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VSEBINA

188 29

 
 
Delovna Mesec   Priimek in ime   Lokacija
doba izpolnitve

30 julij FILIPIÈ LJUBOSLAV         SE Ljutomer
35 julij VRTIÈ DRAGO               SE Maribor
35 julij GAJ LER DARJA             Uprava
10 avgust AÈKO TADEJ                OE Slovenska Bistrica
10 avgust ANCEL SAŠO                OE Ptuj
30 avgust KOVAÈIÈ BRANKO            OE Maribor z okolico
30 avgust ELENKO JO EF             OE Ptuj
30 avgust PREDIKAKA MARJANA         OE Ptuj
35 avgust VUKAJLOVIÆ DUŠANKA OE Ptuj
10 september KOLMANIÈ DAVOR            OE Murska Sobota
20 september POTOÈNIK ROBERT           SE Maribor
30 september BUNDERLA FRANC            OE Murska Sobota
30 september HORVAT ZMAGO              OE Maribor z okolico
30 september EL BRANKO                SE Maribor
30 september BOROVIÈ SREÈKO            SE Ljutomer
30 september SUKIÈ JO EF               SE Ljutomer
30 september GREDIN MARJANA            Uprava
35 september KEŠPERT FRANC             SE Maribor
35 september PRAH SLAVKO               OE Maribor z okolico
35 september DOBERŠEK JO E             SE Maribor
35 september VAUPOTIÈ MILAN            OE Ptuj
10 oktober O VATIÆ MATEJ             SE Maribor
10 oktober SAGADIN SEBASTIJAN        Uprava
10 oktober KOCMUT STANKO             OE Ptuj
10 oktober ZLATOLAS ROBERT           Uprava
10 oktober ŠABEDER ZLATKO            SE Maribor
20 oktober PEKLAR IVAN               SE Maribor
20 oktober PEKLAR JO EF              Uprava
30 oktober KOKOL PETER               SE Maribor
30 oktober BRAÈIÈ ANTON              OE Maribor z okolico
30 oktober HECL IGOR                 OE Maribor z okolico
30 oktober HOMEC DANIJELA            Uprava
30 oktober BUTKOVIÈ TEODOR           Uprava
30 oktober MAHORIÈ ANDREJ            Uprava
35 oktober BERDELAK MILAN            OE Slovenska Bistrica
35 oktober PETROVIÈ ALOJZ            OE Ptuj
35 oktober VILÈNIK MARTIN            OE Ptuj
35 oktober FINGUŠT JANEZ             OE Slovenska Bistrica
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Letošnje poletje so zaznamo-
vali temperaturni rekordi, za 
naše omre je pa so bili uso-
dni orkanski veter in nevihte. 
Naši sodelavci na terenu, 
tisti v DCV-ju in vsi ostali, 
so uspeli sanirati omre je 
in ponovno vzpostaviti nor-
malno oskrbo z elektrièno 
energijo vsem odjemalcem. 
Hvala vsem, ki ste pripomo-
gli k vzpostaviti normalnih 
napetostnih razmer. Brez vas 
ne bi šlo.

Veseli me, da lahko ob tej prilo nosti opo-
zorim na pomemben dogodek in okrogel 
jubilej, 10 let izhajanja internega èasopisa 
Infotok. Infotok je v teh desetih letih resniè-
no postal naše glasilo, naš èasopis. Nanj 
smo lahko zelo ponosni. Je krasen izdelek, 
ki je bil na tekmovanjih med številnimi in-
ternimi èasopisi ocenjen zelo visoko. Zelo 
pohvalno. Nekateri se boste še spomnili, 

da je oktobra 2003 izšla prva številka In-
fotoka. Prvo številko smo v takratni sestavi 
uredniškega odbora, skupaj z gospodom 
Toma em Šišernikom, takratnim odgovor-
nim urednikom, in z menoj, kot tehnièno 
urednico, pripravili v elji po èim veèji in-
formiranosti zaposlenih v našem podjetju. 
Menim, da nam je uspelo. Uspelo pa je 
tudi naši sodelavki Karin Zagomilšek, ki je 
bila vrsto let odgovorna urednica èasopisa. 
Kot boste zasledili v intervjuju z gospodom 
Šišernikom, ki je zdaj e upokojen, je naš 
interni èasopis v vseh letih nedvomno zelo 
napredoval in se resnièno razvil v kakovo-
sten èasopis, ki interni javnosti, torej vsem 
zaposlenim nudi najrazliènejše informacije;  
od bolj strokovnih do tistih o delovanju 
podjetja idr.

V tokratni številki se bomo v intervjuju z 
gospodom Silvom Ropošo dotaknili tudi 
bli ajoèe se reorganizacije, prebrali boste 
lahko o naših novih investicijah: RTP Pod-
velka, TP Kapelski vrh in TP Godemarci ter 
še veliko zanimivih prispevkov.

Ob koncu še posebna zahvala celotnemu 
uredniškemu odboru in prav vsakemu so-
delavcu, ki je s svojim prispevkom sodelo-
val pri sooblikovanju našega èasopisa Info-

tok. Zelo bom vesela vseh vaših predlogov 
v elji, da bi bil naš èasopis vsebinsko èim 
bolj bogat, zanimiv ter prijeten za branje. 
Posebej bi k sodelovanju pozvala vse naše 
upokojence, ki prav tako prejemajo naš in-
terni èasopis. Pošljite nam kakšno fotogra-
jo ali prispevek o vašem ustvarjanju itd. 

Zakorakali smo v jesen. Verjamem, da jo 
boste mnogi v slu bi pre iveli ob zaklju-
èevanju investicij, ob realizaciji starih in 
pripravi novih planov itd. V prostem èasu 
pa na trgatvah, pri dru enju s sorodniki, 
ob pripravljanju ozimnice, na kakšnem 
planinskem izletu itd. Skratka – imejte se 
lepo. elim vam, da kljub vsemu dogajanju 
okrog nas, še imate prostor za sanje. Ne 
dovolite si, da kriza, ki je zašla skoraj do-
besedno v vse pore naše dru be, unièi tiste 
drobne elje in sanje. In kot je pred 50. leti 
rekel Martin Luther King mlajši »I have a 
dream …« 

Vse dobro in prijetno branje,

Mihaela Šnuderl,
odgovorna urednica

10 let Infotoka

UVODNIK
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Posebej bi izpostavil vedno veèji pouda-
rek na izrazito razvojno usmerjenost naše 
dru be v naslednjem obdobju, in sicer tako 
na vseh osnovnih dejavnostih dru be kot 
tudi na ostalih podroèjih delovanja. Na eni 
strani so ob prièakovanjih lastnika po do-
seganju ustrezne donosnosti na sredstva in 
zahtevane dividendnosti celotnega kapita-
la ter zahtevah Javne agencije RS za energi-
jo kot regulatorja po veèji uèinkovitosti do 
leta 2020 pred nami tudi veliki izzivi, pove-
zani s postopnim prehodom v nizkoogljiè-
no dru bo. Na drugi strani pa je poslanstvo 
naše dru be prebivalstvu in gospodarstvu 
zagotavljati visokokakovostno elektrièno 
energijo na okoljsko sprejemljiv, cenovno 
konkurenèen, zanesljiv, zadovoljiv in varen 
naèin, s tem zagotavljati visoko kakovost 
ivljenja in spodbujati gospodarski razvoj. 

Ob vsem tem pa je potrebno upoštevati še 
trenutne razmere v gospodarskem in soci-
alnem okolju, kar se odra a v zni evanju 
kolièin distribuirane energije in manjšem 
povpraševanju po storitvah na trgu. Iz 
tega razloga so ustrezni razvojni projek-
ti v dru bi prepotrebni. Vendar se je pa v 
preteklih letih izkazalo, da preveliko število 
aktivnih strateških projektov ni bila dobra 
rešitev, zato se je vodstvo dru be odloèilo, 
da bodo projektno vodeni kljuèni strateški 
projekti, kot so na primer uvedba napre-
dnega sistema (infrastrukture) merjenja 
elektriène energije (AMI), integracija raznih 
podatkovnih baz dru be (CIM), informacij-
ska podpora investicijam z uporabo prvin 
in orodij projektnega vodenja, pa e-mo-
bilnost, idr. Ostale strategije dru be bodo 
oblikovane in dodelane v posameznih po-
droèjih dru be, katerih nosilci bodo posa-
mezni izvršni direktorji in/ali direktorji pro-
jekta. V mislih imam posamezne strategije 
dru be, ki bodo na novo de nirale nove 
pristope k naèrtovanju, obratovanju in 
vzdr evanju elektroenergetskega omre ja, 

in sicer ob implementaciji gradnikov pame-
tnih omre ij, vedno veèjega števila razpr-
šene proizvodnje in ob uporabi izboljšanih 
tehnologij, avtomatizacije omre ja ter ve-
dno bolj aktualnega upravljanja s sredstvi 

dru be ali t.i. Assets management , kot 
je v praksi veèkrat uporabljeno.

Zaradi potreb, ki jih prinašajo nove usme-
ritve v prihodnje in tudi zaradi nekaterih 

pomoènikom predsednika 
uprave za razvoj

Besedilo:  
Fotogra ja: 

Silvo Ropoša

INTERVJU Z VODSTVOM
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spremenjenih okolišèin po izèlenitvi tr ne-
ga dela, pa bo v prihodnje, vzporedno z 
razvojnimi projekti, potrebno sistem naše-
ga delovanja ustrezno korigirati in ustvariti 
delovno okolje, kjer bomo lahko vsi zapo-
sleni maksimalno prispevali k uspehu naše-
ga podjetja. 

Naèrti v prihodnje so zaèrtani predvsem v 
smeri, da bi z znanjem, za katerega sem 
preprièan, da ga v naši dru bi ne manjka, 
ter z izkušnjami in s sposobnostjo naših za-
poslenih uspešno opravljali svojo primarno 
dejavnost ter razvijali nove dejavnosti za 
omre je in za uporabnike omre ja ter ob 
veèjem anga iranju lastnih resursov posle-
dièno zmanjševali dele  t.i. outsourceinga, 
kjer bo le-to mogoèe.

-
-

Absolutno gre v prvi vrsti zahvala prav 
vsem sodelavcem, ki so v posameznih fa-
zah projekta s svojim znanjem in trdim 
delom dokazali, da smo kot podjetje spo-
sobni uspešno izvesti tudi najzahtevnejše 
projekte, kot je na primer visokonapetostni 
kablovod. Zahvala gre tudi vsem ostalim, 
ki so sodelovali pri projektu, posebej pa je 
potrebno izpostaviti tudi prebivalce vzdol  
trase kablovoda, ki so z veliko mero razu-
mevanja omogoèili, da so naši zaposleni in 
vsi ostali sodelujoèi na projektu uspešno 
opravili vsa potrebna dela.

-

-

Proces reorganizacije dru be, ki se je for-
malno prièel z obvestilom vsem zaposlenim 
in povabilom k oblikovanju predlogov za 
uèinkovito organizacijo dru be v mesecu 
avgustu 2012, je trenutno v fazi prièetka 
sistemizacije posameznih delovnih mest, 
glede na dogovorjeno novi organigram 
dru be. Moje mnenje je, da o tem procesu 
ni nobene potrebe po kakršnemkoli stra-
hu in/ali negotovosti. Èe se le na kratko 
ozremo na namen in cilje reorganizacije, 
so to: uèinkovitejše obvladovanje loèitve 
regulirane in neregulirane dejavnosti, vizija 
vodstva po vzpostavitvi vitke organizirano-

sti z namenom zagotovitve veèje pregle-
dnosti poslovanja, hitrejšega sprejemanja, 
izvajanja in nadziranja izvajanja odloèitev 
in jasno opredelitvijo pristojnosti in odgo-
vornosti na posameznih nivojih vodenja, 
ureditev organigrama glede na izvedeno 
izèlenitev dejavnosti nakupa in prodaje ele-
ktrike, prilagoditev zakonskim zahtevam 
(Zakon o preglednosti nanènih odnosov 
in loèenem evidentiranju razliènih dejavno-
sti – ZPFOLERD), ekonomski kriteriji, dol-
goroèno ustvarjanje prihrankov, idr., lahko 
omenjeni strah in negotovost posamezni-
kov hitro odmislimo.

Sicer pa bi rad posebej izpostavil naèin iz-
vajanja procesa reorganizacije, za katerega 
se je odloèilo vodstvo dru be. V dosedanjih 
aktivnostih v procesu so se na veè kot 50 
razliènih dogodkih, kot so sreèanja delovne 
skupine za reorganizacijo, sreèanja uprave 
dru be in delovne skupine za reorganiza-
cijo z izbranim zunanjim svetovalcem, sre-
èanja vodstva dru be z vsemi zaposlenimi, 
veèkratna sreèanja uprave dru be z vodstvi 
podroèij, predstavitev aktivnosti svetu de-
lavcev in izvršnemu odboru reprezentativ-
nega sindikata v dru bi ter nekateri indivi-
dualni razgovori posameznih zaposlenih s 
predsednikom uprave, oblikovali in uskla-
jevali razlièni predlogi organiziranosti dru -
be. V procesu je na ta naèin aktivno ne-
posredno sodelovalo okrog 40 zaposlenih, 
posredno pa so preko vodstev podroèij in/
ali organa soupravljanja oziroma socialnih 
partnerjev v dru bi imeli mo nost soobliko-
vanja vsi zaposleni.

Izdelano je bilo t.i. Zakljuèno poroèilo – Re-
organizacija dru be Elektro Maribor d.d., 
junij 2013, ki je rezultat vseh dosedanjih 
aktivnosti v procesu reorganizacije. Poroèi-
lo je potrjeno na Delovni skupini za reorga-
nizacijo, v kateri sta sodelovala tako pred-
stavnik sveta delavcev kot tudi predstavnik 
izvršnega odbora sindikata v dru bi. Pred-
stavnika sta na pobudo uprave dru be bila 
imenovana s strani posameznih omenjenih 
organov. Vse na delovni skupini za reor-
ganizacijo oblikovane in potrjene rešitve 
so bile sprejete soglasno. V nadaljevanju 
je na projektu reorganizacije imenovana 
Delovna skupina za sistemizacijo. Glede na 
dosedanje odlièno sodelovanje predstavni-
kov organa soupravljanja oziroma socialnih 
partnerjev v dru bi je bil podoben naèin 
dela predlagan obema partnerjema tudi v 
prihodnje, ki je, glede na odziv obeh orga-
nov, bil akceptiran. Èlan omenjene delov-
ne skupine bo tudi predstavnik obmoènih 
enot.

Povedati je potrebno še, da bodo tudi vsi 
nadaljnji postopki v procesu reorganizacije 
dru be Elektro Maribor d.d. upoštevali vso 
veljavno zakonodajo.

Uèinki za podjetje se morajo zrcaliti v uspe-
šnem delovanju in doseganju zastavljenih 
ciljev. Uèinki za zaposlene pa v motivacij-
skem delovnem okolju, ki omogoèa osebni 
in obèi razvoj in rast.

-

O datumu je v tem trenutku še vedno pre-
uranjeno govoriti, saj je pred nami zahte-
ven proces sistemizacije, kjer bomo, tako 
kot v celotnem procesu do sedaj, skušali 
doseèi ustrezne konsenze vseh aktivno so-
delujoèih. Hkrati, kot je e bilo povedano, 
bo ustrezno upoštevana vsa veljavna zako-
nodaja in z njo povezani roki.

-

Moje sporoèilo sodelavcem je, da je proces 
reorganizacije namenjen v prvi vrsti vsem 
nam. Reorganizacije ne izvajamo za ko-
garkoli tretjega, ampak elimo z njo našo 
dru bo ustrezno prilagoditi spremenjenim 
okolišèinam, zakonodaji in, kar je najbolj 
pomembno, za vse zaposlene ustvariti po-
zitivno delovno okolje z mo nostjo doka-
zovanja in seveda tudi napredovanja. 

Naj uporabim besede slovenskega nogo-
metnega selektorja: Kapo dol! Vsekakor 
pa s tem sporoèajo, da so za opravljanje 
svojega dela odlièno pripravljeni in, v kar 
sem preprièan, svojemu delu tudi predani. 
Na to smo lahko vsi v dru bi upravièeno 
ponosni. Vendar pa bi ob tej prilo nosti iz-
razil priznanje in zahvalo najprej našim or-
ganizatorjem za uspešno izveden športno-
dru abni dogodek v Rušah in seveda prav 
vsem našim športnicam in športnikom za 
dose ene odliène rezultate, ki so v zadnjih 
letih kar naša stalnica, saj so našo dru bo, 
kot posamezniki in kot ekipa, na dogodku 
prikazali v najlepši mo ni luèi. 

INTERVJU Z VODSTVOM
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ZGODILO SE JE ...

Po teoretiènem usposabljanju za delo pod 
srednjo napetostjo in èišèenju transfor-
matorskih postaj, smo 13. junija izvedli še 
praktièni del vaje. 
Dela smo izvedli na TP 365 TO Strelišèe v 
Mariboru. Pod napetostjo smo oèistili TP, 
transformator, SN-celice in NN-postroj. 
Za delo pod napetostjo sta usposobljena 
dva koordinatorja in štirje elektromonter-
ji. Iz SE Maribor koordinator Vili Ornik in 
elektromonterja Jernej Hauptman in Bo-
ris Krošelj, iz SE Ljutomer pa koordinator 
Jo e Heric in elektromonterja Franc Kralj in 
Branko Šiško. 

Vili Ornik

V Elektru Maribor uspešno izvajamo pri-
poroèila Direktive 2009/72/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o skupnih pravilih no-
tranjega trga z elektrièno energijo in Naci-
onalnega akcijskega naèrta za energetsko 
uèinkovitost. Posebno pozornost posveèa-
mo sistemu naprednega merjenja, ki ga 
pospešeno gradimo in z razvojem novih 
tehnologij nenehno izboljšujemo. 

V Sloveniji smo pri gradnji sistema napre-
dnega merjenja med vodilnimi. V Naèrtu 
razvoja distribucijskega omre ja elektriène 
energije v Republiki Sloveniji za desetletno 
obdobje od leta 2013 do 2022 sledimo ci-

lju, da do leta 2020 v sistem naprednega 
merjenja vkljuèimo vse odjemalce.
Vsi uporabniki ob vgradnji brezplaènega 
univerzalnega elektronskega števca prej-
mejo zlo enko z navodilom za odbiranje 
števcev elektriène energije in navodilom za 
uporabo vgrajene stikalne naprave – od-
klopnika.
Zlo enka je uporabnikom v prijaznejši obli-
ki na voljo tudi na naši spletni strani. 

Besedilo: Karin Zagomilšek

Elektro Maribor na    

Dru ba SODO, d.o.o. je na zakljuènem do-
godku projekta »Uresnièujmo, z energijo 
varèujmo!« pripravila licitacijo fotogra j, 
na kateri je sodeloval tudi Elektro Maribor. 
Z nakupom zmagovalne fotogra je smo 
tako prispevali k dobrodelni noti dogodka.
Zavedamo se socialne stiske, ki je v našem 
okolju vedno veèja in jo dnevno lahko vidi-
mo. Zato smo se v dru bi Elektro Maribor 
odloèili pomagati tudi s sodelovanjem na 
dobrodelnem dogodku dru be SODO, ki je 
izhajal tudi iz osvešèanja mladih o uèinko-
viti in varni rabi elektriène energije.
V projektu »Uresnièujmo, z energijo var-

èujmo!«, katerega cilj je spodbujati osve-
šèenost o uèinkoviti in varèni rabi elektriè-
ne energije med otroki, je sodelovalo osem 
slovenskih ekošol, ki so svoje moèi, znanje 
in kreativnost izkazale v fotografskem na-
teèaju. Sodelujoèi uèenci so na zakljuènem 
dogodku svoje fotogra je tudi predstavili 
in jih odstopili v dobrodelne namene, in 
sicer za namene uène pomoèi Zveze prija-
teljev mladine Ljubljana Moste Polje. 

Besedilo: Karin Zagomilšek
Fotogra ja: 

-

Na razstavišèu Elektra Maribor, na Ve-
trinjski ulici 2, smo konec junija postavili 
razstavo Pokrajinskega arhiva Maribor, o 
ulicah v Mariboru nekoè. Prav zanimivo 
je bilo primerjati podobo mesta nekoè in 
danes. 

Besedilo: Mihaela Šnuderl
Fotogra ja: Aleš Damjanoviè
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-

V okviru obiska Vlade Republike Sloveni-
je v Podravju sta v mesecu juniju dr avni 
sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor mag. Bojan Kumer in v.d. general-
nega direktorja Direktorata za energijo Da-
nijel Levièar obiskala Elektro Maribor d.d. 
Sreèala sta se z vodstvom Elektra Maribor 
in Dravskih elektrarn.

Sprejel jih predsednik uprave Elektra Ma-
ribor d.d. mag. Boris Soviè s sodelavcema 
Silvom Ropošo, pomoènikom predsednika 
uprave za razvoj, in mag. Andrejo Zeleniè 

Mariniè, izvršno direktorico podroèja -
nanc, kontrolinga in informatike. Na delov-
nem razgovoru je sodeloval mag. Vilijem 
Pozeb, direktor Dravskih elektrarn Mari-
bor, d.o.o. Iz skupine Elektro Maribor sta 
na razgovoru sodelovala mag. Natalia Varl, 
izvršna direktorica za prodajo elektriène 
energije v Energiji plus d.o.o., in Miroslav 
Prešern, direktor dru be OVEN Elektro Ma-
ribor, d.o.o.
Na delovnem razgovoru so bila obravnava-
na aktualna vprašanja s podroèja energeti-
ke. Prisotni predstavniki energetskih dru b 
so predstavili rezultate in razvojne naèrte 
dru b, predstavniki ministrstva pa so jim 
pozorno prisluhnili ter se tudi eksplicitno 
zavzeli in podprli èim prejšnjo realizacijo 
zaèrtanih aktivnosti. 

Besedilo: Karin Zagomilšek
Fotogra ja: Aleš Damjanoviè

Univerza v Mariboru in Elektro Maribor sta 
skupaj izvedla razpis za izbor najboljšega 
študenta Univerze v Mariboru. Na raz-

pis se je prijavilo 25 odliènih študentov iz 
11-ih fakultet. Njihove vloge je pregledala 
strokovna komisija, ki je na podlagi meril 
za ocenjevanje vlog izbrala najboljšega 
študenta Univerze v Mariboru.
Na slavnostni prireditvi, ki je potekala v 
zaèetku meseca junija, je komisija za naj 
študenta izbrala Iztoka Fisterja, študenta 5. 
letnika magistrskega študijskega programa 
Raèunalništvo in informacijske tehnologije 
Fakultete za elektrotehniko, raèunalništvo 
in informatiko. Najboljši študent Univerze 
v Mariboru je prejel nagrado Elektra Mari-
bor. 

