki
(13,9 %)

Stroški dela
(11,3 %)

Stroški amortizacije
(9,0 %)

Stroški nakupa el.
energije za izgube
(3,0 %)

Stroški nakupa el.
energije za kupce

(62,8 %)

Prihodki od prodaje 
el. energije kupcem

(64,3 %)
Prihodki od
SODO d.o.o.
(19,3 %)

Prihodki od investicij
v LR + interna realizacija
(5,7 %)

Ostali prihodki
(5,3 %)

Prihodki od prodaje el.
energije za izgube
(3,7 %)

Prihodki od prodaje storitev
(1,7 %)

Ostali stroški in odhodki
(13,9 %)

Stroški dela
(11,3 %)

Stroški amortizacije
(9,0 %)

Stroški nakupa el.
energije za izgube
(3,0 %)

Stroški nakupa el.
energije za kupce

(62,8 %)

Graf 1: Struktura prihodkov v obdobju I-IX 2010

Graf 2: Struktura stroškov in odhodkov v obdobju I-IX 2010
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MEDNARODNA KONFERENCA

a Besedilo: Lara Radonjič a Fotografija: Mediaspeed in arhiv Elektra Maribor 

MPP – peta mednarodna 
poslovna konferenca 
Management poslovnih procesov
Management učinkovitosti in uspešnosti poslovanja

je odločujoče vezana na cilje, ki morajo 
biti postavljeni skladno z vizijo in strategi-
jo podjetja. Le-ta je bila predstavljena ob 
primerih dobre prakse, metod in orodja, 
s katerimi si lahko najvišje vodstvo pove-
čuje uspešnost in učinkovitost poslovanja. 
Med predavatelji so prav gotovo izstopali 
dr. Dušan Mramor, številni predavatelji iz 
tujine ter mnogi predavatelji iz slovenskih 
fakultet in organizacij. 

Med sponzorji konference je bil Elek-
tro Maribor glavni pokrovitelj, ki je tako 
pokazal podporo teoretični kot praktični 
učinkovitosti poslovanja. Mag. Andrej 

Vsebinsko se je navezovala na področja 
menedžmenta poslovnih procesov, kot je 
poudarjeno že v njenem naslovu, ob tem 
pa so predavatelji izpostavljali probleme 
o poslovni inteligenci in menedžmentu 
uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Ob 
teoretičnih izhodiščih pa so bili v ospred-
ju tudi praktični primeri, izmenjava izku-
šenj s področij uresničevanja sodobnih 
poslovnih strategij, usmerjenosti k odje-
malcem, inovativnosti, kreativnosti itd. 
Posamezni tematski krogi so bili pred-
stavljeni s pomočjo delavnic in okroglih 
miz. Gotovo je bila ena izmed osrednjih 
sodobnih tem konkurenčna prednost, ki 

Letošnja, že peta, 
mednarodna konferenca  
o menedžmentu poslovnih 
procesov je potekala 20. 
in 21. oktobra 2010 v 
hotelu Mons, v Ljubljani.
 

mag. Andrej Kosmačin, predsednik uprave Elektro Maribor in Miroslav Prešern, izvršni direktor Elektro Maribor
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MEDNARODNA KONFERENCA

Kosmačin, predsednik uprave Elektra 
Maribor, je na okrogli mizi “Management 
učinkovitosti in uspešnosti poslovanja” 
primere dobre prakse ter svoje znanje in 
izkušnje posredoval širši javnosti. Torej s 
pomočjo sodobnih metod in orodij tako 
najvišje vodstvo Elektra Maribor povečuje 
uspešnost in učinkovitost poslovanja.

Med prisotnimi na konferenci je bil tudi 
Miroslav Prešern, izvršni direktor Elektra 
Maribor, ki je o konferenci povedal spod-
budne besede: “Konferenca je ponovno 
pokazala in dokazala, da so v poslovnih 
procesih velike rezerve pri poslovanju 
gospodarskih družb in javne uprave, ter 
da gre v veliki meri za ne dovolj izkori-
ščeno orodje za večji poslovni učinek in 
boljše počutje pri delu; dejstvo, da obsta-
jajo rezerve in da so tudi na tem področju 
možne inovacije v obliki koristnih predlo-
gov, kar pa tudi za naše podjetje pomeni, 
da bomo morali biti tudi na tem področju 
aktivnejši.” 

Elektro Maribor pa je na konferenci zbu-
jal veliko pozornost tudi s svojo promocij-
sko stojnico ter reklamnim materialom.

Konferenca je izzvenela v zaključno misel, 
da je menedžment poslovnih procesov 
nova, sodobna oblika organiziranosti in 
delovanja ter sodoben poslovni pristop k 
upravljanju poslovnih modelov in proce-
sov.

mag. Andrej Kosmačin na okrogli mizi "Management učinkovitosti in uspešnosti poslovanja"

Člani okrogle mize “Management učinkovitosti in uspešnosti poslovanja”

Promocijska stojnica Elektra Maribor v hotelu Mons
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E-STORITVE

storitev je vključena v sistem e-bančni-•	
štva, ki preverjeno deluje že več let

neomejene možnosti uporabe distribucij-•	
skih kanalov (e-pošta, e-banka, sporočilni 
sistemi, spletni portali, sistemi ERP,…)

skrajšana obdobja od obračuna do pre-•	
jema plačil

boljše zadovoljevanje potreb odjemalcev•	

image naprednega ponudnika storitev•	

zakonsko skladen e-arhiv, kjer ni •	
možna izguba dokumentov

Sinergične prednosti pri uporabi eRa-
čuna za Elektro Maribor in poslovne 
odjemalce B2B:

stroškovno učinkovito: nižji material-•	
ni in operativni stroški priprave raču-
nov, zanemarljivi stroški distribucije

hitro:•	  izstavljanje e-računov, zapiranje 
knjigovodskih postavk, vlaganje v e-arhiv 
za dolgoročno hranjenje prejetih in izda-
nih e-računov v skladu z zakonom

pregledno•	 : poravnavanje obveznosti 
prejemnikov e-računov

prilagodljivo•	 : možnost priprave e-raču-
na v lastni aplikaciji

kvalitetno•	 : zniževanje napak in zniževa-
nje stroškov povezanih z odpravo napak, 
možnost izvajanja dodatnih vsebinskih 
kontrol nad podatki

e-arhiv•	 : vse na enem mestu, kjer izguba 
ali poneverba dokumentov ni možna

praktično:•	  priprava plačilnega naloga z 
enim klikom

preprosto:•	  izvoz prejetega računa v 
računovodske aplikacije

manj napak•	 : samodejni nadzor pravil-
nosti prejetega računa zmanjša število 
napak

pregledno•	 : takojšnji vpogled prejetih 
računov in njihovih statusov na enem 
mestu

optimizacija poslovnega procesa•	  na 
enostaven način – velik potencial za 
prihranke

Ker smo podjetje, ki se zaveda okoljske 
odgovornosti, je naš doprinos z omogo-

hodu na tovrstno poslovanje nagradimo. 
Vsi odjemalci, ki se prijavijo na prejemanje 
računa izključno v elektronski obliki, lahko 
do razdelitve zalog v naših informacijskih 
pisarnah prevzamejo štiri varčne sijalke za 
vsako merilno mesto, ki je prijavljeno na ta 
način prejemanja računa.

Sedaj pa bomo omogočili tako gospodinj-
skemu kot poslovnemu segmentu naših 
odjemalcev tudi pošiljanje eRačuna v sple-
tno banko. V sodelovanju z bankami bomo 
po testnem obdobju še poenostavili plače-
vanje in omogočili prejemanje e-računov 
neposredno v elektronsko banko uporabni-
ka, kar omogoča popoln nadzor nad računi 
in plačili na enem mestu.

V medbančno izmenjavo so poleg 
NLB, d. d., Ljubljana, trenutno vključene 
tudi Abanka Vipa, d. d., Ljubljana, UniCre-
dit Banka Slovenije, d. d., Probanka, d. d., 
Maribor in Raiffeisen Banka, d. d., Maribor. 
Tako bomo omogočali plačevanje preko e- 
računa svojim uporabnikom, ki so komiten-
ti omenjenih bank.

Ker e-Račun nadomešča klasični papirni 
račun oz. položnico z zaupanja vredno ele-
ktronsko obliko, ki je skladna z vsemi zakon-
skimi zahtevami, in bo v kratkem omogočal 
tudi uvoz v aplikacije elektronskega ban-
čništva na uporabniku prijazen način, vam 
predstavljamo njegove prednosti.

Sinergične prednosti pri uporabi eRa-
čuna za Elektro Maribor in gospodinj-
ske odjemalce B2C:

prihranek časa in denarja•	

enostavno plačevanje kjerkoli in •	
kadarkoli

plačilni nalog•	  se enostavno oblikuje 
samodejno iz e-računa oz. v primeru 
direktne bremenitve na dan valute račun 
odloži med plačane račune

samodejna priprava plačilnega nalo-•	
ga zmanjša napake ročnega vnosa

pregled prejetih računov in njihovih sta-•	
tusov na enem mestu

sistem izmenjave e-računov deluje •	 24 ur 
na dan in 365 dni v letu

Elektro Maribor sledi potrebam svo-
jih odjemalcev in smernicam razvoja. 
Kot uveljavljen akter na trgu električ-
ne energije s strategijo zadovoljeva-
nja potreb odjemalcev smo le-tem 
omogočili sodobno prejemanje raču-
nov v elektronski obliki – eRačun.

Z namenom, da uporabnikom omogoči-
mo prihranek časa in stroškov ter jim med 
drugim poenostavimo prejemanje računov, 
smo implementirali svojo spletno aplikaci-
jo e-Storitve. Aplikacija je dostopna preko 
spletne strani www. elektro-maribor.si in 
je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 
brez čakalne vrste. Uporabnikom enostav-
na in prijazna aplikacija nudi spremljanje 
podatkov njihovih merilnih mest. Na voljo 
so funkcionalnosti, ki omogočajo pregledo-
vanje izstavljenih računov, vpogled v arhiv 
računov in plačil merilnega mesta, izdelo-
vanje informativnih obračunov električne 
energije, pregled porabe električne energi-
je, vpogled v tehnične podatke merilnega 
mesta, oddajanje števčnih stanj za obračun 
in prijavo na neakontacijski način obračuna 
za gospodinjstva.

