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Vabljeni k sodelovanju!

Odhodi sodelavcev od 1.1.2016 do 
15.04.2016
V obdobju od 1.1.2016 do 15.4.2016 je bilo 6 od-
hodov in sicer 5 upokojitev in 1 spor. prenehanje 
delovnega razmerja.

Prihodi sodelavcev od 1.1.2016 do 
15.04.2016
V obdobju od 1.1.2016 do 15.4.2016 je bilo skupaj 88 
prihodov od tega 79 gradbenih delavcev, zaradi izvedbe 
investicij v lastni režiji in 9 prihodov -rednih, s katerimi 
smo nadomestili delavce, ki so se upokojili.

Jubilejne nagrade od meseca 
januarja do aprila 2016

Mesec 
izpolnitve Priimek in ime Delovna 

doba Lokacija

januar MLINARI^ DANILO 10 Uprava
januar MURŠEC DUŠAN 10 Uprava
januar POREDOŠ DAMJAN 10 Uprava
januar SVETANI^ MILAN 30 OE Mur.Sobota
januar ŽILAVEC DAMIR 30 OE Mur.Sobota
januar VOGRINC JERNEJ 35 OE Maribor z okolico
januar LESKOVAR MATEJ 10 Uprava
januar CVETKO BOŠTJAN 20 Uprava
januar CINTAUER VLADO 35 SE Maribor
januar KUKOVEC ROMAN 35 Uprava
februar ŠKORJANC SAŠO 10 Uprava
februar VUDLER GREGOR 10 Uprava
februar PREGL BOŽIDAR 35 OE Maribor z okolico
februar LAZAR BOJAN 30 OE Maribor z okolico
februar TROP ROBERT 20 SE Maribor
februar RAUTER FRANC 20 SE Maribor
februar RESMAN ANDREJ 20 OE Ptuj
februar MEZGA ZVONKO 35 Uprava
marec NIKOLI] BORIS 30 Uprava
marec LAPOV DARJA 30 Uprava
marec FALEŽ PETER 20 OE Slov. Bistrica
marec BRA^KO TADEJ 10 SE Maribor
april VAJDA ANDREJ 20 Uprava
april ŽUGMAN ZDENKA 35 Uprava
april KUBOT ALOJZ 40 OE Slov. Bistrica
april ŽNIDARŠI^ GREGA 10 OE Maribor z okolico
april OBERLEITNER GABRIJELA 30 OE Mur. Sobota

Vsem jubilantom iskreno ~estitamo!
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UVODNIK

Umirilo se je  
naelektreno ozra~je
Po dolgi zimi smo do~akali pomlad, 
ki je poleg prijetnih temperatur pri-
nesla tudi nekaj napetega in naelek-
trenega ozra~ja. Stavko v energetiki. 
Mnenja so bila deljena, pa vendarle 
ne moremo mimo tega, da je oskrba 
z elektri~no energijo zelo pomemb-
na tako za gospodarstvo kot tudi za 
gospodinjstva, elektri~na energija pa 
nujna dobrina, brez katere ne gre. In 
poslanstvo dru`be Elektro Maribor in 
njenih zaposlenih je prav to: prebi-
valstvu in gospodarstvu zagotavljati 
visokokakovostno elektri~no energi-
jo na okoljsko sprejemljiv, cenovno 
konkuren~en, zanesljiv, zadovoljiv in 
varen na~in ter s tem zagotavljati vi-
soko kakovost `ivljenja in spodbujati 
gospodarski razvoj.

Seveda pa poslanstva ne gre uresni~e-
vati brez prepotrebnih investicij v ele-
ktroenergetsko omre`je in naprave, 
ki zagotavljajo zanesljivo oskrbo z 

elektri~no energijo. Ve~ o investicijah 
na oskrbnem podro~ju dru`be Elek-
tro Maribor lahko preberete tudi v tej 
{tevilki. Pogosto ob tem sodelujemo z 
lokalnimi skupnostmi, predvsem ob~i-
nami.

Intervju s predsednikom uprave, mag. 
Borisom Sovi~em, ki je v marcu v dru`-
bi Elektro Maribor nastopil svoj drugi 
mandat, lahko preberete v nadaljeva-
nju, kjer je povedal ve~ o na~rtih za 
prihodnja {tiri leta.

V tej {tevilki lahko ve~ preberete tudi 
o aktualni temi – pametnih omre`jih. 
Pametna omre`ja so namre~ tista, ki 
omogo~ajo povezovanje ve~ akterjev – 
od uporabnikov omre`ja, distributer-
jev do proizvajalcev itd. – v celovit sis-
tem, ki pa ponuja {tevilne koristi tako 
na podro~ju u~inkovitosti omre`ja kot 
tudi {tevilnih prihrankov in seveda po-
zitivnih vplivov na okolje. Ve~ o tem 
smo se pogovarjali z Mitjo Pre{ernom, 
pomo~nikom izvr{nega direktorja za 
distribucijo elektri~ne energije.

Na za~etku aprila smo se znova spom-
nili na to, da je prvi~ prav v Mariboru 
4. aprila leta 1883 zasvetila elektri~na 
`arnica. 

Letos smo ponovno za~eli cikel po-
mo~i dobrodelnim organizacijam na 
oskrbnem obmo~ju dru`be Elektro 
Maribor. Skozi delo se pogosto sre~u-
jemo s {tevilnimi, ki so pri~a stiskam 
ljudi v na{em okolju. V marcu smo 
donirali dobrodelnim organizacijam 
na podro~ju Maribora, v aprilu pa do-
brodelnim organizacijam na podro~ju 
Ptuja in okolice.

Zaposleni dru`be Elektro Maribor so 
se v maju dru`ili ob dnevu zaposlenih, 
ki je tokrat potekal v Lendavi v organi-
zaciji Obmo~ne enote Murska Sobota. 
Seveda so prijetna {portna in dru`ab-
na sre~anja pomembna tako za kre-
pitev dobrih medosebnih odnosov kot 
tudi za na{e zdravje.

Naj vam ob tej prilo`nosti za`elim, 
da te lepe, predpo~itni{ke dni pre`i-
vite v slu`bi s polno delovne vneme, 
v doma~ih okoljih pa vam `elim obilo 
lepih trenutkov z najdra`jimi.
Prijetno branje vam `elim!

Mihaela [nuderl, 
odgovorna urednica
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Besedilo: mag. Boris Sovi~, Mihaela [nuderl • Fotografija: Mediaspeed

Elektro Maribor bo prihodnja 
{tiri leta vodil mag. Boris Sovi~
Intervju s predsednikom uprave mag. Borisom Sovi~em, ki je v marcu vodenje 
dru`be prevzel za prihodnja {tiri leta.

Spo{tovani gospod predsednik 
uprave mag. Boris Sovi~. Najprej 
iskrene ~estitke za ponovno 
imenovanje, `elim Vam uspe{no 
delo tudi v prihodnjih {tirih letih. 

Datum, ki vam bo zagotovo ostal 
v spominu, je 1. marec, `e drugi~ 
zapovrstjo. Tudi leta 2012 je bila 
prav 1. marca sprejeta odlo~itev 
o tem, da dru`bo Elektro Maribor 

vodite Vi. G. Sovi~, kako ocenju-
jete delo v preteklem {tiriletnem 
mandatu?
Minulo obdobje so zaznamovali {te-
vilni izzivi, med njimi precej{en padec 

INTERVJU

mag. Boris Sovi~, predsednik uprave Elektro Maribor
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rabe elektri~ne energije, naravne ujme 
izjemnih razse`nosti, spremembe na 
trgu in zahtevna regulacija. Poleg 
tega deluje dru`ba Elektro Maribor 
tudi sicer v bolj zahtevnem okolju kot 
nekatere druge distribucije. ^eprav 
se je zaradi gospodarskih in socialnih 
razmer odjem elektri~ne energije tukaj 
najbolj zmanj{al, nam je uspelo po-
ve~ati dele` kabliranega omre`ja z 39 
na 45 %, dele` odjemalcev v sistemu 
naprednega od~itavanja s 23 na 46 % 
ter mre`no integrirati 73,3 % ve~ pro-
izvodnih virov. 

Izpad na podro~ju tr`ne dejavnosti 
po osipu podporne sheme za son~ne 
elektrarne smo kompenzirali tudi s 
pridobljenimi posli na trgu. 

Namesto odpu{~anj smo zato do-
datno zaposlovali. Tako smo lahko 
zmanj{ali outsourcing elektromon-
ta`nih in gradbenih del ter investicij-
ske projekte v precej{nji meri izvajali v 
lastni re`iji. Za poslovni rezultat dru`-
be je bilo klju~no, da smo var~evali in 
da nam je uspelo kljub manj{emu ob-
segu distribuirane elektri~ne energije 
pove~ati prihodke od investicij v lastni 
re`iji za 6,3 mio EUR ali za 62 %. 

Zaradi dobrih poslovnih rezultatov 
smo lahko prestrukturirali vire inve-
sticij. Leta 2011 smo z lastnimi viri 
pokrili pribli`no 37 % investicij, leta 
2014 pa kar 72 %. Tako nam je ob 
pribli`no enakem obsegu investicij us-
pelo zni`ati tudi zadol`enost. 

Z velikim anga`majem zaposlenih 
nam je v minulem mandatu v zah-
tevnih razmerah uspelo pomembno 
izbolj{ati poslovne rezultate, kar ka`e 
tudi naslednji diagram.

Leta 2014 smo v primerjavi z letom 
2011 pove~ali ~isti poslovni izid dru`-
be za 46 %, dividendnost smo ve~ 
kot potrojili in za 19 % zmanj{ali za-
dol`enost. V obdobju od leta 2012 do 
2014 smo edina elektrodistribucijska 
dru`ba, ki ves ~as izkazuje pozitiven 
rezultat tako v regulirani kot v drugih 
dejavnostih. Na{a dru`ba je najmanj 
zadol`ena med vsemi slovenskimi ele-
ktrodistribucijskimi podjetji in ima vi-
soko boniteto.

S sodelavci si bomo tudi v prihodnje 
prizadevali izpolnjevati pri~akovanja 
odjemalcev, delni~arjev in zaposlenih.

Pripravili ste program dela in 
vizijo razvoja dru`be za prihod-
nja {tiri leta. Nam lahko zaupate, 
katere so Va{e klju~ne usmeritve 
v tem mandatu?
Zaposleni v Elektru Maribor smo lah-
ko upravi~eno ponosni na to, kar 
smo dosegli s trdim delom. A razvoj 
gre naprej. Na{i odjemalci imajo viso-
ka pri~akovanja, prav tako zaposleni 
in delni~arji. Zato nas ~aka {e veliko 
izzivov. ^utimo se zavezane in moti-
virane k uresni~evanju vizije dru`be, 
uresni~evanju njenega poslanstva in 
spo{tovanju njenih vrednot. 

V ospredju prizadevanj bo tudi v pri-
hodnje skrb za odjemalce, zaposlene 
in za delni~arje. Za odjemalce gradi-
mo bolj robustna in pametna omre`ja 
ter si prizadevamo za visoko kakovost 
storitev. Zaposlenim `elimo na podla-
gi u~inkovitega poslovanja tudi v pri-
hodnje zagotoviti kakovostna in varna 
delovna mesta ter ob doseganju po-
slovnih ciljev primerno pozicioniranje 
pla~ v dejavnosti, na{im delni~arjem, 
med katerimi je najve~ji Republika Slo-
venija, pa primerne dividende.

Klju~ne usmeritve temeljijo na uresni~e-
vanju strategije dru`be, ki smo jo spre-
jeli v minulem letu, in uveljavitvi mo-
dela poslovne odli~nosti EFQM. Da 
bi bila delovna mesta ~im bolj varna, 
je klju~nega pomena doseganje ~im 
ve~je u~inkovitosti. Med kratkoro~ni-

mi nalogami so zato v ospredju uve-
ljavitev nove organiziranosti in siste-
mizacije, sprejetje politike upravljanja 
dru`be, posodobitev eti~nega kode-
ksa dru`be, sprejetje pripravljene stra-
tegije tehni~no tehnolo{kega razvoja 
in letos tudi novega desetletnega 
na~rta razvoja omre`ja.

Omenili ste nove investicije, ka-
mor v letu 2016 namenjamo ve~ 
kot 25 mio EUR. Kaj na~rtujete na 
podro~ju investicij v letu 2016? 
Elektro Maribor izkazuje svojo dru`be-
no odgovornost s kakovostnim opra-
vljanjem svoje dejavnosti. V celotni 
verigi elektroenergetike je prav distri-
bucija tista, ki je najbli`je odjemalcu, 
zato bo skrb za kakovostno in zaneslji-
vo oskrbo le-teh z elektri~no energijo 
v ospredju na{ih prizadevanj tudi v 
prihodnje. 

Potrebe prebivalstva in gospodarstva 
po kakovostni oskrbi z elektri~no ener-
gijo zahtevajo intenzivno investicijsko 
dejavnost. V na{i dru`bi smo `e v 
minulem obdobju realizirali 9 % ve~ 
investicijskih vlaganj na distribuirano 
MWh elektri~ne energije od srednje 
vrednosti drugih elektrodistribucijskih 
podjetij. Dru`ba bo tudi v prihodnje 
sledila strate{kemu cilju, da bodo le-
tno investicijam namenjena sredstva 
v vi{ini vsaj 8 % neodpisane vrednosti 
elektro-energetske infrastrukture. 

Letos tako na~rtujemo za pribli`no 
25 mio EUR investicij. Napetostne 
razmere na nekaterih obmo~jih zah-
tevajo sanacijo. Na{ cilj je intenzivna 
izgradnja bolj robustnih in pametnih 
omre`ij. Zato nameravamo med dru-
gim pove~ati dele` srednje- in nizko-
napetostnih vodov v podzemni izved-
bi, zamenjati {tevilna stojna mesta in 
do leta 2020 dose~i visok dele` odje-
malcev, ki so priklju~eni na sistem na-
prednega merjenja. 

Po na~rtih bo letos zaklju~en 
pomemben projekt izgradnje 
daljnovoda Murska Sobota–
Ma~kovci, ki je pomemben z ve~ 

INTERVJU
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vidikov, tudi zaradi elektrifikaci-
je `elezni{ke proge do Hodo{a. 
Kako dale~ so dela pri tem po-
membnem projektu, nam lahko 
poveste ve~ o tej investiciji? 
Gre za na{o najve~jo posami~no inve-
sticijo, ki poteka. @elimo si, da bi bila 
7,3 mio EUR vredna investicija, za ka-
tero so se priprave za~ele leta 2009, 
sama gradnja pa julija lani, zaklju~ena 
v tem letu. 2 x 110-kilovoltni daljno-
vod med RTP Murska Sobota in RTP 
Ma~kovci je najprej zelo pomemben za 
oskrbo prebivalstva in gospodarstva na 
Gori~kem z elektri~no energijo. Pove-
zava je klju~ni del pomurske visokona-
petostne zanke in pomembna tudi za 
predvideno napajanje ENP Hodo{ za 
potrebe elektrifikacije `elezni{ke proge 
na odseku Pragersko–Hodo{. 

V ~asu tega intervjuja vsi stebri `e sto-
jijo, tudi kabel od zadnjega stebra do 
RTP Ma~kovci je `e polo`en. Treba je 
zaklju~iti {e elektromonta`na dela. 

Ta investicija je pomembna tudi za na{o 
dru`bo. Na{i sodelavci so se pri tem 
zelo izkazali, saj smo velik del investicije 
uspe{no izvedli v lastni re`iji in dokazali, 
da se lahko lotevamo tudi zelo zahtev-
nih projektov. V prihodnje nameravamo 
lasten dele` {e pove~evati.

Z januarjem je za~elo veljati 
novo regulativno obdobje, vi{ina 
omre`nine je tako za distribucij-
ska podjetja nekoliko vi{ja. Kaj 
menite o tem?
Omre`nina za distribucijsko omre`je, 
katere vi{ina je bila od leta 2012 
nespremenjena, je namenjena pokri-
vanju upravi~enih stro{kov. V dru`bi 
si zelo prizadevamo za optimizaci-
jo stro{kov in s tem za izpolnjevanje 
pri~akovanj regulatorja po zni`anju 
nadzorovanih stro{kov delovanja in 
vzdr`evanja. Dvig zneska za omre`ni-
no za distribucijsko omre`je v vi{ini 
1,52 % je bil sicer dobrodo{el, a po 
drugi strani regulator od posameznih 
elektrodistribucijskih podjetij na leto 
zahteva bistveno ve~je zmanj{evanje 
stro{kov delovanja in vzdr`evanja, 

najve~ prav od na{e dru`be. Hkrati pa 
se zahteve po kakovosti oskrbe odje-
malcev ves ~as pove~ujejo, posledi~no 
tudi pri~akovanja za {e bolj robustna, 
pametna in zanesljiva omre`ja.

Na oskrbnem obmo~ju na{e dru`be 
ve~ kot 25 % slovenskega elektrodistri-
bucijskega omre`ja oskrbujemo 23 % 
slovenskih odjemalcev, ki pa porabijo le 
21 % v Sloveniji distribuirane elektri~ne 
energije. To je pomembno zato, ker je 
prav obseg rabe elektri~ne energije po-
memben kriterij pri veljavni regulaciji, 
ne glede na to, da na{a dru`ba seveda 
nanj nima nobenega vpliva. 

Imamo pa vpliv na gospodarjenje in 
ponosni smo lahko na to, kar nam 
uspeva z velikim anga`majem. Kot je 
razvidno iz podatkov za leto 2014, 
ima na{a dru`ba v primerjavi z vse-
mi slovenskimi elektrodistribucijskimi 
podjetji 25 % zaposlenih, s katerimi 
nam uspe, ~eprav na{i odjemalci po-
rabijo le 21 % distribuirane elektri~ne 
energije, ustvariti 25 % dobi~ka in 
izpla~ati delni~arjem 27 % dividend. 
In kljub obstoje~i regulaciji dejavnosti, 
ki v pomembnem delu izhaja prav iz 
obsega distribuirane elektri~ne ener-
gije, svojim odjemalcem zaradi tega, 
ker imajo manj{o rabo energije, seve-
da ne zagotavljamo manj{e kakovosti 
oskrbe. 

Rast porabe elektri~ne energije je 
pomemben kazalnik gospodarske 
rasti. Podatki za podro~je Mari-
bora {e niso najbolj spodbudni. 
Kaj menite o tem?
To je {e posebej izrazito prav v zadnjih 
dveh letih. Medtem ko je bil v kriznem 
letu 2009 na obmo~ju Elektra Maribor 
padec odjema elektri~ne energije ne-
koliko manj{i (-4 %) kot sicer v elekt-
rodistribucijskih podjetjih (-4,3 %), pa 
je bila leta 2015 rast krepko manj{a 
(+1,5 %) kot sicer v EDP (+2,9 %). ^e 
bi sodili zgolj po obsegu odjema ele-
ktri~ne energije, ki je vsaj pri odjemal-
cih na srednji napetosti ob vseh ukre-
pih u~inkovite rabe elektri~ne energije 
{e vedno dolo~en kazalnik obsega in 

intenzitete gospodarske dejavnosti, bi 
lahko zaklju~ili, da je bil na na{em ob-
mo~ju padec v kriznem letu nekoliko 
milej{i, kriza pa traja dlje. 

Iz gornjega diagrama je razvidno, da 
se je tudi v ~asu, ko je odjem elek-
tri~ne energije padal, {tevilo odje-
malcev pove~evalo. V obravnavanem 
obdobju se je nekoliko pove~ala tudi 
koni~na mo~. Ta pa je {e posebej 
pomembna za na~rtovanje razvoja 
omre`ja. ^e povzamemo, ne glede na 
nihanja v odjemu je treba za oskrbo 
prebivalstva in gospodarstva nenehno 
razvijati omre`je.

V zadnjih desetih letih opa`amo 
porast dele`a proizvodnih virov 
iz prevzete energije na oskrbnem 
obmo~ju Elektra Maribor. Kak{ni 
so razlogi za to?
Porast dele`a proizvodnih virov v prev-
zeti elektri~ni energiji je zlasti posledi-
ca intenzivnega priklju~evanja novih 
fotonapetostnih elektrarn in elektrarn 
na biomaso na na{em oskrbnem ob-
mo~ju. Oboje je bilo posledica ve-
likodu{ne podporne sheme, katere 
posledice pla~ujemo zdaj odjemalci 
elektri~ne energije.

V obdobju od leta 2011 do leta 2014 
smo mre`no integrirali 699 proizvod-
nih virov, kar je 113,5 % ve~, kot jih 
je bilo leta 2011. Njihova mo~ se je 
pove~ala za 73,3 % s 93,5 MW leta 
2011 na 162 MW leta 2014. 

INTERVJU
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Prav na na{em oskrbnem obmo~ju 
imamo v primerjavi z drugimi elektro-
distribucijskimi podjetji nadpovpre~no 
{tevilo proizvodnih virov, saj ti dose-
gajo 30-odstotni dele` vseh sloven-
skih proizvodnih virov, ki so vklju~eni 
v elektrodistribucijsko omre`je. Tako 
velik dele` je precej{en izziv ne le pri 
priklju~evanju v omre`je, ampak tudi 
pri obratovanju.

Po na~rtih Ministrstva za infra-
strukturo bo do konca leta 2017 
pripravljen nov Energetski kon-
cept Slovenije, za pripravo pa so 
`e prejeli veliko pripomb in doda-
tnih gradiv, kar bo omogo~ilo {e 
bolj kakovostno pripravo doku-
menta. Je dru`ba Elektro Maribor 
podala kak{ne pripombe?
Da, seveda. Zaradi pomena doku-
menta smo bili zelo aktivni. Svoja sta-
li{~a smo 21. januarja 2015 najprej 
predstavili na javni predstavitvi v 
Dr`avnem zboru, jih usklajevali z dru-
gimi elektrodistribucijskimi podjetji v 
okviru GIZ distribucije elektri~ne ener-
gije (skupno stali{~e GIZ je dostopno 
na spletni strani http://www.energe-
tika-portal.si/fileadmin/dokumenti/
publikacije/eks/komentarji_javna_raz-
prava/giz-distribucije_elektricne_ener-
gije.pdf) ter 30. septembra 2015 
posredovali ministrstvu {e odgovore 
na posamezna vpra{anja, komentarje 
in predloge v okviru javne razprave o 
predlogu usmeritev za pripravo Ener-
getskega koncepta Slovenije (na{e pri-
pombe so dostopne na spletni strani 
http://www.energetika-portal.si/file-
admin/dokumenti/publikacije/eks/ko-
mentarji_javna_razprava/elektro_ma-
ribor.pdf).

V Dr`avnem zboru smo opozorili, 
da so investicije v celotno sloven-
sko elektrodistribucijsko in prenosno 
omre`je `e manj{e od letnega zneska 
podpor za obnovljive vire energije in 
soproizvodnje, da se {tevilo zaposle-
nih v slovenskih elektrodistribucijskih 
podjetjih zni`uje (podobno velja tudi 
za proizvodna podjetja in prenosno 
podjetje), pove~uje pa se v razli~nih 

sistemskih dru`bah, agencijah in v ne-
kak{nih stebrih.

Na{e klju~ne pripombe se nana{ajo na 
to, da je energetika prihodnosti ener-
getika aktivnega odjemalca, trenutna 
regulativa v Sloveniji pa nima opre-
deljenih programov, niti mo`nosti 
nagrajevanja odjemalcev, ki bi svoj od-
jem prilagajali potrebam omre`ja. Po-
leg tega je treba obstoje~e tarifne sis-
teme preveriti ter odpraviti neto~nosti 
in nelogi~nosti. Elektromobilnost je v 
nacionalnem energetskem konceptu 
treba opredeliti kot pomemben ra-
zvojni koncept distribucijske mre`e in 
energetike nasploh. Za pomembnej{e 
pove~anje robustnosti omre`ij so pot-
rebna leta stabilnih vlaganj ob spre-
jemljivi dividendni politiki. Energetski 
koncept Slovenije bi moral upo{tevati 
na~in izvajanja dr`avne gospodarske 
javne slu`be distribucijskega operater-
ja, katere nosilec je lastnik distribucij-
ske infrastrukture.