Besedilo: Karin Zagomilšek
Fotogra ja: 

Na podelitvi nagrad za odliènost, 13. ju-
nija 2013, je predsednik dru be Elektro 
Maribor mag. Boris Soviè podelil priznanja 
trem najboljšim dijakom Srednje elektro-
raèunalniške šole Maribor (SERŠ) v šolskem 
letu 2012/2013, in sicer Bojanu Potoèniku, 

Mateju Drobnièu in Andra u Verglesu. Na-
grajence so med svojimi najboljšimi dijaki 
izbrali na SERŠ-u, nagrade pa je podaril 
Elektro Maribor d. d. 
Bojan Potoènik in Matej Drobniè, dijaka 
SERŠ-a, ki sta prejela nagrado Elektra Mari-
bor za odliènost, sta zmagala na svetovnem 
prvenstvu v robotiki Robocup 2013. Med 
23 prijavljenimi ekipami iz vsega sveta sta, 
kot pravijo v Delu, pometla s konkurenco.

Na sveèani podelitvi diplom zakljuènega 
izpita in poklicne mature Elektro in 
raèunalniške šole iz Ptuja, ki je potekala 8. 
julija 2013 na Ptujskem gradu, je sodeloval 
tudi Elektro Maribor. Trije najboljši dijaki te 
šole v šolskem letu 2012/2013 so prejeli 
nagrade za odliènost. Nagrade so prejeli 
naslednji dijaki: Nejc Vidrih, Vito Meznariè 
in Matej Reberc. Nagrajence so med svo-
jimi najboljšimi dijaki izbrali na šoli.

Iskrene èestitke vsem nagrajencem. 

Besedilo: Mihaela Šnuderl
Fotogra ja:

Elektra Maribor za odliènost 
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Skoraj ga ni, ki ne bi bil obvešèen o velikem 
po aru na obmoèju mariborske Surovine, 
saj so o zadevi na dolgo in široko poroèali 
številni mediji po celotni dr avi. Prav tako je 
bilo moè videti posledice po ara – gost èrn 
oblak dima na desetine kilometrov daleè. 
Gašenje po ara je znatno ote ila sonèna 
elektrarna, namešèena na strehi objekta, 
ki je prav tako gorela in povzroèala poten-
cialno nevarnost elektriènega udara za in-
tervencijsko osebje.
Sodelavci Elektra Maribor (SE Maribor, 
Oddelek za meritve in zašèito) smo sode-
lovali pri sanaciji srednjenapetostnega 
dela transformatorske postaje, ki je v 
po aru utrpela škodo in tako v najkrajšem 
mo nem èasu zagotovili lastnikom ponov-
no napajanje doloèenih (nepoškodovanih) 
proizvodnih objektov z elektrièno energijo.  

Besedilo: 
Fotogra ja: 

-

Energija plus in Elektro Maribor sta se, 
kot dru beno odgovorni podjetji, z dona-
torskimi sredstvi v skupni vrednosti 2.500 
EUR, pridru ila vseslovenski humanitarni 
akciji Rdeèega kri a Slovenije »Peljimo jih 

na morje«, ki je namenjena otrokom in sta-
rejšim iz socialno šibkih okolij. 
Mateja Lamovšek iz Rdeèega kri a je za-
kljuèila z mislijo: »Veseli me, da sta se 
Energija plus in Elektro Maribor odloèila, 
da z zbiranjem materiala in z donatorski-
mi sredstvi pomagata otrokom najti svojo 
prvo školjko in prièarati nasmeh na njihov 
obraz. Za pomoè se jim iskreno zahvalju-
jemo.« 

Besedilo: Karin Zagomilšek
Fotogra ja: Aleš Damjanoviè

Delnièarji dru be Elektro Maribor d.d. so 
se 28. junija 2013 sestali na 17. redni seji 
skupšèine dru be, kjer je bilo zastopanega 
88,37 % osnovnega kapitala.
Skupšèina se je seznanila z revidiranim 
letnim poroèilom in konsolidiranim let-
nim poroèilom dru be za leto 2012 z 
mnenjem revizorja; pisnim poroèilom nad-
zornega sveta o preveritvi in potrditvi let-
nega poroèila in konsolidiranega letnega 
poroèila dru be za leto 2012. Seznanila se 
je s poroèilom nadzornega sveta o izvedbi 
aktivnosti v skladu s priporoèili upravlja-
vca posrednih in neposrednih kapitalskih 
nalo b Republike Slovenije.
Sprejet je bil predlog, da se bilanèni dobièek 
v višini 3.305.242,07 EUR uporabi tako, da 
se 3.014.579,16 EUR razdeli delnièarjem 
dru be. Bruto dividenda na delnico znaša 
0,09 EUR. Preostanek bilanènega dobièka v 
višini 290.662,91 EUR ostane nerazporejen.
Skupšèina je zastopniku dru be Silvu 
Ropoši in predsedniku uprave mag. Borisu 
Sovièu podelila razrešnico. Prav tako je 
razrešnico podelila nadzornemu svetu. 
Razrešnice so bile podeljene za poslovno 
leto 2012.
Sedanjim èlanom nadzornega sveta pred-
stavnikov delnièarjev je potekel mandat 31. 
avgusta 2013. S 1. septembrom 2013 so 

bili za èlane nadzornega sveta za naslednje 
štiriletno mandatno obdobje imenovani: 
Roman Ferenèak, Andreja Katiè, Dušan 
Mohorko in mag. Franc Pangerl.
Za leto 2013 je bila imenovana pooblašèena 
revizijska dru ba KPMG Slovenija d.o.o.
Potrjene so bile dopolnitve dejavnosti 
dru be in spremembe ter dopolnitve 
doloèil statuta dru be. 

Besedilo: Karin Zagomilšek

V ponedeljek, 26. avgusta 2013, se je v 
prostorih podjetja na Vetrinjski ul. 2 na 
zadnji seji sestal nadzorni svet v naslednji 
sestavi: dr. Matja  Durjava, mag. Sreèko 
Kokalj, Drago Naberšnik, Roman Ferenèak, 
Miro Peèovnik in Maksimiljan Turin (z leve).
V skladu s sklepi 17. redne seje skupšèine 
so bili s 1. septembrom 2013 za èlane 
nadzornega sveta za naslednje štiriletno 
mandatno obdobje imenovani: Roman 
Ferenèak, Andreja Katiè, Dušan Moho-
rko, mag. Franc Pangerl, Miro Peèovnik in 
Maksimiljan Turin. 

Besedilo: Mihaela Šnuderl
Fotogra ja: Aleš Damjanoviè

-

Maribor 
Na konstitutivni seji, ki je potekala 27. 
septembra 2013, je bila za predsednico 
nadzornega sveta imenovana ga. Andreja 
Katiè, za namestnika predsednice pa mag. 
Franc Pangerl. Predsednik revizijske komi-
sije je postal mag. Franc Pangerl, èlan pa g. 
Roman Ferenèak. Javni poziv za zunanjega 
èlana revizijske komisije bo objavljen na 
naši spletni strani. 

Besedilo: Karin Zagomilšek

Del ekipe po konèani sanaciji TP
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ru ini prijazno podjetje
Obisk revizorja Ekvilib 
inštituta

Obiskal nas je revizor certi kata Dru ini 
prijazno podjetje. Ob predstavniku Ekvili-
ba sta bili prisotni bivša vodja projekta, ga. 
Karin Zagomilšek, in na novo zadol ena, 
ga. Irena Podgrajšek. Ugotovili smo, da se 

veèina ukrepov izvaja v okviru zastavljenih 
ciljev in prièakovanj.
Revizor in svetovalec Inštituta Ekvilb, ki je 
pooblašèen za izdajo certi katov DPP, bo 
po pregledu sestavil in posredoval poroèilo 
o delovanju dru be na podroèju DPP. 

Besedilo: Irena Podgrajšek
Fotogra ja: Anton Braèiè

12. teden mobilnosti je potekal v okviru 
slogana »Vaš korak za èistejši zrak«.
Zavedamo se, da je sektor prometa najveèji 
porabnik konène energije in drugi najveèji 
po izpustih toplogrednih plinov. Zato pri-
naša uporaba elektriènih vozil uèinkovitej-
šo izrabo energije v cestnem prometu.
Takšno trajnostno in okolju prijazno mobil-
nost smo predstavili na evropskem tednu 
mobilnosti, ki je potekal med 16. in 22. 
septembrom 2013. V Mariboru in Ljuto-
meru smo predstavili elektrièni vozili, po-
nudili smo tudi mo nost praktiènih pred-
stavitev in testnih vo enj. 

Besedilo: 
Mihaela Šnuderl in Karin Zagomilšek
Fotogra ja: 
Mihaela Šnuderl, Zdenka Veršiè

Podjetje Marprom je predstavi-
lo elektrièni avtobus, novost je 
brezplaèno parkirno mesto za 
vozila na elektrièni  pogon.

Obiskal nas je tudi upan dr. 
Andrej Fištravec – na fotogra ji 
s sodelavcem Alenom Novakom 
in Danijelo Homec.

Maribor 

Predsednik Sindikata delavcev dejavno-
sti energetike Slovenije (SDE), g. Branko 
Sevènikar, je v zaèetku septembra sku-
paj s predsednikom sindikata Elektra 
Maribor, ki je tudi podpredsednik SDE 
Slovenije, g. Jurijem Tretjakom, obiskal 
Elektro Maribor, kjer ga je sprejel pred-
sednik uprave dru be mag. Boris Soviè. 
Razgovoru je prisostvovala izvršna di-
rektorica mag. Andreja Zeleniè Mariniè.
Govorili so o stanju energetike v Slo-
veniji. Poudarek je bil na aktivnostih v 
zvezi z obravnavo Energetskega zako-
na-1 (EZ-1). Govora je bilo o nekaterih 
èlenih Zakona, ki lahko bistveno vplivajo 
na socialni in materialni polo aj zapo-
slenih. Izmenjali so stališèa o polo aju 
dru be ELDOM in o mo nostih za sku-
pno usklajevanje problematike na po-
droèju distribucijskih dru b.

Besedilo: Karin Zagomilšek
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Dru ba Elektro Maribor 
je leto 2012 uspešno   
zakljuèila, pri èemer so 
na poslovanje dru be 
vplivali tako pozitivni kot 
negativni dejavniki.

Pozitiven vpliv na poslovanje dru be so 
imeli naslednji dejavniki:
 Preliminarni poraèun regulativnega 

leta 2012 – v mesecu marcu leta 2013 
je dru ba Elektro Maribor d.d. od 
dru be SODO d.o.o. prejela prelimi-
narni poraèun za leto 2012 v višini 2,1 
mio EUR, kar je vplivalo na poveèanje 
prihodkov.

 Zmanjšanje dele a tujih storitev (out-
sourcinga) – z veèjimi lastnimi resursi, 
predvsem na podroèju izvajanja grad-
benih del za investicije, smo pripomo-
gli h konèni realizaciji investicij v letu 
2012.

 Optimizacija stroškov – dru ba Elektro 
Maribor je v letu 2012 zmanjšala stro-
ške poslovanja na podroèju materiala 
in storitev glede na predhodno leto.

Negativen vpliv na poslovanje dru be pa so 
imeli predvsem naslednji dejavniki:
 Padec porabe elektriène energije – v 

letu 2012 je bila za 1,4 % ni ja pora-
ba energije na distribucijskem omre -
ju kot v predhodnem letu. 

 Konèni poraèun za leto 2011 – dru -
ba Elektro Maribor je v mesecu marcu 
leta 2013 prejela konèni poraèun re-
gulativnega obdobja 2011 v negativni 

Graf 1: Gibanje èistega poslovnega izida (v EUR)

Graf 2: Gibanje kolièine distribuirane elektriène energije (v GWh)

Elektro Maribor v letu 2012

Besedilo: 
Fotogra ja: 

POSLOVANJE DRU BE
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višini 102 tisoè EUR, ki ga je na osnovi 
revidiranih podatkov izraèunala Agen-
cija RS za energijo. 

 Nakup elektriène energije za izgube 
za leto 2012 – zaradi veèjega dele a 
izgub v letu 2012 in višje nakupne 
cene glede na preteklo leto, so bili viš-
ji stroški nakupa elektriène energije za 
izgube.

 Ni ja realizacija storitev na trgu – za-
radi še vedno trajajoèe gospodarske 
krize in neprièakovanega zni anja 
zagotovljene cene odkupa elektriène 
energije od sonènih elektrarn, je upa-
dlo število potencialnih investitorjev, 
ki bi povpraševali po naših storitvah.

 Vremenske ujme – negativne posledi-
ce vremenskih pojavov (poplave, ve-
ter, sneg) so povzroèile predvsem veli-
ko materialne škode, katerih odprava 
je vplivala na zmanjšanje obsega del 
na rednem vzdr evanju in izvajanju 
investicij. 

Dru ba Elektro Maribor je v letu 2012 do-
segla èisti poslovni izid v višini 6,96 mio 
EUR, ki je za 10 % boljši glede na leto 
2011. Poslovni izid je boljši predvsem zara-
di višje realizacije prihodkov ob zmanjšanju 
stroškov poslovanja (materiala in storitev).

Vsi prihodki dru be so znašali 76,08 mio 
EUR in so za 1,2 % višji glede na predho-
dno leto. Višji so predvsem poslovni in -
nanèni prihodki.

Vsi stroški in odhodki dru be so znašali 
69,12 mio EUR, in so le za 0,3 % višji kot v 
predhodnem letu.

V letu 2012 smo po omre ju Elektro Mari-
bor distribuirali 2.164.458 MWh elektriène 
energije na 213.425 merilnih mestih. Po-
raba elektriène energije se je v letu 2012, 
glede na leto 2011, zmanjšala za 1,4 %, 
od tega pri gospodinjstvih za 1,8 %, pri 

poslovnih odjemalcih na srednji napetosti 
za 0,5 %, na nizki napetosti pa za 2,6 %.

Investicijska vlaganja so v letu 2012 zna-
šala 19,19 mio EUR in so za 16 % ni ja 
glede na predhodno leto. Najveè smo in-
vestirali na podroèju NN vodov. Najbolj po-
memben objekt, ki se je po naèrtu izvedel 
v letu 2012, je enosistemski 110 kV kablo-
vod med postajo RTP Koroška vrata in RTP 
Pekre. Potrebna sredstva za izvedbo inve-
sticij vlaganj smo zagotovili z lastnimi viri 
in tujimi viri (dolgoroènim zadol evanjem). 
V letu 2012 smo se zadol ili za 8 mio EUR, 
kar je za 10,3 mio EUR manj kot smo za-
dol ili leta 2010.

Konec leta 2012 je bilo v dru bi Elektro 
Maribor 761 zaposlenih, od tega 667 mo-

ških in 94 ensk. Glede na leto 2011, se je 
število zaposlenih zmanjšalo zaradi veèjega 
števila starostnih upokojitev. Zaposlili smo 
68 delavcev, od tega 47 gradbenih delav-
cev za doloèen èas. Gradbene delavce smo 
zaposlili za obdobje od junija do decembra 
zaradi izvedbe nujnih investicijskih del. V 
letu 2012 smo imeli skupaj 78 odhodov 
zaposlenih. 

Povpreèna starost zaposlenih v letu 2012 je 
bila 42,4 leta, od tega pri moških 42,1 in 
pri enskah 44,5 leta. Povpreèna delovna 
doba je bila 22,8 leta. Povpreèna starost 
in delovna doba se v zadnjih letih dvigu-
jeta minimalno. V letu 2012 se je poveèa-
lo število zaposlenih z visoko izobrazbo in 
zmanjšalo število nekvali ciranih in polkva-
li ciranih zaposlenih. 

Graf 3: Gibanje investicijskih vlaganj in struktura virov nanciranja (v mio EUR)

Graf 4: Gibanje števila zaposlenih (stanje konec leta)

POSLOVANJE DRU BE



12 infotok / oktober / 2 / 2013

POSLOVANJE DRU BE

1 Povzeto po EFQM model 2013 (http://m.efqm.org/)
2 Povzeto po MIRS: Rezultati uvajanja modela odliènosti EFQM… 
  (http:// .mirs.gov.si/ leadmin/um.gov.si/pageuploads/Dokpdf/PRSPO/LiteraturaSlo/RezultatiUvajanjaModela.pdf)

po modelu EFQM

Besedilo: 

Poslovna odliènost je 
izjemna ali izstopajoèa 
praksa v delovanju or-
ganizacije in doseganju 
rezultatov, temeljeèih na 
osmih naèelih poslovne 
odliènosti.

Samoocenjevanje po modelu EFQM (Euro-
pean Foundation for Quality Management) 
smo vpeljali tudi v naši dru bi.

Evropski model odliènosti EFQM nam 
omogoèa vzpostavitev celovitega sistema 
merjenja in stalnega izboljševanja kljuènih 
podroèij delovanja sleherne organizacije. 

EFQM predvideva devet meril, med kateri-
mi je prvih pet »dejavnikov«, ki zajemajo 
tisto, , preostali štirje pa 
so »rezultati« kot posledica dejavnikov in 
povedo, .

Model EFQM v Elektru Maribor

V letu 2012 smo v dru bi Elektro Mari-
bor d.d. prepoznali prednosti ocenjevanja 
odliènosti po modelu EFQM ter ga tako 
uvrstili v LPN 2013. Prednosti tega naèina 
dela je konec leta 2012 prepoznal tudi la-
stnik podjetja (AUKN), ki je podal tudi pri-
poroèilo (št. 14) o vpeljavi samoocenjeva-
nja po modelu EFQM v dru be z veèinskim 
dr avnim dele em. 

Na osnovi zastavljenih ciljev so bile obliko-
vane štiri delovne skupine, ki so pokrivale 
posamezna podroèja modela:
 procesi, izdelki in storitve ter rezultati 

odjemalcev
 zaposleni in rezultati zaposlenih
 partnerstva in viri, rezultati dru be 
 vodenje, strategija in kljuèni rezultati

S skupinskim delom so se najprej osvojili 
osnovni pojmi prepoznavanja prilo nosti 
po modelu EFQM (delavnica na OE Sloven-
ska Bistrica), kasneje pa so skupine s sa-
mostojnim delom nadaljevale iskanje prilo-
nosti po pristopih (podroèjih), ki so jim bili 

dodeljeni. Na osnovi teh delovnih sreèanj 
se je oblikovala matrika prepoznanih pri-

lo nosti. Le ta je bila predstavljena vodstvu 
podjetja, ki je doloèilo 13 najpomembnej-
ših prilo nosti za nadaljnje delo, ki se bodo 
realizirale do naslednjega ocenjevanja. 
Podanih je bilo pet predlogov na podroèju 
voditeljstva, trije predlogi na podroèju za-
poslenih, trije na podroèju procesov in dva 
na podroèju partnerstev. 

Tokratna samoocena je bila osredotoèena 
predvsem na dejavnike – tudi v povezavi 
z rezultati. Vendar rezultati (odjemalci, za-
posleni, dru ba in poslovni rezultati) niso 
bili obravnavani v takšno globino kot de-
javniki. Je pa v naslednji samooceni logi-
èen korak globlja obravnava tudi na strani 
rezultatov. 

Na osnovi izdelanih matrik prepoznanih 
prilo nosti in rezultatov je zunanji izvaja-
lec podal tudi numerièno oceno. Skupno 
število dose enih toèk je v razredu 401 do 
500 od 1000 mo nih toèk. Najvišje oce-
ne za slovenski prostor se gibljejo do 600 
toèk, na ravni evropskega prostora pa do 
800 toèk2.

Ponovna izvedba samoocene je predvidena 
v letu 2014. 

1



13infotok / oktober / 2 / 2013

Elektro Maribor
Najpomembnejši toplogredni 
plin, ki ga ustvarjajo èloveške 
dejavnosti, je ogljikov dioksid 
(CO2). Praktièno vse èloveške 
dejavnosti povzroèajo izpuste 
CO2, posledica teh pa so pod-
nebne spremembe. Ogljièni 
odtis merimo tudi v našem 
podjetju, k zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov pa lahko 
prispevamo vsi.

Z uporabo elektriène energije, proizvede-
ne v termoelektrarnah na fosilna goriva, s 
se iganjem plina ali kurilnega olja za ogre-
vanje, z vo njo v avtomobilih z bencinskimi 
ali dizelskimi motorji, je vsakdo med nami 
odgovoren za emisije CO2. Nadalje je vsak 
izdelek ali storitev posreden vzrok izpustov 
CO2, saj je energija potrebna tako za njiho-
vo proizvodnjo kot za transport, uporabo 
in odlaganje oziroma unièenje. Vse to lah-
ko povzroèa tudi izpuste drugih toplogre-
dnih plinov, zato je kljuènega pomena, da 
se resno lotimo obravnave celotnega spek-
tra naših vplivov, èe elimo èim bolj zmanj-
šati uèinke podnebnih sprememb. 
Seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, 
ki jih neposredno ali posredno povzroèa-
jo èlovek, organizacija, dogodek ali proi-
zvod, imenujemo ogljièni odtis. Doloèitev 
ogljiènega odtisa posamezne organizacije 
je lahko prvi korak v naèrtovanju zmanj-
ševanja emisij, ki jih povzroèa (Povzeto po 
publikaciji Ogljièni odtis, Uvod za podjetja 
in organizacije).

Merjenje emisij ogljikovega dioksida 

Za leto 2010 je zunanji izvajalec prviè iz-
vedel izraèun ogljiènega odtisa za Elektro 
Maribor in sicer samo za upravno enoto 
podjetja. V letu 2011 in 2012 smo ocenje-
vanje preko anketnega vprašalnika izvedli 
sami in ga razširili na celotno podjetje. 
Primerjava z letom 2010 je pravzaprav ne-
mogoèa, saj ne zajema podjetja kot celote, 
primerljivi pa so rezultati za leti 2011 in 
2012, ki prinašajo nekaj zanimivih ugoto-
vitev, ki so podane v nadaljevanju.

V letu 2012 smo tako dosegli 4,79 tone 
emisij CO2 na zaposlenega, kar je manj kot 
leta 2011, ko je ta podatek znašal 4,92 
tone emisij CO2 na zaposlenega. Gledano 
kumulativno, smo v letu 2012 proizvedli 
3803 tone CO2, medtem ko je v letu 2011 
ta vrednost dosegla 4080 ton, kar je okoli 
7 % manj kot v letu 2012.

