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UVODNIK

Pisana jesen
Pozdravljeni bralci na{ega internega 
~asopisa.

Spomin na dopustni{ke dni je `e bolj 
bled, je pa bolj jasen pogled na do-
godke, novosti in aktualne zadeve, ki 
smo jim bili pri~a v preteklih dneh. 

Novosti na podro~ju energetike je, kot 
boste zasledili, veliko. Ena od aktu-
alnej{ih tematik je vsekakor osnutek 
dokumenta energetskega koncepta 
Slovenije, ki je v javni obravnavi. Pri-
pombe in predloge so poleg stro-
kovnjakov dru`be Elektro Maribor 
podali tudi predsedniki uprav elekt-
rodistribucijskih podjetij, ki so se sredi 
septembra sestali na novinarski kon-
ferenci. Distribucijska podjetja tako 
opozarjajo na njihovo vlogo do dr`a-
vljanov in pomen v energetskem kon-
ceptu Slovenije. Ve~ o tej pomembni 
tematiki lahko preberete tudi v tej {te-
vilki Infotoka.

V dru`bi Elektro Maribor je pomemb-
na novost Akademija distribucije, ki je 
za`ivela letos. Projekt je v prvi vrsti na-
menjen prena{anju znanja med sode-
lavci, razvoju tega znanja, interakciji s 
skupnostmi in prav tako opredeljeva-
nju do klju~nih vpra{anj. V tem okviru 
je konec avgusta `e potekal regional-
ni posvet, ki se je nana{al na osnutek 
dokumenta energetskega koncepta 

Slovenije. Na posvetu so bili soo~eni 
pogledi institucij, lokalnih skupnosti in 
podjetij, predvsem z vidika izbolj{anja 
energetike. Med drugim so bile pred-
stavljene pozitivne prakse na podro~ju 
u~inkovite rabe energije in proizvo-
dnje iz obnovljivih virov. Tudi o Aka-
demiji distribucije lahko ve~ preberete 
v nadaljevanju.

Avgusta smo bili ponovno pri~a temu, 
kak{no mo~ ima narava. Neurje z 
mo~nimi sunki vetra je povzro~ilo ob-
se`ne po{kodbe na elektrodistribucij-
skem omre`ju. [tevilni sodelavci na 
terenu so se v te`kih razmerah trudili 
v ~im kraj{em ~asu zagotoviti elek-
tri~no energijo ve~ kot 38 tiso~ upo-
rabnikom, ki so ostali brez nje. Ob 
izpadih takih razse`nosti spanca ne 
poznajo sodelavci v klicnem centru, 
zahtevno delo ob {tevilnih izpadih pa 
je velik izziv za sodelavce v distribucij-
skem centru vodenja. Po`rtvovalnost 
na{ih sodelavcev ne pozna meja, kar 
dokazujejo vedno znova. Ob tem ve-
lik poklon in zahvala vsem, ki so ob 
odpravi havarij sodelovali in pokazali 
veliko pripadnost dru`bi in nesebi~no, 
kljub na~rtovanim dopustom, od{li na 
teren in dali vse od sebe. Dejstvo je, 
da si vsakdanjega `ivljenja ne moremo 
ve~ predstavljati brez prepotrebne ele-
ktri~ne energije, ki je postala ena od 
nujnej{ih dobrin novodobnega ~asa.  

V tej {tevilki vam predstavljamo tudi 
na{e sodelavce inovatorje. Predstavlja-
mo njihove bodisi sve`e ideje bodisi 
koristen predlog, ki so jih podali lani.

Na koncu {e o prijetnih dru`enjih so-
delavcev, ki jih tudi letos ni manjkalo. 
Najprej je maja potekal dan zaposle-
nih dru`be Elektro Maribor, sledile so 
letne igre EDS pa sindikalni, planinski 
izleti in dru`enja v okviru enot, ki prav 
tako ne bodo {la hitro v pozabo. 

Verjamem, da je dogodkov, ki pope-
strijo va{ vsakdanjik veliko. In taka je 
tudi jesen. Pisana, kot je pisana mavri-
ca dogodkov, ki nas vsakodnevno 
obkro`ajo. Pa na tem mestu nimam 
v mislih ko{arkarske pa nogometne 
evforije, ki se je, verjamem, dotaknila 
marsikoga. 

Na tem mestu vam `elim, da u`ivate 
ob prebiranju Infotoka, prihajajo~e 
dni pa pre`ivite kar se da lepo.

Mihaela [nuderl, 
odgovorna urednica Infotoka
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Besedilo: GIZ distribucije • Fotografije: arhiv Elektra Maribor 

Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografije: Timotej ^elofiga 

Vodenje gospodarskega 
interesnega zdru`enja 
distribucije elektri~ne energije 
prevzel predsednik uprave Elektra 
Maribor mag. Boris Sovi~ 
Na za~etku julija je vode-
nje Gospodarskega inte-
resnega zdru`enja distri-
bucije elektri~ne energije 
(GIZ DEE) prevzel mag. 
Boris Sovi~, predsednik 
uprave Elektra Maribor. 

Kot je poudaril, bo trg z elektri~no 
energijo v prihodnje tesno povezan z 
novimi tehnologijami in digitalizacijo, 
{e bolj aktivno vlogo pa bodo pridobili 
uporabniki. Naloga zdru`enja bo tako 
ozave{~ati in spodbujati uporabnike k 
proaktivnosti na podro~ju upravljanja 
energije.

Elektro Maribor ima znak  
zlate bonitetne odli~nosti
Dru`ba Elektro Maribor je prejela Certifikat zlate bonitetne odli~nosti AAA, ki ga 
podeljuje Bisnode.

Certifikat prejmejo najbolj{a podjetja 
v Sloveniji na osnovi uspe{nosti poslo-
vanja v zadnjih treh letih. Ob tem je 
predsednik uprave, mag. Boris Sovi~, 
povedal: »Certifikat, ki smo ga prejeli, 
je posledica anga`maja prizadevnih 
sodelavcev na{e dru`be. Elektro Mari-
bor posluje v bolj zahtevnih razmerah 
kot druge primerljive dru`be, vendar se 
anga`irano spoprijemamo z izzivi in jih 
z zavzetostjo ter kompetentnostjo so-
delavcev uspe{no obvladujemo. Hkrati 
pa je na{ pogled `e usmerjen naprej, v 

razvoj in prihodnje delovanje z ambici-
jami po nenehnih izbolj{avah poslova-
nja. Sistemati~no gradimo infrastruk-
turo trajnostnega razvoja.«

AKTUALNO

Mag. Boris Sovi~, predsednik uprave dru`be 
Elektro Maribor, je prevzel vodenje GIZ 

distribucije el. energije.

Znak zlate bonitetne odli~nosti so vodstvu 
dru`be podelili iz podjetja Bisnode.
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Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografija: arhiv Elektro Maribor 

22.redna seja skup{~ine 
Delni~arji dru`be Elektro Maribor d.d. so se 30. junija 2017 sestali na 22. redni 
seji skup{~ine dru`be, kjer je bilo zastopanega 85,40 % osnovnega kapitala. 

Skup{~ina je sprejela nov Poslovnik o 
delu skup{~ine delni{ke dru`be.
Skup{~ina se je seznanila z revidira-
nim letnim poro~ilom in konsolidira-
nim letnim poro~ilom dru`be za leto 
2016 z mnenjem revizorja, poro~ilom 

nadzornega sveta o 
preveritvi in potrditvi 
letnega poro~ila in 
konsolidiranega le-
tnega poro~ila dru`-
be za poslovno leto 
2016, poro~ilom nad-
zornega sveta o pre-
veritvi poro~ila poslo-
vodstva o odnosih s 
povezanimi dru`bami 
ter s prejemki ~lanov 
vodenja in nadzora 
dru`be.
Skup{~ina se je sezna-

nila s potekom odkupa lastnih delnic, 
za katerega je bila poobla{~ena na 21. 
redni seji skup{~ine, in sicer: skupno 
{tevilo lastnih delnic, ki jih je dru`ba 
pridobila, na dan 31. decembra 2016 
zna{a 72.753 lotov, skupna vrednost 

lastnih delnic pa 150.598,71 evra.
Sprejet je bil predlog, da se bi-
lan~ni dobi~ek v vi{ini 4.069.836,02 
evra uporabi tako, da se del v vi{ini 
4.010.708,32 evra razdeli delni~arjem 
dru`be. Bruto dividenda na delnico 
zna{a 0,12 evra. Preostanek bilan~ne-
ga dobi~ka v vi{ini 59.127,50 evra se 
prenese v naslednje leto.
Skup{~ina je za poslovno leto 2016 
podelila razre{nico upravi in nadzor-
nemu svetu.
Za leto 2017 je bila na podlagi predlo-
ga nadzornega sveta za poobla{~eno 
revizijsko dru`bo imenovana revizijska 
dru`ba Rating d.o.o.
Skup{~ina je imenovala mag. Davida 
Klari~a za ~lana nadzornega sveta dru`-
be Elektro Maribor d.d., predstavnika 
delni~arjev, za {tiriletno mandatno ob-
dobje, ki za~ne te~i 1. septembra 2017.

Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj 

Nova publikacija  
o slovenski 
elektrodistribuciji
Ob obletnici za~etka elektrifikacije je GIZ distribucije 
elektri~ne energije izdal publikacijo o razvoju sloven-
ske elektrodistribucije v zadnjem obdobju in o dese-
tletnem na~rtu razvoja.

Publikacijo z naslovom 'Slovenska ele-
ktrodistribucija: Infrastruktura trajno-
stnega razvoja' je napisal mag. Boris 
Sovi~, predsednik uprave dru`be Ele-

ktro Maribor. Publikacija je na voljo v 
PDF-obliki na spletni strani dru`be Ele-
ktro Maribor.

AKTUALNO

22.redna seja skup{~ine
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Besedilo: arhiv Elektro Maribor • Fotografiji: Pokrajinski arhiv Maribor

100 let dru`be Elektro Maribor
Leta 1917 je `e delovalo Mestno elektri~no podjetje Maribor (Städtische Ele-
ktrizitäts Unternehmung Marburg). Leta 1917 je Mestna ob~ina Maribor tudi 
nastavila prvega direktorja podjetja, in`. Karla Ruprechta iz Salzburga. To leto 
{tejemo za za~etek dru`be Elektro Maribor. 

Mestno elektri~no podjetje je ̀ e v prvih 
letih obstoja opravljalo tri pomembne 
naloge. Nadaljevalo je z izgradnjo ele-
ktri~nega omre`ja in pri~elo izvajati 
svoje osnovno poslanstvo, to je zago-
tavljati nemoteno in zadostno dobavo 
kakovostne elektri~ne energije, hkrati 
pa je skrbelo za postopke pla~evanja 
in finan~nega poslovanja nasploh.

15. julija 1914 mariborski mestni svet 
na predlog svojega odbora za elektri-
fikacijo sprejel pogodbo s [tajersko 
elektri~no dru`bo v Gradcu o dobavi 

elektri~ne energije. Pogodba je pred-
videvala, da bo mestna ob~ina zgra-
dila elektri~no razdelilno napeljavo po 
mestu in skrbela za prodajo elektri~ne 
energije, zato so organizirali posebno 
mestno slu`bo, ki je leta 1914 za~ela 
graditi izmeni~no elektrodistribucijsko 
omre`je v mestu in njegovi okolici. 

Na tej podlagi je bilo leta 1917 usta-
novljeno podjetje Städtische Elektrizi-
täts Unternehmung Marburg, kasneje 
Mestno elektri{ko podjetje, ki je nada-
ljevalo gradnjo elektri~nega omre`ja. 

Ko je bila leta 1918 izgrajena hidroe-
lektrarna Fala in leta 1919 {e 10-kilo-
voltni daljnovod med hidroelektrarno 
Fala in Mariborom, je bila Mariboru 
dostopna izmeni~na napetost 10 kV. 
Mestno elektri{ko podjetje je lahko 
v celoti izvajalo svoje osnovno pos-
lanstvo, to je zagotavljati kakovostno 
oskrbo prebivalstva in gospodarstva z 
elektri~no energijo (izmeni~ni tok).

Na seji mestnega sveta Mestne ob~ine 
Maribor so `e v za~etku leta 1917 od-
lo~ali o tem, da je potrebno v mestu 

OBLETNICA

Gradnja hidroelektrarne Fala leta 1914
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za dejavnost elektri~nega razdelilnega sistema nastaviti 
tudi ustreznega strokovnjaka. Tega je mesto na posebni 
seji mestnega sveta 28. novembra 1917 tudi imenovalo. 
To je bil in`enir Karl Ruprecht iz Salzburga, ki je s tem 
dejansko postal vodja mestnega elektri~nega podjetja, 
~eprav se to takrat {e ni tako imenovalo. Sama slu`ba, 
ki je skrbela za izgradnjo elektri~nega omre`ja, je pri~ela 
delovati v okviru slu`b Mestne ob~ine Maribor `e prej. 

Kako pomembno je bilo imenovanje novega oziroma 
prvega vodje mestnega elektri~nega podjetja, ka`e tudi 
reakcija [tajerske elektri~ne dru`be s sede`em v Grad-
cu, ki je s posebnim navdu{enjem vzela na znanje, da je 
mestni svet Mestne ob~ine Maribor Karla Ruprechta ime-
noval za direktorja podjetja elektri~ne razdelilne naprave 
(Elektrische Strom – Vertailungsanlage).

V Mariboru je sicer ̀ e aprila 1883, komaj {tiri leta po izu-
mu prve Edisonove `arnice na ogleno nitko. mariborski 
podjetnik Karl Scherbaum uvedel elektri~no razsvetljavo, 
kar pomeni prvo ugotovljeno tehni~no uporabo elek-
tri~ne energije na slovenskem ozemlju oziroma za~etek 
elektrifikacije Slovenije.

Leta 1900 pa je mariborski podjetnik Franc Neger na 
osnovi koncesije mestne ob~ine `e dobavljal elektri~no 
energijo (enosmerni tok) obrtnikom in podjetnikom, kar 
pomeni za~etek izvajanja javne slu`be distribucije elek-
tri~ne energije.

OBLETNICA

Dopis [tajerske elektri~ne dru`be o prejemu obvestila o novem 
direktorju elektri~nega podjetja iz leta 1918

OBJAVA NAČRTOVANIH IZKLOPOV ELEKTRIČNE ENERGIJE
Elektro Maribor odjemalce na svojem oskrbnem območju o načrtovanih izklopih električne energije obvešča preko svoje spletne 
strani www.elektro-maribor.si, preko aplikacije za brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih in preko partnerskih medijev.

Ste že prijavljeni na obveščanje o načrtovanih izklopih vašega merilnega mesta? Obvestilo prejmete na vaš mobilni telefon in 
elektronsko pošto popolnoma brezplačno. Prijavo izvedete na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si (eStoritve).

Mediji, ki objavljajo izklope električne energije na oskrbnem področju družbe Elektro Maribor, so:
Radio Maxi, Radio Brezje, Radio Ptuj, Radio Rogla, BK TV in www.lokalec.si.

ElektroMB_Oglas_210x97-3_Objave.pdf   1   25. 10. 17   09:00
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Besedilo: Peter Kaube, Mihaela [nuderl • Fotografija: Timotej ^elofiga

Akademija distribucije 
Elektro Maribor kot 
povezovalec znanja, razvoja in 
energetskega okolja 
Intervju s Petrom Kaubetom, direktorjem projekta, ki v dru`bi Elektro Maribor 
vodi Akademijo distribucije, nov razvojni projekt dru`be.

Kak{en je namen Akademije di-
stribucije v dru`bi Elektro Mari-
bor?
Namen Akademije distribucije je ohra-
njati in razvijati znanje, ki je nastajalo 

z leti delovanja in obstoja dru`be Ele-
ktro Maribor. Znanje je kapital, ki ga 
je treba ceniti in za katerega je treba 
skrbeti. Akademija je prav tako pri-
lo`nost za povezovanje v okolju in v 

dru`bi z razli~nimi aktivnostmi infor-
mativnega, izobra`evalnega, predsta-
vitvenega zna~aja, kjer lahko izkazuje-
mo skrb za okolje in trajnostni razvoj 
kot sodobno energetsko podjetje.  

INTERVJU

Peter Kaube, direktor projekta
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Kaj je razlog za ustanovitev Aka-
demije distribucije?
Idejo in povod za ustanovitev Akade-
mije distribucije je podal predsednik 
uprave. V preteklosti smo se pogosto 
pogovarjali o pomenu in ohranjanju 
znanja ter povezovanju dru`be Elektro 
Maribor z razli~nimi okolji. Akademi-
ja je prepoznana kot razvojni projekt 
dru`be z namenom permanentnega 
izobra`evanja in usposabljanja za-
poslenih. Akademija je prilo`nost za 
krepitev prepoznavnosti dru`be Elek-
tro Maribor v energetskem sistemu in 
dru`benem okolju.

Prvi tak dogodek, ki je potekal v 
okviru Akademije distribucije, je 
bil Regionalni posvet: Energetski 
koncept Slovenije. Kdo so bili 
udele`enci posveta?
Dogodek o Energetskem konceptu 
Slovenije (EKS) smo zasnovali kot 
enodnevni posvet razli~nih strokov-
njakov. Predvsem smo `eleli pridobi-
ti mnenja razli~nih strokovnjakov iz 
energetike ter predstavnikov lokalnih 
skupnosti in industrije. Z obiskom nas 
je po~astil tudi g. Jurij Vrta~nik z Di-
rektorata za energijo. Okrogla miza 
in diskusija sta pokazali, kako po-
memben je dokument o EKS, saj gre 
za sistemski in razvojni dokument za 
podro~je energetike in razvoja dru`be 
v prihodnosti, ki postaja energetska 
dru`ba. 
 
Kateri so bili klju~ni poudarki na 
posvetu? 
Na okrogli mizi, kjer se je govorilo o 
Energetskem konceptu Slovenije, smo 
s strokovnjaki osvetlili ter komentira-
li dogodke, vsebino osnutka doku-
menta EKS, predvsem pa usmeritve, 
strategije Slovenije in na{e regije na 
podro~ju energetike. Zanimala so nas 
videnja institucij, lokalnih skupnosti, 
podjetij. Izpostavili smo, katere so 
omejitve, pa tudi pozitivne prakse, 
s katerimi se sre~ujemo v energetiki. 
Zanimalo nas je, ali je prihajajo~e ob-
dobje prilo`nost za energetiko v regi-
ji, in nasploh pogled na energetiko v 
prihodnosti. Poleg tega smo izposta-

vili, kaj so razvojne usmeritve in kaj 
so prvi koraki, ki jih v regiji moramo 
urediti. Seveda vse v smislu, da doku-
ment EKS postane kredibilen razvojni 
dokument z maksimalnim konsen-
zom, ki dru`bi zagotavlja trajnostni 
razvoj energetike na u~inkovit in do 
okolja prijazen na~in.   

Sodelavci dru`be Elektro Ma-
ribor so v zvezi z EKS pripravili 
gradivo, kjer so strnili {tevilne 
pripombe in predloge. Katere so 
klju~ne pripombe in kak{ni bodo 
nadaljnji ukrepi dru`be v zvezi z 
EKS?
V vsebini dokumenta je treba pouda-
riti pomen in dodatna vlaganja v dis-
tribucijsko mre`o, saj obstoje~e stanje 
ne zagotavlja razvoja in vklju~evanja 
novih tehnologij, kot sta e-mobilnost, 
digitalizacija distribucije, ki je temelj 
prehoda v energetiko prihodnosti. 
Razen nekaj manj{ih »omemb« je 
distribucija prakti~no zanemarjena, 
~eprav je klju~na infrastruktura pri 
razoglji~enju elektrike. Zato je treba 
uravnote`iti obravnavo celotne ener-
getske verige in ustrezno obravnavati 
tudi distribucijo elektri~ne energije.
Dokument mora celovito in ena-
kopravno obravnavati dele`nike, kot 
so uporabniki, akterji trga, izvajalci 
dejavnosti, dru`beniki, socialni par-
tnerji in nevladne organizacije. Do-
kument mora konkretno opredeliti 
vlogo in odgovornosti posameznih 
dele`nikov za realizacijo vsebin v EKS. 
Trem stebrom energetike (trajnost, 
zanesljivost in konkuren~nost) bi mo-
rali dodati {e dva: vpliv na zdravje lju-
di in potencialno energetsko rev{~ino.
Nujno je zagotoviti usklajenost usme-
ritev in ukrepov posameznih politik, 
kot so energetska, okoljska, dav~na 
ter politika urejanja prostora, varova-
nja zdravja in {e mnogo drugih.

Katere dogodke v okviru Akade-
mije distribucije letos {e na~rtu-
jete?
Glavna dogodka leto{njega leta sta 
odprtje in uporaba zunanjega vadbe-
nega poligona na lokaciji Radvanje. 

Dodatno bomo opremili in usposobili 
dva prostora v stari zgradbi remontne 
delavnice za namene u~enja, prenosa 
znanja, predstavitve novih produk-
tov, opreme. Prav tako bomo odprli 
in opremili razstavni prostor z zgodo-
vinskimi primerki, izdelki in opremo, 
ki so jo uporabljali na{i sodelavci v 
preteklosti in predstavljajo zgodo-
vinsko dedi{~ino dru`be Elektro Ma-
ribor. 

Pomemben cilj Akademije distri-
bucije Elektro Maribor je ohrani-
tev in razvoj notranjega znanja 
dru`be. Katere aktivnosti na~rtu-
jete na tem podro~ju? 
Seveda bo treba izdelati izobra`evalne 
programe, ki bodo zagotovili znanja, 
ki jih zaposleni potrebujejo za dose-
ganje delovne uspe{nosti, u~inkovito-
sti in posredno za kvaliteto izvajanja 
distribucijske dejavnosti. Zato je treba 
pridobiti mnenja zaposlenih, katera 
znanja je treba ohranjati, katera pre-
na{ati med sodelavci, katera razvija-
ti. Predvsem so to nove tehnologije, 
produkti. Pa tudi prenos obstoje~ega 
znanja na mlaj{e in nove sodelavce.

Kdaj lahko pri~akujemo uradno 
odprtje? 
Konec poslovnega leta 2017. Vse ak-
tivnosti so usmerjene tako, da bo od-
prtje konec novembra.

INTERVJU
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Prenos in {iritev znanja med 
zaposlenimi znotraj podjetja 
in navzven v okolje, kjer 
delujemo, v okviru Akademije 
distribucije Elektro Maribor
Medsebojna izmenjava izku{enj, pridobivanje novih znanj, prenos in {iritev zna-
nja, prenos dobrih praks in nadgradnja teh, ustvarjanje u~e~ega okolja v okviru 
Akademije distribucije Elektro Maribor. 

V Elektru Maribor se bomo zaposleni 
v prihodnosti sre~evali z druga~nimi in 
tudi nekaterimi novimi izzivi. Ustvarja-
li, prena{ali in pridobivali bomo nova 
znanja, izmenjavali bomo izku{nje, 
uvajali dobre prakse, prelevili se bomo 

v u~e~o organizacijo. Delovali bomo 
teoreti~no, prakti~no, izkustveno, in-
terno in eksterno. Vse to bo mogo~e 
tudi v okviru Akademije distribucije.
Medsebojna izmenjava izku{enj, prido-
bivanje novih znanj, prenos znanja, {iri-

tev znanja, prenos dobrih praks in nad-
gradnja teh, ustvarjanje u~e~ega okolja 
so pogoji za vzpostavitev uspe{nega 
delovnega ozra~ja in prijetne organiza-
cijske kulture ter rast in prepoznavnost 
podjetja, v katerem delujemo!

