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Na naslovnici

Vsebina

 Fotografija: Arhiv 
Elektra Maribor

Jubilejne nagrade
julij, avgust, september

Delovna doba Ime in priimek OE Mesec 
izpolnitve

35 Kristina MIRKOVIČ Uprava september
35 Milena ZAFOŠNIK Slovenska Bistrica avgust
35 Vera MRAK Uprava julij
35 Gorazd LOZAR Uprava julij
35 Josip MATOSOVIČ Elektrogradnje in Remont september
35 Milan GUZELJ Elektrogradnje in Remont september
35 Vilko ŠENET Elektrogradnje in Remont september
35 Vladislav DOBERŠEK Elektrogradnje in Remont september
35 Jože LESKOVAR Slovenska Bistrica julij
35 Edvard ŠTANTA Gornja Radgona avgust
30 Anton POLIČ Elektrogradnje in Remont avgust
30 Terezija FEGUŠ Ptuj avgust
30 Zdenka ŽERJAV Uprava julij
30 Marina SOTLAR Uprava september
30 Igor SEVER Elektrogradnje in Remont julij
30 Darko POLANEC Elektrogradnje in Remont julij
30 Jože BEZJAK Elektrogradnje in Remont julij
30 Branko KOLARIČ Elektrogradnje in Remont september
30 Alojz KETIŠ Elektrogradnje in Remont september
30 Stanko KOSI Elektrogradnje in Remont september
30 Miroslav OZMEC Elektrogradnje Ljutomer september
30 Danica MLAKAR Maribor-Mesto september
20 Ludvik BAUER Murska Sobota julij
20 Edi MERTUK Ptuj julij
20 Ciril PREDIKAKA Ptuj julij
20 Miran GOJKOVIČ Ptuj julij
20 Brigita BERLAK Uprava julij
20 Vili BREG Uprava julij
20 Arnold ARISTOVNIK Elektrogradnje in Remont september
20 Srečko KUZMINSKI Elektrogradnje in Remont september
20 Branko ČREPINKO Maribor-Mesto september
20 Slavko VINČEC Gornja Radgona september
20 Ivan ALT Gornja Radgona september
20 Miran PETERKA Gornja Radgona september
10 Boštjan ROUS Uprava september
10 Petra PREISAK Uprava september
10 Miran MAJERIČ Gornja Radgona julij
10 Boris DVORŠAK Maribor-Okolica julij
10 Borut HOJNIK Maribor-Okolica julij
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Alan Perc, 
direktor 
Plinarne 
Maribor
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UVODNIK

Letos sprejeta novela energetskega 
zakona, ki v celoti sledi lani sprejeti novi 
evropski energetski direktivi, prinaša vrsto 
novosti, ki se nanašajo zlasti na nadaljnje 
ločevanje upravljalca distribucijskega 
omrežja od tržnih dejavnosti in 
dokončno odpiranje trga z električno 
energijo. Poleg tega sta bila na področju 
oskrbe z električno energijo v letošnjem 
letu sprejeta še dva dokumenta, ki 
bistveno vplivata na oskrbo manjših 
negospodinjskih odjemalcev in na oskrbo 
samih gospodinjstev. To sta uredba o 
tarifnem sistemu za prodajo električne 
energije (določa nove ure časov višje in 
manjše tarife za gospodinjstva) in sklep 
o določitvi cen za dobavo električne 
energije za gospodinjske odjemalce 
(poleg cen opredeljuje še prilagoditveno 
obdobje za uskladitev krmilnih naprav 
odjemalcev), o katerih lahko sicer več 
preberete v nadaljevanju v prispevku g. 
Janeza Osrajnika.

Iz vseh treh dokumentov izhaja, da pred-
stavlja 1. julij 2004 nadaljnji pomemben 
korak v smeri popolnega odprtja trga z 
električno energijo. Od prvega julija naprej 
imajo namreč status tarifnih odjemalcev  
le še gospodinjstva, medtem ko je status 
upravičenih odjemalcev poleg dosedanjih 
okrog 8.000 pridobilo še približno 75.000 
novih. Slovenija je poleg Nizozemske edina 
od vseh držav članic EU, ki ji je Evropska 
komisija v začetku julija letos priznala, da 
je z maja sprejeto novelo energetskega za-
kona prva v celoti prenesla določbe o libe-
ralizaciji trgovanja z električno energijo.

Tako so že 1. julija 2004 stopile v veljavo 
spremembe, ki so za Elektro Maribor po-
menile velik izziv in zadolžitve, hkrati pa 
novo priložnost, da pokažemo naš profe-
sionalni odnos in dokažemo odgovornost, 
ki jo čutimo do naših odjemalcev.

Elektro Maribor ima tako po prvem juliju 
skoraj dvajset tisoč novih upravičenih od-
jemalcev, ki smo jih morali ob prehodu čim 
bolje obveščati o njihovih možnostih in o 
njihovem novem statusu, ki so ga dobili 
s prehodom med upravičene odjemalce. 
Pri komuniciranju z odjemalci smo dali 
prednost bistvenim vsebinam, ki naj bi 
prispevale k jasnosti sporočil. Tako smo 
pripravili tudi nove informativne in hkrati 
promocijske publikacije, ki smo jih ponu-
jali ob našem nastopu na letošnjem sejmu 
Energetika v Celju, o čemer pišemo več 
v posebnem prispevku. Obenem smo na 

sejmu in ob številnih drugih priložnostih s 
strokovnimi predavanji odjemalcem, pred-
stavnikom medijev in ostalim zainteresira-
nim izčrpno pojasnili vsebino sprememb 
in odgovarjali na vsa odprta vprašanja. Tik 
pred 1. julijem smo pripravili novinarsko 
konferenco, na kateri smo medijem pred-
stavili vse novosti v zvezi z novim tarifnim 
sistemom in s prehodom dosedanjih tarif-
nih odjemalcev med upravičene.

Še večji izziv pa zgoraj navedene spremem-
be predstavljajo zdaj, ko je potrebno pri-
praviti vse potrebno za sklepanje novih po-
godb o prodaji električne energije za leto 
2005 in naprej. Soočamo se s konkurenco 
na trgu, kar nas sili v nenehne izboljšave, 
v racionalno poslovanje, v izvajanje kvali-
tetnih storitev in odnosa do odjemalcev in 
nenazadnje do pridobivanja in ohranjanja 
zaupanja ter ugleda med odjemalci in v 
širšem okolju nasploh. V naslednjem letu 
lahko že pričakujemo vstop novih trgovcev 
z električno energijo na slovenski trg, še 
bolj pa bomo velikemu konkurenčnemu 
boju izpostavljeni po letu 2007. Ne glede 
na vse zunanje vplive, kot je npr. postopek 
povezovanja v Holding Slovenske distri-
bucije (HSD), v podjetju načrtujemo delo 
neodvisno, kakor da se bomo z novimi 
pogoji in zaostrenimi tržnimi razmerami 
morali soočiti sami. V letu 2005 bomo 
tudi edino elektrodistribucijsko podjetje v 
Sloveniji, ki bo kreiralo svojo prodajno poli-
tiko samostojno, neodvisno od največjega 
proizvajalca električne energije v Sloveniji.

V zadnjih mesecih lahko preko aktivno-
sti sindikata in preko medijev spremljate 
tudi aktivnosti pri ustanavljanju prej ome-
njenega Holdinga Slovenske distribucije. 
V interesu slovenske elektroenergetike je 
vzpostavitev skupne distribucije, ki bi bila 
po velikosti glede na evropske razsežnosti 
sicer še vedno med manjšimi, vendar bi 
ob načrtovanem izkoriščanju znanja in no-
tranjih rezerv do leta 2007, ko se bo trg z 
električno energijo povsem odprl, bila kos 
domači in tuji konkurenci. HSD bi moral 
postati učinkovit upravljalec skupine elek-
trodistribucijskih družb in tem družbam 
zagotavljati informacijsko, pravno, finanč-
no ter drugo podporo, ob tem maksimirati 
možne sinergijske učinke in nenazadnje 
zagotavljati socialno varnost zaposlenih. 
Za to bo potrebno razvijati uporabnikom 
prilagojene storitve in skrbeti za njihovo 
zadovoljstvo in za zadovoljstvo zaposlenih 
v HSD-jevih podjetjih.

V uvodnem delu tega prispevka sem že 
omenil zahteve po ločevanju dejavnosti, 
kot jih zahteva evropska direktiva oziroma 
novela energetskega zakona. Tako smo v 
našem podjetju te postopke poenotili s 
procesom priprave nove sistematizacije in 
plačnega sistema, tako, da bomo že to 
jesen v dialogu s sindikatom in svetom 
delavcev pripravljali novo organizacijo in 
sistematizacijo in ji prilagodili dogovor o 
151. členu oziroma tarifnem delu PKP. S 
tem bi tudi želeli odpraviti vsa morebit-
na nesoglasja in različna tolmačenja, ki se 
danes še pojavljajo glede načina izvajanja 
dogovorov iz sprejete PKP.

Elektro Maribor je v letu 2003 prvič po-
sloval z dobičkom in na predlog Vlade RS 
kot večinskega lastnika so bile delničar-
jem izplačane dividende. Resda pri tem za 
večino delničarjev ne gre za – absolutno 
gledano – velike zneske, pa vendar gre za 
občutek, da smo v podjetju ustvarili neko 
novo vrednost, ki mora lastnikom nena-
zadnje prinesti določen donos. Pri oprav-
ljanju gospodarskih javnih služb moramo 
svojo učinkovitost dokazovati agenciji za 
energijo, pri tržnih dejavnostih pa z razvo-
jem storitev, s konkurenčno in odjemalcem 
prilagojeno ponudbo in z novimi projekti 
dosegati rast in izboljševati poslovni rezul-
tat. Ključno pa vsekakor je, da v podjetju 
zagotavljamo kakovostno, zanesljivo in 
konkurenčno oskrbo z električno energijo 
ter da obenem povečujemo vrednost pod-
jetja. V letu 2003 smo, gledano s tega vidi-
ka, naredili zelo pomemben korak. V letu 
2004 bomo še večjega in prepričan sem, 
da lahko z zavedanjem našega poslanstva 
in z voljo vseh zaposlenih v naslednjih letih 
rast podjetja uspešno nadaljujemo.

Tomaž Orešič, član uprave

V naslednjih letih lahko rast 
podjetja uspešno nadaljujemo
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V prvih šestih mesecih 2004 je družba 
Elektro Maribor d. d. izkazovala 
izgubo v višini 77.376 tisoč tolarjev. 
Rezultat poslovanja sicer ni v skladu z 
gospodarskim načrtom za leto 2004, kjer 
smo načrtovali pozitivni rezultat v višini 
20.501 tisoč tolarjev, vendar je izguba v 
prvem polletju 2004 za 81 odst. manjša 
kot v enakem obdobju lani, trend gibanja 
rezultata v prvih šestih mesecih pa 
nakazuje postopno izboljševanje.