Struktura emisij CO2 je v zadnjih dveh letih 
sledeèa:

1.  skupno znašajo najveèji dele  
izpustov CO2, in sicer 56 %. Tukaj so 
ovrednoteni naslednji viri CO2:

 prevoz zaposlenih na delo: 18 %,
 slu bene poti (vlak, avtobus): 0,01 

%
 gorivo za slu bena osebna in tovorna 

vozila, gradbeno mehanizacijo in plin 
v jeklenkah: 39 %

2. Elektrièna energija je z 29 % drugi 
najveèji vir izpustov CO2

 (razsvetljava, 
hlajenje, ogrevanje, elektrièna in elek-
tronska oprema) 

3. Ogrevanje (kurilno olje, plin in toplo-
vod) doprinese 15 % h konèni vsoti 
izpustov CO2.

4.  z 19,7 listov/zaposlene-
ga/dan znaša 0,6 % celotnih izpustov 
CO2. 

Emisije so se glede na leto 2011 ohranile 
v pribli no enakih razmerjih. Do odstopanj 
dele ev pri emisijah prihaja na raèun pora-
be elektriène energije in ogrevanja. Razlog 
za to je predvsem v viru elektriène energije, 
kjer je v letu 2012 prisoten bistveno veèji 
dele  iz obnovljivih virov, kar posledièno 
zmanjša tudi emisije CO2. 
Tako bomo tudi v bodoèe za vsako prete-
klo leto opravili nov izraèun in spremljali 
vplive delovanja našega podjetja na okolje. 

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ni 
samo domena podjetja. Spremljanje emi-
sij CO2 poteka na nivoju dr ave, kjer so za 
posamezna obdobja doloèene vrednosti 
(Kjotski protokol), ki jih moramo doseèi, 
zato je prav, da k temu pripomoremo tudi 
sami. 
Zmanjševanje kolièin toplogrednih plinov 
lahko dose emo na veè naèinov:
 korišèenje javnih prevoznih sredstev 

(manjša emisija CO2 na prevo en ki-
lometer),

 prihod na delovno mesto s kolesi ali 
peš (skoraj niène emisije),

 zamenjava vozil ali delovnih strojev z 
novejšimi (manjša poraba energen-
tov),

 poveèanje energetske uèinkovitosti 
stavb (gretje in hlajenje prostorov),

 nakup »èistejše« elektriène energije 
(iz obnovljivih virov), …

Navedeni ukrepi veljajo tako za domaèo 
kot poslovno rabo.
Na tem mestu se zahvaljujemo zaposlenim 
za posredovane anketne liste, ki so osnova 
za izraèun podatkov ogljiènega odtisa, ter 
vas ob enem naprošamo k boljši oziroma 
številènejši udele bi pri naslednjih zbiranjih 
podatkov (izpolnjevanju anketnih listov), ki 
bodo na tak naèin dali toènejše podatke. 

Besedilo: 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
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VPRAŠALI SMO

Naše sodelavce na upra-
vi smo povprašali, kaj 
menijo o ukrepu »Otro-
ški èasovni bonus«, ki v 
okviru certi kata Dru ini 
prijazno podjetje omogo-
èa zaposlenim prost prvi 
šolski dan za otroke 1., 
2. in 3. razreda osnovne 
šole ter prvo uvajanje v 
vrtec. 
Vabljeni k branju njihovih 
komentarjev.

Svoji rmi se zahvaljujem, da so mi 
omogoèili prost dan za spremstvo svojega 
prvošolèka.
Prvi dan v šoli je za mojega otroka in za vso 
dru ino nepozaben trenutek!

Dodaten prost dan ob prièetku šolskega 
leta za starše otrok, ki obiskujejo 1., 2. ali 3. 
razred osnovne šole, je nadvse dobrodošel. 
V naši dru ini sta dva otroka, ki sta do 
sedaj skupaj obiskovala vrtec, z 2. septem-
brom pa je najstarejši postal prvošolèek. 
Vstop v šolo je tako za otroka kot za starše 

velika sprememba in zato je prav, da na 
tej prelomnici spremljamo svojega otroka. 
2. septembra zjutraj smo se vsi skupaj 
odpravili v matièno šolo, kjer so pripravili 
sprejem za prvošolèke. Nato smo odšli v 
vrtec, kamor smo po poèitnicah ponovno 
odnesli stvari za mlajšega. Nato smo se 
skupaj odpravili na krajši izlet. Ves dan je 
bil namenjen otrokoma in zaradi vseh teh 
dogodkov tudi nekaj posebnega in nepoz-
abnega. Podjetju Elektro Maribor d. d. se 
zahvaljujem, da mi je omogoèilo dodaten 
prost dan ob tako pomembni ivljenjski 
prelomnici za našo dru ino. 

Zelo lepo in hvale no je pospremiti svojega 

otroka v šolo na tako pomemben dan, kot 
je prvi šolski dan, lepo pa je tudi to, da ob-
stajajo ustanove, kot je naše podjetje, ki to 
razumejo. Upam, da bo naše podjetje bolj 
razumno še na ostalih podroèjih. Hvala 
vam!

Otroški èasovni bonus je ukrep, ki je pri 
nas doma odlièno sprejet. Izjemno vesela 
ga je bila hèerkica, ki sem jo šla iskat 
takoj po pouku. Nato sva si privošèili 
še sladoled ob klepetu o »punèevskih 
stvareh«. Prvi šolski dan je za otroka la-
hko zelo stresen, zaradi ukrepa pa je to 
postal eden izmed najlepših in najbolj 
sprošèenih dni v letu. 

Besedilo: 
Fotogra ja: 
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KOLUMNA

Kot da teèemo zadnji krog 
in da smo na koncu zgod-
be. Narodu je ostalo samo 
še zlato. Seveda tistim, ki 
so ga imeli in ga še danes 
imajo. In kot da bi napoèil 
èas, da se še to pobere.

Nekako je v navadi, da prve kose zlata 
dobimo e ob rojstvu. Za to poskrbijo v 
glavnem babice (seveda, tudi mamice so 
ob rojstvu otrok dele ne daril iz zlata v ob-
liki nakita ali nalo benega zlata). Zaèetek 
šolanja otroka je spet ena takšna nova 
prilo nost za poveèanje kolekcije. Pa konec 
osnovne šole.
V osnovni šoli pridobimo nekaj osnovnih 
znanj o zlatu. V gimnaziji pa nekoliko 
dopolnimo svoje znanje o tej plemeniti ko-
vini. Tako se v šoli, med ostalim, nauèimo, 
da je zlato eden izmed elementov period-
nega sistema, da ima oznako Au, da je 
èisto zlato svetleèa se rumena kovina, da 
je dober prevodnik elektrike in toplote, 
da ima en atom zlata … Poleg osnovne 
rumene barve ga lahko kot zlitino z dru-
gimi kovinami dobimo v barvni paleti od 
bele do èrne barve. Tako je belo zlato 
pravzaprav zlitina zlata in minimalno ene 
kovine bele barve, obièajno niklja (Ni) ali 
paladija (Pd), èrno zlato pa je zlitina zlata in 
kroma (Cr) ali kobalta (Co). In informacija 
za vse Viole – obstaja tudi vijolièno zlato, ki 
je pravzaprav zlitina zlata z aluminijem (Al).
Preden zaènemo koristiti zlati nakit (veri ice 
z obeski, zapestnice, uhane, …), nas starši 
posvarijo, da je nakit iz zlata drag, da ga 
moramo skrbno èuvati, še posebej, èe smo 
ga dobili od babice ob rojstvu. V šoli nas 
pouèijo, da se zlato uporablja še v elek-
trotehniki, zobozdravstvu ter da se (je) 
uporablja(l) kot zlati standard.
Zlato, srebro in ostale kovine so kar nekaj 
èasa bile prvi naturalni denar, kar je bil ve-
liki korak naprej v trgovini, glede na pred-
hodno menjalno trgovino. Prva dr ava v 
moderni dobi, ki je uvedla zlati standard, je 
bila Velika Britanija, potem ko je leta 1717 
angleški matematik, astronom, zik in lo-
zof Isaac Newton doloèil menjalni teèaj 
med funtom in zlatom. Papirnati denar je 
bil in je še vedno zakonito plaèilno sredstvo 
zgolj na osnovi vladnega odloka. Izdan je 

bil v ksnih enotah in je imel natanèno 
doloèeno nominalno vrednost. Njegovo 
verodostojnost so nacionalne dr ave dolgo 
zagotavljale tako, da so v svojih naciona-
lnih bankah hranile zlate rezerve, zato se 
ta sistem imenuje zlati standard. Valute v 
obliki kovancev in papirnatega denarja je 
bilo po vnaprej nespremenljivem razmerju 
mogoèe zamenjati za zlato.
Do ukinitve zlatega standarda (vezava 
ameriškega dolarja na zlato) je prišlo 15. 
avgusta 1971. To je storil takratni ameriški 
predsednik Richard Nixon z razlogom, da 
bi prepreèil špekulacije z dolarjem (urad-
na razlaga). Seveda je po mnenju veèine 
poznavalcev resnica drugaèna, in sicer -
nanciranje takratnih vojn, za katere ni bilo 
dovolj denarja. Z ukinitvijo zlatega stan-
darda so si omogoèili nadaljnje, nekontro-
lirano tiskanje denarja, ki vse bolj izgublja 
na svoji vrednosti.
Znana je prastara resnica in rek, da je 
tretjino premo enja treba imeti v obliki 
nepremiènin, tretjino v denarju in tretjino v 
zlatu. Tisoèletne izkušnje starih narodov so 
pokazale, da je to optimalna razporeditev 
premo enja.
Da je denar vedno manj vreden, smo se 
preprièali tudi na lastni ko i. Vsi se spom-
nimo obdobja pred osamosvojitvijo in 
( nanènih) igric s èeki in devizami (v glav-
nem DM). Spretni so iz tega naredili pravi 
posel. Navadni mali dr avljani pa so vsak 
mesec po nekaj deset DM stisnili v nogavi-
co ali so jih dali na banko. Za hude èase.
Èe se ne motim, so potem prišli vrednostni 
boni takrat velikih in znanih podjetij, ki jih 
danes ni veè. In spretni so tudi iz tega na-
redili pravi posel. Navadni mali dr avljani 
pa so bili sreèni z meseènimi obrestmi, ki 
so jih dobili pri unovèitvi bonov. Te obresti 
so bile priboljšek za sproti.
Nekako v tistem èasu ali malo po tem so 
k nam prišle nanène piramide. Prvi v pi-
ramidi so nas vneto preprièevali, da je to 
pogruntavšèina tisoèletja. Niè veè ne bo 
treba delati, treba je samo pametno nalo iti 

denar. In nekatere so preprièali. Tiste, ki so 
imeli po nekaj sto DM v nogavicah, ker jim 
je dr ava e blokirala devizne raèune in 
zaplenila DM. Spretne i so iz nanènih pi-
ramid naredili sanjski posel. Zase. Navadni 
mali dr avljani pa so ostali še brez DM. Tis-
tih DM, ki so jih imeli v nogavicah.
Potem smo od dr ave dobili certi kate. 
Pa smo jih zaupali raznoraznim skladom, 
nalagali v raznorazna podjetja, banke, za-
varovalnice, … Spet se je zgodba pono-
vila. Spretni so iz tega naredili pravi posel. 
Ampak kakšen posel! Biznis. Navadni mali 
dr avljani pa so v najboljšem primeru dobili 
kakšen tolar za delnice, ki so jih dobili iz 
certi katov.
Pozabil sem na zgodbo z devizami, ki jih je 
zaplenila dr ava, in t.i. Jazbinškov zakon. 
To je šele bil pravi biznis. In je še danes.
Nekaj let nazaj, nekako pred sedanjo krizo, 
je dr ava prodajala delnice ene izmed 
svojih bank. Znani in priznani borzni stro-
kovnjaki in doktorji ekonomskih znanosti 
so nas navadne dr avljane preprièevali 
o dobri nalo bi. Veèina nas je potegnila 
krajši konec iz te zgodbe, nekaj jih je s 
takojšnjo prodajo delnic zaslu ilo kakšen 
evro, nekaterim pa so ostali veliki krediti in 
jih še danes zaradi tega moèno boli glava.
Pa noèem pametovati po zakljuèenih ve-
likih zgodbah. Verjetno ste tudi sami videli 
in slišali reklame za zelo ugodne prodaje 
zlata, ki ga imate doma. Reklame so za vsa-
kim vogalom. Prodajna mesta se odpirajo v 
vsakem naselju. Ne glede na barvo, namen 
(nakit, ure, nalo beno, zobno, lomljeno, 
…) ali kolièino zlata. Najboljšo ceno za 
svoje zlato in gotovino dobite takoj. Takoj 
lahko poklièete in uredite zadevo. A pre-
den poklièete, razmislite. Vabila za prodajo 
zlata so samo zadnji krog spirale. Nisem 
»fauš« podjetne em in noèem biti ovira na 
njihovi svetli podjetniški poti. Vse svetovne 
valute naj bi imele zlato podlago. Èe je 
danes nimajo, monetarni svet razmišlja, da 
se svetovni denarni sistem prenovi in uredi 
tako, da bo denar spet imel zlato osnovo. 
Da bi se vedelo, koliko je kaj dejansko 
vredno. Zato hranite svoje zlato še bolj, kot 
ga danes. Ohranite nekaj materialno vred-
nega za prihajajoèe resnièno hude èase.

Kot da teèemo zadnji krog in da smo na 
koncu zgodbe. Narodu je ostalo samo še 
zlato. Seveda tistim, ki so ga imeli in so ga 
znali obdr ati skozi èas in ga danes imajo. In 
kot da bi napoèil èas, da se še to pobere. 

Zlato

Besedilo in fotogra ja: 
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1. Mre ne komponente
2. Kakovost elektriène energije in elek-

tromagnetna kompatibilnost
3. Obratovanje in zašèita 
4. Razpršeni viri in uèinkovita raba elek-

triène energije
5. Naèrtovanje distribucijskih omre ij
6. Trg z elektrièno energijo in vpliv zako-

nodaje
Dnevno je (hkrati v štirih dvoranah) pote-
kala predstavitev referatov 4-ih od 6-tih 
sekcij, ostali dve sekciji pa sta se predstavili 
na plakatih v preddverju. V naslednjih dveh 

dneh so se sekcije glede prostora predstavi-
tve izmenjevale . e iz samih nazivov sekcij 
je razvidno, da je z zelo aktualnimi referati 
zajeto skoraj celotno podroèje delovanja 
distribucije. Velika udele ba in odziv je bil 
tudi na predstavitvenih prostorih podjetij. 
Celotni program konference, ki je bila iz-
jemno dobro organizirana in obiskana, se 
je odvijal v prijetnih sejemskih prostorih v 
èetrti Kista v Stockholmu.

bilo.  
Vsi referati so dosegljivi na našem raèunal-
niškem omre ju na direktoriju CIRED 2013 
na izmenljivem disku T: 

Besedilo: 
Fotogra ja: 

o distribuciji elektriène energije

IZ STROKE

Kaj je CIRED?

CIRED (Congres International des 
Réseaux Electriques de Distribution) 
je mednarodni forum profesional-
nih distributerjev elektriène energije. 
Vsaki dve leti sklicuje mednarodne 
konference. Ustanovitelja CIRED-a 
sta Elektroinštitut Monte ore z Uni-
verze v Leige-u in britansko zdru e-
nje elektroin enirjev IEE. Prva konfe-
renca je bila leta 1971. Do leta 1999 
so se konference sklicevale izmeniè-
no v Belgiji in Angliji; od leta 1999 
pa se sklicujejo v razliènih mestih po 
Evropi.

Predstavila so se številna 
mednarodna podjetja

Predstavitev 
referatov
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Maribor na Kapelskem Vrhu 

nova transformatorska postaja 
Godemarci 3

Na Kapelskem Vrhu so sodelavci Elektra 
Maribor postavili novo transformatorsko 
postajo Kapela 3, ki bo delno razbremeni-
la e obstojeèo. Nanjo je prikljuèena veèi-
na odjemalcev nizkonapetostnih izvodov 
v smeri Osnovne šole Kapela, cerkve sv. 
Magdalene in Ro ièkega Vrha. Nov elek-
troenergetski objekt omogoèa poveèanje 
moèi obstojeèim odjemalcem in prikljuèe-
vanje novih.
Z investicijo, vredno 266.000 EUR, smo pri-
èeli marca 2013 in jo v skladu z naèrtom 
zakljuèili julija. Transformatorska postaja, ki 
je nekaj sto metrov oddaljena od najvišjega 
dela Kapelskega Vrha (obèina Radenci) in 
ponuja lep razgled na Pomurje, je vkljuèe-
na v srednjenapetostno 20 kV distribucij-
sko omre je iz obstojeèe TP Kapela 1. 

 
Objekt smo gradili na ruralnem, ravnin-
skem obmoèju Obèine Ljutomer, v kra-
ju Godemarci. Novo transformatorsko 
postajo (TP) smo zgradili, da bi odpravili 
slabe napetostne razmere najvišje pri-
oritete in zaradi mehanske dotrajanosti 
obstojeèega omre ja. Pred vkljuèitvijo 
nove TP Godemarci 3 smo odjemalce 
elektriène energije napajali iz obstojeèe 
TP Godemarci 1, izvod 2, smer Radoslavci. 
Investicijska vrednost gradnje TP je 
24.500 EUR, vkljuèitev v srednjena-
petostno omre je je vredna dodatnih 
29.002 EUR, vkljuèitev v nizkonapetostno 
omre je pa je vredna še 28.235,00 EUR. 
Nova TP bo pomenila izboljšane napeto-

stne razmere za odjemalce elektriène en-
ergije, ki jih napajamo iz te postaje. 

Besedilo: Karin Zagomilšek 
Fotogra ja: Miran Peterka

Besedilo: 
Fotogra ja: 

IZ STROKE

TP Kapela 3

TP Godemarci 3
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IZ STROKE

Besedilo: 
Fotogra ja: 

Gradnja nove RTP Pod-
velka je nedvomno ena 
izmed najveèjih investicij 
dru be Elektro Maribor v 
letu 2013, ki bo za pre-
bivalce Obèine Podvelka 
pomenila kvalitetnejšo 
energetsko oskrbo.

V energetsko de citarno obmoèje SZ dela 
preskrbovalnega obmoèja Elektra Mari-
bor – na podroèju severozahodnega dela 
Pohorja, se bo postavila nova razdelilna 
transformatorska postaja RTP 110/20 kV 
Podvelka. Postaja bo slu ila za transfor-
miranje 110 kV na 20 kV nivo, kjer se bo 
vršila funkcija razdeljevanja. Tehnološko je 
zasnovana za prikljuèitev v 110 kV omre je 
z dvema 110 kV povezavama, plinsko izo-
liranim 110 kV stikališèem – GIS, transfor-
macijo 2 x 31,5 MVA, kovinsko oklopljne-
nim 20 kV stikališèem in sistemom zašèite 
ter vodenja brez stalne posadke. Vodenje 
objekta se bo izvajalo iz DCV Maribor. Po-
staja bo nadomestila obstojeèo razdelilno 
postajo RP Podvelka, ki jo je bilo potrebno 
pred izgradnjo nove porušiti in nadomestiti 
z zaèasno postajo.
Gradnja RTP 110/20 kV Podvelka je ute-
meljena v študiji »Razvoj elektrodistribu-
cijskega omre ja javnega podjetja Elektro 
Maribor, Dravska dolina«, št. 1624/5 (Elek-
tronštitut Milan Vidmar), v kateri je obde-
lan razvoj elektroenergetskega distribucij-
skega omre ja na obmoèju Dravske doline. 
Zadostnost napajanja na obravnavanem 
obmoèju v izhodišènem stanju ni povsem 
zadovoljiva, saj presega število dopustnih 
trajnih in kratkotrajnih prekinitev na leto 
zaradi dolgih nadzemnih vodov. Predla-
gane ojaèitve SN-omre ja in novi izvodi iz 
novozgrajene RTP Podvelka oziroma RTP 
Pekre bodo prispevali k izboljšanju zado-
stnosti napajanja odjemalcev, ki na celo-
tnem obravnavanem obmoèju v izogib 
prese enim dopustnim frekvencam krat-
kotrajnih in trajnih prekinitev.
Za zagotovitev dvostranskega napajanja 
RTP 110/20 kV Podvelka bo vkljuèitev v 
obstojeèe 110 kV omre je izvedeno z iz-
gradnjo kablovoda 2 x 110 kV od 110 kV 

stikališèa RTP Podvelka do obstojeèega DV 
110 kV HE Vuhred – HE O balt.  
Transformacijo 110/20 kV je treba e na 
zaèetku obratovanja RTP 110/20 kV Pod-
velka izvesti z dvema transformatorjema 
110/20 kV moèi 20 MVA, da bo zagoto-
vljeno rezervno napajanje v primeru izpada 
enega od transformatorjev (zagotovitev 
kriterija N-1).

Novo RTP 110/20 kV Podvelka gradimo na 
mestu obstojeèe razdelilne postaje RP 20 
kV Podvelka. Staro razdelilno postajo smo 
porušili in nadomestili s provizorièno po-
stajo kontejnerske izvedbe, ki obratuje e 
od zaèetka aprila 2012.
S projektom smo prièeli v letu 2009, in si-
cer z izdelavo projektne dokumentacije IDZ 
in PGD. V oktobru 2010 smo prejeli grad-
beno dovoljenje in takoj prièeli z deli. 
al je med gradnjo prišlo tudi do neljubega 

dogodka, steèaja gradbenega podjetja GP 
Radlje v decembru leta 2012, zaradi èesar 
smo morali gradnjo za doloèen èas preki-
niti. Do takrat so bila v veliki meri konèana 
vsa zemeljska dela, zakljuèena betonska 
dela kleti in stene pritlièja.
Po prekinitvi del smo takoj pristopili k po-
novni izvedbi JN in do aprila 2013 zakljuèili 
z izbiro novega izvajalca gradbeno obrtni-
ških del. Gradbeno obrtniška dela nadalju-
jemo z gradbenim podjetjem Pomgrad iz 
Murske Sobote. 
V mesecu avgustu se zakljuèujejo še za-
dnja betona na dela in izvedba ostrešja. 

