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Mesec
izpolnitve

35

Marjan Lah

SE Elektro gradnje
in remont Maribor

marec

35

Vladko Vauhnik

Uprava

marec

30

Andrej Sraka

SE Elektro gradnje
in remont Ljutomer

marec

35

Zlatko Brumec

OE Maribor z okolico

april

35

Franc Reich

Uprava

april

20

Roman Kolar

OE Slovenska Bistrica

april

10

Mitja Ploj

OE Maribor z okolico

april

10

Srečko Antolin

SE Elektro gradnje
in remont Ljutomer

april

Čestitamo!

Na naslovnici
Slovensko olimpijsko mesto Maribor

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko Infotoka je 5. 5. 2010
a Fotografija:
Arhiv EM
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Pošljete jih lahko na infotok@elektro-maribor.si ali oddate v svojih tajništvih.
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TEHNOLOGIJA
UVODNIK

Prvi letošnji Infotok je pred nami
Stanislav Vojsk,
predsednik uprave Elektra Maribor d. d.

Animacijska stena v Olimpijskem mestu

Tretji mesec leta 2010 teče in nova številka Infotoka je spet med nami. Ta številka
je nastajala kar dolgo časa in nekateri ste
jo že kar nestrpno pričakovali. Tako dolgo
je nastajala, ker se je dogajalo toliko zanimivih stvari, ki res niso mogle počakati
na naslednjo številko, ker bi bile takrat že
preveč oddaljene in zastarele. Zato smo
se odločili da izzid te številke nekoliko
zamaknemo.
Kaj se je torej dogajalo in o čem boste
v tej številki lahko brali? Naš decembrski dolg je še Božiček, ki smo ga z otroci obiskali. Januarja smo bili na Športnih
igrah elektrodistribucij Slovenije. Februarja smo se družili v Olimpijskem mestu
Maribor. Marca smo govorili o tem, kako
pomembno je varčevati z energijo. Potem
pa so tukaj še druge teme: govorimo o
fotovoltaiki, ki je sedaj najbolj aktualen
obnovljivi vir energije, o načrtih podjetja
v letošnjem letu, o sindikalnih temah, ki
so Infotokova stalnica, o čudovitem poteinfotok / marec / 1 / 2010

panju po Ameriki in kako tam “teče elektrika” in še o mnogih drugih zanimivih
stvareh.
Tako smo se odločili, da tudi mi izkoristimo to letošnjo belo zimo in sodelujemo v
Olimpijskem mestu Maribor, ki je v času
Olimpijskih iger v Vancouvru, v Kanadi,
zraslo pod Pohorjem – na mestu, kjer
poteka tudi tekmovanje za Zlato lisico.
Prav vsak dan – bilo pa jih je sedemnajst
– se je na prizoriščih nekaj dogajalo. Tudi
mi smo se družili s svojimi poslovnimi
partnerji, sodelavci iz vseh enot Elektra
Maribor, zadnji dan pa je bil posvečen
veleslalomistom oz. vsem nekvalificiranim smučarjem, ki so se borili za nagrade
Elektra Maribor.
Druženje sodelavcev ali Športni dan kot
smo ga poimenovali, je bil res prijetno
popoldne, ki se je podaljšalo v večer in
noč. Popestrili sta ga pohorska hrana in
prešerna družba. “Olimpijske športne

discipline” pa so vnesle nekaj tekmovalnega duha, ki je dobro vzdušje le še
začinil. Skupen vtis dneva: “Imeli smo se
odlično. Definitivno za ponoviti!”
Ta številka prinaša, poleg besedil, tudi
mnogo fotografij. Te so izvrstne za podoživljanje prijetnih trenutkov, hitro nas
lahko odnesejo daleč vstran, zaradi njih
pa si dogodke in trenutke, osebe in kraje
tudi bolj zapomnimo. Zato si želim, da
bi v vsaki številki objavili tak nabor zanimivih fotografij. Torej, če ste letos naredili kakšno fotografijo, ki se vam zdi res
posrečena, se nam oglasite in objavili jo
bomo – s komentarjem in imenom avtorja, seveda.
Sedaj pa, bralec Infotoka, kar veselo ga
začni listati.

Karin Zagomilšek,
urednica Infotoka
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SLOVENSKO OLIMPIJSKO MESTO

a Besedilo: Karin Zagomilšek a Fotografija: arhiv Elektra Maribor

Elektro Maribor se je predstavil v
Slovenskem olimpijskem mestu
Vancouver v Mariboru
V duhu zimskih olimpijskih
iger, ki so se sicer dogajale
med 12. 2. in 28. 2. 2010
v Vancouvru v Kanadi,
smo olimpijsko vzdušje
prenesli tudi v mesto
pod Pohorjem. In to
dobesedno.
Na Snežnem stadionu, kjer so se januarja smučarke borile na tekmi za Zlato lisico, je zraslo olimpijsko mestece s pisano
ponudbo dogodkov, ali drugače – postavljeno je pravo navijaško stičišče slovenske olimpijske reprezentance.

Maskota in hostesa pred nagradno steno

V projektu je kot podpornik sodeloval
tudi Elektro Maribor, ki je navijaško središče izrabil tudi za svojo promocijo ter
neposredno komunikacijo z vsemi ciljnimi
javnostmi, tako s končnimi kupci kot svojimi zaposlenimi.
Obiskovalci so lahko spremljali tekme
naših športnikov na velikem zaslonu,
navijali in stiskali pesti zanje v pravi zimski idili. Obiskovalci so se lahko pomeril
v navijaških tekmovanjih - veleslalomu
po pohorski strmini, kegljanju na ledu,
curlingu, teku na smučeh, streljanju na
hokejski gol in izzivu The Best of Us Challenge z Juretom Koširjem (tekmovanje v
petih sonožnih zajčjih skokih s pancarji).
Tudi najmlajšim ni bilo dolgčas. Ustvarjali
so v otroških delavnicah, učili so se smučanja in se zabavali v nagradni igri Elektra Maribor na promocijski steni. Veliko
veselja pa so prinesli tudi rdeči “elektro
baloni”, ki sta jih delili maskoti.
Celotno dogajanje pa je vsak večer popestril še koncert. Tako smo slišali Pera
Lovšina, Vlada Kreslina, Natalijo Verboten, Alyo, Kingstone, Tabu, Atomik Harmonik, Beatles revival bend in druge.
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Hišica Elektra Maribor

Dodatni čar je olimpijskemu mestu pod
Pohorjem dala tudi hišica Elektra Maribor, kjer so naši predstavniki obiskovalce
seznanjali z različnimi dejavnostmi Elektra Maribor, hostese pa so poskrbele za
zanimive igre. Mimoidoči niso ostali lačnih ust, saj so lahko poskusili naše slastne
palačinke in topel čaj.

Zadnji dan je bilo dogajanje v olimpijskem
mestu namenjeno našim gospodinjskim
odjemalcem, saj so se lahko pomerili v
veleslalomu Elektra Maribor. Čakale so jih
mamljive nagrade, zato je bila tekma zelo
napeta prav do konca podelitve nagrad.

infotok / marec / 1 / 2010

FOTOVOLTAIKA

a Besedilo: Damjan Poredoš a Fotografija: Ivan Črešnar, Damjan Poredoš

Elektro Maribor postavil
fotonapetostno elektrarno
z vršno močjo 441,6 kilovata v Ljubljani

Razsmerniške enote SMA v strojnici hladilnic

Fotonapetostne elektrarne
so eden pomembnejših
bodočih obnovljivih
virov električne energije.
Energija sonca je najbolj
obetaven vir energije za
prihodnje generacije.
Fotonapetostne elektrarne so eden pomembnejših prihodnjih obnovljivih virov
električne energije. Sončna energija je
najobetavnejši vir energije za prihodnje
generacije. Elektro Maribor pa se ukvarja
z obnovljivimi viri energije že tretje leto
zaporedoma. Samo leta 2009 je zgradil in
v distribucijska omrežja priključil 10 novih
fotonapetostnih elektrarn. Večina izgradenj se je zgodila komaj v drugi polovici
lanskega leta. To je vsekakor posledica
nove uredbe, ki med drugim zagotavlja
višje odkupne cene elektrike iz sončnih
elektrarn za 15 let, prejšnja uredba pa
je predvidela pogodbo za 10 let. Vse to
investitorjem zmanjšuje tveganje in jim
olajša pripravo finančnega načrta. Drugi razlog za povečevanje števila sončnih
elektrarn se pripisuje znižanju cen fotonapetostnih modulov zaradi vse večjega
števila proizvajalcev na trgu.
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Fotonapetostna elektrarna z vršno močjo 441,6 kilovata v Ljubljani

Največ od novozgrajenih elektrarn se je
postavljalo na strehe stanovanjskih hiš in
drugih večnamenskih objektov. Take elektrarne z inštalirano močjo največ nekaj 10
kilovatov se gradijo zaradi majhne razpoložljivosti površine. Po odkupu električne
energije pa spadajo v najvišji razred, ki
ga določa nova uredba. Elektro Maribor
je zgradil že več kot 620 kilovatov vršnih
moči fotonapetostnih elektrarn.
Največja med zgrajenimi je v Ljubljani v
neposredni bližini BTC-ja, ki odstopa tako
po velikosti kot po zahtevnosti gradnje.
Ta fotonapetostna elektrarna se je postavila na streho hladilnice in skladišča s skupno površino strehe 9.945 m2. Nameščenih je 1.920 fotonapetostnih modulov z
močjo 230 W, ki zagotavljajo visoke izkoristke energije. Omrežne razsmerniške
enote in zaščitne razdelilne omare so v
geometrični sredini generatorja v kletnih
prostorih strojarnice. Moduli so postavljeni pod dodatnim naklonom in usmerjeni

proti jugu. Njena inštalirana moč je 441,6
kilovata, okolju prijazne energije pa proizvaja od 15. decembra 2009. Ta elektrarna je druga največja fotonapetostna
elektrarna v Sloveniji, ki se uvršča v skupino postavitve na streho objektov. Elektrarna je bila postavljena in priključena v
distribucijsko omrežje v osmih tednih. Za
tako hitro izvedbo projekta so bili ključni
organiziranost projektne skupine, odlično
sodelovanje in koordinacija z monterji ter
pravilna izbira dobavitelja modulov in razsmerniških enot.
Iz sončne elektrarne se lahko na leto pričakuje predvidena proizvodnja električne
energije 463 MWh. Letna proizvedena
električna energija bo zadoščala potrebam 128 povprečnih slovenskih gospodinjstev z mesečno porabo 300 kWh
električne energije. To pomeni, da bodo
v enem letu prispevali k zmanjšanju 300
ton izpustov ogljikovega dioksida oziroma ohranili več kot 800 dreves.
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SVETOVALNI DNEVI

a Besedilo in fotografija: Aleš Damjanovič

Svetovalni dnevi v Baumaxovih
trgovinah v Mariboru, Celju in
Ljubljani
V našem podjetju smo
se odločili, da bomo
letos prvič organizirali
svetovalne dneve v
Baumaxovih trgovinah, in
sicer v Mariboru, Celju in
Ljubljani, od 17. do 19.
februarja 2010.