V sektorju dobave realizirani prihodki od 
prodaje električne energije tarifnim odje-
malcem (kljub povečanju tarifnih postavk 
za 4 odst. s 1. februarjem 2004) še vedno 
niso pokrivali stroškov nakupa električne 
energije; prav tako so ostali nepokriti stro-
ški delovanja te dejavnosti. Izguba se ka-

že tudi v sektorju storitev, kjer na rezultat 
vplivajo predvsem fiksni stroški poslovanja, 
katerih pokritje zahteva večji obseg oprav-
ljenih storitev. V obdobju I–VI 2004 je sek-
tor storitev uresničil le 37 odst. letnega 
plana iz naslova storitev na trgu in samo 

37 odst. letnega plana iz naslova investicij 
v lastni režiji. Glede na pričakovano dina-
miko v drugem polletju je pričakovati, da 

se bodo do konca leta ti prihodki približali 
načrtovanim.

Pozitivni rezultat izkazujeta dejavnosti GJS 
upravljanja in distribucije, kar je bilo tudi 
načrtovano in pričakovano glede na višje 

cene za uporabo omrežij. Z dobičkom po-
sluje tudi sektor trženja, saj so prodajne 
cene in cene nakupa električne energije 
v takem razmerju, da razlika pokriva tudi 
čiste stroške dejavnosti.

V prvem polletju 2004 smo odjemalcem 
prodali 958.896 MWh električne energije, 
kar je za 3 odst. več kot v enakem obdobju 
lani in za 1 odst. več, kot smo načrtovali 
v prvem polletju 2004. Od vse prodane 
električne energije smo je tarifnim odje-
malcem prodali 43,5 odst., upravičenim 
odjemalcem pa 56,5 odst.

Za investicije smo v prvem polletju 2004 
porabili 1.210.135.000 tolarjev, kar po-
meni 90 odst. glede na predvideno dina-
miko vlaganj za to obdobje in 31 odst. 
glede na letni plan. Od tega je bilo 89,3 
odst. vlaganj realiziranih na distribucijskih 
napravah in omrežju, medtem ko smo za 
opremo porabili 4,7 odst., za dokumenta-
cijo 3,2 odst. in za informatiko 2,8 odst. 
sredstev.

Na dan 30. junija 2004 je bilo zaposle-
nih 894 delavcev, torej 3 delavci manj kot 
smo načrtovali na letni ravni. Število zapo-
slenih po posameznih dejavnostih je bilo 
naslednje:

• Sektor upravljanja .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

• Sektor distribucije .  .  .  .  .  .  .  .  .386

• Sektor dobave   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .105

• Sektor trženja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

• Sektor storitev   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .213

• Strokovne službe  .  .  .  .  .  .  .  .  .125

 SKUPAJ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .894

 Besedilo: Aljoša Peršak

DEJAVNOST
1

I–VI 2003
2

Plan 2004
3

I–VI 2004
4

Indeks
5=4/2

Indeks
6=4/3

Upravljanje 22.325 109.823 15.350 69 14

Distribucija 250.220 466.489 133.281 53 29

Dobava –1.089.255 –1.105.221 –844.101 77 76

Trženje 498.682 469.175 700.657 141 149

Storitve –85.356 80.235 –82.563 97  
Skupaj –403.384 20.501 –77.376 19  

Rezultati po posameznih dejavnostih (v 000 SIT)
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Elektro Maribor d.d. je ob 
sklicu Skupščine delničarjev 
v mesecu avgustu 2004 
izdalo povzetek letnega 
poročila za leto 2003. V 
poročilu lahko najdete 
informacije o poslovanju in 
glavnih področjih delovanja 
podjetja Elektro Maribor 
d.d. v letu 2003. Letno 
poročilo je v omejeni količini 
na voljo v službi marketinga, 
najdete pa ga tudi na spletni 
strani Elektra Maribor d.d.

INFORMACIJE

Izšlo je 
Letno 
poročilo 
2003

Dne 4. avgusta 2004 je bila izvedena 
skupščina delničarjev Elektra Maribor 
d.d., na kateri se je med drugim odločalo 
o delitvi bilančnega dobička v višini 92 
milijonov tolarjev. Na predlog večinskega 
lastnika, Vlade RS, je bil sprejet predlog, 
da se celoten dobiček nameni za izplačilo 
dividend. Tako bo namesto predlaganega 
prenosa dobička v prihodnje leto 
delničarjem namenjenega 2,74 tolarja 
dividende na delnico.

Skupščina 
delničarjev 
Elektra 
Maribor d.d.

Skupščino je otvoril predsednik uprave Stanislav Vojsk 
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V petek, 20. avgusta 2004, je ob 
8.46 v SN omrežju RTP Melje nastala 
prenapetost, ki je imela za posledico 
preboj in eksplozijo tokovnega 
transformatorja v transformatorski 
celici RTP Melje. Posledično je prišlo 
do požara in poškodb naprav v 
transformatorski celici in izpada 
energetskega transformatorja. Zavoljo 
tega so brez napajanja z električno 
energijo ostali odjemalci Maribora na 
levem bregu Drave ter na obrobju mesta, 
v Košakih, na Šentiljski in delu Pobrežja. 
Brez električne energije je ostalo okrog 
15.000 odjemalcev mesta Maribor, tudi 
industrijska cona Melje.

Zahvaljujoč hitremu posredovanju so naši 
dežurni delavci pogasili požar in pregle-
dali stanje v poškodovani celici. Pregled je 
pokazal, da je razen tokovnega transfor-
matorja, ki je bil uničen zaradi eksplozije, 
električni oblok, ki je pri tem nastal, poško-
doval še druge naprave v celici: odklopnik, 
ločilnika, zbiralnice, skoznike, signalno-kr-
milne kable in drugo sekundarno opremo. 
Ugotovili smo, da RTP v takem stanju ni 
primerna za obratovanje in smo se zato 
odločili za prenapajanje celotnega odjema 
RTP Melje iz sosednjih RTP Tezno, Dobrava, 
Radvanje in Studenci.

Tako zahteven obseg prenapajanja odje-
malcev RTP Melja je od obratovalcev in 
dežurnih terjal visoko strokovno, odgo-
vorno in hitro ukrepanje. V kratkem času 
je bilo varno, zanesljivo in koordinirano 
opravljenih več deset manipulacij v omrež-
ju SN, tako, da je že ob 11.00 večina široke 
porabe imela napajanje, ostali odjemalci 
pa nekoliko kasneje.

Hkrati smo se lotili sanacije okvare. Zara-
di dima smo šele po približno eni uri in 
pol lahko normalno začeli z delom. Do 
devetnajstih tistega dne smo opravili pri-
pravljalna dela za zamenjavo poškodovane 
opreme v celici (demontažna dela, naba-
va opreme in čiščenje...). Tudi ta dela so 
pogojevala hitro, strokovno in natančno 
delo. Potrebno je bilo odgovorno opre-
deliti potrebe in zamenjave opraviti v čim 
krajšem času.

V soboto, dan po nezgodi, smo od 7.00 
do 21.00 opravili zamenjavo poškodovane 
opreme in funkcionalne preizkuse. Vzpo-
stavitev ponovnega napajanja odjemalcev 
iz RTP Melje smo opravili v nedeljo med 
sedemnajsto in devetnajsto uro. Tudi to-
krat je bilo varno in zanesljivo opravljeno 
mnogo SN manipulacij.

Pri odpravi te hude okvare so se izkaza-
li vsi delavci ki so tako ali drugače bili 
vezani na njeno odpravo: upravljalci, 
vzdrževalci, dežurni monterji v OE Ma-
ribor - Mesto, delavci Elektra Gradnje in 
montaže Maribor ter delavci Službe za 
zaščito in meritve. Pri tem so pokazali 
visoko raven strokovne usposobljenosti, 
zavidljiv občutek pripadnosti podjetju 
ter veliko požrtvovalnost. Odprava te 
okvare in vzpostavitev napajanja odje-
malcev je bila za Elektro Maribor med 
najbolj zahtevnimi v zadnjem času. Vsi 
si zaslužijo naše iskreno priznanje.

ČRNI PETEK

 Besedilo: Zvonko Mezga    Fotografija: Igor Erman

Huda okvara v RTP Melje

Med delom

Poškodovan tokovni transformator

Poškodovan odklopni ločilnik Poškodovani skozniki

Poškodovan odklopnik
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Leto 2004 se bo počasi 
prevesilo v zadnjo četrtino 
in čas je, da z nekaj 
besedami tudi z našega 
vidika poudarimo njegovo 
posebnost. Veliko se je 
pisalo o tem, da je leto 
prestopno, o nogometni 
senzaciji, olimpijskih igrah 
in nenazadnje o vstopu 
Slovenije v EU, veliko manj 
pa je v javnosti odmevalo 
dejstvo, ki prav tako 
zadeva veliko prebivalcev 
naše lepe dežele – namreč 
nadaljnja širitev trga z 
električno energijo.

Vstop »deseterice«, ki je nekako poživil 
staro »petnajsterico«, je novim članicam 
prinesel nujnost uresničevanja zakonskih 
sprememb, ki se pri trženju električne ener-
gije še kako poznajo. V službi prodaje elek-
trične energije upravičenim odjemalcem 
smo se pomena tega prehoda zavedli že 
zelo zgodaj in se nanj intenzivno priprav-
ljali kar nekaj mesecev. V veliko podporo so 
nam bili tudi sodelavci iz drugih sektorjev, 
predvsem DTO in UDO. Sprememba sta-
tusa posameznih odjemnih mest je za nas 
predstavljala velik zalogaj.

V času priprav smo preigrali več cenovnih 
konceptov, ki bi jih lahko ponudili našim 
odjemalcem. Prav tako smo na novo ob-
likovali pogodbe, ki smo jih poslali no-
vim upravičenim odjemalcem. V iskanju 
ustreznega načina nastopa pred kritično 
javnostjo je bilo potrebno upoštevati tu-
di usklajenost z nastopom po 1. januarju 

2005, ko bomo pogodbe pošiljali vsem 
odjemalcem, ki jih je okoli 20.000. Na 
koncu smo se odločili za koncept, kate-
rega temeljno izhodišče je bilo, da vsem 
odjemalcem, ki že imajo z nami sklenjeno 
pogodbo o prodaji in nakupu električne 
energije za odjemna mesta s priključno 
močjo nad 41 kW, ponudimo v podpis 
pogodbo tudi za ostala odjemna mesta, 
ki so status upravičenega odjemalca pri-
dobila s 1. julijem 2004. S tem smo želeli 
doseči več ciljev:

• poenotiti pogodbene parametre za vsa 
odjemna mesta naših partnerjev,

• urediti medsebojno poslovanje na eno-
staven in pregleden način,

• omogočiti odjemalcem, da za vso po-
rabljeno energijo sklepajo pogodbe na 
enem mestu, z istimi osebami in enim 
podjetjem, kar jim omogoča popolno 
oskrbo v okviru podjetja Elektro Mari-
bor d. d. in s tem zmanjšuje stroške ter 
olajša razumevanje,

• pravočasno opozoriti odjemalce na 
spremembe in obdobje po 1. januarju 
2005, ko se bodo pogodbe sklepale za 
vsa odjemna mesta skupaj.

