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Otvoritev novega prodajnega mesta s svetovalno informacijsko pisarno v Mariboru
V Energiji plus so z ureditvijo novega prodajnega mesta s
svetovalno informacijsko pisarno poskrbeli za boljše delovne
pogoje. Novi, sodobno in funkcionalno opremljeni prostori
nudijo strankam popolno energetsko storitev na enem mestu v prijetnem ambientu.

Novi prostori Energije plus v Mariboru
Otvoritev z mariborskim županom, dr. Andrejem Fištravcem, direktorjem Energije plus, Bojanom Horvatom in predsednikom uprave Elektra Maribor, mag. Borisom Sovičem

V letu 2013 za 0,1 % večja poraba električne energije
Distribuirana energija je v letu 2013 znašala 2.166 GWh, kar
je za 0,1 % več kot v letu 2012 (2.164 GWh).
Realizacija skupne obračunske moči je za 1,8 % večja kot v
letu 2012, kar je posledica pričetka obračunavanja moči za
nekdanja merilna mesta odjemne skupine javne razsvetljave.
Poraba gospodinjskih odjemalcev je za 1,8 % večja kot v
2012. Poraba odjemalcev na srednji napetosti je za 1,4 %
manjša, poraba poslovnih odjemalcev na nizki napetosti pa
za 0,2 % večja kot v 2012.
Vsa energija v sistemu, to je prevzem iz prenosnega omrežja proizvodnimi viri je bilo v letu 2013 87:13, kar je enako kot v
letu 2012.
in proizvodni viri, je bila v letu 2013, za 0,2 % manjša kot v
letu 2012. Razmerje med energijo iz prenosnega omrežja in
Konična moč sistema je bila v letu 2013 najvišja v mesecu decembru in je znašala 390
MW. V letu 2012 je bila najvišja v mesecu
februarju in je znašala 409 MW, kar je bila
posledica nizkih temperatur.

Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru
Elektro Maribor d.d. in Univerza v Mariboru sta pripravili
razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za
študijsko leto 2013/2014. Z razpisom želimo nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati
pri nadaljnjem izobraževanju, ker se zavedamo pomena izob-

raževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela. Študenti
se lahko prijavijo na razpis od objave razpisa do 18. aprila
2014 z obrazcem Prijava na razpis, ki je del razpisne dokumentacije. Več o pogojih in prijavi najdete v Razpisu.

Oskrba z električno energijo v letu 2013
Poraba gospodinjskih odjemalcev na območju Elektra Maribor je bila v letu 2013 za 1,8 % večja kot v 2012, kar predstavlja največji porast od leta 2008 dalje. Poraba poslovnih
odjemalcev je bila za 0,9 % manjša kot leto poprej, na kar so
vplivala tudi gospodarska gibanja na distribucijskem območju. Realizacija skupne obračunske moči je bila za 1,8 % večja
kot v letu 2012, kar je posledica pričetka obračunavanja moči
za nekdanja merilna mesta odjemne skupine javne razsvetljave.

Iz prenosnega omrežja je bilo v letu 2013 prevzeto 1.986
milijonov kWh (1.986 GWh) električne energije, kar je 0,5 %
manj kot leta 2012. Proizvodni viri (male elektrarne in kogeneracije) pa so proizvedle 296 milijonov kWh (296 GWh), kar
je 2% več kot leta 2012.
Na odjemnem območju Elektra Maribor se je število merilnih
mest v letu 2013 povečalo za 627 na skupaj 214.052 merilnih mest. V sistem naprednega merjenja vključenih že več
kot 86 tisoč merilnih mest oz. 720 transformatorskih postaj.