Minevata dve desetletji od sprejetja 
prve energetske strategije Republike 
Slovenije, ki je predstavljala tudi do te-
daj najve~ji investicijski projekt v novi 
dr`avi. Njena izvedba je med drugim 
prispevala k stabilni, cenovno in okolj-
sko sprejemljivi oskrbi z energijo v 
dr`avi. Upati je, da bo to omogo~al 
tudi Energetski koncept Slovenije.

Dne 30. 9. 2015 smo posebej pouda-
rili {e, da so na podro~ju distribucije 
elektri~ne energije glavni pogoji za 
zanesljivo in kakovostno trajnostno 
oskrbo z elektri~no energijo bolj robu-
stna in pametna elektrodistribucijska 
omre`ja ter napredni tarifni sistemi.
Finan~ne spodbude in podpore za {ir{o 
implementacijo razpr{enih/decentra-
liziranih virov, kakor tudi spodbujanje 
samooskrbe morajo biti uravnote`eni, 
nediskriminatorni do odjemalcev in ne 
smejo erodirati virov za razvoj in vzdr`e-
vanje elektroenergetskega omre`ja, s 
tem pa pravice drugih odjemalcev.

Poleg sprememb ogrevanja je elektro-
mobilnost, tako osebni kot javni pre-

voz, tudi v urbanih sredi{~ih primeren 
ukrep za zmanj{anje {kodljivih emisij. 
V urbanih sredi{~ih je pomembno tudi 
spodbujanje drugih oblik mobilnosti 
(kolesa, pe{ hoja) in omejevanje pro-
meta, kjer je to mogo~e. 

Usmeritve za EKS nakazujejo, da bo 
izpadlo tro{arino od fosilnih goriv v 
primeru razmaha elektromobilno-
sti nadomestila predvsem pove~ana 
tro{arina na elektri~no energijo. Da 
bi obdr`ali cene elektri~ne energije 
nespremenjene, pa bi zni`ali dajatve in 
omre`nino. Ob predvidenem zmanj{a-
nju stro{kov za teko~a goriva za 76 % 
v 42 letih so tako predvideli, da bi za 
468 % pove~ali tro{arino na elektri~no 
energijo ter zni`ali omre`nino za 33 %. 

To je lahko zelo problemati~na usme-
ritev, saj Usmeritve za EKS niso od-
govorile na vpra{anje, kako ob ni`ji 
omre`nini:
• ob obstoje~ih 35.000 km nizko- in 

srednjenapetostnih prostozra~nih 
vodov pove~ati robustnost omre`ij 
s pospe{eno izgradnjo kablovodov,

• izgraditi pametna omre`ja in vsem 
ve~ kot 900.000 odjemalcem zago-
toviti pametni {tevec,

• odjemalcem v urbanih in ruralnih 
okoljih zagotoviti predpisano kako-
vost oskrbe,

• v omre`je vklju~iti {e desetine MW 
razpr{enih virov,

• priklju~iti na desetine tiso~ev novih 
elektri~nih vozil in toplotnih ~rpalk.

Ker mora biti EKS konsistenten v svojih 
ciljih, bi bilo treba odgovoriti tudi na 
vpra{anje, kak{ne posledice bi imelo 
33-odstotno zni`anje omre`nine na 
zanesljivost in kakovost oskrbe ter na 
uresni~evanje podnebnih ciljev. 
Zaradi pomena EKS elektrodistribucij-
ska podjetja vsekakor pri~akujejo, da 
bodo temeljne usmeritve in vsebine 
EKS strokovno utemeljene, trajnostno 
naravnane in izvedljive. Strokovnjaki 
s podro~ja elektrodistribucije so pri 
pripravi tega pomembnega doku-
menta vsekakor pripravljeni aktivno 
sodelovati.

INTERVJU
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CERTIFIKAT

Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografija: arhiv organizatorja

Elektro Maribor prejel 
certifikat EFQM za poslovno 
odli~nost in diplomo za  
uvrstitev med finaliste
V kategoriji organizacij z ve~ kot 250 zaposlenimi na 
podro~ju javnega sektorja se je letos med finaliste uvr-
stila dru`ba Elektro Maribor d.d.

V Festivalni dvorani Ljubljana je 12. aprila 
2016 zve~er potekala slavnostna podeli-
tev priznanj RS za poslovno odli~nost, ki 
se skladno z zakonom izvaja `e od leta 
1998 in spodbuja podjetja k doseganju 
globalne konkuren~nosti, javnim insti-
tucijam pa ponuja orodje za izbolj{anje 
u~inkovitosti poslovanja.

Z uporabo modela odli~nosti EFQM kot 
celovitega okvira mened`menta, ki ga 
uporablja ve~ kot 30.000 organizacij 
v Evropi, smo se v Sloveniji sre~ali pred 
pribli`no 20 leti in od takrat je postalo 
nepogre{ljivo orodje v {tevilnih sloven-
skih organizacijah. Dr`avna sekretarka na 
ministrstvu za javno upravo, mag. Ta-
nja Bogataj, je dru`bi Elektro Maribor 
d.d. in dru`bam Dom dr. Janka Benedika 
Radovljica in @ale Javno podjetje, d.o.o., 
podelila mednarodno veljavne certifikate 

na podlagi distribucijske pogodbe med 
Uradom RS za meroslovje in EFQM iz 
Bruslja za dose`enih ve~ kot 300 oziro-
ma 400 to~k od 1000 mo`nih. EFQM pa 
bo vse objavil na svojem seznamu, sku-
paj z drugimi uspe{nimi organizacijami v 
Bruslju.

V kategoriji organizacij z ve~ kot 250 
zaposlenimi na podro~ju javnega sektor-
ja se je letos med finaliste uvrstila 
dru`ba Elektro Maribor d.d., diplo-
mo pa je prevzel predsednik uprave, 
mag. Boris Sovi~.

Dr`avni sekretar na Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Ale{ Canta-
rutti, je povedal, »da Odbor PRSPO ̀ al le-
tos ni prepoznal nobene organizacije, ki 
bi ustrezala najvi{jim standardom za po-
delitev priznanja Republike Slovenije za 

poslovno odli~nost za minulo leto. Zato 
je Odbor sklenil, da se najvi{je priznanje 
Republike Slovenije za poslovno odli~nost 
za leto 2015 ne podeli. Odlo~itev odbo-
ra je bila te`ka, ker se zaveda razmer in 
uspe{nosti organizacij, a hkrati se zaveda 
tudi namena modela odli~nosti EFQM ter 
vrednosti in odgovornosti, ki jo prina{ata 
laskavi naziv ter najvi{je priznanje.«

Slovesna podelitev se je zaklju~ila z ok-
roglo mizo, kjer so Ale{ Cantarutti 
(dr`avni sekretar na MGRT), mag. Mirko 
Stopar (GS na MJU), mag. Boris Sovi~ 
(predsednik uprave podjetja Elektro Ma-
ribor d.d.), mag. Robert Martin~i~ 
(direktor podjetja @ale Javno podjetje, 
d.o.o.) in Marko Lotri~ (direktor pod-
jetja Lotri~ Meroslovje d.o.o.) skupaj z 
moderatorjem dr. Borisom Bukovcem 
izmenjevali dobre prakse in lastne izku-
{nje pod okvirnim naslovom »Trajno-
stni razvoj organizacij na temeljih 
poslovne odli~nosti.«

Priznanje Republike Slovenije za po-
slovno odli~nost (PRSPO) je najvi{ja 
dr`avna nagrada za dose`ke na 
podro~ju kakovosti poslovanja kot 
rezultata razvoja znanja in inovativ-
nosti. Podeljuje se na podlagi meril 
in metodologije, ki je vzpostavljena 
po vzoru (evropske) nagrade EFQM 
za odli~nost iz Bruslja, enako kot v 
drugih dr`avah Evropske unije.
Samoocenjevanje po modelu odli~nosti 
EFQM omogo~a organizacijam in 
njihovim vodstvom do uporabnika 
prijazen na~in za spoprijemanje s 
kompleksnostjo izzivov.

Na podelitvi priznanj
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ODLIKOVANJE

Besedilo: spletna stran predsednika republike, g. Boruta Pahorja • Fotografija: Marko Pigac

Borisu Frasu ~astni znak 
svobode Republike Slovenije
Predsednik republike na slovesnosti ob zaklju~ku po~astitve 25. obletnice "Pekrskih 
dogodkov" odlikoval Borisa Frasa s ~astnim znakom svobode Republike Slovenije 

Predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor se je 21. maja 2016 v 
Pekrah pri Mariboru udele`il slove-
snosti ob zaklju~ku po~astitve 25. 
obletnice "Pekrskih dogodkov". Ob 
tej prilo`nosti je Borisu Frasu, civili-
stu, prvemu ranjencu v aktivnostih za 
samostojno in neodvisno Slovenijo, 
vro~il odlikovanje ~astni znak svobode 
Republike Slovenije. Boris Fras se je v 
te`kem ~asu pred za~etkom agresije 
na Slovenijo leta 1991 pri opravljanju 
naloge, pomembne za obrambo do-
movine, izkazal s svojim domoljubjem, 
~love{ko dr`o, pogumom in po`rtvo-
valnostjo. Kot {e pi{e v utemeljitvi, je 
z izpolnitvijo zadane naloge Boris Fras 
izpri~al neomajno privr`enost sloven-
ski domovini. Klonil ni niti pred pu{ki-
no cevjo. Pokazal je pogum in odlo~e-
nost dati svoj prispevek k obrambi 
plebiscitno izra`ene volje slovenskih 
dr`avljanov, da za`ivijo v samostoj-
ni slovenski dr`avi. Odlikovanec se je 
predsedniku republike zahvalil za viso-
ko priznanje, ki v njem vzbuja upanje 
in ponos na bolj{i jutri. Zahvalil se je 

tudi predlagatelju odlikovanja, Borisu 
Sovi~u, da dogodki izpred petindvaj-
setih let ne potonejo v pozabo.

Slovesnost v po~astitev 25. obletnice 
"Pekrskih dogodkov" je potekala v Izo-
bra`evalnem centru v Pekrah pri Ma-
riboru v organizaciji Mestne ob~ine 
Maribor in krajanov Peker. Slavnostna 
govornica na prireditvi je bila Andre-
ja Kati~, ministrica za obrambo Re-
publike Slovenije, dogodek pa sta s 
pesmijo obogatila Big Band Orkestra 
Slovenske vojske pod vodstvom diri-
genta Rudolfa Strnada in z recitalom 
dramski igralec Rado Pavalec. 

Utemeljitev: 
Za po`rtvovalnost in osebno hrabrost 
pri obrambi domovine neposredno 
pred vojno za Slovenijo prejme Boris 
Fras ~astni znak svobode Republi-
ke Slovenije.

Boris Fras je prvi ranjenec v aktivno-
stih za samostojno in neodvisno Slo-
venijo. V te`kem ~asu pred za~etkom 
agresije na Slovenijo leta 1991 se je 
pri opravljanju naloge, pomembne za 
obrambo domovine, izkazal s svojim 
domoljubjem, ~love{ko dr`o, pogu-
mom in po`rtvovalnostjo. 

Pred petindvajsetimi leti v torek, 24. 
maja 1991, je bil Boris Fras napoten, 
da skupaj s sodelavcem odklopi iz ele-
ktrodistribucijskega omre`ja ptujsko 
voja{nico. Ko je delo `e skoraj opra-
vil, je izza voja{ni{ke ograje nanj za~el 
streljati vojak JLA. Boris Fras je padel. 
Ranjen je bil v koleno. Zavlekel se je v 
bli`njo hi{o, kjer sta mu prvo pomo~ 
ponudili dve mladoletni osebi. Toda 

vojaki jugoslovanske armade niso od-
nehali. Obkolili so hi{o in zahtevali 
njegovo predajo. Da ne bi ogrozil lju-
di, ki so mu po`rtvovalno pomagali, je 
zapustil hi{o in oble`al pred vhodnimi 
vrati. Ko so prispeli re{evalci in ga je 
zdravnik obvezal, vojaki niso dovolili, 
da se prepelje v ptujsko bolni{nico. 
Sku{ali so ga izvle~i iz vozila, ~e{ da 
ga bodo odpeljali v voja{ko bolni{nico 
z voja{kim sanitetnim vozilom. Toda 
Boris Fras se je uprl in jim ga ni uspe-
lo izvle~i. Tudi mili~niki, ki so prispeli 
na kraj dogodka, niso dovolili, da bi 
ga odpeljali. Oficir JLA je zato Borisu 
Frasu na glavo prislonil pi{tolo in mu 
zagrozil, vojaki in oficirji JLA pa so 
hkrati obkolili mili~nike in re{evalno 
vozilo. [ele ko so se zbranim pridru`ili 
{e drugi voja{ki oficirji, so oficirji po 
pogovorih vendarle popustili in prista-
li, da je re{evalno vozilo ranjenca od-
peljalo v ptujsko bolni{nico.

Pred tem dogodkom je bil Boris Fras 
{portnik. Po njem je postal trajni in-
valid. Prej je bil petnajst let motokro-
sist. Potem je lahko uporabljal le {e 
posebej prirejeno kolo, a je ostal de-
javen. [e naprej je po`rtvovalno delal 
za dru`bo Elektro Maribor, bil je med 
soustanovitelji Zdru`enja vojnih in-
validov 91, `e dvanajst let vodi tudi 
Dru{tvo vojnih invalidov Ptuj. 

Z izpolnitvijo zadane naloge je Boris 
Fras izpri~al neomajno privr`enost 
slovenski domovini. Klonil ni niti pred 
pu{kino cevjo. Pokazal je pogum in 
odlo~enost dati svoj prispevek k ob-
rambi plebiscitno izra`ene volje slo-
venskih dr`avljanov, da za`ivijo v sa-
mostojni slovenski dr`avi.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 
je Borisu Frasu podelil ~astni znak svobode 
Republike Slovenije
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10

Letna strate{ka konferenca 
dru`be Elektro Maribor: Na{a 
opredelitev je poslovna odli~nost
Letno strate{ko konferenco »Spremljanje in uresni~evanje strategije Elektra Ma-
ribor d.d.« je odprl predsednik uprave, mag. Boris Sovi~.  

Predstavitev programa dela 
uprave za novo mandatno 
obdobje in poslovanje dru`be v 
letu 2015
Mag. Boris Sovi~ je udele`encem 
predstavil program dela uprave za 
novo mandatno obdobje. Med dru-
gim je predstavil namen odli~nosti 
poslovanja (EFQM), temeljna na~ela 
vodenja, politiko upravljanja dru`be, 
integriteto, komuniciranje z dele`ni-
ki, upravljanje ~love{kih virov, zado-
voljstvo zaposlenih, predpostavke 
izobra`evanja, nagrajevanje, usklaje-
vanje in politiko pla~, trende pri di-
stribuciji elektri~ne energije, vlaganja 
v bolj robustna in pametna omre`ja, 
pri~akovanja SDH in delni~arjev, so-
delovanje z dobavitelji, benchmar-
king znotraj dru`be, vitko organizi-
ranost, prizadevanja za pove~anje 
konkuren~nosti, investicije in vzdr`e-
vanje, 10-letni razvojni na~rt, tr`no 
dejavnost, strategijo financiranja, in-
vesticije v lastni re`iji, ustanovitev iz-

obra`evalno vadbenega centra, rezul-
tate poslovanja dru`be in poslovanje 
skupine Elektro Maribor.
Mag. Andreja Zeleni~ Marini~ je 
predstavila rezultate poslovanja v letu 
2015 in na~rt za leto 2016.
Ga. Tatjana Vogrinec Burgar 
je udele`ence seznanila s politiko 
upravljanja dru`be. 
G. Silvo Ropo{a je udele`ence sez-
nanil s spremljanjem in uresni~eva-
njem strategije dru`be. Predstavil je 
namen strategije dru`be ter povedal, 
da je nadzorni svet potrdil dokument 
Strategija dru`be Elektro Maribor d.d. 

Na~rti in izzivi za leto 2016
Elektro Maribor je pred velikimi iz-
zivi, pred nami pa so velike zunanje 
spremembe (konsolidacije lastni{tva, 
spremembe v regulirani dejavnosti), 
vendar pa imamo jasno vizijo in mer-
ljivo strategijo. Ne sprejemamo erozi-
je dejavnosti. Pomembni sta pozicio-
niranje na trgu ter opravljanje funkcij, 

ki jih znamo in zmoremo. Vertikalna 
integracija je pomembna; dru`ba, ki 
je sposobna skoraj vse narediti sama, 
je vsekakor v prednosti. 
Uspe{no smo poslovali v letu 2015, 
vsi zastavljeni poslovni cilji so do-
se`eni, razen kadrovskih, kjer smo se 
zavestno odlo~ili, da bomo zaposlili 
ve~ ljudi. Vse to je bilo dose`eno zah-
valjujo~ vsem zaposlenim. Pred nami 
je zahtevno leto 2016. [e naprej se 
je treba zavedati, da imamo zaradi 
socialnih in gospodarskih razmer na 
podro~ju na{ega delovanja zahtev-
nej{e izhodi{~e kot druga elektrodi-
stribucijska podjetja. Za Elektro Ma-
ribor to pomeni velik izziv, da bomo 
lahko upravi~ili pri~akovanja na{ih 
odjemalcev, zaposlenih in delavcev. 
Za bolj robustna in pametna omre`ja 
smo zagotovili dodaten investicijski 
volumen, realizirali bomo nabor do-
datnih investicij po obmo~nih eno-
tah. Parametri za prvo ~etrtletje so 
dobri, tudi zaradi ugodnih vremen-
skih razmer.

Besedilo in fotografija: Karin Zagomil{ek Cizelj

Letna strate{ka konferenca dru`be Elektro Maribor
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Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografije: arhivi OE in SE

INVESTICIJE

Z novimi investicijami 
zanesljivej{a oskrba  
z elektri~no energijo
Zamenjali smo transformatorsko 
postajo Nasova Janhova 

Blizu Zgornje [~avnice, 15 kilometrov 
severovzhodno od Maribora, smo ob-
novili transformatorsko postajo. 

Dotrajana transformatorska posta-
ja na lesenem A-drogu, imenovana 
TP Nasova Janhova, je bila zgrajena 
leta 1988. Zaradi mehanske dotraja-
nosti smo jo zamenjali s transforma-
torsko postajo na betonskem drogu. 
Transformator smo nato premonti-
rali na novo transformatorsko po-
stajo. Vklju~itev v srednjenapetostno 
omre`je smo izvedli iz obstoje~ega 
priklju~nega daljnovoda na lesenih 
drogovih. 
Ker teren ni bil posebej zahteven, je 
pribli`no {est sodelavcev na{e Storit-
vene enote Ljutomer dela opravilo s 
strojno opremo. Obnovljena trans-
formatorska postaja je izbolj{ala ka-
kovost napajanja odjemalcev z ele-
ktri~no energijo. Investicija, ki je bila 
vredna 21.000 EUR, je bila zaklju~ena 
v decembru 2015. 

Ob koncu leta smo zamenjali 
stojna mesta 
Ob koncu leta 2015 so sodelavci na{e 
Storitvene enote Ljutomer in Obmo-

~ne enote Gornja Radgona zamenjali 
stojna mesta na daljnovodu Lenart. 
Investicija je bila vredna pribli`no 
73.000 EUR.

Ob vzno`ju Bo~a smo zgradili 
srednjenapetostno kabelsko 
povezavo 
Ob vzno`ju Bo~a ob reki Dravinji, med 
naseljema Krasna in Kle~e, smo zgra-
dili 20-kilovoltno srednjenapetostno 
kabelsko povezavo med transforma-
torsko postajo Krasna in transforma-
torsko postajo Kle~e. 

Dotrajan 20-kilovoltni daljnovod Kle~e 
je potekal prek gozda in po te`ko do-
stopnem terenu. @led je daljnovod na 

ve~ mestih po{kodoval, zato je bila 
prekinjena dobava elektri~ne energi-
je nekaj manj kot 100 odjemalcem. 
Da bi se izognili morebitnim ponov-
nim izpadom napajanja, smo zgra-
dili 20-kilovoltno srednjenapetostno 
kabelsko povezavo transformatorskih 
postaj Krasna in Kle~e. Nov kablovod 
poteka prakti~no v trasi obstoje~ega 
po{kodovanega daljnovoda. Trasa ka-
blovoda je dolga 1.350 m.
Dela, ki smo jih za~eli izvajati v ok-
tobru, so potekala na {ir{em obmo-
~ju naselij Krasna in Kle~e ter so bila 
kon~ana v decembru. Gradbena in 
elektromonta`na dela so opravljali so-
delavci na{e Storitvene enote Maribor. 
Pri dostavi materiala pa so sodelovali 
tudi sodelavci na{e Obmo~ne enote 
Slovenska Bistrica, Nadzorni{tvo Slo-
venska Bistrica. 

Z investicijo smo zagotovili ve~jo obra-
tovalno zanesljivost napajanja na tem 
obmo~ju in kakovostno oskrbo odje-
malcev, ki so bili v ~asu `leda dalj ~asa 
brez oskrbe z elektri~no energijo, saj 
je novo omre`je manj ob~utljivo za 
vremenske vplive. Investicija je bila 
vredna 96.000 EUR.
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Pri investicijah uspe{no sodelu-
jemo z ob~inami: Zgradili smo 
transformatorsko postajo Beltin-
ci, poslovno-industrijska cona

V sklopu predvidene ureditve poslov-
no-industrijske cone v Beltincih in nje-
ne komunalne infrastrukture smo se 
skupaj z Ob~ino Beltinci odlo~ili zgra-
diti novo 20/0,4 kV transformatorsko 
postajo. S sofinanciranjem projekta je 
ob~ina podprla zagotavljanje bolj{e 
oskrbe prebivalstva in gospodarstva 
na svojem obmo~ju z elektri~no ener-
gijo. 

Za ustrezno nadaljnjo oskrbo odje-
malcev z elektri~no energijo smo zgra-
dili novo transformatorsko postajo. To 
smo s kablovodom vklju~ili v obstoje~e 
srednjenapetostno omre`je prek ob-
stoje~e transformatorske postaje Bel-
tinci Jugovo, ki se napaja iz RTP Mu-
rska Sobota. Nanjo smo priklju~ili vse 
obstoje~e odjemalce transformatorske 
postaje Beltinci ~istilna, priklju~ujemo 
pa tudi `e nove odjemalce v poslovni 
industrijski coni. Staro transformator-
sko postajo na lesenem A-drogu in 
935 m priklju~nega daljnovoda bomo 
demontirali. 
Dela so opravili sodelavci na{e Stori-
tvene enote Ljutomer v septembru in 
oktobru 2015. Investicija je bila vre-
dna 99.700 EUR. 

Obnavljamo nizkonapetostno 
omre`je Gomilice 2 

V decembru preteklega leta smo za~eli 
obnovo nizkonapetostnega omre`ja v 
naselju Gomilice, ki je pribli`no 10 kilo-
metrov jugovzhodno od Murske Sobote. 
Obnova je bila izvedena zaradi po-
ve~anja odjema in slab{ih napetostnih 
razmer. 
Demontirali smo 430 m prostozra~ne-
ga omre`ja, zgradili smo novo omre`je 
z betonskimi opori{~i in samonosil-
nim kabelskim snopom v dol`ini 395 
m ter zemeljskimi kabli v dol`ini 110 
m. Dela smo za~eli decembra 2015, 
v januarju 2016 smo izvedli monta`o 
prostozra~nega izoliranega voda ter 
predelavo priklju~kov. 
Gradbena dela, ki so bila zahtevna za-
radi tipi~ne zgo{~ene gradnje in ozkih 
parcel, so opravljali na{i sodelavci Sto-
ritvene enote Ljutomer. Okvirna vred-
nost investicije je bila 19.000 EUR.