Že od 31.10.2008 dalje preko omenjene 
spletne aplikacije omogočamo prejemanje 
računa v elektronski obliki na elektronski 
poštni naslov odjemalca. eRačun je pod-
pisan z varnim elektronskim podpisom ter 
overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom. 
Izdan je v obliki elektronsko podpisanih 
datotek v formatu XML (za arhiviranje ali za 
nadaljnjo uporabo) in PDF (za pregled). Po 
videzu je eRačun popolnoma enak računu, 
ki ga v papirni obliki odjemalec prejema že 
sedaj, v okviru spletne aplikacije eStoritve 
pa je poskrbljeno tudi za njegovo preverja-
nje in arhiviranje. Elektro Maribor mesečno 
pošilja pribl. 1800 elektronskih računov, naš 
cilj pa je povečati obseg izdanih eRačunov. 
S tem namenom vse odjemalce ob pre-

a Besedilo: Petra Čop  

Širimo energetsko odličnost 
z eStoritvami in eRačunom
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PAKET SONČEK

čanjem plačevanja preko e-računa tudi 
težnja k ozaveščanju naših odjemalcev in 
se tako prezentiramo kot podjetje, ki je:

okolju prijazno •	 - manjša poraba papirja, 
tiskalnikov (samo v Evropi je letno možno 
prihraniti 400.000 ton papirja, 2.700 
ton črnila, 165 mio litrov goriva, 1.350 

GWH energije)(http://www.abanka.si/
sys/cmspage.aspx?MapaId=480029). 
Smo iniciator vzpodbujanja in pospeše-
vanja zelenega poslovanja. Če bi se vsi 
odjemalci Elektra Maribor odločili za pre-
jemanje e-Računa namesto tiskane razli-
čice, bi mesečno lahko ohranili 8 dreves.

Uporaba e-Računa omogoča zadovoljstvo 
tako izdajatelju kot prejemniku ter olajšu-
je njune poslovne relacije in tako prinaša 
dodano vrednost obema.

Oskrba z energijo je gotovo osre-
dnji pogoj za razvoj družbe in to 
ne le na ravni posameznika, tem-
več celotnega gospodarstva in 
družbe. Zato je povsem razumlji-
vo, da se razvoju energetske infra-
strukture posveča velika pozor-
nost, saj je prav od nje odvisna 
naša prihodnost.

Postavljanje sončnih elektrarn je v 
sodobnem svetu okoljsko, ekonomsko 
in energetsko povsem upravičeno. Pri-
dobivanje energije na naraven, ekolo-
ški in za okolje neomadeževan način, 
mora postati prioriteta prihodnosti.

Zaposleni v Elektru Maribor z vso 
odgovornostjo spremljamo potrebe in 
dejavnosti na trgu. Prav tako vidimo 
zagotovilo za okoljsko, ekonomsko in 
energetsko upravičenost prav v prido-
bivanju energije na naraven, ekološko 
čist način, torej brez onesnaževanja in 
spreminjanja narave.

Da lahko svojim odjemalcem nudimo 
najboljše, smo v Elektru Maribor pri-
pravili nov paket – paket Sonček. Le-ta 
je pripravljen v sodelovanju še z dvema 
uglednima institucijama, in sicer: Novo 
KBM in Zavarovalnico Maribor. Projekt 
torej združuje izgradnjo, financiranje, 
zavarovanje in ugoden odkup elek-
trične energije. Pri izgradnji sončne 
elektrarne na ključ za strokovno izved-
bo poskrbi Elekro Maribor, pomoč pri 
financiranju omogoča Nova KBM, pro-
jekt pa zavaruje Zavarovalnica Mari-
bor. Do januarja 2011 smo v paket 
vključili še posebno akcijo, in sicer 
20% popust pri nakupu električne 

a Besedilo: Lara Radonjič

Nov paket Sonček
Sončna elektrarna na ključ v paketu Sonček

energije za gospodinjske odjemalce, velja pa 
za obdobje 6 mesecev. Med dodatne ugodno-
sti v paketu Sonček spada tudi do 8,0% višja 
odkupna cena za električno energijo.

Naj prispevek zaključimo z besedami gospoda 
Andreja Dolšaka, pomočnika izvršnega direk-

torja za področje distribucije in vzdrževanja 
omrežja, ki poudarja “ozaveščenost in odgo-
vornost vseh zaposlenih o pomembnosti trže-
nja in promoviranja paketa Sonček.”

Fotovoltaika

Energetska napoved:

Sončno in ugodno!

Sončna elektrarna na ključ
Ustvarite svojo sončno elektrarno in to kar na strehi lastnega 
objekta. Pomoč pri financiranju vam omogoča Nova KBM, vaš 
projekt zavaruje Zavarovalnica Maribor, za strokovno izvedbo 
pa poskrbi Elektro Maribor. Izkoristite dodatno ugodnost; do 
8% višjo odkupno ceno za električno energijo v tem paketu.

PON TOR SRE

AKCIJA 

ZA NAKUP ELEKTRIČNE 

ENERGIJE

-20%
DO JANUARJA 2011!

sonček

Strokovna 
izvedba

Ugodno 
zavarovanje

Ugodno 
financiranje

PAKET

Informacije: (02) 22 00 451 / storitve.info@elektro-maribor.si / www.elektro-maribor.si

Partnerji projekta:
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SINDIKAT

a Besedilo: Jurij Tretjak a Fotografija: arhiv Elektra Maribor

Pogled na leto, ki odhaja

bomo morali, tako kot doslej, sami poskr-
beti za svoja delovna mesta in braniti ter 
utrditi svoj položaj znotraj naše izjemno 
pomembne dejavnosti – energetike. 

Ob koncu leta 2010 želim vsem vam 
obilo osebne sreče, zdravja, zadovoljstva, 
uspehov na delovnih mestih in mirno leto 
2011. 

Tistim pa, ki bodo odšli v zasluženi pokoj, 
se na ta način tudi zahvaljujem za njihov 
vložen trud in delo ter jim želim, da bi še 
mnogo let črpali pokojninsko blagajno. 

Jurij Tretjak
Predsednik SDE Elektro Maribor, d.d. 

dala neka miselnost, da ko bomo vsi imeli 
enako malo ali nič, potem bo vse v redu. 
Namesto izmišljati si reorganizacije in raz-
bijati sistem, s katerim se ne gre igrati in 
v katerem zadeve dobro funkcionirajo, bi 
morali ohranjati še zaenkrat dobro stoje-
ča podjetja, ki prinašajo dodano vrednost 
in dobiček. 

Ni mi vseeno in mislim, da tudi vsem 
vam ni vseeno, ko se porajajo resnično 
neokusne in že skrajno bolne zamisli o 
odpiranju ZDR. Tu se bi naj odprla, med 
ostalim poglavja o zmanjševanju in uki-
njanju določenih kategorij, ki predstavlja-
jo sestavni del naše plače. V mislih imam 
neplačevanje polurnega odmora za mali-
co, ukinitev prevoznih stroškov in dodat-
ka za delovno dobo, sporne so seveda 
delavske odpravnine in delavske jubilejne 
nagrade, priporočena so neizplačevanja 
nagrad ob zaključku leta, manj‰e število 
dni dopusta, zmanjšanje regresa za letni 
dopust na nivo minimalne plače, konec 
usklajevanja plač z inflacijo in zagotovo 
se bo še kaj našlo. 

Včasih ne morem razumeti, da lahko mi, 
delavci, rešujemo državo z morebitnim 
neplačanim polurnim odmorom in zate-
gujemo pas, medtem ko državni instru-
menti in institucije ne morejo vzpostaviti 
reda pri tistih, ki ne poznajo pasu in nosi-
jo naramnice. Pri tistih, ki niti ne vedo, 
koliko denarja se jim vsak dan nateče na 
osebni račun itd. 

Pred nami so časi, ko bomo morali še 
posebej močno strniti naše vrste, ko 

Spoštovane kolegice in 
kolegi,
pred vrati je konec poslovnega leta, v 
katerem smo, v to sem prepričan, vsi 
vložili maksimalne napore, da izpolni-
mo zadane naloge in obveznosti. Res 
je, da se nekateri uspehi pokažejo 
takoj, drugi pa z določenim časovnim 
zamikom in na ravno te slednje je 
vezana tudi naša skupna uspešnost. 
Verjamem, da bo tudi naša skupna 
uspešnost nekako razdeljena med vse 
zaposlene v takšni ali drugačni obliki.

Veliko je bilo storjenega glede ohranitve 
pridobljenih in dogovorjenih pravic za 
zaposlene in moram priznati, da nam je to 
v SDE dokaj dobro uspevalo. Zavedamo se 
vedno večjih pritiskov s strani lastnika po 
reduciranju in omejevanju že pridobljenih 
pravic in dobro dogovorjenih elementov v 
zvezi s socialno varnostjo in materialnim 
položajem zaposlenih. Jasno nam je tudi, 
da je dejanski gospodarski in finančni 
položaj naše države vse prej kot rožnat. 
Jasno nam je tudi, da številni ukrepi, ki so 
bili izvedeni, niso prinesli nobene revolu-
cionarne spremembe na bolje.

Resnično pa me skrbi način in pristop 
vladajoče strukture, kjer so zategovanje 
pasu, reforme na reforme, omejevanje ali 
zmanjševanje izplačil nekaterih prejem-
kov ter prepričevanje zaposlenih v smislu 
– vsi bomo imeli nekaj manj pa bomo pri-
spevali k stabilnosti finančnega položaja 
oziroma ohraniti le-tega na vzdržnem 
nivoju. Skrbi me način, da je očitno zavla-

Jurij Tretjak



13infotok / december / 4 / 2010

INOVACIJA ENERGETIKE

Dvanajstega oktobra je na 
Brdu pri Kranju potekalo 
interaktivno strateško 
srečanje udeležencev 
energetskega trga 
Inovacija energetike, 
Poslovno-trajnostni 
preboj. Namen srečanja 
je bil spodbujanje 
dialoga o novih pristopih 
vodenja, ki vključujejo 
inovacije, konkuriranje oz. 
sodelovanje ter družbeno 
odgovorno ravnanje.
 
Izzivi energetskega trga so bili obravnava-
ni z različnih vidikov: pravno-regulativ-
nega, makroekonomsko-konkurenč-
nega in menedžerskega, do visoko-
tehnoloških rešitev, usmerjenih v traj-
nostni razvoj. Govorci so bili strokov-
njaki iz gospodarstva, akademskih krogov 
in vladnih ter drugih institucij. Tako so kot 
govorci med drugimi nastopili: dr. Maks 
Babuder, prof. dr. Rajko Pirnat, Andrej 
Ribič, Marko Senčar, mag. Milan Vižin-
tin, mag. Rok Vodnik, mag. Djordje 
Žebeljan, Martin Novšak, dr. Robert 
Golob …

Predsednik uprave Elektra Maribor, mag. 
Andrej Kosmačin, je na srečanju sodelo-
val kot govorec na vozlišču netehnološke 
inovacije in družbene odgovornosti ener-
getikov.

Elektro Maribor se je na srečanju predsta-
vil tudi s promocijsko stojnico.

Na srečanju so bila podeljena tudi pri-
znanja za Odjemalcu prijazne dobavitelje 
energije.

Na razpisu je sodelovalo osem podjetij. 
Elektru Maribor je bilo podeljeno prizna-
nje za sodelovanje. Skupna ugotovitev je 
bila, da so se dobavitelji – v primerjavi z 
lanskim letom – izboljšali in postali odje-
malcu prijaznejši.