Nadaljujejo pa se še ostala obrtniška dela. 
V celoti so zakljuèena e vsa gradbena in 
obrtniška dela stavbe, kjer se nahaja 110 
kV stikališèe in pripadajoè kabelski prostor.
V zadnjem tednu julija je na objekt e 
prispela vsa oprema 110 kV plinsko izoli-
ranega stikališèa GIS proizvajalca opreme 
SIEMENS iz Berlina. Izdelana in v skladišèu 
je tudi vsa oprema stikališèa 20 kV ter pri-
pravljena za vgradnjo. Celice 20 kV so proi-
zvajalca TSN d.o.o. iz Maribora. Na objektu 
bosta vgrajena dva energetska transforma-
torja proizvajalca Kolektor ETRA d.d., ki sta 
e v proizvodnji in bosta konèana in vgra-

jena v februarju 2014. 
V teku je še zadnji razpis za opremo za-
šèite in vodenja, ki je trenutno v postopku 
revizije in upamo, da bo hitro in uspešno 
zakljuèen.
Predviden zakljuèek vseh gradbeno obrtni-
ških del je do sredine meseca novembra, 
zakljuèek vseh elektromonta nih del in sta-
vljanje objekta pod napetost pa predvido-
ma konec aprila 2014.
Celotna investicija je ocenjena na okoli 5 
milijonov EUR, od katerih je 30 % dele  
soinvestitorja ELES.                                          

RTP Podvelka v izgradnji 



19infotok / oktober / 2 / 2013

IZ STROKE

manjša poraba elektriène energije 

kem obdobju lani. 

Realizacija skupne obraèunske moèi je za 
1,8 % veèja od lanske, kar je posledica 
prièetka obraèunavanja moèi za nekdanja 
merilna mesta odjemne skupine javne raz-
svetljave.
Poraba gospodinjskih odjemalcev je za 
1,2 % veèja kot v 2012. Poraba odjemal-
cev na SN je za 2,3 % manjša, poraba 
poslovnih odjemalcev na NN pa za 0,7 % 
manjša kot v 2012.

Vsa energija v sistemu, to je prevzem iz 
prenosnega omre ja in proizvodnih vi-
rov, je bila letos, v prvih osmih mesecih, 
za 0,5 % manjša kot v enakem obdobju 
lani. Razmerje med energijo iz prenosnega 
omre ja in proizvodnimi viri je bilo v prvih 
osmih mesecih 87:13, kar je enako kot v 
preteklem letu.
Konièna moè sistema je bila letos najvišja 
v mesecu januarju in je znašala 389 MW. 
V letu 2012 je bila najvišja v mesecu fe-
bruarju in je znašala 409 MW, kar je bila 
posledica nizkih temperatur. 

Primerjava po posameznih uporabniških skupinah z 
enakim obdobjem v 2012 

Obra unska 
mo  

Energija 

      

SKUPAJ 1,8%

GW
h

Poraba (distribuirana energija) v obdobju I-VIII (v GWh)

Gibanje obraèunske moèi in porabe energije po posameznih uporabniških 
skupinah v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2012

Besedilo: 

velka, g. Antonom Kovšetom.

RTP Podvelka 110/20 kV je ena izmed 
najveèjih investicij Elektra Maribor v tem 
letu. Gradnjo RTP Podvelka Elektro Ma-
ribor naèrtuje skupaj z Elesom (Elektro 
Slovenija). Investicija je vredna skupaj 4,9 
mio EUR, dele  Elektra Maribor je nekaj 
manj kot 70 %.

Nova RTP bo umešèena v energetsko de-
citarno obmoèje SZ dela preskrbovalne-

ga obmoèja Elektra Maribor – podroèju 
severozahodnega dela Pohorja. Izboljšala 
bo oskrbo prebivalcev tega obmoèja z 
elektrièno energijo, med drugim tudi ob-

èin Podvelka in Ribnica 
na Pohorju. Dokonèa-
na bo v letu 2014.

Za zagotovitev dvo-
stranskega napajanja 
RTP Podvelka bo vklju-
èitev v obstojeèe 110 
kV omre je izvedena 
z izgradnjo kablovoda 
2 x 110 kV od 110 kV 
stikališèa RTP Podvelka 
do obstojeèega daljno-
voda 110 kV hidroe-
lektrarna Vuhred – hi-
droelektrarna O balt.

Transformacijo 110/20 
kV je treba e na za-
èetku obratovanja RTP Podvelka izvesti 
z dvema transformatorjema 110/20 kV 

moèi 20 MVA, da bo zagotovljeno re-
zervno napajanje v primeru izpada enega 
od transformatorjev.

mag. Boris Soviè in g. Anton Kovše na ogledu gradbišèa 
RTP Podvelka
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elektroenergetikov Laško 2013
Konec meseca maja (od 27. do 
29. maja) je bila v Laškem 11. 
konferenca slovenskih elektroe-
nergetikov, ki jo je organiziralo 
Slovensko zdru enje elektroe-
nergetikov CIGRE-CIRED. Uvo-
doma bom najprej predstavil, 
kaj predstavlja to zdru enje.

Slovensko zdru enje elektroenergetikov 
CIGRE-CIRED od leta 1993 naprej organizi-
ra konferenco na vsaki dve leti. Med letom 
1993 in 1999 so bile vse aktivnosti samo 
v sklopu sekcije CIGRE, od leta 1999, ko 
je društvo postalo tudi èlan mednarodnega 
zdru enja distributerjev CIRED, pa sta na 
konferencah zastopani obe sekciji, CIGRE 
in CIRED. Konferenca se vedno odvija v me-
secu maju, na njej pa sodelujejo tudi raz-
stavljavci. Na letošnji konferenci v Laškem 
je bilo predstavljenih skupaj 248 referatov, 
od tega v študijskih komitejih CIGRE 184 in 
v študijskih komitejih CIRED 65 referatov. 
V sekciji CIGRE je bilo 56 prednostnih tem, 
v sekciji CIRED pa 22. Najveè referatov in 
s tem tudi interesa je bilo izra eno za po-
droèja elektrarn, daljnovodov, razdelilnih 
transformatorskih postaj, razvoja in ekono-
mike sistemov ter trga elektriène energije. 
V sekciji CIRED je najveè referatov prispe-
lo za teme s podroèja razpršenih virov in 
upravljanja z elektrièno energijo (ŠK4) ter 
obratovanja in vodenje distribucijskega 
omre ja (ŠK3). Predstavitev referatov je 
potekala vse dni konference.

-
vili tri referate

Iz Elektra Maribor so bili na letošnji kon-
ferenci predstavljeni trije referati. V študij-
skem komiteju CIGRE ŠK D2 je bil pred-
stavljen referat z naslovom »Hrbtenièno 
MPLS-IP omre je Elektro Maribor« (ŠK D2-
03), v okviru katerega je bila predstavlje-
na gradnja 10 Gb/s hrbteniènega MPLS-IP 
omre ja, ki bo v prihodnje omogoèilo sle-
denje komunikacijskim potrebam podjetja. 
V študijskem komiteju CIGRE za pametna 
omre ja ŠK D3 je bil predstavljen referat 
z naslovom »Primer implementacije pa-

metnega omre ja v Elektro Maribor« (ŠK 
D3-08), v katerem je avtor predstavil vsebi-
no pilotnega projekta uvedbe pametnega 
omre ja v Elektro Maribor. V študijskem 
komiteju CIRED ŠK-4 so naèrtovalci iz Od-
delka razvoja zadnji dan konference pred-
stavili referat »Problematika vkljuèevanja 
razpršenih virov v distribucijsko omre je 
Elektro Maribor« (CIRED ŠK4-01), v kate-
rem je predstavljen obseg e prikljuèenih 
proizvodnih virov na omre je in obmoèja, 
kjer se pojavljajo te ave s prikljuèevanjem 
le teh. 

Poleg predstavitev referatov so bili vse dni 
konference organizirani tudi spremljajoèi 
dogodki. Prvi dan letošnje konference je 
bilo poleg slavnostne otvoritve konference 
tudi : Upravljanje s premo enjem v 
elektrogospodarskih podjetjih (angl. Asset 
Management). Pozdravni govor na konfe-
renci je imel predsednik dr ave, podeljena 
pa so bila tudi priznanja.
Namen omizja o upravljanju s sredstvi 
(premo enjem) je bil izmenjava izkušenj in 
pozitivne prakse na tem podroèju. Nanaša-
lo se je predvsem na elektrogospodarska 
podjetja, ki so lastniki oziroma upravljavci 
elektroenergetskih omre ij (prenos in dis-
tribucija elektriène energije). Dejavnost teh 
podjetij je regulirana s strani Javne agencije 
Republike Slovenije za energijo (v nadalje-
vanju: JARSE) kot regulatorja. V okviru de-
lavnice je bilo na kratko predstavljeno, kaj 
po de niciji predstavlja in obsega »upra-
vljanje s sredstvi« in kako lahko de niramo 
upravljanje s sredstvi v elektroenergetskem 
podjetju, predstavnica JARSE pa je pred-
stavila postopek ekonomskega reguliranja 
za elektroenergetska omre ja (prenos in 
distribucija elektriène energije) v Sloveniji. 
Predstavnik ELES-a (operater prenosnega 
omre ja) je predstavil njihovo rešitev vklju-
èitve tega podroèja v vsakodnevno po-
slovanje njihovega podjetja, aktivnosti na 
podroèju upravljanja s sredstvi v distribucij-
skem podjetju je predstavil tudi predstav-
nik Elektra Ljubljane. Iz predstavitev stanja 
vkljuèitve upravljanja s sredstvi v slovenskih 
omre nih podjetjih je razvidno, da je na 
tem podroèju najveè naredil ELES, ki je to 
podroèje vkljuèil v sam poslovni proces in je 

v zaèetni fazi uvedbe. V distribucijskih pod-
jetjih smo o tem podroèju zaèeli šele razmi-
šljati, èeprav so nekateri gradniki oziroma 
pristopi upravljanja s sredstvi e prisotni v 
poslovanju distribucijskih podjetij. Z novimi 
pristopi je mo no v podjetjih pri vzdr eva-
nju in razvoju omre ja prihraniti doloèena 

nanèna sredstva, zato je pomembno, da 
se tudi v distribucijskih podjetjih zaènejo 
uvajati nove metode predvsem na podro-
èju vzdr evanja. To bo doprineslo k temu, 
da bodo distribucijska podjetja la je sledila 
zahtevam JARSE po poveèevanju uèinkovi-
tosti poslovanja ob hkratni zanesljivi oskrbi 
odjemalcev s kakovostno elektrièno ener-
gijo in zagotavljanju nemotenega obrato-
vanja prikljuèenih proizvodnih virov.

Poleg navedenega omizja je bil vsak dan 
organiziran . Tako je bil prvi dan (27. 
5. 2013) Panel 1 »Novosti v daljnovodni 
tehniki« (Panel 1), na katerem se je s svo-
jimi izdelki za nadzemne vode najvišjih na-
petosti predstavilo podjetje iz Rusije. 
Drugi dan (28. 5. 2013) so se na »Panelu 
Š« s svojimi referati predstavili študentje 
fakultet za elektrotehniko iz Ljubljane in 
Maribora. V referatih so obdelovali razlièna 
podroèja, kot so termièna analiza nadze-
mnega 110 kV voda, vplivi razpršenih virov 
na pretoke moèi in napetostni pro l v di-
stribucijskih omre jih, uèinkovita uporaba 
podatkov sistemov naprednega merjenja 
in povezovanje z informacijskimi sistemi, 
vpliv geometrije vodne kapljice na jakost 
elektriènega polja pri razliènih tipih vodni-
kov. Izbran je bil tudi najboljši referat.
Zadnji dan konference je bil organiziran 
Panel 2 »Perspektive slovenske energeti-
ke«, ki je obravnaval podroèji elektrike in 
plina. V posameznih predstavitvah so bila 
predstavljena aktualna vprašanja glede no-
vega energetskega zakona (pomanjkljivosti 
dosedanjih dopolnitev EZ, vprašanja glede 
naèrtovanja, razmerje med SODO in EDP, 
omre nina za proizvajalce, zaprti distribu-
cijski sistemi, neodvisnost agencije, loèitev 
prenosnih operaterjev), vpliva obnovljivih 
virov elektriène energije na elektroenerget-
ski sistem, problematike obnove tehniènih 
predpisov ter razvoja plinskega omre ja v 
Sloveniji do leta 2023. 

Besedilo: 
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na terenu
V Merilnem laboratoriju 
Elektra Maribor potekajo 
aktivnosti za pridobitev 
dodatne dejavnosti – 
kontrola toènosti obra-
èunskih meril na terenu. 

V letu 2010 je uprava podjetja odobrila za-
gon projekta, formirana je bila projektna 
skupina in izdelan terminski plan projekta. 
Zaradi pomanjkanja nanènih sredstev je 
plan izvedbe projekta miroval vse do leto-
šnjega leta. Finanèna sredstva so bila letos 
odobrena, zato je stekel postopek javne-
ga naroèila za nabavo merilne opreme ter 
transportnega vozila. Po izvedenem jav-
nem naroèilu za nakup merilne opreme je 
bil, glede na zahtevane tehniène kriterije, 
izbran proizvajalec opreme MTE iz Švice. 
Merilna oprema je po tehnièni razpolo-
ljivosti najsodobnejša in ponuja celovite 

mo nosti kontrole. V nadaljevanju vam 
predstavljamo nekaj bistvenih mo nosti 
kontrole, ki nam jih naprava ponuja:

 kontrola meroslovnih lastnosti števcev 
el. energije,

 kontrola odklopnikov,
 merjenje zagonskih tokov,
 merjenje napetostnih in tokovnih ne-

simetrij,
 kontrola faznega zaporedja,
 meritev toka v nevtralnem ali zašèi-

tnem vodniku,
 merjenje nihanj, upadov in prekinitev 

napetosti,
 kontrola komunikacijskih vmesnikov 

števcev (CS, Ethernet, RS 485, M-
-Bus…),

 kontrola merilnih pretvornikov,
 kontrola merilnih transformatorjev 

(prestavno razmerje, fazni zamik med 
primarnim in sekundarnim tokom/na-
petostjo, pogrešek in meritev obreme-
nitve za TMT in NMT),

 merjenje in analiza višje harmonskih 
napetostnih in tokovnih komponent 
do 63. komponente,

 merjenje in analiza napetostnih in to-
kovnih medharmonskih komponent 
do 63. komponente,

 merjenje kvalitete elektriène energije 
po standardu 50160.

S strani proizvajalca opreme je bilo v mese-
cu juniju v Merilnem laboratoriju izvedeno 
tudi usposabljanje in zagon opreme. Uspo-
sabljanja, kjer so bile prikazane vse mo-
nosti uporabe, ki jo oprema nudi, so se 

udele ili vsi merilci. Zaradi potrebne uspo-
sobljenosti dela na terenu »poznavanje 
merilnih mest« pa merilci laboratorija od 
letošnjega leta aktivno sodelujejo tudi pri 
zamenjavi števcev v distribuciji na OE MZO. 
»Znanje, ki ga bomo na ta naèin pridobili, 
nam bo pri izvajanju meritev še kako kori-
stilo«, je povedal tudi eden od sodelavcev, 
ki je usposabljanje e zakljuèil. 

Da bi obvladovali vse mo nosti meritev, 
ki jih naprava ponuja in za katere nastaja 
povpraševanje na terenu, se ravno v tem 
èasu intenzivno pripravljamo. S prvimi po-
skusnimi meritvami na terenu smo eleli 
prièeti e letos v mesecu septembru, ven-
dar nam oviro za izvedbo predstavlja še 
ne nabavljeno transportno vozilo. Za nje-
gov nakup trenutno poteka ponovni javni 
razpis. Po izbiri vozila pa bo za izvajanje 
meritev potrebno vozilo še ustrezno opre-
miti. S priredbo vozila v merilne namene 
bomo prièeli z izvedbo storitev, hkrati pa 
prièeli pisati sistemske postopke in tehniè-
na navodila za pridobitev akreditacije pri 
izvajanju kontrole in overitev meril na te-
renu. Projektna skupina jeseni nadaljuje s 
potekom projekta po posameznih sklopih, 
kot so informacijska logistika, marketinške 
aktivnosti in pridobitev odloèbe o razširitvi 
obsega imenovanja kontrolnega organa. 

V Merilnem laboratoriju se veselimo po-
slovnih izzivov, ki nam jih narekujejo novi 
meroslovni trendi in tehnologije. V ospred-
je postavljamo elje naših naroènikov in 
pomen neodvisnosti pri izvajanju kontrole 
obraèunskih meril elektriène energije. 

Besedilo in fotogra ja: 

 je dru-
štvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1992 najprej kot 
slovenski nacionalni komite svetovne organizacije 
CIGRE (Mednarodni svet za velike elektroenerget-
ske sisteme), ki ima sede  v Parizu. Leta 1999 se 
nacionalni komite CIGRE pridru i še drugi med-
narodni organizaciji CIRED (Mednarodna konfe-
renca distributerjev elektriène energije) s sede em 
v Bruslju. Cilj društva je organizacija konferenc, 
delavnic in strokovnih sreèanj med domaèimi in 

tujimi strokovnjaki s podroèja elektroenergetike s 
ciljem izmenjevati izkušnje in znanje med strokov-
njaki, spodbujanje strokovnih izpopolnjevanj na 
podroèju elektroenergetskih sistemov in naprav, 
publikacija knjig s podroèja elektroenergetike, ra-
zvoj slovenskega tehniènega besednjaka, izdelava 
slovarjev in izbira slovenskih referatov ter sodelo-
vanje v organih teh dveh mednarodnih organizacij. 
V zdru enje CIGRE-CIRED je vèlanjenih okrog 230 
individualnih èlanov in 30 slovenskih podjetij. Or-

ganiziranost je podobna kot v obeh mednarodnih 
organizacijah. Organizacijsko je društvo sestavlje-
no iz dveh tehniènih komitejev (sekcij), in sicer 
Tehniènega komiteja CIGRE in Tehniènega komi-
teja CIRED. Oba tehnièna komiteja imata študijske 
komiteje po tehniènih podroèjih. Tako ima Tehnièni 
komite CIGRE 16 študijskih komitejev, tehnièni ko-
mite CIRED pa šest. Seznam študijskih komitejev 
po posameznih sekcijah se nahaja na spletni strani 
društva (http://www.cigre-cired.si/). 
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Besedilo: 
Fotogra ja: 

 
zamenjava energetskih transformatorjev 
20/35 KV, 8 MVA v RTP Ljutomer
Eden od kljuènih virov 
rezervnega napajanja 
RTP Lendava je DV 35 
kV Ljutomer – Petišovci 
(RTP Lendava), katerega 
prenosna zmogljivost je 
odvisna tudi od transfor-
macije 20/35 kV v RTP 
Ljutomer. 

Pri celoviti analizi dogodkov ob zadnjem  iz-
vajanju napajanja RTP Lendava po rezervni 
poti (junij 2013), smo (med drugim) ugoto-
vili, da obstojeèa transformacija 20/35 kV v 
RTP Ljutomer (dva TR 20/35 kV moèi po 4 
MVA) – ne zadošèa in da je nujno potrebno 
poveèanje moèi v RTP Ljutomer (nujna na-
mestitev dveh transformatorjev 20/35 kV 
moèi po 8 MVA).
V samo dveh mesecih po tem dogodku 
nam je uspelo skoraj nemogoèe: nabaviti 
in v RTP Ljutomer namestiti dva energets-
ka transformatorja 20/35 kV moèi po 8 
MVA. Hkrati smo izvedli tudi potrebno za-
menjavo opreme v stikališèu 35 kV. Poleg 
èasovno in strokovno uèinkovite zamenjave 
smo bili izjemno uèinkoviti tudi pri porabi 

nanènih sredstev (uspelo nam je nabaviti 
rabljene transformatorje, ki so bili v dokaj 
dobrem stanju in po ugodnih cenah). To je 
bil izjemno zapleten projekt, poln številnih 

strokovnih odloèitev in izzivov. Kot tak je 
terjal izjemno usklajeno in intenzivno delo 
vseh strokovnih slu b ter slu b OE in SE. 
Za opravljeno delo si vsi zaslu ijo zahvalo 
in priznanje. Izpostavili bi najbolj zaslu ne 
(po abecednem redu): g. Benjamina Erja-
vca., g. Mateja Filipèièa, g. Jo eta Herica 
in njegovo skupino, g. Romana Kukovca, 
g. Deana Ogrizka, g. Ervina Slokana in g. 
Bojana Zimška.
Celotna investicija je bila vredna okoli 

70.000 EUR. Za primerjavo podajam po-
datek, da samo en novi transformator 
20/35 kV, moèi 8 MVA stane okoli 150.000 
EUR.

Izjemno hitro in uèinkovito izvedena za-
menjava TR in ostale 35 kV opreme je še 
en dokaz veè o zelo dobri strokovni us-
posobljenosti naših sodelavcev, na kar pa 
prepogosto pozabljamo. 

TR v RTP Ljutomer

ostalo nekaj tisoè odjemalcev
Zaradi posledic nevihte, 
ki je v petek, 9. avgusta 
2013 zveèer zajela ob-
moèje Elektra Maribor, 

je ostalo nekaj tisoè odjemalcev brez elek-
triène napetosti.

Okrog 19. in 20. ure je prišlo do izpadov v 
šestih razdelilno transformatorskih posta-
jah. Ob 19:20 je bilo brez napajanja skoraj 

7.000 odjemalcev. Ekipe Elektro Maribor 
so takoj odšle na teren, kjer so si prizade-
vale za èim hitrejšo odpravo okvar. Oskrba 
je bila najbolj motena na podroèju Zavrèa, 
Podove, Hlapja in Ormo a. 
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napetosti skoraj 15.000 odjemalcev
Moèan veter je v ponede-
ljek, 29. julija 2013, pov-
zroèal motnje v oskrbi z 
elektrièno energijo na ob-

moèju Elektra Maribor. 

Brez elektriène napetosti je ostalo skoraj 
15.000 odjemalcev. Ekipe Elektra Maribor 
so takoj zaèele z lokalizacijo in odpravo 
okvar. Oskrba je bila najbolj motena na 

podroèju Vidma, Podlehnika, Majšperka, 
Radencev, Ptuja, Benedikta, Grada, Pucon-
cev, Selnice, Kungote, Sladkega Vrha, Vel-
ke in Vitanja. 

Besedilo: 
Fotogra ja: Vlado Vlaj

Zahvaljujemo se vsem, ki ste s svojo hitro vkljuèitvijo v proces sprejemanja in predajanja podatkov ter 
lokalizacijo in odpravljanjem napak uèinkovito prispevali, da je bilo odjemalcem povrnjeno napajanje z 
elektrièno energijo v najkrajšem mo nem èasu. 

Posebna zahvala tudi našim sodelavcem na terenu, v distribucijskem centru vodenja in v klicnem centru 
za velik anga ma in zavzetost.
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pripomore k izboljšanju 
bivalnega okolja
Sektor prometa je najve-
èji porabnik konène ener-
gije in drugi najveèji po 
izpustih toplogrednih pli-
nov. Zato prinaša upora-
ba elektriènih vozil uèin-
kovitejšo izrabo energije 
v cestnem prometu. 