Obnavljamo nizkonapetostno 
omre`je transformatorske posta-
je Le{ane 

V Le{anah, kraju pribli`no 5 kilome-
trov zahodno od Gornje Radgone, 
smo opravili rekonstrukcijo dela ob-
stoje~ega prostozra~nega omre`ja. 
Rekonstruirano je omre`je iz 20/0,4 
kV transformatorske postaje Le{ane 
gasilski dom, izvod 3, Gasilski dom. 
Gole vodnike smo zaradi dotrajanosti 
omre`ja zamenjali z zemeljskim ka-
blom. Po zaklju~enih delih smo osmim 
odjemalcem zagotovili ve~jo kakovost 
napajanja z elektri~no energijo. Dela 
so izvajali sodelavci na{e Obmo~ne 
enote Gornja Radgona. Investicija, ki 
smo jo za~eli v za~etku februarja in je 
bila kon~ana v marcu, je bila vredna 
pribli`no 21.000 EUR. 
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V Zgornji Polskavi smo zgradili 
novo transformatorsko postajo 

V Zgornji Polskavi, naselju nekaj kilo-
metrov severovzhodno od Slovenske 
Bistrice, smo zgradili novo transfor-
matorsko postajo in kablovod. 

Z namenom izbolj{ati kakovost do-
bavljene elektri~ne energije in zaradi 
priklju~itve predvidenih novih odje-
malcev smo zgradili novo transfor-
matorsko postajo Zgornja Polskava-
-Bavaria. V obstoje~e 20-kilovoltno 
srednjenapetostno omre`je smo jo 
vklju~ili s pomo~jo 20-kilovoltnega 
srednjenapetostnega kablovoda. 
Dela so izvedli monterji in gradbeni 
delavci na{e Storitvene enote Maribor. 
Teren, na katerem so izvajali dela, je 
dokaj zahteven, ker je poseljen, hkra-
ti pa se na tem podro~ju prepleta ve~ 
komunalnih vodov. Z opisano investi-
cijo smo izbolj{ali kakovost odjemal-
cem dobavljene elektri~ne energije in 
hkrati dosegli ve~jo obratovalno zane-
sljivost. Napajanje z elektri~no ener-
gijo je bilo moteno le ob priklju~itvi 
kablovoda na novo transformatorsko 
postajo. 

Investicija, ki smo jo izvajali v novem-
bru in decembru preteklega leta, je 
bila vredna pribli`no 37.500 EUR.

Obnovili smo omre`je v Mariboru 

Lanskega novembra smo za~e-
li rekonstrukcijo nizkonapetostnega 
prostozra~nega omre`ja v Smetanovi 
in Tomanovi ul. v Mariboru, ki se na-
paja iz transformatorske postaje na 
Njego{evi ulici. 
Rekonstrukcije smo se lotili, ker niz-
konapetostno omre`je zaradi starosti 
ni ve~ omogo~alo dovolj zanesljive 

oskrbe odjemalcev. To omre`je smo 
zgradili v 70. letih prej{njega stoletja. 

V opravljeni obnovi smo odstranili 
obstoje~e omre`je in ga nadomestili 
z novim kabelskim omre`jem. Sam 
teren, ~eprav gre za vrtove v Mari-
boru, je bil dokaj zahteven. V tem 
predelu mesta so starej{e obnovlje-
ne hi{e, ki imajo vrtove urejene kot 
parke z najrazli~nej{im rastlinjem in 
drevjem. Temu smo se prilagodili 
tudi z rekonstrukcijo. Sodelavci na{e 
Storitvene enote Maribor so kvalite-
tno in pazljivo izvedli svoje delo s kar 
najmanj{imi posegi. Prekinitve napa-
janja z elektri~no energijo v ~asu re-
konstrukcije so bile, zaradi dobrega 
na~rtovanja in usklajevanja del, mi-
nimalne. 

Dela so izvedli trije sodelavci iz grad-
bene skupine in pet monterjev na{e 
Storitvene enote Maribor. Pri svo-
jem delu so gradbinci sicer uporabili 
mini bager, ve~ino dela pa so opravili 
ro~no. 

Z rekonstrukcijo smo prebivalcem 
Smetanove in Tomanove ulice omo-
go~ili kakovostno oskrbo z elektri~no 
energijo za nadaljnjih 30 let. 
Investicija je bila vredna pribli`no 
40.000 EUR. Dela smo zaklju~ili v de-
cembru 2015.

Rekonstrukcija transformatorske 
postaje Gasilski dom Proletar-
skih brigad 

Transformatorska postaja Gasilski 
dom Proletarskih brigad je v kletnih 
prostorih Javnega zavoda za za{~itno 
in po`arno re{evanje Maribor na Ces-

ti proletarskih brigad v Mariboru. Po-
staja je bila izgrajena leta 1962 in od 
takrat ni do`ivela celovite obnove; v 
za~etku 90. let pa smo zamenjali sre-
dnjenapetostno opremo. Obnova, ki 
je bila na~rtovana `e v letu 2014, se 
je nekoliko zamaknila zaradi `leda v 
letu 2014. Investicijo smo tako za~eli 
letos v januarju, ko so se za~ela prva 
dela.

Tako so sodelavci iz Storitvene eno-
te Maribor v transformatorski postaji 
najprej zamenjali staro srednjenape-
tostno opremo z novimi vakuumski-
mi stikali in nizkonapetostni blok po-
staje. Hkrati so do transformatorske 
postaje uredili servisni ja{ek za pot-
rebe zamenjave transformatorja ter 
vrata do vstopa v postajo prek ser-
visnega ja{ka, v kabelskem prostoru 
postaje so namestili nove kovinske 
pregrade. Dodali so tudi novo elek-
tri~no in{talacijo z novo razsvetljavo.
Ta investicija pomeni nadaljnjih 30 
let kvalitetnega napajanja z elek-
tri~no energijo za poklicne gasilce v 
Mariboru, regijski center za obve{~a-
nje in center za nujno medicinsko 
pomo~ in re{evalne prevoze Maribor.
Investicija, ki je bila zaklju~ena v fe-
bruarju, je bila vredna 40.000 EUR.

Zamenjava transformatorske 
postaje Kuzma {ola in vklju~itev 
v omre`je 

Zaradi zaznane potrebe po pove~a-
nju odjemne mo~i in zaradi dotra-
janosti obstoje~e transformatorske 
postaje (TP) 20/0,4 kV Kuzma {ola, 
ki je bila zgrajena leta 1982, smo se 



infotok / junij / 1 / 2016 14

INVESTICIJE

odlo~ili, da jo zamenjamo. Transfor-
matorsko postajo na A-drogu smo 
zamenjali z novo transformatorsko 
postajo na betonskem drogu in jo 
postavili na isto mesto.

Novo transformatorsko postajo 
smo vklju~ili v obstoje~e srednje-
napetostno omre`je 20 kV z 20-ki-
lovoltnim daljnovodom DV Kuzma 
{ola, ki se po izvodu DV Otovci napa-
ja iz RTP Ma~kovci. Na novo transfor-
matorsko postajo smo priklju~ili od-
jemalce naselja Kuzma in jo vklju~ili v 
rekonstruirano 0,4-kilovoltno nizko-
napetostno omre`je.

V sklopu zamenjave TP Kuzma {ola 
smo zamenjali tudi opori{~a na dalj-
novodu Kan~evci in montirali novo 
lo~ilno stikalo.

Transformatorsko postajo na lese-
nem drogu smo po postavitvi nove 
nadomestne transformatorske po-
staje na betonskem drogu demonti-
rali.

Dela so letos februarja izvedli sode-
lavci na{e Storitvene enote Ljutomer. 
Investicija pomeni zanesljivej{e obra-
tovanje in bolj{e napetostne razmere 
ter tako bolj kakovostno dobavo ele-
ktri~ne energije za odjemalce.
Investicija je bila vredna 29.000 EUR.

V Radencih smo zgradili kana-
lizacijo za srednjenapetostni 
kablovod 

V za~etku marca smo za~eli v Raden-
cih na Kapelski cesti izgradnjo {tiri-
cevne kanalizacije v dol`ini pribli`no 
50 m za kasnej{e uvle~enje povezo-
valnega srednjenapetostnega kablo-
voda med transformatorsko postajo 
Zemlji~eva Slatna in transformator-
sko postajo Kapelska cesta.

Dela so sodelavci na{e Storitvene eno-
te Ljutomer kon~ali v sredini marca.
Investicija je bila vredna 6.000 EUR.

V okolici Ptuja smo obnovili 
daljnovode 

V januarju smo na podro~ju Obmo-
~ne enote Ptuj za~eli obnovo dalj-
novodov, saj so razmere na terenu 
v tem obdobju leta za tovrstno delo 
obi~ajno najprimernej{e.

Skupine na{ih sodelavcev Storitvene 
enote Maribor in Storitvene eno-
te Ljutomer so zamenjale dotrajane 
drogove na daljnovodu Cirkovce–
Pongrce–Gaj in daljnovodu Dorna-
va–Levanjci.

Januarja in februarja smo tako na 
daljnovodu Dornava–Levanjci zame-
njali 27 drogov, na daljnovodu Cir-
kovce–Pongrce–Gaj pa 17 drogov. V 
~asu zagotovitve breznapetostnega 
stanja so skupine OE Ptuj tudi na od-
cepih zveznih daljnovodov zamenja-

le ve~ dotrajanih drogov.

Zamenjali smo tudi dotrajane le-
sene drogove na daljnovodu Sre-
di{~e–Jastrebci in daljnovodu Tr`ec–
Maj{perk. Obe storitveni enoti bosta 
tako {e v pomladanskih mesecih na 
obmo~ju OE Ptuj zamenjali ve~ kot 
160 drogov.

Skupna vrednost investicije zna{a 
342.000 EUR. Z obnovo teh dalj-
novodov bomo pove~ali zanesljivost 
obratovanja zveznih daljnovodov, ki 
prek distribucijskih transformator-
skih postaj napajajo ve~ tiso~ odje-
malcev na obmo~ju OE Ptuj.
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Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografije: Ale{ Damjanovi~ in arhiv Elektro Maribor

RTP Podvelka: investicija za 
stabilno oskrbo Dravske doline 
in obmo~ja Severnega Pohorja 
ter Kozjaka z elektri~no energijo
Dru`ba Elektro Maribor, d.d. je konec leta 2015 uspe{no zaklju~ila veliko inve-
sticijo, razdelilno transformatorsko postajo (RTP) 110/20 kV Podvelka.

Investicija, vredna 6,2 mio EUR, pri 
kateri je s 30 odstotki sredstev so-
delovala dru`ba ELES, z 12 odstotki 
sredstev pa dru`ba SODO, je izjemno 
pomembna za stabilno oskrbo prebi-
valstva in gospodarstva Dravske doli-
ne ter obmo~ja Severnega Pohorja in 
Kozjaka z elektri~no energijo.

Izvedba
Obmo~je Ribnice na Pohorju, Lovren-
ca na Pohorju, Podvelke, O`balta, 
Kaple, Gradi{~a in Vurmata je bilo do 
zdaj napajano z 20-kilovoltnim dalj-
novodom iz RTP Ru{e, poslej pa bo 
napajano neposredno iz RTP Podvel-
ka, ki se oskrbuje iz 110-kilovoltnega 
daljnovoda. 
Nova RTP Podvelka je zgrajena v naj-
sodobnej{i GIS (plinsko izolirano stika-
li{~e, angl. gas insulated switchgear) 
izvedbi z dvema transformatorskima 
enotama po 20 MVA, kar zado{~a 
za kvalitetno normalno in rezervno 

napajanje odjemalcev elektri~ne ener-
gije. Poleg ve~je mo~i je zagotovljeno 
tudi dvostransko napajanje, saj je RTP 
110/20 kV Podvelka vklju~ena v ob-
stoje~e 110-kilovoltno omre`je z 2x 
110-kilovoltnim kV kablovodom od 
110-kilovoltnega stikali{~a RTP Pod-
velka do obstoje~ega 110-kilovoltne-
ga daljnovoda, ki povezuje hidroelek-
trarni (HE) Vuhred in O`balt. 
Objekt je zgrajen na lokaciji prej{nje 
razdelilne postaje Podvelka. Zaradi 
pomanjkanja prostora in bli`ine in-
dividualnih stanovanjskih objektov je 
celotno 110-kilovoltno stikali{~e iz-
vedeno v kovinsko oklopljeni izvedbi 
(GIS), 20-kilovoltno stikali{~e pa z ok-
lopljenimi izvla~ljivimi celicami v dveh 
sektorjih, oboje v notranjosti zgradbe 
RTP.

Glavni izvajalci del
Vsem izvajalcem se zahvaljujemo za 
opravljeno delo. 

Elektroin{talaterska 
dela

Elektro Maribor 
d.d., Storitvena 
enota Maribor

GIS 110-kilovoltno 
stikali{~e

C & G d.o.o. s 
podizvajalcem 
SIEMENS d.o.o.

Energetski 
transformatorji 
110/20 kV

SODO d.o.o., Kolek-
tor Etra 
Energetski Transfor-
matorji d.o.o.

Stikali{~e 20 kV C & G d.o.o. s 
podizvajalcem TSN 
Maribor d.o.o.

Za{~ita in vodenje Konzorcij ABB 
d.o.o. 
in Esotech d.d.

Gradbeno-obrtni{ka 
dela – 1. del

GP Radlje d.d.

Gradbeno-obrtni{ka 
dela – 2. del

Pomgrad d.d.

Projektna doku-
mentacija

Pelen d.o.o.

Ponosni smo na to, da se z vsakim no-
vim objektom ve~a dele` opravljenih 
del, pri katerih sodelujeta storitveni 
enoti dru`be Elektro Maribor. Sodelavci 
Elektra Maribor so opravili pomemben 
dele`, tokrat prvi~ tudi vsa elektroin{ta-
laterska dela.

Vrednost investicije
Skupna vrednost investicije je ve~ kot 
6,2 mio EUR, od tega je dru`ba Elektro 
Maribor investirala ca. 3,6 mio EUR, kar 
predstavlja skoraj dve tretjini vrednosti 

Nova razdelilna transformatorska postaja RTP 
Podvelka 

Stara razdelilna postaja Podvelka
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investicije, dru`bi ELES in SODO pa sta 
stro{kovno pokrili preostali del investicije.
Elektro Maribor je sofinanciral GIS 
110-kilovoltno stikali{~e ter za{~ito in 
vodenje, financiral pa 20-kilovoltno 
stikali{~e, gradbeno-obrtni{ka dela in 
projektno dokumentacijo. ELES je so-
financiral GIS 110-kilovoltno stikali{~e, 
za{~ito in vodenje ter izvedel vklju~i-
tev objekta v 110-kilovoltno omre`je. 
SODO je financiral dva nova energetska 
transformatorja 110/20 kV, 20 MVA. 

Potek projekta gradnje 110/20 kV 
RTP Podvelka
Skozi ves potek gradnje smo se sre~eva-
li z zapleti – od zapletov pri postopkih 
javnega naro~anja, parcelnih mej do 
menjave izvajalcev – ki smo jih uspe{no 
premagali.
S projektom smo za~eli v letu 2009 z 
izdelavo projektne dokumentacije. V 
oktobru 2010 smo prejeli gradbeno do-
voljenje. Aprila 2012 smo z izvajalcem 
GP Radlje za~eli dela. Zaradi ob zako-
li~bi objekta ugotovljenega neskladja 
parcelnih mej z uradnimi evidencami 
smo maja 2012 dela ustavili in za~e-
li spremembo projekta ter pridobitev 
spremembe gradbenega dovoljenja. 
Izdana je bila septembra 2012, ko smo 
nadaljevali dela. 
Gradbena dela na objektu je opravljalo 
GP Radlje do ste~aja, decembra 2012. 
Do takrat so bila v veliki meri kon~ana 

vsa zemeljska dela, zaklju~ena betonska 
dela kleti in plo{~e pritli~ja ter stene 
pritli~ja. Po prekinitvi del smo ponov-
no izvedli javno naro~ilo in do aprila 
2013 zaklju~ili izbiro novega izvajal-
ca, Pomgrada. Gradbena dela so bila 
zaklju~ena v prvi polovici leta 2014, 
nato smo za~eli monta`o in preizku{a-
nje primarne opreme. 
V letu 2014 je bila podpisana pogodba 
za dobavo sekundarne opreme. V letu 
2015 smo za~eli izvajati o`i~enja pri-
marne opreme ter izvajati funkcionalne 
preizkuse. V drugi polovici leta je ELES 
za~el izgradnjo priklju~nega 110-kilo-

voltnega voda.
Projekt je zaklju~en, opravljeni so funk-
cionalni preizkusi na primarni in se-
kundarni opremi ter izveden strokov-
no tehni~ni pregled objekta. Objekt je 
vklju~en v 110-kilovoltno in 20-kilo-
voltno omre`je. 8. decembra 2015 smo 
uspe{no opravili zagonske in funkcio-
nalne preizkuse.

Pomen
Razdelilna transformatorska postaja 
(RTP) 110/20 kV Podvelka je nujno pot-
rebna za zagotavljanje kakovostne do-
bave elektri~ne energije odjemalcem na 
obmo~ju dela Dravske doline, Pohorja 
in Kozjaka, saj kakovostno napajanje 
oskrbnega obmo~ja ni bilo ve~ mogo~e. 
Z investicijo vna{amo v okolje najsodob-
nej{o in preizku{eno tehnolo{ko opremo, 
s katero Elektro Maribor opremlja svoje 
razdelilne transformatorske postaje.
Hidroelektrarne na reki Dravi so najpo-
membnej{i obnovljivi vir elektri~ne ener-
gije v Republiki Sloveniji. Proizvodnja 
elektri~ne energije tod poteka ̀ e od leta 
1918 z izgradnjo HE Fala. ̂ eprav verigo 
hidroelektrarn v Dravski dolini povezuje 
visokonapetostno omre`je, prebivalstvo 
in gospodarstvo ob~in Podvelka, Ribnica 
na Pohorju, Lovrenc na Pohorju in Sel-
nica ob Dravi, do zdaj nista bili dele`ni 
ustrezne oskrbe z elektri~no energijo. 
Z izgradnjo RTP Podvelka tako sloven-
sko elektrogospodarstvo, katerega po-
memben del je dru`ba Elektro Mari-
bor, vra~a nezapisan dolg prebivalstvu 
in gospodarstvu tega ~udovitega dela 
na{e dr`ave, kjer `e od leta 1948 poteka 
110-kilovoltni daljnovod, ki pa ni napajal 
obmo~ja, skozi katero poteka. Elektri~na 
energija tako ne bo ve~ ovira na poti ra-
zvoja krajev od Ru{ in Kaple do Ribnice 
na Pohorju, saj RTP Podvelka omogo~a 
lokalno oskrbo z elektri~no energijo.

Ob odprtju: g. Milan Vi`intin (SODO), mag. Marko Hrast (ELES), g. Sre~ko Ge~ (`upan Ob~ine 
Ribnica na Pohorju), mag. Boris Sovi~ (predsednik uprave Elektra Maribor), g. Anton Kov{e (`upan 
Ob~ine Podvelka)

Najsodobnej{e 110-kilovoltno plinsko izolirano 
stikali{~e

Razdelilna transformatorska posta-
ja RTP 110/20 kV Podvelka je ena 
izmed mno`ice zahtevnej{ih objek-
tov, katerih izgradnjo ali obnovo 
smo v zadnjih letih vodili v slu`bi 
investicij!
Potek izgradnje tega objekta je 
bil precej buren. Te`ave so nam 
povzro~ali javna naro~ila, ste~aj 
glavnega gradbenega izvajalca in 
mnogo drugih drobnih komplikacij, 
ki smo jih uspe{no re{ili.
Ob tej prilo`nosti bi se rad zahva-
lil vsem udele`encem pri projektu, 
vsakemu posamezniku za korektno 
sodelovanje, za pripravljenost za 
skupno re{evanje problemov in za 
odgovoren odnos.
Zoran Zadek
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KONFERENCA

2. strate{ka konferenca 
elektrodistribucije Slovenije
Pametna omre`ja so proces, ki zahteva ustrezno zakonodajno podlago ter ak-
tivno vlogo uporabnika in distribucijskih podjetij.

Na drugi strate{ki konferenci elekt-
rodistribucije Slovenije, ki je poteka-
la 5. aprila 2016 na Brdu pri Kranju, 
so predstavniki vseh distribucijskih 
podjetij v sredi{~e postavili pametna 
omre`ja, ki predstavljajo klju~ni ~len 
za razvoj stro{kovno u~inkovitega di-
stribucijskega omre`ja Slovenije. Le 
tak{no omre`je lahko uresni~uje svoje 
temeljno poslanstvo, tj. zagotavljanje 
kakovostne in zanesljive oskrbe od-
jemalcem elektri~ne energije v Slove-
niji. Pametna omre`ja so nadgradnja 
obstoje~ega elektroenergetskega di-
stribucijskega omre`ja in predstavlja-
jo trajnostno re{itev ter pomemben 
prispevek k prehodu Slovenije v bre-
zoglji~no dru`bo. 

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 razvoja pametnih 

omre`ij v Sloveniji, izpostavili zakono-
dajne ovire ter isto~asno poudarili {te-
vilne prednosti in izzive, ki jih pametna 
omre`ja prina{ajo kon~nemu uporab-
niku. Vsi skupaj so bili enotnega mne-
nja, da doma~a elektrodistribucijska 
podjetja (EDP) v nobenem pogledu 
ne zaostajajo za razvitej{imi dr`avami, 
kar potrjuje dejstvo, da svoje znanje 
in izku{nje s tega podro~ja nepresta-
no nadgrajujejo s sodelovanjem v na-
cionalnih in mednarodnih razvojnih 
projektih. Vsa ta prizadevanja pote-
kajo v skladu s prioritetami slovenske 
energetske politike, med katere poleg 
zmanj{evanja izpustov, ve~je energet-
ske u~inkovitosti in bolj{ega izkori{~a-
nja OVE spadajo tudi investicije v da-
ljinska in pametna omre`ja.  

»Pametna omre`ja so omre`ja priho-
dnosti. Za njihovo u~inkovito uvedbo 
je klju~no usklajeno delovanje na teh-
nolo{kem, regulatornem, ekonom-
skem in sociolo{kem podro~ju. ^e se 

bo katerokoli od navedenih podro~ij 
zanemarilo, bo uvedba pametnih 
omre`ij neuspe{na, posledi~no pa bo 
zagotovo neuspe{no tudi izpolnjeva-
nje evropskih zavez 20-20-20, ki se 
jim je Republika Slovenija zavezala,« 
je povedal mag. Bojan Luskovec, 
predsednik uprave GIZ distribucije ele-
ktri~ne energije. 

Pametna omre`ja niso le projekt, am-
pak proces, ki traja `e od leta 1883, 
ko je v Sloveniji zagorela prva »elek-
tri~na lu~«. Skozi {tevilne faze razvo-
ja omre`ja za distribucijo elektri~ne 
energije, ki je vedno sledilo svetov-
nim trendom, danes govorimo o t. 
i. pametnih omre`jih, ki v o~eh jav-
nosti predstavljajo sinonim za najvi{-
jo stopnjo napredka. Gre namre~ za 
uvajanja novih elementov, ki jih pri-
na{ajo okoljske zaveze po zmanj{anju 
izpustov toplogrednih plinov in ener-
getski u~inkovitosti, to so razpr{eni 

Okrogla miza
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viri, elektri~na vozila in toplotne ~rpal-
ke. Pametna omre`ja so odgovor na 
potrebe vseh uporabnikov elektrodis-
tribucijskega omre`ja, saj med drugim 
omogo~ajo integracijo klasi~nih in no-
vih elementov v sistemu, imajo nepo-
sredne finan~ne koristi, so do okolja 
prijazna, ustvarjajo nove produkte in 
odpirajo nove trge. 