Poslanih je bilo nekaj manj kot 400 po-
godb, s katerimi smo zajeli približno 2600 
odjemnih mest. Odziv pri vračanju po-
godb ocenjujemo pozitivno, kar vseka-
kor potrjuje pravilnost naših odločitev in 
usmeritev in hkrati daje vzpodbudo za 
nadaljnji razvoj našega delovnega po-
dročja.

Omenjeni prehod ima še nekaj drugih 
posledic, s katerimi se bomo srečevali do 
konca letošnjega leta. V ta namen smo 
organizirali srečanje s sodelavci iz območ-
nih enot, s katerimi smo pri našem delu 
tudi največ v stiku in katerih pomoč je za 
skupen uspeh nujno potrebna. Vabilu so 
se odzvali vodje prodajnih služb in njihovi 
najtesnejši sodelavci. Predstavili smo jim 
spremembe, s katerimi se soočamo po 1. 
juliju 2004, aktivnosti, ki smo jih izvajali v 
prodajni službi do tega datuma, in pred-
vsem nov koncept dela ter delitev pristoj-
nosti za upravičene odjemalce:

• pogodbe o prodaji in nakupu električne 
energije za nove upravičene odjemalce, 
ki imajo porabo, manjšo od 500.000 
kWh na letnem nivoju, se bodo sklepale 
na območnih enotah;

• za odjemna mesta, ki so imela letni po-
pis števcev, bo vsaj v bližnji prihodnosti 
sledilo mesečno odčitavanje;

•  do konca leta bomo poskušali dokončno 
uveljaviti ločevanje nekaterih pristojnosti 
za obravnavanje odjemalcev (predvsem 
izterjave) in uvesti sistem dela s skrbniki 
ključnih kupcev tudi na območnih eno-
tah.

Pred vrati je novo koledarsko leto, s kate-
rim prihaja tudi čas sklepanja novih po-
godb in kot vsako doslej bo tudi leto 2005 
postreglo z nekaterimi novostmi. O njih 
bomo tudi v našem časopisu zagotovo 
pravočasno poročali.

Spoštovani sodelavci, ki ste nam v tem 
prelomnem obdobju pomagali: iskreno se 
vam zahvaljujemo! Upamo, da tudi vam 
odpiranje trga predstavlja delovni izziv. Že-
limo si uspešnega nadaljevanja skupnega 
sodelovanja, ki je na odprtem trgu nujen, 
saj bomo le tako lahko dosegli uspešnost 
našega podjetja in tako tudi osebnega raz-
voja.

TRG

 Besedilo: Sebastijan Roudi    Fotografija: Arhiv Elektra Maribor

Leto, prelomno tudi na našem 
področju!

Sebastijan Roudi



8 infotok / avgust / 3 / 2004

Dušan Vižintin že tri leta 
opravlja dela referenta 
za soglasja na sedežu 
podjetja v Mariboru, 
pred tem pa je bil vrsto 
let zaposlen v OE Elektro 
Slovenska Bistrica.  
K pogovoru smo ga 
povabili kot vodjo projekta 
prenove informacijskega 
sistema pri poenotenju 
postopkov dela v 
informacijskih pisarnah  
in skrajšanja postopkov  
za stranke.

Projekt teče že kar nekaj časa in o tem 
smo lahko nekaj prebrali že v enem iz-
med letošnjih Infotokov. V kateri fazi 
je projekt sedaj?

Najprej naj omenim, da je projekt, o ka-
terem bova govorila, nastal na osnovi 
projekta »poenotenje postopkov dela v 
informacijskih pisarnah in skrajšanja po-
stopkov za stranke«, ki ga omenjate v 
vprašanju. V razgovorih v zvezi s poeno-
stavitvijo postopkov do strank je bilo na-
mreč ugotovljeno, da je za to potrebna 
prenova obstoječega informacijskega si-
stema na področju izdaje soglasij za pri-
ključitev, pogodb o priključitvi, pogodb 
o prodaji električne energije in dobav-
nih pogodb, dostopa do omrežja in na 
koncu prijave merilnega mesta. Skladno 
z veljavno zakonodajo je bilo potrebno 
povezati že opredeljene načine dela, po-
vezati informacijske tokove in postaviti 
temelje za prenovo programov, ki tre-
nutno obvladujejo omenjena področja. 
Seveda je projekt moral zagotoviti koristi 
našemu podjetju, uporabnikom integri-
ranega informacijskega sistema in vsem 

strankam, ki se želijo priključiti na naše 
omrežje.

Upoštevajoč vsa ta izhodišča je bil izdelan 
model delovanja informacijskega siste-
ma in prenosa podatkov za zagotovitev 
informacijske podpore enotnega po-
stopka priključevanja odjemalcev. Naj 
predstavim le kratek povzetek njegove 
vsebine, in sicer:

• S prenovo obstoječega informacijskega 
sistema bo omogočeno sledenje dogod-
kom, ki v praksi potekajo ob priključitvah 
odjemalcev na distribucijsko omrežje. 
Model je izdelan tako, da se je čimbolj 
približal postopku dogajanj pri referentih 
v pisarnah in opravilom na terenu. Model 
zagotavlja sledenje postopka pridobiva-
nja dokumentacije pri novih priključit-
vah, spremembah odjemalca in plačnika 
električne energije. Z uvedbo odpiranja 
številke merilnega mesta hkrati s števil-
ko soglasja za priključitev se vsi dogodki 
vežejo že na samem začetku na merilno 
mesto, kar omogoča natančno spremlja-
nje merilnega mesta, in sicer tako faznost 
postopkov pri novem priključevanju kot 

tudi arhiv izvedenih sprememb. Prednost 
modela je predvsem ta, da vsem v pro-
cesu zagotavlja ažuriran, točen in enak 
podatek o merilnem mestu.

• Z izdelavo novih aplikacij, iz katerih bo 
možno pregledovati posamezne arhive 
soglasij, pogodb in merilnih mest, bo 
zagotovljena točnost dajanja informacij 
strankam.

• Namen uvedbe nove enotne vloge je, da 
bo stranka našo hišo obiskala le enkrat, 
informacijski sistem pa bo s svojim delo-
vanjem omogočal, da se bo postopek 
izdelave dokumentacije za priključitev 
(razen pogodb o izgradnji priključka) vo-
dil brez ponovnih obiskov strank. Eno-
tna vloga omogoča, da bo vlogo lahko 
sprejel referent v informacijski pisarni 
(trenutno še referent za soglasja), ki 
pa bo moral biti ustrezno podučen in 
seznanjen z vsemi dokumenti, ki se v 
postopku priključevanja odjemalca po-
javljajo, da bo lahko pravilno svetoval in 
usmerjal stranke

Dolžan sem še odgovor na vprašanje, v 
kateri fazi je projekt. S tem, da sem po-

 Besedilo: Mihaela Šnuderl    Fotografija: Mihaela Šnuderl

»Vsi so vedeli, da tak model 
potrebujemo«

INTERVJU

Dušan Vižintin
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znal cilje, ki naj jih tak projekt uresniči, sem 
ga kot vodja projektne skupine razdelil na 
pet ločenih faz. V prvi je bilo potrebno na-
tančno ugotoviti obstoječe postopke dela 
v vseh službah, ki se jih model dotika. V 
drugi fazi je bilo potrebno ugotoviti po-
manjkljivosti obstoječega sistema, tako, 
da jih bo pri prenovi možno upoštevati, 
izdelati sistem blokad, ki bo zagotavljal 
pravilen vrstni red in časovni tok postop-
kov, ter izdelati nove aplikacije, ki bodo 
nudile prikaz različnih informacij. Tretja fa-
za je obdelala področje nivojev pooblastil 
posameznih uporabnikov, ki bodo poleg 
varnosti sistema zagotovili tudi možnost 
uporabe prenovljenega integriranega in-
formacijskega sistema ne glede na količino 
zajetih podatkov v obstoječih podatkovnih 
bazah. Prav ta del je imel odločilen pomen 
v četrti fazi, ko je bil model predstavljen 
vsem distribucijam in so se le te odločale, 
ali je model sprejemljiv tudi zanje. Zadnja, 
peta faza predvideva izvedbo izdelanega 
modela in ni odvisna le od nas, ampak 
tudi od podjetja Informatika d. d., ki bo 
izvajalec prenove.

Če povzamem, je bil projekt oziroma mo-
del delovanja informacijskega sistema in 
prenosa podatkov za zagotovitev informa-
cijske podpore enotnega postopka priklju-
čevanja odjemalcev potrjen v juniju 2004, 
sedaj pa je na vrsti še njegova realizacija, 
ki naj bi bila končana do konca letošnjega 
leta.

Ali drži, da bodo vaš predlog upoš-
tevala vsa elektrodistribucijska pod-
jetja? Je to torej postal vseslovenski 
projekt in ne le mariborski, kot smo v 
začetku mislili?

Že v samem začetku je bilo mišljeno, da 
se projekt po izdelavi predstavi vsem di-
stribucijskim podjetjem, res pa je, da smo 
ga v Elektru Maribor nameravali izpeljati 
sami, če ga druga podjetja ne bi sprejela. 
V ta namen sem izdelan model obširno in 
natančno predstavil:

• predstavnikom vseh sektorjev v našem 
podjetju,

• predstavnikom Informatike d.d.,

• Svetu delavcev Elektra Maribor d.d.,

• GIZ distribucije električne energije, sku-
pina za prodajo električne energije TO,

• GIZ distribucije električne energije, 
skupina za upravljanje distribucijskega 
omrežja,

• GIZ distribucije električne energije, delo-
vna skupina za informatiko,

• GIZ distribucije električne energije, med-
resorska skupina za tehnične zadeve.

Zdaj je projekt podprt z vseh strani in ko-
misij, v katerih so predstavniki vseh distri-
bucijskih podjetij in tako ga bo uporabljalo 
vseh pet podjetij.

Kako so projekt sprejeli člani iz drugih 
elektrodistribucijskih podjetij? Ste na-
leteli na kakšne težave?

Tu lahko govorim le o svojih občutkih, ki 
sem jih imel po končanih predstavitvah. 
Mislim, da je realno govoriti o tem, da 
so vsi vedeli, da tak model potrebujemo. 
Prav zaradi tega so mi ob prestavitvah z 
veseljem prisluhnili in po koncu dali ve-
deti, da je model dober in sprejemljiv. 
Lahko rečem, da težav ni bilo, seveda pa 
je pri novostih potrebno vedno marsi-
kaj obrazložiti in poslušalce prepričati z 
ustreznimi argumenti. Povedati moram, 
da sem dobil tudi marsikateri telefonski 
klic s pohvalo projekta in željo po čim-
prejšnji realizaciji.

Kdaj predvidevate, da bo projekt 
oživel? Imate v mislih že kakšen da-
tum?