Sašo Vukadinovič in Marjan Orešič v prijetnem kramljanju z obiskovalci

Obiskovalci pred stojnico
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SVETOVALNI DNEVI

Ko smo se odločili za svetovalne dneve,
smo se zavedali, da je ključno pritegniti pozornost. Na stopnjo pozornosti pa
vpliva več dejavnikov. Eden od glavnih je
videz stojnice. Povprečen obiskovalec se
v množici razstavljavcev v manj kot petih
sekundah odloči, ali bo stojnici namenil več pozornosti, pristopil bližje ali vas
osebno nagovoril. Zasnovo stojnice oz.
promocijske stene je pripravila agencija.
Pri tem je bilo treba upoštevati celostno
grafično podobo in hkrati tudi navdušiti
z drugačnostjo, neobičajnostjo in opaznostjo. Ob tem je bilo pomembno tudi
usposabljanje svetovalcev, ki so ključni
element sejemske prireditve oz. svetovalnih dnevov. Njihovo vedenje in ravnanje
vpliva na sliko, ki si jo obiskovalci ustvarijo o podjetju.
Osrednja naloga svetovalcev (Sašo Vukadinović, Marjan Orešič, Matjaž Lacko,
Žarko Jovanović in Danilo Putora) je bila,
da se ugotovijo potrebe in želje naših
(tudi bodočih) odjemalcev oz. kupcev ter
da se jim posreduje želeno informacijo,
ki bo vplivala na njihovo zadovoljstvo. V
tem svojem poslanstvu so vsekakor uspeli
in svojo nalogo odlično opravili.

Žare Jovanovič in Danilo Putora v svoji profesionalni drži

Poudarim naj, da so se svetovalni dnevi
pokazali kot izvrstna priložnost za pridobitev novih kupcev in za predstavitev
novih izdelkov oz. storitev na trgu.

Matjaž Lacko v Baumaxu v Celju
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GOSPODARSKI NAČRT

a Besedilo: Sandi Šprah

Gospodarski načrt družbe Elektro
Maribor d. d. za leto 2010
Za leto 2010 načrtujemo,
da bo družba Elektro
Maribor d. d., kljub
neugodnim razmeram na
trgu poslovala s pozitivnim
čistim poslovnim izidom v
višini 1.021.164 EUR, kar
je za 41 odstotkov manj
kot znaša ocena za leto
2009. Nižji načrtovani
čisti poslovni izid je
predvsem posledica nižje
načrtovane pozitivne
razlike med prihodki
od prodaje električne
energije in stroški nakupa
električne energije
ter višjih načrtovanih
stroškov vzdrževanja in
amortizacije.

Ključni cilji poslovanja družbe Elektro
Maribor d. d. v letu 2010:
• intenzivno bomo dograjevali, posodabljali in obnavljali distribucijsko omrežje,
da bo doseglo obratovalno zanesljivost
in da bo uspešno kljubovalo ujmam;
• zadržali bomo število kupcev, zato smo
pripravili sklop ponudbenih in komunikacijskih dejavnosti;
• posebno pozornost bomo namenili obvladovanju tveganj, zato bomo
oblikovali projektno skupino, ki se bo
prvenstveno ukvarjala z obvladovanjem
tveganj pri trgovanju z električno energijo;
• postali bomo vodilni ponudnik celovitih storitev na področju projektiranja in
gradnje fotovoltaičnih sistemov v Sloveniji;
• izboljšali bomo notranjo komunikacijo
in povečali pretočnost informacij med
območnimi enotami in upravo;
• bistveno bomo povečali učinkovitost
in odzivnost podjetja s povečanjem
pristojnosti in odgovornosti območnih
enot ter z novo organizacijsko shemo,
ki bo imela manj nivojev;
• postali bomo najinovativnejše elektrodistribucijsko podjetje v Sloveniji;
• ob izboljšanju učinkovitosti delovanja
družbe bomo pripravili tudi temelje, da
družba že v letih 2011 in 2012 najbolj
konkurenčen ponudnik električne energije v vsej Sloveniji.
V dejavnosti DEES je načrtovan dobiček
v višini 510.304 EUR, kar je za 268.851
EUR slabši rezultat, kot v oceni za leto

Dejavnost

2009. Prihodki te dejavnosti so sestavljeni predvsem iz prihodkov, ki jih dobimo z
najemnino za oddajo elektrodistribucijske
infrastrukture in opravljanjem storitev za
SODO d. o. o., prihodkov od investicij v
lastni režiji in prihodkov od prodaje storitev. Slabši načrtovani rezultat je predvsem posledica višjih načrtovanih stroškov vzdrževanja distribucijskega omrežja
in višjih stroškov amortizacije.
V dejavnosti nakup in prodaja električne
energije je načrtovan dobiček 510.860
EUR, kar je za 431.067 EUR slabši rezultat
kot v oceni za leto 2009. Slabši načrtovani rezultat je predvsem posledica nižje
načrtovane pozitivne razlike med prihodki od prodaje električne energije in stroški
nakupa električne energije.
Načrtovani prihodki družbe so 207.608.623
EUR in so za 3 odstotke oz. 5.861.946 EUR
večji od ocenjenih za leto 2009. Načrtovani prihodki iz poslovanja so 206.911.716
EUR, kar je 99,7 odstotka vseh načrtovanih
prihodkov družbe Elektro Maribor d. d.
Prihodki od prodaje električne energije
odjemalcem, ki jih načrtujemo v znesku
139.429.657 EUR in predstavljajo 67,4
odstotka vseh načrtovanih prihodkov
iz poslovanja, so za 0,1 odstotka oz.
187.170 EUR nižji glede na oceno za
leto 2009. Omenjeni prihodki so nižji od
ocenjenih za leto 2009, ker načrtujemo
za 2,9 odstotka nižjo povprečno prodajno ceno ob 2,9 odstotka večjih prodanih
količinah električne energije. Načrtovane prodane količine poslovnim kupcem
znašajo 1.216.587 MWh (za 4,9 odstotka več, kot je ocena za leto 2009), prodane količine gospodinjskim kupcem pa

Ocena 2009

Plan 2010

Razlika

DEES

779.155

510.304

-268.851

Nakup in prodaja

941.927

510.860

-431.067

Skupaj podjetje

1.721.082

1.021.164

-699.918

Načrtovani rezultat poslovanja po dejavnostih (v EUR)
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GOSPODARSKI NAČRT

739.629 MWh (za 0,2 odstotka manj kot
v oceni za leto 2009).
Načrtovani stroški in odhodki družbe so
206.587.459 EUR in so za 3 odstotke oz.
6.561.864 EUR večji od ocenjenih za leto
2009. Stroški in odhodki iz poslovanja so
načrtovani v višini 205.636.272 EUR, kar
je 99,5 odstotka vseh načrtovanih stroškov in odhodkov družbe Elektro Maribor
d. d.
Stroški nakupa električne energije za
odjemalce, ki jih načrtujemo v višini
135.678.239 EUR in predstavljajo 66
odstotkov vseh načrtovanih stroškov in
odhodkov iz poslovanja, so za 0,6 odstotka oz. 850.786 EUR večji kot znaša ocenia za leto 2009. Vzrok za večje stroške
je v 3,1 odstotka večjih nakupnih količinah električne energije ob 2,5 odstotka
nižji povprečni nakupni ceni.
Investicijska vlaganja so v letu 2010 načrtovana v višini 30.743.818 EUR in so za
44 odstotkov višja, kot smo jih realizirali v
letu 2009. Celoten obseg investicij v letu
2010 je namenjen posodobitvi in obnovi
distribucijskega omrežja. Največja investicija, ki jo načrtujemo v letu 2010, je
izgradnja napajalnega kablovoda 110 kV
RTP Pekre – RTP Koroška vrata. Z izgradnjo tega kablovoda bomo zagotovili
dodatno napajanje levega brega Maribora in tako izboljšali zanesljivost oskrbe.
Konec leta 2010 načrtujemo 819 zaposlenih, kar pomeni 2 zaposlena manj kot
konec leta 2009.

67,4%
70,5%

Prihodki od prodaje el.
energije odjemalcem
Prihodki od prodaje el.
energije za izgube

3,4%
0,5%

Prihodki od prodaje el.
energije
odjemalcem
Prihodki
od SODO
d.o.o.
Prihodki od prodaje el.
Usredstveni
lastni za
proizvodi
energije
izgube
in lastne storitve

3,4%
5,4%
0,5%
4,7%

Prihodki od SODO d.o.o.
Prihodki od prodaje storitev

3,0%
2,4%

Usredstveni lastni proizvodi
in lastne
storitve
Drugi prihodki
iz poslovanja

67,4%
70,5%

19,0%
19,4%

19,0%
19,4%

5,4%
1,7%
4,7%
2,5%

Prihodki od prodaje storitev

3,0%
2,4%

Drugi prihodki iz poslovanja

1,7%
2,5%

Ocena 2009

Plan 2010

Ocena 2009

Plan 2010

Načrtovana struktura prihodkov iz poslovanja

66,0%

Nakup el. energije za
odjemalce
Nakup el. energije za izgube

67,7%
3,1%
0,0%

Nakup el. energije za
Stroški
dela
odjemalce
Ostali
materiala
in
Nakup
el.stroški
energije
za izgube
storitev

3,1%
0,0%

9,0%
8,8%
11,6%
9,1%
12,0%
9,2%

1,3%
2,3%

9,0%
8,8%
9,1%

Amortizacija

Drugi odhodki iz poslovanja

67,7%

12,0%

Stroški dela
Amortizacija
Ostali stroški materiala in
storitev
Drugi odhodki iz poslovanja

66,0%

11,6%

Ocena 2009

Plan 2010

Ocena 2009

Plan 2010

9,2%
1,3%

Načrtovana struktura stroškov2,3%
in odhodkov iz poslovanja
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VARČEVANJE Z ENERGIJO

a Besedilo: Lara Radonjič a Fotografija: Aleš Damjanovič

6. marec – svetovni dan
varčevanja z energijo
Varčevanje z energijo naj postane način življenja
Varna, zanesljiva in
varčna oskrba z električno
energijo je danes v
ospredju evropske in
seveda tudi slovenske
politike in gospodarstva.
Ozaveščen posameznik, ki
želi živeti s svojo družino v
zdravem, neonesnaženem
in prijaznem okolju, mora
sprejeti učinkovito, vendar
varčno rabo električne
energije.
To pomeni, da ne gre zgolj za zmanjšanje uporabe električne energije in s tem
morda za zmanjšanje osebnega življenjskega standarda; prav obratno: najbolj
varčna je ugasnjena žarnica v prostoru
brez ljudi; le-tej pa sledi t.i. varčna sijalka,
katere energijske vrednosti še vedno ne
cenimo dovolj. Če razumemo poslanstvo
varčne sijalke, potem vemo, da v vsakem
gospodinjstvu ne le zmanjša stroške,
njeno poslanstvo je tudi ekološko, saj
spušča v zrak manj toplogrednih plinov.
Sodoben, moderen, izobražen posameznik mora sprejeti zavedanje o pomenu
in vplivu električne energije na okolje in
človeka, v pozitivnem in negativnem smislu. V ospredju je torej dvoje:
• zavedanje o podnebnih spremembah,
zračnem onesnaževanju, torej o emisijah toplogrednih plinov, kar prinaša
električna energija; njena prekomerna
in neracionalna poraba le-to še pospešuje;
• učinkovita, ekonomična uporaba, ki
mora postati nosilni steber evropske in s
tem tudi slovenske energetske politike.
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Delili smo varčne sijalke

Energetsko učinkovitost lahko dosežemo
na vseh področjih osebnega in družbenega delovanja, in sicer od industrijskih
procesov, turizma, prometa, kmetijstva in
tudi izobraževanja.
Odjemalec, torej uporabnik električne
energije, mora razumeti in sprejeti soodgovornost za učinkovito porabo le-te; to
pomeni, da danes tako propagirana in
uveljavljena sintagma o ”učeči se družbi”
in o ”učečem se posamezniku” čimprej
osvoji in sprejme ukrepe za učinkovito in
varčno porabo električne energije.
Tržne razmere zahtevajo uveljavljanje
sinergije dveh procesov, in sicer: eden
pomeni razvoj, trgovanje z električno
energijo, drugi sistem pa mora skrbeti za
kakovostno distribucijsko omrežje, torej
dobavo električne energije odjemalcem.