Investicije v letih 2013 in 2014
V letu 2013 smo za investicije namenili 21.1 mio EUR.
Od tega smo dobro polovico zagotovili iz lastnih virov. V
letu 2014 načrtujemo investicije v višini ca. 22,7 mio
EUR, kar je 7,6 % več kot lani. Skoraj tri četrtine
potrebnih sredstev zanje bomo zagotovili iz lastnih
virov.
V letu 2013 smo na visokonapetostnih objektih zaključili
pomembno investicijo, obnovo razdelilno
transformatorske postaje (RTP) Radvanje. Investicija je
vredna 2,9 mio EUR. V letu 2014 načrtujemo obnovo
RTP Slovenska Bistrica. Vrednost investicije je približno
1,6 mio EUR. V letu 2013 smo zgradili novo
Gradnja RTP Podvelka Foto: Aleš Damjanovič
(nadomestno) RTP 110/20 kV 2×20 MVA Podvelka. Vrednost investicije, na kateri
bodo letos izvedena zaključna dela, je 3,3 mio EUR.
Potekajo aktivnosti na pridobivanju gradbenega dovoljenja za
izgradnjo 2×110 kV DV RTP Murska Sobota – RTP Mačkovci, ki ga
pogojuje tudi evropski projekt elektrifikacije železnic.
V letu 2014 načrtujemo na celotnem oskrbnem območju novogradnje in obnove 96 km srednje in nizko napetostnih
kablovodov, 123 km srednje in nizko napetostnih nadzemnih
vodov in 100 transformatorskih postaj. V letu 2014 bomo v
sistem naprednega merjenja vključili dodatnih 16.000 merilnih
mest.

TP Godemarci 3 Foto: Miran Peterka

Odpravljanje posledic vremenske ujme na oskrbnem območju Elektra Maribor
Na novinarski konferenci smo povedali …
Vremenska ujma je delno ali v celoti poškodovala 447 km
oziroma več kot 5 % celotne dolžine nadzemnega srednjein nizkonapetostnega omrežja ter 5.150 stojnih mest na
oskrbnem območju Elektra Maribor.
Intervencijski stroški znašajo 1.67 mio EUR. Ocenjena škoda
za sanacijo srednje in nizkonapetostnega omrežja, za katero
bo potrebno leto dni in več, znaša približno 12 mio EUR.
Sanacija škod bo vplivala na izvajanje načrta investicijskih
vlaganj. Več:
Odpravljanje posledic vremenske ujme Foto: Aleš Damjanovič

V prvih dveh mesecih 2014 za 0,6 % manjša poraba električne energije
Distribuirana energija je v obdobju I-II 2014 znašala 369 GWh, kar je za 0,6 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta.
Realizacija obračunske moči je za 0,8 % večja enakega obdobja v 2013.
Poraba gospodinjskih odjemalcev je za 0,7 % večja kot v 2013. Poraba odjemalcev na SN je za 0,2 % manjša, poraba poslovnih odjemalcev na NN pa za 3 % manjša kot v 2013.
Vsa energija v sistemu, to je prevzem iz prenosnega omrežja in proizvodni viri, je bila v prvih dveh mesecih, za 3,4 % manjša
kot v enakem obdobju lanskega leta. Razmerje med energijo iz prenosnega omrežja in proizvodnimi viri je bilo v prvih dveh
mesecih 87:13, medtem ko je to razmerje v enakem obdobju lanskega leta znašalo 88:12. Konična moč sistema je bila
najvišja v januarju in je znašala 392 MW. V letu 2013 je bila najvišja v mesecu decembru in je znašala 390 MW.

Elektro Maribor prejel certifikat ISO/IEC 27001
Ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec
Republike Slovenije Elektru Maribor podelil priznanje za pridobitev certifikata po
standardu za sistem vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005 in s tem
povezana prizadevanja za varovanje vseh vrst informacij in podatkov.
V sodobnem poslovanju smo vedno bolj odvisni od informacijskih tehnologij,
organizacije so vse bolj odprte, pretok informacij je vse bolj pomemben. Standard
ISO/IEC 27001 strmi k ureditvi in poenotenju razmer v organizaciji na področju
informacijske varnosti. Zapisan je v obliki zahtev, ki jih mora v organizacija
izpolnjevati, če želi pridobiti certifikat.
V Elektru Maribor skrbimo, da so informacije razpoložljive takrat, ko jih pri delu
rabimo. Cenimo vrednost informacij in podatkov, kakor tudi informacijskih sredstev
in spoštuje-mo pravice posameznikov do varovanja osebnih podatkov. Enako
spoštujemo pravice lastnikov za zaščito premoženja, kamor štejemo tudi
informacije, ki predstavljajo industrijsko lastnino.