Željeni datum je 1. januar 2005. Trudili se 
bomo, da bi se to tudi zgodilo, vendar mo-
ram povedati, da je podjetje Informatika 
d.d. posredovalo informacijo, da za izde-
lavo potrebuje okrog šest mesecev od dne-
va, ko bodo nalogo začeli realizirati. Ker 
pri realizaciji sodelujejo vsa distribucijska 
podjetja, smo zaradi dopustov prisiljeni 
začeti z delom šele v začetku septembra. 
Pripraviti bo potrebno še vsa navodila in 
izšolati uporabnike prenovljenega sistema. 
Mislim, da bomo rok ulovili, čeprav te-
ga ne morem trditi, ker ni vse odvisno od 
podjetja Elektro Maribor!

Menite, da bo projekt pripomogel tu-
di k racionalnejšemu poslovanju pod-
jetja? So možni kakšni prihranki?

Zaradi dvosmernega pretoka informacij in 
povezanosti podatkovnih baz med vsemi 
službami, ki sodelujejo v postopku priklju-
čevanja, bo vsaj za tretjino skrajšan čas, ki 
ga zaradi iskanja različnih informacij sedaj 
v postopku priključitve odjemalca potre-
bujejo udeleženi zaposleni. Zmanjšala se 
bo tudi potreba po izdelavi kopij različnih 
dokumentov, saj bodo v prenovljenem in-
formacijskem sistemu podatki zanesljivi in 
sledljivi. Uvedene blokade bodo prepreče-
vale možnost napak, ki bi bile v neskladju 
z veljavno zakonodajo in predpisanimi po-
stopki našega standarda kakovosti.

Naj ob tem vprašanju tudi dodam, da 
pričakujem, da bo zadovoljstvo strank 
zagotovo večje, saj bodo postopki za pri-
ključitev preprostejši in krajši. Prav gotovo 
bo to tudi pozitivna promocija našega 
podjetja. Pričakujem torej korist in manj 

stroškov, tako pri strankah kot pri našem 
podjetju.

Kako bo model povezljiv z drugimi 
opravili in postopki dela v našem 
podjetju in ali so možne njegove nad-
gradnje?

Vsekakor je model izdelan tako, da ga bo 
možno nadgraditi in povezati z drugimi 
podatkovnimi bazami oziroma bo iz njega 
možno dobiti vse informacije, s katerimi 
bo razpolagal. To pa pomeni, da je vsaka 
kasnejša navezava nanj možna in dobro-
došla. Kar zadeva prijaznost pregleda in 
vnosa podatkov uporabnikov, t. j. zaposle-
nim v našem podjetju, pa bo te aplikacije 
možno po željah uporabnikov ustrezno 
izdelati in jim tako omogočiti prijaznejši 
pregled, vnos in izpis podatkov. Tega dela 
v modelu ni, saj bi se s tem oddaljili od 
zadanih ciljev projektne naloge.

Želite povedati še kaj?

Seveda moram omeniti, da vsega dela ni-
sem opravil sam. V projektni skupini sem 
imel največ pomoči in podpore s strani 
Milana Munde in Boštjana Topolovca. 
Sodelovali so še Natalia Frankovič, Se-
bastijan Roudi in Franci Prelog. Ves pro-
jekt je spremljal Stanislav Toplak, ki mi 
je pomagal pri predstavitvah in sva tako 
model predstavljala in zagovarjala skupaj 
po vseh distribucijah in komisijah GIZ-a. 
Skratka, skupaj smo opravili tisto, za kar 
nas je uprava podjetja kot člane projektne 
skupine zadolžila. Povedati želim, da smo v 
skupno korist podjetja, uporabnikov infor-
macijskega sistema in strank združili voljo 
in bili kot predstavniki različnih sektorjev 
in služb pripravljeni na konsenz v smislu 
tega, da je bilo model možno izdelati in 
pripeljati do nivoja, na katerem je.

Ker bo model uvedel kar nekaj sprememb, 
tako v načinih dela kot tudi glede odgo-
vornosti posameznikov, pričakujem mož-
nost odpora in negodovanja. Verjamem 
pa, da bo končna verzija informacijskega 
sistema z vsemi kasneje izpeljanimi po-
pravki in izpopolnitvami vsem nam pri-
nesla marsikatero ugodnost. V opravljeno 
delo in model je potrebno zaupati in po-
skrbeti, da se bo zagon in energija, s kate-
ro smo začeli pri izdelavi modela, ohranila 
in izkoristila še v fazi realizacije in njegove 
nadgradnje.

INTERVJU
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Od 18. do 21. maja 2004 
so bili na razstavišču 
Celjskega sejma na ogled 
štirje sejmi: Energetika, 
Terotech – vzdrževanje, 
Varjenje in rezanje ter Naš 
dom. Na sejmu Energetika 
smo bili kot razstavljalec 
prisotni tudi mi. Razlog 
več za to odločitev je 
bilo odpiranje trga s 1. 
julijem, kar je za podjetje 
pomenilo odgovorno 
nalogo čimbolj informirati 
odjemalce o spremembah 
in novostih, ki jih čakajo 
na energetskem trgu.

S tem namenom smo na sejmu organizi-
rali predavanje Izzivi in priložnosti ener-
getskega trga, kjer so predavatelji Tomaž 
Orešič, Bojan Horvat in Natalia Frankovič 

predstavili spremembe in novosti, ki čakajo 
odjemalce električne energije po 1. juliju. 
Na predavanje smo povabili naše največje 
odjemalce, poslovne partnerje in novinarje, 

ki smo jim predstavili novosti in spremem-
be, odgovorili pa smo tudi na postavljena 
vprašanja. Odziv obiskovalcev predavanja 
je bil zelo zadovoljiv in pričakovan. Obis-
kovalci so prav tako prejeli informacijsko 
gradivo našega podjetja o energetskem 
trgu in odpiranju trga z električno energijo 
ter sklepanju pogodb.

Pogovori z obiskovalci sejma so najpo-
gosteje obravnavali pričakovanja za leto 
2005 (ponudbe, pogodbe, pravočasnost, 
pogajanja), večino pa so zanimale tu-
di spremembe v poslovanju po 1. juliju 
2004. Obiskovalci so z veseljem segali po 
sejemskih gradivih z dodatnimi informaci-
jami. Zanimala jih je povezava s Plinarno 
Maribor d.d., saj so na našem razstavnem 
prostoru zasledili tudi njihovo sejemsko 
gradivo.

Z organizacijo in obiskom našega razstav-
nega prostora smo bili več kot zadovoljni. 
Posebej veseli smo bili, da nas je s svojim 
obiskom počastil minister za okolje, pros-
tor in energijo mag. Janez Kopač. Član 
uprave Elektra Maribor d.d. Tomaž Ore-
šič ga je prijazno sprejel in mu predstavil 
aktivnosti našega podjetja, za nameček 
pa se je minister na razstavnem prostoru 
preizkusil tudi v nagradni igri.

 Besedilo: Uredniški odbor    Fotografija: Arhiv Elektra Maribor, Press center Celjski sejem d.d.

Sejemski četverček v Celju

SEJEM ENERGETIKA

Naš razstavni prostor na sejmu Energetika

Minister mag. Janez Kopač je pozdravil predstavnike EM. V ozadju: Natalia Frankovič, Sebastijan 
Roudi in Marjan Kampl.
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Minister mag. Janez Kopač si ogleduje naše informacijsko gradivo v družbi 
Tomaža Orešiča, člana uprave

Predstavniki našega podjetja na razstavnem prostoru

Občinstvo je pozorno prisluhnilo našim predavateljem

Natalia Frankovič, vodja prodaje električne energije upravičenim 
odjemalcem, med predavanjem

SEJEM ENERGETIKA
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TARIFNI SISTEM

V imenu boljše informiranosti vam 
v tem prispevku razgrinjamo bistvo 
sprememb in postopke, nastale zaradi 
spremenjenih časov večje in manjše 
dnevne tarife električne energije. 
Novosti so nastale po sprejetju nove 
Uredbe o tarifnem sistemu za prodajo 
električne energije.

Vlada Republike Slovenije je 13. aprila 
letos v uradnem listu objavila Uredbo o 
tarifnem sistemu za prodajo električne 
energije. S to uredbo je vlada spremeni-
la časovna obdobja, ko lahko odjemalci, 
ki imajo dvotarifno merjenje, uporabljajo 
manjšo tarifo. Po novih določilih je čas, ko 
se na dvotarifnem števcu beleži manjša 
dnevna tarifa, vsak delavnik med 22.00 
in 6.00 uro naslednjega dne in vsako 
soboto, nedeljo ter dela prost dan od 
0.00 do 24.00 ure.

Tistim, ki imajo vgrajeno elektronsko stikal-
no uro zadnje generacije TKM8, jo lahko 
nastavimo tako, da se izvede preklop na 
manjšo tarifo tudi ob dela prostem dnevu. 
Na območju Elektra Maribor d.d. je takš-
nih stikalnih ur trenutno približno 3.500 
od skupno 29.986. V večini nameščenih 
stikalnih ur torej ni mogoča nastavitev pre-
klopa na manjšo tarifo tudi ob praznikih, 
ki niso v soboto ali nedeljo. V kolikor odje-
malec želi elektronsko TKM8 stikalno uro, 
mu jo montiramo na njegove stroške, ki 
znašajo približno 25.000 tolarjev.

Z uveljavitvijo novega tarifnega sistema 
moramo v podjetju Elektro Maribor d.d. 
od 1. julija 2004 na novo nastaviti ozi-
roma preprogramirati 29.986 stikalnih 
ur in 1050 elektronskih števcev. To je ob-
sežno, strokovno zahtevno in v letošnjem 
letu nenačrtovano delo. Pri tem sodeluje-
jo delavci štirih sektorjev našega podjetja. 
Večino stikalnih ur bodo nastavili delavci 

sektorja Dobava, pomagali pa nam bodo 
delavci iz sektorjev Storitve in Distribucije. 
Programiranje elektronskih števcev so pre-
vzeli delavci sektorja Upravljanje. Delavci, 
ki nastavljajo stikalne ure, morajo poleg 
nastavitve stikalne ure na merilnem mestu 
preveriti tudi podatke na stikalnih urah in 
jih primerjati s tistimi, ki jih imamo v bazi 
podatkov. Prav tako morajo zapisati vse 
števce, ki jih krmili ena stikalna ura. Vse 
popravke in podatke vnašajo v bazo po-
datkov referenti v Dobavi. Ko bo to delo 
dokončano, bomo imeli natančne podatke 
o stikalnih urah na merilnih mestih.

O nastavitvi stikalnih ur odjemalce in-
formiramo v obliki pisnega obvestila. Če 
nastavitev stikalne ure zaradi odsotnosti 
odjemalca ni mogoča, ta prejme obvestilo 
z ustrezno telefonsko številko za komu-
nikacijo z nami. Rok za dokončanje teh 
nalog je 31. december 2004.

 Besedilo: Janez Osrajnik

Spremembe tarifnega sistema 
prinašajo obilico dela

Aktualna problematika v distribucijskih 
podjetjih skozi očala svetov delavcev je 
bil naslov srečanja predsednikov svetov 
delavcev elektrodistribucijskih družb, ki je 
bilo drugega julija v Celju.