V kategoriji zemeljskega plina je naziv 
najboljšega v tej kategoriji je pripadel 
podjetju Petrol Energetika. V kategoriji 

električne energije je lanskoletni naslov 
Odjemalcu prijaznega dobavitelja energi-
je ohranilo podjetje GEN-I.

a Besedilo: Karin Zagomilšek a Fotografija: arhiv Prosperia

Strateško srečanje udeležencev 
energetskega trga
Inovacija energetike, Poslovno-trajnostni preboj

Uvodni nagovor predsednika vlade

Prejemniki priznanj Odjemalcu prijazen doba-
vitelj 

Prisotni na srečanju
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TRADICIONALNO SREČANJE

smo se odpravili v Bogojino, na turistično 
kmetijo “Vinska klet Puhanovih”. Tu nas 
je pričakala obložena miza s kulinarični-
mi dobrotami tradicionalne prekmurske 
kuhinje in dobro kapljico. Ob obujanju 
spominov iz študijskih dni in današnje-
ga dne je čas hitro minil. Preden smo se 
razšli, smo se dogovorili, da se prihodnje 
leto spet snidemo. Organizacijo je prevzel 
Gašper Janič iz Žalca, ki se zaradi služ-
benih obveznosti letošnjega srečanja ni 
mogel udeležiti. Veselimo se srečanja v 
Savinjski dolini.

Ker je bilo srečanje jubilejno, sem hotel, 
da nam ob spoznavanju lepot Prekmurja 
ostane v lepem spominu.

Zbrali smo se v Krogu pri Brodu na Muri. 
Ob 10. uri nas je tam že čakal g. Miran 
Vereš iz ŠD Bakovci s prekmurskimi 
dobrotami. Po dobri malici smo si oblekli 
reševalne jopiče in se vkrcali v plovilo ime-
novano “Šefa”, ki je podobno nekdanjim 
büjraškim čolnom. Sledila je vožnja po 
reki Muri do Babičevega mlina, kjer smo z 
nekaj močnejšimi zavesljaji srečno pristali. 
Ogledali smo si edini še delujoči mlin na 
reki Muri, se okrepčali z büjraško malico, 
nato pa nadaljevali spust do Ižakovec. Pri-
stali smo ob plavajočem mlinu na Muri, ki 
je edini tovrstni objekt v Sloveniji in eden 
redkih v tem delu Evrope. Tu se je konča-
la naša odisejada po reki Muri. Ogledali 
smo si še Büjarški muzej oziroma stalno 
razstavo “Büjraštvo na reki Muri”, ki je v 
sklopu turistične ponudbe na “Otoku lju-
bezni v Ižakovcih”. Ker pa se dolgo nismo 
videli in smo si imeli še veliko povedati, 

Tudi letos je bil mesec 
oktober tradicionalni 
mesec za srečanje sošol-
cev žlahtnega letnika 
1998/2000. Nekateri se 
srečanja zaradi neodložlji-
vih službenih obveznosti 
niso mogli udeležiti. Kljub 
temu se nas je na sončno 
soboto zbralo lepo število. 
Organizacija letošnjega 
srečanja je bila v mojih 
rokah, to pomeni, da smo 
se srečali v Prekmurju.

a Besedilo: Iztok Fras a Fotografija: Miran Vereš 

Minilo je deset let

Udeleženci letošnjega srečanja na Brodu
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STROKOVNO-SINDIKALNI IZLET

V soboto, 13. novembra 
2010, smo delavci 
Sektorja storitev Elektro 
Gradnje in remont 
Maribor, obiskali Tehniški 
muzej v Zagrebu. Ta 
prikazuje zgodovinski 
razvoj tehničnih rešitev, s 
katerimi se je človek trudil 
obvladovati prostor in čas.
 
Najprej smo se udeležili predavanja in 
električnih preskusov v demonstracij-
skem kabinetu Nikole Tesle. Predstavlje-
ni so nam bili najpomembnejši stroji in 
naprave, na katerih se izvajajo poskusi, s 
katerimi je Tesla utemeljeval svoja velika 
znanstvena odkritja.

Nato smo se sprehodili po oddelku pre-
tvorbe energije. Predstavljene so nam bile 
naprave za izkoriščanje naravnih virov 
energije (voda, veter in sončna energija). 
Sledila je zbirka parnih strojev in parnih 
turbin. Motorje z notranjim izgorevanjem 
je predstavljala vrsta plinskih, bencinskih 
in dizelskih motorjev različnih konstrukcij 
in možnosti uporabe. Še posebej zanimi-
va je bila zbirka letalskih motorjev. Zbirka 
posvečena el. energiji prikazuje proizvo-
dnjo, prenos in uporabo. Zbirka se konča s 
prikazom jedrske fizike v energetiki.

Sledil je oddelek geologije, rudarstva in 
nafte. Sprehodili smo se skozi model rudni-
ka s skupno več kot tristo metrov dolgimi 
rudniškimi hodniki, ki se raztezajo pod 
poslopjem muzeja. Za tem smo se sprehod 
po oddelku prometnih sredstev za prevoz 
ljudi in blaga “avtomobili, tank, letala, loko-
motiva, podmornica”. V oddelku gasilstva 
smo si lahko ogledali vrsto izvirnih predme-
tov, ročne in motorne brizgalne, vprežne 
gasilske vozove, lestve in cevi.

Na oddelku astronavtike s planetarijem 
smo si ogledali najbolj znane modele 
vesoljskih plovil, raket in orbitalnih postaj, 
ki predstavljajo začetke razvoja astronavti-
ke. V planetariju smo si ogledali projekcijo 
zvezdnega neba v različnih urah in različ-
nih letnih časih.

Razvoj tehnologije vedno povzroči nado-
meščanje raznih naprav z boljšimi in bolj 
izpopolnjenimi. Nekatere končajo v muzeju, 
druge spet na odpadu. Mejniki in dosežki 
človeških “znanstvenih” dosežkov so prak-
tično pozabljeni. Večkrat si samo predsta-
vljamo nekakšno razlago oz. kako nekatera 
naprava deluje. Ob ogledu predstavljenih 
eksponatov človek zlahka dojame, kako 
malo je poučen in kako zelo malo zna.

a Besedilo: Sašo Vukadinović a Fotografija: Andrej Babenko 

Strokovno-sindikalni izlet SE 
Elektro Gradnje in remont Maribor
v Tehniški muzej v Zagreb

Delavci Sektorja storitev Elektro Gradnje in remont Maribor v Zagrebu

Poskusi, s katerimi je Tesla utemeljeval svoja 
znanstvena odkritja

“Nikola Tesla je odkril izmenični tok. 
Izumil radio, vendar se mu je zadeva 
zdela tako samoumevna in normal-
na, da izuma ni patentiral. To je v 
svojem imenu storil Marconi, njegov 
asistent. Rentgenske žarke je odkril 
že leto pred W. K. Roentgenom, 
neonsko svetlobo pa uporabljal kar 
štirideset let pred njenim industrijskim 
odkritjem. Veliko naprav, ki jih upo-
rabljamo danes, temelji na njegovih 
raziskovanjih in patentih: mikrovalov-
na pečica, radar, sistem daljinskega 
upravljanja, transformatorji, brezžični 
prenos energije, superprevodnost, 
elektroterapija, detektor laži, hladil-
nik, svetlobni učinki, aparat za pri-
dobivanje ozona, laser, avtomatsko 
upravljanje sistemov, roboti, navigacij-
ski sistem, poceni atomske ročne ure, 
neprebojni energijski zid in drugo. 
Zadnji patent je dobil za letalo, ki je 
bilo mišljeno tudi kot helikopter. Na 
njegovih delih pa še vedno temelji 
veliko sodobnega znanstvenega raz-
iskovanja in kar nekaj zamisli, ki so 
jih v tistem času imeli za nemogoče, 
danes uporabljajo ali pa jih še razvija-
jo. Zanimivo je, da so bili raziskovalci 
sodobne računalniške opreme v drugi 
polovici 20. stoletja, ko so želeli pri-
glasiti patente s tega področja, več-
krat presenečeni ob ugotovitvi, da je 
Tesla veliko izumov že priglasil.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Niko-
la_Tesla

“Današnji naučnici misle duboko 
umesto jasno. Čovek mora da bude 
razuman da bi mislio jasno, ali može 
da misli duboko i da bude potpuno 
nerazuman.”

Nikola Tesla (1856 – 1943)
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MARKETING

Tržno usmerjen koncept 
poslovanja se kaže kot 
nujna posledica splošnega 
razvoja znanosti in tehnike. 
Marketing kot katalizator 
med proizvodnjo in 
potrošnjo usmerja s svojimi 
aktivnostmi proizvajalce v 
smotrno ponudbo, s čimer 
zmanjšuje mnoge poslovne 
rizike. Oglaševanje kot 
sestavina marketinga bi 
moralo biti tisti instrument, 
ki bi z ustrezno informacijo 
pomagal potrošniku 
pri njegovih nakupnih 
odločitvah. 
 

Oglasno sporočilo mora biti tako sesta-
vljen, da je razumljiv vsem potencialnim 
potrošnikom in je sestavni del njihove 
percepcije. Oglaševanje ima torej nalo-
go, da obstoječe potrebe različnih tržnih 
segmentov čimbolj poenoti.

Razvoj na področju oglaševanja je prive-
del do klasificiranja te dejavnosti na ožja, 
specializirana področja. To je razumljivo, 
kajti njegovo prisotnost lahko zasledimo 
praktično na vseh področjih človekovega 
delovanja, saj je kot tak sestavni del člo-
vekovega komuniciranja z okoljem.

Področje oglaševanja je pritegnilo mnoge 
strokovnjake, ki so pri proučevanju te 
problematike dali tudi svoj prispevek k 
njegovenu opredeljevanju. Ameriško 
združenje za marketing npr. navaja, da je 
oglaševanje “vsaka plačana oblika neo-
sebnega prezentiranja in pospeševanja 
idej, proizvodov ali storitev s strani identi-
ficiranega izvajalca oglaševanja".

Za naše nadaljnje razmišljanje bodo zani-
mive predvsem naloge in cilji oglaševanja, 
s pomočjo katerih se pravzaprav kaže 
vsebina aktivnosti te marketinške funkci-
je. Naloge in cilji katerekoli marketinške 
aktivnosti morajo namreč biti sestavni del 
nalog in ciljev marketinga, ki zopet svoje 
globalne naloge in cilje postavlja v skladu 
z nalogami in cilji organizacije.

Osnovne naloge in cilji oglaševanja ne 
morejo biti postavljeni mimo prodajnih 

ciljev poslovnega sistema, temveč iz njih 
izhajajo. Kljub temu pa ne moremo mimo 
ugotovitev mnogih strokovnjakov, češ da 
je osnovna naloga oglaševanja povečanje 
prodaje. Osnovni pogoj za povečanje pro-
daje je namreč ta, da je potrebno tako za 
obstoječe kot še posebej nove proizvode 
ali storitve ustvariti tržišče, torej pridobiti 
porabnike.