Združitev tehnološkega razvoja z razvojem infrastrukture in prodajo vodi do
želenih kapitalskih rezultatov. To pomeni: uspešno združevanje znanja in energije vodi k racionalnejši porabi, povečanju energetske varnosti, kar se odraža v
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.
Podjetje Elektro Maribor se odgovorno
zaveda, da je varna in zanesljiva oskrba
z energijo ter ukrepanje proti podnebnim
spremembam pomembna zahteva evropske in slovenske politike, ki mora postati zavezujoči cilj vsake članice Evropske
unije.
Zavedati se moramo, da za nami prihajajo nove in nove generacije otrok, odraslih, ki si zaslužijo, da živijo v primernem,
zdravem okolju. To mora biti naše osrednje vodilo in skrb!
infotok / marec / 1 / 2010

E-STORITVE

a Besedilo: Karin Zagomilšek

Prejmite račun v
elektronski obliki in
prevzemite nagrado
Čas, ki ga živimo, ni najbolj prijazen in
razumevajoč za slovenskega potrošnika in
uporabnika električne energije. Slovenski
uporabnik se gotovo dobro zaveda vseh
razsežnosti globalnih težav sodobnega
trenutka, ki imajo najrazličnejše dimenzije od ekoloških pa vse do ekonomskih in
socialnih problemov.
V soboto, 6. 3. 2010, je bil svetovni dan
varčevanja z energijo. Elektro Maribor
d.d. je želel prav na ta dan predstaviti
javnosti svoj poslovni in interesni sistem
v sodobnem tržnem gospodarstvu, predstaviti, vsaj preprosto, svojo vizijo, svoje
poslanstvo v tem trenutku in v prihodnosti. Predvsem pa smo želeli ozavestiti slovenskega potrošnika, da bo ravnal z električno energijo varčno, skrbno, preudarno
in varno.
Svojo promocijsko točko smo postavili v Europarku v Mariboru. Naša stojnica
je bila založena z različnimi reklamnimi izdelki. Mimoidoče smo ozaveščali s
namenom in pomembnostjo tega dne
za posameznika in za družbo kot celoto,
hkrati pa smo jih obdarili z varčnimi sijalkami.
Odzivnost obiskovalcev je bila izjemna,
obiskovalci so se z vidnim zanimanjem
ustavljali ob stojnici, postavljali vprašanja
in potrjevali dejstvo, da so prav osebna
srečanja, osebni stiki s potrošnikom, izmenjava informacij najboljša pot k ozaveščenemu uporabniku električne energije.
Zato razumimo svetovni dan varčevanja z
energijo kot opomin, da le zdravo okolje omogoča nam in našim naslednikom
zdravo, sproščeno življenje.
6. marec naj bo torej dan, ki bo pritegnil
in povezal posameznike, organizacije,
podjetja, slovensko politiko, da z novimi
znanji o varčevanju z električno energijo
odpirajo pot ekološke ozaveščenosti!
In preživite kak večer ob prižganih svečah! Verjemite, lepo in romantično bo!

infotok / marec / 1 / 2010

V aplikaciji eStoritve je
na voljo nova storitev
E-račun, ki omogoča
prejemanje računa po
elektronski pošti.

Kaj še nudijo eStoritve

Od 1. januarja 2010 svojim odjemalcem
omogočamo, da se na naši spletni strani
www.elektro-maribor.si prijavijo na prejemanje E-računa brez papirnatega računa.

• izdelava informativnega obračuna električne energije,

Vsi odjemalci, ki se med 1. januarjem
2010 in 30. aprilom 2010 prijavijo na
prejemanje računa izključno v elektronski
obliki, lahko do 31. maja 2010 na kateri
koli enoti Elektra Maribor prevzamejo štiri
varčne sijalke za vsako merilno mesto, ki
je prijavljeno na tak način pošiljanja računa.

• vpogled v tehnične podatke merilnega
mesta,

Za prevzem sijalk je potrebna številka
merilnega ali odjemnega mesta (najbolje
kar račun).

Aplikacija je dostopna na naši spletni
strani in omogoča:
• pregledovanje izstavljenih računov in
plačil,
• vpogled v arhiv računov in plačil na
merilnem mestu,

• pregledovanje porabe električne energije na merilnem mestu,

• oddaja števčnega stanja za obračun,
• izvedba prijave na neakontacijski način
obračuna za gospodinjstva,
• oddaja števčnega stanja ob spremembi
cene za gospodinjstva,
• prijava na E-račun in
• vpogled v arhiv E-računov.
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POSLOVNI PARTNERJI

a Besedilo: Karin Zagomilšek a Fotografije: arhiv Elektra Maribor

Srečanje s poslovnimi partnerji
V olimpijskem mestu
Maribor, ki je zraslo na
Snežnem stadionu, je
potekalo tudi srečanje
s poslovnimi partnerji
Elektra Maribor.

Tokrat je bilo vse nekoliko drugače zastavljeno kot v preteklih letih predvsem zato,
ker se je prav vse dogajalo zunaj.
Sprva vsi nad športnimi dejavnostmi niso
bili preveč navdušeni. A ko so se našli ljubitelji belih strmin in se pomerili v veleslalomu, nihče ni več ostal ravnodušen.
Pomerili smo se v nekakšni verziji curlinga
(ki je tudi olimpijska disciplina) - v kegljanju na ledu. Na začetku zaskrbljeni obrazi

so se prav kmalu razjasnili in prav vsi so
bili dobre volje, ko so se ekipe pomerile med seboj. Za dodaten smeh pa so
poskrbela zelo originalna imena ekip.
Zmagali so namreč Rdeči vragi.
Po tekmovanju smo se ogreli ob pravem
rock koncertu s skupino Crossroads in
držali pesti za našo Petro Majdič, ki nas je
nagradila z olimpijsko medaljo.

Peter Grubelnik s poslovnim partnerjem

S skupnimi močmi do zmage

Naši maskoti

Sodelovanje zaposlenih Elektra Maribor s poslovnimi partnerji
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SINDIKAT

a Besedilo: Karin Zagomilšek a Fotografija: arhiv Elektra Maribor

Še vedno smo samo ljudje
Vsak začetek je po svoje zahteven.
Pa je tako tudi z našim poslovnim
letom? Obeti in trenuten položaj
niso ravno rožnati, niti gospodarski
položaj v državi, kar moramo jasno
in glasno priznati. Brez zatiskanja oči
in brez lažnih utvar bo treba marsikatero stvar narediti bolje ter predvsem hitreje in bolj kakovostno. Kar
nekajkrat sem že slišal, da smo včasih
razmeroma veliko delili ter nekako
nismo občutili težav in krize.
Pripomba je na mestu, vendar mislim,
da je treba dodati tudi to, da smo včasih veliko naredili, velikokrat že preko
svojih zmogljivosti. Nagrade in plačila so
bili temu primerni, čeprav smo se morali posebej dogovarjati tudi o zadevah, ki
so bile jasno opredeljene. Samo zaradi
zmanjševanja stroškov in lepše finančne
slike, delo pa je ostajalo in se porazdeljevalo med tiste, ki so še ostali. Da o zahtevnosti dela, večjem obsegu in vedno
novih izzivih ne govorim. Nemalokrat se
je ugotavljalo, da ljudje počasi pregorevajo kot varovalke v elektroomarici. Stresi,
strah pred kritikami, papirnata vojna in
predolg pretok informacij ter še marsikaj bi lahko našteli za preteklo obdobje.
Ta vrtinec dnevnih opravil, zaposlenosti s problematiko na delovnem mestu,
aktivnega reševanja zadanih nalog in
zadolžitev nas nehote vodi v neko čudno
stanje, ko enostavno pozabimo na čas in
samega sebe. ”Zasvojenost” z delovnim
mestom, dobiti plačo in še marsikaj je
glavna misel skoraj vsakega zaposlenega. Gonja za časom in denarjem, da lažje
preživimo, je popolnoma prekrila tisto,
čemur smo včasih rekli prijazna medosebna komunikacija, prijazen odnos in
posluh za kolegico ali kolega. Sprašujem
se, ali je zadnje čase kateri od nadrejenih
z besedo povprašal svoje delavce, kako
so, kako se počutijo, ali ima kdo osebne
težave, zaradi katerih na delovnem mestu
ne more biti uspešen, čeprav se trudi. Ali
obstajajo neformalni razgovori v sredinah
tudi o morebitnih težavah, kot so mobbing in ostale oblike pritiskov?
Nobena recesija ali slab gospodarski
položaj ne moreta biti in nikoli nista bila
izgovor, zaradi katerega je primanjkovalo medsebojne tolerance in spoštova-

infotok / marec / 1 / 2010

nja brez pritiskov. Vsak od nas bi moral
vedno imeti pred očmi pozitivne vrednote, po katerih bi morali živeti in delovati.
Obračati predalčke in kocke, risati sheme
in puščice je brez pomena, če za vsem
tem ne stojijo ljudje v pravem pomenu
besede, ki uživajo ugled in so zaradi svojega dela cenjeni. Pripravljenost mnogih
je sprejeti odgovorna dela, le poiskati
jih je treba in jim dati priložnost, da se
izkažejo. Ni vedno obraz ali ime tisto, ki
zagotavlja uspeh. Uspeh se pokaže po
opravljenem delu. Tudi nadobudnežev ni
treba iskati, samo okoli sebe se moramo
ozreti, pa bomo videli intelektualnega
potenciala, kolikor ga želimo.
V sindikatu smo vedno želeli ter vsaj
do zdaj precej uspevali zaščititi člane in
zaposlene pred vsiljenimi pritiski, nelogičnimi navodili v okrožnicah, šikaniranjem
in tako naprej. Velikokrat smo uspeli z
razgovori med podrejenimi in nadrejenimi ter v dialogu najti ustrezno rešitev.
Poskrbeti zase in za svoje pravice je najzahtevnejša stvar na svetu. Mnogo lažje
je urejati zadeve za druge in skakati v
žerjavico po kostanj, kot pa biti odvisen
in zavezan molku. Za zadnje obdobje je
bilo značilno tako imenovano spondelozerstvo, zaradi katerega nekateri še danes
trpijo velike bolečine.