Besedilo: Darja Lapov • Fotografija: arhiv Elektro Maribor

AKADEMIJA DISTRIBUCIJE

Na okrogli mizi so strokovnjaki predstavili svoje poglede na vsebino osnutka dokumenta EKS.
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S permanentnim izobra`eva-
njem slehernega posameznika 
in posledi~no njegovim znanjem 
lahko dosegamo ve~jo u~inko-
vitost
Strokovnjaki ugotavljajo, da v pov-
pre~ju znanje zastara v dveh do petih 
letih, odvisno od poklica dejavnosti 
oziroma vrste delovnega podro~ja, 
ki ga opravljamo. Posameznik, ki se 
pri delu ne izobra`uje ali se ni izo-
bra`eval pet let, izpade iz igre. Na 
nekaterih podro~jih znanje zastara 
`e v slabih {estih mesecih. To je za 
podjetje in posameznika jasen poziv 
za razvoj vse`ivljenjskega u~enja ozi-
roma izobra`evanja. Tega se dobro 
zavedajo uspe{na podjetja. Vedeti 
moramo, da je kon~ni cilj vsakega iz-
obra`evanja ali usposabljanja dose~i 
pri posamezniku spremembo vede-
nja in pove~ati njegovo u~inkovitost.

Nujno je povezati cilje izobra`e-
vanja in usposabljanja s cilji 
podjetja
Nujnost izobra`evanja in pridobiva-
nja znanja oblikujejo cilji podjetja, 
ki so izbrani ali dolo~eni na strate{ki 
ravni in klju~nih delovnih podro~jih. 
Programe Izobra`evanje in usposa-
bljanje zaposlenih je treba predno-
stno prilagoditi tem ciljem. Za dobre 
u~inke oz. rezultate izobra`evanja in 
usposabljanja zaposlenih ni dovolj le 
ustvarjanje znanja, temve~ je potre-
ben tudi hiter prenos znanja. 
Soustvarjanje skupne organiza-
cijske kulture, vrednote – klju~no 
je, da se znanje {iri in da se 
ustvarja novo znanje oziroma da 
se ustvarja nadgradnja znanja
Od slehernega posameznika v pod-
jetju se pri~akujeta vzpostavitev ter 
nadgradnja ustrezne kulture v pro-

cesu razvoja, prenosa znanja, med-
sebojne delitve znanja, izku{enj in 
{iritve znanja. Na ravni podjetja je 
klju~en vsak posameznik in s tem 
zavedanjem ter sodelovanjem lahko 
prispeva k lastnemu in skupnemu 
razvoju podjetja. Pridobljeno zna-
nje in izku{nje, s katerimi razpolaga, 
je smiselno prenesti na o`je in {ir{e 
ciljne skupine zaposlenih ter celotno 
podjetje. Le v takem primeru pod-
jetje lahko deluje odprto, uspe{no, 
konkuren~no. Konkuren~na pred-
nost podjetja med drugim temelji na 
absorpciji znanja tako od zunaj kot 
med zaposlenimi. Pomembno je, da 
so podjetje in njegovi zaposleni od-
prti za informacije, kajti u~inkovitost 
prenosa znanja se ka`e v tem, da 
posameznik zna informacije iz okolja 
pridobiti in jih na ustrezen na~in po-
deliti s sodelavci.

AKADEMIJA DISTRIBUCIJE

In na koncu se vpra{ajmo
• Ali `elim biti pomemben del razvoja in rasti podjetja?

• Ali je moja vrednota u~iti se in pridobivati znanja na delovnem podro~ju, ki ga opravljam in tudi {ir{e?

• Ali je moja vrednota podeliti svoja znanja, izku{nje s sodelavci in jih {iriti znotraj podjetja?

• Ali mi veliko pomeni ob~utek, da lahko v podjetju sodelujem z znanjem, motivacijo, idejami in razmi{ljanjem?

• Ali se zavedam, da sem s tak{nim vedenjem pomemben ali celo klju~en posameznik celote?

• Ali se zavedam, da sem s takim ravnanjem notranje bogatej{i in da se tudi osebno razvijam ter rastem?

Regionalnega posveta Energetski koncept Slovenije so se udeležili strokovnjaki iz energetike, predsavniki lokalnih skupnosti in podjetij.
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Besedilo: GIZ distribucije elektri~ne energije • Fotografije: Miha Fras

Distribucijska podjetja 
opozarjajo na svojo vlogo 
do dr`avljanov in pomen v 
Energetskem konceptu Slovenije 
Izzive in razvojno usmerjenost distribucijskih podjetij je na novinarski konferenci 
predstavilo pet predsednikov uprav distribucijskih podjetij.

V Stari mestni elektrarni je 13. sep-
tembra 2017 potekala novinarska 
konferenca predstavnikov Gospodar-
skega interesnega zdru`enja distri-
bucije elektri~ne energije, na kateri je 
pet predsednikov uprav distribucijskih 
podjetij v Sloveniji (Elektro Ljubljana, 
Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro 
Primorska, Elektro Gorenjska) izposta-
vilo razvojno vlogo in njihov pomen 
za uresni~evanje strategije Republike 
Slovenije ter predstavilo predloge za 
oblikovanje razvojno vzdr`nega in 

uresni~ljivega Energetskega koncepta 
Slovenije za pristojno ministrstvo. Di-
stribucijska omre`ja podjetij morajo 
zagotavljati zanesljivo in kakovostno 
oskrbo z elektriko in so tista, ki pos-
tavljajo osnovne pogoje za kakovo-
stno bivanje dr`avljanov in nadaljnji 
razvoj dr`ave.
Za zagotavljanje nemotene oskrbe 
odjemalcev in za nadaljnji razvoj di-
stribucijskega sistema za elektri~no 
energijo je klju~nega pomena stabil-
no, robustno in napredno elektroe-

nergetsko distribucijsko omre`je, ki 
mora biti redno vzdr`evano in ustre-
zno na~rtovano glede na potrebe in 
posebnosti lokalnega okolja. Tega se 
podjetja dobro zavedajo in ga dnevno 
uresni~ujejo. Podro~je distribucije ele-
ktri~ne energije je zelo pomembno za 
uresni~evanje strategije Republike Slo-
venije, prav tako za pripravo razvojno 
vzdr`nega in uresni~ljivega Energet-
skega koncepta Slovenije.
Energetski koncept Slovenije je na-
mre~ klju~ni dokument, ki ga na{a 

Novinarska konferenca predsednikov uprav elektrodistribucijskih dru`b (od leve): Uro{ Bla`ica (Elektro Primorska), mag. Boris Kupec (Elektro Celje),  
mag. Andrej Ribi~ (Elektro Ljubljana), mag. Boris Sovi~ (Elektro Maribor) in mag. Bojan Luskovec (Elektro Gorenjska)
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dr`ava v tem trenutku potrebuje. Z 
njim bodo za~rtane smernice razvoja 
slovenske energetike za naslednjih 40 
let in s tem pot strate{kim nalo`bam, 
ki bodo lahko pripeljale do `elene-
ga cilja, nizkooglji~ne dru`be. V tem 
obdobju bo morala Slovenija, poleg 
izgradnje novih objektov, ki bodo na-
domestili energijo, pridobljeno iz fo-
silnih goriv (predvsem iz nafte in nje-
nih derivatov), nadomestiti tudi TE[ in 
NEK, ki danes predstavljata ve~ kot 60 
% vse proizvedene elektri~ne energi-
je. Pri oblikovanju tega koncepta 
distribucijska podjetja zavzemajo 
proaktivno dr`o, saj so prepri~a-
na, da sta to njihovi dol`nost in 
odgovornost.
Izzive in razvojno usmerjenost dis-
tribucijskih podjetij je na konferenci 
predstavilo pet predsednikov uprav 
distribucijskih podjetij. Spregovorili 
so o {irini in pomenu distribucijske-
ga sistema, predvsem pa izpostavili 
prilo`nosti, ki jih Energetski koncept 
prina{a in jih morajo pripravljavci 
ustrezno prepoznati. Tudi vlogo dis-
tribucijskega sistema.

GIZ distribucije elektri~ne energije 
vodi predsednik uprave Elektra 
Maribor, mag. Boris Sovi~, ki je 
izpostavil: »GIZ distribucije predlaga, 
da se gradivo, ki je osnova za pripra-
vo EKS-a, uskladi z zakonom, pri tem 
pa se spo{tujejo nacionalna specifika 
in mednarodne obveznosti. Ker je to 
dokument, ki je predpisan kot osno-
va drugim na~rtom, predpostavljamo, 
da bodo razkrite tudi uporabljene po-
datkovne podlage, predpostavke in 
izra~uni. Pri~akujemo, da bodo pred-
stavljeni instrumenti dr`ave za realiza-
cijo strate{kih ciljev ter vsaj nakazana 
pomembna vpra{anja, kot je politika 
cen, tarif, dajatev ter eksplicitnih in 
implicitnih podpor. Ob pri~akovani 
precej bolj uravnote`eni obravnavi 
celotne energetske verige, z ustrezno 
ume{~enostjo distribucije elektri~ne 
energije, je pomembna usklajenost 
energetske, okoljske, dav~ne in drugih 
politik. Klju~ni so po{teni in pregledni 
odnosi med uporabniki, akterji trga, 

izvajalci dejavnosti, dru`beniki, social-
nimi partnerji in nevladnimi organiza-
cijami.«

Mag. Boris Kupec, Elektro Celje: 
»Napoved porabe elektri~ne energi-
je, ki se pribli`uje 20 TWh, ni posebej 
problemati~na, niti ne odstopa dosti 
od pri~akovanj, toda v elektroener-
getskem sistemu je edino pomembno 
vpra{anje mo~i in njene bilance! V 
EKS bi pri~akovali kaj ve~ o omre`jih, 
predvsem distribucijskih, ker se vsa 
razpr{ena proizvodnja vklju~uje v di-
stribucijska omre`ja. Pri~akujemo, da 
razvoj omre`ja ne bo sledil trendom 
pove~anja porabe, kot je bilo to v pre-
teklosti.
Iz dokumentov je mogo~e razbrati 
tudi, da napredni samozadostni sce-
narij in napredni OVE-scenarij predsta-
vljata realno in smiselno mo`nost 
razvoja omre`ja. Na mestu je vpra{a-
nje vklju~evanja razpr{enih virov v 
omre`je, kako bo tak sistem obratoval 
in kaj bo pozimi, ko son~ne elektrarne 
ne dajejo zadostnih mo~i. Vklju~eva-
nje ve~jega obsega OVE v elektroe-
nergetsko omre`je, predvsem son~nih 
in vetrnih proizvodnih naprav, zahte-
va ve~je rezerve energije in mo~i ter 
prilagajanje odjema in proizvodnje. 
Do zdaj so prilagajanje proizvodnje v 
veliki meri zagotavljale premogovne 
elektrarne, z ve~jim dele`em OVE pa 
bodo to vlogo prevzele razpolo`ljive 
akumulacije hidroelektrarn, hidroelek-
trarne s ~rpalno akumulacijo in plin-
ske elektrarne. Pri nas akumulacijskih 
elektrarn nimamo, HE imajo majhne 
dnevno-no~ne akumulacije, bazen 
^E Av~e je zelo majhen, trenutno pa 
{e ne poznamo uporabnega na~ina 
hrambe ve~jih koli~in elektrike.«

Mag. Bojan Luskovec, Elektro Go-
renjska, je izpostavil aktivno vlogo 
uporabnika v prihodnosti ob ustrezni 
tarifni podpori: »Za doseganje zastav-
ljenega dolgoro~nega cilja prehoda v 
nizkooglji~no dru`bo je treba `e zdaj 
krepiti predvsem elektrodistribucijska 
omre`ja. V novem energetskem oko-
lju v prihodnosti odjemalec prevzema 

aktivno vlogo v delovanju energetske-
ga sistema ter na podro~ju u~inkovite 
rabe energije. Proaktivnost uporabni-
ka pa lahko omogo~ijo le okrepljena 
in pametna oz. digitalizirana elektro-
distribucijska omre`ja ter ustrezni tari-
fni sistemi, ki jih dose`emo z ustrezno 
omre`ninsko tarifno politiko.«

Mag. Andrej Ribi~, Elektro Ljublja-
na: »Distribucijsko omre`je Slovenije 
z elektri~no energijo oskrbuje ve~ kot 
945 tiso~ odjemalcev. Prevzem elek-
tri~ne energije iz distribucijskih virov 
se drasti~no pove~uje in danes je nanj 
priklju~enih `e ve~ kot 4500 proi-
zvodnih virov, ki proizvedejo 1 TWh 
elektri~ne energije. Iz energetskega 
koncepta je razbrati, da se bo do leta 
2030 proizvodnja distribuiranih virov 
zvi{ala za 3 do 7 TWh. Velika pomanj-
kljivost energetskega koncepta Slove-
nije je, da ne predvideva smeri razvoja 
elektrodistribucijskega sistema, ki bo 
v prihodnjih letih dele`en najve~jih 
sprememb.
Razvoj omre`ja bo prisiljen slediti tren-
dom informatizacije in digitalizacije 
omre`ja ter v dolo~eni meri sodelovati 
pri oblikovanju brezoglji~ne dru`be, 
ki ji sledi tudi strate{ka usmeritev Slo-
venije. En od pomembnih elementov 
brezoglji~ne dru`be bo tudi omre`je, 
s katerim se bo zagotavljala elektro-
mobilnost, ki je klju~na za vzpostavi-
tev brezoglji~ne dru`be. Energetski 
koncept bi moral nakazati tudi re{itve 
in pristope k tovrstnim izzivom.
Vsi scenariji so usmerjeni k ve~ji porabi 
elektri~ne energije (elektrifikacija pro-
meta in ogrevanja ter priklju~evanje 
razpr{enih obnovljivih virov). Ve~ino 
pove~anja potreb po elektri~ni energiji 
pa bo nosilo distribucijsko omre`je.«

Uro{ Bla`ica, Elektro Primorska: 
»V EKS ni nikjer natan~no dolo~eno fi-
nanciranje razvoja omre`ja oziroma ni 
jasne povezave med viri financiranja in 
zadanimi cilji razvoja distribucijskega 
omre`ja. Poleg ostalega v EKS kon~na 
cena elektri~ne energije, ki ima, kot 
vemo, ve~ komponent, ni dovolj raz-
delana.«
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Besedilo in fotografije: Kreativni laboratorij, d.o.o.

Elektro Maribor sodeluje v 
projektu Premakni porabo
S sodelovanjem pri projektu PREMAKNI PORABO lahko odjemalci dose`ejo 
prihranek pri stro{ku elektrike, hkrati pa s tem pripomorejo k u~inkovitej{emu 
delovanju elektroenergetskega omre`ja.  

Napredne tehnologije omogo~ajo 
preprost in u~inkovit nadzor nad po-
rabo elektri~ne energije. S tem lahko 
odjemalci u`ivajo enako ugodje ob 
ni`jih ra~unih za elektri~no energijo. 
Pri tem so klju~ni prav odjemalci. S 
sodelovanjem pri projektu PREMAK-
NI PORABO lahko dose`ejo prihranek 
pri svojem stro{ku elektrike, hkrati pa 
s tem pripomorejo k u~inkovitej{e-
mu delovanju elektroenergetskega 
omre`ja in svojemu lokalnemu okolju.

Projekt poteka v sodelovanju Elesa, 
kot sistemskega operaterja sloven-
skega prenosnega omre`ja, in japon-
ske agencije za napredne energetske 
in industrijske tehnologije NEDO. Za 
uvajanje najnovej{ih tehnolo{kih re{i-

tev bosta poskrbela japonsko podjetje 
Hitachi in slovensko podjetje Solvera 
Lynx ter druga slovenska podjetja, 
ponudniki tehnolo{kih re{itev in raz-
iskovalne organizacije, kot je Elektro-
in{titut Milan Vidmar. Klju~no vlogo 
kot partner pri izvajanju projekta 
ima Elektro Maribor, kot izvajalec 
nalog operaterja distribucijskega 
omre`ja. V lokalnem okolju sodeluje-
ta tehnolo{ko podjetje TECES in LEA – 
Lokalna energetska agentura spodnje 
Podravje.

Slovensko-japonski projekt PREMAKNI 
PORABO lahko omogo~a zanesljivej{o 
oskrbo z elektri~no energijo, hkrati pa 
predstavlja prilo`nost za doma~o in-
dustrijo in ni`je stro{ke za odjemalce. 

Mo`nost sodelovanja je omogo~ena 
vsem gospodinjstvom in malim po-
slovnim odjemalcem, ki so priklopljeni 
na razdelilno transformacijsko postajo 
Breg (RTP Breg) v ob~inah Star{e, MO 
Ptuj – ^etrtna skupnost Breg – Tur-
ni{~e, Cirkulane, Videm, Podlehnik, @
etale, Hajdina, Maj{perk, Makole in 
Kidri~evo in so `e v sistemu napredne-
ga merjenja. Sodelovanje v projektu 
je neodvisno od tega, s katerim do-
baviteljem imajo interesenti sklenjeno 
pogodbo o dobavi elektri~ne energije.

Projekt PREMAKNI PORABO se bo iz-
vajal od 1.12.2017 do 30.11.2018, 
rezultati pa bodo po zaklju~ku projek-
ta uporabni na nacionalni ravni.

PREMAKNI PORABO

Projekt Premakni porabo je bil predstavljen na novinarski konferenci, ki je potekala 12. oktobra.
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Pridru`eni v projekt bodo lahko z ak-
tivnim upravljanjem porabe elektri~ne 
energije prihranili pri stro{kih elek-
tri~ne energije, hkrati pa bodo lokal-
nim dru{tvom, klubom in organizaci-
jam omogo~ili, da pridobijo dodatna 
finan~na sredstva. [tevilo mest v pro-
jektu je omejeno, prijave so mogo~e do 
29.novembra 2017.

Vodja projekta, mag. Gregor Oma-
hen, je poudaril: »V Sloveniji `e dese-
tletja poznamo ve~ tarifne sheme, ki 
odjemalcem omogo~ajo, da elektriko 
ceneje porabljajo v ~asu, ko je omre`je 
manj obremenjeno. Sodobne tehnolo-
gije omogo~ajo, da te sheme nadgra-
dimo tako, da se v {e ve~ji meri pove~a 
obseg ~asa, ko je tarifa ni`ja, kar odje-
malcem daje ve~jo fleksibilnost v ~asih, 
ko zaradi potreb v sistemu potrebuje-
mo manj{o porabo elektri~ne energije. 
Zmanj{evanje odjema lahko nadomesti 
gradnjo dragih sistemskih elektrarn 
in je okolju prijazna re{itev. Odjemal-
ci v projektu dobijo prilo`nost, da so 
za svoje aktivno delovanje nagrajeni. 
Prek SMS sporo~ila bodo dobili obve-
stila o nastopih posebnih dogodkov v 
omre`ju, zaradi katerih je `eleno ~im 
ve~je zmanj{anje porabe elektri~ne 
energije. [tevilo tovrstnih dogodkov je 
majhno, zato vpliv na vsakdanje `ivlje-
nje odjemalcev ne bo velik.«

Direktor dru`be Eles, mag. Ale-
ksander Mervar, je ob za~etku pro-
jekta poudaril: »Ponosen sem, da sem 
skupaj s svojimi sodelavci v letu 2016 
prevzel vlogo in nalogo slovenskega 
partnerja  v slovensko-japonskem pro-
jektu NEDO in ga s tem prestavili iz 
mrtve to~ke, na kateri je bil ve~ kot tri 
leta. Rezultat na{ih lanskih aktivnosti 
je bil podpis sporazuma z NEDO/Hi-
tachijem novembra 2016. Upravi~eno 
ga lahko imenujem nacionalni projekt, 
saj poteka na {tevilnih lokacijah po 
celotni dr`avi in v skupnih aktivnostih 
zdru`uje elektro operaterje, ponudnike 
naprednih re{itev, raziskovalne orga-
nizacije ter lokalne skupnosti. O`je ga 
lahko pojmujemo kot skupni, pilotni 
projekt slovenskih elektro operaterjev 

na podro~ju pametnih omre`ij. 
Gre za 35 milijonov evrov te`ak pro-
jekt, japonska razvojna agencija NEDO 
bo prispevala 20 mio EUR nepovratnih 
sredstev, 15 mio EUR bo zagotovil 
ELES. Po kon~anju projekta bo ELES 
postal lastnik celotne infrastrukture in 
s tem bogatej{i za 20 milijonov nepo-
vratnih sredstev.
Rezultat projekta bo napredna infra-
struktura, ki bo slovenskim elektro ope-
raterjem pomagala izpolnjevati njihovo 
poslanstvo in pri~akovane zahtevane 
okolja po naprednih tehnologijah, iz-
bolj{ati kakovost storitev za odjemalce 
elektri~ne energije z uporabo trajno-
stnih, okolju prijaznih re{itev. S tem 
projektom smo oz. bomo omogo~ili 
{tevilnim slovenskim gospodarskim 
dru`bam in raziskovalno-izobra`eval-
nim institucijam, da implementirajo 
svoje znanje v sodelovanju z eno naj-
ve~jih svetovnih multinacionalk, japon-
skim Hitachijem. S tem si bodo, med 
drugim, kupili vstopnico za nastop na 
globalnem trgu elektroenergetskih sto-
ritev in proizvodov. Projekt NEDO, sku-
paj z ostalimi projekti iz sfere pametnih 
omre`ij, kot so SINCRO GRID, Future 
Flow, SUMO, WAMPAC, MIGRATE in 
drugi postavljajo ELES med najnapre-
dnej{e evropske sistemske operaterje 
prenosnih elektroenergetskih omre`ij.«
Predsednik uprave dru`be Elektro 
Maribor, mag. Boris Sovi~, je o pro-
jektu povedal: »Dru`ba Elektro Maribor 
za svoje odjemalce intenzivno gradi 
bolj robustna in pametna omre`ja. V 
sodobnih trajnostnih energetskih stra-
tegijah ima osrednjo vlogo prilagajanje 
odjema, zato je projekt “Izravnava ko-
nic in prilagajanje odjema na podro~ju 
RTP Breg” {e posebej pomemben. Ob-
mo~je desetih ob~in je izbrano zato, 
ker je na njem nadpovpre~no {tevilo 
mre`no integriranih obnovljivih virov 
in v daljinski sistem merjenja vklju~e-
nih odjemalcev. Na obmo~ju RTP Breg 
je namre~ in{taliranih 16,61 MW raz-
pr{enih virov, ki prispevajo 21 % pot-
rebne energije (v Sloveniji zna{a sicer 
ta dele` 11 %). Na obmo~ju RTP Breg 
je tudi `e ve~ kot 70 % merilnih mest 
vklju~enih v sistem naprednega mer-

jenja (v Sloveniji zna{a ta dele` prib-
li`no 50 %), hkrati pa imata na tem 
obmo~ju dve tretjini odjemalcev {e 
vedno enotarifno merjenje. Vklju~itev 
v projekt pa za odjemalca pomeni, da 
bo ob primernem ravnanju lahko imel 
u~inkovit lasten nadzor nad odjemom 
elektri~ne energije, ob enakem ugodju 
in ni`jih stro{kih.«

Direktorica Agencije za energijo, 
mag. Du{ka Godina, je poudarila 
{ir{i pomen projekta: »Projekt “Izrav-
nava konic / prilagajanje odjema na 
podro~ju RTP Breg”, je eden izmed 
dveh kvalificiranih pilotnih projektov 
na podro~ju pametnih omre`ij, ki jim 
je agencija odobrila uporabo kriti~ne 
koni~ne omre`ninske tarife.  V projektu 
bodo tudi najmanj{i odjemalci prilaga-
jali svoj odjem in pomagali izvajalcu na-
log operaterja distribucijskega omre`ja 
Elektro Maribor pri zmanj{evanju ko-
ni~nih obremenitev v omre`ju, s ~emer 
se zagotavlja ve~ja izkori{~enost obsto-
je~e infrastrukture in zmanj{anje ener-
getskega odtisa. Z vklju~itvijo ELES-a 
v projekt pa lahko pri~akujemo koristi 
tudi na podro~ju konkuren~nej{ega 
zagotavljanja sekundarne rezerve, ki 
vpliva na stabilnost celotnega energet-
skega sistema. Projekt je torej zastav-
ljen celovito in ~eprav je v svoji izvedbi 
lokalne narave bo lahko imel vpliv na 
zagotovitev spodbudnega regulativ-
nega okolja, ki bo omogo~il u~inkovi-
to uvajanje pametnih omre`ij, razvoj 
novih tr`nih storitev in s tem aktivno 
sodelovanje odjemalcev na trgu. Sle-
dnji bodo s svojo aktivnostjo vplivali ne 
samo na zni`evanje stro{kov temve~ 
tudi na doseganje podnebno okoljskih 
ciljev in s tem {ir{ih dru`benih koristi.«

Ve~ informacij je na voljo na spletni 
strani www.premakni-porabo.si ali na 
Lokalni energetski agenturi Spodnje 
Podravje, Pre{ernova ulica 18, Ptuj (tel. 
05 99 78 002).