Po našem mnenju izhaja osnovna naloga 
oglaševanja iz procesa komuniciranja. Ta 
naloga se kaže predvsem v informiranju 
potrošnikov, konkretizira pa se z vsebi-
no oglasa. Šele vsestranska primernost 
oglasnega sporočila bo imela vpliv na 
doseganje prodajnih ciljev. V bistvu gre 
za to, da kot primarno nalogo oglaševa-
nja jemljemo kreacijo oglasa, ki kot tak 
še nima komercialnih ciljev. Sekundarna 
naloga oglaševanja pa je samo posledica 
primarne in se kaže kot povečanje proda-
je v smislu doseganja prodajnih ciljev.

V okviru oglaševanja je potrebno, da 
se postavijo še parcialne naloge in cilji, 
s katerimi se bodo dosegale osnovne 
naloge in cilji te aktivnosti. Od znača-
ja samega proizvoda ali storitve ter od 
faze življenjskega ciklusa, v katerem se 
le-ta nahaja, bodo odvisne tako primarne 
naloge kot tudi cilji oglaševanja, na osno-
vi katerih se bodo postavljali tudi parci-
alni cilji in naloge znotraj samega ogla-
ševanja.

a Besedilo: Lara Radonjič 

Oglaševanje

Nov letak  
Elektra Maribor

eRačun – Enostavno in okolju prijazno

Z novimi storitvami vam prav tako omogočamo prejemanje eRačuna na vaš e-mail. eRačun je podpisan z varnim elektron-

skim podpisom ter overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom. 

Prehod na eRačun pomeni brezplačen prehod na enostaven in okolju prijazen način poslovanja. Po izgledu je popolnoma 

enak računu, ki ga v papirni obliki prejemate že sedaj. V okviru spletne aplikacije eStoritve je poskrbljeno tudi za njegovo 

preverjanje in arhiviranje.
Direktna obremenitev – Plačevanje brez skrbi

Direktna obremenitev (bančni trajnik) vam omogoča udobno poslovanje brez skrbi za nakazila in spremljanja roka plačila, 

kar vam omogoča kar precejšen prihranek časa in denarja. Stroški plačevanja preko direktne obremenitve so nižji od stroškov 

plačevanja preko posebne položnice, prav tako za plačilo ni potreben obisk banke. Banka bo na podlagi vašega pooblastila 

enostavno ob dnevu zapadlosti bremenila vaš osebni račun. Plačevanje preko direktne obremenitve vam lahko uredimo mi. 

Pri osebju v naših informacijskih pisarnah podpišete pooblastilo, vse ostalo je naša skrb. 

Več o eRačunih in eStoritvah na  

www.elektro-maribor.si.

Va‰o odločitev tudi nagradimo 
Če se odločite za prejemanje računa v izključno 

elektronski obliki, vas nagradimo s štirimi varčni-

mi sijalkami.

Oglasite se lahko v informacijskih pisarnah Elektra Maribor in prevzamete varčne sijalke za vsako merilno 

mesto, ki je prijavljeno na ta način prejemanja računa. Za prevzem sijalk je potrebna številka merilnega ali 

odjemnega mesta (najbolje kar račun). Akcija velja za eRačun ali direktno obremenitev do razdelitve zalog.

Če se odločite za poslovanje z direktno obreme-

nitvijo (bančnim trajnikom), vas nagradimo s tremi 

varčnimi sijalkami.

4x
GRATIS 3x

GRATIS

Obiščite našo spletno stran www.elektro-maribor.si in prihranite čas ter denar

Odločili smo se, da vam svoje storitve še bolj približamo in vam omogočimo, da boste 

nekatere stvari lahko uredili kar od doma. Predstavljamo vam spletno aplikacijo eStoritve, 

ki vam omogoča veliko funkcionalnih prednosti. 24 ur na dan, brez čakalne vrste, posebej 

za vas. Pri registraciji za uporabo aplikacije je potrebno izpolniti vse zahtevane podatke, 

le-te najdete na računu. Po uspešni registraciji boste po elektronski pošti prejeli vaše 

geslo, ki ga lahko kasneje poljubno spremenite. Z izbranim uporabniškim imenom in 

geslom se prijavite v sistem.

Izberite 
storitev, 

ki vam 
poenostavi 

življenje!

Tako boste lahko:

Pregledovali izst
•	

avljene račune in plačila ter imeli vpogled v saldo 

na merilnem mestu.

Imeli vpogled v arhiv računov in plačil na merilnem mestu. 

•	
Izdelali informativni obračun električne energije za gospodinjsko 

•	
merilno mesto. 

Pregledovali porabo električne energije na merilnem mestu. 

•	

Imeli vpogled v teh
•	

nične podatke merilnega mesta.

Oddajali števčna stanja za obračun za merilna mesta na letnem 

•	
načinu obračuna. 

Izvedli prijavo na neakontacijski način obračuna za gospodinjstva.

•	

Oddali števčna stanja ob spremembi cene za gospodinjstva. 

•	

Izvedli prijavo na E-račun. 

•	

Imeli vpogled v arhiv E-računov.

•	

GRATIS
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BOŽIČEK

a Besedilo: Aleš Damjanovič a Fotografija: arhiv Elektra Maribor 

Božiček je tudi letos  
obiskal naše otroke

Božiček vsako leto znova 
razveseljuje otroke Elektra 
Maribor. Tudi letos jih 
je povabil v Lutkovno 
gledališče Maribor, kjer so 
njegov obisk pričakali ob 
lutkovni predstavi Jakob in 
mesto.
 
Ker so bili otroci letos še posebej pridni, 
je Božiček zanje izbral prav posebno 
predstavo. 

Zgodba posega v davne čase, kamor 
potuje deček Jakob kot nekakšen časovni 
popotnik. Spoznava, kako je na območju 
“temnih gozdov s stoletnimi drevesi in 
neprodirnim grmovjem” postopoma zra-
slo naše mesto. Premaguje ovire, najprej 
naravne, potem družbeno-zgodovinske. 
Izkušnje ga soočajo s problemom etič-
ne odločitve delovanja za dobro drugih. 
Rdeča nit potovanja je reka, ki mesto 
povezuje s širšim prostorom in prinaša 
novosti, nevarnosti, nujo razvoja, željo po 
odhodu, hkrati pa simbolizira čas. Kulti-
viranje divjega, boj za vrednote in kritič-
no nakazana nevarnost izgube realnega 
prostora so glavni poudarki predstave. 
Nujnost vzpostavitve odnosa do doma-
čega prostora in zagotovilo, da je lahko 
prav vsak junak, če se odloča za skupno 
dobro, pa so njeno vzgojno sporočilo.

Za vsakega “našega junaka” je na koncu 
predstave Božiček skrbno kot vsako leto 
pripravil posebno darilo. Zadovoljstvo in 
veselje otrok je bilo neizmerno, kar potr-
jujejo tudi slike.

Juš je razveseljeval zbrano občinstvo Bratec in sestrica v objemu Božička

Topli objem Božička
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UTRINKI

Opazili smo pujska

Podvrtanje reke Mure zaradi izgradnje polaganja 20kV 
kablovoda Črpališče Krog – DV Vučja vas, ki povezuje OE 
Murska Sobota in OE Gornja Radgona. Kablovod je dolžine 
2,7 km.

a Besedilo in fotografija: Marko Bračič 

Utrinek iz OE 
Gornja Radgona

a Besedilo in fotografija: Zvonko Bračko 

Utrinek iz OE 
Murska Sobota

a Besedilo in fotografija: Marjan Orešič

Utrinek iz OE 
Slovenska Bistrica

Trasa KBV 20kV preko reke Mure  

Vrtalni stroj

Vrtalna glava

Rezultat vrtanja

Sodelavci nadzorništva Rače

Nadzorništvo Rače, katerega pokrivajo s svojim delom fantje na 
tem področju, se razteza od vrhov Pohorja preko Frama in Rač 
do sosednje območne enote Ptuj na meji v Staršah.

Skupina se s svojim vodjem nadzorništva in nadzornimi monterji 
trudi in tudi uspešno zagotavlja nemoteno preskrbo z električno 
energijo odjemalcem. Ti so še posebej občutljivi, kajti večina pri-
seljencev na dravsko polje izhaja iz mestnega področja Maribora 
in so v svojih zahtevah po neprekinjeni dobavi električne energije 
precej bolj zahtevni, kakor avtohtoni domačini na tem področju.

Samo sloga med sodelavci in stalna pripravljenost za odpravo 
okvar vseh na nadzorništvu, pa je temelj dobrih odnosov tudi z 
našimi odjemalci. In po tem so poznani med sodelavci fantje na 
nadzorništvu Rače.

Na Območno enoto v Gornji Radgoni smo dobili obisk. In to ne obisk 
kar tako. Obiskal nas je namreč kraljevski obisk z grada v Gornji Rad-
goni, sam samcati kralj živali. Pujs. Utaboril (beri zakopal) se je pod 
našo smreko. Takoj so začele padati ideje kaj z njim. Nekaj nas je 
bilo navdušenih da ga skrijemo v salame. In kot da bi zaslutil kakšna 
usoda ga čaka pri nas, nam je preden smo nabrusili nože pobegnil. 

Pujs je ohranil celo kožo, mi pa smo morali po salame kam drugam. 
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V petek, dne 19. 11., smo v službi obratovanja OE Ptuj orga-
nizirali strokovni ogled za obratovalno službo in dispečerje 
DCV Maribor. Po začetnem spoznavanju med obratovalnim 
osebjem na enoti in dispečerji smo se pogovorili o aktualni 
problematiki, s katero se vsakodnevno srečujemo pri izvajanju 
rednih vzdrževalnih del in odpravi okvar na naših elektroener-
getskih napravah. Nadaljevali smo z ogledom RTP Ptuj in RTP 
Ormož ter zaključili v novozgrajenem RTP Breg, kjer je nastala 
tudi fotografija. Zaključek se je odvijal v popoldanskem času 
v gostišču Maroh v Dravinjskem vrhu do poznih večernih ur v 
prijetnem druženju med sodelavci.

Na fotografiji vidite utrinek delovnega dne zaposlenih na 
SE Elektro Gradnje Ljutomer pri izgradnji objekta kablovod 
20 kV Črpališče Krog – Vučja vas. Posebnost tega objekta 
je, da kablovod poteka pod reko Muro, kar ta objekt uvršča 
med zahtevnejše elektroenergetskih objektov v letu 2010 
na področju OE Murska Sobota.  

a Besedilo in fotografija: Zlatko Žerak

Utrinek iz OE Ptuj

a Besedilo: Milena Rajh a Fotografija: Ljuboslav Fililpič 

Utrinek iz SE 
Gradnje Ljutomer

Udeleženci strokovnega ogleda
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jezeru ohranjen zelo lep dvorec. Cilj Litve je 
bilo največje romarsko središče v baltskih 
državah, Šiauliai ali po naše, Gora križev. 
Sem nosijo romarji iz vsega sveta križe in 
jih tukaj puščajo in jih je že več kot 80.000. 
Tudi mi smo na enega napisali Nordkapp 
2010, se podpisali in ga zapičili za srečno 
vrnitev domov. 