Jurij Tretjak

naša raziskava – to so edini argumenti,
in veliko lastne volje, da sami poskrbimo
zase in za svoje rodove.
V upanju na uveljavitev hitrih, učinkovitih
in kakovostnih sprememb vas lepo pozdravljam.
Jurij Tretjak
Predsednik SDE Elektro Maribor d.d.

Zadnje dni novinarji bašejo rumeni in črni
tisk z velikimi naslovi o vsotah denarja za neke raziskave. Tem novinarskim
poročevalcem morda ni jasno, kakšne so
tiste raziskave. Od teh raziskav je odvisen
jutrišnji položaj zaposlenih v distribucijah.
Nihče nas ni podprl pri prizadevanjih za
zaustavitev prvotno zasnovane delitve
distribucijskih družb s strani direktorata za energetiko, nihče ni bil zaskrbljen,
kakšna bo usoda več kot 3300 zaposlenih, nihče ni ne v rumeni ne v črni tisk
pisal o morebitnem lastninjenju, ki ni bilo
po meri delavcev, ampak po meri nekaterih posameznikov.
Zdaj pa, ko smo uspeli v sindikatu zaustaviti drveči vlak privatizacije in pridobiti čas
za strokovno argumentacijo, da dokažemo sebi, delodajalcem in javnosti, kako
prav smo imeli, zdaj so vsi spet pametni
in polni moralnih naukov. Naša delovna mesta, naša distribucija, naš denar in
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·PORTNI DAN

a Besedilo: Karin Zagomilšek
a Fotografija: Meediaspeed, Zoran Višnjič,
Franci Prelog

Športni
dan
zaposlenih
18. februarja je potekal
športni dan zaposlenih.
Krasno vreme in zelo
dobra udeležba sta
pripomogla k dobremu
počutju. Ker pa, vsaj v tem
primeru, slika pove več
kot tisoč besed, si oglejte
slike.

Toplo sonce je še polepšalo zimsko športno vzdušje

Tek na smučeh

Navijači

Zaposleni na drsališču
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ŠPORTNI DAN

Veleslalom na pohorski strmini

Naši smučarji

Keglanje na ledu je nasmejalo zaposlene

Streljanje na hokejski gol

Pohorski pisker po športnih naporih

Nasmejani obrazi naših zaposlenih

Tekmovalci keglanja na ledu

Zaslužene nagrade za najboljše

infotok / marec / 1 / 2010

15

DEŽURNA SLUŽBA

a Besedilo in fotografija: Robert Lorenčič

Dežurna služba v Gornji Radgoni

Vodje pripravnosti in dežurni monterji na OE Gornja Radgona

Vsako leto se decembra na
Organizacijski enoti Gornja
Radgona sestanemo
delavci oddelka za
obratovanje in vzdrževanje
oziroma pripravnostnodežurne službe.
Na delovnem sestanku obravnavamo
aktualne teme in analiziramo delo v preteklem letu, tokrat naslednje teme: varstvo pri delu, baza tehničnih podatkov,
realizacija vzdrževanja, nadure, avtomatizacija SN-omrežja, navodila za obratovalno pripravljenost, obratovalno stanje
EEN, predaja informacij o odpravi okvar v
klicni center, načrt zaščite in reševanja ter
seveda aktualna problematika.
Iz analize leta 2009 je razvidno, da je
bilo to leto eno najtežjih glede števila
večjih okvar oziroma škodnih primerov,
saj smo jih zabeležili 199. Večje okvare
so se pojavljale tako pogosto, da smo jih
s težavo sproti reševali. Zato bomo žal
nekatere primere trajno sanirali šele leta
2010. Omeniti je treba, da smo imeli leta
2009 samo eno lažjo delovno nezgodo,
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in še ta se ni pripetila na terenu, ampak
v skladišču. Da je bilo delovnih nezgod
malo, sta verjetno pripomogli tudi dobra
usposobljenost in zavest sodelavcev.
Razen manjših sprememb obratovalnega
stanja naših elektroenergetskih naprav so
bile vse ostale točke dnevnega reda le za
osvežitev že usvojenega znanja. Tako kot
vsako leto pa se je razprava razživela pri
obravnavi nadur oziroma nagrajevanju
dežurne službe. Sklenili smo, da bo treba
dežurno službo oziroma pripravljenost
v prihodnje bolje in bolj enakopravno
nagrajevati, saj bomo le tako med sodelavci obdržali monterje in pritegnili tudi
druge, predvsem mlade. Pomembno je,
da mladi monterji zelo dobro obvladajo
stanje in lokacije naprav, zato jih uvajamo kot pripravnike dežurne službe, ki se
ob starih mačkih urijo za prevzem samostojnega dežurstva. Opažamo, da so ta
uvajanja izredno kratka, kar pomeni, da
imamo dober kader. Seveda se splošno
pomanjkanje monterjev v podjetju občuti
tudi v organizaciji dežurne službe.
Vreme nam je največ nevšečnosti povzročilo že januarja z obilico snega, ki se je
oprijemal tokovodnikov SN- in NN-omrežja. Že takoj 27. januarja 2009, prvi dan s
snegom, smo k odpravi okvar pristopili
z vso razpoložljivo delovno silo na enoti

in z delavci SE Gradnja Ljutomer. Poslovna stavba v Gornji Radgoni je bila skoraj
povsem prazna, saj smo bili vsi na terenu
in po svojih močeh prispevali k sanaciji
oziroma odpravi okvar. Kljub temu da so
bile razmere izredne, nam jih je uspelo v
treh dneh tako urediti, da smo četrti dan
priskočili na pomoč drugi enoti.
Pri tem je treba poudariti, da sta bili
angažiranost in požrtvovalnost dežurne službe in vseh sodelavcev, predvsem
terenskih, na zelo visoki ravni. Žal občinski veljaki niso opazili, da so bili delavci
premočeni in premraženi ter da so delali
neprekinjeno več ur. Hitro pa so v medijih
pokritizirali našo slabo organiziranost, kar
se nam zdi zelo krivično. Vemo namreč,
da so bile odprave dobro organizirane. V
spominu mi je ostalo jutranje srečanje na
sedežu enote, ko smo prihajali s terena
in vsi po vrsti poročali oziroma spraševali:
”Jaz imam vse rešeno. Je še kaj?” Kljub
izčrpanosti se je na obrazih sodelavcev
zaznal rahel nasmeh, nasmeh zmage.
Spretno in dobro delovanje dežurne službe najbolj opazimo ob večjih težavah,
zavedati pa se moramo, da so dežurni v
akciji oziroma v pripravljenosti vse leto.
Zato si zaslužijo veliko pohvalo, upam pa,
da v bližnji prihodnosti tudi malo večjo
nagrado.
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NADZORNIŠTVO ŠENTILJ

a Besedilo in fotografija: Matjaž Marko

Odprtje novih prostorov
na nadzorništvu Šentilj

Novi prostori nadzorništva Šentilj

Na začetku oktobra 2009
smo dočakali dan, ko so
bili namenu predani novi
poslovni prostori podjetja
Elektro Maribor d. d., ob
RTP Sladki Vrh. Namenjeni
so nadzorništvu Šentilj.
Ideja za izgradnjo novih poslovnih prostorov in s tem selitev delavcev nadzorništva
s sedeža OE Maribor z okolico na Vodovodni ulici 2 v Mariboru na novo lokacijo na
Sladkem Vrhu je bila izražena leta 2007.
Naslednje leto se je ob pridobitvi vse
potrebne dokumentacije začela gradnja
novega objekta, ki ima zdaj dve pisarni,
garderobo za monterje, prostor za priročno skladišče in sanitarije. Ob objektu sta
urejena nadstrešnica za službena vozila in
parkirišče za vozila zaposlenih.
Objekt RTP 110/20 kV Sladki Vrh, ob
katerem stoji zdaj še nova stavba nadzorništva Šentilj, je bil zgrajen leta 1977.
infotok / marec / 1 / 2010

Za transformacijo električne energije s
110 kV na 20 kV ima vgrajena dva transformatorja z nazivno močjo 31,5 MVA,
oba še obratujeta. Največji odjemalec je
tovarna Paloma, ki za svojo proizvodnjo
potrebuje kar celo moč enega trafota
(31,5 MVA). Drugi trafo pa pokriva ostalih sedem aktivnih 20-kV izvodov.
Nadzorništvo Šentilj obsega skoraj 200
km2 veliko območje, ki poteka na vzhodu od meje z nadzorništvom Lenart (pri
Pernici in po dolini Jakobskega Dola do
Trat), na jugu meji na nadzorništvo Levi
Breg (pri Počehovi) in nadzorništvo Hoče
(pri Kamnici), na vzhodu na nadzorništvo
Ruše (povezava v Bistriški Grabi). Na severu obsega ves obmejni pas z Avstrijo od
Zgornjega Slemena, Jurija ob Pesnici preko
Šentilja in Ceršaka do Trat (Cmurek). Na
območju nadzorništva je zgrajenih 186
transformatorskih postaj 20/0,4 kV, ki jih
napaja 180 km 20-kV daljnovodov in 28
km 20-kV kablovodov. Do odjemalcev,
ki jih je na nadzorništvu Šentilj približno
8.800, je speljanega 600 km prostovodnega nizkonapetostnega omrežja in položenih 250 km nizkonapetostnih kablov.

Morda ni zanemarljiv podatek, da je na
20-kV daljnovodih na nadzorništvu Šentilj
več kot 3.000 stojnih mest, na NNO pa je
oporišč več kot 15.000, kar skupaj pomeni več kot 18.000 oporišč.
Z rednim vzdrževanjem teh oporišč in
ostale elektroopreme, z rednimi pregledi EE-naprav, odpravo pomanjkljivosti,
manjšimi poseki, pravočasnim ukrepanjem ob vse bolj neugodnih podnebnih
razmerah (toča, ujme, viharji, težak sneg,
plazovi), predvsem pa s pristnim stikom z
našimi odjemalci se bo ukvarjala ekipa, ki
jo vodi vodja nadzorništva, v pomoč pa
mu bodo nadzorni monter, voznik tovornjaka in gradbeno montažna skupina
sedmih monterjev, od katerih bo eden
zadolžen za priročno skladišče elektromateriala.
Glede na današnje razmere, ki od vseh
zahtevajo predvsem zmanjšanje finančnih
sredstev v poslovanju, želimo ekipi na novi
lokaciji nadzorništva uspešno opravljanje
zastavljenih nalog. Seveda vse v smislu,
da so naši odjemalci električne energije
redno in kakovostno oskrbovani.
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ROGLA OPEN 2009

a Besedilo in fotografija: Aleš Damjanovič in arhiv Elektra Maribor

Elektro Maribor pokrovitelj
Rogla Open 2009

V družbi s Petro Majdič - junakinjo slovenskih src

Po skoraj dveh desetletjih
je Slovenija doživela
velik športni dogodek
svetovnega kova, svetovni
pokal v smučarskih tekih
za ženske in moške Rogla
Open 2009.
Čas med 18. in 20. decembrom 2009 ne
bi mogel biti bolj primeren, saj v zadnjem
obdobju Slovenci, predvsem po zaslugi
Petre Majdič in Vesne Fabjan krojijo sam
svetovni vrh tega športa. Celoten projekt
organizacije tekem za svetovni pokal za
ženske in moške, v katerem je imel vidno
vlogo tudi naše podjetje, je stal približno
pol milijona evrov.
Ob močnem sneženju in vetru, ki je v
sunkih dosegal tudi 28 km/h, je organizatorju uspelo organizirati tekmovanje
na najvišjem nivoju in se s tem vpisati na
zemljevid svetovni tekmovanj.
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Petra Majdič

Sprint v klasični tehniki so tekačice pretekle v razdalji 1,4 in tekači v 1,5 kilometra
dolgi progi. Prva je bila Norvežanka Marit
Bjoergen, druga pa Poljakinja Justyna
Kowalczyk.
Naša šampionka je s tretjim mestom navdušila blizu 4000 gledalcev in ponovno
dokazala, da je to disciplina, ki ji je pisana
na kožo.
Vesna Fabjan je izpadla v četrtfinalu. Katja
Višnar je, po težavah z astmo, končala že
v kvalifikacijah, kot tudi Maja Benedičič in
Alenka Čebašek.
Slovenska smučarska tekačica Petra Majdič je, drugi dan svetovnega pokala na
Rogli na 15 kilometrov dolgi preizkušnji
s skupinskim startom v klasični tehniki,
osvojila sedmo mesto, potem ko je približno na desetem kilometru padla. Finka
Aino Kaisa Saarinen je na vzponu pred
osrednjim stadionom nenadoma stopila
iz svoje smučine pred Majdičevo, ji pohodila smuči, slovenska tekmovalka pa je
izgubila ravnotežje in padla.