PREMAKNI PORABO
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INOVACIJE

Na intranetnem zavihku 
(http://sremap47.em.si/Ino-
vacije/default.aspx) so do-
segljivi vse vsebine in grad-
niki Inovacijske platforme, 
vklju~no z vsemi evidentira-
nimi inovativnimi predlogi za 
obdobje IX. 2011–XII. 2016.  

Nagrajeni inovativni pre-
dlogi, inovativni vodja

Izbrane najuspe{nej{e pre-
dloge nagrajujemo v skladu 
s Pravilnikom za Sve`e ideje 
in Udarne projekte. Komisija 
letno predlaga predsedniku 
uprave nabor najuspe{nej{ih 
predlogov, izbranih v skladu 
s kriteriji. 

Besedilo: Bo`idar Govedi~, univ. dipl. in`. el., predsednik komisije

Ciljno usmerjena inovativnost
Pri prepoznavi najuspe{nej{ih predlogov dajemo {e pose-
ben poudarek inovativnim predlogom, s katerimi podpiramo 
zastavljene strate{ke cilje dru`be Elektro Maribor.

Ob inovativnih pristopih dru`be pri 
uvajanju novih tehnologij prav tako 
spodbujamo zaposlene, da svojo kre-
ativnost izrazijo s podajo predlogov. 
Inovativne predloge sistemati~no zbi-
ramo (evidentiramo), presojamo, oce-
njujemo in nagrajujemo.

Sistemati~no obravnavo predlogov 

zaposlenih smo za~eli v letu 2006 v 
okviru sistema kakovosti. Na osnovi 
analize delovanja sistema in `elene cilj-
no naravnane inovativnosti smo jeseni 
2011 vzpostavili Inovacijsko platformo 
(zajem, presoja, ocenjevanje in nagra-
jevanje idej) s potrebno metodologijo 
(Pravilnik za Sve`e ideje in Udarne pro-
jekte, Komisija za presojo in ocenje-

vanje inovativnih predlogov). V letih 
2011–2013 smo obravnavali predloge 
Sve`ih idej in Udarnih projektov in z 
letom 2014 nabor predlogov raz{irili 
{e na Koristne predloge (ocenjevanje 
letne delovne uspe{nosti zaposlene-
ga). Z letom 2017 ob Sve`ih idejah in 
Udarnih projektih prepoznavamo tudi 
najuspe{nej{e Koristne predloge: 
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Evidentirani inovativni predlogi

Predlogi

Leto Mala izbolj{ava/ 
mali koristni predlog

Inovativni  
predlogi

2006 10
2007 10
2008 7
2009 5
2010 14
2011 (I–-VIII) 34
2011 (IX–-XII) 17
2012 15
2013 14
2014 44
2015 33
2016 51

Skupaj 174

Nagrajeni/najuspe{nej{i predlogi

Koristni 
predlogi 

Sveže  
ideje 

Udarni 
projekti

- 1

1 -

3 -

2 1

2 -

4 1 -

4 9 2

Evidentirani inovativni predlogi 
v dru`bi Elektro Maribor med 

letoma 2006 in 2016
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Leto Inovativni predlog Vrsta Prijavitelji Neto nagrada (EUR)

2016

Uporaba rezultatov AMI za elektroenergetsko 
analizo (ume{~anje RV)

Sve`a ideja

Alojz Domanjko 400

Denis Duh 400

Du{an Kaiser 400

Kle{~enje lesenih drogov z lesenimi kle{~i

Koristni 
predlog

Toma` Bencak 200

Interni Pravilnik za opremo monterja, monterske in 
gradbene skupine

Du{an Mur{ec 200

ePla~ilna lista Simona Vauhnik 200

Nova postavka na ceniku storitev Milena Rajh 200

2015
Izdelava informacijske podpore za popis osnovnih 
sredstev Sve`a ideja

Gregor Bezjak 150

TP 50 kVA na zmozni~enem drogu Andrej Zemlji~ 150

2014

Merjenje neionizirajo~ega
elektromagnetnega sevanja in kalibracija
meril

Udarni
projekt

Andrej Babenko 160

Jo`e Leskovar 160

Stojan Vujini} 160

Iztok Bra~ko 160

Sa{o Vukadinovi} 160

Fotografska in filmska dokumentacija
trase DV 110 kV z multikopterjem Sve`a ideja

Zoran Zadek 80

Dean Ogrizek 80

Neskon~ni zatik priveza Vili Breg 80

2013

Popis NN omre`ja s tabli~nim
ra~unalnikom

Sve`a ideja

Toma` Ti~ 50

Robert Du{ej 50

Samodejno nosilno zapiralo
grabe`a

Vili Breg 50

Du{an Javnik 50

Za~asno vpenjanje vodnikov Slavko Vin~ec 50

2012 Priprava za pranje transformatorja Sve`a ideja Bo{tjan Behin 150

Inovativni vodja: V obdob-
ju IX. 2011–XII. 2016 so zaposleni v 
slu`bi razvoja in na~rtovanja podali 
najve~ inovativnih predlogov. Z nede-
narno nagrado (primernim strokov-
nim izobra`evanjem) se nagradi vodja 
slu`be g. Franc Toplak. 

Ciljno usmerjena inovativnost

Pri prepoznavi najuspe{nej{ih predlo-
gov dajemo {e poseben poudarek 
inovativnim predlogom, s katerimi 
podpiramo zastavljene strate{ke cilje 
dru`be Elektro Maribor:

1. Digitalizacija/avtomatizacija/
mehanizacija procesov dela 
Cilj: Izbolj{ati u~inkovitost poslovanja

2. Pristopi za izbolj{anje slabih na-
petostnih razmer (SNR), izbolj{a-
nje kazalnikov neprekinjenosti 
napajanja (SAIDI/SAIFI), zmanj{a-
nje izgub elektri~ne energije v 
omre`ju; pod pristopi razumemo teh-
ni~ne re{itve (nove ali neuporabljene), 
spremembe delovnih procesov, upora-
ba (novih) tehnologij/materialov.

Cilj: Izbolj{ati kakovost dobave el. ener-
gije in zmanj{ati izgube el. energije

3. Nadgradnja obstoje~ih/razvoj 
novih storitev oz. poslovnih mo-
delov; samostojno ali v sodelovanju 
z zainteresiranimi stranmi/dele`niki; 
»odprto inoviranje« na podro~ju digi-
talnih storitev/IoT.

Cilj: Pove~anje prihodkov na trgu

Nagrajeni predlogi 2012–2016:



18infotok / november / 1 / 2017

Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografije: Timotej ^elofiga 

Elektro Maribor ima  
inovativne sodelavce
Okolje, v katerem `ivimo in delujemo, se ves ~as in vse hitreje spreminja, vpliva na 
na{a `ivljenja. Za gospodarske dru`be je vitalnega pomena soustvarjati spremem-
be in upravljati z njimi. Bolj drzni, med katere s ponosom {tejemo {tevilne za-
poslene v dru`bi Elektro Maribor, spremembe tudi ustvarjajo. Inovativni predlogi 
na{ih sodelavcev prispevajo k uspe{nosti dru`be Elektro Maribor.

Ker predstavlja ele-
ktrodistribucija in-
frastrukturo trajno-
stnega razvoja, so 
inovativni predlogi 
na tem podro~ju {e 
posebej pomembni 
za prehod v nizko-
oglji~no dru`bo. Po-
nosni smo na ideje 
na{ih sodelavcev, ki 
so odraz kreativnosti 
in `elje po nenehnem 
izbolj{evanju poslova-
nja. Elektro Maribor 
vsako leto nagrajuje 
svoje najbolj inova-
tivne sodelavce in jim 
podeli priznanja. Ino-
vativni predlogi na{ih 
sodelavcev, {e posebej 
tisti, ki nastanejo kot produkt dela ali 
v namen izbolj{anja le-tega, prispevajo 
k uspe{nosti dru`be Elektro Maribor, s 
tem pa tudi k zanesljivi in kakovostni 
oskrbi prebivalstva in gospodarstva z 

elektri~no energijo.
Leto{nji prvonagrajeni predlog omo-
go~a u~inkovitej{o mre`no integracijo 
obnovljivih virov energije. Programsko 
orodje, aplikacija za napoved stanja v 

omre`ju, uporablja elektri~ne veli~ine iz 
naprednih merilnih sistemov, kar omo-
go~a u~inkovitej{e postopke mre`ne 
integracije malih elektrarn v elektrodi-
stribucijsko omre`je.

Sve`a ideja:  
Uporaba rezultatov AMI za elektroenergetsko 
analizo (ume{~anje razpr{enih virov – RV) avtorjev 
Alojza Domanjka, Denisa Duha in Du{ana Kaiserja
Skupno sodelovanje med slu`ba-
mi lahko prispeva k skupnemu 
dose`ku podjetja, so prepri~ani 
nagrajeni avtorji sve`e ideje, 
sodelavci iz slu`be razvoja.

Nam lahko na kratko opi{ete svo-
jo sve`o idejo? Kdaj je ta nastala?
Ideja za inovacijo je nastala med delov-
nim procesom, saj je bilo treba nujno 
nekaj ukreniti glede poenostavitve de-

lovnega procesa na~rtovanja omre`ja. 
Ena izmed delovnih nalog slu`be ra-
zvoja je tudi izdajanje soglasij za odje-
malce in razpr{ene vire. Prav tako smo 
zavezani k doslednemu spo{tovanju 
ZUP (zakon o upravnem postopku), 
ki nam pogojuje, da SZP (soglasje za 
priklju~itev) izdamo v 30 dneh od po-
polne vloge. Na na{em obmo~ju je 
bilo do konca leta 2015 priklju~enih 
`e 1.317 razpr{enih virov. Tako ima-

INOVATORJI

Podelitev priznanj najbolj{im inovatorjem preteklega leta



19 infotok / november / 1 / 2017

mo po {tevilu priklju~enih RV (razpr{e-
nih virov) in po priklju~ni mo~i najve~ 
priklju~enih RV v primerjavi z ostalimi 
distribucijami. 
Lani se je po novi izdani uredbi za 
son~ne elektrarne do priklju~ne mo~i 
11 kW (samooskrba) ponovno pove~a-
lo zanimanje za priklju~evanje v obno-
vljive vire. Pred vsakim priklju~evanjem v 
RV se mora v slu`bi razvoja izdelati EEA 
(elektroenergetska analiza) in se dolo~i-
ti to~ka vklju~itve novega razpr{enega 
vira. Velika te`ava pri priklju~evanju 
RV je, da moramo RV (samooskrbo) 
priklju~iti za merilnim mestom, torej 
tam, kjer je odjemalec, v skladu z na-
vodili za priklju~evanje proizvajalcev do 
10 MW (navodila SONDO). Ker smo v 
preteklosti priklju~ili `e ogromno RV, 
nam v skladu z omenjenimi navodili ne 
uspe priklju~iti novih samooskrb brez 
izvedbe meritev na terenu. Preostane 
nam samo, da v skladu s standardom 
SIST EN 50160pred izra~unom naro~i-
mo sedemdnevne meritve. To pa nam 
vzame spet dodaten ~as in podalj{a 
postopek izdaje soglasja.
Ideja je nastala, ker se je zaradi uvedbe 
samooskrbe za~elo veliko zanimanje za 
izgradnjo elektrarn, kar je povzro~ilo, 
da je na~rtovalec omre`ja prejel `e do 
15 vlog za izra~un naenkrat. Za skoraj 
vseh 15 vlog so bile potrebne sedem-
dnevne meritve, slednje pa bi povzro~i-
lo zastoj v izdaji soglasij. Imeli smo dve 
mo`nosti. Najprej to, da izdamo SZP na 
pamet, ~esar si seveda ne ̀ elimo, ali pa 
da najdemo drugo mo`nost. Ta mora 
biti tak{na, da so podatki ustrezni in se 
lahko nanje zanesemo. Tako smo pri{li 
do ideje, da podatke pridobimo iz me-
ritev {tevcev, ki jih je vgradila Slu`ba za 
merjenje elektri~ne energije na nizko-
napetostni strani transformatorske po-
staje, ki omogo~ajo meritve vrednosti, 
ki jih v slu`bi potrebujemo. Ena izmed 
mo`nosti je tudi meritev spremljanje 
napetostnega profila in koni~ne obre-
menitve zasedenosti transformatorja.
Vam je sve`o idejo uspelo 
uresni~iti v dru`bi Elektro Mari-
bor? Je ta za`ivela tudi v okviru 
va{ega delovnega procesa?
Pot do podatkov meritev je bila te`ja, 

kot smo sprva predvidevali. Ovire niso 
bile samo tehni~ne, ampak tudi orga-
nizacijske. ^e ho~emo, da sistem za 
pridobivanje meritev deluje, potrebu-
jemo sodelovanje Slu`be za merjenje 
elektri~ne energije in Slu`be za infor-
matiko in telekomunikacije. V Slu`bi 
za merjenje elektri~ne energije imajo 
ve~ razli~nih baz podatkov, v kate-
re se shranjujejo meritve iz razli~nih 
tipov {tevcev razli~nih proizvajalcev. 
Zaradi razli~nih modelov podatkov in 
drugih dejavnikov je te podatke te`ko 
zdru`iti v enotno obliko. Zato smo se 
z gospodom Bo{tjanom Horvatom 
iz Slu`be za merjenje elektri~ne 
energije dogovorili, da nam te po-
datke mese~no zdru`i v enotno obliko 
in jo prenese v za~asno tabelo na bazi 
podatkov. Obliko te tabele smo pred-
hodno definirali glede na to, katere 
vrednosti meritev potrebujemo, in gle-
de na to, kar je sploh mogo~e s {tevci 
te tehnologije meriti. Zato, da se lahko 
ti podatki zdru`ijo pod {ifro iz baze 
tehni~nih podatkov, se je {tevcem pri-
pela tudi {ifra transformatorske postaje 
in {ifra celice, v kateri je transformator. 
Podatki v tabeli se potem prenesejo v 
bazo podatkov, iz katere se lahko po-
datki nemoteno ~rpajo za razli~ne apli-
kacije, kar nam je uredil g. Toma` Ti~ 
iz Slu`be za informatiko in teleko-
munikacije. Za uporabo teh podatkov 
smo ustvarili aplikacijo za pregled me-
ritev transformatorskih postaj, kje lah-
ko spremljamo delovne in jalove mo~i 
ter napetosti na transformatorju. Za 
la`ji dostop do te aplikacije smo uredili 
sloj v SDMS, iz katerega lahko kli~emo 
to aplikacijo. Dodatno smo nadgradi-
li tudi aplikacijo Odjemalci in merilna 
mesta, ki smo ji v zavihek meritve do-
dali {e mese~ne in letne maksimalne 
koni~ne mo~i.
Pridobljene meritve smo lahko z 
ustreznim modelom nizkonapetostne-
ga (NN) omre`ja uporabili v program-
skem paketu GREDOS in izdelali ustre-
zno EEA, na podlagi katere se je izdalo 
soglasje za proizvajalca elektri~ne ener-
gije. Velika prednost pridobljenih me-
ritev je ta, da smo si pridobili podatke 
za dalj{e ~asovno obdobje, saj smo 
namesto 672 opravljenih 15-minu-

tnih meritev pridobili ve~ kot 30.000 
15-minutnih vrednosti. ^asovne koristi 
pri izra~unu v slu`bi nismo pridobili, 
smo pa lahko pravo~asno izdelali EEA 
in tako brez prito`b realizirali izdajo 
SZP, saj smo meritve pridobili `e na 
podlagi izmerjenih vrednosti. Meritve 
so koristne tudi referentom za soglas-
ja, saj lahko od~itajo letno in mese~no 
maksimalno koni~no obremenitev 
transformatorjev. Zahvalili bi se Slu`bi 
za merjenje elektri~ne energije in Slu`bi 
za informatiko in telekomunikacije, da 
nam je s pridobivanjem podatkov po-
magala in nam jih a`urno urejala. Ta 
ideja nam nazorno poka`e, kako lahko 
skupno sodelovanje med slu`bami pri-
speva k skupnemu dose`ku podjetja in 
da ni pri{lo do zastoja izdaje soglasij za 
priklju~evanje. 
Kak{en je morebitni nadaljnji 
razvoj va{e sve`e ideje?
Letos smo idejo {e nadgradili. V GIS 
programsko orodje SDMS smo vgradili 
grafi~ni prikaz transformatorskih po-
staj, v katerih imamo meritve. Torej je 
narejena povezava med rezultati meri-
tev na nizkonapetostni strani trans-
formatorskih postaj in programskim 
orodjem SDMS. Zadeva se je realizirala 
tako, da lahko samo s klikom na trans-
formatorsko postajo, ki ima vgrajen 
{tevec, dobimo rezultate meritev. Prav 
tako je treba poudariti, da se v SDMS 
po namestitvi {tevca na terenu samo-
dejno a`urira sistem, da je po priklju~i-
tvi vidno, da imamo na `elenem TP-ju 
priklju~en {tevec. Trenutno imamo me-
ritve na 526 transformatorjih od skup-
no 3969 v lasti Elektra Maribor. 
Pri tej sve`i ideji je zelo pomembno 
to, da pri izvedbi niso nastali stro{ki, 
saj se je celotna ideja realizirala znot-
raj podjetja. G. Du{an Kaiser in g. 
Alojz Domanjko sta skrbno pazila na 
to, da je oblika podatkov tak{na, da se 
lahko ti ~im bolj u~inkovito izkoristijo 
pri njunem delu, g. Duh pa je skrbel 
za tehni~no izvedbo ideje in nadgradil 
aplikaciji SDMS in Odjemalci tako, da 
lahko prikazujeta podatke meritev na 
do uporabnika prijazen na~in.
Za to idejo `e pripravljamo dodatne 
nadgradnje in stremimo k digitalizaciji 
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podatkov ter prikaz podatkov v sple-
tni obliki. Treba je povedati, da je bilo 
opravljenega `e mnogo dela, temelji 
so `e postavljeni, sistem je treba {e do-
datno graditi, da bomo neko~ imeli vse 
`elene podatke daljinsko dostopne.

Prikaz meritev koni~nih mo~i v aplikaciji Merilna mesta in odjemalci

Prikaz TP, ki imajo meritve v SDMS

Prikaz aplikacije, ki izpi{e tabelo meritev za izbrano leto, ter dinami~ni graf napetosti

Koristen predlog:  
Priprava internega pravilnika za opremo monterja, 
monterske skupine in gradbene skupine avtorja 
Du{ana Mur{eca

Dobitnik priznanja Du{an Mur{ec 
nam je prav tako predstavil svoj 
koristni predlog.
Nam lahko na kratko opi{ete svoj 
koristni predlog?
K pripravi ideje za pripravo pravilnika 
me je vodilo moje delo, pri katerem sem 
se sre~eval s pripravo javnih razpisov s 
podro~ja orodja, varnostne za{~itne 
opreme in vozil. Ko pregleduje{ `elje, ki 
jih navajajo v planu, in potrebe po opre-
mi, se vpra{a{, kaj je res nujno potrebno 
in kaj je tisti del dodanega nekaj ve~. 
Zelo te`ko je zdru`iti nekaj skupaj.
Ko nabavi{ neko opremo, pa dobi{ ve-
liko vpra{anj v smislu, zakaj imajo oni 
tak{no opremo, mi pa ne. Velikokrat ti 
ne znajo niti pravilno pojasniti, zakaj ne-
kaj potrebujejo in kje bodo to uporabili. 
Bolj je vpra{anje, kateri standardi in pre-
izkusi so potrebni za uporabo ne~esa.
Na podro~ju dru`be Elektro Maribor je 
treba zagotoviti vsem delavcem enako 
kvalitetno orodje za opravljanje enakih 
procesov, skozi delo smo zelo dobro 
dodelali varnostne pasove, ki so enotni 

za vse z zelo dobrim sodelovanjem slu`-
be varstva pri delu.
Skozi pravilnik bi postavljal neko nit 
opreme in za{~ite delavca. Poenoten bi 
bil vozni park od osebnih vozil, kombi-
jev, tovornih vozil do gradbene meha-
nizacije.
Kaj je prednost omenjenega ko-
ristnega predloga v praksi?
Pravilnik bi podajal neko osnovo za 
na~rtovanje opreme in la`jo pripravo 
razpisov. Pri pripravi pravilnika bo sode-
lovalo ve~ delovnih skupin, ki bodo do-
polnjevale priloge, skrbele za a`urnost 
nadrejene zakonodaje ter ga dopolnje-
vale s katalogi opreme.
La`je bo zasledovati opremo, nadzor 
izkori{~enosti in uporabnosti te. @ele-
li bi uvesti {e ~rtne kode opreme, ki bi 
bila vezana na osebo, skupino oziro-
ma na opremo v delovnem vozilu. Prek 
enotnega seznama bi se la`je dolo~ila 
{tevilo periodi~nih pregledov, starost 
opreme itd. Prihranil bi se ~as preverja-
nja evidence, la`je naro~anje in potrebe.