Drugi tovrstni sestanek je organizirala 
predsednica sveta delavcev Elektra Celja 
d.d. Sonja Doberšek. Razgovor je uve-
del predsednik uprave Peter Petrovič, ki 
je predstavil družbo in njene aktivnosti. 
Drago Papler, predsednik sveta delavcev 
Elektra Gorenjska, je z navdušenjem po-
vedal, da so uspeli pri njih skleniti parti-
cipacijski dogovor z upravo in da si bodo 
skupno prizadevali za čim boljše poslovne 
rezultate družbe in humane odnose v pro-

cesu dela in odločanja. S seboj je prinesel 
tudi poslovno glasilo družbe ELGO Vestnik, 
ki ima kar 40 zanimivih strani branja z vseh 
področij delovanja družbe. Mitja Fabjan, 
predsednik sveta delavcev Elektra Ljublja-
na, je povedal, da pri njih obveščanje za-
poslenih ni problem in da so trenutno zelo 
aktivni na področju sistemizacije delovnih 
mest. Poseben poudarek smo predsedniki 
SD namenili pomenu sodelovanja in dela 
delavskih predstavnikov v nadzornih svetih 
družb, na kar sta opozorila Klavdij Čuk, 
predsednik SD v Elektru Nova Gorica, in 
Sonja Doberšek iz Celja.

Vsi predsedniki smo optimisti glede bo-
dočnosti delovanja soupravljanja, čeprav 
se zavedamo, da bo v svojih sredinah po-

trebno vložiti še veliko energije in znanja 
za izboljšanje stanja na tem področju.

 Besedilo: Veronika Fermevc - Ban    Fotografija: Arhiv Elektra Maribor

Srečanje predsednikov svetov delavcev 
elektrodistribucijskih družb

Predsedniki svetov delavcev elektrodistribucijskih 
družb med srečanjem v Celju
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Elektrogospodarstvo Slovenije je že ves 
čas svojega obstoja podvrženo različnim 
reorganizacijam. Te prinašajo s seboj 
številne novosti, ki spreminjajo položaj 
organizacije in posameznika. Ob tem se 
je potrebno nenehno prilagajati, kar pa 
ni vedno lahko.

Takšno že dolgo pričakovano reorganiza-
cijo smo dočakali zaposleni v enotah Sek-
torja storitev, in sicer v SE Elektroremont 
Radvanje in SE Elektrogradnje in montaža 
Maribor. Prvega februarja 2004 smo se 
združili v eno samo enoto in se preimeno-
vali v SE Elektro Gradnje in Remont Mari-
bor s sedežem na Veselovi 10.

Obe enoti imata za seboj kar pestro in bo-
gato zgodovino. Tako je bila SE Elektrore-
mont Radvanje ustanovljena po preselitvi 
transformatorske delavnice iz poslovnih 
prostorov Elektrokovine na območje RTP 
Radvanje, kar se je zgodilo leta 1950. 
Uradni datum ustanovitve je 1. 4. 1951. 
Remontne delavnice so bile in so še da-
nes sestavljene – kot pove ime samo – iz 
več delavnic, v katerih opravljajo različne 
storitve. Ob ustanovitvi je enota štela 19 
zaposlenih. Največje število zaposlenih je 
dosegla leta 1975, ko je v njej delalo 131 
delavcev. Z leti so se manjšale potrebe trga 
po tovrstnih storitvah, npr. po popravilu in 
previjanju malih in velikih elektromotorjev. 
Tako se je z upokojevanjem tudi manjšalo 
število zaposlenih. Manj dela ni dovolje-
valo dodatnega zaposlovanja, zato je SE 
Elektroremont Radvanje ob združitvi štela 
le še 50 delavcev.

Enota Elektrogradnje in montaža Maribor 
je najmlajša enota v sestavi podjetja Elektro 
Maribor, d. d. Opravlja predvsem gradnjo 
elektroenergetskih objektov. Ustanovljena 
je bila leto dni po ustanovitvi enote Elektro 
gradnje Ljutomer, natančneje, 1. januarja 
1963. Začelo se je s 50 zaposlenimi, višek 
je bil s 140 zaposlenimi dosežen okrog 
leta 1980, ob združitvi pa je enota štela 
86 zaposlenih. Tako obe enoti danes zapo-
slujeta 136 delavcev in kot kažejo razmere 
na trgu, bo potrebno zaposliti še nekaj 

kadra, ki bo sposoben zadovoljiti potrebe 
tržišča.

Vsaka sprememba prinese nekaj negativ-
nega in nekaj pozitivnega. Združeni v eno 
enoto smo vsekakor pridobili večjo moč in 
konkurenčnost na trgu v smislu hitrejšega 
in lažjega prilagajanja vedno zahtevnejše-
mu tržišču. Skupno delo nam omogoča 
hitrejši pretok informacij in reševanje pro-
blemov preko tedenskih sestankov »opera-
tive«, skupne nabave in skladiščenja mate-
riala ter administracije, a tudi zmanjšanje 
števila zaposlenih v službah oz. režiji. S 
tem smo seveda maksimalno obremenili 
posameznike, ki pa do sedaj vse naloge 
uspešno rešujejo. Hkrati nenehno razmiš-
ljamo o racionalnejši razdelitvi dela, išče-
mo notranje rezerve ter delamo preraz-
poreditve v okviru naših možnosti.

O ciljih nove enote smo pisali že v prvi šte-
vilki Infotoka. Danes lahko napišemo, da 
smo precej daleč glede sklenitve pogodbe 
podjetja Elektro Maribor d. d. s Slovensko 
akreditacijo v zvezi z akreditacijo merilne-
ga laboratorija; urejamo projektivni od-

delek sektorja; z delom je pričel investicijski 
inženiring za izdelavo projektne dokumen-
tacije za »večje« energetske objekte tujih 
investitorjev; sprejeli smo terminske plane 
za kovinska in elektromontažna dela v RTP 
Sladki vrh, Ruše, Ptuj, Melje, itd.. In še bi 
lahko naštevali.

Kako je z odnosi in motivacijo med za-
poslenimi? Zaposleni na združitev nismo 
imeli velikega vpliva, vendar med seboj 
negujemo že tradicionalno dobre odnose 
in takšne si želimo tudi v bodoče. Vse-
kakor smo zadovoljni, da imamo delo ter 
vodstvo, ki se pri svojem delu trudi, vendar 
si želimo, da bi nam »nova sistemizacija 
dela« prinesla pravilno vrednotenje naše-
ga dela in seveda temu primeren osebni 
dohodek.

Rezultati izvedenih anket o »zadovoljstvu 
zaposlenih« nam kažejo, da je glede na 
današnje ekonomske razmere za večino 
zaposlenih največja motivacija za delo de-
nar, se pravi »poštena plača za pošteno 
delo«, in na tem področju bo potrebno 
narediti še marsikaj.

 Besedilo: Irena Gajžler

PREDSTAVI SE

Združitev dveh poslovnih enot  
v sektorju storitev
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NOVOSTI

Konec junija smo skupaj 
s Plinarno Maribor d.d. 
organizirali novinarsko 
konferenco o novostih 
pri oskrbi s plinom in 
električno energijo, ki so 
nastopile po prvem juliju.

1. julij 2004 je za približno 19.800 tarif-
nih odjemalcev, ki so postali upravičeni 
odjemalci, pomenil nekakšno prelomnico; 
tarifni odjemalci so po tem roku ostala le 
še gospodinjstva. Popolno odprtje trga z 
električno energijo pričakujemo 1. julija 
2007, ko bodo lahko tudi gospodinjski od-
jemalci prosto izbirali dobavitelja na trgu 
z električno energijo in bodo torej upra-
vičeni odjemalci vsi odjemalci električne 
energije.

Uprava podjetja Elektro Maribor d.d. je v 
sporočilu za javnost navedla spremembe 
na trgu z električno energijo po 1. juliju, 
novinarjem, ki so se udeležili novinarske 
konference, pa je odgovorila na vprašanja 

in dodatno pojasnila ključne spremembe 
in novosti. V podjetju Elektro Maribor d.d. 
smo se na nove tržne spremembe dobro 
pripravili, saj smo svoje delovanje v celoti 

in pravočasno uskladili z evropskimi zahte-
vami. Odjemalce električne energije smo o 
spremembah ustrezno informirali z direk-

tnim pismom, z objavo v dnevnem časo-
pisu Večer, na hrbtnih straneh računov in z 
objavo na domači spletni strani. Na temo 
odpiranja trga z elektično energijo smo v 

podjetju izdali informacijski brošuri z naslo-
vom: Odpiranje trga z električno energijo 
in sklepanje pogodb in Energetski trg.

 Besedilo: Uredniški odbor    Fotografija: Janko Rath – Večer

O novostih pri oskrbi z energijo

V storitveni enoti Elektro Gradnje 
in Remont Maribor poleg ostalih 
storitev opravljamo tudi servisiranje 
in overovljanje merilnih naprav za 
obračunavanje električne energije. V 
števčnem oddelku smo za to dejavnost 
opremljeni z ustrezno merilno opremo, ki 
nam omogoča kontrolo števcev, stikalnih 
ur in merilnih transformatorjev.

Kontrola meril je vse do letošnjega aprila 
potekala tako, da nas je obiskal kontrolor 
iz Urada RS za meroslovje, ki je merila pre-

kontroliral in overovil. V letošnjem letu pa 
smo na osnovi pogodbe, sklenjene med 
Elektrom Maribor in Uradom RS za me-
roslovje, pričeli kontrolo in overitev meril 
izvajati samostojno. Pogodba z uradom 
nas zavezuje, da do letošnje jeseni zaradi 
ocene naše usposobljenosti za izvajanje 
overitev v skladu s predpisi sklenemo s 
Slovensko akreditacijo pogodbo o akre-
ditaciji.

V ta namen je bila s strani Elektra Mari-
bor imenovana projektna skupina, katere 

naloga je pridobivanje standarda SIST EN 
45004 za potrebe akreditacije pri izvajanju 
kontrole meril. Da bi si zagotovili akre-
ditacijo merilnega laboratorija, projektna 
skupina izvaja številne aktivnosti. Prav ta-
ko je v remontnih delavnicah v zaključni 
fazi izgradnja novega števčnega oddelka 
in prostorov merilnega laboratorija. Vsi, ki 
smo udeleženi pri pridobivanju akreditaci-
je, se zavedamo, da se s pridobitvijo akre-
ditacije in novih prostorov tej dejavnosti 
pri nas na široko odprta vrata.

 Besedilo: Andrej Babenko    Fotografija: Boštjan Grabar

Akreditacija merilnega 
laboratorija

Med junijsko tiskovno konferenco

Merilna naprava
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PRODAJA

• Včeraj

je bilo pomembno, da je proizvodnja delo-
vala kar najbolj optimalno in naloga pro-
dajalcev je bila, da bi proizvedeno tudi 
prodali. Pri tem se ni neposredno upoš-
tevalo, ali trg proizvedeno blago dejan-
sko potrebuje. Prodaja je bila proizvodno 
naravnana.