Sledila je vožnja čez Latvijo in ogled 
glavnega mesta Rige. Za prenočevanje 
smo uporabljali “hostle”. To je cenejša in 
bolj skromna izvedba, ki se je zadnje čase 
poslužuje vse več popotnikov. Topla soba, 
skupna kopalnica in stranišče ter kuhinja z 
opremo in priborom, v kateri si lahko pri-
praviš kaj za pojest. 

Ko smo prispeli v Estonijo, v glavno mesto 
Tallinn, smo se najprej v pristanišču poza-
nimali, kdaj je odhod trajekta za Finsko. Po 
nakupu kart smo si vzeli čas za hiter ogled 
mesta in nakup spominkov. Veliko Fincev 
hodi v Estonijo po velike količine alkohol-
nih pijač, ker je dosti ceneje. Tudi mi smo 
se založili, kolikor smo pač lahko peljali, saj 
smo bili omejeni s prostorom. V Helsinke 
smo prispeli po štiriurni vožnji. Zjutraj smo 
si ogledali mesto, posebej zanimiva pa je 
katedrala s pozlačenimi kupolami. Vreme 
nam je še kar služilo, saj smo dež komaj 

dve uri. Med pogovorom se je ponudil, 
da ima čas in nam lahko na hitro razkaže 
mesto, ki šteje milijon prebivalcev. Z nje-
govo pomočjo smo si v petih urah na hitro 
ogledali vse večje znamenitosti mesta, kot 
so vojaški muzej, vladna palača, katedrala, 
opera…. Po okrepčilu smo se mu zahvalili, 
mu dali našitek našega moto kluba, nakar 
nas je pospremil do meje z Litvo. Mejo smo 
prečkali na nasipu, ki je dolg 54 kilometrov 
in je naravni rezervat ptic. Postopek na meji 
enak kot pri vhodu, samo da smo sedaj 
lahko obrazce izpolnjevali v našem jeziku. 
Veliko ljudi hodi “tankat” iz Litve v Rusi-
jo, ker je tam cenejši bencin. Zato imajo 
na črpalkah posebne navozne “klocne”, 
da avto z zadnjim delom zapeljejo nanj in 
lahko več nalijejo v prirejene rezervoarje 
nap. VW Passat 130 litrov. 

Pot nas je vodila skozi Litvo, kjer smo si 
ogledali glavno mesto Vilnius, kjer je 
stari del mesta zelo lepo ohranjen. Ceste 
v baltskih deželah so v kar dobrem stanju. 
Prva in na srečo edina kazen za prekora-
čitev hitrosti sredi gozda je bila radarska 
kontrola z omejitvijo 60, vozili pa smo 110. 
Kazen za to je odvzem vozniške in 1000 
€ kazni. Po pregovarjanju smo se lahko 
odpeljali s 110 € kazni vsi skupaj. Iz Vilniusa 
smo krenili proti mestu Trakai, kjer je na 

Kot vsako leto, je tudi 
letos padla ideja, kam z 
motorji. Odločili smo se, 
da letos pade najsevernejši 
del Evrope: Nordkapp. 
Osvojene imamo že 
najjužnejši del, Tarifa v 
Španiji, najzahodnejši Cabo 
da Roca na Portugalskem, 
najvzhodnejši na Uralu 
v Rusiji pa še čaka na 
osvojitev. Tokrat smo se na 
pot odpravili trije prijatelji. 
Danilo in jaz sva stara 
ekipa, Sven pa se je letos 
pridružil prvič.

Priprave na več tisoč kilometrov dolgo 
pot so se začele že zgodaj spomladi. Ker 
smo se odločili, da gremo čez Rusijo, 
smo v Ljubljani na ruski ambasadi dali 
vlogo za izdajo vizuma čez rusko ozemlje. 
Med Poljsko in Litvo leži ruski del ozemlja 
z glavnim mestom Kaliningrad. Pot nas je 
vodila čez Avstrijo (Graz, Dunaj), Češko 
(Brno, Ostrava), Poljsko (Szestohova, 
Torün, Gdansk), Rusijo (Kaliningrad), Litvo 
(Klaipeda, Vilnins, Šiauliai), Latvijo (Riga), 
Estonijo ( Pärnu, Talinn), nato s trajektom 
na Finsko (Helsinki, Lahti, Mikleli, Knupio, 
Ravaniemi), Norveško (Naordkapp-cilj, 
Lofotski otoki, mesto A, Bodo), Švedsko 
(Stockholm, Karlskrona ), trajekt na Polj-
sko v Gdynio in nazaj domov.

Na pot smo se odpravili v sredini junija, ker 
smo hoteli doseči cilj na prvi poletni dan, 
ko je dan najdaljši. Veliko težavo smo imeli 
na ruski meji, ko je bilo potrebno izpolni-
ti obrazce v cirilici (ime, priimek, naslov, 
poklic, rojstne podatke itd.). Na našo srečo 
smo na meji srečali poljskega motorista, ki 
dela v Kaliningradu. Takoj je vedel, da 
prijatelja motorista ne smeš pustiti v teža-
vah in nam je pomagal. Postopek je trajal 

a Besedilo in fotografija: Boštjan Pušnik 

Z motorji na Nordkapp, 2010 

Prijatelji skupaj na poti
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Na parkirišču smo srečali skupino nemških 
motoristov, ki pa so se za pot odločili v 
obratni smeri od nas. Pri tem so se ušteli, 
ker so od petih dni vožnje tukaj prvič videli 
sonce. Zaradi slabega vremena so se odlo-
čili, da ne bodo šli na Nordkapp. Nekaj 
besed rečemo tudi s tremi Grki, ki so rekli, 
da se vračajo tudi skozi Slovenijo in ko pri-
spejo na cilj, bo za njimi 12.000 kilometrov. 
Tukaj smo prečkali severni polarni krog, 
koordinate 66° 32‘ 35“, in v Božičkovi hiši 
napisali voščilnice, ki bodo k nam prispele v 
božičnih dneh. 

Do cilja še 680 kilometrov. Nadaljujemo pot 
proti mestu Ivalo. Klima je že severna, zele-
nja je vse manj, višji vrhovi so beli od snega, 
temperatura okrog -2 °C do 4 °C. Zadnjih 
petdeset kilometrov nas spremljata dež in 
veter. Na otok, na katerem je Nordkapp, se 
pripelješ pod tunelom, ki poteka 212 metrov 
pod morsko gladino in je dolg 6.870 metrov. 
V mestu Honningsvag smo si poiskali hišico 
in krenili proti cilju. Žal zaradi oblačnega vre-
mena ne vidimo polnočnega sonca, ki tukaj 
v poletnih dneh sploh ne zaide in je vedno 
na obzorju, štiriindvajset ur na dan. Cilj dose-
žemo po sedmih dneh, koordinate 71° 10‘ 
21“. Ciljna temperatura je 2 °C. 

Zaradi daljše napovedi slabega vremena 
smo se odločili, da bomo nadaljevali pot že 
naslednji dan. Napotili smo se čez Tromso 
proti Lofotskim otokom. To je eden izmed 
najlepših krajev, kar smo jih videli. Žal nas 
je spremljalo slabo vreme, megla, včasih pa 
tudi dež. 

Namenili smo se do mesta z najkrajšim ime-
nom na svetu, ki se imenuje mesto “A”. 
Na Norveškem v ribiških vasicah na zelo 
veliko sušijo ribe polenovke. S trajektom 
smo se odpravili iz mesta “A” v Bodo in 
nato proti Trondheimu. Ogledali smo si 
še fjorde, kateri v notranjost segajo tudi več 
kot sto kilometrov. 

Čez zasnežen gorski prelaz 1.700 metrov 
smo prečkali severni pol in se peljali na 
Švedsko, lepšemu vremenu naproti. Peljali 
smo se ob Botnijskemu zalivu, ki je del Bal-
tiškega morja. Tu je sladka voda in pozimi 
zamrzne. Pot smo nadaljevali ob morju 
proti Stockholmu. Vreme je bilo zopet 
poletno. Malo pred Stockholmom smo se 
še zapeljali čez šest kilometrov dolg most 
na otok Aland. Sledil je ogled glavnega 
mesta in vožnja proti Korlskroni, od koder 
nas je čakala nočna vožnja s trajektom proti 
Gdynia na Poljskem in pot proti domu.

Pot je trajala petnajst dni. Prevozili smo 
8.200 kilometrov in deset držav. Uporabili 
smo osem denarnih valut. Dnevno smo v 
povprečju prevozili 500 kilometrov, en dan 
pa kar 746 kilometrov.

Pot nas je vodila skozi nešteto jezer proti 
kraju Rovaniemi, kjer smo prečkali Arktični 
pol in obiskali Božičkovo vas. Na finskem 
smo prenočili v lesenih hiškah, ki so v sklo-
pu avto kampa in tudi veliko cenejše od 
drugih prenočišč. V mestu Kuppio smo se 
povzpeli na razgledni stolp, od koder je lep 
razgled na veliko jezer in otokov. Sledi prvo 
srečanje z jeleni na cesti. Tukaj moraš biti 
zelo previden, ker ne veš, kam bo stekel. 
V skupini jih je deset ali več z zelo velikimi 
rogovi. Med potjo smo si ogledali živalski 
vrt, kjer so izstopali severni medvedi, jeleni 
in losi. Los je res lepa žival in si ga niti nisem 
predstavljal tako velikega. Proti večeru smo 
prispeli v Božičkovo vas. 

okusili. Pot nas je vodila skozi Lahti, kjer 
smo si ogledali skakalnice. Tukaj je v zim-
skem času svetovno prvenstvo v smučar-
skih skokih. Za dva evra smo se z dviga-
lom povzpeli na vrh, kjer se nam je odkril 
čudovit razgled na celotno okolico. Od 
Sankt-Petersburga smo bili oddaljeni le 
120 kilometrov. Tukaj smo že začutili vpliv 
“enako dnevju”, kjer je skoraj skozi ves 
dan v poletnih dneh svetlo. Tako tudi ob 
tretji uri zjutraj lahko bereš časopis na tera-
si brez prižgane luči. Ceste skozi Finsko so 
odlične za motoriste, pokrajina je čudovita, 
veliko je jezer in gozdov. Ob cesti pa pro-
metni znaki, ki nas opozarjajo, da moramo 
biti previdni ob srečanju s severnimi jeleni. 