Na konferenci so se vodilni v vseh 
petih elektrodistribucijskih podjetjih 
dotaknili tudi aktualnega dogajanja 
v energetiki ter izpostavili 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. 

Andrej Ribi~, predsednik uprave 
Elektra Ljubljana, je poudaril: »Naci-
onalni energetski program je klju~ni 
dokument, ki ga na{a dr`ava v tem 
trenutku potrebuje, da za~rta smerni-
ce razvoja energetike za naslednjih 40 
let in s tem za~rta svojim strate{kim 
nalo`bam pot, ki bo pripeljala do 
`elenega cilja. V tem obdobju bomo 
morali poleg izgradnje novih objek-
tov, ki bodo nadomestili energijo, pri-
dobljeno iz fosilnih goriv (predvsem iz 
nafte in njenih derivatov), nadomestiti 
tudi TE[ in NEK, ki danes predstavljata 
ve~ kot 60 odstotkov vse proizvedene 
energije. Pri oblikovanju tega koncep-
ta bo Elektro Ljubljana zavzela proak-
tivno dr`o, saj smo prepri~ani, da je to 
na{a dol`nost in odgovornost.« 

Mag. Boris Sovi~, predsednik upra-
ve Elektra Maribor, je poudaril: »De-
javnost elektrodistribucije je od vseh 
elektroenergetskih dejavnosti uporab-
niku najbli`je. Za varno, zanesljivo in 
u~inkovito obratovanje in vzdr`evanje 
distribucijskega sistema ter njegov 
razvoj, za zagotavljane dolgoro~ne 
zmogljivosti, zanesljivosti in kakovo-
sti oskrbe z elektri~no energijo vla-

gajo tiso~i zaposlenih v slovenskih 
elektrodistribucijskih podjetjih velike 
napore. Elektrodistribucijska podje-
tja so tradicionalno nosilci razvoja. V 
20. stoletju s {irjenjem elektrifikacije, 
v 21. stoletju s povezavo elektrifikacije 
in informatizacije v napredne storitve, 
priklju~evanjem obnovljivih virov, da-
ljinskim od~itavanjem, omogo~anjem 
naprednih tarif, neto merjenjem, indi-
vidualizacijo komunikacije z uporabni-
ki. Zato vlagamo veliko naporov v iz-
polnjevanje visokih pri~akovanj na{ih 
uporabnikov, zaposlenih in delni~arjev 
ter {ir{e skupnosti.«

Rade Kne`evi}, predsednik uprave 
Elektra Celje, je dejal: »Glavni namen 
pametnih omre`ij je, kako na trajnos-
ten na~in zagotoviti zanesljivo oskrbo 
z elektri~no energijo. V praksi sre~uje-
mo kopico re{itev in naprav, za katere 
obstajajo ambicije, da se celostno uje-
majo z omenjenim pojmom. Imamo 
odli~ne sisteme za daljinsko vodenje 
in nadzor omre`ja, vpeljujemo inte-
grirane SCADE in DMS, virtualne elek-
trarne, digitaliziramo podro~je meri-
tev s pametnimi {tevci, na podro~ju 
komunikacij pa smo v{tric z aktualni-
mi novostmi in standardi. Sodelujemo 
v razli~nih evropskih projektih. V Slo-
veniji potrebujemo dobro koordinaci-
jo in posodobitev regulative, ne sme-
mo pa pozabiti niti na odjemalca, pri 
katerem moramo spodbuditi interes, 
da bo aktivno sodeloval na podro~ju 

pametnih re{itev, bodisi kot gospo-
dinjstvo (Smart Home) ali pa kot par-
tner na podro~ju alternativnih virov in 
u~inkovite rabe energije.«

Uro{ Bla`ica, predsednik uprave Elek-
tra Primorska: »Distribucijska podjetja 
smo vezni ~len med delom proizvo-
dnje, prenosom in kon~nimi uporab-
niki. Da bi bili v tej vlogi {e mo~nej{i 
~len, se moramo hitro odzivati na pot-
rebe vseh uporabnikov. Do sedaj nam 
je to v celoti uspevalo z lastnimi viri, 
ostaja pa vpra{anje, ali nam bo tudi v 
prihodnje samo z lastnimi sredstvi us-
pelo zagotavljati robustno in zaneslji-
vo distribucijsko omre`je, ki bo sledilo 
evropskim smernicam oz. direktivam 
glede vklju~evanja razpr{enih virov in 
e-mobilnosti.«

Pametna omre`ja prina{ajo prilo`nosti 
za kopico novih storitev, ki jih bodo 
lahko u`ivali tudi odjemalci. Slednji 
bodo lahko aktivno prilagajali svo-
jo porabo razmeram v omre`ju (npr. 
glede na ceno elektri~ne energije) in 
kot lastniki malih proizvodnih enot 
nastopali kot ponudniki elektri~ne 
energije na trgu. Prav tako pametna 
omre`ja ponujajo prilo`nost za ino-
vativna mala in srednja podjetja, ki 
demonstracijske projekte potrebujejo 
za preizku{anje svojih storitev in izdel-
kov, ki jih bodo nato lahko tr`ila na 
globalnih trgih.

KONFERENCA

Od leve: Bojan Luskovec (Elektro Gorenjska), Rade Kne`evi} (Elektro Celje), Andrej Ribi~ (Elektro 
Ljubljana), Uro{ Bla`ica (Elektro Primorska), Boris Sovi~ (Elektro Maribor) in prof. dr. Igor Papi~ 
(Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani).
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Razvoj pametnih omre`ij 
je pogoj za u~inkovitej{o 
rabo elektri~ne energije pri 
uporabnikih omre`ja
Pametna omre`ja omogo~ajo povezovanje ve~ udele`encev v celovit sistem, ki 
ponuja {tevilne koristi tako na podro~ju u~inkovitosti omre`ja kot tudi prihran-
kov in seveda pozitivnih vplivov na okolje. Ve~ o tem smo se pogovarjali z Mitjo 
Pre{ernom, pomo~nikom izvr{nega direktorja za distribucijo elektri~ne energije.

Sistem naprednega merjenja 
(AMI) je osnovni gradnik pame-
tnih omre`ij. Katerega leta so se 
v dru`bi Elektro Maribor za~ele 
prve aktivnosti na podro~ju 

pametnih omre`ij in kdaj je 
predvideno, da bodo v napredni 
merilni sistem vklju~eni vsi upo-
rabniki omre`ja iz distribucijske-
ga obmo~ja Elektra Maribor?

V Elektru Maribor sistem naprednega 
merjenja gradimo v okviru projek-
ta AMI `e od leta 2005. @e v 2006 
smo izvedli prvi masovni »daljinski« 
obra~un gospodinjstev in malih po-
slovnih odjemalcev, vzpostavljen pa 
je bil tudi standard za izmenjavo me-
rilnih in obra~unskih podatkov – t. i. 
Priloga A. Do leta 2008 smo v sistem 
naprednega merjenja vklju~ili vsa me-
rilna mesta s priklju~no mo~jo nad 
41 kW. V letu 2008 smo za~eli razvoj 
funkcije odklopnika, ki je bil zaklju~en 
v 2010 in kot tehnolo{ka re{itev 
vklju~en v SONDO. [tevec s stikalno 
napravo danes nadome{~a glavno 
varovalko kot obra~unski element za 
mo~. V letu 2009 smo izvedli pilotni 
projekt daljinski izklop, danes pa je ta 
oprema del standardne opreme siste-
ma naprednega merjenja. Sistem na-
prednega merjenja smo v naslednjih 
letih dopolnjevali {e z modulom spre-
mljanja dogodkov na merilnem mes-
tu ter v sistem vklju~ili nove storitve za 
uporabnike in dobavitelje.

V sistem naprednega merjenja je tre-
nutno vklju~enih `e ve~ kot 117 tiso~ 
merilnih mest. Skupni dele` merilnih 
mest, vklju~enih v sistem naprednega 
merjenja, zna{a `e 54 % (80 % vse 
energije). V letu 2016 bomo v sistem 
vklju~ili najmanj 12 tiso~ merilnih 

Mitja Pre{ern
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mest. Najkasneje do konca leta 2025 
pa bodo v sistem naprednega merje-
nja vklju~eni vsi uporabniki.

Veliko vlogo pri razvoju procesa 
uvajanja pametnih omre`ij imajo 
prav uporabniki omre`ja. Kak{ne 
mo`nosti imajo?
Aktivni uporabniki bodo imeli v pri-
hodnosti na trgu z elektri~no ener-
gijo klju~no vlogo. Na{a naloga je 
opravljanje kvalitetnega servisa za 
njih, dobavitelje in za gospodarstvo 
na splo{no. To pomeni nadaljnja 
vlaganja v razvoj omre`ja in stalno 
izvajanje vseh potrebnih ukrepov za 
zagotavljanje zanesljive in kakovostne 
oskrbe. Smo v ~asu, ko prehajamo s 
tradicionalnih na pametna aktivna 
omre`ja in s tem imamo mo`nosti 
obvladovanja porabe energije (in pro-
izvodnje). Zato govorimo o aktivnem 
uporabniku oz. prosumerju. Naloga 
regulatorja trga je, da spodbuja na-
lo`be v pametna omre`ja in omogo~a 
vklju~evanje uporabnikov, bodisi v sis-
tem proizvodnje (razpr{eni viri) bodisi 
v programe prilagajanja odjema (DR/
DSM) in druge napredne storitve, kot 
so povezave z napravami SmartHo-
me, izvajanje multi-utility storitev, 
uvajanje naprednih sistemov obra~u-
navanja … Pri programih je klju~no, 
da so uporabnikom enostavni za upo-
rabo, razumljivi in imajo tudi jasno 
ovrednotene u~inke. Po drugi strani 
pa mora regulativa ponuditi vzvode, 
s katerimi se uporabniki stimulirajo k 
~im bolj optimalni rabi omre`ja, pri 
tem mora biti cilj zni`anje stro{kov 
omre`ja.

Pametna omre`ja bodo omo-
go~ala vklju~evanje razpr{enih 
virov proizvodnje iz obnovljivih 
virov. Kak{ni so trendi na tem 
podro~ju?
Dele` proizvodnih virov se skozi 
leta pove~uje zaradi izgradnje novih 
son~nih elektrarn, malih hidroelek-
trarn, elektrarn na biomaso in koge-
neracij. Medtem ko so leta 2005 pro-
izvodni viri, vklju~eni v distribucijsko 
omre`je Elektro Maribor, pokrili manj 

kot 4 % potreb odjemalcev po elek-
tri~ni energiji, so v letu 2015 pokrili 
`e 15 % potreb.

Razpr{eni viri zahtevajo dodatna vla-
ganja v obstoje~o elektrodistribucij-
sko infrastrukturo, dodatne ukrepe in 
aktivnosti pri njihovem vklju~evanju 
v omre`je in spremljanju obratova-
nja, lahko pa tudi negativno vplivajo 
na kakovost napetosti in zanesljivost 
obratovanja omre`ja. 

Dejstvo je, da je pove~anje proizvo-
dnje iz obnovljivih virov energije 
(OVE) kot prispevek k prehodu v niz-
kooglji~no dru`bo potrebno, vendar 
ob dobro premi{ljenem konceptu. V 
Sloveniji je namen iz klasi~nega kon-
cepta spodbud preiti na sistem net-
-meteringa (NM), ki pa je dele`en 
precej{njih kritik, predvsem nas, ele-
ktrodistributerjev.

V konceptu NM je uporabnik distribu-
cijskega omre`ja opredeljen kot pro-
izvajalec in hkrati odjemalec za tisti 
del elektri~ne energije, ki ga sam ne 
more zagotoviti z lastno proizvodnjo. 
Odjemalec ima urejen priklju~ek na 
distribucijsko omre`je in dvosmerni 
{tevec z daljinskim od~itavanjem. Os-
nova za obra~un je obra~unska mo~ 
in neto porabljena elektri~na energija 
v obdobju koledarskega leta.

Nem{ko zdru`enje fotovoltai~ne in-
dustrije (BSW-Solar) je ugotovilo, da 
je v povpre~ju samooskrbe iz naslova 
fotovoltaike samo ena tretjina, zato 
v primeru NM ne moremo govoriti o 
samooskrbi. Obenem so v NEM za~eli 
ponujati subvencije za fotovoltai~ne 
sisteme, ki vklju~ujejo hranilnike (litij 
ionske) – kar je poteza v pravo smer. 
Zaradi NM odjemalec ne bo lokal-
no porabil ve~jega dele`a elektri~ne 
energije iz lastne proizvodnje. Upo-
rabnik s svojo proizvodnjo ne dosega 
samozadostnosti, uporablja omre`je 
kot sistemsko storitev – hranilnik. 

Mislim, da bi naslednje poglavje mo-
rala biti dejanska samooskrba, ki bi 

vklju~evala hranilnike elektri~ne ener-
gije in programe prilagajanja odjema. 
Hranilniki morajo biti najprej dovolj 
kvalitetni in cenovno dostopni. [tu-
dija Evropskega zdru`enja fotovolta-
ike (EPIA) pravi, da je v kombinaciji s 
hranilniki stopnja samooskrbe tudi do 
70 %..

Lahko pri~akujemo, da se bodo 
ob uvedbi pametnih omre`ij zne-
ski na polo`nicah uporabnikov 
omre`ja zmanj{ali?
Uporabnik, ki je vklju~en v sistem 
naprednega merjenja, prejema ra~u-
ne po dejanski porabi od prvega do 
zadnjega dne v mesecu. Sprotno me-
se~no obve{~anje lahko uporabnika 
spodbudi k u~inkoviti rabi energije in 
s tem lahko dose`e prihranke. Prav 
tako bo aktivni uporabnik dosegal 
prihranke, ~e bo vklju~en v programe 
prilagajanja odjema, kar bo seveda na 
prostovoljni osnovi. Ali bodo zneski 
manj{i, je torej po eni strani odvisno 
od anga`maja posameznega uporab-
nika, po drugi strani pa tudi od giba-
nja cen elektri~ne energije na trgu ter 
vi{ine omre`nine, prispevkov in osta-
lih dajatev.  

Pametna omre`ja imajo tudi 
{tevilne koristi za dobavitelje, 
saj lahko uporabnikom ponudijo 
inovativne energetske storitve, 
kot so napredni tarifni sistemi 
itd. Katere so {e druge koristi za 
dobavitelje? 
Poleg naprednih sistemov obra~una-
vanja oz. paketov oskrbe, ki jih omo-
go~a merjenje ve~ tarif, so tu {e ni`a-
nje operativnih stro{kov, povezanih z 
uporabniki zaradi bolj{e kakovosti in 
pogostosti meritev, pohitri se proces 
menjave dobavitelja, zaradi kvalite-
tnej{ih podatkov pa se izbolj{a tudi 
napovedovanje porabe. K temu lahko 
{e pri{tejemo {e izbolj{anje komuni-
kacije z uporabniki, tudi prek mobil-
nih oz. spletnih aplikacij, ter uvajanje 
drugih naprednih storitev, povezanih 
s trgom elektri~ne energije in tudi 
{ir{e.
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Kako je pri nas z zakonodajo, ki 
ureja sistem naprednega mer-
jenja? Ali ji uspe slediti hitre-
mu trendu razvoja pametnih 
omre`ij?
V letu 2015 je bila sprejeta Uredba 
o ukrepih in postopkih za uvedbo 
in povezljivost naprednih merilnih 
sistemov elektri~ne energije, ki nam 
nalaga, da v sistem naprednega mer-
jenja do konca leta 2025 vklju~imo 
vse uporabnike omre`ja. Na osnovi 
tega je SODO pripravil Na~rt uvedbe 
naprednega merilnega sistema v ele-
ktrodistribucijskem sistemu Slovenije, 
glede katerega pa imamo v elektro-
distribucijskih podjetjih za zdaj {e 
nekaj pomislekov oz. se z vsebino v 
dolo~enih to~kah ne strinjamo. Po 
drugi strani pa je Agencija za ener-
gijo v novem Aktu o metodologiji za 
dolo~itev regulativnega okvira in me-
todologiji za obra~unavanje omre`ni-
ne za elektrooperaterje naredila velik 
korak naprej v smislu uvedbe pilotnih 
naprednih omre`nih tarif, kar nam 
daje mo`nosti za spodbujanje upo-
rabnikov za optimalno porabo z vidi-
ka omre`ja.

Elektro Maribor je v letu 2015 
nadaljeval aktivnosti v okviru 
priprav skupnega raziskovalne-
ga demonstracijskega projekta 
japonskih in slovenskih partner-
jev s podro~ja pametnih omre`ij. 
Nam lahko poveste kaj ve~ o 
tem? 
Sistemski {tevci, vklju~eni v sistem 
naprednega merjenja, omogo~ajo 
sistemskemu operaterju izvajanje na-
prednih storitev. Z ustreznimi spod-
budami je mogo~e dose~i, da se upo-
rabniki aktivno vklju~ijo v programe 
prilagajanja odjema ter tako prispe-
vajo k zni`anju investicijskih stro{kov 
v {iritev elektroenergetskega omre`ja. 
Na~rtovanje omre`ij se izvaja na 
osnovi koni~nih mo~i, rast katerih in 
posledi~no potrebo po investicijah 
je mogo~e omejiti z ukrepi prilagaja-
nja odjema. Uspe{na aktivna (vendar 
prostovoljna) vklju~itev uporabnikov 
je mo`na zgolj skozi zgodbo, kjer si 

lahko odjemalec s spremembo svojih 
navad oz. odjema zagotovi dovolj ve-
like prihranke. Odjemalec lahko spre-
meni svoj vzorec porabe tako v ~asov-
nem kot tudi v koli~inskem smislu. 
Interes Elektra Maribor je zni`ati (oz. 
vsaj ~asovno zamakniti) potrebe po 
investicijah v omre`je – tj. zni`anje 
konice. Interes uporabnika omre`ja je 
ni`anje stro{kov oz. dodatni prihodki 
v primeru izpla~ila stimulacij. 

V sklopu meddr`avnega slovensko-
-japonskega sodelovanja je za teko~e 
regulativno obdobje v pripravi pilotni 
projekt Izravnava konic/prilagajanje 
odjema. Pilotni projekt bo odgovoril 
na klju~na razvojna vpra{anja upo-
rabnosti uvajanja novih tehnologij 
in storitev na podro~ju pametnih 
omre`ij in z njimi povezanih tr`nih 
mehanizmov. 

V projektu bosta med drugim omo-
go~ena uporaba in obra~un omre`ni-
ne na podlagi pilotne kriti~ne koni~ne 
tarife iz 123. ~lena Akta o metodo-
logiji za dolo~itev regulativnega okvi-
ra in metodologiji za obra~unavanje 
omre`nine za elektrooperaterje. V 
Elektru Maribor bo za namen pilotne-
ga projekta vzpostavljen nadzorni sis-
tem za prilagajanje odjema (Demand 
Response Control System – DRCS), ki 
predstavlja programsko re{itev pri za-
gotavljanju vseh potrebnih podatkov 
za izvajanje programov prilagajanja 
odjema.

Cilji pilotnega projekta so:
1.  Aktivna vklju~itev uporabnikov v 

programe prilagajanje odjema.
2.  Ugotoviti obna{anje uporabnikov v 

zvezi z razli~nimi ukrepi izravnave 
konic/prilagajanja odjema.

3.  Raziskati razli~ne mo`nosti prilaga-
janja odjema in njihov potencial ter 
zagotavljati informacije z odzivom 
lastniku elektrodistribucijskega 
omre`ja.

4.  Pridobljene podatke vklju~iti v IT-
-re{itev za napovedovanje in nad-
zor prilagajanja odjema (DRCS).

5.  Testiranje aktivnosti prilagajanja 

odjema z vidika uporabnikov, teh-
nike, financ ter posredovanje ugo-
tovitev in priporo~il Agenciji za 
energijo RS za namen razvoja na-
prednih omre`nih tarif. 

Kako bodo pametna omre`ja 
vplivala na na{a `ivljenja ~ez pet 
let? Kaj menite o tem? 
Zagotovo bo prihodnost trga z ele-
ktri~no energijo v naslednjih letih {e 
bolj tesno povezana z novimi tehno-
logijami, digitalizacijo in IOT (interne-
tom stvari – povezovanje naprav), kar 
naj bi vodilo k temu, da bodo upo-
rabniki imeli {e ve~ nadzora nad svojo 
porabo in bodo dobili {e bolj aktivno 
vlogo. Dobavitelji bodo lahko kreirali 
pakete oskrbe in druge storitve, tudi 
tak{ne zunaj bran`e trga z elektri~no 
energijo, po meri vsakega uporabni-
ka, komunikacija z uporabniki pa bo 
lahko {e bolj personalizirana oz. cilj-
no usmerjena. Za nas kot distributerja 
navedeno pomeni, da bomo imeli {e 
bolj{e informacije, potrebne za u~in-
kovito upravljanje distribucijskega 
omre`ja. Pri tem pa bosta imela ved-
no pomembnej{o vlogo informacijska 
varnost in varstvo osebnih podatkov, 
kar nas postavlja pred nove izzive.
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Ob 133-letnici  
elektrifikacije Slovenije
Ob 133-letnici elektrifikacije Slovenije je mariborska Mestna ~etrt Center, kate-
re zgodovino je pomembno zaznamovala prva elektri~na lu~ na Slovenskem, 
potrdila 4. april za svoj praznik. V sodelovanju z Elektrom Maribor je praznik in 
obletnico po~astila s kulturnim dogodkom.

4. aprila 2016 je minilo 133 let, odkar 
je leta 1883 v Mariboru zasvetila prva 
elektri~na lu~. Elektrotehni{ki strokov-
njaki temu pomembnemu dogodku 
pripisujejo {e prav poseben pomen, 
saj gre za prvo ugotovljeno tehni~no 
uporabo elektri~ne energije na sloven-
skem ozemlju oziroma za za~etek ele-
ktrifikacije Slovenije.* 

Mariborski podjetnik Karl Scherbaum 
je v svojih poslovnih in stanovanjskih 
prostorih ter na Grajskem trgu v Ma-
riboru parnemu stroju dodal Siemen-
sov dinamo in elektri~no napeljavo s 
36 Edisonovimi `arnicami na `arilno 
nitko. Tako je v poslovnih in proizvo-
dnih prostorih ter tudi pred vhodom 

v hi{o na Grajskem trgu, v kateri je 
prebivala dru`ina Scherbaum, prvi~ v 
Mariboru, Sloveniji in v tem delu Evro-
pe zasvetila elektri~na `arnica. To se 
je vsekakor zgodilo kak{en dan ali dva 
pred 4. aprilom 1883, ko je o tem po-
membnem dogodku prebivalce mesta 
Maribora obvestil ~asopis »Marburger 
Zeitung«. Vendar so podatki v ~lanku 
zelo skopi, iz njega ne izvemo ni~ o 
tem, kak{na je bila naprava in kak{no 
mo~ je proizvajala. Sklepamo pa lah-
ko, da je {lo nedvomno za enosmerni 
tok iz dinama, ki je bil priklju~en na `e 
omenjeni parni stroj, imenovan tudi 
lokomobila. Mo~ dinama je bila, gle-
de na navedeno {tevilo `arnic, lahko 
do 5 kW.