Ali bo va{ koristni predlog reali-
ziran v dru`bi Elektro Maribor? 
Kak{en je morebitni nadaljnji 
razvoj koristnega predloga?
Najprej je potrebno oblikovanje delov-
nih skupin za posamezna podro~ja iz 
varstva pri delu, vzdr`evanja in gradenj. 
Pri tem ne smemo pozabiti {e na ko-
vinsko delavnico in merilni laboratorij. 
Vsak bo prispeval k dopolnjevanju in 
izbolj{anju pravilnika, ki se bo nenehno 
a`uriral in dopolnjeval.
Pravilnik bo vseboval priloge in nabor 
opreme (opisi, karakteristike, standarde 
…). V njem bo nabor opreme, potrebne 
za potrebe delavca. 
Ste o svojem koristnem predlogu 
razmi{ljali `e dlje ~asa oz. je bila to 
ideja, ki je nastala v nekem trenut-
ku? Kje ste dobili navdih?
Ideja je rastla ̀ e dalj ~asa, vsekakor pa bi 
rad, da se uresni~i. S tem ̀ elimo poeno-
titi nabor opreme in tudi enakopravno 
obravnavati vse zaposlene v podjetju. 
Predvsem pa skrbeti za varno in nemo-
teno delo. Dobrodo{li so predlogi iz 
skupin GIZ-a, kaj uporabljajo tudi druge 
distribucije v RS.
Bi {e kaj dodali na koncu?
Uspe{no sodelovanje s sodelavci pri 
pripravi pravilnika.



21 infotok / november / 1 / 2017

INOVATORJI

Koristen predlog:  
ePla~ilna lista avtorice Simone Vauhnik 

Leto{nja dobitnica priznanja, so-
delavka Simona Vauhnik, nam je 
zaupala ve~ o svojem koristnem 
predlogu.
Nam lahko na kratko opi{ete svoj 
koristni predlog?
Podan koristni predlog se nana{a 
na uvedbo elektronskega sistema 
upravljanja pla~ilnih list, ki zajema 
vro~anje pla~ilnih list zaposlenim po 
elektronski po{ti in hrambo teh v ele-
ktronski obliki. Posamezna pla~ilna li-
sta v PDF-obliki se zaklene z geslom 
in posreduje na elektronske naslove 
zaposlenim. Zaposleni bo do prejete 
pla~ilne liste dostopal s svojim indivi-
dualnim geslom, s ~imer bo zagoto-
vljena varnost podatkov.
Kaj je prednost omenjenega ko-
ristnega predloga v praksi?
Prednosti e-pla~ilne liste so v tem, da 
ni fizi~nega razvr{~anja in razdeljeva-
nja pla~ilnih list zaposlenim v papirni 

obliki, kar bo za zaposlene, ki so to iz-
vajali, pomenilo prihranek ~asa in ve~-
jo produktivnost na ostalih podro~jih 
njihovega dela. Prav tako prina{a 
prihranek pri materialnih stro{kih (po-
rabi papirja, tiskanju in kuvertiranju 
pla~ilnih list). Prednost je tudi v ele-
ktronski hrambi prejetih pla~ilnih list. 
Delujemo v ~asu vse ve~jega elektron-
skega poslovanja, zato je prav, da tudi 
na{e podjetje izkoristi prednosti tega.
Ali bo va{ koristni predlog reali-
ziran v dru`bi Elektro Maribor? 
Kak{en je morebitni nadaljnji 
razvoj koristnega predloga?
Uvedba e-pla~ilne liste prina{a koristi 
za vse zaposlene v dru`bi, saj jim bo 
omogo~ala hitro dostopnost in iska-
nje prejetih pla~ilnih list, ko jih bodo 
potrebovali. Ideja bo realizirana ob 
uvedbi nove programske re{itve Mi-
crosoft Dynamics AX v podjetju, ki se 
bo za~ela uporabljati s 1. januarjem 

2019. Tako bi nadalje `eleli vro~ati 
tudi ostala obvestila zaposlenim, kot 
so obvestila o izpla~anem dohodku 
preteklega leta za namen letne doho-
dnine, letne pla~ilne liste, obvestila o 
{tevilu dni letnega dopusta in podob-
no.
Ste o svojem koristnem predlogu 
razmi{ljali `e dlje ~asa oz. je bila 
to ideja, ki je nastala v nekem 
trenutku? Kje ste dobili navdih?
Ideja je nastala v nekem trenutku v 
~asu izpla~ila pla~e ob zamudnem 
pre{tevanju in razvr{~anju pla~ilnih 
list za razdelitev zaposlenim. Takrat 
sem pomislila, da bi bilo posredovanje 
pla~ilnih list prek elektronske po{te 
veliko enostavnej{e in da lahko sama 
naredim prvi korak k temu, to je z za-
pisom in realizacijo te ideje.
Bi {e kaj dodali na koncu?
Prejetega priznanja in nagrade za po-
dan koristni predlog sem zelo vesela 
in sta mi potrditev, da svoje delo op-
ravljam dobro.

Koristen predlog:  
Nova postavka na ceniku storitev avtorice Milene Rajh

Dobitnica priznanja je tudi so-
delavka Milena Rajh, ki nam je 
prav tako zaupala ve~ o svojem 
koristnem predlogu.
Nam lahko na kratko opi{ete svoj 
koristni predlog?
Predlagala sem novo postavko v ceni-
ku storitev, to je najem transformator-
ja na dan.
Kaj je prednost omenjenega ko-
ristnega predloga v praksi?
V na{i enoti SE Ljutomer vzdr`ujemo 
ve~ kot 150 transformatorskih postaj 
v lasti drugih pravnih in fizi~nih oseb. 
^e nastanejo okvare na transforma-
torjih, jih je na{e podjetje sposobno 
v zelo kratkem ~asu zamenjati z de-
lujo~imi, kar predstavlja konkuren~no 
prednost. Zdaj smo na cenik uvrstili 
tudi ceno za najem transformatorja 
na dan glede na zmogljivost.

Ali bo va{ koristni predlog reali-
ziran v dru`bi Elektro Maribor? 
Kak{en je morebitni nadaljnji 
razvoj koristnega predloga?
Koristni predlog je `e upo{tevan v ce-
niku storitev podjetja, ki velja od 1. 1. 
2017. Idejo bi lahko nadgradili tako, 
da bi potencialnim naro~nikom kot 
alternativo pri gradnji transformator-
skih postaj in nakupih transformator-
jev ponudili tudi najeme transforma-
torjev. Za tak{en na~in financiranja 
nakupa transformatorjev bi bili za-
interesirani novi podjetniki, ki {e ni-
majo dovolj lastnega kapitala. Kako 
uspe{ni bomo pri tem, je odvisno od 
povpra{evanja na trgu.
Ste o svojem koristnem predlogu 
razmi{ljali `e dlje ~asa oz. je bila 
to ideja, ki je nastala v nekem 
trenutku? Kje ste dobili navdih?

Predlog sem imela v mislih `e nekaj 
~asa. Konkretni dogodki pri delu so 
bili samo pika na i, da to tudi zapi{em. 
Bi {e kaj dodali na koncu?
Zaposleni v podjetju imamo veliko 
dobrih idej, ki jih realiziramo, dajmo 
jih {e zapisati, da bodo vsem v pod-
jetju v pomo~ pri uspe{nem delu ter 
spodbuda za nenehno izbolj{avo po-
slovanja dru`be Elektro Maribor d.d.

Milena Rajh je prejela priznanje za koristen 
predlog.
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Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografije: sodelavci iz OE in SE 

[tevilne investicije za  
bolj kakovostno oskrbo  
z elektri~no energijo
Rekonstruirali smo nizkonape-
tostno omre`je v Kraljevcih 
V naselju Kraljevci, v neposredni bli`ini 
Cerkvenjaka, smo izvedli rekonstrukci-
jo nizkonapetostnega omre`ja TP Kra-
ljevci. Sodelavci iz OE Gornja Radgona 
so samonosilni kabelski snop zame-
njali z zemeljskim kablom.
Investicija, ki je vredna 18.000 evrov, 
je tako odjemalcem zagotovila bolj 
kakovostno napajanje z elektri~no 
energijo.

Rekonstruirali smo nizkonape-
tostno omre`je v Zagorcih 
V naselju Zagorci, v neposredni bli`ini 
Jur{incev, smo izvedli rekonstrukcijo 
nizkonapetostnega omre`ja TP Zagor-
ci, izvod 3, smer Jur{inci.
Sodelavci OE Gornja Radgona so re-
konstrukcijo izvedli zaradi dotraja-
nosti omre`ja in potreb po pove~anju 
mo~i, tako da so samonosilni kabelski 
snop zamenjali z zemeljskim kablom.
Vrednost investicije je 29.000 evrov.

Zamenjali smo stojna mesta na 
daljnovodu Presika–Obhova 
Zaradi zagotovitve izbolj{ane zaneslji-
vosti obratovanja daljnovoda za odje-
malce smo februarja zamenjali stojna 
mesta na daljnovodu Presika–Obhova.
Daljnovod Presika napaja transforma-
torske postaje in posledi~no oskrbuje 
odjemalce z energijo na obmejnem 
podro~ju. Del daljnovoda poteka po 
kmetijskih povr{inah, odcepi daljno-
voda pa so v ve~jem delu te`je do-
stopni, zato so sodelavci SE Ljutomer 
morali nekaj drogov postaviti ro~no. 
Delo je bilo zahtevno tudi zaradi spre-
minjajo~ih se vremenskih razmer.
Izklopov odjemalcev najprej niso do-
pu{~ale izjemno nizke temperature, po-
zneje pa je dela ote`evala {e odjuga, kar 
je zaradi razmo~enega terena zahtevalo 
povsem druga~en pristop k delu.
Vrednost investicije je 14.100 evrov.

Zgradili smo novo transformator-
sko postajo Spodnja [~avnica 6 
in jo vklju~ili v omre`je 
Za izbolj{anje kakovosti napajanja odje-
malcev z elektri~no energijo smo zgra-
dili novo transformatorsko postajo.
Nizkonapetostno omre`je TP Spodnja 
[~avnica 6 je bilo napajano iz TP Spo-
dnja [~avnica 5, izvod 1, smer {ola. 
Za izbolj{anje kakovosti napajanja 
odjemalcev z elektri~no energijo smo 
zgradili novo plo~evinasto transfor-
matorsko postajo, dotedanjo pa de-

montirali in prestavili bolj ju`no. Nova 
transformatorska postaja napaja 21 
odjemalcev elektri~ne energije.
TP Spodnja [~avnica 6 smo nato 
vklju~ili v obstoje~e srednjenapetostno 
distribucijsko omre`je s srednjenape-
tostnim kablovodom na 20-kilovoltni 
odcep daljnovoda Lastomerci na stoj-
no mesto 4, na katero smo montirali 
vertikalni lo~ilnik z ozemljitvenimi no`i.
Vklju~itev TP Spodnja [~avnica 6 v niz-
konapetostno omre`je smo izvedli z 
novim zemeljskim kabelskim izvodom. 
Dela so od septembra do novembra 
preteklega leta opravili sodelavci na{e 
Storitvene enote Ljutomer.
Vrednost celotne investicije je 90.000 
evrov.

Rekonstruirali smo omre`je na 
daljnovodu Rogoznica–Desenci 
Severozahodno od Ptuja, na dveh 
dalj{ih odsekih 20-kilovoltnega dalj-
novoda Rogoznica–Desenci, sektor 
Nova vas–Placar, smo zamenjali gole 
vodnike z univerzalnim kablovodom v 
skupni dol`ini 3600 m. Zamenjali smo 
tudi nekatera opori{~a.
Investicija je bila izvedena za izbolj{a-
nje kakovosti napajanja odjemalcev z 
elektri~no energijo. Po zaklju~enih de-
lih ima tiso~ odjemalcev izbolj{ano ka-
kovost in dobavo elektri~ne energije.
Sodelavci na{e Storitvene enote Ma-
ribor so investicijo za~eli januarja s 
pripravo delovi{~a, februarja so izva-
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jali zamenjavo drogov in monta`o ka-
blovodov po odsekih. Dela so zaklju~ili 
marca 2017.
Ob izvajanju del na 20-kilovoltnem 
daljnovodu je bila vsak dan motena 
dobava elektri~ne energije nekaj manj 
kot 400 odjemalcem. Za ~im manj to-
vrstnih prekinitev smo vzporedno s to 
investicijo izvajali zamenjavo drogov na 
pripadajo~ih odcepih tega daljnovoda. 
Dela na teh odcepih izvajajo gradbeno 
monta`ne skupine na{ega Nadzor-
ni{tva Ptuj in Nadzorni{tva Maj{perk.
Vrednost investicij, s katero pomembno 
pove~ujemo robustnost omre`ja, je 
170.000 evrov.

Zgradili smo novo transformator-
sko postajo Precetinci 4 
Za izbolj{anje kakovosti dobavljene 
elektri~ne energije odjemalcem smo 
v Precetincih, naselju v Ob~ini Ljuto-
mer, zgradili novo transformatorsko 
postajo, ki je postavljena ob glavni 
cesti.
Nizkonapetostno omre`je nove TP 
Precetinci 4 je bilo do zdaj napajano iz 
TP Precetinci 1, izvod 2, smer Kur{inci. 
Del izvoda se bo tudi zdaj napajal iz 
dosedanje transformatorske postaje, 
preostali del pa smo prevezali v novo 
postajo, ki napaja osem odjemalcev 
elektri~ne energije. Transformator-
sko postajo smo v srednjenapetostno 
omre`je vklju~ili iz obstoje~ega 20-ki-
lovoltnega daljnovoda Bolehne~ici, 
napajanega iz RTP Ljutomer, 20-ki-
lovoltni izvod Cezanjevci. Vklju~itev 
TP Precetinci 4 v srednjenapetostno 
omre`je smo izvedli z novim ze-
meljskim kablom, prav tako smo jo 
vklju~ili v nizkonapetostno omre`je.
Dela so opravljali sodelavci na{e Stori-
tvene enote Ljutomer, elektromonterji 
in gradbeni delavci.
Dela smo za~eli februarja, zaklju~ena 
so bila marca. Investicija, s katero smo 

izbolj{ali kakovost oskrbe z elektri~no 
energijo za odjemalce, je vredna 
64.000 evrov.

Rekonstruirali smo srednjena-
petostni 20-kilovoltni daljnovod 
Studenice 
Med Polj~anami in Studenicami smo 
rekonstruirali srednjenapetostni 20-ki-
lovoltni daljnovod Studenice 1. Z 
obnovo tega povezovalnega daljno-
voda smo dosegli ve~jo obratovalno 
zanesljivost in izbolj{anje kakovosti 
dobavljene elektri~ne energije za od-
jemalce, ki se oskrbujejo iz desetih 
transformatorskih postaj.

Dela, ki so jih opravili sodelavci na{e 
Storitvene enote Maribor, so potekala 
februarja. Vrednost celotne investicije 
je 53.800 evrov.

Rekonstrukcija srednjenape-
tostnih celic v RTP Murska Sobota 
Rekonstruirali smo srednjenapetostne 
celice v razdelilni transformatorski po-
staji Murska Sobota 110/20 in 20/35 
kV.
Zaradi potrebe po pove~anju {tevila 
izvodov smo poru{ili {est celic v zidani 
izvedbi in jih nadomestili s 14 novimi, 
kovinsko oklopljenimi celicami. S tem 
sta omogo~ena {iritev srednjenape-
tostne kabelske mre`e za potrebe pre-
bivalstva in gospodarstva na podro~ju 

Murske Sobote ter priklop energetsko 
napajalne postaje Murska Sobota za 
potrebe `eleznice.
Vsa gradbena dela pri ru{itvi obstoje~ih 
celic in pripravi prostora za monta`o 
nove opreme ter elektromonta`na dela 
je izvedla gradbena ekipa na{e Storit-
vene enote Ljutomer. Rekonstrukcija, 
ki smo jo za~eli poleti 2016, je bila 
zaklju~ena februarja letos.
Vrednost investicije je 500.000 evrov.

Prekmurje: izbolj{ali smo napa-
janje Copekovega mlina z elek-
tri~no energijo 
Z Ob~ino Velika Polana, ki je investi-
tor, izbolj{ujemo kakovost napajanja 
z elektri~no energijo znanega objekta 
Copekov mlin. Letos bo objekt tudi 
prizori{~e snemanja ve~jega televizij-
skega projekta.
Objekt je po nizkonapetostnem omre`ju 
napajan iz transformatorske postaje 
Mala Polana. Zaklju~ni del omre`ja, 
dolg 860 m, ki je v prostozra~ni izvedbi, 
smo nadomestili s kabelskim izvodom v 
zemeljski izvedbi. Za izbolj{anje nape-
tostnih razmer je na koncu trase vgrajen 
{e napetostni stabilizator, ki je montiran 
na betonskem drogu. Investicija je bila 
zaklju~ena avgusta.
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24infotok / november / 1 / 2017

POSLOVANJE

Besedilo: Sandi Šprah

Elektro Maribor  
poslovno leto 2016 zaklju~il  
z rekordnim dobi~kom
Dru`ba Elektro Maribor je leto 2016 zelo uspe{no zaklju~ila, saj je presegla 
na~rtovan dobi~ek in tudi dobi~ek v predhodnem letu. 

V letu 2016 smo v dru`bi Elektro Ma-
ribor dosegli ~isti poslovni izid v vi{i-
ni 12,8 milijona evrov, kar je najve~ v 
zadnjih dveh desetletjih. Na~rtovani 
~isti poslovni izid smo presegli za 24 
%, za 14 % pa smo presegli ~isti po-
slovni izid preteklega leta. ̂ isti poslov-
ni izid je glede na na~rtovanega bolj{i 
predvsem zaradi vi{jih prihodkov.

Graf 1: ^isti poslovni izid in ROA

Vsi prihodki dru`be so zna{ali 80,8 
milijona evrov in so za 5 % ni`ji gle-
de na preteklo leto, predvsem zaradi 
ni`jih poslovnih prihodkov, saj zara-
di sistemskih sprememb v letu 2016 
nismo izvajali ve~ prodaje elektri~ne 
energije za izgube. ^e bi prihodke v 
letu 2015 zmanj{ali za prihodke od 
nakupa elektri~ne energije za izgube, 
bi bili prihodki v letu 2016 za 3 % vi{ji.
Stro{ki in odhodki dru`be so zna{ali 
67 milijonov evrov in so za 7 % ni`ji 
kot v preteklem letu, predvsem za-
radi ni`jih stro{kov materiala, kar je 
posledica sistemske spremembe, na 
osnovi katere v dru`bi ne odkupuje-
mo ve~ elektri~ne energije za izgube. 
^e bi stro{ke v letu 2015 zmanj{ali za 

stro{ke nakupa elektri~ne energije za 
izgube, bi bili stro{ki v letu 2016 za 
1 % vi{ji.
V letu 2016 smo po omre`ju Elektra 
Maribor distribuirali rekordnih 2.208 
GWh elektri~ne energije, kar je za 1,9 
% ve~ glede na preteklo leto in naj-
ve~ v zgodovini podjetja. Odjem go-
spodinjskih odjemalcev je bil za 1,4 % 
ve~ji kot v 2015. Odjem odjemalcev 
na SN je bil za 2 % ve~ji, odjem po-
slovnih odjemalcev na NN pa je bil za 
2,4 % ve~ji kot v 2015.

Graf 2: Gibanje koli~ine distribuirane elektri~ne 
energije (v GWh)

V letu 2016 je obra~unska mo~ do-
segla 23,8 GW, kar predstavlja re-
kordno vrednost. Obra~unska mo~ je 
bila za 1,1 % ve~ja kot v letu 2015 
kot posledica pove~ane gospodarske 
aktivnosti na strani odjemalcev na 
SN in odjemalcev na NN brez merje-
ne mo~i. Koni~na mo~ sistema je bila 
najvi{ja decembra 2016 in je zna{ala 
407 MW. V letu 2015 je bila najvi{ja 
februarja in je zna{ala 388 MW.
Iz prenosnega omre`ja smo prevze-
li 1,97 TWh, kar je 1,1 % ve~ kot leta 
2015, od lokalnih proizvodnih virov 
(male hidroelektrarne, son~ne elek-
trarne, elektrarne na biomaso in sop-
roizvodnje) pa smo prevzeli 0,35 TWh, 

kar je 5,4 % ve~ kot leto prej. Razmerje 
med energijo iz prenosnega omre`ja in 
proizvodnimi viri je bilo 85 : 15, enako 
kakor v letu 2015.
Nena~rtovane dolgotrajne prekinitve 
zaradi lastnih vzrokov (SAIDI) so tra-
jale leta 2016 skupaj 44,7 minute na 
odjemalca, kar je 9 % manj kot leto 
pred tem. [tevilo teh prekinitev (SAIFI) 
je bilo 1,3 na odjemalca, kar je 29 % 
manj kot leto pred tem.
Konec leta 2016 smo imeli 216.292 od-
jemalcev. [tevilo odjemalcev se je v letu 
2016 glede na preteklo leto pove~alo za 
886 odjemalcev oziroma za 0,4 %.
Investicijska vlaganja so v letu 2016 
zna{ala 27,7 milijona evrov in so za 
9 % vi{ja kot preteklo leto. V strukturi 
virov financiranja investicijskih vlaganj 
se je v letu 2016 pove~al dele` lastnih 
virov financiranja. Leta 2016 je zna{al 
dele` lastnih virov 71 %, kar je 10 od-
stotnih to~k ve~ kot leta 2015.

Graf 3: Gibanje investicijskih vlaganj

Leta 2016 smo pove~ali dol`ino podze-
mnih vodov za 334,8 km in zmanj{ali 
dol`ino nadzemnih vodov za 172,6 km. 
Z velikim prizadevanjem smo tako dvig-
nili dele` podzemnih vodov VN, SN in 
NN, ki je v letu 2016 dosegel 47,7 %.
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POSLOVANJE

Besedilo: Sandi Šprah

Uspe{no poslovanje  
dru`be Elektro Maribor  
v prvi polovici leta 2017
Dru`ba Elektro Maribor je v prvi polovici leto{njega leta uspe{no poslovala,  
saj je presegla na~rtovani dobi~ek. 

Dru`ba Elektro Maribor je v obdob-
ju januar–junij 2017 poslovala z do-
bi~kom pred obdav~itvijo v vi{ini 6,2 
milijona evrov, kar je za 0,1 milijona 
evrov ve~ od na~rtovanega za to ob-
dobje in za 0,8 milijona evrov ve~ gle-
de na enako obdobje lani. 
Vsi prihodki dru`be so zna{li 37,6 
milijona evrov in so za 1 % ni`ji od 
na~rtovanih predvsem iz naslova 
ni`jih prihodkov od storitev na trgu 
in usredstvenih lastnih proizvodov in 
storitev. 

Graf 1: Struktura prihodkov v obdobju I–VI 2017

Vsi stro{ki in odhodki dru`be so 
zna{ali 31,4 milijona evrov in so za 
2 % ni`ji od na~rtovanih predvsem iz 
naslova ni`jih stro{kov dela.