Elektromobilnost vkljuèuje tudi Koncept 
pametnih mest (Smart Cities). Skupina 
Elektro Maribor je to temo predstavila na 
posvetu Komunalna energetika, kjer je 
prispevala referata v tematskem sklopu Pa-
metna omre ja – razpršena proizvodnja in 
Elektromobilnost.

Leta 2010 je dele  prometa v skupni konè-
ni rabi energije presegel 38 %, znotraj pro-
metnega sektorja pa je s 97 % daleè najve-
èji porabnik cestni promet. Prometni sektor 
je drugi (za energetiko) najveèji sektor po 
izpustih toplogrednih plinov in edini v ka-
terem izpusti moèno narašèajo; v letu 2009 
so presegli 27 % vseh izpustov. Brez ko-
renitih sprememb na podroèju mobilnosti 
zastavljenih globalnih ciljev ne bo mogoèe 
doseèi; treba je bistveno zmanjšati porabo 
energije in izpuste na prevo eni kilometer.

nost – elektromobilnost

Uporaba elektriènih vozil prinaša uèinkovi-
tejšo izrabo energije v cestnem prometu. 
Elektrièna vozila obenem obèutno zmanj-
šujejo izpuste toplogrednih plinov (ob 
trenutni strukturi proizvodnje elektriène 
energije v Sloveniji so emisije CO2 pribli no 
3-krat ni je), prašnih delcev in drugih one-
sna evalcev.

Pametna mesta vkljuèujejo elektromo
bilnost

Koncept pametnih mest (Smart Cities) 
vkljuèuje tudi elektromobilnost. Prebivalci 
v slovenskih mestih so izpostavljeni pre-
komernemu onesna enju z NO2 in delci 
PM10, PM2,5, ki v veliki meri izvirajo iz 
prometa. Prednost elektriènih vozil je v 
niènem lokalnem onesna enju s CO2 in tr-
dnimi delci ter bistveno ni ja obremenitev 
s hrupom, kar obèutno prispeva k izbolj-
šanju kakovosti bivanja v mestih oziroma 
urbanih središèih.

energetike.

Po napovedi NEP bi bilo do 2020 v prime-
ru intenzivne strategije 31 000 baterijskih 
elektriènih vozil. Po napovedi EU bi bilo v 
Sloveniji do leta 2020 14 000 elektriènih 
vozil (graf 1).

Dr ava Slovenija bo morala voditi ustrezno 
politiko spodbujanja elektromobilnosti in 
zagotavljanja prihodkov dr ave (graf 2).

Javne polnilne postaje predstavljajo pribli-
no 10 % vseh polnilnih mest, veèina upo-

rabnikov EV bo le-te polnilo doma.

bilnosti

Elektro Maribor je podprl projekt Univer-
ze v Mariboru, v okviru katerega je bilo 

leta 1995 predelano vozilo Škoda Favorit 
z motorjem z notranjim izgorevanjem na 
elektrièni pogon.

bilnosti

Elektro Maribor svetuje, naèrtuje in izvaja 
vkljuèitev javne ali polzasebne polnilne po-
staje. V primeru polnjenja vozila na domu, 
preveri ustreznost in izvede potrebno pre-
delavo hišne instalacije za prikljuèitev pol-
nilne postaje (vtiènice).

Za ureditev odnosov oziroma stanja na 
podroèju elektromobilnosti je potrebna 
sprememba relevantne zakonodaje, pred-
vsem jasna doloèitev akterjev in njihovih 
vlog, kar je predpogoj za razvoj poslovnih 
modelov.

Besedilo: 

IZ STROKE
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Predvsem veèje lokalne skupnosti oziroma 
mesta morajo zaradi visokih emisij in po-
veèanih emisijskih vrednosti uvesti ukrepe 
za zmanjšanje negativnih vplivov prome-
ta. Uvedba okoljskih con, v katere nimajo 
vstopa prometna vozila s prekomernimi 
emisijami, pogojuje uporabo okoljsko spre-
jemljive mobilnosti, tudi elektromobilnosti 
V Mariboru je bila oktobra 2012 uvedena 
pilotna okoljska cona, s katero elijo omeji-
ti emisije PM10, dušikovih oksidov in prize-
mnega ozona. Za zaèetek je omejen vstop 
osebnih, lahkih ter te kih tovornih vozil z 
motorji kategorij Euro 0 in Euro 1 v o je 
mestno središèe. 

veèanje koniène moèi.

Do poveèanja koniène moèi (posledièno 
potrebna ojaèitev omre ja) lahko pride na 
delu omre ja, kjer bo veèja koncentracija 
polnilnih postaj oziroma elektriènih vozil 
(EV). V primeru javnih in polzasebnih po-
staj bodo z izdajo Soglasja za prikljuèitev 
predpisani ustrezni pogoji. Problem se lah-
ko pojavi pri polnjenju EV na domu, saj v 
veèini primerov soglasje ne bo potrebno. 
S prerazporeditvijo porabe (uvedba stimu-
lativne tarife v èasu prese kov elektriène 
energije v elektroenergetskem sistemu) 
lahko uèinkovito vplivamo na konièno 
moè. 

Viri:
[1] JARSE, “Elektromobilnost”, Posvetovalni 
dokument, 2012
[2] Evropska komisija, Nova strategija EU za 
èista goriva, Sporoèilo za medije, 2013
[3] European Commision, Clean Power for 
Transport: A European alternative fuels stra-
tegy, 2013
[4] MG, Nacionalni energetski program za 
obdobje do leta 2030, Osnutek, 2011
[5] Statistièni urad Republike Slovenije, Re-
gionalni bruto domaèi proizvod 2000-2010
[6] Polnilne postaje v Sloveniji, www.polni.si ,
[7] Elektro Maribor d.d., Interna dokumen-
tacija, 2013

IZ STROKE

Graf 1: Negotovost napovedi števila elektriènih vozil do leta 2020 (2030)

Tabela 1: Strategija EU – zagotoviti kritièno maso polnilnih postaj

 Graf 2: Zmanjšanje prihodkov dr ave (trošarine) ob zdajšnji regulativi
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Elektro Maribor na 

Referat z naslovom »Elektro Maribor in 
gradniki pametnih mest« je povzel pri-
zadevanja skupine Elektro Maribor pri 
zagotavljanju gradnikov pametnega me-
sta (Smart City) na razliènih podroèjih, ki 
prispevajo k izboljšanju kakovosti bivanja, 
konkurenènosti in trajnostnemu razvo-
ju mest. Predstavitev referata sta izvedla 
mag. Miran Horvat in mag. Natalia Varl iz 
Energije plus.

Referat z naslovom »Vpliv razvoja elek-
tromobilnosti na distribucijsko omre je 
dru be Elektro Maribor« pa je predstavil 
poglede in ravnanja dru be Elektro Ma-
ribor v zvezi z okoljem in razvojem elek-

tromobilnosti, vzpostavitvijo potrebnih 
pogojev za razmah elektromobilnosti in 
vplivom le-te na distribucijsko omre je 
Elektro Maribor. Predstavitev referata je 
izvedel Bo idar Govediè. 

Besedilo: 
Fotogra ja: 

IZ STROKE

Srbije v Elektru Maribor 
Delegacija Elektropri-
vrede Srbije je konec 
avgusta obiskala Elektro 
Maribor. Sprejel jih je 
predsednik uprave Elek-
tra Maribor mag. Boris 
Soviè s sodelavci.

Glavna tema pogovorov je bila predvsem 
uvajanje naprednih sistemov merjenja 
elektriène energije oziroma »smart meter-
inga« v praksi. Elektro Maribor je v Sloveni-
ji namreè med vodilnimi pri gradnji sistema 
naprednega merjenja. Elektro Maribor je 
v sistem naprednega merjenja vkljuèil e 
79.000 merilnih mest, oz. veè kot 37 % 
vseh. Predstavniki Elektra Maribor so pred-
stavili praktiène izkušnje dru be na tem 
podroèju.
Tudi predstavniki delegacije Elektroprivrede 
Srbije, ki so jo sestavljali g. Mirko Ðuriæ, 
pomoènik direktorja za poslovne strate-
gije in investicije v distribuciji, g. Dragoslav 

Cicoviæ, glavni in enir za nadzor investicij, 
in g. Saša Marèeta, vodja merjenja v JP Ele-
ktrovojvodina, so predstavili svoje izkušnje 
na podroèju uvajanja naprednih sistemov 
merjenja. Dogovorili so se o nadaljnjem 
sodelovanju v smislu izmenjave izkušenj in 

prenosa dobrih praks. Sreèanju sta prisost-
vovala g. Drago Hafner in g. Vito Miklavèiè, 
predstavnika dru be Iskraemeco, proizva-
jalca sistemov naprednega merjenja. 

Predstavniki Elektroprivrede Srbije med pogovorom s predstavniki dru be Elektro Maribor

Besedilo: 
Fotogra ja: 
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Tretjina odjemalcev Elektra Maribor 
e vkljuèena v sistem naprednega 

merjenja porabe elektriène energije

Od same menjave števca, ki so jo izvedli zelo hitro, nisem kot uporabnik dele en nobenih te av. Mislim, da je novi števec z vseh 
vidikov lepši in boljši, predvsem pa bo za nas uporabnike še veèja dodana vrednost, ko bo mogoèe pridobiti vse informacije o 
dinamiki porabe elektriène energije.

Odloèitev dru be Elektro 
Maribor, da z namesti-
tvijo pametnih števcev 
daje prednost potrebam 
odjemalcev po bolj prija-
znem in tehnološko veli-
ko naprednejšem naèinu 
merjenja porabe elektriè-
ne energije, je dosegla 
pomemben mejnik. 

Zaradi izjemnega anga maja sodelavcev 
smo na distribucijskem podroèju Elektra 
Maribor v sistem naprednega merjenja 
vkljuèili e 79.000 merilnih mest oz. 600 
transformatorskih postaj, kar predstavlja 
37 % vseh merilnih mest. 

 Obraèun po dejanski meseèni porabi 
od prvega do zadnjega dne v mes-
ecu – brez poraèunov. Raèuni so bolj 
natanèni in razumljivi, sprotno sprem-
ljanje porabe pripomore k varèevanju 
z elektrièno energijo in prihranku de-
narja.

 Izbira eno- ali dvotarifnega naèina 
merjenja elektriène energije brez 

stroškov nabave in vgradnje mer-
ilne opreme.

 Ob prekoraèitvi naroèene moèi 
je mo en ponovni vklop brez 
èakanja na de urno slu bo in 
brez stroškov zamenjave va-
rovalk. 

Besedilo: 
Fotogra ja: 
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»  
kot pomoè pri svojem delu, ne le kot še 
en dodaten nadzor«
Intervju z mag. Marjeto 
Štrus, notranjo revizorko

Da, v dru bi Elektro Maribor sem zaposle-
na od 1. aprila letos. Mislim, da je to pre-
kratek èas za dajanje poglobljenih mnenj, 
kljub temu pa lahko reèem, da se v svojem 
delovnem okolju zelo dobro poèutim. So-
delavci, ki sem jih v tem èasu pri izvajanju 
revizij e spoznala, so delovni, pozitivno 
naravnani in pripravljeni sodelovati z me-
noj (kooperativni). 

Res je, imam e 24 let delovne dobe, ki 
sem jo pridobila na razliènih podroèjih. Kot 
študent sem imela štipendijo SOZD-a MTT, 
kjer sem leta 1989 opravila pripravništvo, 
nato pa slu beno pot nadaljevala v interni 
kontroli takratnega SDK (Slu ba dru bene-
ga knjigovodstva) ter krajši èas delala kot 
nanènica v manjšem dru inskem podjetju 

(Reprostudio). Leta 1996 sem se vrnila na 
preoblikovani SDK, v današnjo  DU (Davèna 
uprava), kjer sem do leta 2001 delala kot 
davèna inšpektorica, nato pa sem odšla na 
MO Maribor, kjer sem bila 12 let vodja Slu -
be notranje revizije. V tem èasu sem morala 
opraviti tudi veliko dodatnega izobra eva-
nja (od pridobivanja posebnih strokovnih 
nazivov do akademskega naziva).

Delo notranje revizorke je zelo zanimivo, 
hkrati pa tudi zelo zahtevno in odgovorno. 
Temeljni cilj delovanja notranjega revizorja 
je preverjanje in ocenjevanje sistema no-
tranjih kontrol za obvladovanje tveganj z 
vidika njegove uèinkovitosti in uspešnosti 
(ali so tveganja v organizaciji obvladovana 
na sprejemljivi ravni). Z dajanjem zagotovil, 
priporoèil in svetovanjem notranji revizor 
prispeva k uspešnosti obvladovanja tveganj.

-

Pri vsakem delu se pojavijo te ave in tako 
je tudi pri delu notranjega revizorja. Na 
podlagi izkušenj iz preteklosti bi izpostavila 
predvsem te ave, povezane z ohranjanjem 
neodvisnosti in nepristranskosti notranjega 
revizorja (problem nastopi, èe najvišje vod-
stvo v organizaciji tega standarda ne razu-
me). Kot te avo bi morda opredelila tudi 
temeljno zahtevo, da mora notranji revizor 
redno izpopolnjevati svoje znanje, vešèine 
in druge sposobnosti ter ohranjati strokov-
ni naziv, pridobljen na Slovenskem inštitu-
tu za revizijo, saj je ta pogoj za zasedbo 
in ohranitev delovnega mesta. Stalnost 
izobra evanja je seveda potrebna, te ava 
te zahteve pa je povezanost s stroški, saj 
so izobra evanja zelo draga, nanèna sred-
stva pa so vedno bolj omejena.

Notranjerevizijska dejavnost v RS je relativ-
no zelo mlada in v glavnem uvedena tam, 
kjer je z zakonom predpisana (banke, zava-

rovalnice, javni sektor). To je tudi razlog, da 
jo zaposleni v organizacijah, vsaj veèinoma, 
ne poznajo dovolj, nekateri pa jo smatrajo 
celo nepotrebno, samo še en dodaten nad-
zor. elim si, da bi sodelavci moje delo oz. 
notranjerevizijsko delovanje v dru bi Elek-
tro Maribor sprejeli kot pomoè pri svojem 
delu in ne kot samo še en dodaten nadzor. 
V ta namen bi jih pozvala, da na intranetu 
poišèejo Pravilnik o delovanju notranjerevi-
zorske dejavnosti v dru bi Elektro Maribor, 
s katerim je podrobneje opredeljeno delo-
vanje notranjega revizorja ter Plan dela za 
leto 2013. V nadaljevanju bodo sledili še 
drugi dokumenti: srednjeroèni plan 2014–
2016, letno poroèilo o delovanju, itd. Prav 
tako sem za dodatne informacije vedno na 
razpolago tako po telefonu, kakor osebno.

Svoj prosti èas izkorišèam v glavnem za raz-
iskovanje, in sicer raziskovanje in odkrivanje 
novih krajev, navad, obièajev, zato zelo rada 
potujem in kolikor mi dopušèajo nance, 
sem v svojem prostem èasu popotnik. 

Besedilo: 
Fotogra ja: 

MED NAMI

mag. Marjeta Štrus
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z izpiljeno tehniko
Pogovor z ekipo zmago-
valcev v plezanju na drog

Prvi del intervjuja je bil s pomurskim delom 
ekipe, drugi, niè manj zanimiv, pa z bistri-
škim delom ekipe.
Najprej sem se pogovarjala z g. Dragom 
Èasarjem, ki je plezal kot drugi, g. Mirkom 
Grahom, ki je plezal kot tretji, nato pa še 
z vodjo ekipe g. Danijelom Prajndlom in 
vodjo tekmovanja g. Markom Braèièem. V 
pogovoru sta sodelovala tudi g. Miroslav 
Dvoršak in g. Slavko Cunk –  monterja v 
ekipi, ki sem ju zmotila na malici po opra-
vljenem delu. Drugi del intervjuja je po-
tekal ob jutranji kavici na skoraj jesenski, 
de evni dan v Slovenski Bistrici z Matja em 
Vrabièem, ki je plezal kot prvi, in Andre-
jem Praprotnikom, èetrtim plezalcem, ki je 
zmagovalno plezanje zakljuèil.

-
-

Odvisno od delovodje in tistega, ki mu 
delo predstavi in poka e. Èe ima ta poziti-
ven odnos, tudi novinec postane tak. Sicer 
pa se e na praksi vidijo »prave poteze rok 
in telesa« za dobrega monterja. Veliko je 
odvisno od posameznika oz. »iz kakšnega 
testa je«. 

-

Ja, Marko je poklical … Pred leti smo imeli 
izbirna tekmovanja in takrat smo sestavili 
ekipo, ki je e sedem let skoraj nespreme-
njena. Trije pa smo bili sošolci in se tako 
e dalj èasa poznamo. Preprièevanje drug 

drugega pa je tudi pomagalo …

Vsakodnevni treningi oz. delo èez leto in 
seveda dobra ekipa. Mi imamo e uigrano 

ekipo, ki je lahko pokazala, kaj zna. Vsako 
leto smo se tako nadgrajevali in izpilili teh-
niko. Sodelovali smo in se trudili po naèelu 
eden za vse, vsi za enega. Imeli pa smo tudi 
dobro orodje in odlièno nabrušen sveder. 
»Vajo« imamo tako e v glavi, ker je to 
naše vsakodnevno delo, pri tekmovanju pa 
je pomembna dobra volja in da vso zadevo 
izpelješ brez napak.

-

Preveè so trenirali. Imeli so tremo oziroma 
slabo trenutno razpolo enje. Domaèi teren 
pa ne predstavlja prednosti, temveè kveèje-
mu obremenitev, ker se eliš bolj izkazati. 
Naredili so tudi napake, ki so vplivale na 
uvrstitev.

Obèutki so lepi, sladki. Sicer pa … slabši 
kot èetrti tako še nismo bili, vsa preostala 
mesta pa so e bila naša.

Poznamo se iz iger in iz kakšnega izobra-
evanja, nekateri smo bili tudi sošolci. Dru-

gaèe pa se bolj malo poznamo. Nasploh 
poznamo malo sodelavcev iz drugih enot 
in uprave, tudi tisti, ki smo e dolgo zapo-
sleni na Elektru Maribor.

V prvi vrsti smo elektrièarji, v nekaterih se 
skriva malo umetnika (smeh vseh prisotnih 

lahko pomeni, da si paè besedo »ume-
tnik« lahko razlagamo na veè naèinov), 
pomembna je narava, radi smo ob mizi, ob 
ribniku, eden vozi »oldtimerje«, drugi hodi 
v hribe, se vozi z motorjem, kar nekaj pa jih 
u iva v vinogradih in raznih športih.

Sogovorniki so mi povedali tudi, da imajo, 
zaradi narave svojega dela, veliko razliènih 
znanj, ki jim koristijo tudi izven slu be, ko 
lahko veliko naredijo sami. Kadar je po-
trebno, pa si med seboj tudi pomagajo. 
Delujejo kot odlièna skupina, ki je ustvarila 
prijetno vzdušje pogovora in zanimivi posa-
mezniki z dobrimi idejami. Verjamem, da 
dobro delujejo tudi na terenu in da jim ni 
nikoli dolgèas. Presenetilo pa me je, da so 
bili kar nekako srame ljivi – vsaj na zaèetku.

Prvi plezalec:  – 
    OE Slovenska Bistrica
Drugi plezalec: Drago Èasar – 
    OE Gornja Radgona
Tretji plezalec:  – 
    OE Gornja Radgona
Èetrti plezalec:  – 
    OE Slovenska Bistrica
Rezerva:  – SE Ljutomer
Sodnik: Andrej Zemljiè  – 
    OE Gornja Radgona
Vodja ekipe: Danijel Prajndl – 
    OE Gornja Radgona
Vodja tekmovanja: Marko Braèiè – 
    OE Gornja Radgona 

Besedilo: 
Fotogra ja: 

Uigrana ekipa
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Besedilo:
Fotogra ja: 

uspeh
intervju z uspešnim vod-
jem naših odbojkaric, g. 
Bojanom Lazarjem

bioenergetik in še kaj

Ko se pripravljam na razgovor z ljudmi, 
kot je Bojan Lazar-Boka, velikokrat prvi hip 
ostanem brez domišljije, kaj in kako vpra-
šati ter zapisati, da bi bilo bralcu branje za-
nimivo , mu ostalo v spominu termu pusti-
lo sporoèilo kot napotek za ivljenje. Tudi 
tokrat mi je uspelo in pred vami je zanimiv 
intervju s sodelavcem.
Ob gledanju naših uspešnih odbojkaric na 
lanskih in letošnjih Letnih športnih igrah 
elektrogospodarstva in glasnem navijanju 
zanje sem imela prilo nost videti njegov 
uspešen naèin treniranja. Sodelavke so 
igrale fantastièno in po dolgih letih do-
segle neverjeten uspeh, medaljo. To je bil 
uspeh uspehov. Preboj med najboljše! Le-
tos, ne le, da so uspele obdr ati medaljo, 
dobile so novo, še svetlejšo. Za nekaj setov 
se je izmaknilo zlato. Bile so zièno dobro 
pripravljene, samozavestne in preprièane 
vase. Niso se ustrašile izkušenih in uspe-
šnih tekmovalk. 

-

-

One same! S tem, ko so se odloèile, da 
bodo prišle na trening, da bodo nekaj na-
redile zase, da se bodo dru ile in na tre-
ningu u ivale, pa da bomo ob vsem tem 
še malo »strogi« in one disciplinirane. To 
je njihov uspeh! Sam sem bil le neki zaèe-
tek in konec te zgodbe, na nek naèin samo 
povezovalec. Povezati je bilo treba njihovo 
miselnost in mentaliteto. Vedele so, da so 
sposobne, nekdo jim je mogel to le potr-
diti. Rabile so to, tako imenovano pikico 
na »i«. 

Prihajajo prostovoljno, moja odgovornost 
priprav na tekmovanja pa je najti neko 
mehkobo treninga, obenem pa zahteva-
ti disciplino. Oboje je zame pri treniranju 
ensk, predvsem zaradi mojega odnosa in 

spoštovanja do njih, te ko. To je zame ve-
dno izziv.

-

-

-

Seveda, naše treniranje je drugaèno. Pote-
ka 1 x tedensko, profesionalci in ekipe v 
dr avni odbojkarski ligi to poènejo tudi do 
5 x tedensko, po 2 x na dan. To je bistvena 
razlika.

Na treningih veliko pozornosti posveèamo 
zièni pripravi vsake igralke in igralca pose-

bej. Ravno zièna pripravljenost je tista, ki 
obvladuje psihièno plat igralca in ustvarja 
homogenost ekipe.