Kaliningrad

Gora križev
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a Besedilo: Darja Lapov a Fotografija: arhiv Elektra Maribor

Karierni sejem

V sklopu priprav na XVIII zimske igre EDS, ki bodo 22. 1. 2011 
na smučiščih Pokljuke, bo športno društvo organiziralo pregle-
dno tekmovanje v smučarskih tekih in veleslalomu.

Pregledna tekma bo na TREH KRALJIH, predvidoma v petek,  
7. 1. 2011 ob 13 uri.

Prijave za pregledno tekmo sprejemajo športni poverjeniki do 
srede, 5. 1. 2011.

Športni poverjeniki pošljejo prijave na naslov dusan.kovacic@
elektro-maribor.si

Zaradi lažje komunikacije vam še enkrat posredujemo seznam 
športnih poverjenikov za posamezne OE in SE kot tudi upoko-
jence:

OE MZO BOJAN LAZAR

OE PTUJ DRAGICA KELC

OE SLOV. BISTRICA BRANIMIR PETRIČ

OE MURSKA SOBOTA MARKO NOVAK

OE RADGONA MARKO BRAČIČ

SE GRADNJE IN REMONT MB ZVONKO ROTTNER

SE GRADNJE LJUTOMER MARJAN ALT

UPRAVA MATJAŽ ŠIŠERNIK

ZA UPOKOJENCE JOŽE HAJNRIH

a Besedilo: David Gril

Športno društvo: Napovednik

Predstavitev Elektra 
Maribor, d.d., na 
največjem kariernem 
dogodku leta v Sloveniji, 
zaposlitvenem sejmu  
Moje Delo 2010

1. in 2. decembra 2010 je v prostorih 
Gospodarskega razstavišča v Ljublja-
ni potekal največji karierni dogodek in 
zaposlitveni sejem tega leta. Organizatorji 
sejma so bili predstavniki zaposlitvenega 
portala Moje Delo.com.

Karierni dogodek je bil namenjen vsem, ki 
iščejo zaposlitev, razmišljajo o spremembi 
zaposlitve in svoji bodoči poslovni karie-
ri. Obiskovalci so dobili številne napotke 
o načrtovanju kariere, o načinu iskanja 
ustrezne zaposlitve, o prepoznavanju 
svojih notranjih poklicnih potencialov in 
interesov. V času sejma so se vrstila šte-
vilna predavanja vrhunskih in drugih stro-
kovnjakov različnih poslovnih področij.

Sejem je v okviru navedenega ponu-
jal tudi priložnosti za promocijo podjetij 
oziroma delovnih organizacij ali ustanov, 
udeleženih na sejmu. 

Tako smo naše podjetje na sejmu pred-
stavili množičnim obiskovalcem, med 
njimi tudi predstavnikom drugih podjetij 
in ustanov ter različnim uspešnim mene-
džerjem in ga s tem promovirali na slo-
venskem trgu.

Z osebnim pogovorom in z reklamnim 
gradivom našega podjetja, ki smo ga 
podarili obiskovalcem, smo predstavili 
vizijo in cilje našega podjetja, in sicer kot 
ugledno, uspešno, dinamično, inovacij-
sko, zaupanja vredno, tržno usmerjeno 
ter kupcem prijazno distribucijsko podje-
tje v smislu zanesljive in varne oskrbe ele-
ktrične energije.

Na področju človeških virov oziroma 
kadrovanja smo predstavili uporabo 
sodobnih poslovnih praks in aktivnosti 
pri razvoju , motiviranju , nagrajevanju 
kadrov, načrtovanju karier ter številnih 
projektov, ki vodijo k poslovni odličnosti 
naše družbe.

Pomembno vlogo pri predstavitvi našega 
podjetja in področja človeških virov ter 
pri pogovoru z obiskovalci je na sejmu 
prevzela naša kolegica v kadrovski službi 
ga. Andreja Zorko. Povedala je, da se je 
pri sami promociji in svetovanju obisko-
valcem zelo dobro počutila.

Promocijska stojnica na sejmu Moje Delo 2010
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a Besedilo: Lara Radonjič a Fotografija: Daniela Pekič in Lara Radonjič 

Otroške delavnice “Varčujmo 
z električno energijo”
na SE Elektro Gradnje Ljutomer

V sklopu projekta 
“Promocija varčevanja z 
električno energijo” smo v 
mesecu oktobru pripravili 
delavnice za otroke, stare 
od 3 do 10 let, tudi na SE 
Elektro Gradnje Ljutomer. 
 
Poglavitni cilj naše delavnice je bil oza-
vestiti naše najmlajše o različnih možnih 
načinih varčevanja z električno energijo. 
Otroci so sprva spoznavali vrste energije 
in ugotovili, da je tudi elektrika energija. 
Vneto so odgovarjali na vprašanja, npr.: 
kateri aparati potrebujejo elektriko za 
svoje delovanje, zakaj varčevati z elektri-
ko, kako varčujemo z elektriko …

Nato so to znanje uporabili pri izdelova-
nju nalepk “Ugašaj luč”, slikanju sončk-
ov, izdelovanju vetrnic … Prav tako so s 
pomočjo raznih didaktičnih iger pogla-
bljali znanje o varčni rabi energije.

Vsekakor smo naredili prvi korak pri vzgo-
ji in osveščanju bodočih kupcev, da bodo 
le-ti varčno ravnali z električno energijo.

Naj zaključimo z mislimi otrok, ki potr-
jujejo njihovo zadovoljstvo po zaključeni 
delavnici:

Nika: “Bilo je lepo in zanimivo, saj smo 
lahko skupaj ustvarjali.”

Jan: “Všeč mi je bilo, da sem barval, se 
igral in da sem bil tudi pri mami v pisarni.”

Ana: “Zelo mi je bilo všeč, najbolj pa igra 
telefon. Naredili smo nalepke, ki sem jih 
doma prilepila in me spomnijo, da uga-
snem luči, ko jih ne potrebujemo.”

Vzgojnoizobraževalni namen naše otro-
ške delavnice je bil gotovo desežen.

Otroci z rdečimi baloni Elektra Maribor

Nikina risbica Zadovoljni obrazki po končani delavnici
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skupine, kamor sem se hotela postaviti, da 
me ne bi nihče priganjal. Na začetku in na 
koncu skupine so najboljši, so mi kasneje 
razložili. Rep je bil rezerviran za Janeza, 
Darinka je bila vodja in vedno najhitrejša. 
Skupina se je prav pri meni pretrgala na 
2 dela. Kasneje smo se šalili, da sem bila 
“tempomat” skupine, v kateri so bili veči-
noma udeleženci Abrahamovega kluba.

Kot vodja te skupine sem se večkrat usta-
vila. Ne bom več, sem si rekla. Pa kaj me 
brigajo oni za mano. Pa naj gredo naprej, 
če sem prepočasna, so bile misli, ki so me 
priganjale. Čudno! Ustavimo se vsi. Nihče 
ne sili naprej. Pogledam jih in glej, vsi smo 
bili na istem. Zasopli, preznojeni, potrebni 
počitka in tekočine. Odpremo nahrbtni-
ke, tekočine gredo na svoj obhod. Potem 
pa naprej. Moja vloga “tempomata” je 
ostajala in baje sem jo opravila dobro. 
Kar nekaj šale je bilo kasneje na to temo. 
“Pa kaj se ne misli ustaviti, porkaduš!” si 
je baje mislil Hajni, ko sem po njegovem s 
tempom že malo pretiravala. Ah, in konč-
no sem se, je rekel. Seveda sem se, saj je 
tudi meni že bilo vsega dovolj in srce je 
norelo.

du na Konjiško goro. Pa o tem morda 
drugič.

Krnsko jezero je največje slovensko 
jezero v visokogorju, na nadmorski višini 
1394 n/m.

Začelo pa se je takole. Na tem dvodnev-
nem pohodu nas je bilo trinajst, enajst 
moških in dve ženski. Sami znani obrazi 
iz pohoda na Raduho in še nekaj novih. 
Potovati smo pričeli ob štirih zjutraj in skozi 
dolino ob Soči smo se pripeljali do Tolmina 
in naprej skozi Vrsno (rojstni kraj Simona 
Gregorčiča) do koče na planini Kuhinja na 
nadmorski višini 991 m. Po malici in pode-
litvi dobrot iz nahrbtnika, po špricarju in 
zeliščnih napitkih, smo se napotili navkre-
ber proti Krnu. Začelo se je, sem si rekla. 
Obeti so bili dobri. Na to je namigoval lažji 
nahrbtnik, kot sem ga imela prejšnji teden 
na pohodu na Prehodavce, novi pohodni-
ški čevlji pa so sporočali, da tokrat ne bo 
žuljev. Le sonca ni bilo nikjer, spuščala se 
je megla, začele so se priprave na dež. 
Kolona se je začela premikati in nekako 
smo se razvrstili po “hitrosti”. Ne vem 
kako, ampak zgodilo se je, da sem prista-
la nekje na sredini. Niso me pustili na rep 

je rekla Darinka, ko je 
pogledala v sobo na 
Gomivščkovem zavetišču 
na Krnu. Zaprli smo 
svoje nahrbtnike, oblekli 
nepremočljive vetrovke, 
nekateri so si nadeli 
pelerine, in se podali na 
pot proti koči pri Krnskih 
jezerih. Satelitska napoved 
ni držala. Dež je prišel 
prej, kot ga je pričakovala 
skupina planincev iz Elektra 
Maribor pod vodstvom 
Jančija Šimenka. 
 
Kljub spremenjenemu poteku pohoda 
zaradi napovedanega slabega vremena se 
mu nismo mogli izogniti. Tako je bilo tega 
28. avgusta 2010, ko sem se ta mesec že 
drugič odpravila na pohod v visokogorje. 
Prvi je bil po soncu, drugi po megli, dežju, 
sonček se je pokazal komaj drugi dan. 
Kolebala sem ves teden, ali naj grem ali 
ne. Seveda sem šla in se spet nekaj nauči-
la o planinah, življenju planincev in o sebi.

Krn je z višino 2244 n. m. najvišji vrh 
Krnskega pogorja, pogorja, ki se strmo 
dviga in v lepem vremenu omogoča raz-
gled daleč naokrog (na tem delu je pote-
kala glavnina Soške fronte). Tega dne to 
ni bilo možno, saj se je skozi meglo vide-
lo le nekaj metrov naprej. Dovolj, da smo 
lahko odšli na vrh. No, vsaj strah me ni 
bilo višine, saj sploh nisem videla, kakšni 
prepadi so okrog mene in mirno hodila 
po poti navzgor. Sodelavec Tone mi je na 
poti domov rekel, da je na mojem obra-
zu videl, da me ob nevihti ni bilo strah. 
Seveda me ni bilo, saj nisem nič videla 
naokrog. Nisem imela občutka za višino, 
drugače je bilo na našem zadnjem poho-

a Besedilo: Irena Podgrajšek a Fotografija: Darinka in Janez Šeruga 

Pohod na Krn in Krnska jezera
”Zunaj dežuje, gremo“, 

Prispeli smo na Krnsko jezero
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Tudi Bogdan mi je deloval nekako igrano 
zaskrbljeno. Eh, pa je bilo vse skupaj le kot 
še ena dodatna planinska finta za smeh. 
Bili pa smo tudi resni. Dolgoletnemu sode-
lavcu in planincu Ivanu smo ob odhodu v 
pokoj podarili buteljko, ki smo jo naslednji 
dan v Lepeni družno popili.