Nova restavracija 3 FAZE
V kletnih prostorih Elektra Maribor, na Vetrinjski ulici 2 v Mariboru, deluje nova restavracija 3 FAZE. Dnevno pripravljajo
tople malice. Tedenski jedilnik je objavljen na intranetni strani. Na voljo je tudi stalna ponudba malic, ki jih lahko dobite vsak
dan. Če pa želite nekaj na hitro prigrizniti, so vam na voljo sendviči. In še posebnost za vse, ki ste pogrešali odlično kavo in
dišeč čaj. Oboje ponujajo po enotni ceni 1 EUR ob točilnem pultu, v prostoru nasproti glavnega vhoda v restavracijo. Vabljeni!

Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč družinam, posameznikom in otrokom
Elektro Maribor je tudi letos namenil sredstva za humanitarne organizacije za pomoč najbolj ogroženim družinam in
posameznikom, za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin na morju ter razvijanje talentov in prepoznane nadarjeno
-sti.
Na novinarski konferenci je predsednik uprave Elektra Maribor, mag. Boris Sovič, predal prim. Kurtu Kanclerju, dr. med., predsedniku Rdečega križa Slovenije
- Območno združenje Maribor, Darku Bračunu, generalnemu tajniku Nadškofijske karitas Maribor in Saši
Mikiću, predsedniku Zveze prijateljev mladine Maribor, donacije v vrednosti po 1.500 eur. Predstavniki
organizacij so predstavili izzive s katerimi se soočajo
pri svojem delu in čemu bodo namenili prejeta sredstva.
Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor
je donacije pospremil z besedami: »Sodelavci Elektra
Maribor smo bili ob februarski ujmi priča temu kako
Saša Mikić (ZPM), mag. Boris Sovič (Elektro Maribor), prim. Kurt Kancler
pomembna je medsebojna pomoč pri zagotavljanju
(RK), Tatjana Vogrinec Burgar (Elektro Maribor) in Darko Bračun (Karitas)
življenjsko tako pomembne dob-rine kot je električna Foto: Aleš Damjanovič
energija. Ponovno se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam
v najbolj napornih dneh priskočili na pomoč. Solidarnost je pomembna tudi sicer. Tudi zato smo se letos ponovno odločili
priskočiti na pomoč tistim, ki jo potrebujejo in podpreti humanitarne organizacije, katerih delovanje je v sedanjih časih še
posebej pomembno. Z današnjo donacijo se tako Elektro Maribor ponovno pridružuje programom Rdečega križa, Nadškofijske karitas in Zveze prijateljev mladine.«

V prvih štirih mesecih 2014 za 2,2 % manjša poraba električne energije
Distribuirana energija je v obdobju I-IV 2014 znašala 723 GWh, kar je za 2,2 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta.
Navedeno je predvsem posledica nižje distribuirane energije v marcu 2014 (za 4,8% manj kot v 2013), kar je posledica visokih temperatur, saj je upad v tem mesecu bil največji na gospodinjskem odjemu.
Poraba gospodinjskih
odjemalcev je za 3 %
manjša kot v letu
2013.

Poraba odjemalcev na srednji napetosti (SN) je za 0,7 % manjša, poraba poslovnih odjemalcev na nizki napetosti (NN) pa za
3,7 % manjša kot v letu 2013. Vsa energija v sistemu, to je prevzem iz prenosnega omrežja in proizvodni viri, je bila v prvih
štirih mesecih za 4,4 % manjša kot v ena-kem obdobju lanskega leta. Razmerje med energijo iz prenosnega omrežja in
proizvodnimi viri je bilo v prvih štirih mesecih 85:15, med-tem ko je to razmerje v enakem obdobju lanskega leta znašalo
87:13.
Konična moč sistema je bila najvišja v januarju
in je znašala 392 MW. V letu 2013 je bila
najvišja v mesecu decembru in je znašala 390
MW.