Graf 2: Struktura stro{kov in odhodkov v obdob-
ju I–VI 2017 

Po omre`ju Elektro Maribor smo dis-
tribuirali 1.139 GWh elektri~ne ener-
gije na 216.546 merilnih mestih. Sku-
pna distribuirana elektri~na energija je 
bila za 3,4 % ve~ja od na~rtovane za 
obravnavano obdobje in za 3 % ve~ja 
kot v enakem obdobju lani. Odjem 

gospodinjskih odjemalcev je bil za 3,1 
% ve~ji kot v enakem obdobju lani. 
Odjem na SN je bil za 3,3 % ve~ji, po-
slovni odjem na NN pa za 2,1 % ve~ji 
kot v enakem obdobju lani. 
Realizacija obra~unske mo~i je bila za 
1,1 % ve~ja od na~rtovane za obrav-
navano obdobje in za 1 % ve~ja kot 
v enakem obdobju lani. Koni~na mo~ 
sistema je bila najvi{ja januarja in je 
zna{ala 435 MW. V letu 2016 je bila 
najvi{ja decembra in je zna{ala 407 
MW. Januarska koni~na mo~ je naj-
vi{ja v zgodovini dru`be. K temu so 
prispevale zelo nizke temperature na 
za~etku leta.
Investicijska vlaganja smo realizirali v 
vi{ini 9 milijonov evrov, kar je za 11 % 
manj od na~rtovanih za enako obdob-
je. Ni`ja realizacija je predvsem v inve-
sticijski skupini srednjenapetostni vodi 
(povezovalni), kar je predvsem posle-
dica neugodnih vremenskih razmer 

V napredni merilni sistem smo v letu 
2016 dodatno vklju~ili 18.884 novih 
uporabnikov omre`ja. Skupno {tevilo 
merilnih mest, vklju~enih v napredni 
merilni sistem, je tako `e 132.552, kar 
predstavlja 61 % vseh merilnih mest 
na distribucijskem obmo~ju Elektra 
Maribor.
Konec leta 2016 je bilo v dru`bi Elek-
tro Maribor 755 zaposlenih, od tega 
88,1 % mo{kih in 11,9 % `ensk. [tevi-

lo zaposlenih je v letu 2016 za 18 za-
poslenih manj{e glede na leto 2015. 
Ob koncu leta 2015 smo imeli 12 za-
poslenih ve~ predvsem zaradi del na 
investiciji 110 kV DV Murska Sobota–
Ma~kovci. V letu 2016 smo zaradi po-
ve~anega obsega del za dolo~en ~as 
projektno zaposlili 106 sodelavcev. 
Zaposlili smo 54 monterjev, 28 po-
mo`nih delavcev, 15 voznikov strojni-
kov, 4 zidarje in 5 tesarjev. 

Graf 4: Gibanje {tevila zaposlenih 
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Delo pod napetostjo  
na tuji transformatorski postaji 
uspe{no opravljeno
Sodelavci s strokovno opravljenim delom pod napetostjo na nizko- oziroma 
srednjenapetostnem omre`ju pozitivno vplivajo na standarda kakovosti SAIDI 
in SAIFI.

Visoko postavljeni standardi kakovosti 
elektri~ne energije s stali{~a predpisa-
ne ravni dol`ine trajanja in {tevila pre-
kinitev napajanja odjemalcev (SAIDI in 
SAIFI) postavljajo zahteve za vodstva 
distribucij, med njimi za uspe{no pod-
jetje Elektro Maribor, za dosledno ter 
vedno bolj pogosto izvajanje dela pod 
napetostjo (DPN) na nizko- in srednje-
napetostnih postrojih.

Usposabljanje sodelavcev za 
opravljanje dela pod napetostjo 
Za opravljanje teh nalog so nam v 
dru`bi Elektro Maribor omogo~ili 
usposabljanje monterjev in operativ-
nih koordinatorjev v HEP – NOC (iz-
obra`evalnem vadbenem centru), ki 
je na ju`nem obronku planine Papuk 
v Veliki, znanem turisti~nem centru 
Slavonije. Velika je okoli 25 kilometrov 

oddaljena od Po`ege. Po desetdnev-
nem teoreti~nem in prakti~nem uspo-
sabljanju monterjev (izvajalcev) del 
pod napetostjo na nizki napetosti ter 
tridnevnem usposabljanju za koordi-
natorje s spoznavanjem zahtev siste-
ma izvajanja dela pod napetostjo na 
nizki napetosti nam je po uspe{nem 
zaklju~ku prakti~nega dela podje-
tje C&G, ki je organiziralo izobra`e-
vanje, podelilo potrdila za uspe{no 
zaklju~ene vse faze usposabljanja, na 
osnovi katerih so vse tri distribucije 
(Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska 
in Elektro Maribor) izdale poobla-
stila zaposlenim za delo pod nape-

Besedilo in fotografije: Marko Novak in Andrej Vidonja

na za~etku leta 2017. Zaklju~ili smo 
zamenjavo dveh energetskih transfor-
matorjev v RTP Ormo` in RTP Ljutomer 
ter za~eli zamenjavo energetskega 
transformatorja v RTP Ra~e. Zaklju~ili 
smo celotno rekonstrukcijo 14 celic 
na srednjenapetostnem stikali{~u RTP 
110/35/20 kV Murska Sobota. Rekon-
struirali in na novo polo`ili smo 53 % 
letno na~rtovanih nizko- in srednjena-
petostnih nadzemnih vodov. Zgradili 
smo sedem novih transformatorskih 
postaj in jih obnovili 19.

Graf 3: Struktura investicijskih vlaganj v obdob-
ju I–VI 2017

V dru`bi je bilo konec junija 879 za-
poslenih, kar je 24 zaposlenih ve~, 
kot je bilo na~rtovano, in je predvsem 
posledica ve~jega zaposlovanja pro-
jektnih delavcev v obravnavanem ob-
dobju. V obravnavanem obdobju smo 
imeli 133 novih zaposlitev. Zaposlitve 

so bile za dolo~en ~as za potrebe izva-
janja investicij zaradi pove~anega ob-
sega del. Skupno {tevilo delavcev, ki 
so zaposleni za dolo~en ~as, je na dan 
30. 6. 2017 zna{alo 131, kar je za 35 
ve~ od na~rtovanih. V obravnavanem 
obdobju je bilo devet odhodov zapo-
slenih, od tega pet upokojitev.

Graf 4: [tevilo zaposlenih 

Zaradi fiziolo{kih u~inkov elektri~ne energije na ~loveka se lahko dela pod na-
petostjo lotimo samo s polnim razumevanjem elektri~nih naprav, pridoblje-
nim znanjem, usposobljenostjo, primerno opremo, pravilnimi postopki dela 
ter visoko odgovornostjo. Le tako nam DPN omogo~a vzdr`evanje omre`ja/
naprav brez izklapljanja odjemalcev elektri~ne energije.
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tostjo na nizki oz. srednji napetosti 
za ustrezno podro~je dela. Tako smo 
uspe{no za~eli izvajanje metode dela 
pod napetostjo na nizkonapetostnem 
omre`ju ter srednjenapetostno ~i{~e-
nje transformatorskih postaj. Najbolj 
aktivni na podro~ju dela pod na-
petostjo v dru`bi Elektro Maribor 
smo: Andrej Vidonja, Marko No-
vak, Sebastjan Greif, Ivan [tern, 
Aleksander Polanec in Gorazd Ko-
va~i~, Jo`e Heric z ekipo GM Ljut-
omer ter vsi drugi, ki opravljamo 
in smo usposobljeni za delo pod 
napetostjo na obmo~nih enotah 
Murska Sobota, Slovenska Bistri-
ca in Ptuj.

Izvedba dela pod napetostjo 
na tuji transformatorski postaji 
t-579 DOBROVNIK OCEAN
Na Obmo~ni enoti Murska Sobota 
smo se na koordinacijskem sestanku 
in po pogovoru z lastnikom podje-
tja, izvajalcem del na SPTE, strinjali, 
da je zaradi potrebe po zagotovitvi 
neprekinjene dobave elektri~ne ener-
gije, hladnih zimskih dni in poznava-
nja postopkov ter zagotovljene ekipe 
najbolj{i na~in za izvedbo ter uporabo 
tehnologije dela delo pod napetostjo. 
Dela bi izvedli na transformatorski 
postaji t-579 DOBROVNIK OCEAN, 
ki je v tuji lasti, na nizkonapetostnem 
razdelilniku v obratovanju. Predvideni 
na~rt je vklju~eval zamenjavo tripolne-
ga preklopnega varovalnega lo~ilnika 
tipa NH2 za tripolni preklopni varoval-
ni lo~ilnik tipa NH3 in vklju~itev dveh 
odvodnih kablov tipa NAYY-0 (2 x 4 

x 240 mm2), ki se bosta uporabljala 
za potrebe priklju~itve novega proi-
zvodnega vira elektri~ne energije SPTE 
(kogeneracija ali soproizvodnja toplo-
tne in elektri~ne energije).
Po skrbnem ogledu delovi{~a in pov-
zetku stanja s terena (slikovno gradi-
vo, enopolne sheme, skice …) smo se 
sodelavci Marko Novak, koordinator 
del, Andrej Vidonja, skupinovodja, 
Aleksander Polanec in Gorazd Ko-
va~i~ najprej dogovorili glede na~ina 
pristopa k delu in na~rta dela ter ter-
mina in dolo~ili postopke izvedbe dela 
pod napetostjo pod pogojem, da vsi 
postroji ostanejo v pogonu. Predvi-
deno delo smo obravnavali kot delo 
pod napetostjo po najstro`jih pravi-
lih v delovnih postopkih, pri katerih 
se delavec z deli telesa ali orodjem, 
opremo ali napravami zavestno dotika 
delov pod napetostjo ali zaide na ob-
mo~je delov pod napetostjo. Dolo~ili 
smo koordinatorja, osebje za izvedbo, 
na~in komunikacije, za{~itna sredstva 
in varovalno opremo, postopke dela 
ter ukrepe za prepre~itev elektri~nega 
udara in kratkega stika.
Po prejetem naro~ilu in dogovorjenem 
na~rtu za izvedbo dela pod napetostjo 
je Marko Novak kot koordinator prip-
ravil ro~no napisano dokumentacijo 
na predpisanem obrazcu za delo pod 
napetostjo, ki jo je skupinovodja An-
drej Vidonja preveril in potrdil. Doku-
mente si praviloma izmenjujemo in 
po{iljamo po elektronski po{ti, s ka-
tero se zavarujemo, da se vsebina in 
to~nost vpisanih podatkov v predprip-
ravljenih formularjih ne spreminja-
ta, po{to pa prejme ve~ prejemnikov 
oz. odgovornih oseb v postopku dela 
pod napetostjo. V predpisanih doku-
mentih za delo pod napetostjo se do-

lo~ijo termin izvedbe, pravila, na~ini 
in delovni postopki, varnostni ukrepi 
izvedbe dela pod napetostjo, osebna 
za{~itna in varovalna sredstva, varno-
stna navodila, kakor tudi odgovorne 
osebe za izvedbo dela pod napetostjo. 

Pred za~etkom del na obmo~ju izva-
janja na t-579 DOBROVNIK OCEAN 
vodja del vzpostavi stik s koordinator-
jem, ki odlo~a oz. dovoli delo, identi-
ficira vidno ozna~en postroj, na kate-
rem je treba izvesti predvidena dela. 
Preveri se, ali bo postroj zdr`al dela 
pod napetostjo in ali bodo predvidena 
dela opravljena z zanesljivostjo, prav 
tako morajo monterji pred izvajanjem 
predvidenih del zagotoviti, da bodo 
upo{tevali vse ukrepe za prepre~eva-
nje kratkih stikov. Medsebojna izme-
njava informacij prav tako poka`e, ali 
dela lahko izvedemo, ali so odkrite 
{e kak{ne te`ave oz. ali je delo pre-
obse`no, ali so ustrezne vremenske 
razmere oz. ali je zaznana nevarnost, 
zaradi ~esar bi zaradi varnosti osebja 
in naprav delo pod napetostjo pra-
vo~asno prekinili in se izognili tvega-
njem, dela prestavili na nov ustrezen 
termin oz. poiskali ustrezno re{itev. 
Pogovor in odnos med vsemi strokov-
no usposobljenimi osebami, deloda-
jalcem, zadol`enimi osebami, torej s 
celotno ekipo, sta zelo pomembna. 
Nujno je, da vsi, ki so poobla{~eni in 
lahko izvajajo delo pod napetostjo, 
skrbijo za pravilen potek, postopek 
izvajanja dela pod napetostjo ter da 
imajo ustrezno pooblastilo, so uspo-
sobljeni, upo{tevajo zakonodajo in 
hierarhijo. Koordinator izda nalog 
za delo pod napetostjo, vodi delo in 
obvesti de`urnega dispe~erja v de`ur-
nem centru vodenja (DCV). Oseba, ki 
izvaja nadzor, vodja del, je oseba z 
najvi{jo odgovornostjo za izvajanje del 
ter pregleda dokumentacijo in situaci-
jo na delovi{~u. Sledi pregled osebne 
varovalne opreme, za{~itnih sredstev, 
orodja in potrebnega monta`nega 
materiala za predvideno delo pod na-
petostjo. V nadaljevanju predvidenih 
del strokovna oseba, monter, za{~i-
ti delovi{~e in z za{~itno ograjo ter 

DELO POD NAPETOSTJO
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opozorilnim trakom dolo~i podro~je 
pribli`evanja – s tem prepre~i pre-
hod nepoobla{~enim osebam. Sku-
pinovodja dolo~i potrebne postopke 
izvedbe dela pod napetostjo, nato 
pa izda dovoljenje za delo pod nape-
tostjo. Monterji si pred za~etkom del 
odstranijo vse prevodne dele iz telesa 
in namestijo ustrezno in preverjeno 
osebno varovalno opremo. Treba se 
je osredoto~iti na pogoje na mestu 
izvajanja dela in pravilno uporablje-
no metodo dela v skladu s predpisi in 
vsemi varnostnimi ukrepi za prepre~e-
vanje elektri~nega udara. Sledi nadzor 
prisotnosti napetosti (fazno zapored-
je), meritev tokovnih obremenitev. Na 
mestu izvajanja del se pred izvajanjem 
na vse kovinske dele in dele, ki so v 
bli`ini del pod napetostjo, namesti-
jo izolacijska preproga in izolacijska 
prekrivala, zagotovi se stalen nadzor 
na podro~ju pribli`evanja srednjepe-
tostnih celic. Pri izvajanju dela pod 

napetostjo velja pravilo izvajanja del 
»na enem potencialu«, delovne kora-
ke smo tako tudi izvajali. 

Odstranili smo tripolni preklopni varo-
valni lo~ilnik tipa NH2 in ga zamenjali 
s tripolnim preklopnim varovalnim 
lo~ilnikom tipa NH3, isti postopek pa 
smo ponovili na drugem tripolnem 
preklopnem varoval~nem  lo~ilniku. 
Sledili so nadzor prisotnosti napetosti, 

priprava odvodnih kablov in namesti-
tev kabelskih ~evljev ter toploskr~nih 
za{~itnih cevi na posamezne `ile od-
vodnega kabla v SPTE. Posamezne `ile 
kabla smo za{~itili in jih priklju~ili v nas-
lednjem vrstnem redu: najprej nevtral-
ni vodnik, sledile so posamezne fazne 
`ile. Dela smo izvajali posamezno, po 
vnaprej dolo~enih in napisanih korakih 
dela za vsako `ilo in kabel posebej.
Po kon~anem delu smo preverili pri-
sotnosti napetosti in smeri vrtenja, 
pospravili orodje, demontirali za{~itna 
prekrivala in izolacijske preproge, 
po~istili delovi{~e in predali pisno ob-
vestilo o zapustitvi zaposlenih z mesta 
izvajanja dela – obvestilo o zaklju~ku 
del. Skupinovodja je koordinatorju 
predal kon~no poro~ilo o izvr{itvi na-
loga za delo pod napetostjo ter slikov-
no gradivo. Zaklju~ek vseh del se je 
javil v DCV.

Dela so bila na~rtovana in opravljena 
strokovno, brez nepredvidenih do-
godkov, tveganj, prav tako po `elji 
stranke – odjemalca, ki ni ob~util sun-
kov v omre`ju oz. kakr{nekoli motnje 
v napajanju. Napravi SPTE je omo-
go~ena vklju~itev v obratovanje. 
Vzdr`evanje strokovne usposobljenosti 
osebja na podro~ju dela pod nape-
tostjo zahteva stalno delo – prakso na 
napravah, ki so pod napetostjo, saj le 
tako ohranjamo pridobljeno znanje iz 
splo{nih pogojev izvajanja del pod na-
petostjo na nizki oz. srednji napetosti.
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Zaradi neurja z mo~nimi 
sunki vetra je brez elektri~ne 
energije ostalo ve~ kot 38.000 
odjemalcev
Neurje z mo~nimi sunki vetra je avgusta povzro~ilo obse`ne po{kodbe elektrodi-
stribucijskega omre`ja na oskrbnem obmo~ju Elektra Maribor. 

Zelo mo~na nevihtna fronta, ki so jo 
spremljali zelo mo~ni sunki vetra, ki je 
v ~etrtek, 10. avgusta 2017, v ve~ernih 
urah pre~esala prakti~no celotno oskr-
bno obmo~je dru`be Elektro Maribor, 
je povzro~ila obse`ne izpade oskrbe z 
elektri~no energijo. Prizadeta so bila 
obmo~ja skoraj vseh razdelilnih trans-
formatorskih postaj (RTP); najprej RTP 
Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, 
Ra~e, Podvelka, Sladki vrh, Dobrava in 
Lenart, nato pa {e Ptuj Breg, Radenci, 
Murska Sobota, Ljutomer in Ma~kovci.
Ob 19.39 je bilo brez napajanja 19 tiso~ 
uporabnikov, ob 19.59 pa `e nekaj ve~ 
kot 30 tiso~ uporabnikov. Pove~anje je 
povezano s tem, da je nevihtna fronta 
zajemala nova obmo~ja, vetrolom pa je 
povzro~al nove po{kodbe elektrodistri-
bucijskega omre`ja. Po{kodbe so nasta-
le tako na srednjenapetostnem kot tudi 
na nizkonapetostnem omre`ju. Zaradi 
mo~nega neurja je bilo ob 21.00 brez 
oskrbe z elektri~no energijo `e 38.021 
uporabnikov.
V danih razmerah so si na{i sodelavci ves 
~as prizadevali, da bi, takoj ko bo mo-
go~e, ponovno vzpostavili oskrbo z ele-
ktri~no energijo. Z velikimi napori na{ih 
sodelavcev na terenu, na obmo~nih eno-
tah, v distribucijskem centru vodenja, v 
klicnem centru in v upravi je bila vedno 
ve~ uporabnikom ponovno vzpostavlje-
na oskrba z elektri~no energijo.
Do 21.53 nam je `e uspelo ponovno 
zagotoviti oskrbo nekaj ve~ kot 17 tiso~ 
uporabnikom, tako da je brez napajanja 

ostalo {e 21.014 uporabnikov. Prizade-
vanja na{ih ekip so se nadaljevala. Ob 
22.39 je bilo brez elektri~ne energije {e 
13.314 uporabnikov, ob 23.27 pa {e 
8.442 uporabnikov.
Do 23.52 smo ponovno zagotovili oskr-
bo z elektri~no energijo `e ve~ kot 82 % 
uporabnikom, ki so bili zaradi posledic 
ve~ernega neurja z vetrolomom brez 
elektri~ne energije. Brez napajanja je 
bilo {e 6.767 uporabnikov. Sodelavci so 
si {e naprej prizadevali za to, da bi ~im 
ve~ uporabnikom ponovno zagotovili 
oskrbo z elektri~no energijo. Ob 00.47 
je bilo brez elektri~ne energije {e 5.817 
uporabnikov.
Do 01.45 je na{im ekipam na obmo~nih 
enotah skupaj s sodelavci v distribucij-
skem centru vodenja v te`kih razmerah 
z u~inkovitim in zavzetim delom uspe-
lo ve~ kot 90 % uporabnikom, katerih 
oskrba je bila prekinjena zaradi posledic 

neurja, ponovno zagotoviti elektri~no 
energijo. Kljub velikim prizadevanjem 
sodelavcev zaradi velikega {tevila in 
tudi razse`nosti posameznih po{kodb 
omre`ja pono~i ni bilo mogo~e odpra-
viti vseh izpadov. Brez napajanja je bilo 
{e nekaj tiso~ uporabnikov.
Da bi ~im prej odpravili posledice ve~er-
nega neurja, zaradi katerega je bilo zjut-
raj, 11. avgusta, {e vedno 3.079 na{ih 
uporabnikov brez elektri~ne energije, so 
posamezni sodelavci z obmo~nih in sto-
ritvenih enot ter uprave dru`be prekinili 
dopust. Zjutraj se je prav tako sestal ko-
legij uprave ter dolo~il nosilce in naloge 
za ~imprej{nje saniranje po{kodovane-
ga elektrodistribucijskega omre`ja. Ak-
tivirane so bile {tevilne elektromonter-
ske ekipe na{ih sodelavcev z obmo~nih 
in storitvenih enot ter ekipe zunanjega 
izvajalca. Zahvala gre prav vsem sode-
lujo~im!

HAVARIJE

Po{kodovani daljnovod Sladki vrh Šomat 1
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Minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko 
Po~ival{ek v Elektru Maribor 
Konec marca sta dru`bo Elektro Maribor obiskala g. Zdravko Po~ival{ek, mini-
ster za gospodarski razvoj in tehnologijo, in g. mag. Ale{ Cantarutti, dr`avni 
sekretar. Sprejel ju je g. mag. Boris Sovi~, predsednik uprave dru`be Elektro 
Maribor, s sodelavci.

Pogovor je potekal o poslovanju in 
razvojnih na~rtih dru`be Elektro Mari-
bor. Poseben poudarek je bil na inve-
sticijah, povezanih z razvojem gospo-
darstva, pri ~emer je ministrstvo `elelo 
biti posebej informirano o aktivnostih 
dru`be v zvezi z na~rtovano nalo`bo 

dru`be Magna Steyr in ostalih gospo-
darskih subjektov na na{em obmo~ju.
V sklopu sre~anja so sodelavci Elektra 
Maribor ministru predstavili dejavno-
sti dru`be in razvojni na~rt za zago-
tavljanje stabilne oskrbe gospodarstva 
in prebivalstva z elektri~no energijo 
v okviru slovenske elektrodistribucije 
in {e posebej na oskrbnem podro~ju 
dru`be Elektro Maribor.
Dru`ba Elektro Maribor je v obdobju 
od leta 2011 do leta 2016 v infra-
strukturo za pove~evanje robustnosti 
omre`ij in gradnjo pametnih omre`ij 
skupaj `e vlo`ila 140 milijonov evrov. 

S tem so dosegli nadpovpre~no robu-
stnost omre`ij in dele` uporabnikov, 
vklju~enih v napredne sisteme merje-
nja. Zaradi potreb prebivalstva in go-
spodarstva, zlasti zaradi zagotavljanja 
kakovostne oskrbe na vseh obmo~jih 
in omogo~anja priklju~evanja novih 
uporabnikov, uvajanja ukrepov u~in-
kovite rabe energije in mre`ne inte-
gracije obnovljivih virov energije, na-
merava dru`ba v skladu z 10-letnim 
na~rtom razvoja omre`ja uresni~iti {e 
357 milijonov evrov investicijskih vla-
ganj v elektroenergetsko infrastruktu-
ro za trajnostni razvoj.

Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj

Pred 134 leti je v Mariboru 
zasvetila prva elektri~na lu~ 
na Slovenskem 
4. aprila 2017 je minilo 134 let, odkar je leta 1883 v Mariboru zasvetila prva ele-
ktri~na lu~. Elektrotehni{ki strokovnjaki temu pomembnemu dogodku pripisujejo 
{e prav poseben pomen, saj gre za prvo ugotovljeno tehni~no uporabo elektri~ne 
energije na slovenskem ozemlju oziroma za za~etek elektrifikacije Slovenije.

Mariborski podjetnik Karl Scherbaum 
je v svojih poslovnih in stanovanjskih 
prostorih ter na Grajskem trgu v Mari-

boru parnemu stroju dodal Siemensov 
dinamo in elektri~no napeljavo s 36 
Edisonovimi `arnicami na `arilno nit-

ko. Tako je v poslovnih in proizvodnih 
prostorih in tudi pred vhodom v hi{o 
na Grajskem trgu, v kateri je prebivala 

NOVI^KE



infotok / november / 1 / 201731

dru`ina Scherbaum, prvi~ v Mariboru, 
Sloveniji in v tem delu Evrope zasveti-
la elektri~na `arnica. To se je vsekakor 
zgodilo kak{en dan ali dva pred 4. apri-
lom 1883, ko je o tem pomembnem 
dogodku obvestil prebivalce mesta 
Maribora ~asopis Marburger Zeitung.*

Za zaznamovanje tega dne je mari-
borska Mestna ~etrt Center, katere 
zgodovino je pomembno zaznamova-
la prva elektri~na lu~ na Slovenskem, 
`e lani potrdila 4. april za svoj praznik. 
V sodelovanju z Elektrom Maribor 
bo ta praznik in obletnico tudi letos 
po~astila s kulturnim dogodkom. 
Letos smo obletnico skupaj obogatili 
tudi z likovnim nate~ajem z naslovom 
'V Mariboru zasveti prva `arnica', ki 
smo ga letos izpeljali na O[ Bojana Ili-
cha. Na kulturnem dogodku bodo pe-
tim izbranim avtorjem del podeljene 
simboli~ne nagrade, od 10. aprila pa 
bo na razstavi{~u Elektra Maribor na 
ogled tudi razstava vseh prispelih del.

NOVI^KE

Zmagovalno delo

Kulturni dogodek Mestne ~etrti Center

Digitalizacija zahteva ustrezno 
zakonodajno podlago ter 
aktivno vlogo uporabnika in 
distribucijskih podjetij
Na tretji strate{ki konferenci elektrodistribucije Slovenije, ki je potekala aprila v 
Portoro`u, so predstavniki vseh petih distribucijskih podjetij v ospredje postavili 
digitalizacijo in z njo prihajajo~e izzive. Slednji od elektrodistribucijskih podjetij 
(EDP) zahtevajo prilagodljivost njihovih omre`ij in aktivnej{o vlogo kon~nega 
uporabnika. Le kakovostno, redno nadgrajevano, predvsem pa robustno in de-
lujo~e omre`je lahko uresni~uje temeljno poslanstvo: zagotavljanje kakovostne 
in zanesljive oskrbe za odjemalce elektri~ne energije v Sloveniji.

Predstavniki petih slovenskih podjetij 
za distribucijo elektri~ne energije (Ele-
ktro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro 
Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro 
Primorska) so na dana{nji konferenci 
predstavili stanje digitalnega razvo-
ja elektrodistribucijskih podjetij in 
omre`ja v Sloveniji, izpostavili zakono-
dajne ovire ter isto~asno poudarili {te-
vilne prednosti in izzive, ki jih digitali-

zacija prina{a kon~nemu uporabniku. 
Vsi skupaj so bili enotnega mnenja, 
da so slovenska EDP pionirska podje-
tja na podro~ju uvedbe digitaliziranih 
postopkov. To potrjuje dejstvo, da 
znanje in izku{nje s tega podro~ja ne-
prestano nadgrajujejo s sodelovanjem 
v mednarodnih razvojnoraziskovalnih 
projektih. Vsa njihova prizadevanja 
potekajo v skladu s prioritetami slo-

venske energetske politike. Mednje 
poleg zmanj{evanja izpustov, ve~je 
energetske u~inkovitosti in bolj{ega 
izkori{~anja OVE spadajo tudi investi-
cije v pametna omre`ja.
Mag. Bojan Luskovec, predsednik 
uprave GIZ distribucije elektri~ne 
energije in predsednik uprave 
Elektra Gorenjska, je na tretji stra-
te{ki konferenci povedal: »Distribucije 
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smo zaradi dejavnosti, ki jo opravlja-
mo, na digitalno transformacijo `e 
pripravljene. V razvojnih projektih ak-
tivno soustvarjamo sisteme, ki bodo 
sposobni avtomatizirane in medse-
bojne komunikacijske povezave ter 
kakovostne obdelave velike koli~ine 
podatkov. Digitalizacija je v distribuciji 
sedanjost, in ne prihodnost. @e danes 
ji sledimo. Na{a naloga je ustvariti ak-
tivnega uporabnika in verjamem, da 
smo na dobri poti.«
Na konferenci so se vodilni v vseh 
petih elektrodistribucijskih podjetjih 
dotaknili tudi aktualnega dogajanja 
v energetiki. Izpostavili so klju~ni pre-
mik, ki je potreben za nadaljnji razvoj 
in nadgradnjo elektrodistribucijskega 
omre`ja v Sloveniji. Zavzemajo se za 
podelitev lokalnih koncesij neposred-
no EDP, s ~imer bo omogo~en kako-
vosten in u~inkovit nadaljnji razvoj 
dejavnosti distribucije elektri~ne ener-
gije, prilagojen potrebam in posebno-
stim lokalnih okolij, v katerih delujejo.

Mag. Andrej Ribi~, predsednik 
uprave Elektra Ljubljana, je pou-
daril: »Danes je zaradi globalizacije in 
informatizacije pretok informacij izje-
mno pospe{en, razvojni procesi so se 
spremenili, inovacijski cikli so bistveno 
kraj{i. Posledi~no se na elektrodistribu-
cijskem omre`ju pojavljajo popolnoma 

novi in druga~ni uporabniki, obnovljivi 
viri, elektri~na vozila, hranilniki ener-
gije, virtualne elektrarne itd. Ti imajo 
druga~ne zahteve in pri~akovanja kot 
odjemalci v preteklosti. Od distribucije, 
poleg zanesljivega omre`ja, pri~akuje-
jo podatke, ki jih potrebujejo za svoje 
poslovanje oziroma prilagajanje. Zato 
moramo distribucije uvajati nove teh-
nologije, razvijati nove storitve in infor-
matizirati poslovanje.«

Mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave Elektra Maribor, je pouda-
ril: »Dejavnost elektrodistribucije je 
od vseh elektroenergetskih dejavno-
sti uporabniku najbli`je. Tiso~i zapo-
slenih v slovenskih EDP vlagajo velike 
napore za zagotavljanje dolgoro~ne 
zmogljivosti, zanesljivosti in kakovosti 
oskrbe z elektri~no energijo za varno 
in u~inkovito obratovanje distribucij-
skega sistema. EDP so tradicionalno 
nosilci razvoja – v 20. stoletju s {irje-
njem elektrifikacije ter v 21. stoletju 
s povezavo elektrifikacije in informa-
tizacije v napredne storitve, priklju~e-
vanje obnovljivih virov, daljinsko 
od~itavanje, omogo~anje naprednih 
tarif, neto merjenje in individualizacijo 
komunikacije z uporabniki. Prav zato 
veliko vlagamo v izpolnjevanje visokih 
pri~akovanj uporabnikov, zaposlenih, 
delni~arjev in {ir{e skupnosti.«

Boris Kupec, predsednik uprave 
Elektra Celje, je dejal: »Z digitalno 
transformacijo in posledi~no s spre-
minjanjem poslovnega modela po-
slovanja se v Elektru Celje ukvarjamo 
`e nekaj let. Obnovljivi viri energije, 
E-mobilnost, avtomatizacija distribu-
cijskega omre`ja in uporaba sodob-
nih merilnih naprav pri odjemalcih 
spro`ajo procese zbiranja, obdelave in 
izmenjave podatkov, na osnovi kate-
rih izvajamo tehnolo{ko optimizacijo 
delovanja distribucijskega omre`ja in 
pove~ujemo njegovo u~inkovitost. Ta 
se ka`e tudi v ekonomiki njegovega 
delovanja. Posledica tega je vpeljava 
novega sodobnega informacijskega 
sistema. Le tako bo dru`ba sposobna 
obvladovati elektroenergetsko infra-
strukturo, hitro spreminjajo~e se po-
slovne procese in optimizirati poslova-
nje tako distribucijskega omre`ja kot 
podjetja.«

Uro{ Bla`ica, predsednik uprave 
Elektra Primorska: »V zadnjih dveh 
desetletjih so nove tehnologije, pove-
zane z digitalizacijo omre`ja, izjemno 
pomemben dejavnik pri doseganju 
klju~nih poslovnih ciljev. Digitalizacija 
omre`ja nam omogo~a zadovoljevati 
zahteve in `elje vseh relevantnih de-
le`nikov, na katere moramo biti po-
zorni v `elji po doseganju poslovne 
odli~nosti. V prvi vrsti so tu odjemalci, 
ki so vedno v sredi{~u na{e pozornos-
ti. Sledijo storitve po meri uporabni-
ka in kakovostna oskrba, zaposleni in 
varnej{e delo, dru`beno okolje, v ka-
terem delujemo z zmanj{animi posegi 
v okolje, in seveda delni~arji.«
Temeljno poslanstvo EDP-jev ostaja 
zanesljiva, neprekinjena in kakovostna 
oskrba z elektri~no energijo. Uporab-
nik, ne glede na na~in poslovanja, je 
za EDP vedno v ospredju. S prihodom 
digitalizacije postajajo pomembni 
predvsem uporabni{ka izku{nja ter 
aktivnosti, ki uporabnike spodbujajo 
k aktivnemu upravljanju energije. To 
omogo~ajo napredne merilne napra-
ve, ki jih distribucije pospe{eno na-
me{~ajo prav pri uporabnikih.

NOVI^KE

Tretja strate{ka konferenca elektrodistribucije Slovenije
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Besedilo: Univerza v Mariboru

NOVI^KE

Najbolj{i {tudent Univerze v 
Mariboru je Matev` Frajnkovi~
Univerza v Mariboru je s partnerjema, Elektrom Maribor d.d. in Energijo Plus 
d.o.o., izvedla razpis za izbor najbolj{ega {tudenta Univerze v Mariboru, s kate-
rim `elijo nagraditi najbolj{e {tudente za njihovo {tudijsko odli~nost in jih moti-
virati pri nadaljnjem izobra`evanju. 

Najbolj{i {tudent Univerze v Mariboru 
je na podlagi ocen strokovne komisije 
postal Matev` Frajnkovi~, {tudent 
2. letnika magistrskega {tudijskega 
programa Strojni{tvo na Fakulteti za 
strojni{tvo, drugo mesto je zasedel 
Tadej Petek, {tudent 6. letnika {tu-
dijskega programa Splo{na medicina 
na Medicinski fakulteti, tretje mesto 
pa Du{an Fister, {tudent 2. letnika 
magistrskega {tudijskega programa 
Mehatronika na Fakulteti za stroj-
ni{tvo. Najbolj{i {tudent Univerze v 
Mariboru je prejel denarno nagrado v 
vi{ini 600 evrov, ki jo podarja Elektro 
Maribor, denarno nagrado sta prejela 
tudi drugo- in tretjeuvr{~eni, in sicer v 
vrednosti 400 evrov in 200 evrov, ki ju 
podarja Energija plus. 
Na slavnostni prireditvi, ki je junija 

potekala v sklopu prireditve Regional-
no-razvojne zgodbe – vrtnice in vino 
in na kateri so se zbrali tudi prof. dr. 
Igor Ti~ar, rektor Univerze v Mari-
boru, mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave Elektra Maribor, Bojan Hor-
vat, direktor dru`be Energija plus, ter 
odli~ni {tudentje, so razglasili naj-
bolj{ega {tudenta ter drugo- in tret-
jeuvr{~enega.
Strokovna komisija za izbor naj-
bolj{ega {tudenta UM, ki ji je predse-
dovala prof. dr. Nata{a Vaupoti~, 
prorektorica za {tudijsko dejavnost 
Univerze v Mariboru, je odlo~ila, da je 
najbolj{i {tudent Univerze v Ma-
riboru Matev` Frajnkovi~, {tudent 
2. letnika magistrskega {tudijskega 
programa Strojni{tvo na Fakulteti za 
strojni{tvo. Pohvali se lahko z uvrsti-

tvijo med najbolj{ih 5 % {tudentov v 
generaciji. Svojo {tudijsko odli~nost 
dopolnjuje z aktivnim sodelovanjem 
kot tutor in ~lan [tudentskega sveta 
Fakultete za strojni{tvo. Komisijo je 
dodatno prepri~al s sodelovanjem v 
ve~ raziskovalnih in razvojnih projek-
tih ter znanstvenimi objavami. Danes 
bo v svojo zbirko uspehov lahko dodal 
tudi nagrado za najbolj{ega {tudenta 
Univerze v Mariboru 2016/2017.
Drugo mesto je pripadlo Tadeju 
Petku, {tudentu 6. letnika {tudijskega 
programa Splo{na medicina na Medi-
cinski fakulteti Univerze v Mariboru. 
[tudent se uvr{~a med 5 % najbolj{ih 
{tudentov v svoji generaciji. Ob zavi-
dljivih uspehih na {tudijskem podro~ju 
je aktiven tudi na raziskovalnem in ra-
zvojnem podro~ju ter je soavtor znan-
stvenih ~lankov in prejemnik bronaste 
dekanove nagrade za raziskovalno na-
logo. Aktivno je vklju~en tudi v sistem 
tutorjev ter je ~lan organov in komisij 
na fakulteti.
Tretje mesto je dosegel Du{an Fi-
ster, {tudent 2. letnika magistrskega 
{tudijskega programa Mehatronika 
na Fakulteti za strojni{tvo Univerze v 
Mariboru. [tudent je aktiven na raz-
iskovalnem podro~ju ter je avtor oz. 
soavtor ve~ znanstvenih prispevkov. 
Vklju~en je v sistem demonstratorjev 
na fakulteti. Prav tako je prejemnik 
plakete Leona [tuklja za vidnej{e do-
se`ke na podro~ju {porta.
Nagrade so podelili prof. dr. Igor 
Ti~ar, rektor Univerze v Mariboru, 
mag. Boris Sovi~, predsednik uprave 
Elektra Maribor, in Bojan Horvat, di-

Najbolj{i {tudent univerze v Mariboru je Matev` Frajnkovi~
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rektor dru`be Energija plus.
»Usmeritev Univerze v Mariboru je v 
privabljanju najbolj{ih {tudentov in 
ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je 
doma odli~nost v vseh pogledih. Da 
smo na pravi poti, dokazujejo tudi le-
to{nji nagrajenci razpisa Najbolj{i {tu-
dent Univerze v Mariboru, ki smo ga 
izvedli v sodelovanju z dru`bama Ele-
ktro Maribor in Energija plus. Najbolj{i 
so vsi vzorni {tudentje z zavidljivimi 
{tudijskimi rezultati, ki svojo {tudijsko 
odli~nost dopolnjujejo z aktivnim de-
lom v {tevilnih raziskovalnih in razvoj-
nih projektih. Vesel in ponosen sem, 
da Univerza v Mariboru izobra`uje 
{tudente s tako visokim kariernim po-
tencialom,« je ob razglasitvi nagrajen-
cev poudaril rektor Univerze v Ma-
riboru, prof. dr. Igor Ti~ar.
Mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, je 
ob tem slovesnem trenutku povedal: 
»Dru`bi Elektro Maribor in Univerza v 
Mariboru sta letos `e peti~ pripravili 

razpis za izbor najbolj{ega {tudenta 
Univerze v Mariboru. Letos se nam je 
v prizadevanjih za spodbujanje aka-
demske odli~nosti prvi~ pridru`ila tudi 
dru`ba Energija plus. Elektro Maribor 
in Energija plus si v okviru skupine 
Elektro Maribor na podro~jih svojega 
delovanja prizadevata za poslovno 
odli~nost, obe sta se zavezali evrop-
skemu modelu poslovne odli~nosti 
EFQM. Skupaj z Univerzo v Mariboru 
smo ponosni, da lahko v tem projek-
tu podpiramo odli~nost v znanstve-
noraziskovalnem in {tudijskem delu. 
Slovenija ni velika po geografskih 
razse`nostih, lahko pa je velika po 
ustvarjalnosti svojih ljudi. Zato sem 
prepri~an, da je spodbujanje in pre-
poznavanje odli~nosti tudi domoljub-
no dejanje. Vsem {tudentkam in {tu-
dentom, {e posebej pa nagrajencem, 
iskreno ~estitamo za vso med {tudi-
jem izkazano zavzetost, ustvarjalnost 
in odli~nost. @elimo vam, da obilje 
pozitivne energije, ustvarjalnega po-

guma ter ambicioznosti in odli~nosti 
v dose`kih zaznamuje va{e delo tudi 
v prihodnje.«
Bojan Horvat, direktor dru`be 
Energija plus d.o.o. Maribor, je 
ob tem izredno slovesnem trenutku 
povedal: »Energija plus kot pomemb-
na mariborska gospodarska dru`ba 
z velikim zadovoljstvom sodeluje pri 
izbiri najbolj{ega {tudenta Univerze 
v Mariboru. Vztrajnost, ambicioznost 
in kreativnost so nedvomno tiste vred-
note, ki odlikujejo posameznika in mu 
zagotavljajo uspehe tako zdaj med 
{tudijem in pri raziskovalnem delu 
kot pozneje na njegovi poklicni poti. 
Z nagrado, ki jo podeljujemo, `elimo 
spodbuditi odli~ne posameznike in 
jih dodatno motivirati k doseganju 
odli~nih rezultatov tudi v prihodnje. 
Nagrajencem in vsem {tudentom Uni-
verze v Mariboru `elimo obilo pozitiv-
ne energije in vztrajnosti pri nadalj-
njem {tudiju.«

NOVI^KE

Besedilo: Uro{ Kolari~ • Fotografija: arhiv OE Murska Sobota

Nadnaravna sposobnost 
na{ega skupinovodje
Skupinovodja iz Murske Sobote, Simon 
Bejek, je z bajalicami iz `ice mojstrsko 
zakoli~il vsa kri`anja vodovoda. 

Spomladi so na OE Murska Sobota za~eli obnovo nizko-
napetostnega omre`ja v Kruplivniku na Gori~kem. Zra~no 
nizkonapetostno omre`je so nadomestili z zemeljskim ka-
blovodom, dolgim 2,2 kilometra. Pri tem je trasa kablovoda 
{estkrat kri`ala va{ki vodovod, za katerega ni bilo na voljo 
nobene dokumentacije ali posnetka. 

Te`avo je re{il skupinovodja g. Simon Bejek, ki je z bajalica-
mi, izdelanimi iz `ice, pravilno zakoli~il vsa kri`anja. ^lovek 
ne bi verjel, ~e ne bi videl na lastne o~i. Bravo, Simon! 

Simon Bejek pri delu
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Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografija: arhiv Elektro Maribor 
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Podelitev priznanj najbolj{im 
dijakom Srednje poklicne in 
tehni{ke {ole Murska Sobota 
Elektro Maribor je `e tradicionalno podelil nagrade za odli~nost in odli~ne 
dose`ke v izobra`evanju najbolj{im dijakom Srednje poklicne in tehni{ke {ole 
(SPT[) Murska Sobota. 

6. julija 2017 je v prostorih dru`be Ele-
ktro Maribor potekala slavnostna pode-
litev nagrad najbolj{im dijakom Srednje 
poklicne in tehni{ke {ole Murska Sobota 
v {olskem letu 2016/2017. Dijake je iz-
brala {ola na podlagi njihovih dose`kov.
Priznanja sta dijakom podelila mag. 
Boris Sovi~, predsednik uprave Elektra 
Maribor, in Franc Lipu{, u~itelj strokov-
nih predmetov na Srednji poklicni in 
tehni{ki {oli Murska Sobota. V pogovoru 
ob dogodku sta ~estitala nagrajencem 
in izpostavila njihove dose`ke, hkrati pa 
vsem ostalim namenila spodbudne be-
sede na poti doseganja odli~nih u~nih 
rezultatov v prihodnje.
Najbolj{i dijak je prejel zlati znak 
odli~nosti in nagrado v vi{ini 300 evrov, 
drugi najbolj{i srebrni znak odli~nosti in 
nagrado v vi{ini 200 evrov, tretjeuvr{~eni 
pa je prejel bronasti znak in nagrado v 
vi{ini 100 evrov.
Najbolj{i dijaki preteklega {olskega leta 
so postali Urh Kolari~, Andrej Baliga~ 

in Nino Kleindienst.
Mag. Boris Sovi~, predsednik upra-
ve Elektra Maribor, je ob tem o spod-
bujanju odli~nosti pri mladih povedal: 
»[irjenje energetske odli~nosti je usme-
ritev delovanja, ki si ga Elektro Maribor 
prizadeva udejanjiti v svojem delovanju. 
Zavedamo se pomena dobrih {olskih 
dose`kov `e med srednje{olci, zato naj-
bolj{e med njimi, s srednjih elektro {ol na 
na{em oskrbnem obmo~ju, tudi nagra-
jujemo. Danes nagrajujemo odli~ne do-
se`ke najbolj{ih dijakov Srednje poklicne 
in tehni{ke {ole Murska Sobota. Iskrene 
~estitke nagrajencem za njihove uspehe, 
z `eljo, da jim bo odli~nost v {olskem in 
ob{olskem delu cilj tudi pri nadaljnjih iz-
zivih.«
Franc Lipu{, u~itelj na Srednji poklic-
ni in tehni{ki {oli Murska Sobota, je 
o interesu za tehni{ko izobra`evanje po-
vedal: »V zadnjih letih se pove~uje zani-
manje za {olanje v tehni~nih profilih sre-
dnje{olskega izobra`evanja. K temu sta 

gotovo prispevala ustrezna pozitivna kli-
ma dr`ave in interes gospodarskih dru`b 
po teh profilih. Vse ve~ je sodelovanja 
med podjetji in srednjimi tehni{kimi {ola-
mi, kar je obojestranska korist. Podjetje 
Elektro Maribor je eno izmed tistih, ki je 
med prvimi zaznalo pomembnost tega 
sodelovanja. Ob tej prilo`nosti se zah-
valjujem podjetju za nagrade, podeljene 
na{im najbolj{im dijakom elektrotehni-
kom.«

NAGRAJENCI:
Zlati znak: Urh Kolari~
Je odli~en dijak programa elektrotehni-
ke, ki je zelo lepe rezultate dosegel na 
naslednjih podro~jih:
• zlato priznanje iz geografije,
• zlato priznanje iz matematike in
• srebrno priznanje iz fizike.
Vsa omenjena priznanja so bila prido-
bljena na dr`avni ravni.
Ima zelo pozitiven, spo{tljiv in zgleden 
odnos do so{olcev, u~iteljev in zaposle-
nih na {oli.
Srebrni znak: Andrej Baliga~
Je odli~en dijak programa elektrotehnike. 
Letos je opravil izpit iz DSD, to je nem{ka 
jezikovna diploma 1. stopnje. Ima zelo 
pozitiven, spo{tljiv in zgleden odnos do 
so{olcev, u~iteljev in zaposlenih na {oli. 
Sodeluje pri razli~nih strokovnih dejav-
nostih na {oli, kot so predstavitve na 
osnovnih {olah, informativni dnevi.
Bronasti znak: Nino Kleindienst
Je odli~en dijak programa elektrotehni-
ke. Ima zelo pozitiven, spo{tljiv in zgle-
den odnos do so{olcev, u~iteljev in zapo-
slenih na {oli.