• Danes

je to nekoliko drugače. Na trgu se ponuja 
predvsem takšno blago in storitve, ki se 
bodo srečali s povpraševanjem potrošni-
kov in zadovoljili njihove potrebe. Tudi pri 
nas se vse bolj zavedamo dejstva, da mo-
ramo nekaj narediti za svoje odjemalce, 
razširiti ponudbo, izboljšati komuniciranje 
in kar najbolj izrabiti sinergijske učinke v 
podjetju.

• Tukaj in zdaj

smo ključno sredstvo za doseganje zado-
voljstva odjemalcev seveda zaposleni, ki 
moramo razumeti cilje in poslovno politiko 
podjetja ter na nek način uskladiti osebne 
cilje s cilji podjetja. Jasno je, da vladata 
v podjetju dve kulturi – tista, ki izhaja iz 
regulirane dejavnosti, in tista, ki deluje na 
področju tržnih dejavnosti. Kljub temu pa 
moramo zmeraj zasledovati cilj – da smo 
eno podjetje in da si tudi odjemalec obli-
kuje samo eno mnenje. In njegovo mnenje 
šteje. Če je pozitivno – toliko bolje. Vsako 
naslednje je namreč zelo težko oblikovati 
drugače od prvega. Predvsem je za to po-
trebno veliko časa, sredstev in energije. 
Najpogosteje pa rezultati niso takšni, kot 
smo jih pričakovali.

Prodaja pomeni – povedano najbolj poeno-
stavljeno – proces prepričevanja neke osebe, 
da ji ponujamo več, kot mora za to plačati. 
Pomeni prepričevanje, da bo imela od tega 
korist. Pri tem ima kupec zmeraj več mož-
nosti: da nekaj kupi od nas, da nekaj kupi 
od konkurence ali da sploh ničesar ne kupi. 
Kot prodajalec moramo znati kupca prepri-
čati, da je to zanj najboljše in najugodnejše, 
da mu mi ponujamo pravo rešitev. Pri pro-
dajanju je danes najpomembnejši mehki, 
človeški del, ki pomeni ustvarjanje zaupanja 
pri odjemalcu. Zato mu moramo znati pri-

sluhniti in znati poiskati rešitve za njegovo 
potrebo (problem).

V službi prodaje se v teh poletnih dneh, 
kljub času dopustov in spremenljivemu 
vremenu, aktivno pripravljamo na prodajo 
v letu 2005 in v prihajajočih letih.

Pripravljamo različne scenarije kalkulacij in 
cenikov, snujemo nove prodajne strategije, 
oblikujemo različne ponudbene pakete za 
naše odjemalce, nove splošne pogoje in 
pogodbe, pripravljamo tekste za gradivo, 
ki bo namenjeno našim odjemalcem, in 
tekste za spletno stran našega podjetja, 
seveda pa prenavljamo tudi računalniški 
program, ki nam pomaga pri delu. Naša 
naloga je v tem trenutku veliko težja, kot 
je bila v preteklih letih.

Potrebno je oblikovati tržne cene, ki bo-
do ustrezale okoli 20.000 odjemalcem in 
hkrati privabljale nove odjemalce. Zahteve 
trga pa so vedno večje.

Še zmeraj smo, tako kot v preteklih letih, 
naravnani na celostno oskrbo z električno 
energijo, zato bomo odjemalcem ponudili 
t. i. odprto pogodbo o prodaji in nakupu. 
Da bi si zagotovili njihovo dolgoletno lo-
jalnost, pa jim moramo ponuditi še veliko 
več. In prav to je dodaten izziv, seveda pa 
tudi dodatna obremenitev in delo mojih 
sodelavcev.

…in ko terjaš dolgove svojih 
odjemalcev
Prodajni proces je zaključen šele s kupče-
vim plačilom kupnine za izdelek ali stori-
tev, ki smo mu jo prodali. To pa največkrat 
predstavlja najtežavnejšo nalogo prodaje. 
Srečujemo se namreč s težavami, ki jih 
imajo kupci: nezmožnost poravnave svo-
jih dolgov, iskanje verig za kompenzacije, 
iskanje asignatov (ko nekdo na podlagi 
pooblastila plača za nekoga drugega), pri-
silne poravnave, stečaji in podobno.

Služba prodaje upravičenim odjemalcem 
pri procesu izterjave dolgov aktivno so-
deluje z območnimi enotami. In moram 
reči, da uspešno!Trenutno pripravljamo 
nove podlage za opomine in prenavljamo 
proces izterjave. Dejstvo je namreč, da za-

radi spremembe v energetskem zakonu 
odjemalcev ne moremo več odklapljati, če 
ne plačajo stroškov za porabljeno električ-
no energijo. Ta možnost obstaja samo v 
primeru neplačila omrežnine. Seveda pa 
bo tudi na tem področju potrebno nadalj-
nje aktivno sodelovanje vseh vpletenih v 
prodajni proces in dnevno spremljanje od-
prtih zapadlih postavk naših odjemalcev. 
Še vedno pa smo mnenja, da bi bilo zelo 
smiselno izterjavo zapadlih terjatev organi-
zirati v okviru ekipe, ki bi sproti spremljala 
dogajanje in aktivno vršila izterjavo zapa-
dlih neplačanih terjatev.

 Besedilo: Natalia Frankovič

Ko prodajaš…



16 infotok / avgust / 3 / 2004

INFORMACIJE

V Elektru Maribor smo v okviru obnove 
obstoječega RTP 110/10 kV Melje 
izvajali gradbena dela na novi stavbi 
za RTP 110/20 (10) kV Melje, kjer je 
ena od mariborskih industrijskih con. 
V torek, 25. maja 2004, so delavci na 
gradbišču med izkopom z gradbeno 
mehanizacijo naleteli na neeksplodirano, 
500-kilogramsko ameriško bombo iz 2. 
svetovne vojne, vendar ta na srečo ni 
eksplodirala (strojnik je bil prepričan da 
je zadel ob skalo). Delavci so poklicali 
pirotehnike, ki so jo še isti dan varno 
odstranili. Pred tem so policisti dobro uro 
preusmerjali promet in evakuirali delavce 
vseh treh tovarn v neposredni bližini 
najdene bombe.

V letih 1944 in 1945 so zavezniška leta-
la opravila kar 29 bombnih napadov na 
Maribor. 1.518 zavezniških letal je odvr-

glo 15.795 bomb, težkih 4.750 ton, ki so 
močno poškodovale kar 2.290 ali skoraj 
polovico mestnih zgradb. Strokovnjaki 

zatrjujejo da približno 15 odstotkov teh 
bomb ni eksplodiralo in prav na te največ-
krat naletijo gradbeni delavci.

Eksplozija omenjene bombe bi vsekakor 
imela tragične posledice za delavce v bliži-
ni in širše, saj bi na bližnjih objektih prišlo 
do požara ali celo rušenja, medtem ko bi 
Elektro Maribor lahko za dalj časa ostal 
brez ključnega objekta za napajanje osred-
njega dela mesta Maribor, za katerega v 
tem trenutku nima alternative. Posledice 
bi bile toliko težje, ker smo del objekta 
(stikališče 110 kV) že obnovili.

Na objektu RTP Melje načrtujemo še ne-
katere izkope. Pred tem se bomo vseka-
kor posvetovali o morebitnih potrebnih 
ukrepih, kot so ročni izkopi, predhodna 
detekcija trase in podobno.

 Besedilo: Zvonko Mezga    Fotografija: Igor Erman

Našli 500-kilogramsko bombo

V letu 2004 smo v programu Klicnega 
centra še podrobneje razširili spremljanje 
dogodkov, kot so:

• kontrole merilnih mest pri naših odje-
malcih,

• sklepanje pogodb o dobavi električne 
energije,

• informacije glede stikalnih ur,

• pošiljanje dopisov.

Na podlagi natančnih podatkov in ana-
liz bomo pripomogli k celovitejšemu re-
ševanju reklamacij in izboljšanju procesa 
informiranja.

 Besedilo: Janez Tement

Klicni center postaja vse pomembnejše 
stičišče vhodnih informacij

Število stikov

Mesec v letu 2004
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Število stikov po mesecih

TEMA ŠT. STIKOV

Informacija o saldu 10572

Kontrolni obračun in 
sprememba obroka

9244

Vnos stanja števca 6182

Izpis položnice 1778

Razlaga računa 1756

Sprememba naslova, 
lastnika, plačnika

1691

Ostalo 12928

Skupaj 44151

Šest najpogostejših tem, ki so zanimale naše 
stranke v prvem polletju letošnjega leta

Tako se je razkrila ameriška bomba
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SINDIKAT

 Besedilo: Jurij Tretjak

Kot je že vsem znano je bila dne 23. 
aprila 2004 (in ne 30. aprila 2004, 
kot trdijo nekateri) podpisana nova 
Podjetniška kolektivna pogodba (PKP) 
med Sindikatom Elektra Maribor 
in Elektrom Maribor d.d. V zvezi z 
izvajanjem posameznih členov PKP 
pri obračunu in izplačilu velja nanizati 
nekaj obrazložitev za vse tiste, ki niso 
v celoti prebrali vseh 151 členov PKP in 
zaradi katerih se pojavljajo vprašanja 
ali nejasnosti.

Naj že kar na začetku demantiram tiste, 
ki razlagajo, da je PKP podpisana, ven-
dar je tako ali tako ni mogoče izvajati, ker 
obstajajo zakonske omejitve, da je »brez 
veze« itd. Nova PKP je namreč zaposlenim 
prinesla bistveno boljše socialne pogoje, 
neoziraje se na to, ali gre za njeno gmotno 
plat ali pa za obveznosti in dolžnosti delav-
cev. Vemo, da je ZDR začrtal okvire, znotraj 
katerih naj bi bili določeni delovno pra-
vni kriteriji, vendar pa ta zakon v isti sapi 
govori, da je vse postavljeno na minimum 
in če je s PKP ali drugo pogodbo drugače 
ali bolje urejeno, se uporablja PKP. Zato je 
seveda pri izvajanju posameznih členov 
primerno uporabljati tako PKP kot ZDR.

Prav veseli me, da so posamezni členi PKP 
v fazi njihovega uresničevanja povzročili 
rahle glavobole, in to iz preprostega raz-
loga, ker je bila PKP slednjič tretirana kot 
izredno resna pogodba s pravo težo. Pri-
pomniti moram, da je še v mesecu maju 
bilo kar nekaj težav pri razlagi oziroma 
tolmačenju posameznih členov, ki pa smo 
jih s skupnimi močmi razrešili tako, da se-
daj izvajanje postaja rutina. Nikakor pa ne 
morem sprejeti dejstva, da nekateri vodje 
enot v mesecu juniju niso obračunali in 
izplačali vseh s PKP določenih dodatkov, 
ki gredo delavcem za opravljeno delo, češ, 
da nekateri členi niso dovolj jasni.