Po padcu je Majdičeva nazadovala na
deseto mesto, povsem izgubila ritem in
koncentracijo. “Samo tuhtala sem, kaj
naj storim. Kar izgubila sem se. To se ne
dela tako. Točno je vedela, da sem poleg
nje, pa je vseeno to naredila. In ni bilo
prvič. V cilju se mi je sicer opravičevala,
ampak kaj mi to pomaga. Čutila sem, da
zmorem več, tudi kriza na 7.5 kilometra
je že bila za mano, potem pa to. Ko je
nastala luknja, se nisem več mogla priključiti vodilnim, če sem se še tako trudila. V cilju sem samo zajokala. Prav je,
da so jo diskvalificirali, ampak škode se
ne da popraviti,” je Majdičeva povedala
o pripetljaju, ki še zdaleč ni osamljen.
”Švedske in finske tekmovalke znajo biti
agresivne, tega se zavedamo. Še preden
smo vložili pritožbo, so do nas prišli predstavniki Mednarodne smučarske zveze in
nam povedali, da so Saarinenovo diskvalificirali zaradi nešportnega obnašanja. To
je prav, saj se je to že dogajal in to ne
samo v sprintih,” pa je po tekmi povedal trener Ivan Hudač, ki je še dodal, da
je z nastopi svojih varovank zadovoljen,
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BOŽIČEK

a Besedilo: Karin Zagomilšek a Fotografija: arhiv Elektra Maribor

Božiček
na obisku

Zadnji napotki Andreja Lunežnika trenerju
Ivanu Hudaču

morda je nekoliko več pričakoval le od
mlajših, ki so na Rogli dobile priložnost.
Do nove zmage je prišla Poljakinja Kowalczykova, drugo mesto je osvojila Norvežanka Bjoergen in tretje Švedinja Haag.

Božičkov objem

Pri moških, ti so tekli na 30 kilometrov,
se je nove zmage na Rogli, že v soboto
je bil najboljši v sprintu, veselil Norvežan
Northung. Svetovni prvak do 23 let iz
Medvod leta 2006 se v Sloveniji očitno
dobro znajde, saj je sicer izraziti sprinter,
tokrat pa je odlično tekel tudi na distanci. Northung, ki je 6. januarja dopolnil 24
let, je vseskozi tekel blizu vodilnim, nato
pa je v zadnjem vzponu silovito potegnil
in v svojem značilnem sprinterskem slogu
na mah ugnal šest tekmovalcev ter se v
ciljni ravnini suvereno veselil nove zmage.
Drugo mesto je osvojil Rus Legkov, tetji
pa je bil njegov rojak Vjalegžanin. Edini
slovenski predstavnik Domen Potočnik je
odstopil dva kroga pred koncem.
Na koncu bi rad poudaril, da se Elektro
Maribor zaveda, da podpora okolju v
katerem deluje, pomembno vpliva na
njeno poslovanje in razvoj. Širši skupnosti
zato že vrsto let pomaga k bolj razgibanemu življenjskemu slogu in h kakovostnem življenju nasploh. Svojo družbeno
odgovorno držo smo ponovno pokazali
s podporo omenjenega dogodka, ki je v
celoti uspel.
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Na koncu pa ... darila

V decembru, ki je sicer že zdavnaj
mimo, vendar imamo nanj lepe spomine, je otroke naših zaposlenih obiskal
Božiček. Z njim so se pogumno pogovarjali. Dobra volja pa se je prijela tudi
staršev. Ogledali smo si predstavo, se

malo posladkali in poklepetali. Po predstavi pa je Božiček otrokom razdelil presenečenja, na katera so nestrpno čakali. Brez dvoma ga bomo tudi ob koncu
leta 2010 z veseljem povabili medse.
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XVII. ZIMSKE IGRE EDS

a Besedilo : Timotej Čelofiga a Fotografija: arhiv Elektra Maribor

XVII. zimske igre EDS,
Rogla, 30. januar 2010
Za nami so XVII.
zimske športne igre
elektrodistribucije
Slovenije. Letošnji
organizator, družba
Elektro Maribor, je za kraj
dogajanja izbrala zimski
smučarski center na Rogli.
Ob ne preveč radodarni
zimi nam je prav na dan
iger vreme postreglo
z novo pošiljko snega,
vendar smo organizatorji
kljub temu uspeli
zagotoviti dobre pogoje
za izvedbo tekmovanja.

Prvi tekmovalci so se začeli zbirati kmalu
po 8. uri. Tisti z najvišjimi cilji so se posvečali preverjanju vremenskih razmer in
optimalnemu pripravljanju opreme, kar
je pomenilo tudi merjenje temperature in
pripravo drsnih površin smuči. Vsi ostali
pa so se pred tekmovanjem predvsem
družili.

sekunde prehitela svojo sodelavko Andrejo Bezjak.

Veleslalom

V prvi moški kategoriji v smučarskih tekih,
ki se je podala na smučino, se je v silovitem
boju za prvo mesto tik pred ciljem zgodil
padec vodilnih. Zmedo je najbolje izkoristil
Milan Borko, ki je Elektru Maribor tako prinesel drugo zmago v posamezni kategoriji.

Tekmovanje so odprle veleslalomistke z
vožnjo v treh kategorijah. Kljub prvemu
mestu Andreje Ulbin v kategoriji žensk
nad 45 let je ekipa Elektra Maribor zasedla 4. mesto, sicer pa je zanesljivo prvo
mesto dosegla ekipa Elektra Gorenjska, ki
je z naskokom 30 točk in več premagala
ekipo Elektra Celje in Elektra Ljubljana.

Ženski veleslalom
Z bistveno tesnejšimi izidi so veleslalom
nadaljevali tudi moški. Ob petih tekmovalnih kategorijah je z minimalno prednostjo
2 točki slavila ekipa Elektra Primorska in s
tem odvzela prvo mesto Elektru Gorenjska v disciplini veleslalom, na koncu pa
tudi skupno prvo mesto v vseh disciplinah. Drugo in tretje mesto sta tako osvojili Elektro Gorenjska in Elektro Celje.

Moški veleslalom
Po dobri uri in pol ter prvi polovici tekmovanja se je že kazal morebitni skupni
zmagovalec, ki je roko na srce res bil tudi
prvi favorit. Za dokončno potrditev rezultatov je bilo treba počakati še na smučarske teke, ki so postregli s spektakularnimi
padci, odličnimi rezultati in zavzetostjo
posameznikov, da kljub težkim razmeram
na progi dosežejo čim boljši izkupiček.

Teki
V treh kategorijah teka na smučeh v ženski konkurenci je precej prepričljivo zmagala ekipa Elektra Gorenjska, ki je za 18
točk prehitela ekipa Elektra Celje ter za
50 točk ekipo Elektra Ljubljana. V ženski kategoriji se je najbolje izkazala Erika
Juvan iz Elektra Celje, ki je za 18 stotink
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Tudi zaradi zavzetosti obeh tekmovalk se
že veselimo naslednjih zimskih iger, ko
bosta spet imeli možnost dokazovanja
tehnične in kondicijske pripravljenosti.

Ženski tek

V nadaljevanju smo si ogledali različne
dvoboje med posamezniki ter solo sprinte, kjer je izstopal Marko Rupnik iz Elektra
Primorska, ki je z najboljšim rezultatom v
tekih za minuto in pol premagal vso konkurenco.
V petih kategorijah moških tekov je največ
pripravljenosti spet pokazala ekipa Elektra
Gorenjska, ki je z več kot 50 točkami prednosti prehitela ekipo Elektra Ljubljana in z
več kot 70 točkami ekipo Elektra Celje.

Sklep
S seštevkom točk po vseh kategorijah
je zanesljivo in pričakovano slavila ekipa
Elektra Gorenjska, sledita pa ji Elektro
Celje z drugim in Elektro Ljubljana s tretjim mestom. Četrto mesto je tako pripadlo ekipi Elektra Primorska, peto pa ekipi
Elektra Maribor.
Igre so se zaključile z razglasitvijo rezultatov, podelitvijo kolajn in pokalov najboljšim ter predajo zastave naslednjemu
organizatorju – Elektru Primorska.
Vsem sponzorjem in donatorjem se
zahvaljujemo za podporo, vsem sodelujočim za pripravo in izvedbo iger, vsem
tekmovalcem in tekmovalkam za izredne
rezultate in dobro voljo, vsem gostom pa
za sodelovanje v zimskih igrah.
V pričakovanju naslednjega snidenja vas
vse pozdravljamo in vam želimo še veliko
zimskih športnih užitkov.
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XVII. ZIMSKE IGRE EDS

Rezultati iger
ÎENSKI VELESLALOM
Elektro
Gorenjska

Elektro
Celje

Elektro
Ljubljana

Elektro
Maribor

Elektro
Primorska

Točke

120

90

86

75

40

Mesto

1.

2.

3.

4.

5.

MOŠKI VELESLALOM

Prihod tekmovalcev

Elektro
Primorska

Elektro
Gorenjska

Elektro
Celje

Elektro
Ljubljana

Elektro
Maribor

Točke

160

158

144

133

98

Mesto

1.

2.

3.

4.

5.

Elektro
Gorenjska

Elektro
Celje

Elektro
Ljubljana

Elektro
Primorska

Elektro
Maribor

Točke

134

116

84

44

26

Mesto

1.

2.

3.

4.

5.

Elektro
Gorenjska

Elektro
Ljubljana

Elektro
Celje

Elektro
Primorska

Elektro
Maribor

Točke

198

142

127

111

105

Mesto

1.

2.

3.

4.

5.