Podelitev priznanj najbolj{im dijakom Srednje poklicne in tehni{ke {ole Murska Sobota 
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Podelitev priznanj najbolj{im 
dijakom Srednje elektro-
ra~unalni{ke {ole Maribor
20. septembra 2017 je Elektro Maribor podelil nagrade za odli~nost in odli~ne 
dose`ke v izobra`evanju najbolj{im dijakom Srednje elektro-ra~unalni{ke {ole 
Maribor. Ob koncu preteklega {olskega leta je Elektro Maribor podelil priznanja 
in nagrade dijakom Srednje poklicne in tehni{ke {ole Murska Sobota ter Elektro 
in ra~unalni{ke {ole iz [olskega centra Ptuj. Z nagrajevanjem najbolj{ih dijakov 
Elektro Maribor spodbuja odli~nost v izobra`evalnem procesu. 

20. septembra 2017 je v prostorih 
dru`be Elektro Maribor potekala slav-
nostna podelitev nagrad najbolj{im 
dijakom Srednje elektro-ra~unalni{ke 
{ole Maribor v {olskem letu 2016/2017. 
Dijake je izbrala {ola na podlagi njiho-
vih dose`kov.
Priznanja sta dijakom podelila g. mag. 
Boris Sovi~, predsednik uprave Elektra 
Maribor, in ga. Irena Sr{a @nidari~, rav-
nateljica Srednje elektro-ra~unalni{ke 
{ole Maribor. Ob ~estitkam nagrajen-
cem sta pohvalila dose`ke dijakov in jim 
za`elela uspeh, energijo in motivacijo 
za nadaljnje korake na poti odli~nosti.
Najbolj{i dijak je prejel zlati znak odli~nosti 
in nagrado v vi{ini 300 evrov, drugi srebr-
ni znak odli~nosti in nagrado v vi{ini 200 
evrov, tretjeuvr{~eni pa bo prejel bronasti 
znak in nagrado v vi{ini 100 evrov.

Najbolj{i dijaki pre-
teklega {olskega leta 
so postali Marko 
Ku`ner, Jani Kauk-
ler in Luka Kobale.
Mag. Boris Sovi~, 
predsednik uprave 
Elektra Maribor, je ob 
tem o spodbujanju 
odli~nosti pri mladih 
povedal: »[irjenje 
energetske odli~nosti 
je usmeritev, ki si jo 
Elektro Maribor pri-

zadeva udejanjiti na 
vseh podro~jih delovanja. Zavedamo se 
pomena kakovostnega izobra`evanja in 
spodbujanja odli~nih dose`kov `e med 
srednje{olci. Najbolj{e dijake vseh sre-
dnjih elektro {ol na na{em oskrbnem 
obmo~ju zato tudi nagrajujemo. Danes 
nagrajujemo odli~ne dose`ke najbolj{ih 
dijakov Srednje elektro-ra~unalni{ke {ole 
Maribor. ^estitke nagrajencem in po-
hvale za impresivne uspehe. Odli~nost v 
{olskem in ob{olskem delu naj bo njihov 
cilj tudi naprej.«
Ga. Irena Sr{a @nidari~, ravnatelji-
ca Srednje elektro-ra~unalni{ke {ole 
Maribor, je povedala: »V Srednji elek-
tro-ra~unalni{ki {oli Maribor je veliko 
dobrih in odli~nih dijakov. Na{a leto{nja 
elita pa so trije:
• Marko Ku`ner, dijak, ki je najbolj{i 

programer SER[-a. Poleg tega je 

odli~njak, raziskovalec, {portnik, zani-
majo ga podjetni{tvo, robotika in {e 
marsikaj. Na dr`avni, evropski in sve-
tovni ravni dosega vrhunske rezultate.

• Jani Kaukler, odli~njak in raziskovalec 
na podro~ju elektronike, programer z 
vrhunskimi uspehi na podro~ju mate-
matike.

• Luka Kobale, odli~njak. V timu s so{ol-
cem sta pripravila ve~ raziskovalnih 
nalog. Poleg tega je dosegel vrhunske 
rezultate na tekmovanjih iz matema-
tike, angle{~ine in sloven{~ine.

Vsi trije so prakso opravljali v tujini in 
si tako pridobili {e dodatne izku{nje in 
dodano vrednost v mozaiku svojih uspe-
hov.«

NAGRAJENCI:
Zlati znak: Marko Ku`ner
Dijak 4. letnika SER[, smer tehnik ra~u-
nalni{tva, je bil odli~njak v vseh letnikih 
izobra`evanja.
@e v 1. letniku je dosegal uspehe na 
raziskovalnem podro~ju, ki so se v vi{jih 
letnikih samo {e mno`ili. V 2. letni-
ku so se pridru`ili uspehi na podro~ju 
{porta, atletike in logike, v 3. letniku pa 
{e uspeh iz robotike in programiranja 
ter raziskovalne dejavnosti s podro~ja 
{porta. V 4. letniku je dosegal sama 1. 
mesta na dr`avnih tekmovanjih iz pod-
jetni{tva, in sicer: mladi podjetnik GEA 
College, SPIRIT Slovenija, Startup Ma-
ribor. S svojo ekipo je predstavljal ino-

Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografija: Timotej ^elofiga 
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Podelitev priznanj najbolj{im dijakom Srednje elektro-ra~unalni{ke  
{ole Maribor
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vativno aplikacijo ProTactic, namenjeno 
trenerjem ekipnih {portov.
Na Slova{kem je dosegel 2. mesto iz 
robotike. Prejel je zlato priznanje in 3. 
mesto iz programiranja na dr`avni rav-
ni.
Vsa leta izobra`evanja je dosegal vrhun-
ske uspehe na tekmovanjih iz matema-
tike in radio orientacije. V tem letu se 
bo udele`il svetovnega prvenstva iz 
robotike na Japonskem.
Prakso je v okviru ERASMUS+ v 3. letni-
ku opravljal na Portugalskem.
Prav tako je aktiven v ob{olskih dejavno-
stih, kjer je z nogometno ekipo postal 
mladinski prvak MNZ Ptuj.
Srebrni znak: Jani Kaukler
Dijak 4. letnika SER[, smer tehnik ra~u-
nalni{tva, je bil odli~njak v vseh letnikih 
izobra`evanja.
@e v 1. letniku se je s so{olcem dokazal 
z raziskovalno nalogo s podro~ja ele-
ktronike z naslovom Krmiljenje uli~ne 
razsvetljave ter inovacijskim predlo-
gom, s katerim je pokazal, kako lahko 
nadgradimo hi{o po modulih.
Nato so se v vi{jih letnikih uspehi kar 
mno`ili, in sicer tudi na dr`avni ravni. 

S so{olci je raziskoval pametne in{tala-
cije in delovanje Quadcopterja ter z ino-
vacijskim predlogom poiskal re{itev za 
nadgradnjo starih hi{ in hi{, uvr{~enih v 
kulturno dedi{~ino.
V 4. letniku je s so{olcem raziskoval de-
lovanje kadrovskega sistema s spletnim 
vmesnikom in se preizkusil pri izdelavi 
spletnega portala za te namene.
S srebrnim priznanjem se je izkazal tudi 
na podro~ju programiranja.
Vsa leta izobra`evanja je dosegal vrhun-
ske uspehe na tekmovanjih iz matema-
tike, saj se lahko pohvali s tremi zlatimi 
priznanji in enim 1. mestom v dr`avi.
Svojo delovno prakso je v Sloveniji op-
ravljal v podjetjih Alcad in Impol, v okvi-
ru ERASMUS+ pa v Italiji, na Portugal-
skem in v Nem~iji.
Prav tako je sodeloval pri promociji {ole 
na predstavitvah, informativnih dnevih 
in obiskih osnovnih {ol.
Bronasti znak: Luka Kobale
Dijak 4. Letnika, smer tehnik ra~unal-
ni{tva, je bil odli~njak v vseh letnikih 
izobra`evanja.
@e v 1. letniku se je s so{olcem dokazal 
z raziskovalno nalogo s podro~ja ele-

ktronike z naslovom Krmiljenje uli~ne 
razsvetljave ter inovacijskim predlo-
gom, s katerim je pokazal, kako lahko 
nadgradimo hi{o po modulih.
Nato so se v vi{jih letnikih uspehi kar 
mno`ili, in sicer tudi na dr`avni ravni. 
S so{olci je raziskoval pametne in{tala-
cije in delovanje Quadcopterja ter z ino-
vacijskim predlogom poiskal re{itev za 
nadgradnjo starih hi{ in hi{, uvr{~enih v 
kulturno dedi{~ino.
V 4. letniku je s so{olcem raziskoval de-
lovanje kadrovskega sistema s spletnim 
vmesnikom in se preizkusil pri izdelavi 
spletnega portala za te namene.
Delovno prakso je v okviru ERASMUS+ 
opravljal v Italiji, na Portugalskem in v 
Nem~iji.
Vsa leta izobra`evanja je dosegal vrhun-
ske uspehe na tekmovanjih iz matema-
tike, saj se lahko pohvali z enim zlatim 
in dvema srebrnima priznanjema. Sode-
loval je tudi na tekmovanjih iz angle{~i-
ne in sloven{~ine, kjer je bil prav tako 
uspe{en.
Sodeloval je pri promociji {ole na 
predstavitvah, informativnih dnevih in 
obiskih osnovnih {ol.

Izsek iz zgodovine
Maribor, 14. april 1961 - Elektro Maribor - mesto je za~elo z zemeljskimi deli 
za polaganje visokonapetostnega kabla med transformatorskima postajama na 
Bolfen{ki cesti in Schreinerjevem trgu.

Ta dela terjajo predvsem veliko delov-
ne sile in hitrosti. Podjetje je ta pro-
blem domiselno re{ilo na ta na~in, 
da je mobiliziralo pionirje in mladino. 
Dela dobro napredujejo; zadovoljni 
sta obe »stranki«. Podjetje bo doseglo 
svoj namen s tem, da bo delo hitro op-
ravljeno in da so pri{li do zadostnega 
{tevila delovne sile, ki jim je sicer pri-
manjkuje za podobna dela, pionirji pa 
bodo zaslu`ili denar, kar je tudi zanje 
zelo mikavno. Na odseku Ceste zma-
ge (vzdol` blokov) dela pionirski od-
red (30 pionirjev) iz {ole Boris Kidri~. 
Delajo vsak dan do desete ure, radi bi 

sicer tudi dlje, vendar jim profesor, ki 
jih nadzoruje, tega ne dovoljuje, ker 
se morajo pripraviti tudi na popoldan-

ski pouk. Sklenili so, da bodo denar, 
zaslu`en na tej akciji, porabili za maj-
ni{ki izlet. 

Besedilo in fotografija: dru`beno omre`je FB, skupina »Maribor v 60 letih ter kak{no desetletje gor in dol«

Pionirji med kopanjem kabelskega kanala na Cesti zmage.
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Apartma v termah Olimia
Ponovno vas obve{~amo, da se lahko 
pri najemu apartmaja v Termah Oli-
mia odlo~ite za dve mo`nosti, in si-
cer samo za najem apartmaja, kar za 
enodnevni najem zna{a 35,00 EUR, 
oz. za najem apartmaja z vklju~eni-
ma dvema celodnevnima kopalnima 

vstopnicama za Termalijo, kar zna{a 
56,00 EUR, vse z DDV. Vstopnici 
sta v ceni obra~unani s 30-odstot-
nim akcijskim popustom, ki smo ga 
dobili zaradi nakupa ve~jega {tevila 
vstopnic. Kopalne vstopnice stanejo 
v redni prodaji 15,00 EUR z DDV, mi 

jih zara~unamo 10,50 EUR z DDV. V 
ceni je `e vklju~en popust. Vstopni-
ce je mogo~e uporabljati v Wellness 
centru Termalija (vstop v bazene) in 
v Termalnem parku Aqualuna ter ve-
ljajo vse dni v tednu, vklju~no s pra-
zniki.

Sodelavci SE Maribor 
sodelovali pri obnovi 
apartmajev na Belem kri`u
O tem, da imamo v dru`bi Elektro Maribor {tevilne posameznike, ki znajo 
poprijeti za marsikatero delo, smo poro~ali `e ve~krat. Tokrat pa so se pri 
obnovi apartmajev na Belem kri`u izkazali projektno zaposleni sodelavci – 
gradbeniki, ki so naredili zelo koristno delo.

Z njihovo pomo~jo smo junija v celoti 
pobelili vseh pet apartmajev na Belem 
kri`u, vklju~no s fasado. Sanirala se je 
zunanja lesena ograja ter tudi pobar-
vala. 
Za apartmaja {t. 4 in {t. 5 se je pris-
krbelo tudi novo pohi{tvo, zato si 

lahko ogledate nekaj fotografij, ~e bi 
koga zamikal kak »podalj{an vikend«. 
Najem apartmaja {t. 4 zunaj sezone 
zna{a 29,00 EUR/no~, apartmaja {t. 5 
pa 27,00 EUR/no~. 
Pri obnovi apartmajev na Belem kri`u so 
sodelovali Branko Cvetko, Podvr{nik 

Denis, Cafuta Danilo, Lampreht 
Branko, Dru`ovec Jo`e, Za{ler An-
ton in Gregor Petek (priprava specifi-
kacije, vodenje in nadzor).

Besedilo in fotografije: Mihaela [nuderl
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Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj •Fotografije: arhiv Elektra Maribor

Elektro Maribor namenil 
sredstva dobrodelnim 
organizacijam
Elektro Maribor tudi letos nadaljuje s ciklom pomo~i dobrodelnim organizaci-
jam, ki delujejo na oskrbnem obmo~ju dru`be. 

Predaja donacije v Gornji Radgoni
11. maja 2017 je dru`ba Elektro Ma-
ribor namenila dve donaciji, vsako v 
vrednosti po 1.500 evrov, dobrodelni-
ma organizacijama, ki delujeta v Gor-
nji Radgoni. Predsednik uprave Elektra 
Maribor, g. mag. Boris Sovi~, in vodja 
Obmo~ne enote Gornja Radgona, g. 
Andrej Ro{kar, sta ju predala ge. Sil-
vi Vra~ko, predsednica Rde~ega kri`a 
Slovenije – Obmo~nega zdru`enja 
Gornja Radgona, in g. Francu Hoz-
janu, `upniku `upnije sv. Petra. Ob 
dogodku sta predstavnika organizacij 
predstavila izzive, s katerimi se sre~u-
jejo pri opravljanju svojega poslanstva, 
in ~emu bodo sredstva namenjena.
G. mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, 
je ob predaji sredstev organizacijama 
povedal: »V Elektru Maribor dru`be-
no odgovornost izpri~ujemo prek svo-
jega poslanstva, distribucije elektri~ne 
energije in podpore pomembnim 
projektom. Solidarnost je pomemb-
na vrednota povezane skupnosti. 
Tradicionalno `e {esto leto zapored 
podpiramo delo dobrodelnih organi-
zacij in njihove aktivnosti, usmerjene 
v pomo~ ljudem, ki tovrstno pomo~ 
potrebujejo. Tokrat podpiramo pro-
grame dveh dobrodelnih organizacij 
iz Gornje Radgone, ki so namenjeni 
re{evanju te`av ljudi v stiski.«
Ga. Silva Vra~ko, predsednica 
Rde~ega kri`a Slovenije – Obmo-
~nega zdru`enja Gornja Radgo-
na, je odlo~itev za porabo sredstev 
pojasnila takole: »Socialne stiske se iz 
leta v leto pove~ujejo, s tem pa tudi 
{tevilo prosilcev za materialno pomo~ 

v prehrani in obla~ilih ter za finan~no 
pomo~ za pla~ilo osnovnih `ivljenjskih 
stro{kov. Sredstva bomo namenili 
socialno ogro`enim dru`inam in po-
sameznikom za ureditev bivalnih raz-
mer in popla~ilo osnovnih `ivljenjskih 
stro{kov.«
G. Franc Hozjan, `upnik, je v 
imenu Karitas `upnije sv. Petra, 
o porabi sredstev omenil: »Smo do-
brodelna organizacija v okviru `upnije 
sv. Petra v Gornji Radgoni. Ob na{ih 
skromnih finan~nih sredstvih je pre-
jeta pomo~ {e kako dobrodo{la in se 
zanjo zahvaljujemo. Sredstva bomo 
namenili pla~ilu polo`nic, nabavi 
prehrambnih in higienskih paketov, 
{olskih potreb{~in in pla~ilu letovanj 
otrok.«

Predaja donacije v Slovenski 
Bistrici 
24. maja 2017 je dru`ba Elektro Ma-
ribor namenila dve donaciji, vsako v 
vrednosti po 1.500 evrov, dobrodel-
nima organizacijama, ki delujeta v 
Slovenski Bistrici. Predsednik uprave 
Elektra Maribor, g. mag. Boris Sovi~, 
in vodja Obmo~ne enote Sloven-
ska Bistrica, g. Miran \uran, sta ju 

predala ge. Mariji Bra~i~, sekretarki 
Rde~ega kri`a Slovenije – Obmo~ne-
ga zdru`enja Slovenska Bistrica, in g. 
Milanu Borku, vodji @upnijske Karitas 
Slovenska Bistrica. Ob dogodku sta 
predstavnika organizacij s sodelavci 
Elektra Maribor in novinarji spregovo-
rila o pomo~i ljudem v stiski in tem, 
~emu bodo sredstva namenjena.
G. mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, 
je ob predaji sredstev organizacijama 
povedal: »V Elektru Maribor dru`be-
no odgovornost izpri~ujemo prek svo-
jega poslanstva, distribucije elektri~ne 
energije, in podpore pomembnim 
projektom. Solidarnost je pomembna 
vrednota povezane skupnosti. Letos 
tradicionalno, `e {esto leto zapored, 
podpiramo delo dobrodelnih organi-
zacij in njihove aktivnosti, usmerjene 
v pomo~ ljudem, ki tovrstno pomo~ 
potrebujejo. Tokrat podpiramo pro-
grame dveh dobrodelnih organizacij 
iz Slovenske Bistrice, ki so namenjeni 
re{evanju te`av ljudi v stiski.«
Ga. Marija Bra~i~, sekretarka 
Rde~ega kri`a Slovenije – Obmo-
~nega zdru`enja Slovenska Bistri-
ca, je o odlo~itvi za porabo sredstev 
povedala: »Bele`imo pove~ano 
povpra{evanje socialno ogro`enih po-
sameznikov in dru`in po pomo~i v pre-
hranskih artiklih, {olskih potreb{~inah, 
pla~ilu polo`nic in mo`nosti za leto-
vanje otrok. Tokrat smo se odlo~ili, da 
namenimo sredstva za letovanje otrok, 
ki jim star{i zaradi finan~ne stiske ne 
morejo privo{~iti po~itnic ob morju.«
G. `upnik Jani Dru`ovec, predse-
dnik @upnijske Karitas Slovenska 

DONACIJE
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Bistrica, je o porabi sredstev pove-
dal: »@e 26 let opravljamo karitativno 
delo, vseskozi, v zadnjih letih pa {e 
bolj izrazito ~utimo stisko ljudi. Da-
na{njo donacijo bomo tako porabili 
za nabavo {olskih potreb{~in, pla~ilo 
polo`nic in za to, da bomo izbrani 
dru`ini lahko pla~ali oddih na morju.«

Predaja donacije v Mariboru 
29. maja 2017 je dru`ba Elektro Ma-
ribor namenila tri donacije, vsako v 
vrednosti po 1.500 evrov, dobrodel-
nim organizacijam, ki delujejo v Ma-
riboru. Predsednik uprave Elektra Ma-
ribor, g. mag. Boris Sovi~, s sodelavci 
jih je predal predstavnikom Rde~ega 
kri`a Slovenije – Obmo~nega zdru`e-
nja Maribor, Nad{kofijske Karitas 
Maribor in Zveze prijateljev mladine 
Maribor. Ob dogodku so predstavni-
ki organizacij predstavili, ~emu bodo 
sredstva namenjena in s kak{nimi izzi-
vi se pri delu sre~ujejo.
G. mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, je 
ob predaji sredstev dejal: »V Elektru 
Maribor svojo dru`beno odgovornost 
izpri~ujemo z aktivnim izvajanjem svo-
jega poslanstva, distribucije elektri~ne 
energije, to pa nadgrajujemo tudi s 
podporo pomembnim projektom. 
Na obmo~ju Maribora z okolico ima-
mo tri organizacijske enote, upravo, 
obmo~no in storitveno enoto. Letos 
tradicionalno, `e {esto leto zapored, 
podpiramo delo dobrodelnih organi-
zacij in njihove aktivnosti. Delo teh or-
ganizacij je izjemno pomembno, zato 
je prav, da so dele`ni tudi podpore iz 

gospodarstva.«
G. Metod Dolin{ek, sekretar 
Rde~ega kri`a Slovenije – Ob-
mo~nega zdru`enja Maribor, je 
pojasnil: »Sredstva iz donacije bomo 
namenili sofinanciranju stro{kov le-
tovanja otrok, katerih star{i ne zmo-
rejo pla~ila, obenem pa otroci niso 
upravi~eni do sofinanciranja ZZZS, saj 
`elimo omogo~iti udele`bo na letova-
nju naj{ir{emu krogu otrok, delovanju 
projekta svetovanje osebam v stiski, 
zagotavljanje denarnih pomo~i ose-
bam v najve~jih stiskah in zagonskim 
stro{kom novega projekta vklju~eva-
nja prosilcev za mednarodno za{~ito 
v dru`bo.«
G. Bo`idar Bra~un, generalni taj-
nik Nad{kofijske Karitas Maribor, 
je o porabi sredstev povedal: »Pomo~, 
ki smo jo prejeli z donacijo Elektra 
Maribor, bomo namenili pla~ilu na-
josnovnej{ih `ivljenjskih potreb{~in 
socialno najbolj ogro`enim dru`inam 
in posameznikom v na{em mestu.«
G. Sa{a Miki}, predsednik ZPM 
Maribor, je o namenu porabe 
sredstev pojasnil: »Omogo~imo sa-
nje je projekt Zveze prijateljev mladi-
ne Maribor, ki smo ga za~eli razvijati 
decembra 2013, ob 60-letnici orga-
nizacije. Projekt podpirajo podjetja 
in posamezniki, dru{tva in zdru`e-
nja. Podjetje Elektro Maribor v pro-
jektu sodeluje `e od samega za~etka 
in je eden od najve~jih donatorjev. Z 
njegovo pomo~jo projekt pridobiva 
prihodnost in stabilnost, za kar smo 
podjetju Elektro Maribor in njegovim 
zaposlenim iz srca hvale`ni.«