Izpit za trenerja sem opravil pred dobrimi 
20 leti pri gospodu Vikiju Krevslu, ki je bil 
izreden motivator in dober pedagog. Zdaj 
to znanje nadgrajujem pri gospodu Zadra-
niku, zaposlenemu na Fakulteti za šport v 

Ljubljani in ga s pridom uporabljam. 

-
-

-
-

Sem dober mo ! Smeh … No, to trditev 
je sicer treba preveriti pri eni ... ponovno 
smeh Sem oèe štirih zdravih otrok. Z vsem 
srcem športnik. Bioenergetik – zdravilec 
pa takrat, ko nekdo potrebuje pomoè, me 
poklièe. Takrat z veseljem pomagam, ker 
vem, da je tako prav in da se dobro vraèa 
z dobrim. Res je. Energija je vse okoli nas. 
Vesolje, zemlja, ivali in rastline ter seveda 
ljudje. Veliko ljudi je bolnih in potrebuje 
pomoè. O delu z bioenergijo se na alost 
ve premalo, dosti premalo in o moèi oz-
dravitve z njeno pomoèjo tudi. Ljudje ne 
zaupajo in ne verjamejo v dobro te kozmiè-
ne energije. Zakaj ne verjamejo ali ne ver-
jamete? Na to vprašanje si mora odgovoriti 
vsak sam. 

-

-

-

-

Imel sem in imam dobra uèitelja, od ka-
terih pridobivam znanja in sposobnosti s 
podroèja alternativnega zdravljenja, èeprav 
imam dar, da lahko vidim, èutim in intuitiv-
no sprejemam stanje ljudi. Vsakega èlove-
ka spoštujem in brez njegovega dovoljenja 
si ne dovolim vpogleda v njegovo telo, kaj 
šele poseganja. 

Gospod Domanèiæ, velik èlovek in uèitelj, 
mi je pomagal, da sem lahko zaèel poma-
gati svojim otrokom, nato pa še ostalim. 
Prijatelj Haris pa me je popeljal v svet intu-
icije in sprejemanja drugaènosti ljudi. Pred 
kratkim sem opravil teèaj Mojster sebe, v 
katerim sem spoznal, kako »majhni« smo 
ljudje in kako malo je potrebno, da smo 
lahko sreèni. 

Sprašujem: »Kdaj vam je nazadnje kdo re-
kel, da vas ima rad? Vas objel ali se celo 
opravièil za dejanje, ki ga je storil narobe?« 

MED NAMI
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To veliko radost obèutim vsak dan, ko mi 
moj Jaki, sonèek z Downovim sindromom, 
pove, da me ima rad. Odrasel je, vendar so 
njegovi objemi in besede otroško iskreni, 
enako kot njegove velike iskreèe se modre 
oèi, ko me pogleda.

Politiko vodenja podjetja prepušèam pri-
jaznim sodelavcem, tistim, ki nas bodo v 
bodoènosti pripeljali iz krize. elimo si pa 
le lahko, da nas bodo slišali. 

-

V podjetju sem zaposlen e dobrih 27 let. 
al me je poškodba hrbtenice pripeljala v 

pisarno. Sem pa veliko let delal na terenu, 
v de ju, v snegu in v vroèini. Vedno, ka-
dar so nas poklicali, smo se ob havarijah 
odpravili na teren in èim hitreje odpravili 
napake. Šli smo prav vsi sodelavci. Takrat ni 
bil problem pomagati drug drugemu, ker 
smo preprosto bili dobri sodelavci in obe-
nem tudi prijatelji. Danes je drugaèe. 

Vedno sem èutil pripadnost naši dru bi, 
zdaj pa al tega zase ne morem veè reèi. 
Zakaj? Kje so razlogi? Vidim, da je premalo 
medsebojnega spoštovanja, dogovarjanja 
o delu ni, prijaznih besed primanjkuje tako 
kot ljudi, ki delajo na terenu. Naši med-
èloveški odnosi so zelo slabi. Na hodnikih 
opa am ljudi s povešenimi rameni, ki se 
med seboj ne pozdravljajo, zamišljeni so, 
brez idej in volje … kaj šele, da bi s kom 
spregovorili kakšno prijazno besedo, se na-
smejali drug drugemu kar tako, mimogre-
de, brez nekega posebnega razloga. 

Izhod iz tega stanja vidim v odkriti komu-
nikaciji in spoštovanju. Ko bomo sposobni 
drug drugemu reèi: 

 in 
ob tem zaèutili resnièno zadovoljstvo ob 
sodelavèevem uspehu, se iskreno z njim 
veselili njegovega delovnega uspeha. Ta-
krat, komaj takrat!

Osebno verjamem, da izhod iz krize je, da 
imamo vsi prilo nost in mo nost kreiranja 
naše prihodnosti. Te mo nosti in prilo no-
sti si ne smemo pustiti vzeti. Za izboljšanje 

medsebojnih odnosov pa dvigniti ramena 
in pogled ter prijazno pozdraviti sodelavca. 
To sama z zadovoljstvom poènem. Veliko 
mi jih prijazno odzdravi, nekateri pa tudi 
ne. Ob ponovnem sreèanju spet pozdra-
vim. 

delo. 

MED NAMI

Boka s svojo zmagovalno ensko odbojkarsko ekipo, Ruše 2013
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ENERGIJA PLUS

 plin, peleti in toplotna energija

Navzgor omejena cena plina do konca leta 
2014 pomeni za naše kupce pregled nad 
stroški gospodinjstva tudi za leto vnaprej, 
kar je ob nenehnem spreminjanju cen za-
gotovo prednost. 

Izkoristite prilo nost in plaèujte plin in ele-
ktriko na eni polo nici. Ustvarite prihranke, 

ki niso veè zanemarljivi (tudi do 20 eurov 
letno). Za nekatere to pomeni e meseèni 
obrok za elektrièno energijo. 

Sledimo cenam na trgu in zato smo bili 
prvi, ki smo svojim kupcem e maja letos 
zni ali ceno elektrike. Enake ugodnosti 
lahko prièakujete tudi kupci plina. Prvih 
500 kupcev bo ob podpisu pogodbe pre-
jelo 20 EUR dobropisa.

Izpolnite spletni obrazec in podpišite preje-
to dokumentacijo. Postopek menjave vam 
brezplaèno uredimo mi.

Nagrajujemo zvestobo naših kupcev. Zato 
med drugim petim iz rebanim vsak mesec 
poravnamo meseèni raèun za elektrièno 
energijo.

Poleg zemeljskega plina smo zaèeli s pro-
dajo lesnih peletov, kmalu pa zaèenjamo 
tudi s proizvodnjo in prodajo toplotne 
energije. Prièakujte še veè. 

www.energijaplus.si 

Besedilo:

PELETI plus

249,90 €
/tono z DDV

262,40 €/paleto z DDV

PELETI
plus

Bio peleti iz 100% lesa.

Možnost obročnega plačila.

Vi naročite, mi pripeljemo!

Pakirano v 15 kg vreče.

in prihranite tudi do 50 % 
STROŠKOV ZA OGREVANJE!

 ZEMELJSKI PLIN   

0,3535 €/Sm3

(brez DDV)

Navzgor omejena cena  
 

do konca leta 2014.

DODATEN PLUS! 
Prvih 500 kupcev

20 €*!
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ENERGIJA PLUS

Besedilo: 
Fotogra ja: 

Intervju z gospodom 
Bojanom Horvatom, 
direktorjem Energije plus 
d.o.o.

Energija plus širi ponudbo energentov. 
Elektrièni energiji so dodali zemeljski plin, 
prodajo peletov, v oktobru pa prièenjajo s 
proizvodnjo in prodajo toplotne energije. 
Z direktorjem, gospodom Bojanom Hor-
vatom, sem spregovorila nekaj besed o 
novem energentu, ki ga ponujajo, to je o 
toplotni energiji.

-

e ob ustanovitvi dru be smo predstavi-
li strategijo razvoja dru be Energija plus, 
preobrazbo v ponudnika široke palete 
energentov in razliènih storitev. Po vstopu 
na trg plina prihajamo sedaj na podroèje 
toplote. Zakljuèujemo prvega izmed veè 
projektov na tem podroèju, ki smo jih 
identi cirali kot nove poslovne prilo nosti. 
Oktobra zaèenjamo desetletno obdobje, v 
katerem bomo proizvajali in prodajali to-
plotno energijo za potrebe 580 stanovanj 
na Pobre ju v Mariboru, ki so se do danes 
ogrevali iz dotrajane kotlovnice.

-
-

Investicija v prenovo kotlovnice predvideva 
zamenjavo energenta (iz kurilnega olja na 
zemeljski plin), zamenjavo kotlov, postavi-
tev naprave SPTE in vseh ostalih dotrajanih 
elementov. Vrednost celotne investicije je 
pribli no 600.000 EUR, kar pomeni nekaj 
veè kot 1.000 EUR na stanovanje. 

Zastarela oprema v kotlovnici in toplotnih 
podpostajah ter seveda cena energenta, ki 

je trenutno v uporabi, so bili kljuèni razlogi 
za iskanje bolj uèinkovitega in cenejšega 
naèina ogrevanja. Stanovalci, ki so soèa-
sno tudi lastniki kotlovnice in ostalih de-
lov sistema ogrevanja, so rešitev iskali e 
nekaj èasa. Po zakljuèku investicije bodo 
stanovalci dele ni precejšnjih prihrankov 
na raèunu za ogrevanje, predvsem zaradi 
zamenjave energenta in boljšega izkorist-
ka celotnega sistema. Kotlovnica moèi 3,5 
megavata bo tako od oktobra dalje gospo-
dinjstva ogrevala po obèutno ni ji ceni. 

Gre za popolnoma novo podroèje našega 
poslovanja, ki ima v našem okolju odliène 
mo nosti za nadaljnji razvoj. Poleg tega, 
da je mo nost izbire razliènih energentov 
precejšnja prednost, je v tovrstnih primerih 
uporaba sodobnih tehnoloških rešitev še 
dodatna mo nost za dolgoroèno zni anje 
ravni stroškov za ogrevanje. Skratka, s tr-
enjem toplote smo si nedvomno odprli 

nove tr ne prilo nosti in v doloèenem delu 
poveèali konkurenènost. Preprièan sem, 
da bomo to znali tudi primerno izkoristi-
ti v smislu nadaljnjega uspešnega razvoja 
dru be. 

iz Energije plus

Bojan Horvat

Obnovitvena dela kotlovnice
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Besedilo:

III. poslovna konferenca »Modra energija prihodnosti«

Konferenca je potekala 6. junija 2013 v Grand Hotelu Primus na Ptuju, na-
menjena pa je bila energetikom, direktorjem (gospodarskih dru b, javnih 
ustanov, …), upanom, okoljevarstvenikom in drugim, ki jih tematika zanima. 
Predstavljeni so bili naslednji sklopi: elektrièna mobilnost, avtoplinski sistemi, 
kogeneracija in solarna kogeneracija, URE v javnem sektorju ter èistilci vode.

Ali je e-mobilnost upravièena z okoljskega vidika?
Zakaj so èistilci vode v strojnih instalacijah koristni?
V kakšnem èasu se nam povrne investicija v avtoplinski sistem?
Podroèja uèinkovite rabe energije v javnem sektorju
Kateri so pozitivni uèinki solarne kogeneracije?
Prihranki pri kogeneracijskih sistemih

Najveèje zanimanje so udele enci pokazali ob praktiènem delu konference, kjer je bilo mo no preizkusiti elektriène skuterje, elektrièna 
kolesa ter avtomobil na avtoplinski sistem. 

– OVEN Elektro Maribor

»Èe elimo v prihodnje omejiti oz. zmanjšati onesna e-
vanje, bomo obnovljivim virom morali posveèati veè po-
zornosti.«

Praktièni del konference

Udele enci konference

OVEN
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AKTUALNO

o delu na terenu
Na razstavišèu Elektra 
Maribor smo postavili 
novo razstavo. 

Ta se od prejšnjih bistveno razlikuje po 
tem, da ni poudarek na umetniški ali zgo-
dovinski vrednosti. Najpomembnejša je to-
krat vsebina. Prikazano je delo monterjev 
na terenu in napor, ki ga vsak dan znova 
vlo ijo v opravljanje svojega dela – pred-
vsem na geografsko zahtevnejšem podro-
èju, kjer je dostop z delovnimi stroji te ji ali 
onemogoèen.
Fotogra je so iz podroèja Obmoène eno-
te Maribor z okolico, ki je najveèja enota 
v dru bi Elektro Maribor in pokriva veliko 
obmoèje SV dela Slovenije. Monterji so 
na terenu vsak dan in v vseh vremenskih 
razmerah. Ob havarijah, ki so vedno po-

gostejše, delajo tudi med prazniki in ob 
sobotah ter nedeljah. Zaradi majhnih de-
lovnih skupin na terenu velikokrat opravijo 
nemogoèe. 

, fotogra je pa smo si spo-
sodili iz tehniène dokumentacije OE Mari-
bor z okolico.

Obiskovalec lahko skozi prikaz fotogra j 
do ivi dnevni utrip vzdr evanja ali gradnje 
distribucijskih objektov in naprav naše 
dru be.

Besedilo: 
Fotogra ja: 

Plazovi povzroèajo tudi moèno nagibanje daljnovodovSne ni mete ... monterji pa na drogu
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SINDIKAT / SVET DELAVCEV

socialno varnostjo?

Spoštovane kolegice 
in kolegi, sodelavke in     
sodelavci!

Z zanimanjem beremo in se informiramo, 
kaj se dogaja v naši dru bi, preko E-info-
toka, raznih obvestil in èlankov v našem 
glasilu Infotok. Vèasih se mi zdi, da zaradi 
redke izdaje našega glasila, novice in in-
formacije zgubljajo na pomenu in vsebina 
ni veè tako zanimiva kot bi bila, èe bi In-
fotok izhajal vsaj v dveh ali treh številkah 
veè kot doslej. Èe je tudi to prispevek k 
reševanju problematike v fazi recesije, naj 
bo, èe pa je poleg manj pomembnih var-
èevanjih tudi redka izdaja glasila, potem 
naj temu bo tako. Sicer pa naj potem ve-
ljajo enaki vatli ali metri za vse ostale manj 
pomembne zadeve.
Do sedaj smo vsi zaposleni dokazali, da 
zmoremo premagati prenekateri napor, 
da poskušamo našo dru bo s svojim odre-
kanjem in dodatnimi zadol itvami izvleèi 
iz vrtinca recesije. Upravièeno se postavlja 
vprašanje, kako dolgo bomo to še zmo-
gli in ali bo resnièno potrebno plaèevati 
s svojim zdravjem, izèrpanostjo in izgo-

revanjem na delovnem mestu? Pa saj ne 
gre toliko za danes, èeprav gre tudi za to, 
da se v èasu priprav na upokojevanje po 
nekaj desetletjih delovne dobe zaposleni, 
še posebej tisti, ki nekajkrat bolj obèuti-
jo utrujenost in izèrpanost zaradi dela na 
terenu pod neugodnimi pogoji, poèutijo 
nemoène in celo zapostavljene.

V zadnjem èasu se sooèamo z izraèu-
ni bodoèih pokojnin, ki jih bodo dele ne 
naše kolegice in kolegi. Katastrofa je e 
danes, pod trenutnimi pogoji. Vemo pa, 
da se bodo pogoji še dodatno zaostrovali 
(povpreèje delovnih let se bo poveèevalo, 
zni ana bo osnovna stopnja za izraèun po-
kojnine, pa tudi glede delovne in starostne 
dobe se ne obeta niè dobrega). 
Ne boste verjeli, a je res, da imajo mnogi v 
energetiki po odslu enih štiridesetih letih 
delovne dobe le nekaj veè, kot je trenutna 
minimalna plaèa v RS (pa še za to mini-
malno plaèo so te nje ukiniti jo in naj bi se 
izplaèevala po delodajalèevih zmo nostih). 
Pri nas v naši dru bi, zahvaljujoè Pano ni 
KP in Kolektivni pogodbi dru be Elektro 
Maribor d.d., trenutno ni zaznavati velikih 
negativnih trendov, saj dru ba s 100 % 
anga iranostjo vseh zaposlenih dosega 
dobièke, ki pa gredo v roke lastniku. Bore 
malo ostane dru bi za razvoj in vzdr eva-
nje omre ja ter za plaèe zaposlenih, kar za 
seboj potegne tudi socialno varnost vseh 
zaposlenih, še posebej èlanstva SDE.

Prav zaradi tega in takih stališè lastnika 
smo v sindikatu v zadnjem obdobju kar 
zaskrbljeni, saj se v novih zakonih, tako 
Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o trgu 
dela, ZUJF (Zakon o uravnote enju  javnih 

nanc), super Holdingu –kot ga poimenu-
jejo nekateri, še posebej pa o Zakonu ki je 
izrednega pomena za energetiko to je EZ-1 
( Energetski zakon ).

Prav ta zadnji je tisti, ki nam vsem lahko 
zagreni ivljenje do te mere, da se bomo 
distributerji znašli v polo aju, iz katerega se 

z nobeno direktivo in priporoèili ne bomo 
izvleki.
Zato smo v SDE Slovenije s celotnim vod-
stvom SDE , èlani Konferenc in èlani ESOE 
na pre i in dajemo predloge in pripombe 
na osnutek EZ , ki je e bil dan v parla-
mentarno proceduro za potrditev, a je bil 
postopek umaknjen, ker predhodno ni bi 
usklajen s socialnimi partnerji. Prva seja 
ESOE (Ekonomsko socialnega odbora za 
energetiko) je bila 5. 8. 2013, druga pa 
26.0.2013 . Na naslednji seji je predvideno, 
da se bodo èlani delodajalcev, predstavniki 
Vlade in SDE Slovenije dogovorili o krite-
rijih in naèinu usklajevanja ter si izmenjali 
trditve, utemeljitve in argumente – torej, 
da se bodo pogajali o doloèenih èlenih EZ, 
ki lahko bistveno vplivajo na ivljenje in de-
lovanje dru b.
Po splošnih informacijah, ki jih sindikat 
dobiva, je tudi GIZ distributerjev dalo pri-
pombe. Na tem podroèju pa smo v SDE 
pripravljeni sodelovati z upravami. 
V SDE Slovenije smo na prvih pogajanjih 
odloèno zahtevali posebno doloèitev in na-
zadnje izloèitev nekaterih èlenov, ki se na-
našajo na omre nino, prikljuènino, stavko 
in pano no kolektivno pogodbo. Premalo 
je prostora, da bi omenil pomembnost vsa-
kega izmed 568 èlenov EZ na veè kot 400 
straneh, a eno je jasno: sindikati se bomo 
borili, da dose emo svoje, èetudi bo treba 
spro iti »vojno«.

Skozi prizmo poskusov Vlade RS po spre-
jemanju doloèene zakonodaje, ki, kot pra-
vijo, ne bo priljubljena, si v SDE Slovenije 
prizadevamo ohraniti trenutne doloèbe in 
status zaposlenih po PKP vseh distribu-
cijskih dru b, posebej izpostavljam našo 
dru bo, za kar smo se za letošnje leto z 
upravo dru be tudi pisno dogovorili.
Velika ambicija delodajalcev je, da se na 
vsak naèin odpove pano na kolektivna 
pogodba in se zaènejo pogajanja o novi 
pogodbi – ta ne bo niè boljša – ravno obra-
tno! Tudi ta tematika je rdeèa nit naših po-
gajalcev v ESOE, kjer se borimo za rekon-
strukcijo posameznih èlenov Pano ne KP in 
ne celotne. 
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velik
Pritisk na zni evanje pravic delavcev po 
KP in PKP je velik. Zaskrbljujoèe je to, da 
ni zaznati nobenega pritiska na pravice in 
delovne pogodbe o zaposlitvi in plaèe za 
vodstvene in vodilne strukture v energetiki. 
Še posebej trapasto je prebrati v èasnikih, 
da se je povpreèje plaè v panogi z ener-
genti (beri energetiki) poveèalo za 4,5 % in 
da podiramo rekorde pri povpreèni plaèi, ki 
naj bi bila veè kot 2.500,00 EUR.  
Mnogi ne vedo, da je veè kot 60 % za-
poslenih, vsaj v distribucijah (brez vodstev), 
pod povpreèno bruto plaèo RS in da tu ni 
veè kaj vzeti – samo še dodajamo lahko, èe 
elimo imeti resnièno zagotovljeno kako-

vostno dobavo elektriène energije, servisi-
rano in vzdr evano po veljavni  zakonodaji 
in predvsem zanesljivo oskrbo in zagoto-
vljeno število izvajalcev, ki lahko za vse to 
poskrbijo.
Mnogi se bodo vprašali, kaj dela sindikat? 
Zakaj ne gremo na ulice? Kje so protesti? 
Kje je sindikalna agresivnost?
Tudi sam si postavljam ista vprašanja in 
poskušam najti odgovore in to tiste odgo-
vore, ki bi me zadovoljili, da bi lahko pogle-
dal nazaj in videl veliko vojsko, ki hrepeni 
po spremembah. Sem veliki entuziast in si 
srèno elim sprememb, ki bodo spremeni-
le naša ivljenja in pogoje za ivljenje vseh 
tistih, s katerimi delimo dobro in slabo, 
vseh tistih, ki imajo te ave s pre ivetjem, 
ter vseh tistih, ki krpajo mesec z mesecem. 
Spremembe so za elene in to še kako! 
Pa vendar ne za vsako ceno!
Dokler obstajajo instrumenti komunikacije, 
razliène mo nosti, pogajanja, odprt dialog, 
upoštevanje socialnega partnerja, mo nost 
dogovora in skupna skrb za iskanje rešitev, 
ki sicer niso na ko o pisani vsakemu po-
sebej, ter še posebej, ko indici ka ejo na 
neko skupno toèko, ki bi lahko za neko 
prehodno obdobje bila sprejemljiva, do te-
daj je metanje bomb levo in desno kontra-
produktivno dejanje in ne prinaša na dolgi 
rok niè dobrega.

V naši dru bi je kar nekaj zanimivih in od-
prtih vprašanj, kot je trenutno reorganiza-
cija, ki ji bosledila sistemizacija delovnih 
mest. Menim, da bo tu kar precej povišane 
temperature, saj se ve, da ocena delovnih 
mest ne more kar tako mimo socialnih par-
tnerjev, vsaj v takšni obliki ne, kot je po-
tekala do zdaj (ne gre za sodelovanje pri 
zakljuènih zasnovah, paè pa za sodelova-
nje pri osnovni zasnovi projekta). Res, da 
so lahko vsi sodelovali in predlagali, a kaj 

naj bi predlagali, èe ni bilo dane osnovne 
smernice, v katero smer naj se reorganiza-
cija odvija!
In še kar nekaj takšnih posplošitev je bilo 
zaznati tekom postavitve vitke organizacije 
na novo.