ÎENSKI TEK

MOŠKI TEK

Mesto

Podjetje

V ciljni areni

Število točk

1. mesto

ELEKTRO GORENJSKA

610

2. mesto

ELEKTRO CELJE

477

3. mesto

ELEKTRO LJUBLJANA

445

4. mesto

ELEKTRO PRIMORSKA

355

5. mesto

ELEKTRO MARIBOR

304
Udeleleženci zimskih iger
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POTEPANJE

a Besedilo in fotografija: Milan Veršič

Potepanje po Ameriki
SE elektro gradnje Ljutomer

Obiranje borovnic

Ameriški tovornjak

Vtisi s potepanja po
Združenih državah
Amerike so res enkratni,
saj je bil prvi obisk kot
v raju. Prvič sem obiskal
ZDA, natančneje Florido,
v našem zimskem času,
ko je bilo pri nas okoli
ničle, pri njih pa približno
30 stopinj Celzija. Od
takrat sem bil tam še
trikrat. Vsak obisk je
trajal približno mesec dni.
Prevozil in spoznal sem
veliko držav, največ časa
pa sem preživel v državi
Michigan in državi Illinois.
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Ribištvo na čolnu Kallamazco river

Že sam pogled na letališčih v ZDA je drugačen kot pri nas. Nihče ne hodi sem ter
tja. Vsi čakajo v vrstah, da opravijo formalnosti in prevzamejo prtljago. Potem
pa na ceste, kjer je nepopisna gneča,
avto na avtu, pa kljub temu nobeden ne
upa voziti več, kot je dovoljeno. Ob znaku
stop vsi obvezno ustavijo. Plaže pa so kot
v filmih, ki jih gledamo po televiziji.
Državo Florida krasi nacionalni park
Everglades. Znan je po aligatorjih, ki jih
lahko opazuješ med vožnjo s čolnom
hovercraft. Leva stran Floride je znana
po beli peščeni plaži ob mestu Clearwater, kjer imaš zaradi bele mivke občutek,
kot da hodiš po soli. Ko zapuščaš Florido, si vesel, da ni bilo nobenega orkana,
ki pogosto prizadenejo to območje in bi
prav gotovo pometel vse floridske hiše iz
lesa kot za šalo. Vsekakor je Florida vredna obiska. Veliko je tam videti, zato si je
treba zanjo vzeti vsaj dva tedna.
Pot sem nadaljeval v državo Georgia. V
spominu mi je ostala po številnih kamerah na drogovih ob avtocestah in ostalih

križiščih. Tako dobiš občutek, da nekdo
spremlja vsak tvoj korak. V mestu Chattanooga v zvezni državi Tennessee se
lahko na poti ustaviš v številnih motelih,
da se po naporni vožnji spočiješ. Vožnje
iz kraja v kraj trajajo dolgo, tudi 13 ur in
več. V teh motelih lahko prenočiš in se
naješ do onemoglosti, saj hrana stane
10 dolarjev. Za ta denar dobiš, kolikor
lahko poješ. Pijačo ti strežejo nenehno,
takoj ko malo popiješ, ti že dolivajo –
dobiš led in pepsi, vsega skupaj pol litra.
Po potovanju po zvezni državi Kentucky,
kjer je polno rančev s konji, ki se gibljejo po velikih površinah, pride na vrsto
država Indiana in potem končno mesto
Michigan. Leži ob največjem jezeru in
ima skoraj enako podnebje kot pri nas,
le da je 6 ur časovne razlike. Imajo veliko
farm s prodajo pridelkov, kot so borovnice, breskve, kumarice in tudi grozdje.
Tam sem se ustavil pri stricu, ki ima ranč
z borovnicami. Prideluje jih na približno
10 hektarjih, obirat pa jih pridejo sezonski delavci z Jamajke in iz Mehike, ki
imajo hitre prste za obiranje. Vročina jih
infotok / marec / 1 / 2010

POTEPANJE

Ameriški daljnovod

VoÏnja z voja‰kimi vozili

VoÏnja po reki Mississipi

Sears Tower od spodaj

ne moti, saj se oblečejo, kot smo mi vajeni pozimi. Borovnice se obirajo ročno, da
dosežejo višjo ceno na trgu. Dober obiralec lahko v enem dnevu zasluži do 100
dolarjev. Ko so že dovolj zrele, borovnice
škropijo z majhnim letalom, ki leti samo
en meter nad njimi, in to so pravi akrobati. Tudi sam sem se pridružil ter pomagal
pri prebiranju borovnic in razvozu v razne
hangarje, kjer borovnice prepakirajo za
nadaljnjo obdelavo. Borovnice sem vozil
tudi v Chicago, kjer jih porabijo za vse
vrste hrane in drugih stvari.
V Chicagu sem si ogledal znameniti Sears
Tower, zgradbo, visoko 442 metrov, s
108 nadstropji. Če se hočeš povzpeti na
ta nebotičnik, te pregledajo strožje in
natančneje kot pri vkrcavanju na letalo.
Osupljivo je, ko stojiš na steklu in vidiš
pod sabo ljudi, ki hodijo po ulici. V Chicagu je tudi lep akvarij, kjer najdeš številne vrste rib z vsega sveta. Ko se voziš
po mestu med ulicami, bi si marsikdo
mislil, kako se tu znajti. Poznati pa moraš
le strani neba, ker se številke ulic večajo
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proti jugu in obratno ali pa na zahod in
vzhod. Še ena zanimivost države Illinois
je, da so hitre ceste plačljive. Za 10 kilometrov vožnje je treba plačati 1 dolar,
lahko pa tudi več.
Pot me je nato vodila proti državi Wisconsin, kjer levo in desno ob avtocesti
vidiš polja, ki se razprostirajo v neskončnost. Nepozaben je postanek v Wisconsin
Dells, kjer je veliko vodnih parkov s tobogani in drugimi zanimivostmi. Zato ta kraj
lahko obiščeš pozimi in poleti – vedno se
nekaj dogaja. To so zelo velike površine
z oznakami, podobnimi tistim na avtocestah. Voziti se je mogoče tudi s starimi
vojaškimi vozili po reki in cesti, po hribu
in klancu, vsepovsod, kjer je možno. Ko
zapuščaš te prelepe kraje, ti je kar žal,
da moraš naprej. V državi Minnesota je
polno majhnih jezer. Na razpolago ti dajo
čolne z motorji ali brez njih, kupiš lahko
karte za ribolov in že loviš. V Ameriki se
kupujejo karte za ribolov za posamezno
državo in stanejo približno 30 dolarjev.
Tudi orožje imajo pri vsaki hiši, tako da

zvečer lahko slišiš pokanje iz raznih pušk.
Še ena zanimivost – če pride srna na
tvoje ozemlje, jo lahko ustreliš, seveda če
je lovna sezona.
Morda le še besedica o ameriških plačah. Izplačujejo jih vsak teden. Njihova
tedenska plača je približno tolikšna kot
naša mesečna, življenjske potrebščine
pa so enako drage kot pri nas. Moj splošni vtis je, da če tam želiš delati, si lahko
privoščiš veliko več kot pri nas za enako
delo. Priporočam vam obisk katere koli
države v Združenih državah Amerike, saj
ima vsaka svoj čar, v vsaki lahko doživiš in
vidiš veliko zanimivega.
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STRES

a Besedilo: Karin Zagomilšek

Stres: lahko nam koristi ali škodi
Optimalna raven stresa = največji dosežki brez uničujočih posledic
O stresu se danes veliko
govori. Moderno je biti
pod stresom, ker to
pomeni, da delaš, da si
pomemben. Ker pa je
doživljanje stresa zelo
subjektivno in odvisno
od posameznika, je težko
določiti “kdaj si pod
stresom”.
Živimo v času in okolju, ki cenita predvsem materialne dobrine. Vedno se nam
mudi in ne najdemo dovolj časa zase.
Vrženi smo v tok življenja, ki nas obrača
in vrtinči, tako da sploh ne utegnemo
pomisliti ali je takšno življenje dobro.
Dr. Radovan Starc: “Stres ni samo psihična obremenitev, temveč niz bioloških reakcij v našem organizmu, nanj
pa se odzivamo zelo različno.”

telo ter postopno pripeljejo do okvare ali
bolezni. Stres je lahko dejavnik tveganja
za razvoj ateroskleroze, poveča nagnjenost k uživanju poživil in pomirjeval,
manjša je telesna aktivnost, večja prepirljivost (tako se zapletejo v nove stresne
situacije), nespečnost, pojavijo se srčnožilne bolezni, presnovne bolezni (sladkorna bolezen tipa II), psihiatrične bolezni
(depresija), glavoboli …

Simptomi
Tipično znamenje je občutek stalne negotovosti ali smo dovolj dobri, če nismo
pohvaljeni oziroma če vsega odlično ne
opravimo. Če temu prištejemo še povečano storilnost, občutek kronične utrujenosti, ki jo spremlja tesnoba, občutek
ujetosti ter panični napadi, govorimo že
o izgorevanju. Če pa smo še vse bolj razočarani, prestrašeni in depresivni ter nam
zmanjka moči za vstati iz postelje, smo
doživeli izgorelost.
Andreja Pšeničny: “Če smo prepričani, da
smo dovolj dobri samo takrat, kadar smo
svoje delo odlično opravili, je glavni izvor
stresa v nas, čeprav se nam zdi, da odličnost od nas pričakujejo tudi drugi.”

Stres tudi koristi

Obvladovanje stresa

Stres ni vedno negativen. Nekaj stresa ne
škoduje, ampak nam lahko življenje začini. Ne sme pa ga biti preveč. Določena
mera stresa nam pomaga, da se spopademo z življenjem. Vsak od nas ima svojo
posebno mero za stres.

Stres je najbolje preprečevati, kar pa ni
vedno lahko. Za to so potrebni znanje,
izkušnje, racionalnost in druge lastnosti.
Ko se soočimo s problemom, se moramo
odločiti ali se bomo z njim spopadli ali se
mu bomo izognili.

Kadar govorimo o pozitivnem stresu mislimo na stres, ki nas z vrsto telesnih “dogajanj” (večja budnost, pogum, pospešen
utrip srca, večja moč in hitrost mišic …)
pripravi na nastop. Kadar razmere doživljamo in presojamo kot obvladljive,
potem je stres pozitiven in nas spodbuja.

Pri obvladovanju posledic stresnih reakcij
pomaga redna telesna aktivnost, urejen
življenjski slog, zdrava prehrana, urejena
socialna mreža, hobiji, realni cilji, dovolj
počitka in spanja, sproščanje in izogibanje poživilom.

Kdaj je stres negativen?
Pretirana mera stresa pripelje do negativnih učinkov – blokade možganov in
mišic. Za negativni stres so značilne stalne
in pretirane stresne reakcije, ki izčrpavajo
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Stresa ne zdravimo! Z njim se soočimo
ali se mu umaknemo. Zdravimo lahko le
posledice stresa.