Tabela: Gibanje obračunske moči in porabe energije po posameznih uporabniških skupinah v 2014 v primerjavi z letom 2013

Energija plus s projektom prenove kotlovnice zmagala
na natečaju Časnika Finance
Za uspešno zaključen projekt prenove kotlovnice v Ulici bratov Greifov na
Pobrežju je Energija plus na slovenski energetski konferenci v okviru 16.
Dnevov energetikov v Portorožu prejela prestižno prvo nagrado za energetsko učinkovit projekt URE 2014.
To zelo pomembno priznanje, pridobljeno v močni konkurenci, odraža zavzeto delo sodelavcev Energije plus. Za nagrado jim je čestital tudi predsednik uprave Elektra Maribor, mag. Boris Sovič. Več:

Foto: www.energijaplus.si

Energija plus: Električna energija in zemeljski plin
združena v enem paketu
Ponudbi individualnih paketov električne energije
smo dodali novost - paket, ki združuje električno
energijo in zemeljski plin v enem paketu.
Dvojni plus je primeren za vse kupce električne
energije in zemeljskega plina, ki želijo z odjemom
obeh energentov dodatno prihraniti, saj ju do konca
leta 2015 dobavljamo po nižji ceni. Več:

Elektro Maribor za nizkoogljično družbo
Zelena mesta je bila tema letošnjega dneva Zemlje, ki
je potekal 22. aprila. Danes živi več kot polovica svetovne populacije v mestih. Število populacije na urbanih
področjih narašča, vpliv klimatskih sprememb pa je
vse večji. Prav zato se morajo naša mesta razvijati in
prilagajati tema značilnostma, tako da zaživijo bolj
trajnostno naravnano in da zmanjšajo svoj ogljični
odtis. Podnebne spremembe vedno bolj ogrožajo človeštvo. To vse bolj čutimo tudi pri nas, saj vedno
intenzivnejše vremenske ujme povzročajo precejšnjo
škodo prebivalstvu in gospodarstvu. Orkanski veter,
poplave, uničujoči žled so postali vremenski pojavi, ki
smo jih v zadnjih dveh letih intenzivno občutili tudi v
Sloveniji.
Elektro Maribor je sodeloval na konferenci, ki so jo ob dnevu Zemlje
organizirale Dravske elektrarne Maribor

Foto: Mihaela Šnuderl

Poslanstvo družb v Skupini Elektro Maribor je oskrba
prebivalstva in gospodarstva z naprednimi elektroenergetskimi storit-vami. Prav te so lahko eden odgovorov na klimatske izzive, s katerimi se soočamo. Učinkovita uporaba
električne energije, kot ene najžlahtnejših oblik energije, lahko pomembno prispeva k prehodu v nizkoogljično družbo. Kaj
lahko storimo v mestih, ki jim je posvečena letošnja tema dneva zemlje? Osredotočiti se je potrebno vsaj na naslednje:
posodobitve ogrevalnih sistemov, spremembe v transportu in zmanjšanje ogljičnega odtisa posameznikov in družb.