Za~etek elektrifikacije Slovenije tako 
zahvaljujo~ inovativnosti Karla Scher-
bauma, osrednje gospodarske oseb-
nosti v `ivljenju Maribora v obdobju 
fin de siècle, ~asovno sovpada z za~et-
ki v drugih dr`avah. Zanimivo je, da je 
moderna `arnica v Mariboru zasvetila 
le dobra tri leta po tem, ko je T. A. Edi-
son v Ameriki prijavil »novo `arnico« 
kot svoj patent. Za primerjavo, iste-
ga leta, ko je zasvetila prva elektri~na 
lu~ v Mariboru, je Edison v Rosellu v 
New Jerseyju zgradil prvi sistem javne 
razsvetljave z nadzemnimi vodniki v 
Zdru`enih dr`avah Amerike, v Milanu 
v Italiji pa je bila zgrajena prva sre-
dnjeevropska elektrarna. 

Predsednica Mestne ~etrti Center, 
Valerija Vre~a, o novem prazniku 
mariborske Mestne ~etrti Center pra-

vi: »Na sedmi redni seji sveta Mestne 
~etrti Center smo se odlo~ili, da izmed 
treh predlogov za praznik mestne ~et-
rti potrdimo 4. april, ker je 4. aprila 
1883 v Mariboru zasvetila prva `ar-
nica na Slovenskem in v tem delu 
Evrope. V bodo~e bomo na ta dan 
obele`ili spomin na enega danes naj-
pomembnej{ih virov energije.«

Predsednik uprave dru`be Elektro 
Maribor, mag. Boris Sovi~: »Elektro 
Maribor s svojimi sodelavci nadaljuje 
delo, zagotavljanje elektri~ne energije 
gospodarstvu in gospodinjstvom, ki 
ga je pred mnogo leti pri~el vizionar 
ter pomembna mariborska osebnost 
19. stoletja, Karl Scherbaum. Mestni 
~etrti Center se zahvaljujemo za pobu-
do v mestu, kjer je zasvetila prva lu~ 
na Slovenskem, ob obele`itvi za Mari-
bor in Slovenijo pomembnega dogod-
ka. Elektrifikacija, ki je bila eden naj-
pomembnej{ih tehnolo{kih dose`kov 
20. stoletja, bo imela pomembno vlo-
go tudi v 21. stoletju in Elektro Mari-
bor si za to tudi prizadeva.« 

*  V delu »Zgodovina slovenskega ele-
ktrogospodarstva« (Janez Hrovatin 
et al., Ljubljana: Elektrotehni{ka 
zveza Slovenije, 2007, str. 20–21, 
ISBN 978-961-6187-39-8) temu 
pomembnemu dogodku pripisuje-
jo poseben pomen, saj gre za prvo 
ugotovljeno tehni~no uporabo elek-
tri~ne energije na slovenskem ozem-
lju oziroma za za~etek elektrifikacije 
Slovenije. 

Silvo Ropo{a ob prazniku Mestne ~etrti Center
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90 let elektrifikacije Ptuja
Na Ptuju so se `e pred koncem 19. stoletja porajale zamisli o mestni razsvetljavi 
z elektri~no energijo. Izdelovale so se {tudije, vendar ni bilo finan~nih mo`nosti 
za izgradnjo elektrarne in omre`ja. 

V prvi polovici oktobra leta 1925 so na 
ptujskih ulicah zagorele prve elektri~ne 
`arnice, napajane iz javnega omre`ja, 
vendar {e brez dovoljenja oblasti. 14. 
december leta 1925 pa je bil za mesto 
Ptuj pomemben dan, saj je bila takrat 
izvedena uradna kolavdacija 10-kilo-
voltnega in pripadajo~ega nizkonape-
tostnega elektri~nega omre`ja. Izdano 
je bilo oblastno dovoljenje za rabo ele-
ktri~ne energije za mestno razsvetljavo, 
iz javnega omre`ja pa so bili napajani 
tudi prvi odjemalci. 
Na Ptuju so se `e pred koncem 19. sto-
letja porajale zamisli o mestni razsvet-
ljavi z elektri~no energijo. Razmi{ljali so 
celo o izgradnji lastne elektrarne, ki bi 
mesto oskrbovala z energijo. Pobudo 
za sodobnej{o razsvetljavo ulic in sta-
novanj po zgledu avstrijskih mest je 
leta 1895 dal takratni `upan Josef 
Ornig. Izdelovale so se {tudije, vendar 
ni bilo finan~nih mo`nosti za izgradnjo 
elektrarne in omre`ja. Mestna uprava 
se je leta 1898 odlo~ila za cenej{o os-
krbo s plinom, zato je bila postavljena 
mestna plinarna in sta bili urejeni plin-
ska mestna razsvetljava ter raba plina 
v gospodinjstvih. Tako je zanimanje za 

elektri~no energijo na Ptuju za~asno 
zamrlo in ponovno o`ivelo po letu 
1910, ko je na ozemlju dana{nje Slo-
venije obratovalo `e 124 elektrarn in 
se je elektri~na energija uporabljala v 
industriji ter za razsvetljavo ulic in sta-
novanj. Nastajali so projekti za izgra-
dnjo elektrarn na Dravi in celo manj{e 
elektrarne samo za Ptuj na Dravinji, 
vendar do izvedbe ni pri{lo. Leta 1913 
se je za~ela izgradnje velike hidroelek-
trarne na Fali in s tem mo`nosti, da bi 
elektri~no energijo dobavljali od tam. 
^eprav je bila gradnja ovirana zaradi 
prve svetovne vojne, se je ob razpa-
du Avstro-Ogrske leta 1918 na Fali `e 
za~ela proizvodnja elektri~ne energi-
je. Razmere na Ptuju so bile skoraj {e 
nespremenjene, razsvetljava je bila {e 
vedno plinska, takratna mestna pral-
nica in tovarna ko` pa sta pridobivali 
elektri~no energijo za razsvetljavo iz 
lastnih agregatov, ki sta jih poganjali 
parni lokomotivi. Leta 1923 je mestni 
magistrat {e vedno pripravljal na~rte za 
lastno elektrarno in izgradnjo omre`ja, 
a so bili na~rti predragi za mestno bla-
gajno. Neuspe{na so bila tudi pogaja-
nja s Falo, ~eprav je imel Ptuj `e leta 

1917 izdelano strokovno mnenje, da bi 
bila dobava elektri~ne energije iz Fale 
ekonomsko priporo~ljiva. 
Do sprejemljive re{itve za Ptuj je pri{lo 
leta 1924, ko je bila ustanovljena sa-
mostojna dru`ba na zadru`ni podlagi z 
imenom »Zadru`na elektrarna za Ptuj, 
Breg in okolico«. Dru`bo je vodil odve-
tnik dr. Fermevc. Sklenili so pogodbo s 
hidroelektrarno Fala, ki je zagotavljala 
potrebno koli~ino elektri~ne energije 
po sprejemljivi ceni. Zgrajena sta bila 
10-kilovoltni vod Maribor–Ptuj in niz-
konapetostno omre`je s {tirimi trans-
formatorskimi postajami na obmo~ju 
mesta. Z ukinitvijo mestnega plina se 
je pove~ala poraba elektri~ne energije, 
ki je imela v tistih ~asih za kon~nega 
odjemalca visoko ceno. Kilovatna ura je 
stala 6,70 din, urna pla~a nekvalificira-
nega delavca pa je zna{ala ca. 2 din. 
Tudi izgradnja hi{ne instalacije je bila 
draga, zato je {tevilo odjemalcev po~a-
si nara{~alo. Ve~ji del Ptuja z obronki 
mesta je bil elektrificiran do leta 1931, 
{ir{a okolica pa v povojnih letih od 
1946 do 1950. V nadaljnjih 90 letih je 
sistem elektrodistribucije do`ivel velik, 
nesluten razvoj tako v fizi~nem obsegu 
kakor v tehnolo{kem razvoju.

Ptuj neko~, leta 1948, arhiv Pokrajinskega arhiva 
Maribor

*  Povzeto po ~lanku: Horvat, S. 1975:  
50 let javne elektrifikacije Ptuja. Maribor:  
DES Elektro - Maribor.

Obmo~na enota Elektra Maribor na Ptuju danes
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SPREJEM

Sprejem za Borisa Frasa, 
nekdanjega sodelavca dru`be 
Elektro Maribor, prvega 
ranjenega v vojni za Slovenijo 
in prejemnika ~astnega znaka 
svobode Republike Slovenije
Letos mineva 25 let od pomembnega dogajanja, vojne za Slovenijo. V po~asti-
tev obletnice prelomnih dogodkov je Elektro Maribor pripravil sprejem za nek-
danjega sodelavca, gospoda Borisa Frasa, ki je bil 24. maja, pred 25 leti, ranjen 
pri opravljanju svoje delovne naloge. 

Po ukazu predsednika Republike Slo-
venije, gospoda Boruta Pahorja, je 
gospod Boris Fras prvi leto{nji pre-
jemnik visokega dr`avnega odlikova-
nja, ~astnega znaka svobode Repu-
blike Slovenije. Le-tega je prejel iz rok 

predsednika republike na slovesnosti 
ob zaklju~ku po~astitve 25. obletnice 
"pekrskih dogodkov", ki je potekala 
21. maja. 

»Prav je, da se tudi ob tej obletnici 

spomnimo in izrazimo spo{tovanje 
vsem, ki so prispevali k temu, da 
smo obranili domovino in zavarovali 
mlado slovensko dr`avo ob njenem 
nastajanju,« je povedal mag. Boris 
Sovi~, predsednik uprave Elektra 

Sprejema so se poleg Borisa Frasa (v sredini) udele`ili {e: Andrej Rus, Franc Trop, Stanislav Toplak, mag. Boris Sovi~, 
Dragomir Murko, Franc [migoc in Nenad Kajtezovi~
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Maribor, in nadaljeval: »Zaposleni v 
slovenskih elektrodistribucijskih pod-
jetjih so ob veliki izpostavljenosti op-
ravljali pomembne naloge. Ponosni 
smo na to, da so se sodelavci Elektra 
Maribor pri tem {e posebej izkazali. 
Danes pa imamo ~ast spregovoriti s 
Ptuj~anom in na{im nekdanjim sode-
lavcem, gospodom Borisom Frasom, 
ki je bil prvi ranjen v vojni za Sloveni-
jo. V izjemno te`kih okoli{~inah je iz-
kazal veliko hrabrost, profesionalnost 

in odlo~enost storiti, kar je bilo pot-
rebno za obrambo domovine. Ponos-
ni smo na to, da je predsednik Repu-
blike Slovenije, gospod Borut Pahor, 
na{emu nekdanjemu sodelavcu vro~il 
~astni znak svobode za po`rtvoval-
nost in osebno hrabrost pri obrambi 
domovine.« 

Na sprejem sta bila, med drugimi, 
povabljena tudi g. Stanislav Top-
lak, tedanji vodja Obmo~ne enote 

Ptuj, kjer je bil g. Boris Fras zaposlen, 
in g. Dragomir Murko, sodelavec, 
ki je bil pri~a dogodkom pred 25 leti.

###

G. Boris Fras je bil v Elektru Maribor 
zaposlen od leta 1966, ko je na ptu-
jski enoti za~el delati kot monter. V 
naslednjih letih je delal na razli~nih 
delovnih mestih, vse do upokojitve 
leta 2004.

Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografije: arhiv Elektra Maribor

Inovacija sodelavcev za manj 
motenj v oskrbi z elektri~no energijo
Pri izgradnji 110-kilovoltnega daljnovoda Murska Sobota–Ma~kovci smo v apri-
lu za~eli monta`o vodnikov na stebre. 

Dela niso bila zahtevna zgolj zaradi 
elektromonta`nih del na vi{ini, tem-
ve~ tudi zaradi bli`ine obstoje~ih sre-
dnje- in nizkonapetostnih vodov, ki se 
jim novi daljnovod pribli`a oziroma 
jih kri`a. Izklopi teh vodov pa vedno 
niso mogo~i oziroma jih mora biti ~im 
manj in za ~im kraj{i ~as. Tak primer 

je tudi kri`anje daljnovoda Sebeborci, 
kjer napajanje z »druge« strani ni mo-
go~e.

Na{a sodelavca, Milan Grlec, vodja 
nadzorni{tva Murska Sobota, in Vla-
do [kerlak, vodja obratovanja, pa 
sta to te`avo vzela kot izziv in izvedla 

inovativno re{itev za~asnega kri`anja 
z univerzalnim kablom, ki je med dve-
ma novima drogovoma z oporo po-
lo`en v zemljo.

Ta re{itev v praksi pomeni, da so 
imeli na{i odjemalci na tem podro~ju 
moteno oskrbo z elektri~no energijo 
zgolj dvakrat po dve uri. Brez te re{i-
tve bi bila oskrba motena bistveno 
dlje, vsaj osemkrat po deset ur. Z do-
miselno inovacijo sodelavcev smo se 
izognili tudi velikim stro{kom obra-
tovanja agregatov, ki bi jih lahko na-
domestili, a kljub vsemu ne bi zmogli 
pokriti celotne potrebe po elektri~ni 
energiji.
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Elektro Maribor prispeva k 
prehodu v nizkooglji~no dru`bo
Leto{nji slogan svetovnega dneva Zemlje 2016 je Drevesa za Zemljo (Trees for 
the Earth). Do leta 2020, ko bomo ta dan praznovali petdeseti~, `eli civilna 
dru`ba posaditi 7,8 milijarde dreves. Vsako na novo posajeno drevo pomeni po-
memben prispevek v prizadevanjih za ~istej{o, bolj zdravo Zemljo in trajnostno 
naravnano `ivljenje na njej.

Ob leto{njem svetovnem dnevu Zem-
lje, ki je potekal 22. aprila 2016, sta 
sodelavca dru`be Elektro Maribor, 
g. Bo`idar Govedi~ in g. Miro-
slav Pe~ovnik, dijakom Tehni{kega 
{olskega centra Maribor predstavila 
politiko in aktivnosti dru`be Elektro 
Maribor za zmanj{anje oglji~nega 
odtisa. Poseben poudarek sta name-
nila elektromobilnosti, pri ~emer sta 
osvetlila njen pomen za zmanj{a-
nje izpustov toplogrednih plinov, 
zmanj{anje izpustov trdnih delcev (ki 
neposredno vplivajo na zdravje ljudi) 
ter pove~anje energijske u~inkovitosti 
(zmanj{anje porabe energije z upora-
bo elektri~nih vozil). Dru`ba Elektro 
Maribor je dijakom ob tem omogo~i-
la tudi izku{njo vo`nje z elektri~nim 
avtomobilom.

Dru`ba Elektro Maribor kot edino slo-
vensko elektrodistribucijsko podjetje 
sodeluje tudi v vseslovenski sekciji Po-
zor(!)ni za okolje in tako spodbuja 
okoljsko ozave{~enost pri mladih.

Poslanstvo dru`b v skupini Elektro Ma-
ribor je oskrba prebivalstva in gospo-
darstva z naprednimi elektroenerget-
skimi storitvami. Prav te pa so lahko 
eden izmed odgovorov na podnebne 
izzive, s katerimi se sre~ujemo. U~in-
kovita uporaba elektri~ne energije, kot 
ene naj`lahtnej{ih oblik energije, lah-
ko pomembno prispeva k prehodu v 
nizkooglji~no dru`bo.

Zmanj{anje oglji~nega odtisa
Skrb za trajnostni razvoj in prehod v 
nizkooglji~no dru`bo sta v ospredju 

prizadevanj skupine Elektro Maribor 
tudi pri vsakodnevnem poslovanju.

Z merjenjem oglji~nega odtisa sprem-
ljamo svoje vplive na okolje oziroma 
podnebni sistem. Koli~ina toplo-
grednih plinov, ki jih povzro~a na{a 
dejavnost, je eden od kazalnikov od-
nosa do okolja, pri ~emer smo zaradi 
narave svojega dela v veliki meri odvis-
ni od vremenskih vplivov.

Slika 1: Oglji~ni odtis dru`be Elektro Maribor v 
obdobju od leta 2011 do leta 2015

Merjenje oglji~nega odtisa pa je tudi 
osnova za na~rtovanje ukrepov za 
zmanj{evanje izpustov ogljikovega di-
oksida. Zato smo v Elektru Maribor v 
preteklem letu ponovno izmerili svoj 
oglji~ni odtis. Ponosni smo, da nam 
ga je uspelo zmanj{ati v primerjavi 
z letom 2013 (leto 2014 zaradi od-
pravljanja posledic naravne ujme, 
`leda, ni primerljivo).

V letu 2015 je oglji~ni odtis dru`be 
Elektro Maribor dosegel vrednost 3,29 
t CO2 na zaposlenega, kar predstavlja 
zmanj{anje za 42,6 % v primerjavi z 
letom pred tem. Na ni`ji oglji~ni odtis 

Dijaki so si z zanimanjem ogledali elektri~ni vozili
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pa vpliva tudi naprava za soproizvo-
dnjo elektri~ne energije in toplote, ki 
jo ima dru`ba od leta 2015.

Zmanj{evanje potencialnih vpli-
vov na okolje
K varovanju okolja prispevamo tudi 
z zmanj{evanjem potencialnih vpli-
vov na okolje. Tako v skupini Elektro 
Maribor `e od leta 2006 sistemati~no 
izvajamo ukrepe varovanja okolja po 
standardu ISO 14001:2004. Pri tem je 
najpomembnej{e prepoznavanje vpli-
vov na okolje, ki jih povzro~a dru`ba. 
Te posku{amo prek razli~nih aktivno-
sti zmanj{ati na ni`jo raven. Lo~eno 
zbiranje odpadkov in njihova ustrezna 
obdelava pred predajo prevzemniku 
odpadka, ustrezno ume{~anje ele-
ktroenergetskih objektov v prostor, 
zmanj{evanje neposrednih vplivov 
na zrak, vodo in zemljo so nekate-
ra podro~ja, na katerih posku{amo 
zmanj{ati svoje vplive na okolje.

Elektromobilnost
Naju~inkovitej{a re{itev okoljskih te`av 
v urbanih okoljih, ki jih povzro~ajo lo-
kalne emisije oziroma izpusti iz mo-
torjev z notranjim izgorevanjem, je 
elektromobilnost, pri kateri je Elektro 
Maribor eden od klju~nih akterjev. 
Zgradili smo mre`o polnilnih postaj in 
prvo hitropolnilno postajo v Sloveniji.

Obnovljivi viri energije
K prehodu v nizkooglji~no dru`bo po-

membno prispeva vklju~evanje lokal-
nih proizvodnih virov, ki proizvajajo 
elektri~no energijo iz obnovljivih virov 
oziroma soproizvodenj z visokim izko-
ristkom.

Dru`ba Elektro Maribor je na svojem 
oskrbnem obmo~ju v elektrodistri-
bucijsko omre`je tako integrirala `e 
1.317 proizvodnih virov skupne mo~i 
163,4 MW. V letu 2015 so proizvo-
dni viri proizvedli 331.194 MWh ele-
ktri~ne energije, od tega son~ne elek-
trarne 26 %, plinske elektrarne 30 %, 
elektrarne na biomaso 28 % in male 
hidroelektrarne 16 %.

Slika 2: Prevzeta energija v omre`ju Elektro 
Maribor v obdobju od leta 1980 do leta 2015

V celotni prevzeti energiji so imeli v 
letu 2015 lokalni proizvodni viri na 
obmo~ju Elektra Maribor `e 15-od-
stotni dele`.

Pametna omre`ja
Pametna omre`ja lahko pomembno 
prispevajo k prehodu v nizkooglji~no 
dru`bo. Olaj{ujejo integracijo proizvo-

dnih virov in novih porabnikov, kot je 
elektromobilnost, ter omogo~ajo bolj 
u~inkovito uporabo resursov z napre-
dnimi storitvami, kot sta upravljanje 
rabe energije in prilagajanje odjema.

Slika 3: Dele` uporabnikov v sistemu 
daljinskega od~itavanja na obmo~ju Elektra 
Maribor v obdobju od leta 2009 do leta 2015

Osnovni gradniki pametnih omre`ij 
so sistemi naprednega merjenja. Na 
obmo~ju Elektra Maribor je `e 53 % 
merilnih mest vklju~enih v sistem da-
ljinskega od~itavanja. Dru`ba si priza-
deva, da bi v naslednjih letih v sistem 
naprednega merjenja vklju~ila vse 
uporabnike.

Spletna aplikacija PORABImanj
V skupini Elektro Maribor podpiramo 
energetsko prenovo in pri tem sode-
lujemo z odjemalci, ki jim je na voljo 
tudi posebna aplikacija (http://ener-
gijaplus.pozitivnaenergija.si/), s kate-
ro lahko preverimo, za koliko lahko s 
smotrnej{im ravnanjem z energijo in 
investicijskimi ukrepi zmanj{amo po-
rabo in stro{ke za energijo ter s tem 
prispevamo k ~istej{emu okolju z:
• uporabo energetsko var~nej{ega av-
tomobila,
• energetsko var~nej{im hladilnikom, 
{tedilnikom, ra~unalnikom, televizor-
jem in lu~mi,
• energetsko u~inkovito klimatsko na-
pravo in
• energetsko u~inkovitim ogrevalnim 
sistemom.
Energija plus ponuja tudi posebne 
pakete oskrbe z elektri~no energijo, 
namenjene gospodinjstvom, ki `e 
ali pa {e bodo uporabljala toplotno 
~rpalko kot vir ogrevanja oz. hlajenja 
tako sanitarne vode kot prostorov in s 
katerimi lahko na najsodobnej{i na~in 
izkori{~amo energijo okolja.

g. Miroslav Pe~ovnik med predavanjem



infotok / junij / 1 / 2016 28

AKREDITACIJA

Besedilo: Andrej Babenko • Fotografije: arhiv merilni laboratorij

10 let akreditacije  
merilnega laboratorija
Mineva deset let, odkar smo v podjetju pridobili akreditacijo merilnega laboratorija, 
ki deluje kot kontrolni organ za izvajanje kontrole in overitve obra~unskih meril. 

V letu 2005 smo s Slovensko akreditaci-
jo sklenili pogodbo o izvedbi postopka 
akreditiranja. V okviru projektne skupi-
ne smo za~eli aktivnosti za pridobitev 
standarda, v katerem so zapisana me-
rila za delovanje kontrolnega organa. Z 
realizacijo zahtev standarda na sistem-
skem in tehni~nem podro~ju nam je 
po uspe{no opravljenem ocenjevanju 
Slovenska akreditacija 10. aprila 2006 
podelila akreditacijsko listino v znak 
usposobljenosti delovanja.
V obdobju od pridobitve akreditacije 
do danes smo poleg rednega vzdr`e-
vanja akreditacije raz{irili obseg delo-
vanja kontrole tudi na teren. Z mobil-
nim merilnim laboratorijem na terenu 
izvajamo vse akreditirane in neakredi-
tirane dejavnosti kontrole meril. 
Zaradi lastnih potreb v podjetju in 
{iritev storitev na trg smo akredita-

cijo raz{irili tudi na druga strokovna 
podro~ja. Dodatno smo pridobili stan-
dard za kalibracijo obra~unskih meril 

in preizku{anja elektromagnetnega 
sevanja. V skladu z zahtevami obeh 
standardov smo uredili prenovo doku-
mentnega sistema ter organiziranost 
merilnega laboratorija. 
Ob kontrolnem organu so zdaj v me-
rilnem laboratoriju {e podro~ja kali-
bracije, preizku{anja in merilni servis. 
Cilji merilnega laboratorija, da storitve 
tr`no raz{irimo in pridobimo zaupa-
nje naro~nikov, se nadaljujejo.

S {iritvijo akreditacije na omenjena 
podro~ja nam je poleg pridobitve zau-
panja v rezultate kontrole, preizku{a-
nja in kalibracije omogo~en dostop 
tudi na mednarodno podro~je. Prip-
ravljeni smo na nove izzive. 

In {e besede vodje merilnega labo-
ratorija Andreja Babenka: »Ob 10. 
obletnici akreditacije merilnega labo-
ratorija se vsem, ki ste sodelovali pri 
akreditaciji, zahvaljujem za va{e pri-
spevke in vam iskreno ~estitam!«

Leto 2006; sistem kakovosti smo zagovarjali: Damir An~i~, Iztok Bra~ko, Andrej Babenko in Miro 
Pe~ovnik.