Utrjenost od naporne hoje, topla soba, 
hrana, pijača in dobra volja je bila popotni-
ca za dobro spanje. Nič me ni motilo, nič 
nisem slišala, le nočne nalive in grmenje. 
Upala sem, da se bo izlilo in da se bomo 
zbudili v krasno jutro in tako je bilo. Zbudi-
lo nas je sonce in po 10. uri smo se odpra-
vili na še manjše Dupeljsko jezero, ki je tik 
pod kočo. Pot smo nadaljevali v krasnem, 
po dežju umitem in s soncem obsijanem 
jutru. Nenehno smo se spuščali. Naš cilj je 
bil Dom Klementa Juga v Lepeni. Strmina 
ni bila huda, pot široka in nenevarna. Eni 
smo šli dol, drugi gor. Jasno so se videle 
planine, drevesa in ob gozdu tudi gobe. 
Po dobrih dveh urah hoda smo prišli do 
doma, kjer smo počakali na prihod naših 
avtomobilov. Odpravili smo se ravno, ko je 
pričelo ponovno deževati. Tudi ta dan nas 
je spremljal dež prav do doma.

Zaključek vsega je, da nam lepo 
vreme vsekakor olepša dan, sonce 
pozlati planine, vendar imata tudi 
dež in veter svoj “planinski” čar in 
sporočilo. V gorah moraš biti vedno pre-
viden in pripravljen na spremembe. Nikoli 
ne veš, kaj te čaka naslednjo uro, pravijo 
izkušenejši. Pravih planincev ne moti niče-
sar, vse vzamejo kot del svoje poti in za 
dežjem vedno posije sonce, ki očem doda-
tno pokaže vso lepoto narave. Velik uspeh 
in sreča je, ko dosežeš vrh in s tem svoj cilj.

Za menoj je letos kar nekaj pohodov. Na 
Raduho, Smrekovec-Mali Travnik, Preho-
davce-Zasavsko kočo-Dolič, na Krn in Krn-
ska jezera ter v jeseni na Konjiško goro, ki 
je zame posebna zgodba. Vsak je bil nekaj 
posebnega, nepozabnega. Na njih sem se 
učila vztrajnosti, prenašanja bolečin, previ-
dnosti, pridobivanja zaupanja v svoje spo-
sobnosti in spoznala lepoto kolektivnega 
druženja ter resnične odvisnosti drug od 
drugega. Posebno v slabih vremenskih 
razmerah.

konec, ko prideš na kočo, le jaz še nisem 
zaznala te tolažbe.

Po prihodu z vrha Krna je bilo že preko 
ravnice videti naše največje visokogorsko 
jezero, Krnsko jezero, ki je 400 metrov 
dolgo in na najglobljem mestu globoko 
17 metrov. Skoraj popolnoma poplavlja 
kotanjo ob vznožju Krna.

Franci se je vso pot hvalil, da se bo v jezeru 
okopal, pa nisem verjela, da si bi to upal. 
Zunaj 15° C, jezero še kakšno stopinjo 
hladnejše, bbrrr. Pa se je! Seveda Bogdan 
ni mogel ostati zunaj. Pozabil je na boleče 
koleno in šel na ledeno kopanje, v koči pa 
si zdravil sklepe, hi, hi, hi … Kar zmrazilo 
me je, ko sem ju samo gledala. Napotila 
sem se naprej proti koči, Ivan pa za menoj. 
Najina odločitev ni bila slaba. Ubežala sva 
prvemu močnemu nalivu in bila malenkost 
manj mokra kot ostali, ki so prišli nekaj 
minut za nama.

Oh, kako je dolga pot, če ti več ni za hodi-
ti, te bolijo noge, te moči dež in nahrbtnik 
postaja vedno težji. In potem preseneče-
nje. Koča pri Krnskih jezerih. Kako sem 
si oddahnila. Končno smo prispeli. Veli-
ka, urejena koča in prijazno osebje. Čakala 
nas je zakurjena soba, kamor smo obesili 
premočena oblačila, copati, široka ležišča, 
angleški WC in tuš. Razkošje, o katerem 
na Zasavski koči prejšnji teden nisem niti 
sanjala.

Pri večerji pa harmonika, petje, planinske 
šale, ki jim še vedno nasedem. Verjela 
sem, da bosta morala Bogdan in Franci 
drugi dan inšpektorju plačati kazen, ker 
sta se kopala v Krnskem jezeru. Pa ne 
male vsote. Saj mi je bilo sumljivih dosti 
stvari, nekaj je “smrdelo” pri vsem tem. 
Od smeha oskrbnice, ki je vse to pripove-
dovala in kazala slike, ki jih je baje naredil 
gospod inšpektor na drugem bregu jeze-
ra, zadržanih nasmeškov Jančija, do spro-
ščenega nasmeha Francija in vseh ostalih. 

Toda hoja v dežju navzdol, proti Krnske-
mu jezeru, v megli in z močnimi sunki 
vetra, ni bila šala. Pelerino, ki sem si jo 
nadela s pomočjo sodelavca, mi je veter 
metal čez glavo in ovirala me je pri hoji, 
da nisem videla, kam stopiti. Morala sem 
jo sleči. Motile so me očala, ker so nanje 
padle dežne kaplje. Odložila sem jih v 
vetrovko, vendar sem odprla zadrgo kjer 
ni bilo žepa, le odprtina za ventilacijo, in 
jih izgubila. Kakšna sreča, da vidim tudi 
brez njih. Zaradi vremenskih razmer smo 
malo zgrešili pravo pot, vendar so jo izku-
šeni planinci kot so Ivo in Jani, Darinka, 
Ludvik …, takoj našli.

Začuda me pri vsem tem ni zajela pani-
ka, čeprav smo, iščoč pravo pot, verjetno 
hodili proti oz. ob robu prepada, vendar 
ga v megli nismo videli. Zaupala sem sode-
lavcem. Niti sanjalo se mi ni, da izkušenejši 
opazujejo moj obraz, hojo …, da bi pri-
skočili na pomoč, če bi bilo potrebno. Niti 
vetra niti dežja se nisem ustrašila, saj mi je 
bilo jasno, da se spuščamo in da bo moč 
vetra popustila. Poleg tega je pihal nav-
zgor in me tiščal proti steni, ne v prepade. 
Seveda, koraki so morali biti previdnejši, 
saj je mokro kamenje nevarnejše od suhe-
ga. Oh, kako sem bila previdna, samo, da 
se mi kaj ne zgodi, da ne povzročim nepri-
jetnosti skupini.

Šli smo, drug za drugim, si pomagali in z 
vsakim korakom bili bliže Krnskemu jeze-
ru. Veter je popustil, dež se spremenil v 
pršenje in spet je bil čas za “borovničke 
in špricar”, za čokolado in rozine. Veliko 
energije mi je pobrala previdna hoja po 
kamenju, čutila sem, kako imam napete 
mišice in ponovno so me pri spustu začele 
boleti noge. Postajala sem nestrpna, sitna. 
Pa so ostali obrnili vse na šalo in ugotovila 
sem, da nisem edina, ki ima težavice. Tudi 
Bogdana je bolelo koleno, prav tako Ivan 
ni bil brez težav, Hajni …, .ampak nihče 
ni nič rekel. Vsi so vedeli, da je vseh težav 

Skupna slika pred kočo pri Krnskih jezerih

Jančiju, Ivu, Bogdanu, Janiju, Toniju, 
Jožetu, Hajniju, Ludviku, Franciju, 
Janezu, Darinki in ostalim, hvala za 
druženje v planinah, pozornost in 
sprejetje v svoje vrste. Ugotavljam, 
da so planinci nekaj posebnega in 
predvsem ljubitelji narave, kjer lahko 
vsak najde svoj mir, sprostitev ter 
duševno zdravje.
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a Besedilo in fotografija: Terezija Selinšek 

Obirali smo mandarine
Letos smo se delavci OE Slovenska 
Bistrica odločili, da v jesenskem času 
organiziramo trodnevni izlet, in sicer 
smo se odločili za priljubljeno desti-
nacijo “Obiranje mandarin v dolini 
Neretve”. Kot že par let nazaj, smo 
organizacijo in izvedbo izleta zaupali 
agenciji Guliver, ki vedno izpolni naše 
želje in pričakovanja.

Na pot smo se podali v četrtek zvečer, 
dobro razpoloženi in pripravljeni na dolgo 
potovanje. Po celonočni vožnji smo se na 
prvem daljšem postanku pred Neumom, 
ki je bil naš cilj, okrepčali s kavo in krofi, 
katere nam je sponzorirala naša pekarna 
Strnad iz Oplotnice. Čeprav smo občudo-
vali bližino morja, nas je mrzel zrak v zgo-
dnjem jutru dodobra prebudil. 

Pot smo nadaljevali do Neuma, kjer smo 
se nastanili v hotelu. Po osvežitvi, ki se 
je po celonočni vožnji resnično prilegla, 
in krajšem počitku smo se odpravili na 
ogled polotoka Peljašac in otoka Kor-
čule. Preden smo se vkrcali na ladjico za 
Korčulo, smo se ustavili na počivališču in 
se dodobra okrepčali s hrano in pijačo, za 
katero smo poskrbeli že doma. 

Iz kraja Orebič smo se z ladjo zapeljali 
do Korčule in si z lokalno vodičko ogle-
dali mestne znamenitosti. Vstop v mesto 
je skozi široko stopnišče. Samo mesto 
je zasnovano v obliki ribje kosti in je 
kot tako ohranjeno do danes. V starem 
mestnem jedru je najzanimivejša katedra-
la Sv. Marka, omeniti pa velja tudi hišo 
družine slavnega popotnika Marka Pola. 
Glavna dejavnost v mestu je bilo kamno-
seštvo in ni čudno, da je mesto zgrajeno 
izključno iz korčulanskega kamna. Ozke 
ulice, ki prepredajo mesto, so polne 
raznih trgovinic in lokalčkov. 

Na povratku v Neum smo se ustavili v eni 
izmed vinskih kleti. Zunaj smo se poslad-
kali z grozdjem, notranjost pa je ponujala 
več vrst njihovega vina, lozo, pršut, sir…, 
torej ni razloga, da ne bi ob tem zadone-
la tudi naša lepa slovenska pesem. Tako 
smo preizkusili tudi akustičnost njihove 
vinske kleti. Zvečer smo prispeli v naš 
hotel, kjer nas je čakala večerja in za ene 
počitek, za najbolj vzdržljive pa “zabava 
po večerji” v bližnjih lokalih, ali pa celo 
kopanje v morju.