Kar vzbuja skrb, pa so razmere v hèerinski 
dru bi Energija Plus, kjer se kljub restriktiv-
nemu zaposlovanju novih delavcev, zapo-
sluje. Navkljub velikim naporom vseh zapo-
slenih za doseganje ciljev in zadanih nalog, 
se ne upošteva njihovega vsakdanjega ko-
municiranja s strankami, tako novimi, kot 
starimi . Pridobivanje novih odjemalcev, ali 
starih, ki so e odšli), je skoraj nemogoèe, 
saj je edino merilo cena elektriène energije, 
ki pa ni ravno med najni jimi, da bi zaradi 
tega  odjemalci ponovno drveli k nam.

Predvsem za medsebojne odnose, ki so na 
primernem nivoju, bi bilo zelo škodljivo, da 
se jih skrha za navodili, ki vsebujejo ele-
mente verbalne prisile in ne nazadnje tudi 
nakazujejo na neke nedoloèene kriterije za 
ocenjevanje posameznikov ali slu b oziro-
ma oddelkov.

Enake ali sliène probleme imajo tudi v 
drugih distribucijskih dru bah z loèenimi 
hèerinskimi dru bami, kjer pa jih skladno s 
pridobljenim certi katom Dru ini prijazno 
podjetje v matièni dru bi neuradno upora-
bljajo tudi v hèerinskih dru bah. Pohvalno!
Kar nekaj komunikacijskih šumov se je 
zgodilo v zadnjem èasu s postavitvijo ka-
drov in novimi predlogi za vodenje doloèe-
nih slu b, a so se in se bodo zadeve uredile 
na tak naèin, da bodo tudi rezultati poslo-
vanja še boljši.

SDE Slovenije je v mesecu aprilu 2013 imel 
redni V. kongres, kasneje pa zaradi nekate-
rih zapletov tudi izredni Kongres SDE Slo-
venije, ki je bil 27. 6. 2013. Na tem Kon-
gresu, ki je bil volilni Kongres, so delegati 
iz vseh dru b energetike oddali glasove za 
predsednika SDE Slovenije in za tri pod-
predsednike SDE Slovenije.

, ki je 
nasledil kolega Dolarja, za tri podpredse-
dnike SDE Slovenije pa so bili izvoljeni:
Jurij Tretjak – za distribucijo in prodajo 
elektriène energije (skupaj z SODO in In-
formatiko)
Bojan Majheniè – za proizvodnjo elektriè-
ne energije(termo, hidro) in 

 – za ostale dejavnosti (Plinarna, 
Nafta, RTH, ostalo).

Jesen bo vroèa kot le kaj, zato vse èlanice 
in èlane pozivam, da se anga irajo in s svo-
jimi vprašanji in predlogi sodelujejo v kre-
iranju sindikalne politike v dru bi, pa tudi 
navzven.
Izvršni odbor Elektro Maribor d.d. s svojim 
delom sproti razèišèuje tekoèo problema-
tiko, tako v naši dru bi kot tudi v skrbi za 
druge èlane SDE, kot sta Eldom in Infor-
matika. 
Prav tako se vsi èlani IO anga irajo na po-
droèju zaznavanja te av in problemov v 
svojih sredinah, ki jih prenašajo na IO, kjer 
poskušamo najti rešitve ali pa pozovemo 
na skupni razgovor odgovorne osebe ter 
na tak naèin razjasnjujemo problematiko. 
V zadnjem èasu je kar precej prahu dvignila 
sodba v imenu ljudstva v zvezi s prejšnjim 
predsednikom uprave. Èe je bila storjena 
krivica v postopku, se naj ta takoj popravi, 
vse udele ence pa je resnièno treba pov-
prašati po odgovornosti, tako moralni kot 
materialni. Nekateri zaposleni so bili samo 
neme prièe dogajanj v preteklosti in iz tega 
razloga se bojimo, da bodo tudi neme 
prièe v sedanjosti. Temu se bo sindikat 
SDE Elektro Maribor d.d. uprl, saj je tudi 
v preteklosti znal dokazati, da zna braniti 
suverenost vsakega posameznika, ko gre 
za kršenje njegovih pravic, ki mu jih daje 
zakonodaja. 
Pred nami je tudi obèni zbor èlanstva SDE, 
ki bo potekal letos jeseni.

Lep pozdrav !

Predsednik SDE Elektro Maribor d.d.
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Besedilo:
Fotogra ja: 

športniki Elektra Maribor
Letos je bila organizacija 
19. letnih športnih iger 
zaposlenih v elektrodistri-
bucijskih podjetjih Slove-
nije v rokah Športnega 
društva Elektra Maribor. 

Priprave so se zaèele e veliko pred do-
godkom, aktivnosti, usklajevanje in nalni 
dogovori pa dva dni pred dogodkom. Ne-
koliko nas je skrbelo le vreme, ki je bilo ves 
maj kar nekam aprilsko. 

Èas, trud in energija, vlo eni v pripravo 
iger, so organizatorje in tekmovalce na-
gradili z lepim vremenom, ki nas je po 
dolgih de evnih dneh prièakal 1. junija v 
Športnem parku Ruše in okolici, kjer so bila 
prizorišèa iger. Organizirali smo èudovito 
prireditev, na kateri smo ponovno blesteli 
tudi kot zmagovalci.
Tekmovali smo v 12 disciplinah: kolesar-
jenju, namiznem tenisu, tenisu, streljanju, 
kegljanju, balinanju, malem nogometu, 
odbojki, krosu, šahu, košarki in v plezanju 
na drog.
Športniki vseh petih distribucijskih podjetij, 
SODO, Stelkoma in Informatike so se e 
navsezgodaj zbrali na svojih prizorišèih in 
prièeli z ogrevanjem. Izkoristila sem krasno 
prilo nost, ki se mi je ponudila, in z našim 
fotografom pohitela po skoraj vseh prizo-
rišèih. Adrenalin je prav povsod kar puhtel. 
Pa tudi smeha ni manjkalo.
Prelevila sem se v strastno navijaèico – v prvi 
vrsti seveda športnikov Elektra Maribor. Se-
veda pa smo povsod spodbujali prav vse, ki 
so se v svoji disciplini pogumno spopadli  
za zmago ali pa za kak svoj osebni cilj.

Navdušil me je zadnji hrib krosa. Hm, tudi 
zmagovalni tekaèi so si v svojih izjavah na 
koncu za eleli nekoliko bolj polo en zadnji 
del kroga. Sicer pa, èestitke vsem, ki ste ga 
pretekli.
Steza za kegljanje – zame nekaj povsem 
novega z vtisom Las Vegasa. 
Luštne  so bile paša za oèi – si-

cer ne razumem, zakaj je bilo tako malo 
gledalcev. 
Borbene  ti po-
enejo adrenalin po ilah, èe nisi previden 

pa lahko prejmeš še kakšno ogo v glavo. 
Pa kako kolesarjem pomaga glasna spod-
buda tik pred koncem!
Glasnost trenerjev nogometašev, ki delijo 
zmagovalna navodila svojim tekmovalcem.
Tri na tri pri košarkarjih, kjer sem vèasih, 
zaradi barv in igralcev, ugibala, katera eki-
pa je naša.

Odloèni in hitri gibi igralcev 
tenisa, ki se v premorih spremenijo v pri-
jateljske klepete.
Tišina in mirnost . 
… al sem pa bila prepozna za ogled ša

 – se 
vidimo naslednje leto.
Finale nala pa …  je 
bila res èešnja na smetani. Ker sem se 
uspela prebiti do prve vrste navijaèev, sem 
lahko glasno sodelovala pri spodbujanju 
naše mariborske ekipe. Po njihovem za-

ŠPORT

SKUPNA UVRSTITEV
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kolesarjenje - moški

namizni tenis - moški

tenis - moški

streljanje - moški

kegljanje - moški

balinanje
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odbojka - moški
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kljuèku se še nismo ohladili, zato smo ve-
selo spodbujali še druge ekipe in upam si 
reèi, da so bili prav vsi odlièni tudi z našo 
pomoèjo.

Po tekmovanjih se je prièel dru abni del. 
Vsi pa smo nestrpno èakali na podelitev in 
rezultate. Innnnn …

Prvi smo bili v disciplinah: streljanje – mo-
ški in enske, kegljanje – moški, mali no-
gomet, odbojka – moški, kros – moški, šah 
in v paradni disciplini plezanje na drog. Na 
odlièno drugo mesto smo se uvrstili v di-
sciplinah: kolesarjenje – enske in odbojka 
– enske. Dosegli smo še nekaj tretjih in 
èetrtih mest in prav nobenega petega. Od-
nesli smo pravo goro medalj in prav vsaka 
je prinesla nasmešek na obraz.
Drugo mesto je s 65 toèkami zasedla Elek-
tro Ljubljana, s 56 toèkami je sledil Elektro 
Celje, z 49 Elektro Primorska in z 41 toèka-
mi Elektro Gorenjska. 

bo tekmovanja. 

ŠPORT

Predsednik društva Zlatko erak je pove-
dal: »Ribe so bile tokrat dokaj zadr ane 
v primerjavi s prejšnjimi leti. Nekaterim 
tekmovalcem sreèa res ni bila naklonjena. 
Kljub temu smo se vsi skupaj zabavali in 
izkoristili lepo vreme pred napovedanim 
poslabšanjem, kar je prav gotovo vplivalo 
na slabši rezultat«.
Tretje mesto na tem tekmovanju je osvojil 
Zlatko erak s krapom, te kim okoli 3000 
g. Drugo mesto je dosegel Zlatko Kosta-
njevec s krapom, te kim 5370 g. Najveèjo 
ribo je tudi letos ulovil lanskoletni car Boris 
Krošel in tako postal CAR ZA LETO 2013. 
Carski krap je tehtal zavidljivih 6650 g. Na 
pokalu je tako znova zapisano isto ime kot 
lani, kar se doslej še ni zgodilo. 

Ribièi so meseca julija pripravili drugo tek-
movanje, ki se je odvijalo ob ribniku Prven-
ci. Udele ilo se ga je 10 èlanov, lovili so s 
plovcem in podmetalko. Po tekmovanju je 
sledil piknik in prijetno dru enje, ki se ga 
bodo še dolgo spominjali. 
Do konca leta sekcija pripravlja še 3 dru e-
nja. Še posebej zanimivo bo noèno tekmo-
vanje s svetleèimi plovèki, zato so vabljeni 
tudi ostali sodelavci in sodelavke, da se ga 
udele ijo. Veseli bodo novih ribièev – sode-
lavcev, ki so ljubitelji narave in dru abnih 
sreèanj ob èudovitih slovenskih vodah.
Sekcija, ki deluje pod ŠD Elektro Maribor, 
ivi in ribari e od leta 2006 in trenutno 

šteje 13 èlanov. 

Vsako leto organizirajo veèdnevni izlet, od-
loèajo se med dvema ciljema, obiskali bodo 
slovensko obalo ali neokrnjeno Kolpo. 

Besedilo: 
Fotogra ja: 

Pri plezanju na drog je preprièljivo zmagala naša ekipa

Naši zlati odbojkaši

Boris Krošel, ribiški car za leto 2013
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na Gorièko?
Gnezdilnice na naših dro-
govih za ptice zlatovran-
ke pomenijo pomemben 
prispevek našega podje-
tja k ohranjanju narave

Na naš naslov je priromala prošnja Po-
murske sekcije Društva za opazovanje in 
prouèevanje ptic Slovenije (DOPPS), v kat-
eri nas prosijo za dovoljenje za namestitev 
gnezdilnic za zlatovranke na naše drogove. 
Par zlatovrank, ptic iz roda vpijatov, ki jih v 
Sloveniji štejemo za uradno izumrlo ptico, 
so namreè letos opazili na podroèju Nusk-
ove na Gorièkem.

Zlatovranka – po imenu sodeè bi lahko 
sklepali, da je to vrana, vendar z njimi ni 
povezana. Ime »zlata« je dobila zaradi 
svoje edinstvene obarvanosti. Je azurno 
modra ptica z rjavim hrbtom. 
Velika je podobno kot kavka. ivi v toplot-
nem podnebju v odprti kulturni krajini s 
skupki dreves, kjer lahko najde prostor za 
gnezdenje in pre o. Kot ptico jo štejemo 
med sekundarne duplarje, saj si gnezdo 
naredi v duplu èrne ali zelene olne, v zidu, 
velikokrat pa tudi zaradi pomanjkanja 
naravnih gnezdišè v umetnih gnezdilni-
cah, kjer znese do pet jajc, ki jih valita oba 
starša, ki imata eno leglo v maju oz. juniju.
In prav zaradi tega in v upanju, da se te 
azurno modre ptice z rjavim hrbtom spet 
vrnejo v našo pokrajino ob Ledavi, so se 
èlani DOPPS-a odloèili, da v okolici njenega 
prehranjevalnega habitata postavijo lo-
vilne pre e. V naravi imajo te ptice zmeraj 

manj lovilnih mest oziroma sedišè, s kat-
erih pre ijo za kobilicami, hrošèi, metulji, 
kušèarji in malimi sesalci. S postavitvijo 
pre  so jim potencialno omogoèili veèji 
teritorij za prehranjevanje, obenem pa s 
postavitvijo gnezdilnic na naše drogove 
omogoèili, da bi ptica zaèela v teh krajih 
tudi gnezditi.

Ptica, ki je izginila iz naših krajev, se ver-
jetno ne bo veè vrnila kot gnezdilka. Za-
kaj je izginila, verjetno dokonèno nikoli ne 
bomo vedeli. Najverjetneje je veè vzrokov, 
ki so med seboj povezani. Preorani travni-
ki, škropljenje s pesticidi in s tem pomori 
u elk, intenziviranje poljedelstva, spre-

memba podnebja, izgube na selitvah in 
prezimovališèih in pomanjkanje dupel, kjer 
zlatovranka gnezdi.
Rek pravi, da upanje umira zadnje. Da-
jmo se presenetiti, mogoèe se še vrne. 
Pomagamo ji lahko tudi mi, èe ohranimo 
kakšen travnik veè, kakšen sklop dreves 
veè, kjer lahko namestimo tudi kakšno 
gnezdilnico.

In ravno zaradi tega smo se sodelavci na 
OE Murska Sobota odloèili, da monta o 
gnezdilnic na naše drogove podpremo in 
s tem mogoèe prispevamo svoj dele  k vr-
nitvi te prekrasne ptice. 

DOBRO JE VEDETI

Besedilo in fotogra ja: 

Zlatovranka

Postavljanje lovilne pre e

Namešèanje gnezdilnice na drog
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Besedilo:

10. rojstni dan
Mnogi zaposleni se še 
spomnite, da smo v letu 
2003 z novim logotipom 
dru be Elektro Maribor 
in novo celostno gra è-
no podobo dru be Ele-
ktro Maribor dobili tudi 
interni èasopis Infotok. 
Prva številka Infotoka je 
izšla natanko pred dese-
timi leti, in sicer oktobra 
2003.

Ob tej prilo nosti, 10. obletnici izhajanja 
našega internega èasopisa Infotok, smo 
obiskali tudi našega prvega odgovornega 
urednika Infotoka g. Toma a Šišernika. 
Intervju z njim si lahko preberete v nad-

aljevanju. Ali vas zanima, kakšna je bila 
prva številka? Za vse tiste pa, ki radi kdaj 
pokukate v prejšnje številke Infotoka … 
najdete jih lahko na naši spletni strani 
(www.elektro-maribor.si; v sivem okvirèku 
kliknite publikacije). Našli boste prav vse 
številke internega èasopisa Infotok; do zdaj 
smo izdali e veè kot 40 številk!

Ekološka usmerjenost
Èasopis se je skozi leta razvijal in prilagajal 
predvsem zahtevam bralcev in tudi okoljs-
kim zahtevam. Ekološka usmerjenost je 
bila za nas pomembna tudi pri tisku. e ne-
kaj let je Infotok natisnjen na recikliranem 
papirju Cyclus Offset, s katerim dose emo 
prihranke pri elektrièni energiji, vodi in 
lesu ter zmanjšujemo izpuste CO2. Vse te 
podatke lahko preberete v vsaki številki 
posebej.

e-infotok – elektronska razlièica Infotoka 
Tiskan èasopis je v zaèetku izhajal 5-krat 
letno (vsak drugi mesec) z izjemo poletnih 
mesecev. Sedaj izhaja 3-krat letno. Hitrost 
dogodkov, vse veèja potreba po 

informiranju in razvoj elektronskih medijev 
so pripeljali do ideje o elektronski razlièici 
Infotoka. Ideja o elektronski razlièici In-
fotoka, ki smo ga poimenovali e-infotok, 
se je rodila leta 2011, prva številka pa je 
izšla 17. februarja 2012. Od takrat e-in-
fotok izhaja dvakrat meseèno. E-infotok 
vam v vsaki številki postre e s sve imi novi-
cami o poslovanju in dogajanju v podjetju. 
Vsebine so kratke, jasne in aktualne ter 
seveda zanimive za branje. 

Infotok in e-infotok sta medija, ki sta tu-
kaj za vse nas, sodelavce Elektra Maribor. 
Povezujeta nas, saj nam omogoèata, da 
predstavimo svoje aktivnosti, delo v slu bi, 
prinašata pa nam tudi novice o poslovanju 
in delu dru be. elim si še veèje udele be 
zaposlenih pri njunem nastajanju. Naj 
ostaneta naša. Da bomo res zadovoljni z 
njima, pa so vedno dobrodošla mnenja in 
elje bralcev. 

Naslovnica e-Infotoka

10 LET INFOTOKA

Naslovnica prve številke Infotoka
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10 LET INFOTOKA

ker smo si zaupali, ker smo bili enotni«
Intervju z gospodom    
Toma em Šišernikom

Interni èasopis Infotok letos v oktobru 
praznuje 10. obletnico obstoja. Gospod 
Toma  Šišernik je bil pred upokojitvijo prvi 
odgovorni urednik Infotoka, zato sem z 
njim pripravila intervju. Gospod Šišernik je 
pred upokojitvijo opravljal delovne naloge 
na delovnem mestu direktorja za kakovost, 
pred tem je bil direktor poslovne enote 
Maribor Mesto, tehnièni vodja na poslovni 
enoti Maribor Mesto itd. Kot vajenec je v 
podjetju prièel leta 1961 v Remontnih de-
lavnicah, ko je bil direktor g. Sakelšek. 
Zelo vesel in ponosen je bil, da smo se spo-
mnili nanj in ga obiskali. Obiskala sem ga 
na njegovem domu v Mali Nedelji na vroèe 
avgustovsko jutro, ko smo dosegali pole-
tne temperaturne rekorde. 

-

-

Zaèetki internega èasopisa so bili pove-
zani z odloèitvijo, da v podjetju Elektro 
Maribor uvedemo standard kakovosti ISO 
9001:2000. Med drugimi zahtevami, ko 
smo se pripravljali na uvedbo standarda 
kakovosti, je bilo poleg tega, da so se de-
lovni procesi postavljali na novo, dan tudi 
poseben poudarek informiranju. Podro-
èje informiranja zaposlenih v taki obliki v 
preteklosti ni bilo urejeno. Naš informator, 
ki je izšel leta 2002, je sicer pomenil prve 
zametke internega èasopisa, izšel je v treh 
številkah. Leta 2003 smo se odloèili, da iz-
damo svoje interno glasilo z novo gra èno 
podobo, poimenovali smo ga Infotok. Prav 
tako smo imenovali uredniški odbor, mene 
pa kot odgovornega urednika.
Interni èasopis Infotok smo prièeli izdajati z 
namenom informiranja ljudi, saj nas je bilo 
veè kot 900 zaposlenih, bili smo lokacijsko 
razdeljeni od Murske Sobote do Slovenske 
Bistrice, skratka, ljudje niso bili informirani, 
niso bili povezani, niso imeli mo nosti, da 
bi se sreèevali, da bi izmenjali informacije. 
Imeli smo razliène zapisnike iz razliènih sej 

itd., ki so na nek naèin bili vir informacij, 
vendar ni bilo informacij o tem, kar se je 
dogajalo v samem kolektivu. Zaposleni so 
se preko èasopisa seznanili s poslovanjem, 
s kadrovskimi spremembami, dru benim 
dogajanjem idr.

-

Nismo popušèali razliènim interesom po-
sameznikov, eleli smo, da je to nevtralno 
glasilo, eleli smo ubrati srednjo pot. Na 
tem smo vztrajali, tako smo imeli zasta-
vljeno uredniško politiko. Seje so bile tudi 
zahtevne, tu in tam je kak posameznik s 
kakšnim prispevkom poskušal vplivati, ven-
dar smo v odboru enotno in strpno zadeve 
postavili na svoje mesto. Nikoli nismo bili 
mediatorni, nismo se postavili v vlogo, da 
bi nekaj presojali. To smo prepustili zapo-
slenim, da si o doloèenih problemih ustva-
rijo svojo sliko.

To ka e na napredek pri razvoju internega 
glasila in je dokaz, da je bila zadeva do-
bro zastavljena in da se tudi sedaj uspe-
šno izvaja. Danes so krizni èasi, so bolj 
zahtevni èasi za ustvarjanje Infotoka. Je 
še toliko bolj upravièeno, da se o stvareh 
piše, da ljudje vedo, kaj se dogaja, da so 
seznanjeni. Tudi takrat, ko smo sprejema-
li v podjetje ISO standard, je to pomenilo 
spremembe, nove pristope, pri zaposlenih 
so bili pomisleki, bojazni. 

-

Z organizacijo sej uredniškega odbora na 
razliènih OE in SE smo dosegli to, da smo 
prišli do ljudi, na razliène terene, med za-
poslene. Takrat smo vedno iz posamezne 
enote tudi nekoga od zaposlenih inter-
vjuvali, predstavili smo njihove poglede, 
mišljenje in seveda tudi posebnosti vsake 
enote. eleli smo iti med ljudi, zaposlene, 
da ni bilo to samo pisarniško in birokratsko 
zbiranje informacij.
Zelo dobro, upam, da je še sedaj tako. 