Leto 2016; pri raz{iritvi akreditacije merilnega laboratorija so sodelovali: Damir An~i~, Andrej 
Babenko, Iztok Bra~ko, Jo`e Leskovar, Stojan Vujini}, Mitja Pupaher in Sa{o Vukadinovi}.
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KOLUMNA

Besedilo: Irena Podgraj{ek

Pred upokojitvijo: 
»Vse dobro in lepo vam `elim«
Na{a sodelavka, dolgoletna ~lanica uredni{kega odbora Infotoka, je pred upokojitvijo 
strnila svoje misli v spodnje vrstice, ki jih je `elela pred odhodom v pokoj deliti s sodelavci. 

Ne tisti, ki so tik pred upokojitvijo, ne 
oni, ki ~akajo na zaposlitev, niso zado-
voljni s tem, da dr`ava podalj{uje de-
lovno dobo. Bore malo ali pa skoraj ni~ 
se dr`ava ne vznemirja, ~e nekdo po 40 
letih trenutnega dela ne zmore opravi-
ti tako hitro in kvalitetno, kot ga lahko 
opravi njegov mlaj{i sodelavec. Pa ga 
mora, ker to od njega pri~akujejo, in 
on to ve. Menim, da je upravi~eno je-
zen ali pa `alosten tisti posameznik, ki 
za seboj vle~e ve~ desetletij prehojenih 
poti do slu`be, v slu`bi in iz slu`be. Saj 
bi monter ob koncu slu`bovanja te`ko 
pre{tel vse drogove in kandelabre, ki 
jih je v teh letih dela pomagal posta-
viti, izmeril vse kilometre izkopanih 
ja{kov za kabliranje, potegnjenih `ic 
od stebra do stebra, vse prevo`ene 
kilometre od gradbi{~a do gradbi{~a 
in delavci v delavnicah pre{teli vare na 
vseh kovinskih izdelkih ter {tevilo ser-
visiranih elektri~nih {tevcev in stikalnih 
ur ... Tudi osebje v pisarnah bi te`ko 
pre{telo vse ure sedenja s sklonjeno 
glavo nad polno pisalno mizo, ure 
strmenja v ra~unalnik in tajnice te`ko 
pre{tele dvige telefonskih slu{alk in 
prijazne odgovore, ki so jih namenile 
sogovorniku na drugi strani `ice. Vse 
to je del na{ega `ivljenja v slu`bi in 
prav je, da se ob dolo~enem, normal-
nem ~asu zaklju~i in preda drugim.
Seveda, jezni so lahko tudi mladi, ki 
polni energije ~akajo na slu`bo. Ob-
stoje~a delovna mesta so zasedena … 
novih ni veliko. Pa mi pride na misel 
paradoks zaposlovanja v na{i dr`avi, in 
sicer starej{i bi radi v pokoj in zapustili 
delovno mesto, pa ne morejo, mladi bi 
radi delali, pa ne morejo, ker zanje ni 
delovnih mest. Upamo le lahko, da se 
bo ta politika zaposlovanja in upoko-

jevanja v na{i dr`avi le po~asi uredila 
tako, da bomo zadovoljni vsi, da bo 
dovolj delovnih mest in dovolj tistih, ki 
bodo delali. 
V nadaljevanju triletnega izvajanja 
certifikata Dru`ini prijazno podjetje 
smo sprejeli ukrep, ki Ekvilib Institutu 
in vsem drugim podjetjem predsta-
vlja izziv. To je ukrep, ki smo ga v na{i 
dru`bi skupaj z Igorjem Bizjakom prvi~ 
na novo formulirali in po sprejemu 
ugotovili, da ni dobrih praks, kar po-
meni, da je to v katalogu nabora ukre-
pov Ekvilib Instituta eden od novej{ih 
ukrepov. Ukrep Delovna obremenitev 
po `ivljenjskih fazah naj bi tistim so-
delavcem, ki so tik pred upokojitvijo, 
prinesel mo`nost povedati, da je delo, 
ki mu je nalo`eno, zanj preobse`no, 
roki prekratki … da potrebuje pomo~ 
v kakr{nikoli obliki. Skratka, daje 
mo`nost posamezniku, da to (brez 
strahu ali sramu) pove vodstvu in lah-
ko od njega pri~akuje razumevanje in 
skupno iskanje re{itev stiske, v kateri se 
je zna{el. V izvajanju vidim mo`nosti, 

da lahko starej{i sodelavci {e nekaj let 
delajo v svojem okolju spro{~eni, ker 
bodo obremenjeni svojim letom in 
sposobnostim primerno. S tem bodo 
dobili ob~utek, da so vredni, cenjeni in 
da lahko {e vedno veliko naredijo za 
uspeh dru`be.
Spadam v skupino zaposlenih, ki dela 
naprej. Iz meseca v mesec se mi ob 
me{anih ob~utkih postavljajo razli~na 
vpra{anja, ki so ve~inoma brez od-
govorov. Glavno vpra{anje je: »Kako 
dolgo {e ostati ali `e jutri oditi?« Od-
govor zame in za marsikoga druge-
ga ni enostaven. Biti del neke dru`be 
skoraj {tiri desetletja ni od muh. Dobiti 
vsa leta redno pla~o prav tako ne, {e 
posebej ob zavedanju, da ti je delo-
dajalec pla~eval ves ~as vse prispevke, 
nagrade za uspe{no opravljeno delo in 
soliden regres. Marsi~esa v pokoju ne 
bo. Ne `ivahne in raznovrstne dru`be 
ne pestrega dogajanja v krogu ljudi, s 
katerimi si pre`ivel skoraj ve~ kot tretji-
no dneva ... 
Ob koncu {e zapi{em. Hvala vsem, ki 
ste v Infotoku brali moje ~lanke. Z ve-
seljem sem jih pisala in se ob pisanju 
spro{~ala ter neizmerno u`ivala. Nikoli 
mi ni zmanjkalo idej za pisanje ter mi 
ni bilo `al ~asa, ki sem ga doma po-
rabila za to. Veliko lepega smo lahko 
skozi moje intervjuje prebrali o ~udo-
vitih sodelavcih in sodelavkah, ki jih 
dnevno sre~ujemo in se z njimi dru`i-
mo, pa velikokrat ne poznamo njiho-
vih hobijev in talentov, ki jih nesporno 
imajo. Tudi na upokojence in upoko-
jenke nismo pozabili. 
Vse lepo, dobro in {e naprej uspe{no 
delovanje vam ob bli`ajo~em se od-
hodu v pokoj `eli va{a sodelavka,
Irena Podgraj{ek.

 »Zakonodajalec vse tiste, ki so prip-
ravljeni delati {e po izpolnjenih pogo-
jih za upokojitev, kar marsikdo nare-
di zaradi nizkih pokojnin, nagradi z 
izpla~ilom v vi{ini 20 odstotkov od 
trenutno izra~unane pokojnine, ki se 
ob koncu leta vnese v dohodninsko 
napoved. S to potezo dr`ava profi-
tira, saj da iz pokojninskega sklada 
zelo malo, za zaposlenega pa dobi 
polne prispevke delodajalca. Nadalje 
{e stimulira posameznika tako, da 
vi{a odstotek pokojninske osnove, kar 
zna{a za eno leto {tiri odstotke. To pa 
pomeni za nekaj odstotkov ve~jo po-
kojnino, kar ni zanemarljivo.«
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SPOMINSKI POHOD

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

Nej~ev spominski pohod
@e drugo leto zaporedoma je v februarju potekal Nej~ev spominski pohod. 

6. februarja je v organizaciji poho-
dni{ke sekcije {portnega dru{tva 
Elektra Maribor potekal drugi 
Nej~ev spominski pohod. S poho-
dom smo po~astili spomin na mla-
dega sodelavca Nejca Mesari~a.

Udele`enci so spominski pohod za~e-
li v Slovenski Bistrici. Ustavili so se ob 
spominskem obele`ju ob cesti v kraju 
Rep na Pohorju. 

Po postanku so pot nadaljevali do dru-
gega obele`ja, kjer je potekala kraj{a 
spominska slovesnost. Spomin na 
mladega sodelavca so po~astili s cvet-
jem in pri`igom sve~. Ob spominskem 
obele`ju so bili govorniki ministrica za 
obrambo, ga. Andreja Kati~, v ime-
nu Ob~ine Slovenska Bistrica predse-
dnik KS Tinje, g. Maks Tram{ek, in 
predsednik uprave dru`be Elektro Ma-
ribor, mag. Boris Sovi~. 

Ob pohodu je predsednik uprave 
dru`be Elektro Maribor, mag. Boris 
Sovi~, povedal: »Z Nej~evim spomin-
skim pohodom `elimo po~astiti spo-
min na mladega sodelavca Nejca, ki je 
s svojim pogumom in po`rtvovalnos-
tjo, skupaj z mnogimi sodelavci, gasil-
ci, vojaki, pripadniki civilne za{~ite in 
drugimi nesebi~no prisko~il na pomo~ 
pri odpravi posledic hude ujme, ki je 
pred dvema letoma pusto{ila po dr`a-
vi. Vsem njim gre zahvala za ves trud 
in energijo, ki so jo vlo`ili v to, da bi 
bili prebivalci in gospodarstvo ~im prej 
oskrbljeni z elektri~no energijo.«

Nejc Mesari~ je 5. februarja 
2014 tragi~no izgubil `ivljenje, 
medtem ko si je s sodelavci pri 
odpravljanju posledic `leda pri-
zadeval oskrbeti na{e odjemalce 
z elektri~no energijo. V spominu 
nam bosta ostala njegov pogum 
in po`rtvovalnost v plemenitih 
prizadevanjih mnogih za nor-
malizacijo `ivljenja prebivalcev 
na{e dr`ave ob naravni nesre~i.

Na pohodu

Udele`enci pohoda, med njimi ministrica za obrambo, ga. Andreja Kati~ Ob drugem spominskem obele`ju je potekala 
spominska slovesnost

Ob prvem spominskem obele`ju
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DONACIJE 

Besedilo: Mihaela [nuderl, Karin Zagomil{ek Cizelj
Fotografija: Ale{ Damjanovi~

Sredstva za pomo~ 
mariborskim dobrodelnim 
organizacijam
Elektro Maribor za~enja nov cikel `e tradicional-
ne pomo~i dru`be dobrodelnim organizacijam na 
podro~ju Maribora in okolice.

Elektro Maribor nadaljuje nov 
cikel `e tradicionalne pomo~i 
dobrodelnim organizacijam, ki 
delujejo na oskrbnem obmo~ju 
dru`be. Sredstva so bila v marcu 
namenjena trem mariborskim do-
brodelnim organizacijam.

Predsednik uprave Elektra Maribor, 
mag. Boris Sovi~, je v marcu predal 
tri donacije v vrednosti po 1.500 EUR 
Alojzu Kova~i~u, sekretarju Rde~ega 
kri`a Slovenije – Obmo~no zdru`enje 
Maribor, Darku Bra~unu, generalne-
mu tajniku Nad{kofijske karitas Ma-
ribor, in Bo`idarju Rau{lu, sekretarju 
Zveze prijateljev mladine Maribor. Na 
dogodku so predstavniki organizacij 
s sodelavci dru`be Elektro Maribor 
spregovorili o izzivih, s katerimi se 
sre~ujejo pri svojem delu.

Mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, 
je povedal: »Elektro Maribor izka-
zuje svojo dru`beno odgovornost 
tudi z redno podporo humanitarnim 
programom, ki so namenjeni pomo~i 
ljudem v stiski. Zavzeto in plemenito 
delo humanitarnih organizacij cenimo 
in spo{tujemo, zato `e tradicionalno 
podpiramo njihove programe pomo~i. 
Tokrat podpiramo programe Rde~ega 
kri`a Slovenije – Obmo~nega zdru`e-
nja Maribor, Nad{kofijske karitas Ma-
ribor in Zveze prijateljev mladine Mari-
bor. Prejeta sredstva bodo namenili za 
pokritje najnujnej{ih izdatkov tistih, ki 
tako pomo~ potrebujejo, za letovanje 

otrok iz socialno ogro`enih dru`in in 
za spodbujanje ustvarjalnosti otrok.«

Alojz Kova~i~, sekretar Rde~e-
ga kri`a Slovenije – Obmo~no 
zdru`enje Maribor, o letovanju na 
morju: »Rde~i kri` Slovenije – Obmo-
~no zdru`enje Maribor se na{i dru`-
beno najbolj odgovorni dru`bi v Ma-
riboru (Elektru Maribor) zahvaljuje za 
razumevanje in stalno spremljanje pri 
izvajanju letovanja otrok v Mladinsko 
po~itni{kem domu Frankopan Punat. 
Z donacijo dru`be Elektro Maribor 
lahko letno peljemo na morje vsaj 15 
otrok iz socialno ogro`enih dru`in, ki 
brez te finan~ne podpore ne bi videli 
morja. Hvala za odziv in razumevanje 
malih ljudi v na{em okolju. Dru`bi 
`elimo veliko poslovnih uspehov tudi 
v prihodnje in spremljanje `ivljenja 
some{~anov in krajanov!«

Darko Bra~un, generalni tajnik 
Nad{kofijske karitas Maribor, o 
porabi sredstev: »Nad{kofijska kari-
tas Maribor na podro~ju humanitarno 
socialnega in zdravstvenega dela izva-
ja storitve in programe pomo~i, ki ~lo-
veku, ki se je v danem trenutku zaradi 
tak{nih in druga~nih okoli{~in zna{el v 
veliki stiski, nudijo konkretno pomo~. 
V letu 2016 smo `e samo v prvih dveh 
mesecih zabele`ili pove~ano {tevilo 
tistih, ki prosijo za pomo~ pri pla~ilu 
najosnovnej{ih `ivljenjskih potreb{~in 
(elektrika, najemnina, ogrevanje, po-
ra~un …). Pomo~ v hrani in higienskih 
potreb{~inah nam uspe zagotavljati z 

razli~nimi donacijami v materialu ter 
z razdeljevanjem hrane iz ukrepa EU. 
Zahvaljujemo se podjetju Elektro Ma-
ribor za donacijo, ki jo bomo namenili 
za pomo~ dru`inam in posameznikom 
– kot pomo~ pri pla~ilu najosnovnej{ih 
`ivljenjskih potreb{~in, saj imamo tre-
nutno odprte kar 103 pro{nje.« 

Bo`o Rau{l, sekretar Zveze prija-
teljev mladine Maribor, o razvoju 
talentov: »Od decembra leta 2013 
na Zvezi prijateljev mladine Maribor 
razvijamo projekt 'Omogo~imo sanje', 
ki je zastavljen na osnovi ideje, da 
omogo~imo otrokom in mladostni-
kom razvijanje ustvarjalnosti. Projekt 
je namenjen vsem nadarjenim otro-
kom, {e posebej pa otrokom iz so-
cialno {ibkega okolja, da s pomo~jo 
projekta razvijajo svoje talente in na-
darjenost. 

V leto{njem {olskem letu smo izvedli 
`e osem taborov, v katere smo vklju~ili 
113 otrok iz osnovnih {ol. Novi tabori 
se nadaljujejo v aprilu in med prvomaj-
skimi po~itnicami. Elektro Maribor v 
projektu sodeluje 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.«

Podelitev donacije
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DONACIJE 

Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj
Fotografija: Ale{ Damjanovi~

Sredstva za pomo~  
ptujskima dobrodelnima 
organizacijama
Elektro Maribor nadaljuje nov cikel `e tradicionalne pomo~i dru`be dobrodel-
nim organizacijam, tokrat na podro~ju Ptuja.

Elektro Maribor nadaljuje nov 
cikel `e tradicionalne pomo~i 
dobrodelnim organizacijam, ki 
delujejo na oskrbnem obmo~ju 
dru`be. Sredstva so bila v aprilu 
namenjena ptujskima dobrodel-
nima organizacijama.

Predsednik uprave Elektra Maribor, 
mag. Boris Sovi~, in vodja Elektra Ma-
ribor, OE Ptuj, Franc [migoc, sta v 
aprilu predala dve donaciji v vrednosti 
po 1.500 EUR. Prevzela sta jih Mar-
jana Cafuta, sekretarka Obmo~nega 
zdru`enja Rde~ega kri`a Ptuj, in brat 
Milan Kvas, vodja dekanijske Karitas 
Ptuj – Zavr~. Na dogodku so predstav-
niki organizacij predstavili delo svojih 
organizacij in namen porabe sredstev. 
Mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, je 
ob uradni predaji sredstev pove-
dal: »V Elektru Maribor se zavedamo 
pomena vpetosti na{e dru`be in na{e-
ga delovanja v okolje. Svojo dru`beno 
odgovornost gradimo tudi z redno 
podporo humanitarnim projektom, ki 
so namenjeni pomo~i ljudem v stiski. 
Plemenite cilje in dejavnosti humani-
tarnih organizacij cenimo in spo{tu-
jemo, zato nadaljujemo `e tradicio-
nalno podporo njihovim programom 
pomo~i. Tokrat podpiramo programe 
Obmo~nega zdru`enja Rde~ega kri`a 
Ptuj in dekanijske Karitas Ptuj – Zavr~, 
ki so namenjeni zagotavljanju osnov-
nih `ivljenjskih potreb{~in in popla~ilu 
nujnih stro{kov.«
Marjana Cafuta, sekretarka Ob-
mo~nega zdru`enja Rde~ega kri`a 

Ptuj, je o namenu porabe sredstev 
povedala: »Smo humanitarna orga-
nizacija, ki ima v svojem delovnem 
programu zapisano nudenje pomo~i 
tistim, ki jo potrebujejo. Glede na vse 
slab{e socialne razmere imamo vedno 
ve~ prosilcev za pomo~. Najve~ jih pro-
si za pomo~ v prehrani ali pri pla~ilu 
polo`nic. V zadnjem ~asu upada tudi 
{tevilo donatorjev, zgolj s pomo~jo 
sredstev, ki nam jih namenijo ob~ine, 
pa ne moremo pokrivati vedno ve~jih 
potreb. Pomo~ Elektra Maribor je zato 
zelo dobrodo{la in bo v celoti name-
njena pokritju teh osnovnih potreb 
ljudi, ki pomo~ potrebujejo.«

Brat Milan Kvas, vodja Dekanij-
ske karitas Ptuj – Zavr~, o porabi 
sredstev: »Na{a organizacija deluje 
na podro~ju Ptuja in Haloz z okolico. 
V na{o dekanijsko Karitas je vklju~e-
nih 17 `upnijskih enot Karitas. Vedno 
znova se sre~ujemo s potrebami po 
hrani in pla~ilu polo`nic na na{em 
podro~ju. Ljudem lahko pomagamo 
samo toliko, kolikor dobimo darov od 
ljudi in ustanov. Ti darovi pa nam ne 
zadostujejo za pokrivanje najnujnej{ih 
potreb na terenu. Donacijo Elektra 
Maribor, za katero se iskreno zahva-
ljujemo, bomo porabili za nabavo pre-
hrambnih artiklov in pla~ilo polo`nic.«

Podelitev donacije
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Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografija: Bo{tjan Rous

Sredstva za pomo~ 
prekmurskima osnovnima 
{olama in gasilcem
Elektro Maribor nadaljuje nov cikel `e tradicionalne pomo~i dobrodelnim in 
drugim organizacijam, ki delujejo na oskrbnem obmo~ju dru`be. Sredstva so 
bila v maju namenjena {olama in gasilcem s podro~ja Lendave z okolico.

Predsednik uprave Elektra Maribor, 
mag. Boris Sovi~, in vodja Elektra Ma-
ribor, OE Murska Sobota, Uro{ Kola-
ri~, sta v Lendavi predala tri donacije, 
vsako v vrednosti 1.000 EUR. Prevzeli 
so jih Spomenka Jureti~, svetovalna 
delavka Dvojezi~ne osnovne {ole II 
Lendava, Katarina Kova~, ravnateljica 
Dvojezi~ne osnovne {ole Dobrovnik, in 
Danilo Jene{, predsednik Gasilske zve-
ze Ob~ine Velika Polana.

Mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, je 
ob uradni predaji sredstev pove-
dal: »Elektro Maribor je s svojo dejav-
nostjo mo~no prisoten v okolju, ki ga 
oskrbujemo z elektri~no energijo. Prav 
zato se zavedamo pomena sodelova-
nja in svoje dru`bene odgovornosti, ki 
jo gradimo tudi z redno podporo hu-
manitarnim in drugim dobrodelnim, 
izobra`evalnim, kulturnim in {portnim 

projektom, ki pozitivno vplivajo na ̀ iv-
ljenje ljudi. Cenimo trud, kreativnost 
in aktivno pomo~, ki jo te organizacije 
imajo in jo ka`ejo v svojih obdobnih 
projektih in vsakodnevnih aktivnos-
tih. Tokrat podpiramo aktivnosti dveh 
osnovnih {ol in gasilsko zvezo s {ir{e-
ga podro~ja Lendave.«

Na dogodku so predstavniki organiza-
cij predstavili namen porabe sredstev.

Spomenka Jureti~, svetovalna de-
lavka Dvojezi~ne osnovne {ole 
II Lendava, je o namenu porabe 
sredstev povedala: »Na{a {ola `e ve~ 
kot 40 let opravlja svoje poslanstvo na 
podro~ju vzgoje in izobra`evanja ot-
rok s posebnimi potrebami. Pri delu si 
strokovni delavci nenehno prizadevamo 
iskati poti za razvoj vsakega posamezne-
ga otroka. Upo{tevamo interese otroka, 
spodbujamo njegovo samostojnost in 

ustvarjalnost ter 
razvijamo njegova 
mo~na podro~ja. 
@elimo biti inova-
tivni in ustvarjalni 
ter slediti novim 
izzivom okolja. 
Tokrat bomo za 
svoje u~ence, 
katerih mo~no 
podro~je je {port, 
s pomo~jo Elek-
tra Maribor kupili 
dodatne {portne 
pripomo~ke in 
opremo, ki bodo 

obogatili {olsko `ivljenje in vsebine.«

Katarina Kova~, ravnateljica Dvo-
jezi~ne osnovne {ole Dobrovnik, 
o porabi sredstev: »Na{a {ola si 
prizadeva svoje otroke pripraviti na 
vsakodnevne izzive. Pri delu si poma-
gamo z najrazli~nej{imi do`ivljajskimi 
in izku{enjskimi oblikami dela, tako 
da pouk izvajamo na kraju obravna-
vanega dogodka ali v naravi. Tudi v le-
to{njem {olskem letu bomo za u~ence 
~etrtega in petega razreda izvedli {olo 
v naravi, za vse u~ence pa {portni dan 
plavanja. Te aktivnosti zahtevajo ve~ji 
finan~ni stro{ek. Pri tovrstnem delu si 
sicer pomagamo z denarjem {olskega 
sklada, a se ta ̀ al prazni. S prejeto do-
nacijo pa bomo otrokom lahko omo-
go~ili opisane aktivnosti.«

Danilo Jene{, predsednik Gasilske 
zveze Ob~ine Velika Polana, o po-
rabi sredstev: »Gasilska zveza Ob~i-
ne Velika Polana in njena prostovoljna 
dru{tva so edina tovrstna organizacija 
s statusom humanitarne organizacije 
v Ob~ini Velika Polana. Zato je na{e 
delo cenjeno, edinstveno in nujno 
potrebno. Finan~nih sredstev, ki so 
na razpolago za dobro in u~inkovi-
to opravljanje namena dru{tva, pa 
je vsako leto manj. Kljub temu da so 
dru{tva prostovoljna in njihovi ~lani ne 
dobijo pla~ila za svojo po`rtvovalnost, 
sredstev za organizacijo in dobro delo 
prostovoljcev vsako leto primanjkuje. 
Hvala Elektru Maribor, ki je z dana{njo 
donacijo podprl na{e delo.«

Predaja donacije v Lendavi

DONACIJE 
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NAJBOLJŠI ŠTUDENT

Najbolj{i {tudent Univerze  
v Mariboru je Luka Adani~
Univerza v Mariboru je v sodelovanju z dru`bo Elektro Maribor `e ~etrto leto 
zapored izvedla razpis za izbor najbolj{ega {tudenta Univerze v Mariboru. Na 
razpis se je prijavilo 24 odli~nih {tudentov. Njihove vloge je pregledala strokov-
na komisija, ki je na podlagi meril za ocenjevanje vlog izbrala najbolj{ega {tu-
denta Univerze v Mariboru. 