Smo v fazi pridobivanja podatkov, za katere 
dodatke gre in koliko delavcev je bilo na tak 
način prikrajšanih. V zadnjem času je izred-
no aktualno vprašanje odpravnin ob upo-
kojitvi, ki je navedeno v 123. členu PKP. Že 
leta 1996, ko je bila podpisana Kolektivna 

pogodba elektrogospodarstva Slovenije, je 
bilo število odpravnin omejeno z zakonom 
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
nekaterimi drugimi prejemki in z uredbo, ki 
se nanaša na isto tematiko. Omenjena za-
kon in uredba veljata še danes, mi pa smo 
v PKP vnesli dodatno število odpravnin in 
na tak način pripravili teren, da po svojih 
močeh in na svoj način dosežemo spre-
membo uredbe; iz njenega besedila bi bilo 
potrebno izvzeti del, ki se nanaša na javne 
delavce (ki to nismo) in javna podjetja, ki 
so v večinski lasti države.

Naslednje vprašanje se nanaša na izplačilo 
jubilejne nagrade za 35 let delovne dobe 
(126. člen). To je ena izmed mnogih novo-
sti v PKP, kjer je določen tudi znesek. Nikjer 
ni izrecno prepovedano izplačati nagrado 
za 35 let delovne dobe, vendar je od tega 
zneska obvezno v celoti odvesti vse po-
trebne dajatve (podjetje). Na veselje tistih, 
ki bodo dočakali to nagrado, in na žalost 
tistih, ki so že mimo, izplačilo velja od pod-
pisa PKP naprej in ne za nazaj. Enako, kot 
velja za vse predpise. Dodatki za posebne 
delovne razmere so navedeni v členu 114.

Ti dodatki se nanašajo na delavce, ki imajo 
še dodatne priznane kvalifikacije, vendar 
jih pri svojem delu ne rabijo. Na primer: 
priznana kategorija za vožnjo kombija ali 
tovorno vozilo do 3 ton – pa zaradi po-
trebe po opravljenem delu skupine opravi 
vožnjo oziroma to delo kot neprofesio-
nalni voznik in zato mu pripada dodatek 
v določenem odstotku za prevožene kilo-
metre. Nekateri dodatki pa so stalni zaradi 
narave dela in izrednih pogojev. Ta člen je 
še posebej pomemben za 60 odstotkov 
zaposlenih delavcev.

Ne morem tudi razumeti teorije, po kateri 
delavci v skupinah, ki opravljajo delo na 
terenu, v dežju prejmejo dodatek, ki jim 
pripada, medtem ko delavci v avtoparku, ki 
so s skupinami na istem terenu pod enakimi 
pogoji, tega dodatka ne dobijo. Tudi te po-
datke zbiramo in takšna neskladja bomo 
poskušali urediti z dogovorom. Aktivnosti 
Sindikata Elektra Maribor tečejo ves čas tudi 
okoli sodelovanja v skupini za organizacijo 

bodočega Holdinga slovenske distribucije 
(HSD) ter organiziranja SODO (Sistemski 
operater distribucijskega omrežja). V za-
dnjem času je koordinacija Sindikata distri-
bucije pisno informirala g. Kopača ter dr-
žavnega sekretarja g. Žebeljana o pogledih 
in odprtih vprašanjih petih distribucijskih 
sindikatov v zvezi z že izdelanimi študijami, 
kjer smo opozorili na nejasni položaj sta-
tusa delavcev elektrodistribucije, njihovega 
socialnega položaja, delovnih mest in eks-
istenčnih pogojev. Skratka, zahtevali smo, 
da se opredeli tudi socialni položaj delavcev 
ter garancija in zagotovitev delovnih mest 
na obstoječih lokacijah.

Za konec tudi novica iz prve roke. Sindikat 
je pripravil predlog, ki je bil obravnavan 
na ESOE (ekonomsko socialni odbor za 
energetiko) v zvezi z uskladitvijo plač za 
leto 2004 (Dogovor o načinu uskladitve 
plač za obdobje 2004 in 2005). Predlog 
je v proceduri podpisovanja vseh socialnih 
partnerjev in bo podpisan kot aneks h Ko-
lektivni pogodbi elektrogospodarstva Slo-
venije, dokler tak ali drugačen način uskla-
jevanja plač ne bo drugače opredeljen in 
določen s PKP. Tako bodo avgustovske 
plače (izplačilo v septembru) višje za 3,2 
odstotka, kar bo v nominalnem znesku 
pomenilo okrog 9.895 tolarjev (vsi ena-
ko). Naslednja uskladitev bo opravljena 
konec leta 2004 z ozirom na letno planira-
no in dejansko ugotovljeno inflacijo.

Veseli me, da je skozi socialni dialog uspel 
dogovor z upravo družbe v zvezi z izpla-
čilom odškodnin zaposlenim in upokojen-
cem, del trdega oreha pa nas čaka še za ti-
ste naše kolege, ki niso po svoji krivdi ostali 
brez zadolžnic za premalo izplačane plače. 
Intenzivno se dela na sistematizaciji delo-
vnih mest s potrebnimi opisi ter v naslednji 
fazi izdelavi kriterijev in metodologije za 
ocenitev DM. Upam, da bo uresničen tudi 
zadnji, 151. člen PKP (preberite!).

Ker je še vedno čas dopustov in ker še mar-
sikdo ni izkoristil letnega dopusta, ob tej 
priložnosti želim vsem, da se kar dobro od-
počijete, saj nas čaka kar precej vroča jesen, 
če že poletje ni bilo takšno, kot bi si želeli.

Toplo poletje,  
vroča sindikalna jesen
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JUBILEJ

Naš sodelavec in prijatelj Rudolf Ozimič 
se je rodil 5. marca 1942 v Slovenski 
Bistrici. Domačemu kraju je ostal zvest, 
saj si je tam zgradil hišo in ustvaril 
družino. Komajda polnoleten je končal 
poklicno elektrogospodarsko šolo in se 
za leto dni zaposlil kot elektromonter 
v Elektru Maribor. Toda želja po 
dodatnem znanju je bila močnejša 
in kmalu je izpolnil pogoje za vpis v 

tehniško srednjo šolo v Mariboru, ki jo je 
uspešno končal leta 1964 in se zaposlil 
v bistriškem Impolu, kjer je ostal do 
leta 1976, ko se je kot pomočnik vodje 
obratovanja zaposlil v Elektru Maribor, 
tozdu Slovenska Bistrica. Čez štiri leta 
je postal vodja priprave del in želja po 
še več znanja ga je navdušila za vpis na 
visoko šolo za organizacijo dela, kjer je 
leta 1990 tudi diplomiral. Od leta 2002 
je bil pomočnik direktorja poslovne 
enote, sedem letošnjih mesecev pa je bil 
uspešni vodja naše enote.

Rudolfove aktivnosti segajo tudi izven de-
lovnega okolja. Tako je zelo angažiran v 
svoji krajevni skupnosti in kot svetnik Ob-
čine Slovenska Bistrica. Je zelo razgledan: 
pozna svet, njegovo zgodovino, politiko in 
gospodarstvo, zato ni čudno, da želi spo-
znati tudi druge kulture in njihove jezike. 
Aktivno se sporazumeva v angleškem in 
nemškem jeziku in zelo rad potuje. Ob 
upokojitvi mu zato sodelavci in sodelavke 
želimo izpolnitev vseh njegovih pričako-
vanj in zdravja za še veliko let!

 Besedilo: Veronika Fermevc-Ban    Fotografija: Arhiv Elektra Maribor

Rudolf Ozimič odhaja v pokoj

 Besedilo: Marjan Alt    Fotografija: Marjan Alt

Začelo se je pred petdesetimi leti
11. junija letos je SE Elektro gradnje 
Ljutomer, ki je sestavni del družbe 
Elektro Maribor, praznovala 50. 
obletnico obstoja. Spomladi leta 1954 so 
namreč v Ljutomeru ustanovili podjetje 
Elektron z nekaj zaposlenimi, ki so 
opravljali običajna elektroinstalacijska 
in elektromehanska dela za potrebe 
bližnje okolice. Podjetje se je leta 1963 
priključilo Elektru Maribor in še dandanes 
uspešno posluje.

Od začetka do danes se je podjetje, danes 
kot enota, temeljito preoblikovalo in pove-
čalo svoje zmogljivosti, tako po številu za-
poslenih, kot po velikosti in kvaliteti infra-
strukture, opreme ter voznega parka. Tisti 
dan smo v Ljutomeru praznovali okrogel 
jubilej z veliko povabljenimi gosti. 

Proslave sta se udeležila tudi predsednik 
uprave Elektra Maribor Stanislav Vojsk 
in član uprave Tomaž Orešič. Med po-
vabljenimi gosti smo srečali tudi direktorje 
sektorjev in vodje enot, bivšega direktorja 
družbe Elektro Maribor g. Lutarja in teh-
ničnega direktorja g. Ribiča. Priznanje pa 
nam je prišel izreči tudi Jože Špindler, 
župan občine Ljutomer in poslanec dr-
žavnega zbora. Ob tej priložnosti se je od 
sodelavcev poslovil bivši direktor enote 
Alojz Fras, ki se je pred časom upokojil. 
Seveda niso manjkali tudi sedanji in ne-
kdanji zaposleni, ki so že v pokoju.

Uvodoma je bil izpeljan kratek kulturni 
program, v katerem so nastopili Mešani 
pevski zbor iz Veržeja in dramski igralec 
Srečko Centrih. Sledil je pozdravni nago-
vor Andreja Srake, vodje SE Elektro grad-
nje Ljutomer, ki je povedal nekaj besed o 
sedanjem poslovanju podjetja ter o načrtih 
in zastavljenih ciljih v prihodnosti. 

Podjetje v prihodnosti čakajo novi izzivi, 
predvsem konkurenčnosti, denimo ko gre 
za izvedbo storitev, ki jih narekuje trg. 
Prepričani smo, da bomo izzivom kos, saj 
nam ne primanjkuje znanja in volje. Doda-
ten motiv za delo v prihodnje pa je realno 
pričakovanje zaposlenih, da dobimo nov 

poslovni objekt, na katerega že dolgo ča-
kamo in o katerega gradnji smo slišali opti-
mistične napovedi tudi s strani uprave. 

Sledili so govori posameznih gostov, med 
drugim tudi dveh bivših direktorjev, g. 
Murekarja in g. Frasa, ki sta orisala zgo-
dovino podjetja in opisala težave, skozi 
katerega so se prebijali zaposleni v času 
nastanka podjetja in kasneje.

Za spomin smo naredili še obvezno ‘gasil-
sko fotografijo’ in se ob sproščenih pogo-
vorih počasi poslovili. Upamo, da bo naše 
podjetje še naprej uspešno delovalo in da 
bo dočakalo tudi naslednjih 50 let.

Zbrani na jubilejnem slavju v Ljutomeru
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 Besedilo: Uredniški odbor    Fotografija: Uroš Žel

Branko Žel je pri nas že 16 let in ves 
ta čas je zaposlen kot skupinovodja v 
gradbenomontažni skupini. Po domače 
bi rekli, da je naš tokratni sogovornik 
‘izkušen terenski maček’, ki ima kaj za 
povedati.

Kako ste začeli svojo delovno pot?