Drugi dan smo takoj po zajtrku krenili na 
pot. Tokrat smo se podali v Međugor-
je, kjer smo si na kratko ogledali cerkev 
Matere božje in križev pot ter si nakupili 
spominke. Moj vtis ob tem kratkem obi-
sku Međugorja je, da so stvar preveč sko-
mrecializirali, ter da se je v želji po zasluž-
ku izničila pristnost Međugorja. Drugi del 
dneva smo namenili našemu cilju izleta 
– obiranju mandarin. Slikovita vožnja po 
dolini Neretve nas je neizmerno navdu-
šila, saj si razsežnost nasadov mandarin 
le stežka predstavljamo. Najprej smo se 
s čolni popeljali v družbi klape po rečnih 
kanalih in opazovali nasade mandarin 
tudi iz te “vodne” perspektive. Po kosilu 
in krajši zabavi smo se odpravili v nasad 
obirati mandarine. Vsak udeleženec je 
lahko brezplačno odnesel 5 kg mandarin. 
Opremljeni z dobro mero vitaminov smo 
se podali nazaj proti Neumu, kjer nas je 
čakala večerja in počitek ali aktivnosti. 
Kakor koga.

Naslednje jutro smo se zopet zgodaj 
odpravili na pot, pot proti domu, a smo 
spotoma obdelali še zadnjo etapo našega 
izleta. Odpravili smo se proti Mostarju. 
Čeprav že vidno utrujeni, smo z zanima-
njem spremljali slikovito pokrajino ob 
poti. Človek tukaj dojema krutost zadnje 
osamosvojitvene vojne, saj nas na to 
opominjajo številna pokopališča ob poti. 
Prvi večji postanek je bil ob izviru reke 
Bune. Zelo veličasten izvir, saj izpod 200 
m visoke skale privre reka Buna. Res edin-
stveno doživetje vsemogočnosti nara-
ve. Na obrežju reke smo si v sončnem 
dopoldnevu privoščili kratek počitek ob 
dopoldanski kavici. Človek bi kar ostal in 
se predajal sončnim žarkom in šumenju 
deroče reke. 

A pot nas je vodila naprej proti Mostarju, 
kjer nas je na parkirišču pričakala simpa-
tična, mlada vodička. Razkazala nam je 
staro mestno jedro z največjo znameni-
tostjo starim mostom, ki so ga v zadnji 
vojni leta 1993 porušili ter nato na novo 
zgradili povsem identičnega. Most in 
staro mestno jedro je od leta 1995 pod 
Unescovo zaščito in res lahko rečem, da 
je biser arhitekturne in kulturne dedišči-
ne. Bili smo tudi priča skokom iz mostu 
v reko Neretvo. Po vodenem ogledu 
mesta smo se okrepčali s kosilom, nato 

pa je bil čas za individualni ogled mesta 
in nakupe spominkov, saj so ulice natrpa-
ne s tovrstnimi prodajalnami.

Za tem smo svojo pot nadaljevali proti 
domu. Vmes smo se odločili še za krajši 
postanek v Jablanici za ogled mostu na 
Neretvi – spomin na bitko za ranjence na 
Neretvi v 2. svetovni vojni. Pot smo nada-
ljevali proti zgodovinskemu mestu Jajce, 
kjer smo si na kratko ogledali muzej in se 
okrepčali za pot proti domu. Domov smo 
prispeli v nedeljo pozno ponoči, utrujeni, 
vendar zelo zadovoljni. Sedaj smo vtise 
že uredili in rečemo lahko: bil je zelo lep 
in vsebinsko bogat izlet. Res, da je bil tudi 
naporen, a lepi vtisi odtehtajo težo napora.

Mostar

Nasad mandarin
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ROJSTNI DNEVI

Čestitamo!
Uprava

Rojstni dnevi
Oktobra svoj rojstni dan praznujejo naši sodelavci:
Dimc Darko, Rojs Franc, Žuželj Aleš, Kelc Dragica, Orešič Marjan, Rogulj 
Nikša, Bokan Branko, Talian Franc, Ačko Tadej, Črešnar Maks, Kralj Borut, 
Slaček Drago, Doberšek Jože, Zelenič Marinič Andreja, Smodiš Drago, Kon-
tarček Marjan, Šmigoc Franc, Kralj Stanislav, Bračko Iztok, Nipič Drago, 
Žugman Zdenka, Vidovič Matjaž, Kronovšek Smiljan, Fekonja Danijel, Toplak 
Tina, Šabeder Zlatko, Špindler Danilo, Polajžer Matej, Koban Miran, Merhar 
Boštjan, Polič Maks, Raner Franja, Terbuc Mihaela, Božič Mojca, Polič Stan-
ko, Pongračič Bogomir, Reis BoštjaN, Čas Janez, Murekar Branko, Vogrinec 
Borut, Vojsk Stanislav, Lušicki Sonja, Perbil Alojz, Gomboc Drago, Gumilar 
Feliks, Zorko Silva, Marković Tomislav, Vidonja Andrej, Jamnik Andrej, Radu-
lović Dragomir, Kosmačin Matjaž, Orožim Jože, Lah Marijan, Metličar Marce-
lino, Bračko Tadej, Veber Gorazd, Djukić Mirko, Stefanovič Milan, Pongračič 
Boštjan, Pravdič Andrej, Ambrožič Matjaž, Gojkovič Miran, Sraka Andrej, Žin-
kovič Andreja, Kralj Jernej, Resman Andrej, Zelić Andrej, Kaukler Bojan, Banič 
Klemen, Vacac Damjan.

Novembra svoj rojstni dan praznujejo naši sodelavci:
Lisica Neven, Zlatolas Robert, Pavšič Andrej, Slokan Ervin, Pekič Darko, Zor-
man Marjan, Škraban Marjeta, Rakuša Srečko, Tušek Danijel, Metličar Benja-
min, Stranjšak Danijel, Čerpnjak Mirko, Klinc Zlatko, Knedl Gorazd, Krošel 
Boris, Ključar Anton, Verlič Hedvika, Erman Igor, Arnuš Miran, Kolmanič 
Davor, Lavrenčič Igor, Bezenšek Igor, Ploj Mitja, Pliberšek Simon, Gerič Dušan, 
Doberšek Dejan, Putora Danilo, Küčan Matjaž, Flašker Danilo, Krajnčič Štefka, 
Kulčar Rudolf, Rakar Drago, Tetičkovič Dušan, Lacko Matjaž, Šebjanič Štefan, 
Plohl Srečko, Krivec Radko, Žmavcar Mladen, Kraner Martin, Cvetko Mar-
tin, Forjan Peter, Časar Denis, Hrastnik Jože, Balažič Marjan, Zemljič Andrej, 
Antolin Srečko, Vihar Franc, Šimenko Janči, Meško Matjaž, Novak Drago, 
Horvat Marjan, Pansi Damjan, Selinšek Terezija, Vindiš Andrej, Horvat Damir, 
Kokol Zvonko, Ferlič Anton, Sel Andrej, Predikaka Marjana, Šiško Leopold, 
Mccllain Robert.

Decembra svoj rojstni dan praznujejo naši sodelavci:
Strmšnik Dejan, Konrad Angela, Bezjak Marjan, Štefanec Mirko, Artin-
ger Drago, Ropoša Silvo, Korošec Marjan, Mezga Zvonko, Klemenčič Pri-
mož, Osrajnik Janez, Hojnik Borut, Lavrenčič Doroteja, Šef Brigita, Potkol-
njak Ninko, Prešern Mitja, Turkl Jožef, Miholič Ludvik, Polanec Darko, Čuček 
Borut, Bohinec Dušan, Rogan Marko, Leskovar Jože, Mlinarič Danilo, Dovnik 
Ivan, Prelog Franc, Cvetko Boštjan, Cvetko Bojan, Donko Aleksandra, Reč-
nik Tomislav, Zajšek Boštjan, Filipič Branko, Horvat Bojan, Seljak Igor, Gril 
David, Lebar Štefan, Tropenauer Jožef, Fink Nina, Sotlar Marina, Novak Šte-
fan, Jurše Škorc Jana, Ukmar Boris, Ajlec Mitja, Kramberger Aleš, Cimprič 
Matjaž, Hodnik Emil, Skerbinek Silvester, Letonja Srečko, Mešiček Bogdan, 
Kuhar Ivan, Rotvein Štefan, Škrjanec Miran, Novak Fric, Kurnik Silvo, Lenarčič 
Boštjan, Fošnarič Boštjan, Pristovnik Matej, Čeh Silvo, Filipič Herman.

a Besedilo: Karin Zagomilšek

Razgovori  
z upravo

Razgovori z upravo bodo potekali, 
kot že ustaljeno, vsak 2. ponedeljek 
v mesecu, med 15.00 in 16.30. Za 
razgovor je potrebna le predhodna 
najava v tajništvu uprave na telefon-
sko številko 111.

Razgovori bodo:

10.1.2011 in 14.2.2011

a Besedilo: uredni‰tvo Infotoka

Nagrajeni 
prispevki 
za Infotok

V vsaki številki Infotoka nagradimo 
izbrane prispevke, ki jih pripravite 
zaposleni. Vsak lahko pripomore k 
pestrejši vsebini našega glasila. Zato 
sodelujte in morda boste prav vi 
nagrajeni.

Naredite intervju s svojim sodelav-
cem, napišite kaj o dejavnostih v 
prostem času, vaših konjičkih ali 
dokumentirajte svoj delovni dan. Pri 
tem ne pozabite, da vam pri pisanju 
uredniški odbor z veseljem pomaga.

Vas zanima, kdo so tokratni nagra-
jenci za prispevek v Infotoku? Prebe-
rite, kaj so napisali, in poglejte njiho-
ve fotografije.

Tokratni nagrajenci so:

Darja Lapov,•	

Sašo Vukadinovič,•	

Boštjan Pušnik in•	

Terezija Selinšek.•	
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SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV

Uredniški odbor: Marko Bračič, Petra Čop, Boštjan Gra-
bar, David Gril, Hermina Ternovšek, Peter Kaube, 
Bernardka Kos, Marjan Orešič, Matjaž Marko, Miro 
Pečovnik, Iztok Petrovič, Miroslav Prešern, Lara Rado-
njič, Milena Rajh, Andreja Žinkovič, Boštjan Rous, 
Jurij Tretjak, Karin Zagomilšek (odgovorna urednica)

Produkcija: Kraft&Werk 
Oblikovna zasnova: Kraft&Werk 
Naklada: 1500 izvodov 
Tisk: Versana 
Natisnjeno: december 2010 
Letnik IX, številka 39

 a Fotografija: Marjan Alt