Preberite spodnja vprašanja in sami
sebi odgovorite z Da ali Ne.
Kaj v zadnjem času opazite pri sebi?
• Tesnobo, nemir, napetost, zaskrbljenost?
• Potrtost, občutek nemoči in obupa,
depresijo?
• Razdražljivost, jezo, napadalnost in
nepotrpežljivost?
• Nezadovoljstvo, pretirano občutljivost, pomanjkanje samospoštovanja
in nezanimanje za okolje?
• Težave z zbranostjo, pozornostjo,
neodločnost?
• Pozabljivost?
• Občutek preobremenjenosti in utrujenosti?
• Občutek neučinkovitosti, neuspešnosti?
• Nespečnost, razbijanje srca, motnje
prehranjevanja, splošno mišično
napetost, glavobol?
• Težave v spolnosti, v odnosih z ljudmi in na splošno v komunikaciji?
Ali ...
• Zjutraj takoj, ko se zbudite, že mislite na stvari, ki jih morate urediti?
• Zvečer preden zaspite, razmišljate o
tem, česa vse danes niste naredili?
• Se vam zdi, da imate vedno premalo časa?
• Imate v svojem življenju osebe na
katere se lahko zanesete?
• Se počutite preobremenjeni z delom?
• Imate občutek, da vam vedno
pogosteje vse zraste čez glavo?
• Imate najmanj 1 uro na dan samo
zase?
• Imate občutek, da stvari dobro tečejo le, če sami poskrbite za vse?
• Se lahko popolnoma sprostite?
Če ste več odgovorom pritrdili, je
verjetno, da je stres že postal vaš
način življenja!
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PUSTNI KARNEVAL

a Besedilo in fotografija: Bernarda Kos in Zvonko Črešnik

50. pustni karneval
na Ptuju
5 najpogostejših zmot o
stresu
1. Stres je neizbežen.
NI RES. Ljudje se namreč na enako situacijo različno odzivamo - eden bo doživel
visoko stopnjo stresa, medtem ko bo za
drugega ista situacija malo ali sploh ne
obremenjujoča.
2. Stres mine sam od sebe.
NI RES. Če se s stresom ne soočimo, se v
nas nalaga in lahko povzroči trajne negativne posledice na naše zdravje. Čakanje,
da stres mine sam od sebe, nikakor ni
koristno.
3. S stresom se ne moremo spoprijeti
sami.
NI RES. Stres je le beseda, ki jo uporabljamo za opis na stotine različnih situacij
in pritiskov, s katerimi se soočamo v vsakodnevnem življenju in v nas povzročajo
občutek zaskrbljenosti, tesnobe, nemira
in včasih celo jeze. Vprašati bi se morali,
kaj lahko storite, da boste lažje kos stresu in katere težave vas tarejo ter kako jih
lahko uspešno premagate, da boste v
življenje znova vnesli mir in zadovoljstvo.

Nebe‰ki zbor na karnevalu

4. Naravna zdravila so blažev žegen.
NI RES. V stresni situaciji, ko moramo
normalno funkcionirati, si lahko učinkovito pomagamo z naravnimi zeliščnimi pripravki, ki vsebujejo baldrijan ali meliso.
5. Stres ne povzroča nobenih posledic.
NI RES. Preobilica stresa povzroča številne bolezni.

Viri:
http://www.lek.si/slo/skrb-za-zdravje/stres/
http://www.ezdravje.com/si/zivcevje/stres/
Who are you?, Malcolm Godwin
http://www.5minutzasprostitev.com/o_stresu/kako_
prepoznate_stres/
Finance, 22.2.2010
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Pav

Ptuj je tudi letos med 6. in 16. februarjem
oživel v rajanju in povorkah brezštevilnih mask. Mestu je zavladal pravi pustni
demon s pomočjo letošnjega princa karnevala Bernarda Ptujskega. Ob prevzemu
oblasti v mestu v času pusta je ukazal:
Zapovedujem vam in vas pozivam,
da si v času karnevala strgate vsakdanje dolgočasne obraze in nadenete
barvite maske pusta in veselja ter se
pridružite vsem nam s pesmijo v srcu
in nasmehom na licu. Naj bo 50. karneval naš praznik veselja in zabave.
Po mestnih ulicah je odmevalo od kurentovih zvoncev, plesnih ritmov priznanih

Izvolite krof

slovenskih in tujih glasbenikov ter rajanja tradicionalnih mask. Nedeljski karneval si vsekakor zasluži naziv največjega
pustno–karnevalskega dogodka v Sloveniji, ki dobiva sloves mednarodne prireditve. Ogledalo si ga je preko 60.000
obiskovalcev, ki so se lahko okrepčali s
krofi in žlahtno kapljico. Sodelovalo je
3.080 nastopajočih mask v 97. skupinah
iz 11. držav. Letošnja povorka je bila
drugačna iz vidika sodelujočih skupin,
saj so dale poudarek prav 50. obletnici - abrahamu. Posebna komisija je po
končanem karnevalu v karnevalski dvorani podelila nagrade najbolj domiselnim skupinam.
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Besedilo Branka Gradišnika,
a,
ih Danijela Trstenjak
po začetni ideji in lik
Zvonka Čoha.
ćović
z ilustracijami
Branko Ba
Oblikoval:

OBVLADOVANJE STIKOV

a Besedilo: Janez Tement

Obvladovanje stikov z odjemalci
1. Stiki z odjemalci
Stiki z odjemalci se vzpostavijo s klici na
telefonski številki (02) 22 00 115 – splošne informacije in (02) 22 00 105 – prijava
okvar, ob obiskih strank v informacijskih
pisarnah po vseh organizacijskih enotah in
na upravi podjetja ter po elektronski pošti
na naslov info@elektro-maribor.si in pisno
po navadni pošti.

2. Analiza stikov
V Tabeli 1 je prikazano število stikov z odjemalci, ki smo jih obvladovali po različnih
komunikacijskih kanalih. Ugotavljamo, da
se število stikov zaradi splošnih informacij
povečuje, tako da je bilo za 10 odstotkov
višje kot leta 2008. Ocenjujemo, da se bo
število stikov še povečevalo tudi v naslednjih letih, saj bodo tudi zahteve odjemalcev po dodatnih informacijah še večje.
Bistveno se je povečalo komuniciranje z
odjemalci po elektronski pošti na naslov
info@elektro-maribor.si. Zaradi vedno večjega števila uporabnikov interneta in našega
hitrega odgovora se je število teh stikov
povečalo za 38 odstotkov. Ob stikih s strankami ponujamo tudi brezplačno spletno
aplikacijo eStoritve, po kateri si lahko odjemalci nekatere stvari uredijo kar od doma.
Leta 2009 smo v programu klicnega centra začeli beležiti čas trajanja odprave
okvare, kar pomeni, da je omogočena
sledljivost celotnega procesa od prejetega klica do odprave okvare.
Graf prikazuje primerjavo najpogosteje
zabeleženih stikov zaradi splošnih informacij. Očitno se povečuje število stikov
zaradi informacij o dolgu in razlage računa. Prav tako je v porastu število sklenjenih pogodb zaradi sprememb naslovnika,
lastnika ali plačnika.

Tabela 1: Število vseh stikov (razen okvar) leta 2008 in 2009

Zap. št. Vrsta stika

I-XII 2008

I-XII 2009

INDEKS

1.
		

Klici na telefonsko številko –
splošne informacije (02) 22 00 115

60.935

65.215

107

2.
		

Osebni obiski odjemalcev v informacijskih
pisarnah in naši obiski pri odjemalcih

69.565

79.197

114

3.

Elektronska pošta (info@elektro-maribor.si)

2.321

3.206

138

4.

Pošta iz vložišča na upravi

5.891

5.658

96

5.

Skupaj vsi stiki – splošne informacije

138.712

153.276

110

I-XII 2008

I-XII 2009

INDEKS

37.756

31.026

82

Tabela 2: Število stikov zaradi okvar leta 2008 in 2009

Zap. št. Vrsta stika
1.

Klici s prijavo okvar (02) 22 00 105

23.604

Informacija o saldu ali dolgu
11.492

Izredni obraãun na zahtevo odjemalca

I - XII 2008

13.515
13.519

Vnos stanja števca
10.453

Podpisana pogodba
6.231

V podpis poslana pogodba

7.044

Razlaga raãuna

26.624

14.004

I - XII 2009

13.269

9.887
9.272

7.562
6.356

Sprememba višine obroka-kWh
1.483

Poslani dopis

4.639

3.114
4.049

Kontrola višine obroka

3.694
3.890

Odjava odjemalca
Inf. glede sprememb naslova, lastnika, plaãnika

2.373
2.668

Informacija o opominu

1.654
2.606
2.401
1.703

Izpis kopije raãuna
Informacije glede e-storitev

184
1.347

Informacija o odklopu in priklopu

777
1.204

Kreiranje naloga za izredno kontrolo mm

1.078
984
870

Reklamacija oz. popravek raãuna
Preložitev odlog plaãila

715
725

Odlog plaãila

715
725

Inf. o spremembi tarifne skupine ali stikalne ure

587
671

Sprememba tarifne skupine ali stikalne ure

716
635

Inf. glede preložitve plaãila

704
589
13.863

Ostalo
Nešifrirano

2.945

0

5.000

21.137
16.635

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Graf: Primerjava najpogostejših stikov leta 2008 in 2009
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V POKOJ

a Besedilo in fotografija: Irena Podgrajšek

Upokojil se je zadnji vodja
motorne delavnice gospod
Bojan Hüttl
Že leto dni je, odkar sem se pri sebi
odločila, da za Infotok ne bom več
pisala. Odločitev sem sprejela zaradi
razočaranja nad zavrnitvijo objave
članka o resničnem stanju in počutju zaposlenih v kovinski delavnici.
O delavnici, ki je danes samo še bled
odsev nekdaj ene, zraven motorne,
od največjih v Remontnih delavnicah
Radvanje. Pa še kar pišem, zavestno,
samo lažje vsebine. Preprosto zato,
ker želim pisati o delavcih, službenih dogodkih, o majhnih radostih,
velikih življenjskih uspehih posameznikov, pa tudi o razočaranju, jezi in
žalosti, o življenju. Zelo pomembno
se mi zdi, da se nekatere stvari zapišejo, saj s tem postanejo trajne, da
se naredi posnetek nekega obdobja
in življenja med nekimi ljudmi. Seveda ni enostavno na papir s pravimi
besedami zapisati, kar čutiš in misliš.
Trudim se, da sem razumljiva, vendar
se prepustim tudi intuiciji ter zapišem
tisto, kar čutim, tako da besede same
padajo na papir.
Namen tokratnega prispevka je, da
poskusim opisati, kako lepo smo se imeli
v gostišču Poštela v Radvanju zadnji januarski petek. Odzvali smo se vabilu na srečanje, ki nam ga je zdrav in zadovoljen ob
odhodu v pokoj namenil gospod Bojan
Hüttl. Bil je za gospodom Živko Kondradom, Maksom Starčičem in Dušanom
Butkovičem zadnji vodja motorne delavnice, tik pred njeno ukinitvijo. Na srečanju je bila povedana tudi ena od mnogih
šal v tej delavnici: ”Ko je prišel Bojan za
šefa, pa je šlo vse k hudiču. Motorno so
kar zaprli.” Seveda, to je bila samo šala,
ne gola resnica. Resnica se je skrivala drugje, vendar o tem danes ne bom pisala.
Bojan je bil človek, ki je v službi izkoristil
priložnost za napredovanje. Rekli so, da
je bil ljubljenček gospoda Mirana Pernarčiča, šefa, saj ga je zelo cenil. Vemo,
zakaj. Začel je v skupini, ki je previjala
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Odhodnica