To je postal Luka Adani~, {tudent 
1. letnika magistrskega {tudijskega 
programa Strojni{tvo na Fakulteti za 
strojni{tvo. Drugo mesto je pripadlo 
Branku Ne~emru, prav tako {tuden-
tu 1. letnika magistrskega {tudijske-
ga programa Strojni{tvo na Fakulteti 
za strojni{tvo Univerze v Mariboru, 
tretje mesto pa je dosegel Matic Le-
dinek, {tudent 2. letnika magistrskega 
{tudijskega programa Gradbene kon-
strukcije Fakultete za gradbeni{tvo, 
prometno in`enirstvo in arhitekturo. 
Najbolj{i {tudent Univerze v Mariboru 
je prejel 650 EUR denarne nagrade, ki 
jo podarja Elektro Maribor. 

Na slavnostni prireditvi, ki je poteka-
la 20. maja 2016, so se zbrali rektor 
Univerze v Mariboru, prof. dr. Igor 

Ti~ar, mag. Boris Sovi~, predse-
dnik uprave Elektra Maribor, ter 
odli~ni {tudentje, nato pa so razglasili 
ime najbolj{ega {tudenta. Strokovna 
komisija, ki ji je predsedovala prof. 
dr. Nata{a Vaupoti~, prorektorica 
za {tudijsko dejavnost Univerze v 
Mariboru in predsednica strokovne 
komisije za izbor najbolj{ega {tudenta 
UM, je odlo~ila, da je najbolj{i {tudent 
Univerze v Mariboru Luka Adani~, 
{tudent 1. letnika magistrskega {tu-
dijskega programa Strojni{tvo na Fa-
kulteti za strojni{tvo. Pohvali se lahko 
z uvrstitvijo med 5 % najbolj{ih {tu-
dentov v generaciji. Je predstavnik 
{tudentov v razli~nih komisijah na 
fakultetnem in univerzitetnem nivoju. 
Svojo {tudijsko pot odli~no dopolnjuje 
z aktivnim sodelovanjem pri razli~nih 

raziskovalnih ter razvojnih projektih, 
prav tako pa je avtor in soavtor ve~ 
znanstvenih prispevkov. Od drugih 
prijaviteljev izstopa tudi po tem, da 
ima v postopku prijave svoj patent. 
Danes bo v svojo zbirko priznanj lah-
ko dodal tudi nagrado za najbolj{ega 
{tudenta Univerze v Mariboru za leto 
2015/2016. Priznanje sta prejela tudi 
{tudenta, ki sta zasedla drugo in tretje 
mesto. 

Drugo mesto pripada Branku 
Ne~emru, prav tako {tudentu 1. le-
tnika magistrskega {tudijskega pro-
grama Strojni{tvo na Fakulteti za 
strojni{tvo Univerze v Mariboru. [tu-
dent se uvr{~a med 5 % najbolj{ih {tu-
dentov v svoji generaciji. Ob odli~nem 
{tudijskem uspehu je aktiven tudi na 
raziskovalnem ter razvojnem podro~ju 
in je avtor oz. soavtor ve~ znanstvenih 
prispevkov. Tretje mesto je dosegel 
Matic Ledinek, {tudent 2. letnika 
magistrskega {tudijskega programa 
Gradbene konstrukcije Fakultete za 
gradbeni{tvo, prometno in`enirstvo 
in arhitekturo. Komisijo je prepri~al 
z zavidljivimi {tudijskimi in odli~nimi 
tekmovalnimi rezultati. Je tutor, pro-
dekan za {tudentska vpra{anja FGPA 
ter ~lan mnogo komisij in organov 
svoje fakultete. Prejel je tudi nagrado 
za najbolj{ega {tudenta na svoji fakul-
teti in rektorjevo nagrado. 

Luka Adani~, najbolj{i {tudent Univer-
ze v Mariboru, je prejel 650 EUR de-
narne nagrade, ki jo podarja Elektro 

Besedilo in fotografija: Univerza v Mariboru 

Od leve: Andreja Zeleni~-Marini~, mag. Boris Sovi~, Luka Adani~ in prof.dr. Igor Ti~ar
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Maribor. Nagrade sta podelila mag. 
Boris Sovi~, predsednik uprave Elektra 
Maribor, in prof. dr. Igor Ti~ar, rektor 
Univerze v Mariboru. Veselilo ju je, da 
skupaj nadaljujejo izbor za najbolj{e-
ga {tudenta in s tem vsako leto nagra-
dijo perspektivne {tudente. 

»Usmeritev Univerze v Mariboru je v 
pridobivanju najbolj{ih {tudentov in v 
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`bo Elektro 
Maribor. Najbolj{i trije so vsi vzorni 
{tudentje z zavidljivimi {tudijskimi 
rezultati, ki svojo {tudijsko odli~nost 
dopolnjujejo z aktivnim delom pri {te-
vilnih raziskovalnih in razvojnih pro-

jektih. Vesel in ponosen sem, da Uni-
verza v Mariboru izobra`uje {tudente 
s tako visokim kariernim potencialom. 
V prihodnje se bomo {e posebej osre-
doto~ili na to, da na{a univerza prido-
biva najbolj{e {tudente iz {ir{e regije. 
Vsem nagrajencem iskreno ~estitam,« 
je ob razglasitvi nagrajencev poudaril 
rektor Univerze v Mariboru, prof. 
dr. Igor Ti~ar.

Mag. Boris Sovi~, predsednik 
uprave dru`be Elektro Maribor, je 
ob tem sve~anem trenutku povedal: 
»Ponosni smo, da Elektro Maribor in 
Univerza v Mariboru nadaljujeta dob-
ro sodelovanje. Tako smo letos `e ~et-
rti~ zapored skupaj pripravili razpis za 
izbor najbolj{ega {tudenta Univerze v 
Mariboru. Razpis sledi prizadevanjem 
dru`be Elektro Maribor za kakovost in 

po{tenost na vseh podro~jih delova-
nja ter za poslovno odli~nost. Z izbo-
rom najbolj{ega {tudenta poudarja-
mo pomen odli~nosti pri {tudijskem in 
raziskovalnem delu. Pomembno je, da 
dru`ba spodbuja in podpira posame-
znike, ki pozitivno izstopajo, ki izkazu-
jejo ambicijo in pogum, da jo za`ivijo 
ter uresni~ijo svoje smele poglede in 
na~rte. Iskrene ~estitke namenjamo 
vsem leto{njim nagrajencem, ki so s 
trudom in pozitivno motivacijo do-
segli odli~nost pri {tudiju. Prav vsem 
{tudentom pa `elimo obilo vztrajnos-
ti, ambicioznosti in kreativnosti.«

Po slavnostni razglasitvi je ostal ~as za 
dru`enje in izmenjavo {tudijskih izku-
{enj. Vsem nagrajencem iskreno ~esti-
tamo in jim `elimo, da bo njihova pot 
{e naprej tako uspe{na.

Besedilo: Miro Pe~ovnik, Timotej ^elofiga • Fotografije: Timotej ^elofiga 

Letos praznujemo 20 let 
[portnega dru{tva Elektro 
Maribor
Na ob~nem zboru, ki je potekal v aprilu, so nekateri ~lani dru{tva prejeli prizna-
nja za posebne zasluge in uspe{no delo v dru{tvu, prav tako so bili izbrani naj-
bolj{a {portnik in {portnica ter najbolj{a ekipa. 

^as hitro be`i in v~asih te`ko doja-
memo, da se je obrnilo leto, dve ali 
pa celo desetletje. Zato je {e kako 
pomembno, da se spomnimo prete-
klih dogodkov, ki so nam v veselje, 
v zadovoljstvo, prav tako pa je zelo 
pomembno, da se znamo in zmo-
remo pripraviti na prihodnost, ki je 
pred nami. ^e smo vsaj malo zapisani 
{portu, nam bo ta prihodnost la`ja.

V letu 2016 praznujemo 20. oble-
tnico ustanovitve [portnega 

dru{tva Elektro Maribor. Po letu 
1994, ko so se za~ele skupne igre slo-
venskih podjetij elektrodistribucije, se 
je pokazalo, da si zaposleni v Elektru 
Maribor `elijo aktivnej{ega sodelova-
nja na teh igrah. Zato se je zaradi po-
treb po doseganju bolj{ih rezultatov 
na igrah organiziralo {portno dru{tvo 
(natan~neje 12. 4. 1996).

Sklicatelj ustanovnega zbora {portne-
ga dru{tva je bil direktor g. [tefan 
Lutar. Od 14 vabljenih je bilo priso-

tnih 13, in sicer poleg sklicatelja {e:
- g. Ivan Pristovnik,
- ga. Jelka Oro`im Kop{e,
- g. Toma` [i{ernik,
- g. Boris @itnik,
- g. Alojz Mikoli~,
- g. Franjo Lavren~i~,
- g. Janez Praprotnik,
- g. Erik Ko~unik,
- g. Jo`e Hajnrih,
- g. Jure Tretjak,
- ga. Marjana Gredin,
- g. Stanislav Toplak.

OB^NI ZBOR ŠD
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Naloge [portnega dru{tva so bile na 
za~etku predvsem priprave na sodelo-
vanje zaposlenih na zimskih in letnih 
igrah elektrodistribucijskih podjetij, 
pozneje pa se je delovanje dru{tva 
raz{irilo in danes je pomemben dejav-
nik v promociji zdravja na delovnem 
mestu, pri organizaciji dru`enj in utr-
jevanju vezi med ~lani in drugimi za-
poslenimi v Elektru Maribor ter s tem 
pri krepitvi psiho-fizi~nega zdravja 
svojih ~lanov. Vsekakor pa ne gre za-
nemariti niti organizacije izbirnih te-
kem ter priprave ekip za letne in zim-
ske igre elektrodistribucijskih podjetij. 

Ob~nega zbora se je udele`il tudi 
predsednik uprave Elektra Maribor, 
mag. Boris Sovi~, ki je pozdravil pri-
sotne in poudaril, da je 20 let ob~ne-
ga zbora prilo`nost, da se pregleda 
opravljeno delo. Poudaril je pomen 
{portnega dru{tva, ki opravlja veliko 
nalogo promocije zdravega na~ina 
`ivljenja in organizira prireditve na 
razli~nih lokacijah, v vsakem vreme-
nu. Rezultati ka`ejo na odli~nost, saj 
sodelujo~i posegajo po najvi{jih re-
zultatih. Izpostavil je, da je delovanje 
dru{tva dobra popotnica zaposlenim, 
zato si `eli, da bi tudi v prihodnje ak-
tivno sodelovalo na ~im ve~ {portnih 
dogodkih.

Ob tej prilo`nosti je g. Sovi~ podelil 
priznanje {portnemu dru{tvu za 20 
let uspe{nega delovanja s skrbjo za 
promocijo zdravja zaposlenih na de-
lovnem mestu, za organizacijo {por-
tnih dogodkov v dru`bi in zunaj nje 
ter za motivacijo zaposlenih za izva-
janje {portnih aktivnosti v sekcijah 
dru{tva in vsakdanjem `ivljenju. 

V nadaljevanju so bila podeljena tudi 
priznanja za posebne dose`ke posa-
meznikov v okviru delovanja dru{tva. 
Tako sta bila za naj {portnika ob 
20. obletnici razgla{ena:
-  ga. Andreja Ulbin (v `enski kate-

goriji) in
-  g. Milan Borko (v mo{ki kategoriji).

Kot najbolj{a ekipa pa je bila 
razgla{ena mo{ka ekipa strelcev z 
zra~no pu{ko, ki je izstopala z rezul-
tatom – 1. mesto na vseh letnih igrah 
od leta 1996.

Ob okroglem jubileju smo pog-
led usmerili tudi v zgodovino. Da je 
dru{tvo delovalo, se razvijalo in iz-
bolj{evalo, gre zasluga delu mnogo 
~lanov. Nekateri so s svojim aktiv-
nim delom {e posebej izstopali, zato 
je Izvr{ni odbor [portnega dru{tva 
Elektro Maribor predlagal, da se za 

posebne zasluge in uspe{no delo v 
dru{tvu podeli naziv ~astnega ~lana 
naslednjim ~lanom:
g. Jo`etu Hajnrihu,
g. Valterju Valen~aku,
g. Franji Lavren~i~u,
g. Stanku Toplaku,
g. Milanu Borku.

Ob 20. obletnici [portnega dru{tva 
Elektro Maribor `elimo vsem ~lanom 
{e veliko {portnih u`itkov, odli~nih 
dose`kov, predvsem pa prijetnega 
{portnega dru`enja, da v hitrem tem-
pu, ki ga od nas zahtevajo vsakdanji 
opravki, zmoremo ujeti tudi trenutek 
zase in za hobije, ki nas veselijo, zato 
se nam pridru`ite. Ta popotnica in va-
bilo seveda veljata tudi vsem zaposle-
nim v Elektru Maribor. 

Delo [portnega dru{tva Elektro Ma-
ribor lahko spremljate tudi na Intra-
netni strani {portnega dru{tva na 
povezavi http://em-portal.em.si/Spor-
tnoDrustvo/default.aspx. 

OB^NI ZBOR ŠD

mag. Boris Sovi~ je podelil priznanje 
[portnemu dru{tvu, prevzel ga je predsednik 
dru{tva, g. Miro Pe~ovnik

Od leve: Milan Borko, Jo`e Hajnrih, Miro Pe~ovnik, Franjo Lavren~i~ in Stanislav Toplak
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Besedilo: Maja Ul Golob • Fotografije: Oven

Dru`ba Oven v letu 2015
INVESTICIJE:
V letu 2015 je dru`ba OVEN uspe{no 
obnovila dotrajano MHE ^in`at I. Obno-
va se je nana{ala na izvedbo revizijskih 
ja{kov na cevovodu, obnovo generator-
ja, zamenjavo turbine, zamenjavo elektro 
opreme in zamenjavo strojne hidravli~ne 
opreme. S tem smo elektrarni pove~ali 
vrednost in omogo~ili njeno nemoteno 
in varno obratovanje v prihodnjih letih.

Borut Knez, upravljavec in vzdr`evalec malih 
hidroelektrarn, o dru`bi OVEN

»Oven je razmeroma mlado podjetje, 
~e pa gledamo, da se je zelena energija 
za~ela `e prej, z malimi hidroelektrarna-
mi, je to podjetje z ̀ e skoraj 30-letno tra-
dicijo. V sedanjem ~asu se ukvarjamo s 
hidroenergijo in solarno energijo. Imamo 
tudi ostale produkte in storitve, s kateri-
mi se trudimo uspeti na trgu, vendar pri 
nas vse temelji na zeleni - obnovljivi ener-
giji. Ker se zavedamo, da tudi proizvo-
dnja zelene energije potrebuje vzdr`e-
vanje, smo se lani poleg rednih servisov 
in vzdr`evanja odlo~ili tudi za ve~ji poseg 
na MHE ^in`at I. To je bil kar precej{nji 
zalogaj, ampak z generalno obnovo smo 
si zagotovili normalno delovanje za kar 
nekaj ~asa. Tehnika gre naprej in z njo je 
treba dr`ati korak. Planiramo tudi druge 
obnove, pa o njih kaj ve~ drugi~, ko bodo 
`e v teku ali kon~ane.«

Elektro omarice (^in`at I)

Strojna hidravli~na oprema z generatorjem na 
^in`atu I

KLUB OVEN 
»Klub Oven je trinivojski projekt, usta-
novljen v za~etku leta 2015. Projekt 
temelji na ozave{~anju {ir{e javnosti o 
obnovljivih virih energije in u~inkoviti 
rabi energije prek klubskih dogodkov, 
dru`benih omre`ij in infoto~ke.« 

Jovana Popovi~, vodja KLUBA OVEN

»Dru`ba OVEN se je za tak{no, uni-
katno obliko promoviranja podjetja in 
povezanih produktov odlo~ila pred-
vsem zaradi {tevilnih neto~nih infor-
macij o OVE in URE, ki se mno`i~no 
pojavljajo v medijih in v javnosti. Za 
nami je `e 14 energetsko-kulturno-iz-
obra`evalnih dogodkov, ki smo jih ob-
likovali z razli~nimi strokovnjaki, javni-
mi zavodi, institucijami ter dru{tvi. V 

tem ~asu smo obdelali razli~ne teme. 
Lotili smo se recikliranja in ponovne 
uporabe izdelkov, predstavili elek-
tri~no mobilnosti in mobilnosti po reki 
Dravi, izvedeli ve~ o do okolja prijazni 
arhitekturi in trajnostni gradnji, prip-
ravili ekolo{ko zabavo v sredi{~u mes-
ta ter se podu~ili o razli~nih oblikah 
onesna`evanja okolja – vode, zraka in 
svetlobe – ki posledi~no vse mo~neje 
vplivajo tudi na podnebne spremem-
be in zdravje ljudi. Dotaknili smo se 
tudi tem socialnega podjetni{tva, ek-
sperimentiranja z naravnimi viri, eko-
lo{ke predelave in literature. Dogodke 
smo organizirali na razli~nih lokacijah, 
predvsem v sredi{~u centra mesta Ma-
ribor, saj `elimo s tem nekoliko pripo-
mo~i k o`ivitvi mesta.«

Februarski Klub Oven – Modro recikliranje, 
Ropotarnica  

»Za tiste, ki si na{ih dogodkov ne mo-
rejo ali utegnejo ogledati v `ivo, je 
na voljo tudi neposredni prenos prek 
spleta, vsa sre~anja Kluba Oven pa 
najdete tudi v arhivu klubskih dogod-
kov na na{i spletni strani www.oven-
-em.si.«

[E Z VIDIKA POSLOVANJA …
Za nami je uspe{no poslovno leto. V 
letu 2015 smo presegli na~rtovani re-
zultat poslovanja. Realizirali smo ~isti 
poslovni izid v vi{ini 362.944 EUR, kar 
je za 45,8 % ve~ v primerjavi z na~rto-
vanim za leto 2015. Realizirana pro-
izvodnja elektri~ne energije je bila za 
11,5 % vi{ja od na~rtovane. 

OVEN
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Besedilo: Andreja Ulbin, Mihaela [nuderl
Fotografija: Bo{tjan Rous

Izziv ji predstavljajo 
adrenalinski {porti in naslednji 
je `e znan – deskanje na vulkanih
Intervju z Andrejo Ulbin, najbolj{o {portnico, izbrano ob 20. obletnici ustano-
vitve [D Elektro Maribor 

Kot redna udele`enka zimskih in let-
nih iger EDS je bila po to~kovanju za 
najbolj{o {portnico ob 20. obletnici 
ustanovitve [D Elektro Maribor izbra-
na Andreja Ulbin, s katero smo spre-
govorili nekaj besed. 

1. mesto 2. mesto 3. mesto

Ulbin 
Andreja

10 10 4

Predstavitev najbolj{e 
{portnice
Delovno pot v Elektru Maribor je An-
dreja Ulbin za~ela s svojimi 22 leti, 
ko je v podjetje pri{la kot {tipendist-
ka srednje ekonomske {ole. Redno se 
je v podjetju zaposlila po kon~anem 
{tudiju pred 32 leti. @e od prvega dne 
se ukvarja z informacijsko tehnologijo 
in danes je vodja Slu`be za obra~un 
in informatiko v Energiji Plus. Profesi-
onalno se je s {portom ukvarjala pet 
let, in sicer je kot mladinka trenirala 
atletiko. 

Ob 20. obletnici ustanovitve je 
[portno dru{tvo Elektro Maribor 
z zbirom rezultatov preteklih 20 
let vas izbralo za najbolj{o {por-
tnico. Kako se ob tem po~utite? 
Moram re~i, da nisem posebej prese-
ne~ena, glede na kriterij, po katerem 
se je izvajalo to~kovanje. V svojih naj-
lep{ih letih sem seveda pobirala prva 
mesta. Ker pa zadnja leta nisem ve~ 
tako aktivna, bi lahko ta naziv pripa-
del tudi kateri drugi sodelavki. 

Ste redna udele`enka iger elek-
trodistribucijskih podjetij Slove-
nije. V katerih disciplinah ste do 
zdaj `e zastopali Elektro Mari-
bor?
Na letnih igrah v tenisu, namiznem 
tenisu, kegljanju, odbojki, krosu, ko-
lesarjenju. Mislim, da je to vse, razen 
streljanja. V zimskih igrah pa v velesla-
lomu in tekih.
Na enih igrah v Mariboru sem tekmo-
vala celo v treh disciplinah (kros, tenis, 
namizni tenis). Zadeva je bila izvedlji-
va, ker se je vse dogajalo v [portnem 
parku Tabor.

V vseh letih ste dosegli kar 10 
prvih mest, 10 drugih mest, {tiri 
tretja mesta. V kateri disciplini 
ste dosegli najve~ prvih mest?
Sicer ne vem to~no, mogo~e kros ali 
pa veleslalom.

Kako se pripravljate na tekmova-
nja?
V~asih mi ni bilo problem odte~i kro-
sa, tudi ~e nisem ni~ trenirala, zdaj je 
to malo te`je, zato grem raje na kaj 
la`jega, npr. odbojko.

Katero disciplino na zimskih in 
katero na letnih igrah EDS pa 
imate najraje in zakaj? 
Najraje imam veleslalom. Vedno sem 
se veselila vo`enj med koli~ki. V~a-
sih, ko sem bila na smu~anju, pa so 
slu~ajno imeli smu~arji kak{ne trenin-
ge, sem si vedno izprosila, da sem se 
lahko odpeljala kak{no vo`njo med 
koli~ki. Zadnje ~ase pa igram ve~ od-

bojko, sploh poleti igramo odbojko na 
mivki.   

Se vam je kdaj zgodil kak{en za-
nimiv dogodek na tekmovanju?
Kot sem `e omenila, mi je na enih 
igrah uspelo tekmovati v treh disci-
plinah. Najprej sem tekla kros, potem 
sem igrala tenis, potem so pri{li pome, 
da se jim je malo zakompliciralo pri 
namiznem tenisu, in sem tam odigra-
la en dvoboj, potem pa nazaj na tenis. 
Sledilo je {e malo pomo~i pri urejanju 
rezultatov, nato pa zabava do jutra. 

S katerim {portom pa se najraje 
ukvarjate v prostem ~asu? Ste s 
{portom navdu{ili tudi dru`inske 
~lane?
Zadnje ~ase igram odbojko. Ob~asno 
hodim na treninge, ki jih imamo v 
okviru na{ega podjetja. Igram tudi od-
bojko na II. gimnaziji (mame in 'profi-
ce'). Rada grem tudi na kak{en spre-
hod na Piramido ali pa na Kalvarijo. 
Tudi moji h~erki sta {portno aktivni. 
Starej{a [pela je igrala odbojko pri 
Nova KBM, po koncu igranja pa se je 
podala v sodni{ke vode. Je tudi vadite-
ljica pri [D Poljane za otro{ke katego-
rije - vrtec. Mlaj{a Nika trenira atletiko 
in je za zdaj {e zelo zagrizena. Sicer pa 
jima tudi ni te`ko po~eti ~esarkoli na 
{portnem podro~ju.