Kot predsednik lovske dru ine Mala Nedelja je Toma  Šišernik posebej zavzet 
za ohranjanje narave

Besedilo: 
Fotogra ja: 
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Najbolj se mi je vtisnil v spomin intervju 
z našim dolgoletnim bivšim direktorjem 
Elektra Maribor Mesto, Jo etom Kosom, 
ki sem ga obiskal na njegovem domu, na 
Gosposvetski cesti v Mariboru.
Bil sem zelo ponosen, da sem ga lahko in-
tervjuval. Povedal je marsikaj zanimivega o 
tem, kako je potekalo delo v preteklosti. Si-
cer je bilo veè takšnih stvari, ki mi jih je osta-
lo v spominu. Meni osebno je ta intervju z 
g. Kosom ostal posebno v spominu, sem 
imel namreè malo treme, malo »rešpekta« 
do njega kot bivšega direktorja. 

-

Najraje preberem o poslovanju in razvoju 
podjetja, o dogajanju na dru abnem po-
droèju, o dogajanju na športnem podroèju, 
tam še vidim ogromno tistih zaposlenih, 
s katerimi sem sodeloval. Moram pa po-
udariti, da sem še vedno èlan Športnega 
društva Elektro Maribor in èlan Strelskega 
društva Elektro Maribor, tako da sem s 
podjetjem še vedno na nek naèin povezan. 

Na kolektiv me ve ejo samo lepi spomi-
ni. Tudi spomini na številne trenutke, ko 
smo skupaj s sodelavci reševali probleme, 

ki so bili tehniène narave, ko smo odpra-
vljali defekte, ko smo reševali problema-
tiko ljudi, ko v èasu tranzicije (v èasu leta 
1991 in prej) niso mogli plaèevati elektrike, 
ogromno smo se ukvarjali z dol niki. Spo-
mnim se problematike Tovarne avtomobi-
lov Maribor in drugih. Vse probleme smo 
premagovali, ker smo si zaupali, ker smo 
bili enotni. Spomnim se defektov, ki so bili 
ponoèi, bili smo v snegu, v glavnem te ke 
razmere so bile. 
Vidim, da se tudi danes zaposleni zavzeto 
trudijo za èim bolj kakovostno dobavo ele-
ktriène energije in èim manj izpadov, da je 

to glavni cilj poslovanja podjetja. Spomnim 
se tudi, da so prejšnja vodstva v prejšnjih 
èasih delovala enotno, odbijala so razne 
poskuse vplivanj, enostavno jih niso upo-
števala.

Predsednik lovske dru ine Mala Nedelja 
sem e osmo leto. Ta funkcija predsta-
vlja veliko odgovornosti, saj odgovarjam 
za poslovanje, pridejo tudi inšpekcije itd. 
Naša skrb je v prvi vrsti ohranjanje narave 
in divjadi, nato šele odstreli zaradi lovskih 
naèrtov. Lovstvo se je tudi spremenilo v 
primerjavi s prejšnjim èasom. Tu je tudi ve-
èja odgovornost do okolja, do narave, do 
kmetov, z njimi rešujemo škodo, ki nasta-
ne zaradi divjadi. Sem èlan upravnega od-
bora Vinogradniškega društva Mala Nede-
lja, èlan Turistiènega društva Mala Nedelja 
in èlan Krajevne skupnosti Mala Nedelja.
Ljubiteljsko sem èlan slovenske lige za igra-
nje taroka. Za bistrenje uma igramo prek 
raèunalnika tarok z igralci v ivo, imamo 
tudi sreèanja tarokašev. Prosti èas pre ivim 
tudi v vinogradu, saj obdelujem vinograd 
s 1000 trsi.
Seveda pa me najbolj razveseljuje moja 
dru ina, ena, dva sinova in pet vnukov. 
Sin Matja  je prav tako zaposlen na Elektro 
Maribor, starejši sin Iztok pa na Dravskih 
elektrarnah Maribor.

govem domu v Mali Nedelji. Toma  Šišernik pred svojim vinogradom, kjer je lep razgled po okoliških krajih

Po seji na Ptuju
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Besedilo:
Fotogra ja: 

Sindikalni izlet OE Murska Sobota
V dobri dru bi èas 
prehitro be i.

Malo me je zaskrbelo, ko sem po zbiranju 
prijav za letošnji izlet v Budimpešto po-
gledal na seznam udele encev. Bil je pre-
cej kratek, kolikor vem, pa tudi po drugih 
enotah zgodba ni bila niè drugaèna. Kam 
plujemo, sem razmišljal. Mar ni veè pravih 
prijateljskih, èloveških odnosov? Ker je bila 
cena izleta relativno nizka in, kot je znano, 
tudi so nancirana s strani sindikata, sem 

nanèno plat izkljuèil. Bolj me skrbijo od-
nosi med sodelavci. Ali se res ne znamo 
veè dru iti, se smejati? Hiter tempo ivlje-
nja nas pri tem res ovira, ampak alostno 
je, da se skoraj veè ne poznamo. Ali ne bi 
bil vsakdanji delovni dan dosti lepši, èe bi 
bili pravi sodelavci, prijatelji, èe bi se zjutraj 
pozdravili z nasmehom, pa tako malo je 
potrebno, da bi bil ta svet lepši! Kako lepo 
bi bilo, èe bi vèasih komu povedali 
ŠAM TE.
Ob zbiranju prijav sem bil prav prijetno pre-
seneèen nad nekaterimi sodelavci. Ti niso 
spraševali, kam gremo in kdaj gremo, glav-
no jim je bilo, da bomo skupaj, da za par 
uric pozabimo na tegobe današnjega èasa.
Kaj smo videli?
Naj se dotaknem še same vsebine izleta.
V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili 
proti mad arski meji. Moram priznati, da 
med izletniki nisem opazil nerazpolo ene-
ga obraza. Z manjšo zamudo, saj je bila za 
ene noè paè prekratka, smo se le odpravili. 
Da bi prebili led, sem za budnico svojim so-
potnikom zaupal šalo, ki nas je spremljala 
do konca izleta. Povem jo tudi vam. Televi-
zijska hiša pride na Gorièko snemat otro-
ško oddajo. Sreèajo starejšega kmeta ter 
ga povprašajo o tipiènem dnevu na kmetiji. 
Oèka zaène nekako takole: zjutraj vstane-
mo, spijemo en šnopsek … Novinarka ga 
prekine. Gospod to je oddaja za otroke, 
kakšen šnopsek neki! Pa zaène oèka še 
enkrat, tokrat v cenzurirani verziji. Zjutraj 
vstanemo, preberemo eno knjigo, gremo 
v hlev, vmes skoèimo v kuhinjo, kjer prebe-
remo eno knjigo, ko pridemo iz hleva, pre-
beremo eno ali dve knjigi, na kar gremo na 
polje. S sabo vzamemo nekaj knjig. Po dva-
najsti uri se vrnemo na kosilo. Pred kosilom 
preberemo eno ali dve knjigi, prav tako po 

kosilu. Zveèer gremo spet v hlev, vmes sko-
èimo v kuhinjo, da preberemo še kakšno 
knjigo. Po veèerji pa gremo v knji nico, kjer 
preberemo kar nekaj knjig, dokler nas knji-
nièarka ne vr e na cesto. Na koncu gremo 

še k prijatelju, ki ima doma tiskarno, kjer 
do zgodnjih jutranjih ur prebiramo knjige. 
Pa povejte, da je ivljenje na kmetiji lahko!      

Ko smo e krepko èez mejo, se ustavimo 
na poèivališèu, kjer, kot se za prave Prek-
murce spodobi, pride v ospredje »mizica 
pogrni se« s sve imi kislimi kumaricami na 
èelu. Seveda smo prebrali tudi nekaj knjig! 
Sledil je panoramski ogled Budimpešte ter 
obisk znamenite ulice Vaci, stadiona NEP, 
Trga junakov in Štefanove cerkve. Sledila 
je namestitev v hotelu. Zveèer veèerja v 
prekrasni èardi, ponoèi pa vo nja z ladjico 
po Donavi. ÈUDOVITO DO IVETJE! Vidno 
utrujeni smo se okrog druge ure vrnili v ho-
tel, seveda nikomur ni bilo do spanja. Kar 
posedali bi, se pogovarjali in brali knjige, 
kot da se nismo videli e nekaj let. 
Po prekratki noèi, okrog sedmih zjutraj, za-
slišim trkanje na vratih. Ko odprem, vidim, 
da je hodnik skoraj poln. »Kaj ne morete 
spati?« vprašam in dobim odgovor: »Spali 
bomo doma!« Pa naj bo! Po zajtrku je sle-
dila mogoèna Citadela in slovo od Budim-
pešte. 
  
Naprej nas je pot vodila do Blatnega jeze-
ra, kjer smo podrobneje spoznali kraje Ti-

hany, Kesztely in Heviz. Dan se je prelevil 
v noè, sledil je zadnji postanek, kjer smo 
prebrali še zadnje knjige. Pogledam na uro 
in ugotovim, da se je dvodnevni izlet prele-
vil v tridnevnega, saj je bila ura e krepko 
èez polnoè. S tem se nismo prav niè obre-
menjevali, saj kot vsi dobro vemo, v dobri 
dru bi, paè èas be i. Kot jaz rad ponovim: 
kakor si bomo pripravili, tako se bomo ime-
li, in verjemite, imeli smo se preèudovito! 

POTOPIS

Udele enci izleta
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Sindikalni izlet OE Ptuj z gosti
Obiskali smo Slovaško 
in pluli po Ne iderskem 
jezeru v Avstriji

Mnogo je odgovorov na vprašanje, kaj je 
sreèa. Ne dolgo tega sem prebrala enega 
izmed teh, ki pravi: »Sreèa je dru iti se s 
teboj«. Kako je to resnièno, smo zaèutili 
udele enci sindikalnega izleta na Slovaško, 
ki ga je imela v mesecu maju 2013 OE Ptuj 
z gosti.
 
Naše dru enje je bilo prekrasno, z veliko 
smeha, dobre volje in ponovno zbijanja 
šal na raèun »šok sobe«, ki je bila v za-
dnjem delu avtobusa. Njeni èlani so svojo 
pripadnost potrdili z oran nimi majicami in 
nedvoumnim napisom. Prvi dan jih je bilo 
nemogoèe zgrešiti med mno ico turistov. 
Vreme je bilo, kot vedno, ta pravo za po-
potnike.

veny Kamen
Poleg malega mesta Modra smo prvi dan 
obiskali še vinsko klet v Pezinoku in grad 
Èerveny Kamen.
V Modri nas je prijazna vodièka popeljala 
po proizvodnih prostorih manjše tovarne, 
kjer smo si lahko pogledali roèno izdelavo 

razliènih keramiènih izdelkov, od katerih 
je najbolj znana lepo poslikana majolika. 
al tovarna nima prihodnosti, ker se zara-

di pomanjkanja kadrov (ni podmladka) in 
visokih stroškov proizvodnje poèasi zapira. 
Pot nas je nadalje vodila v nekoè vodilno 
vinogradniško mesto Pezinok. V eni izmed 
vinskih kleti smo ob prigrizku poizkusili veè 
vrst vina. Prav prijetno sem se poèutila po 

tej degustaciji. Nek èuden vpliv je imela na 
mojo zgovornost. 
Polnih elodèkov in dobre volje smo se 
odpeljali do enega izmed najveèjih in naj-
starejših gradov na Slovanškem, v Èerveny 
Kamen. Postavljen je v èudoviti okolici ma-
lokarpatskega grièevja in je eden izmed 
najveèjih gradov te de ele. Po ogledu smo 
odšli v Bratislavo, kjer smo prespali v mo-
dernem hotelu v središèu mesta. Veèerni 
sprehod po de ju do restavracije, v kateri 
smo veèerjali, pa nam je pokazal, da posta-
ja Bratislava moderno evropsko središèe, ki 
dobiva pomlajen videz in se kot celota pre-
buja v popolnoma novi preobleki.

Bratislava 
Le i na skrajnem zahodu dr ave, tik ob 
meji z Avstrijo ter pribli no 60 km vzhodno 
od Dunaja. Veèji del se razteza ob levem 
bregu Donave, le predmestje Petr alka le i 
med desnim bregom in mejo z Avstrijo. S 
severa in vzhoda segajo do mesta obron-
ki Malih Karpatov. Je edina prestolnica, ki 
administrativno meji kar na dve dr avi: Av-
strijo in Mad arsko. Z naèrtno obnovo in 
modernizacijo so prièeli e pred leti. Zadnji 
dve desetletji 20. stoletja je bila po kriteriju 
bruto dru benega proizvoda na prebival-
ca, Bratislava drugo najbogatejše mesto 
vzhodne Evrope.

POTOPIS

Besedilo:
Fotogra ja: 

Keramièni izdelki iz Modre

Pogled iz mestnega gradu na Bratislavo z razglednim stolpom v ozadju
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Ogled starega dela mesta
Po zajtrku smo se odpeljali na Slavin, kjer 
je spomenik padlim ruskim vojakom iz dru-
ge svetovne vojne in nudi lep pogled na 
mesto ob Donavi. Pred starodavnim gra-
dom, ki se mogoèen dviguje nad mestom, 
smo naredili »gasilski« posnetek izletnikov. 
Fotogra jo lahko obèudujemo na èajnih 
lonèkih, ki jih je za izletnike naredil Dušan. 
Postavila sem ga na èastno mesto v kuhinji. 
Pogled se mi velikokrat ustavi na njem in 
me spomni na naše dru enje.

Kar nekaj èasa smo porabili za ogled sta-
rega dela mesta, ki ga je tega dne zlatilo 
sonce. Vanj vstopiš skozi tako imenovano 
Mihalsko brano. Sprehodili smo se po poti 
do katedrale Sv. Martina, v kateri so do 
vpadov Turkov kronali mad arske kralje, 
se ustavili na Glavnem trgu s Staro mestno 
hišo in Primatsko palaèo ter mestnim gle-
dališèem. 

Prav lepo sem se poèutila na sprehodu po 
tem delu mesta, kjer je bilo, po moji oceni, 
manj gneèe. V eni izmed kavarnic sem se-
dla na promenado in opazovala mimoido-
èe popotnike. e na zunaj se je videlo, da 
prihajajo iz razliènih de el in kontinentov. 
Kar nekaj èasa sem obèudovala ta moder-
ni utrip starodavnega mesta. al je velika 
gneèa na poti do razglednega stolpa bila 
tista, ki me je odvrnila od obiska restavraci-
je na njem. Po pripovedovanju sodelavcev 
nudi lep razgled daleè naokrog. 

Pozno popoldne smo se vkrcali na ladjico, 
ki nas je popeljala na sredino Ne iderskega 

jezera v kraju Morbisch. Med trstje, ki se je 
vdano umikalo kljunu turistiène ladjice in 
nam dajalo prostor za postanek. Ob zvo-
kih harmonike, dobri hrani in pijaèi smo 
se skupno veselili lepote narave, ki nas je 
obkro ala. Mir, pogled na ivalski svet, na 
posamezne ptice, ki so poèivale na vodni 
gladini ali na trstju ter lesk sonènih arkov, 
ki so se poèasi poslavljali, so nas napolnili z 
dobro voljo, kljub temu, da se je èas naše-
ga dru enja iztekal. 

Izlet smo zakljuèili s prihodom v Slovenijo 
v veèernih urah. Pogled na fotogra je, ki 
so bile naslednji dan objavljene raèunalni-
ku, so bile tiste, ki so me znova in znova 
popeljale na pot od Slovenije do Slovaške. 

K Slovencem, kot se sami imenujejo. Nam 
pravijo Slovinci. Zanimiva igra besed, mar 
ne?

Èestitam organizatorjem za ponovno 
odlièno pripravljen izlet. Prav tako agenciji 
gospoda Oliverja, ki je spet pokazala, da 
zna in zmore prièarati ljudem, vsaj za nekaj 
ur, stare, dobre in brezskrbne èase, ko je 
imel sindikalni izlet med veèino zaposlenih 
visoko cenjeno mesto. Veliko zaposlenih se 
jih je udele evalo. Resnièno mi je al, da 
danes ni veè tako. Ostaja le pešèica ljudi, ki 
v tem dru enju še vedno vidijo prilo nost 
spoznavanja drug drugega na drugaèen, 
neformalen naèin. Ko je pretok energij 
drugaèen, ko imamo èas poslušati in videti 
drug drugega, ko smo spontano prijaznejši 
ter mnogo bolj odprti za pogovor, šale in 
za smeh. 

elim in upam, da se èez èas ponovno, v 
veèini od nas, porodi elja po dru enju na 
sindikalnih in podobnih izletih, ki so ve-
dno, resnièno vedno lepo in nepozabno 
do ivetje. 

je najbolj zahodno stepsko jezero v Evropi 
in hkrati najveèje ter najtoplejše jezero v 
Avstriji. Regija in istoimenski narodni park 
štejeta med svetovno kulturno dedišèino. 
Nastalo je ob koncu zadnje ledene dobe 
pred okoli 13.000 leti. Oskrbuje se iz nad-
zemeljskih pritokov, iz podzemeljskih pod-
talnic, »vrelcev«, ter padavin. Dolga vege-
tacijska doba zagotavlja idealne pogoje za 
vinogradništvo, rastlinski in ivalski svet.

POTOPIS

Èlani Šok sobe v vinski kleti v Pezinoku

Gasilska slika izletnikov po Slovaški
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UPOKOJENCI

 
in trafo postaje pri Ribniški koèi
Ribniška koèa je prilju-
bljena gorska postojanka 
številnim pohodnikom in 
smuèarjem. 

e leta je zanimiva tudi zaposlenim in upo-
kojencem našega podjetja, predvsem zara-
di neposredne bli ine in zgrajenih apart-
majev ob trafo postaji pri koèi.
Obdobje pred osamosvojitvijo je bilo za-
znamovano z izgradnjo elektroenergetskih 
objektov po posebnem »zaupnem« pro-
gramu: 100 malih hidro central in njihova 
vkljuèitev v sistem distribucije.
Med drugim je bila naèrtovana tudi daljno-
vodna povezava med distribucijama Slovenj 
Gradec in Elektro Maribor z okolico. Na 
podlagi preprièevanja naravovarstvenika 
je bila osvojena varianta VN-kablovoda. Pri 

tem je bil upoštevan e pred leti izdelan 
projekt za izgradnjo sistema ièniških 
povezav med ribniškim in slovenjegraškim 
Pohorjem. al pa je zgrajen kablovod, ki bi 
lahko zagotovil vkljuèitev naèrtovanih TP, 
ostal edini.
Traso ob koèi in hkrati lokacijo TP smo 
izbrali tako, da je manj izpostavljena in 
enostavna za njeno vkljuèitev. Glede na 
takratne mo nosti in razumevanje vodstva 
podjetja je bila dana pobuda za izgradnjo 
poèitniških kapacitet kot prizidek k TP.
In še drugi razlog za ta prispevek, da za-
deva ne gre v pozabo.
V opisanem obdobju smo pri izgradnji 
naših objektov lepo sodelovali s takratno 
JLA. Tako je skupina njihovih pripadnikov 
(pribli no 20 vojakov), ki je bila stacioni-
rana na koèi, roèno izkopala jarek, poma-
gala pri polo itvi in zasula celotno traso 
kablovoda.

Sam zakljuèek del je obele ila slovesnost 
30. 8. 1988 v prisotnosti predstavnikov 
obèin, izvajalcev obeh distribucij in vojske. 
Slednjo je zastopal sam general.
Zadeva je obele ena v ÈB tehniki.
Naj omenim, da so vojaki ob opisani »de-
lovni akciji« Ribniška koèa – Grmovškov 
dom, sodelovali tudi pri povezavi Videc – 
Partizanka – Areh.

In še ena podrobnost, ki je vredna omem-
be. Na isti dan, ko smo praznovali delovno 
zmago, so se zaèeli izkopi temeljev za TP in 
bodoèe apartmaje, ki so številnim sodelav-
cem nudili nepozabne pohorske u itke.
Upam, da bo tako tudi v bodoèe.

Zapisano po spominu, zato se opravièujem 
za morebitne napake. 

Besedilo:
Fotogra ja: 
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DOBRO JE VEDETI

ukrepov Dru ini prijazno podjetje

Znani so rezultati ankete, ki smo jo izvedli v 
okviru certi kata Dru ini prijazno podjetje. 
Anketo je pripravil Ekvilib inštitut v so-

delovanju s Fakulteto za dru bene vede 
in Ekonomsko fakulteto. Z njo smo eleli 
med zaposlenimi ugotoviti koliko koristijo 
ukrepe in kako usklajujejo obveznosti de-
lovnega in zasebnega ivljenja. Anketo je 
izpolnilo skoraj 300 zaposlenih, ki se jim 
iskreno zahvaljujemo.

Nekaj izsledkov ankete:
 Veèina anketiranih ve, da ima Elek-

tro Maribor certi kat Dru ini prijazno 
podjetje in na koga se lahko v zvezi s 
certi katom obrne. 

 Kar 40 % anketiranih meni, da nima 
dovolj informacij o korišèenju ukre-
pov.

 80 % anketiranih z nadrejenim najde 
naèin kako uskladiti slu bene in dru-
inske obveznosti.

 Zelo pomembno je razumevanje in 
pomoè sodelavcev pri usklajevanju 
slu benih in dru inskih obveznosti.

 Delovni èas z izbiro prihoda in odho-
da, naèrtovanje letnega dopusta in 
delovna sreèanja so ukrepi, ki jih je 
koristilo najveè zaposlenih.

 50 % anketiranih meni, da pogosto 
pridejo èustveno tako izèrpani iz slu -
be, da ne morejo prispevati k dru in-
skemu ivljenju.  

 Povpreèna število let dela v Elektru 
Maribor med anketiranci je skoraj 19 
let. Vendar so najveè anket izpolnili 
zaposleni, ki so v Elektru Maribor za-
posleni do 4 leta in tisti, ki so v dru bi 
med 25 in 28 let. 

Besedilo: Karin Zagomilšek

od naše upokojenke Eve Špes

vrsto let delala s strankami. 

Veèkrat je povedala, da je bilo delo prijetno, mnogokrat pa tudi 
zelo naporno. Ob neki prilo nosti so prišli na obisk: Èrtomir 
Brvar, mag. Boris Soviè in Štefan Lutar (stojijo na levi fotogra ji). 

Poleg Eve Špes, ki sedi, pa je sodelavec, sedaj e upokojenec 
Milan Furek. 
Vabljeni tudi ostali naši upokojenci, da nam pošljete kakšno foto-
gra jo.

Besedilo: 

Fotogra ja izpred mnogih let Eva Špes in Milan Furek na delovnem mestu
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DOBRO JE VEDETI

S 9. 7. 2013  in s 26. 8. 2013 smo zaradi dokonène izvedbe projektnega dela zaposlili
še 8 gradbenih delavcev in prav tako s 26. 8. 2013 še 3 monterje.

Nove zaposlitve od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013   
 

Odhodi od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013
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Mihaela Šnuderl