Predaja donacije na Ptuju 
3. julija 2017 je dru`ba Elektro Ma-
ribor namenila dve donaciji, vsako 

v vrednosti po 1.500 evrov, dobro-
delnima organizacijama, ki delujeta 
na Ptuju. Predsednik uprave Elektra 
Maribor, g. mag. Boris Sovi~, in di-
rektor Obmo~ne enote Ptuj, g. Franc 
[migoc, sta ju predala g. Aleksandru 
Solovjevu, predsedniku Obmo~nega 
zdru`enja Rde~ega kri`a Ptuj in ge. 
Ireni Luci, vodji Dekanijske Karitas 
Ptuj – Zavr~. Ob dogodku sta pred-
stavnika organizacij s sodelavci Elek-
tra Maribor in novinarji spregovorila o 
pomo~i ljudem v stiski in tem, ~emu 
bodo sredstva namenjena.
G. mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, 
je ob predaji sredstev organizacijama 
povedal: »@e samo poslanstvo dru`be 
Elektro Maribor, distribucija elektri~ne 
energije, vklju~uje komponento dru`-
bene odgovornosti. To nadgrajujemo 
s podporo pomembnim projektom. 
Letos tako `e tradicionalno, {esto 
leto zapored, podpiramo delo do-
brodelnih organizacij. Spo{tujemo in 
cenimo njihove aktivnosti, usmerjene 
v pomo~ ljudem, ki tak{no pomo~ 
potrebujejo. Tokrat svojo podporo 
namenjamo programom dobrodelnih 
organizacij na Ptuju, ki so namenjeni 
re{evanju te`av ljudi v stiski.«
G. Aleksander Solovjev, pred-
sednik Obmo~nega zdru`enja 
Rde~ega kri`a Ptuj, je predstavil, 
~emu bodo sredstva namenjena: »Pred 
nami je poletni ~as, ko bi star{i radi 
poslali svoje otroke tudi na po~itnice 
v Punat. Gre za zdravstveno letovanje, 
za katero je potreben tudi prispevek 
star{ev, ki pa ga dosti od njih ne zmo-
re. Prav tako bo pred za~etkom {ol-
skega leta treba, kot `e leta do zdaj, 
pomagati dru`inam tudi pri nakupu 
{olskih potreb{~in. Tu se {tevilo tistih, 
ki potrebujejo pomo~, v zadnjih letih 
izjemno pove~uje, sredstev za pomo~ 
pa nimamo dovolj.«
Ga. Irena Luci, vodja Dekanijske 
Karitas Ptuj – Zavr~, je o porabi 
sredstev povedala: »V na{o Dekanij-
sko Karitas je vklju~enih 17 @upnijskih 
Karitas. Vedno znova se sre~ujemo 
s potrebami po hrani in pla~ilu po-
lo`nic na na{em podro~ju. Zato smo 
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se na Elektro Maribor obrnili s pro{njo 
za donatorstvo. S prejetimi sredstvi 
bomo tako nabavili nekaj prehranskih 
artiklov in poravnali nekaj polo`nic ter 
tako vsaj malo omilili stisko ljudem, ki 
pomo~ potrebujejo.

Predaja donacije v Ljutomeru 
11. septembra 2017 je dru`ba Elektro 
Maribor namenila dve donaciji, vsako 
v vrednosti po 1.500 evrov, dobro-
delnima organizacijama, ki delujeta 
v Ljutomeru, in sicer Rde~emu kri`u 
Slovenije – Obmo~nemu zdru`enju 
Ljutomer in Karitas `upnije Ljutomer.
 
G. mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, 

je ob tem dejal: »Dru`ba Elektro Ma-
ribor izkazuje svojo dru`beno odgo-
vornost skozi uresni~evanje svojega 
poslanstva, distribucije elektri~ne 
energije. S svojo dejavnostjo smo vsa-
kodnevno mo~no vpeti v svoje okolje, 
zato smo nanj {e posebej pozorni in 
z njim sodelujemo. Letos nadaljujemo 
podporo dobrodelnim organizacijam 
na na{em distribucijskem obmo~ju, 
tokrat organizacijama v Ljutomeru, ki 
svojo skrb namenjata tistim, ki pomo~ 
potrebujejo.«
O namenu porabe sredstev pa so v or-
ganizacijah povedali:
 
Ga. Silva Duh, predsednica RKS – 
OZ Ljutomer, je pojasnila: »Donirana 
sredstva bomo namenili za pomo~ pri 
pla~ilu polo`nic in nabavo osnovnih 
`ivljenjskih potreb{~in socialno {ibkim 
dru`inam in posameznikom. Z va{o 
pomo~jo smo `e ve~krat pomaga-
li dru`inam in posameznikom, ki so 
se zna{li v socialni stiski, za kar se vam 
iskreno zahvaljujemo tudi v imenu 
vseh, ki jim skupaj pomagamo.«
 

Ga. Marija Pu{enjak, tajnica @K 
Ljutomer, je povedala: »V @upnijski 
Karitas Ljutomer smo zelo veseli, da 
ste se tudi letos odlo~ili za finan~no 
podporo na{emu delovanju. Mi lah-
ko delimo le tisto, kar nam prispevajo 
podjetja in posamezniki, ki ~utijo z 
ljudmi v stiski. Pravijo, da je material-
ne stiske med ljudmi vedno ve~. Tudi 
sami jo zaznavamo in ugotavljamo, 
da prav velika materialna stiska vodi 
do razli~nih du{evnih stisk. Zato iskre-
na hvala, da z roko v roki pomagamo 
in bla`imo stiske dru`in in posame-
znikov.«

Besedilo: Jo`ef Heric • Fotografije: Milena Rajh

Silovit po`ar v Ljutomeru
Sodelavci dru`be Elektro Maribor so z veliko mero po`rtvovalnosti gasili ob-
se`en po`ar na sosednjem objektu.

8. junija 2017, nekaj po 21.00, je za-
gorelo na objektu v bli`ini na{e eno-
te v Ljutomeru. V neposredni bli`ini 
so tudi 110-kilovoltni daljnovodi in 
RTP 110/20 kV Ljutomer. Pri ga{enju 
po`ara je sodelovalo ve~ na{ih sode-
lavcev, vsi pa so prostovoljni gasilci 
iz okoli{kih dru{tev. Na kraju dogod-
ka so bili vso no~ in nekatere so po 
kratkem po~itku poklicali nazaj ter so 
gasili {e ves naslednji dan. 
Med prebivalstvom se je vest o po`a-

ru po dru`abnih omre`jih zelo hitro 
raz{irila. Zjutraj pa je bilo Ljutomer 
{e vedno v dimu in objekt v plame-
nih. Zaradi hitrega posredovanja ga-
silcev se je po`ar sicer lokaliziral ozi-
roma omejil in tako sosednji objekti, 
vklju~no z na{imi, niso bili ogro`eni. 
Po`ar, v katerem so zagoreli odpadki 
za predelavo, je skladi{~no zgradbo, 
dolgo 80 in {iroko 25 metrov, uni~il 
v celoti, poga{en pa je bil {ele ~ez dva 
dni. 
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Fotografije: Bo{tjan Rous

DAN ZAPOSLENIH

Dan zaposlenih
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Besedilo: Franjo Lavren~i~ • Fotografije: arhiv Elektra Maribor

Zaslu`eno prvo mesto  
za na{e {portnike na letnih 
igrah EDS v Ljubljani 
23. letne igre EDS so na za~etku junija potekale v organizaciji Elektra Ljubljane

Kot je `e v navadi, smo se {portniki 
elektrodistribucijskih podjetij Slove-
nije ponovno sre~ali na letnih igrah 
EDS. Za prizadevne organizatorje je k 
uspe{ni pripravi in izvedbi svoje doda-
lo {e ~udovito vreme.
Po dopoldanskih »bojih«, ki so trajali 
vse do zadnje discipline, je raslo na-
peto vzdu{je.
Po uvodni glasbi sta namre~ sledila 
razglasitev rezultatov in podeljevanje 
pokalov za posamezne discipline, vse 
skupaj pa je spremljalo bu~no, a ko-
rektno navijanje. Vrhunec dogajanja 
je bila razglasitev skupnega zmago-
valca. Velik prehodni pokal je za pi~le 
tri to~ke ponovno uspelo osvojiti ude-
le`encem Elektra Maribor! 

Upokojenci na letnih igrah EDS v 
Ljubljani
Zahvaljujo~ komisiji za {port elektro-
distribucijskih podjetij, ki je v »Pravi-

la za organiziranje iger EDS« vnesla 
mo`nost sodelovanja tudi upokojen-
cem, lahko tudi upokojeni sodelavci 
sodelujemo na igrah EDS. Ta mo`nost 
se pridno uporablja tudi pri sestavi 
ekip, in ko ni dovolj sodelujo~ih zapo-
slenih, se z veseljem vklju~imo upoko-
jenci. Tokrat je sodelovalo 10 upoko-
jencev. 

Upokojenci smo se vklju~ili v ekipe po 
naslednjem razporedu:
1.  Namizni tenis: Toplak, Me{i~ek, 

Erbert; ekipa dosegla 4 to~ke
2.  Kegljanje: Goj~i~ (zmagovalec), 

ekipa 5 to~k, in Eva [pes; ekipa: 3 
to~ke

3.  Streljanje: Osani~
4.  Balinanje: Karo
5.  [ah: Lamut
6.  Organizacija in vodenje: Hajnrih; 

Lavren~i~

^estitke vsem sodelujo~im {portnikom 
za izvrstne uspehe!

LETNE IGRE EDS

Ko{arka{i

Odbojka{i

Kros

Upokojenci na igrah EDS

Nogometa{i med igro

Zmagovalci s pokalom
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Besedilo in fotografije: Bo{tjan Rous 

12. {portno sre~anje 
sodelavcev Obmo~ne enote 
Murska Sobota
Krepko smo zakorakali v drugo polovico leta, po~itnice so za nami in sodelavci 
iz OE Murska Sobota smo se v jesenskem ~asu sre~ali na tradicionalnem, letos 
`e 12., {portnem sre~anju. 

Dogodek je imel poleg dru`abnega 
tudi tekmovalni zna~aj, saj smo se po-
merili v kar sedmih disciplinah, in sicer 
v teku z lestvijo, skakanju v vre~i, teku 
na smu~eh, igri {tiri v vrsto, kartanju, 
zabijanju `ebljev in monta`i {tevca.
Za za~etek tekmovalnega dela so mo-
rali {tirje tekmovalci v igri tek z lestvijo 
v ~im kraj{em ~asu prete~i slalomski 
poligon med drevesi. Na koncu so bili 

najbolj{i teka~i tekmovalci iz Nadzor-
ni{tva Murska Sobota.
Najve~ smeha gledalcev je po`ela igra 
skakanje v vre~i, v kateri so prepri~ljivo 
slavili tekmovalci Nadzorni{tva Len-
dava. Izkazalo se je, da so sodelavci 
Nadzorni{tva Lendava tudi najbolj{i 
smu~arji na OE Murska Sobota, saj so 
zmagali tudi v teku na smu~eh.
Za vse druge, ki pri svojem {portnem 

udejstvovanju najraje sedijo, pa so le-
tos organizatorji pripravili tekmovanje 
v kartanju {nopsa in igri {tiri v vrsto. 
V teh dveh so bili prepri~ljivo najbolj{i 
sodelavci Uprave MS.

SRE^ANJE

Rezultati tekmovanja {portnega sre~anja sodelavcev Obmo~ne enote Murska Sobota

Tek z 
lestvijo

Skakanje 
v vre~i

Tek s 
smu~mi

[tiri v 
vrsto

Zamenjava 
{tevca

Kartanje Zabijanje 
`ebljev

SKUPNO

nadzorni{tvo mesto/
to~ke

mesto/
to~ke

mesto/
to~ke

mesto/
to~ke

mesto/ 
to~ke

mesto/
to~ke

mesto/
to~ke

mesto/
to~ke

Murska Sobota 1/4 2/3 2/3 3/2 2/3 2/3 1/4 1/22

Lendava 3/2 1/4 1/4 4/1 1/4 3/2 1/4 2/21

Uprava MS 2/3 3/2 3/2 1/4 3/2 1/4 3/2 3/19

Ma~kovci 4/1 4/1 4/1 2/3 4/1 4/1 3/2 4/10

Skupinska

Tek s smu~mi

Zamenjava {tevca
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Besedilo in fotografije: Daniel Hajnal 

Ogromno zanimanja je bila dele`na 
tudi igra zabijanje `ebljev, pri kateri 
so sodelavci pokazali veliko spretnos-
ti, najbolj pa so se izkazali sodelavci 
Nadzorni{tva Lendava in Nadzorni{tva 
Murska Sobota.
Paradna disciplina leto{njih iger je bila 
ponovno monta`a {tevca, v kateri je 
tako kot ̀ e nekaj zadnjih let znova sla-
vila ekipa Nadzorni{tva Lendava.
Vse igre so se to~kovale, po vseh pre{-
tetih to~kah pa je slavila ekipa iz Nad-
zorni{tva Murska Sobota. Ta je prejela 
spominsko nagrado, ki jo je podelil g. 

Ludvik Bauer. Slednji je ob zaklju~ku 
podelitve poudaril, da niso pomembni 
rezultati, temve~ dru`enje, in da smo 
vsi udele`enci dana{nji zmagovalci.

Po uradnem delu tekmovanja in po-
delitvi nagrad sodelujo~im smo se ob 
glasbi in doma~ih specialitetah zaba-
vali do jutranjih ur. 

Obisk slikovitih vasic  
v Cinque Terre
Sodelavci SE Ljutomer smo aprila obiskali Italijo, natan~neje vasico Cinque Terre.

Aprila je nekaj sodelavcev SE Ljutomer z dru`inskimi ~lani obi-
skalo Cinque Terre v Italiji ob Ligurskem morju. Gre za pet sliko-
vitih vasic, dostopnih samo z morja ali z vlakom. Obmo~je teh 
vasic je znano tudi po neokrnjeni naravi, ki jih obdaja. 
Prav tako smo obiskali Modeno in si ogledali proizvodnjo bal-
zami~nega kisa. 
Sledil je ogled zgodovinskega mesta Mantova. O~arani nad 
~udovito pokrajino in mediteranskim vzdu{jem smo se polni vti-
sov in do`ivetij v poznih ve~ernih urah vrnili domov.

IZLET

Zabijanje žebljev Tek z lestvijo

Sodelavci SE Ljutomer so obiskali Cinque Terre
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Besedilo: Beli Jeti • Fotografije: arhiv Elektra Maribor 

Planinski pohod na Ojstrico 
Junija je potekal prvi planinski pohod, ki je minil v odli~nem vzdu{ju. 

Junija je med ~lani na{ega {portnega 
dru{tva padla odlo~itev za prvi pla-
ninski pohod, in sicer osvojitev vrha 
Ojstrica (2350 m n. v.) v Kamni{ko-Sa-
vinjskih Alpah.
Tako smo se v petek, 30. 6. 2017, 
v zgodnjih jutranjih urah z lastnim 
prevozom odpravili na pot do Doma 
planincev v Logarski dolini, kjer smo 
za~eli svoj pohod. Pot nas je prvo uro 
vodila do ko~e na Klemen~i jami, kjer 
smo si malo oddahnili, spili kavo, ~aj 
ipd. Nato smo nadaljevali po zelo zah-
tevni Kopin{kovi poti. Po prihodu na 
ju`no stran pod Ojstrico se je za~el 
plezalni del (skobe, jeklene vrvi). Ob 
vzponu smo bili dele`ni izjemnega 
pogleda na Robanov kot in Raduho 
ter Logarsko dolino. 
Na vrhu Ojstrice smo naredili skupin-
sko sliko ter po kraj{em predahu ses-
topili po drugi poti ~ez [karje (2205 m 
n. v.) nazaj do ko~e na Klemen~i jami 
in nato v dolino do na{e izhodi{~ne 

to~e. Seveda se je po naporni poti pri-
legla topla jed v Domu planincev, kjer 
smo zaklju~ili pohod ter se v poznih 
no~nih urah vrnili domov. 

Za zaklju~ek {e informacija, da je na{ 
pohod minil v odli~nem vzdu{ju in 
brez po{kodb. Naslednjega na~rtuje-
mo v oktobru 2017.

OJSTRICA

Udeleženci planinskega pohoda na Ojstrico

Pohodniki so premagovali strma pobo~ja
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OVEN

Besedilo in fotografije: Oven

Bike sharing, zeleni izdelki  
in storitve ter prenovljena 
spletna stran OVEN
Oven uresni~uje vizijo zelenih urbanih sredi{~ s sharingom elektri~nih koles v 
Mariboru in okolici. 

Eden izmed ciljev projekta je spod-
buditi o`ivitev mestnega jedra, saj 
je izposoja e-koles zanimiva tudi za 
turisti~ne namene. Poleg tega pa je 
elektri~no kolo odli~na alternativa za 
avtomobilski ali javni prevoz, z njim pa 
se izognemo stro{kom prevoza in par-
kiranja ter z manj{imi izpusti pripo-
moremo h kakovosti zraka v mestnih 
sredi{~ih.
Podjetje Oven Elektro Maribor d.o.o. 
je eno od prvih podjetij na [tajerskem, 

ki uspe{no pospe{ujejo trajnostno 
mobilnost in zelene vire energije, ter 
je eden od bolj aktivnih pobudnikov 
pri povezovanju podjetij ter skupnos-
ti, ki lahko pripomorejo k zmanj{eva-
nju oglji~nega odtisa na vseh ravneh 
dru`be.
Letos smo v podjetju Oven posebej 
aktivni z novimi projekti na podro~ju 
urbane mobilnosti, nenehno {iri-
mo ponudbo elektri~nih prevoznih 
sredstev in ob~ane vabimo k izposoji 

elektri~nih koles. 

Tako lahko prve nove bike sharing 
to~ke v Mariboru najdete na Lentu 
pred lokalom Ma~ka, v Drava centru 
na Limbu{kem nabre`ju in pri priljub-
ljenem gostinskem lokalu ^rni baron 
v Male~niku. Od sredine septembra 
bodo na izposojo tudi v Hotelu Betna-
va, z Zavodom za turizem Maribor pa 
potekajo dogovori za {ir{o akcijo bike 
sharinga v Mariboru.

Zmogljivo elektri~no kolo
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OVEN

Elektri~na kolesa in druga zanimiva 
elektri~na prevozna sredstva so na vo-
ljo tudi v na{i prenovljeni spletni trgo-
vini na www.trgovina-oven.si.

Spletna trgovina navdu{uje z 
zelenimi izdelki in storitvami 
Podrobnosti 
Podjetje Oven Elektro Maribor v okviru 
Kluba Oven `e dve leti s {tevilnimi do-
godki ozave{~a ljudi o pomembnosti 
u~inkovite rabe energije, predvsem pa 
o izkori{~anju obnovljivih virov, saj je 
proizvodnja elektrike iz obnovljivih vi-

rov njihova glavna dejavnost. Z vsem 
na{tetim je bila tesno povezana tudi 
odlo~itev, da svojo ponudbo nadgra-
dimo s spletno trgovino, v kateri so na 
voljo zeleni izdelki in storitve.
V njej ponujamo pester nabor prib-
li`no 75 izdelkov in tudi storitev z 
razli~nih podro~ij, namenjenih vsem 
tistim, ki v ospredje postavljajo skrb za 
okolje.

Ker se `elimo ~im bolj pribli`ati `eljam 
in potrebam strank, jim v devetih kate-
gorijah ponujamo le najkakovostnej{e 
izdelke, pri ~emer dajemo prednost 
predvsem elektri~ni mobilnosti. V prvi 
kategoriji so tako na voljo e-kolesa, 
e-skuterji in e-hoverboardi, z uporabo 
katerih lahko vsak posameznik v veliki 
meri zmanj{a svoj oglji~ni odtis. V ka-
tegoriji Elektri~na energija so na voljo 
hranilniki energije Tesla in LED-sveti-
la za industrijo, v kategoriji Pametni 
dom LED-`arnice za dom, pametne 
vti~nice, pametni senzorji vode in de-
tektorji dima, v kategoriji Hlajenje so 
zajete klimatske naprave, v kategoriji 
Ogrevanje pa infrarde~i grelni paneli 
in regulatorji ogrevanja …
Skrb za okolje, v katerem `ivimo, se 
zrcali tudi v drugih izdelkih in stori-
tvah, ki so na voljo v preostalih izbra-
nih kategorijah nove spletne trgovine: 

~istilne naprave in zbiralniki de`evni-
ce, kozmetika in prehranski izdelki iz 
konoplje, namenjeni zdravju posame-
znika, solarni polnilniki za mobilne 
telefone, gradnja mikroson~nih elek-
trarn, vzdr`evanje in ~i{~enje son~nih 
elektrarn, termografske analize objek-
tov in podobno.
»Izdelki, ki jih je mogo~e kupiti v na{i 
spletni trgovini, niso bili izbrani na-
klju~no, ampak po temeljitem premi-
sleku in preu~evanju trga. Na{ cilj je bil 
namre~, da z njimi zadostimo `eljam 
in potrebam kar naj{ir{ega kroga upo-
rabnikov, da so uporabni, kakovostni 
in u~inkoviti, predvsem pa, da sta nji-
hovo delovanje in uporaba prijazna 
tako do okolja kot tudi do uporabni-
ka,« poudarja direktor podjetja Oven, 
g. Miroslav Pre{ern.
Zadnjih nekaj mesecev uspe{no pote-
ka tudi direktna prodaja omenje-
nih izdelkov (door-to-door), s katero 
bele`imo dober odziv.
Poleg spletne trgovine pa se podjetje 
Oven lahko pohvali tudi s spletno 
stranjo v novi podobi, ki si jo lahko 
ogledate na www.oven-em.si. 

Spletna trgovina OVEN

Prvi sharing elektri~nih koles



infotok / november / 1 / 201749

ENERGIJA PLUS

Želite popoln nadzor  
nad porabo energentov?
Z napredno rešitvijo v naši ponudbi poskrbite za 
racionalno in učinkovito rabo enegentov.

• Natančni grafi porabe v realnem času

• Vpogled v zgodovino

• Obdelava podatkov za energetsko svetovanje in možnosti  
doseganja prihrankov

• Obvestilo ob nevarnosti prekoračitve naročene moči in izklopa

• Možnost merjenja porabe več energentov

• Možnost upravljanja na daljavo

• Odprava težav in nesporazumov z dobavitelji in 
sistemskim operaterjem

Tudi za 
manj izkušene

spletne
uporabnikeVeč informacij poiščite 

na www.energijaplus.si 
ali pokličite brezplačno 
telefonsko številko  
080 21 15.

080 21 15
www.energijaplus.si



Na Ojstrico
Fotografija: arhiv  
Elektro Maribor