Postavljena kogeneracijska naprava
V upravni zgradbi Elektro Maribor je pričela redno obratovati naprava za soproizodnjo
toplotne in električne energije (SPTE) – tako smo postali proizvajalec električne energije
iz okolju prijaznejšega vira – plina. Sočasna izraba goriva za pridobivanje toplotne in
električne energije omogoča prihranke primarne energije in zmanjšanje stroškov
energetske oskrbe.
Proizvedena električna energija bo porabljena na sami lokaciji, kar pomeni, da bo
poraba električne energije iz omrežja v času obratovanja SPTE nižja. V zimskih mesecih
bo obratovala v režimu 24 ur. Ves čas obratovanja bo služila tudi kot rezervno
napajanje distribucijskega centra vodenja (DCV) v primeru izpada omrežja. Po
zaključeni drugi fazi projekta bo naprava z dograditvijo hladilnega sistema pripravljena
tudi za rezervno obratovanje v poletnih mesecih.
Pomen investicije v napravo električne moči 49,9 kW kW in toplotne moči 80 kW je v
tem, da poleg prihrankov pri energiji v primeru potreb zagotavlja rezervno napajanje
pomembnih naprav v distribucijskem centru vodenja.
Investicijo je, od priprave predinvesticijske zasnove in investicijskega programa, izvedbe
javnega naročila, projektiranja in izvedbe NN napajanja, pridobivanja vseh potrebnih
soglasij in elaboratov do izvedbe priključka na DCV, vodila in koordinirala služba
inženiringa. V realizacijo investicije so bili vključeni sodelavci iz področja financ, kontrolinga in informatike, pravne pisarne,
službe nabave in javnih naročil, oddelka razvoja, SE Maribor, službe odjema OE Maribor z okolico in službe obratovanja.

Kogeneracija Foto: Aleš Damjanovič

Izobražujemo …
V Elektru Maribor večkrat sodelujemo tudi z izobraževalnimi ustanovami. Tokrat smo
učencem Osnovne šole I Murska Sobota, v okviru njihovega tehniškega dne, predstavili
električno energijo, transformatorsko postajo … Dijaki Prometne šole Maribor pa so spoznavali električno mobilnost. Za vabila izobraževalnih ustanov po sodelovanju, predstavitvah ipd. smo vedno odprti.

Učenci so spoznavali … učitelj pa razlagal
Foto: Flavio Dotto

Moj kraj Studenci: likovna razstava KD Studenci
Marec smo pričeli z novo razstavo slik v prostorih upravne stavbe
na Vetrinjski ulici 2 v Mariboru. Razstavlja Kulturno društvo Studenci, liko-vni sekciji Lana in Zarja. Naslov razstave je Moj kraj Studenci. Vabljeni k ogledu!
Foto: Aleš Damjanovič

Elektro Maribor na informativnih dnevih
Tudi Elektro Maribor je sodeloval informativnih dnevih.
Bodočim dijakom smo se predstavili na Srednji elektroračunalniški šoli Maribor, Elektro in računalniški šoli Ptuj in
na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti.

Predsednik uprave, mag. Boris Sovič, je Elektro Maribor predstavil
bodočim elektomonterjem v Mariboru, Silvo Ropoša, pomočnik
predsednika uprave za razvoj, pa v Murski Soboti
Foto: Aleš Damjanovič in Boštjan Rous

Znižanje obračuna omrežninskih postavk
Poročali smo že, da je Sistemski operater distribucijskega omrežja na svoji spletni strani (http://www.sodo.si/druzba_sodo/
aktualno/clanek?aid=156) objavil novico o tem, da obračunska moč ne bo zaračunana za čas, ko je bila zaradi posledic
žleda oskrba z električno energijo prekinjena ali zagotovljena s pomočjo agregatov, priključenih na javno
elektrodistribucijsko omrežje.
Vračilo bo izvedeno tudi za nekaj več kot 10.000 uporabnikov omrežja Elektra Maribor.

Ste se že prijavili na brezplačno obveščanje o izklopih?
Obvestilo o izklopu vašega merilnega mesta lahko brezplačno
prejmete na vaš mobilni telefon in elektronsko pošto. To lahko povsem enostavno storite na naši spletni strani.
Informacije o izklopih na celotnem območju družbe Elektro
Maribor pa lahko 24 ur na dan spremljate na www.elektromaribor.si .

eNovice
Novice je uredila: Mihaela Šnuderl
Če želite eNovice prejemati še na kak dodaten naslov, ga sporočite na: eNovice@elektro-maribor.si .
(c) 2012 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Vse pravice pridržane.