večje VN-motorje, komutatorje, po odhodu gospoda Pernarčiča, vodja te skupine,
in po Butkoviču, vodji celotne delavnice.
Ukinili so mu delavnico, ljudi, s katerimi
je delal, razporedili drugam, njega pa v
pisarno. Vse je znal sprejeti tako, kot to
naredi samo pokončen in samozavesten
človek, ki zaupa v svoje sposobnosti in se
ceni. Videla sem ga kot človeka, ki se je
znal hitro prilagoditi in novemu vodstvu
dokazati, da je odločen in samostojen
delavec, ki se ne boji in ne upira novostim, tehnološkemu napredku. Z računalnikom sta postala prijatelja, vse njegove evidence pa točne. Toliko o našem
zadnjem vodji motorne delavnice, ki je
bila ustanovljena kot prva delavnica na tej
lokaciji in prva ukinjena. Z njeno ukinitvijo se je začel tihi večletni propad celotne
enote Remontnih delavnic Radvanje.
Vse pa so zaživele tisti petkov večer. Na
srečanje je Bojan povabil vse sedanje in
nekaj nekdanjih sodelavcev. Prišli smo

in vzdušje je bilo fantastično. Obsedela
sem in opazovala dogajanje, poslušala, v
svoji glavi že pisala ta članek ter si ob tem
resnično zaželela, da bi znala na papir
prenesti vso pozitivno energijo in čustva
veselja, dobre volje, lesk iskrečih se oči ob
srečanju ljudi, ki jih lahko združijo samo
taki enkratni dogodki. Kljub temu se je
lahko začutilo tudi obžalovanje, da sta
se življenje in delo v tej delavnici zaključili
tako, kot sta se.
Za istimi mizami smo ponovno skupaj
sedeli z Boštjanom Topolovcem, Igorjem Lavrenčičem, Jožekom Colnaričem,
Tedijem Butkovičem, Bojanom Kauklerjem, Hildo Matijašič, prišel je tudi Stanko
Gril, pa Jože Veltrusky. Zaradi bolezni so
manjkali David Gril, Robert Novak, Majda
Korošak. Žal ni bilo Romana Kukovca,
Bogdana Mešička, Franca Reicha in Bojana Zimška. V majhni sobi gostišča so se
združevali spomini na čase, ki jih ni več.
Veliko smeha, obujanja spominov, pri-
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V POKOJ

a Besedilo: uredni‰tvo Infotoka

Razgovori
z upravo
Razgovori z upravo bodo potekali,
kot že ustaljeno, vsak 2. ponedeljek
v mesecu, med 16.00 in 17.30. Za
razgovor je potrebna le predhodna
najava v tajništvu uprave na telefonsko številko 111.
Razgovori bodo:
12. april 2010,
10. maj 2010.

a Besedilo: uredni‰tvo Infotoka
Srečanje s sodelavci

povedovanja zgodb, opisovanja ”motornega” načina življenja sem slišala tisti
večer. O tem, kako so gospe Mili, prvi naši
tajnici, ponudili lesene napolitanke, pa
je zagrizla v les, kako so Hildi na hrošča
namestili predmete, ki jih je na začudenje
očividcev pripeljala prav do svojega bloka
na Teznem, pa kako so s čilijem namazali kavne skodelice svojih sodelavk, kako
so zbirali denar za nakup žganih pijač
amara in grenkega pelinkovca, pa kako
so si moški z ”drotpiršnami” zaščitili svoja
”premoženja” pred udarci nasprotnikov.
Salve smeha je sprožilo ponavljanje tega
dogodka. Nekdanji sodelavec, ki je bil
za to naključno izbran, se je odzval prav
tako, kot se je pričakovalo. Roka se je
samodejno sprožila v bran. Nasmejali smo
se prav do solz. Kot njihova sodelavka iz
”bele hiše” sem bila velikokrat med njimi,
vendar sem šele na tem srečanju začutila,
kako krasno je dihala ta delavnica in kako
radi so se imeli. Ponovno sem se zavedla,
da sem delala v krasni druščini in z neponovljivimi sodelavci.
Tistega večera smo Remont doživljali takega, kot je bil. Nagajiv, poln smeha zadovoljnih ljudi, mlajših sodelavcev, ki so bili
povezani z modrostjo starejših, in kar je
bilo najpomembneje, sestavljen iz strokovnjakov, ki jih danes ni več. Veliko znanja
je odšlo z ukinitvijo teh storitev. Bili smo
neponovljiva družba ljudi v času tozdov in
sozdov, pa pozneje v novi državi, združeni v podjetju, ki mu je denar pritekal po
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žici, kot so nekateri rekli, resnično srečni.
Marsikdo od prisotnih se je tega zavedel
morda prav tisti večer, saj je soba pokala
od veselja in pozitivne energije. Vedno in
povsod je lepo, kjer se imajo ljudje radi in
se spoštujejo. Tega je bilo teh nekaj ur na
pretek. Toliko, da nas bodo doživeti prijetni občutki v teh mrzlih zimskih dneh
lahko dolgo greli.
Iskreno hvala, Bojan, da si nas zbral, da
si nam dal priložnost podoživeti čase, v
katerih smo bili vsi mlajši in polni zagona, ko je bilo vse še pred nami. Vse se je
dogajalo z nekim namenom, živeli smo
življenje in živimo ga naprej. Dobro živeti
življenje pa je umetnost, in najbolje je, da
se te umetnosti čim prej naučiš, saj leta
odpihne čas kot pleve. Da je čas neizprosen in pusti posledice, je pokazala tudi
skupinska slika z Bojanom, Cinglom, Poldekom in njegovim še bolj najstniškim
sinom, Stankom, Robijem in Tedijem, ki je
bila posneta davnega leta 1985 na Pohorju, na enih od zimskih iger. Dali smo jo v
rdeč gasilski okvir kot spomin na minula
leta in njegove zadolžitve za varstvo pri
delu in požarni varnosti.
Veliko, veliko s športom in zdravjem okronanih let ti želimo, naš dragi upokojenec
Bojan. Pa da ne izostane zdaj že tradicionalno besedilo – ŽELIMO TI TUDI VELIKO,
VELIKO POKOJNIN.

Nagrajeni
prispevki
za Infotok
V vsaki številki Infotoka nagradimo
izbrane prispevke, ki jih pripravite
zaposleni. Vsak lahko pripomore k
pestrejši vsebini našega glasila. Zato
sodelujte in morda boste prav vi
nagrajeni.
Naredite intervju s svojim sodelavcem, napišite kaj o dejavnostih v
prostem času, vaših konjičkih ali
dokumentirajte svoj delovni dan. Pri
tem ne pozabite, da vam pri pisanju
uredniški odbor z veseljem pomaga.
Vas zanima, kdo so tokratni nagrajenci za prispevek v Infotoku? Preberite, kaj so napisali, in poglejte
njihove fotografije.
Tokratni nagrajenci so:
Robert Lorenčič,
Milan Veršič,
Damjan Poredoš.

Tvoji sodelavci iz nekdanjih Remontnih
delavnic Radvanje
infotok / marec / 1 / 2010

ROJSTNI DNEVI

Rojstni dnevi
Marca svoj rojstni dan praznujejo naši sodelavci:
Barbarič Slavko, Benec Ivan, Supanič Mateja, Kajzer Igor, Jozić Čoh Darja, Šket Branko, Portir Dani,
Žist Igor, Draganić Davor, Zadek Zoran, Kiš Božidar, Letnik Jožef, Sever Branko, Bobnjar Ciril, Zebec
Danica, Kosmačin Andrej, Kalič Nataša, Klemenčič Stanislav, Mesarič Jožef, Vidrih Herman, Lončarič
Tonček, Zuzzi Dejan, Kolednik Anton, Petek Irena, Šeneker Izidor, Novaković Aleksandar, Pepevnik
Jožef, Vogrinčič Negovan, Sinič Dejan, Ferlič Jože, Prešern Miroslav, Filipič Ljuboslav, Drevenšek
Edi, Krajnc Dušan, Javnik Mirko, Bezjak Jožef, Govedič Miroslav, Vudler Gregor, Polšak Danilo,
Pregl Božidar, Brandner Helena, Komljenović Ivo, Švajger Borut, Novak Dejan, Recek Marija, Peklar
Jožef, Kranjc Edvard, Lipej Marjan, Šegula Klavdija, Kirbiš Elizabeta, Šilec Franc, Debeljak Gregor,
Mojzer Ivan, Šeneker Izidor, Dušej Robert, Cunk Slavko, Šprah Sandi, Vrabič Matjaž, Sabol Prapotnik
Valentina, Jaunik Igor, Pungračič Marija, Muršec Darko, Štern Ivan, Trop Robert, Obran Franc, Osojnik
Simon, Svetanič Milan, Lah Regina, Muić Radomila, Ludvik Drago, Šeruga Darinka, Horvat Miran.

Aprila svoj rojstni dan praznujejo naši sodelavci:
Šiško Denis, Rantaša Vinko, Kovač Milan, Zidarič Marjan, Novak Marko, Šegula Daniel, Kocmut
Stanko, Horvat Dragica, Jug Janez, Žnidarič Zvonko, Vrabič Florjan, Miljković Marja, Šnuderl Mihaela,
Terbuc Franc, Rodošek Leopold, Čuček Boris, Prislan Sara, Cvikl Sergej, Novak Zlatko, Vogrin Jožef,
Višnić Dinko, Sraka Emil, Alt Marjan, Brence Vojko, Švajncer Vladimir, Vauhnik Simona, Vlaj Vlado,
Vauhnik Vladko, Koren Boris, Fregl Srečko, Prelogar Danijel, Fras Peter, Trglavčnik Brigita, Jakopič
Miroslava, Franič Zdenka, Bele Aleksander, Črnec Nataša, Tuš Zdenko, Golčar Stanislav, Sep Jure,
Čelofiga Timotej, Veršič Milan, Krajnc Herman, Nolde Danica, Lipovšek Zvonko, Matečko Robi, Nikolić
Boris, Steiner Feliks, Šosterič Vojko, Kolarič Darko, Orlač Janez, Štumberger Darinka, Činč Primož, Kralj
Jakob, Leskovar Matej, Ferk Zdenko, Črnec Franc, Gomivnik Andrej, Jaušovec Matjaž, Sorko Borut,
Urbas Marjeta.

Čestitamo!
Uprava
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SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV

a Fotografija: Zvonko Črešnik

Uredniški odbor: Marko Bračič, Aleš Damjanovič,
Boštjan Grabar, David Gril, Jana Jurše Škorc, Peter
Kaube, Lidija Kocijančič, Bernardka Kos, Marjan
Orešič, Matjaž Marko, Miro Pečovnik, Iztok Petrovič,
Franci Prelog, Miroslav Prešern, Lara Radonjič, Milena Rajh, Darinka Renko, Boštjan Rous, Jurij Tretjak,
Karin Zagomilšek (odgovorna urednica)

Produkcija: Kraft&Werk
Oblikovna zasnova: Kraft&Werk
Naklada: 1550 izvodov
Tisk: Versana
Natisnjeno: marec 2010
Letnik IX, številka 36
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