Zanimajo vas adrenalinski {porti. 
Kateri {porti so to? Zaupali ste 
nam, da ste si `eleli sko~iti s pa-
dalom. Vam je to uspelo?
Pred rojstvom otrok so mi bili adre-

INTERVJU
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nalinski {porti velik izziv. Z rojstvom 
otrok in zaradi odgovornosti do njih 
sem raje stopila na varna tla. S pa-
dalom mi ni uspelo sko~iti, zdaj pa 
bi to tako bilo prenevarno (da me 
ne bi slu~ajno kap). Ko sta bili h~erki 
{e manj{i, sta u`ivali na dopustih po 
Italiji, kjer smo obiskali ve~ino vodnih 
parkov, Gardaland ... Tudi v teh parkih 
je veliko adrenalina, seveda je morala 
mama poskusiti vse.
V kratkem se bom sre~ala z novimi 
{portnimi izzivi, in sicer deskanjem na 
valovih in deskanjem po vulkanih.  

[port je panoga, kjer so po{kod-
be precej pogoste. Ste se tudi vi 
kdaj po{kodovali?
Pri nas rekreativcih je najhuj{e to, ko 
glava misli, da {e lahko, telo pa ve~ 
ne zmore. Zato sem nehala igrati te-

nis. Po 40. letu sem imela pri tenisu 
kar ponavljajo~e se po{kodbe (zlomi, 
zvini). Pred leti sem si tudi po{kodo-
vala prst pri odbojki. V mariborski bol-
ni{nici so se zelo trudili s tem mojim 
prstom, nazadnje obupali, mi priznali 
100-odstotno invalidnost in rekli, da 
naj ne igram odbojke. Potem pa sem 
{la v Indijo, kjer smo obiskali neke-
ga 100 let starega zdravilca. Niti ne 
vem, kaj mi je govoril, ampak prst mi 
je pozdravil v petih sekundah (z enim 
samim prejemom, pa {e bolelo ni). In 
zdaj spet igram odbojko. 

Je za {portnike pomemben tudi 
na~in prehranjevanja? Menite, da 
ta lahko vpliva na pripravljenost 
in dober rezultat? 
Prehrana je vedno bolj pomembna. V 
mojih ~asih sicer nismo kaj dosti pazili 

na prehrano. Edina te`ava je bila, ~e 
smo se preve~ zredile. Je pa bil takrat 
tudi druga~en sistem prehranjevanja. 
Ni bilo hitre prehrane. Danes {portni-
ki dajo veliko ve~ poudarka prehrani, 
kaj jesti pred tekmo, kaj jesti po tekmi, 
kako se razmigati, kak{ne vaje narediti 
po treningu. 

Kateri dose`ek vam je najbolj pri 
srcu? 
Veselim se vsake tekme in vsako tudi 
vzamem resno. Najbolj sem bila vesela 
zmag v veleslalomu ... Upam, da bo 
{e kak{na.

@elite {e kaj dodati …
Ja. Predvsem bi svetovala sodelavkam, 
da si vzamejo vsaj enkrat na teden ~as 
in naredijo nekaj zase.

INTERVJU

Andreja Ulbin na zimskih igrah EDS
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INTERVJU

Besedilo: Milan Borko, Mihaela [nuderl
Fotografija: arhiv Milan Borko, Bo{tjan Rous 

»Od vseh prejeti medalj sem 
se najbolj veselil tistih z 
'Elektro' iger«
Intervju z Milanom Borkom, najbolj{im {portnikom, izbranim ob 20. obletnici 
ustanovitve [D Elektro Maribor 

Kot redni udele`enec zimskih in letnih 
iger EDS z izjemnimi rezultati je bil po 
to~kovanju za najbolj{ega {portnika 
ob 20. obletnici ustanovitve [D Elek-
tro Maribor izbran Milan Borko, na{ 
upokojeni sodelavec, s katerim smo 
spregovorili nekaj besed. 

1. mesto 2. mesto 3. mesto

Borko 
Milan

11 12 7

Predstavitev 
najbolj{ega {portnika
Milan Borko se je v podjetju Elektro 
Maribor zaposlil leta 1968 kot elek-
tromonter. Slu`boval je na razli~nih 
delovnih mestih, in sicer kot vodja 
{tev~ne skupine, referent za investicije 
in vodja merilnega oddelka. Od leta 
1992 je opravljal funkcijo vodje Slu`be 
odjema na obmo~ni enoti Slovenska 

Bistrica, leta 2008 se je upokojil. 
S {portom je usodno povezan, pred-
vsem zaradi zdravstvenih te`av v 
dru`ini. Njegov moto v `ivljenju je 
»Vera, upanje in ljubezen«, saj pra-
vi, da si vedno sre~en, kadar ima{ le 
del~ek tega. [portno navdu{enje je 
delil tudi z nami. 

Ob 20. obletnici ustanovitve je 
[portno dru{tvo Elektro Maribor 
z zbirom rezultatov preteklih 
20 let vas izbralo za najbolj{ega 
{portnika. Kako se ob tem po~u-
tite? 
Za vsak tak{en in podoben dose`ek 
v `ivljenje se po~uti{ lepo. [port - gi-
banje in podobni dose`ki te izpopol-
njujejo in dajo smisel `ivljenju. Veliko 
ti pomagajo pri re{evanju razli~nih 
problemov, psihi~no si bolj ~vrst in 
veliko bolj si ustvarjalen na razli~nih 
podro~jih. Vedno sem pa imel na 

prvem mestu dru`ino, nato slu`bo in 
{ele potem je bila rekreacija.

Ste redni udele`enec iger Elektro-
distribucijskih podjetij Slovenije. 
V katerih disciplinah ste do zdaj 
`e zastopali Elektro Maribor?
Atletskih, v davnih ~asih, slu~ajno se 
je zgodilo, da tudi v skoku v vi{ino, 
sicer pa sta mi tek v naravi in planin-
ski pohodi - gore najljub{i disciplini, 
tudi kolesarim in plavam. V zadnjem 
desetletju sem se udele`eval tekem v 
triatlonu, bil tudi dr`avni prvak v svoji 
kategoriji. Tudi na 5000 m, polma-
ratonu in maratonu sem bil dr`avni 
prvak. Najbolj{i ~as na maratonu sem 
dosegel leta 2006, in sicer 2:05:34 na 
ljubljanskem maratonu, in to pri 58. 
letu starosti. 
Na 'Elektro' igrah sem nastopal v teku, 
smu~arskem teku, preizkusil sem se 
tudi v alpskem smu~anju, kjer pa ni 
bilo uspeha, in v kolesarjenju, kjer sem 
osvojil tretje mesto.

V vseh letih ste dosegli kar 11 
prvih mest, 12 drugih mest, 
sedem tretjih mest. V kateri 
disciplini ste dosegli najve~ prvih 
mest?
Prav gotovo v teku, sledi smu~arski 
tek.

Kako se pripravljate na tekmova-
nja?
Ni~ posebnega, ko sem redno tekmo-
val, sem imel svojo proceduro. Pozi-
mi do pomladi dolgi treningi z veliko 
kilometri - fitnes, pred tekmovanji pa 

Milan Borko
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sledijo intervalni treningi, ki so odvisni 
od tega, katero tekmovalno disciplino 
bom tekel. Zdaj posebnih treningov 
nimam, te~em le za zdravje, saj mi 
tudi koleno ne dovoli velikih obreme-
nitev.

Katero disciplino na zimskih in 
katero na letnih igrah EDS pa 
imate najraje in zakaj? 
Najljub{i so mi teki, tako pozimi 
te~em smu~arski tek, poleti pa te~em. 
Na 'Elektro' igrah se drugih disciplin ne 
udele`ujem ve~.

Se vam je kdaj zgodil kak{en za-
nimiv dogodek na tekmovanju?
Ja, bilo je zelo zanimivo. V smu~ar-
skem teku sem tekmoval ̀ e v 80. letih. 
Nato sem imel pavzo, saj sem gradil 
hi{o, se izobra`eval itd. Ko me je Jo`e 
Hajnrih po dolgih letih ponovno pre-
govoril, da sem za~el te~i, sem se ude-
le`il tekmovanja za Elektro Maribor. 
S podstre{ja vzamem stare teka{ke 
smu~i in grem na tekmovanje, ne da 
bi prej poskusil te~i. Startamo in meni 
nikamor ni {lo, nabiral se mi je sneg 
na smu~eh, potem mi le nekako ste~e, 
ko se obrnemo, kar naenkrat za~u-
tim, da mi smu~ka plapola na nogi. 
^ez nekaj ~asa ugotovim, da se mi 
je plastika, na kateri so bila pritrjena 
okovja, odtrgala od smu~i. Vsi na cilju 
me ~akajo, misle~, da bom pometel 
s konkurenco, jaz pa sem pri{el z ve~ 
kot {tiriminutno zamudo, zadnji. Kon-

kurenti se veselijo, misle~, saj Borko ni 
ve~ tako dober, ampak naslednje leto 
so se stvari postavile na pravo mesto.

Ste kdaj redno trenirali oziro-
ma se profesionalno ukvarjali s 
{portom?
Ne, to pa nikoli.

S katerim {portom se najraje 
ukvarjate v prostem ~asu? Ste s 
{portom navdu{ili tudi dru`inske 
~lane?
Kot sem `e zgoraj povedal, s tekom. S 
tekom sem za~el rekreacijsko pot, pre-
izkusil sem se v mnogo {portih, am-
pak ve~ino drugih po malem opu{~am 
in kon~al bom s tekom ~ez nekaj let. 
Vsa moja dru`ina je tekla in veliko 
smo planinarili. H~erka Karmen je tudi 
tekmovala za Elektro Maribor in osva-
jala medalje.

[port je panoga, kjer so po{kod-
be precej pogoste. Ste se tudi vi 
kdaj po{kodovali?
Do 62. leta starosti nisem vedel za 
po{kodbe, nato so sledili po{kodbe 
gle`nja, ramena, padec s kolesom na 
ptujskem triatlonu. Trenutno me naj-
bolj ovira po{kodba hrustanca v levem 
kolenu. ^akam na operacijo in bomo 
videli, ali bo bolje.

Je za {portnike pomemben tudi 
na~in prehranjevanja? Menite, da 
lahko ta vpliva na pripravljenost 
in dober rezultat? 
Prav gotovo, saj se mora{ za mara-
tone pripraviti tudi v tem oziru. Kako 
se moramo pripraviti na tekmo, sem 
pisal sotekmovalcem, ko sem {e bil 
vodja za teke [D Elektro Maribor. No, 
tisti, ki so bili takrat z mano, bodo `e 
vedeli, na kaj mislim.

Ve~ let ste `e v pokoju in poleg 
tega, da ste {portno aktivni, ste 
aktivni {e na drugih podro~jih, 
podro~ju humanitarnega dela v 
bistri{kem Karitasu. Nam lahko 
poveste kaj o tem?
Velik del `ivljenja sem se ukvarjal z do-
brodelnimi deli. Najprej sem bil {por-

tni referent pa tehni~ni vodja atlet-
skega dru{tva SB, vodja za teke na [D 
Elektro Maribor. Leta 1991 sem dal 
pobudo za ustanovitev stranke SKD 
- Slovenski kr{~anski demokrati v Slo-
venski Bistrici. Ustanovil sem [tajer-
sko-koro{ki pokal v tekih in ga 10 let 
vodil, organiziral sem 1. Bistri{ki tek 
in ga pomagal 11 let voditi. Ko mi je 
umrla `ena, sem za~util osameljenost 
in se vklju~il v delo Karitasa. Ve~ino 
funkcij sem `e oddal, razmi{ljam, da 
bi letos oddal tudi delo vodje Karitas.
Naslednje leto bom star 70 let in se 
je treba pripraviti tudi na ta del bolj 
mirnega `ivljenja.

Kateri dose`ek vam je najbolj pri 
srcu? 
Na {portnem podro~ju so naslovi 
dr`avnih prvakov v tekih in triatlonu. 
^ustveno sem se pa najbolj veselil me-
dalj z 'Elektro' iger. Koliko smo skupaj 
trenirali, se znali tudi dobro poveseliti, 
navezali smo stike s {portniki iz drugih 
podjetij itd. Je bilo in je {e zelo lepo.

@elite {e kaj dodati …
Zahvalil bi se vodstvu [portnega 
dru{tva Miru Pe~ovniku in Karliju Veb-
ru za to pozornost in za odli~no vo-
denje [D Elektro Maribor. Ker imam 
prilo`nost, bi se zahvalil vsem sodelav-
cem in {portnikom za ~udovite trenut-
ke, ki smo jih skupaj v vseh dolgih letih 
pre`iveli.

Milan Borko v gorah

Z medaljo na zimskih igrah EDS
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ZIMSKE IGRE EDS

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

XXII. zimske {portne igre 
elektrodistribucijskih podjetij 
Slovenije
Zadnjo januarsko soboto so Roglo zavzeli »elektri~arji«. 

Elektro Maribor je bil tokratni organi-
zator XXII. zimskih {portnih iger elek-
trodistribucijskih podjetij Slovenije, ki 
so potekale na Rogli.

Odli~no delo organizatorjev, tako v 
tekmovalnem kot v dru`abnem delu, 
je pomenilo odli~no tekmovalno 
vzdu{je in veselje zaradi prav vsake-
ga dobrega rezultata. [portniki na{e 
dru`be so se uvrstili na ~etrto mesto, 
za tekmovalci Elektra Ljubljane in Elek-
tra Celja in za zmagovalci, tekmovalci 
Elektra Gorenjska, ki so zmagali z veli-
ko prednostjo.

SKUPNA UVRSTITEV

Mesto Distribucija
Skupno  

{tevilo to~k

1 Elektro Gorenjska 626

2 Elektro Celje 473

3 Elektro Ljubljana 401

4 Elektro Maribor 355

5 Elektro Primorska 259

Na{i {portniki pa so dosegli tudi 
nekaj odli~nih posami~nih uvrsti-
tev: 
•  Andreja Ulbin je bila druga v svoji 

kategoriji pri veleslalomu, 
•  Bo`idar Govedi~ je zasedel tretje 

mesto v svoji kategoriji pri velesla-
lomu, 

•  Marko Himelreich je zasedel 
drugo mesto v svoji kategoriji pri 
veleslalomu,

•  Andrej Lune`nik je zasedel prvo 
mesto v svoji kategoriji pri tekih, 

•  Milan Borko je zasedel tretje mes-
to v svoji kategoriji pri tekih in 

•  Ladislav Kro{el je zasedel drugo 
mesto v svoji kategoriji pri tekih.

Smu~arski teki – `enske

Alpsko smu~anje

Predaja zastave

Pozdrav predsednika uprave mag. Borisa Sovi~a

Smu~arski teki – mo{ki
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DAN ZAPOSLENIH

Fotografija: Bo{tjan Rous in arhiv Elektro Maribor

Prijetno dru`enje na dnevu 
zaposlenih v Lendavi
Tretjo majsko soboto je v organizaciji OE Murska Sobota potekal dan zaposlenih.
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Besedilo in fotografije: Mihaela [nuderl

Besedilo in fotografija: Milan Mauko

40 let spominov
Ko sodelavci zapu{~ajo delovno okolje zaradi upokoji-
tve, ostanejo le {e spomini, tak{ni in druga~ni. 

Na Elektru Maribor, OE Gornja Rad-
gona, ostajajo prijetni spomini na zdaj 
`e nekdanja sodelavca, zdaj{nja upo-
kojenca Marjana Ajleca in Branka 
Murekarja.
Oba sta kot elektromonterja za~ela 
svojo delovno pot leta 1974 v takrat-
nem TOZD Elektro Maribor okolica. 
Z znanjem in pridnim delom sta se 
dokazala in napredovala na delovno 
mesto vodje delovnih skupin. V njunih 
za~etkih na Elektru se je delo prete`no 

izvajalo fizi~no, brez mehanizacije, z 
veliko mero iznajdljivosti in inovacij. 
Za uspe{no opravljeno delo je bilo 
potrebno zelo veliko truda in dobrih 
medsebojnih odnosov v delovnem 
~asu in tudi po njem. Te vrednote sta 
ohranjala, jih bogatila vse do upokoji-
tve in bila vzor sodelavcem.

Kot sta sama povedala, sta v 40 letih 
delovne dobe do`ivela marsikaj. Te-
rensko delo je bilo te`ko in nevarno, 

po svoje pa tudi zanimivo. Marsikate-
ra anekdota je nastala na terenu in za-
radi teh se zdaj vsi sr~no nasmejimo. 

Ob zaklju~ku delovne kariere jima 
`elimo {e veliko zdravja in to, da 
ne bi pozabila na nas sodelavce. 
Verjamemo, da ne bosta. Veseli 
bomo njunega obiska.

Elektro Maribor podprl 
dija{ko in {tudentsko 
tekmovanje v izdelavi 
elektri~nih koles 
Elektro Maribor je z elektri~nim vozilom sodeloval  
na dogodku E-mobilnost v Mariboru.

Laboratorij za energetiko Fakultete za 
elektrotehniko, ra~unalni{tvo in infor-
matiko Univerze v Mariboru je 9. maja 
2016, ̀ e peto leto zaporedoma, orga-
niziral dija{ko in {tudentsko tekmova-
nje v izdelavi elektri~nih koles. Osnov-
ni namen tekmovanja, ki je potekalo 
v sklopu Mednarodnega posvetovanja 
Komunalna energetika – Power engi-
neering v Mariboru, je bilo spodbudi-
ti ustvarjalnost dijakov in {tudentov 
tehnike, predstaviti nove tehnolo{ke 
re{itve na podro~ju elektri~no podpr-

tih pogonskih sistemov za kolesa ter 
okrepiti sodelovanje na dr`avni ravni.
V dopoldanskih urah sta potekali tek-
movanji v premagovanju razdalje in 
naklona na Hipodromu Kamnica ter 
bli`nji klan~ini, popoldne pa je na Trgu 
svobode potekalo tekmovanje v disci-
plini spretnostne vo`nje na poligonu. 
V sklopu tretje tekmovalne discipline 
je potekal tudi dogodek E-mobilnost, 
kjer so sodelujo~i partnerji, med njimi 
je bila tudi dru`ba Elektro Maribor z 
elektri~nim vozilom, posku{ali {iriti 

splo{no ozave{~enost o nujnosti u~in-
kovite rabe energije v prometnem sek-
torju.
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Besedilo: Karin Zagomil{ek Cizelj • Fotografija: Bo{tjan Rous

Besedilo: Mihaela [nuderl

Iz{la je predstavitvena 
knji`ica
V za~etku maja je iz{la knji`ica Predstavitev avtorja mag. Borisa Sovi~a, ki vsebuje po-
membne podatke o dru`bi Elektro Maribor, o poslovanju, o distribuciji elektri~ne energije, o 
omre`ju in druge podatke. Na pregleden na~in prikazuje {tevilne podatke, trende in druga 
dejstva o dejavnosti dru`be Elektro Maribor in njenem poslovanju. Knji`ica je v elektronski obliki 
na voljo tudi na doma~i spletni strani, zavihek publikacije.

Besedilo in fotografija: Mihaela [nuderl

Obisk {tudentov z ogledom 
RTP Koro{ka vrata in 
distribucijskega centra vodenja 
V mesecu maju so nas v okviru pred-
meta Sistemi daljinskega vodenja obi-
skali {tudentje prvega letnika druge 
bolonjske stopnje Fakultete za elektro-
tehniko, ra~unalni{tvo in informatiko 
v Mariboru. 
[tudentje so si najprej ogledali RTP 
Koro{ka vrata, nato pa distribucijski 

center vodenja. Za ogled in predsta-
vitev sta iz dru`be Elektro Maribor 
poskrbela g. Branko Regvart in g. 
Andrej Pav{i~. [tudentje so tako tudi 
v praksi podrobneje spoznali podro~je 
vodenja in nadzora sistemov na dalja-
vo. Verjamemo, da so s seboj odnesli 
tudi veliko novega znanja.

Obisk u~encev z ogledom 
transformatorske postaje 
Kot `e nekaj let zaporedoma so nas 
znova obiskali u~enci. Na za~etku 
marca so si namre~ ogledali transfor-
matorsko postajo (TP) Pre{ernova v 
Murski Soboti.
U~enci 4. razreda O[ I Murska Sobota 
ogled izvedejo v sklopu obravnavane 
snovi pri predmetu Naravoslovje in 
tehnika ter obenem izvedejo tehni{ki 

dan. Prisotnih je bilo 70 u~encev z u~i-
teljicami in spremljevalci. Za predsta-
vitev TP in dru`be Elektro Maribor sta 
poskrbela g. Iztok Fras in g. Boris 
Ukmar kot predstavnika Elektra Ma-
ribor, OE Murska Sobota. U~enci so z 
zanimanjem najprej poslu{ali, nato pa 
postavili {e kak{no vpra{anje o elektri-
ki in transformatorju.

Verjamemo, da so s seboj odnesli tudi 
veliko novega znanja.
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Besedilo in fotografiji: Daniel Hajnal

Sindikalni izlet 
SE Ljutomer na 
mondeno Azurno 
obalo

S sodelavci smo si letos za cilj 
sindikalnega izleta, ki je potekal 
v aprilu, izbrali obisk Azurne 
obale. Na pot smo se odpravili 
v petek zve~er, vrnili pa smo se 
v no~i z nedelje na ponedeljek. 
Obiskali smo `epno kne`evino 
Monako in si od zunaj ogledali 
kne`jo pala~o ter se sprehodi-
li po ozkih ulicah in delno po 
stezi, kjer poteka dirka formu-
le 1. Vstopili smo tudi v ocea-
nografski muzej v Monte Carlu. 

Pot smo nadaljevali v Nico in Cannes. 
Ogledali smo si tudi prizori{~e canske-
ga filmskega festivala, ki poteka vsako 
leto v maju.
Polni vtisov in nasmejani smo se vrnili 
domov. 

Besedilo in fotografije: Marko Bra~i~

[torkljino gnezdo
V dru`bi Elektro Maribor vsako leto pomagamo  
postaviti nova gnezda, ki so za {torklje primernej{a,  
predvsem pa tudi bolj varna, odmaknjena od `ic. Tokrat 
so novo gnezdo dobile {torklje v Sv. Juriju ob [~avnici. 

V samem sredi{~u Sv. Jurija ob [~avnici 
si je {torklja na vrhu A-droga naredila 
gnezdo. V Sloveniji {torklja velja za ptico 
prav posebne vrste, saj je prav vsem zna-
na njena vloga pri pove~evanju dru`in. 
In ker je treba tradicijo spo{tovati in oh-
ranjati, smo po dalj{em usklajevanju z 
Zavodom za varstvo narave, Obmo~na 
enota Maribor, Dru{tvom za opazova-
nje in prou~evanje ptic Slovenije in Nad-
zorni{tvom Gornja Radgona dolo~ili 17. 
marec 2016 za zamenjavo dotrajanega 

A-droga in preselitev {torkljinega gnez-
da na nov podstavek na novem drogu.
Zavod za varstvo kulturne dedi{~ine je 
priskrbel novi podstavek za gnezdo, 
Nadzorni{tvo Gornja Radgona pa za 
novi drog in za zamenjavo ter postavi-
tev na staro lokacijo. 
Po kon~anih delih smo omogo~ili mon-
terjem, da v gnezdo polo`ijo listek z 
`eljo, zdaj pa bomo ~akali na {torkljino 
voljo. Mogo~e pa bo {torklja prinesla 
kak{no presene~enje komu. Staro gnezdo

Novo gnezdo
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Našla sva  
pravo energijo   

za vsak dan.

›   Električna energija in zemeljski plin na 1 položnici.
›   Nižja cena energentov do konca leta 2017.
›   Menjava dobavitelja brez dodatnih stroškov.
›   Darilo dobrodošlice ob sklenitvi paketa Dvojni plus do konca maja 2016.
›  Vse informacije dobite na brezplačni številki 080 21 15.

www.energijaplus.si



Daljnovod  
Murska Sobota-Ma~kovci
mag. Boris Sovi~