Svojo delovno pot sem začel v Hidro-
montaži. Pred šestnajstimi leti sem prišel v 
Elektro Maribor, kjer sem bil štirinajst dni 
na uvajanju, nakar sem takoj odšel kot sku-
pinovodja v gradbenomontažno skupino. 
S skupino delamo vse od Slovenske Bistrice 
do Gornje Radgone, veliko pa tudi za OE 
Elektro Maribor – Mesto.

No, kako so vas takrat sprejeli so-
delavci, ko ste imeli tako kratko pri-
pravljalno dobo od pripravnika do 
skupinovodje?

Začetni dve leti sta bili zelo težki. Moja 
desna roka je bil Franc Koprivnik; kasneje 
je bilo lažje. Na terenu se je treba navaditi 
na ljudi, potreben je čas, da te sprejmejo. 
Res pa je, da je ‘starega konja težko kaj 
naučiti’. V skupini smo kot prava družina, 
vse teče zelo gladko, med seboj si veliko 
pomagamo.

S kakšno problematiko se ukvarjate 
pri svojem delu? Bi želeli izpostaviti 
kakšen problem? Kakšne so delovne 
razmere na terenu?

Na terenu, kjer delamo, smo izpostavljeni 
najrazličnejšim vremenskim vplivom, kot so 
vročina, dež, sneg... Posebej problematične 
so okvare, ko se nemalokrat znajdemo do 
pasu v snegu, vendar delamo naprej, ker se 
nam smilijo odjemalci, ki so brez električne 
energije. Tako smo včasih po več ur mokri, 
saj se nimamo kje posušiti. Zelo težko je 
na nedostopnih področjih, kjer dela ni mo-
goče opravljati z gradbeno mehanizacijo. 
Tam je največ fizičnega dela. Spominjam 
se, kako težak in nedostopen teren je bil 
na Lehnu, kjer smo dela opravljali ročno, 
saj je bil vsepovsod sam kamen. Res pa je, 
da smo za tako delo premalo plačani.

Vseskozi slišimo o tem, da v gradbe-
nomontažnih skupinah primanjkuje 
monterjev. Kako je v vaši skupini?

V naši skupini je šest ljudi, če smo vsi pri-
sotni, lahko normalno delamo. Trije smo 
starejši, a dosedaj nismo imeli težav z 
omejitvami pri delu, saj smo vsi zdravi, 
tako, da lahko poprimemo za delo.

V kakšnih odnosih ste s svojimi po-
drejenimi, nadrejenimi, kakšna klima 
vlada med zaposlenimi? Kje dobite 
informacije, ki jih potrebujete?

V naši skupini vlada dobra klima, čeprav 
prihaja tudi do konfliktov. Če v skupini na-
stane kak problem, se sporazumno po-
govorimo in se posvetujemo, kako bomo 
stvar rešili. Največ informacij o našem delu 
dobimo od vodje gradenj, ki nas pri delu 
usmerja, hkrati pa ima vse potrebne in-
formacije o materialu. Tudi s strankami je 
težko delati, saj so zelo zahtevne.

Glede na to, da greste jeseni v šolo 
– kakšno je vaše mnenje o izobraže-
vanju?

Ja, jeseni grem v šolo, ICES program, ki 
traja 2 leti. Verjamem, da bo to zame do-
datna obremenitev. Vendar, če ima človek 
trdno voljo in se odloči, da nekaj doseže, 
potem to tudi izpelje. Vesel sem, da nam 
podjetje omogoča izobraževanje, saj lah-
ko znanje kasneje uporabimo pri svojem 
delu.

Bi bili pripravljeni z nami deliti kak-
šen zanimiv dogodek, ki se vam je 
pripetil?

Pripetilo se nam je veliko dogodkov – takš-
nih in drugačnih. Zelo rad se spominjam, 
ko smo gradili daljnovod in transformator 
v Frajhajmu. Tam so nas ljudje zelo dobro 
sprejeli, prišla je frajhajmska godba in raz-
vila se je skoraj prava veselica. Res pa je, 
da so nam bili ljudje včasih bolj naklonjeni 
na območjih, kjer so še vedno vladale slabe 
napetostne razmere. Sedaj so bolj zahtev-
ni. Če morajo plačat električno energijo, 
zahtevajo, da vse brezhibno deluje.

Kot skupinovodja imate določeno od-
govornost do ljudi. Odgovarjate tudi 
za njihovo varnost. Kakšen je vaš po-
gled na to delo?

Varnosti pri delu je treba namenjati naj-
več poudarka, saj so se v naši skupini že 
zgodile razne nesreče, hujših pa ni bilo. 
Pomembno je, da se ne zanemarjajo var-
nostni ukrepi, temveč da se jih vsi v skupini 
držijo. Velik problem predstavljajo poklicne 
bolezni, še posebej, ko so ljudje starejši.

S čim se ukvarjate v prostem času?

V prostem času se ukvarjam z vinogradni-
štvom, saj imam na radgonskem območju 
vinograd s petsto trsi.

»Nemalokrat se znajdemo  
do pasu v snegu«

Branko Žel se v prostem času ukvarja z vinogradništvom

INTERVJU
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V soboto, 15. maja, je bil v Radencih 
tradicionalni, letos že 24. mednarodni 
maraton Treh src, ki je štel tudi za 
državno prvenstvo. Tudi to odmevno 
tekmovanje je potrdilo, da Elektro 
Maribor premore izvrstne tekače. Iz 
naših vrst so se ga udeležili Milan in 
Karmen Borko, Karli Veber in Boštjan 
Lenarčič.

Izjemno uspešen je bil Milan Borko: na 42 
km dolgi progi je s časom 3:11:51 med 
108 nastopajočimi zasedel odlično 23 me-
sto, v svoji kategoriji (od 55 do 60 let) pa 

je bil sploh najboljši, prvi, in je tako postal 
tudi državni prvak v maratonu.

Uspešni so bili tudi ostali udeleženci. Karli 
Veber je na 21 km dolgi progi v svoji ka-
tegoriji zasedel 32. mesto, na enako dolgi 
progi pa je Karmen Borko v svoji kategoriji 
bila 46. Boštjan Lenarčič je nastopil na 10 
km dolgi progi in je zasedel 76. mesto.

Vsem iskrene čestitke!

 Besedilo: Zvonko Mezga    Fotografija: Arhiv Elektra Maribor

Milan Borko, maratonec  
na kvadrat!

Drugi julijski vikend 
so pripravili in izvedli 
tradicionalni tekmovalno 
orientacijski treking čez 
Velebit, mogočno pogorje 
v zaledju jadranske obale 
med Senjem in Obrovcem 
na Hrvaškem. Začrtana 
pot po divjih planinskih 
poteh vzdolž grebena 
Velebita od Paklenice do 
Senja je bila dolga kar 130 
kilometrov, njena skupna 
višinska razlika je znašala 
+/– 5200 metrov. 

Na tako zahtevnih stezah je svojo vzdržlji-
vost preizkusil tudi naš sodelavec Zvonko 

Mezga, ki se je tekmovanja udeležil v ka-
tegoriji ultra individual. Vso dolgo pot je 
prehodil oziroma pretekel v enem mahu 
in samostojno, le občasno se je komu pri-
družil. S predpisano opremo, težko med 
5 in 7 kilogrami, jo je zmogel v 39 urah 

in 45 minutah, kar je zadostovalo za 4. 
mesto v njegovi kategoriji. Svoj podvig 
je Zvonko Mezga opisal v enem stavku: 
»Izjemno naporna, izjemno zahtevna in 
izjemno čudovita avantura.«

 Besedilo: Uredniški odbor

Vztrajnostni podvig Zvonka Mezge

PODVIGI
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LETNE IGRE

 Besedilo: Uredniški odbor     Fotografija: Boštjan Majč, Janez Šeruga

KOLESARJENJE – ženske posamično

1. Erika Juvan (Elektro Celje)

2. Olga Pšenica (Elektro Gorenjska) 

3. Agata Štular (Elektro Gorenjska) 

KOLESARJENJE – moški ekipno

»Maribor šampion!«
Besede iz naslova udeležencem 10. 
letnih Športnih iger elektrodistribucijskih 
podjetij Slovenije zagotovo še odmevajo 
v ušesih. Kako tudi ne, saj smo si s trdim 
bojem zaslužili 1. mesto. Tako še vedno 
drži dejstvo, da smo Štajerci izvrstni 
športniki, kar vedno znova dokazujemo. 
Kljub vsemu pa želimo v športne vrste 
povabit nove člane, saj smo pri določenih 
disciplinah že potrebni okrepitev. Čestitke 
organizatorju, Elektru Gorenjski d.d., 
vsem udeležencem zimskih iger pa obilo 
športnega elana na Štajerskem!

1. Elektro Primorska 

2. Elektro Celje 

3. Elektro Gorenjska

4. Elektro Maribor

5. Elektro Ljubljana

REZULTATI:

BALINANJE

1. Elektro Gorenjska

2. Elektro Ljubljana

3. Elektro Primorska

4. Elektro Celje

5. Elektro Maribor

KEGLJANJE – ženske ekipno

1. Elektro Maribor (443 kegljev)

2. Elektro Celje (439 kegljev)

3. Elektro Gorenjska (427 kegljev)

4. Elektro Ljubljana (416 kegljev)

5. Elektro Primorska (351 kegljev)

KEGLJANJE – ženske posamično

1. Alojzija Bajde (Elektro Ljubljana) (245 kegljev)

2. Dragica Kelc (Elektro Maribor) (225 kegljev)

3. Marjana Stijelja (Elektro Celje) (222 kegljev)

KEGLJANJE – moški ekipno

1. Elektro Maribor (2007 kegljev)

2. Elektro Gorenjska (1998 kegljev) 

3. Elektro Ljubljana (1963 kegljev)

4. Elektro Celje (1936 kegljev)

5. Elektro Primorska (1899 kegljev)

KEGLJANJE – moški posamično

1. Boris Mušič (Elektro Gorenjska) (557 kegljev)

2. Andrej Merkelj (Elektro Primorska) (542 kegljev)

3. Jaka Pavlin (Elektro Ljubljana) (516 kegljev)

KOLESARJENJE – ženske ekipno

1. Elektro Gorenjska 

2. Elektro Ljubljana 

3. Elektro Celje 

4. Elektro Primorska 

Odhod izpred OE Elektro Maribor - Mesto

Kegljaška ekipa Elektra Maribor
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KOLESARJENJE – moški posamično

1. Aleš Krapež (Elektro Primorska) 

2. Andrej Verbič (Elektro Celje)

3. Zoran Šorli (Elektro Primorska)

KOŠARKA

1. Elektro Celje 

2. Elektro Maribor

3. Elektro Ljubljana 

4. Elektro Primorska

5. Elektro Gorenjska

KROS – ženske ekipno

1. Elektro Celje 

2. Elektro Maribor 

3. Elektro Ljubljana

4. Elektro Primorska

5. Elektro Gorenjska

KROS – ženske posamično

1. Erika Juvan (Elektro Celje)

2. Andreja Ulbin (Elektro Maribor)

3. Polona Rahne (Elektro Ljubljana)

KROS – moški ekipno

1. Elektro Maribor 

2. Elektro Ljubljana

3. Elektro Gorenjska

4. Elektro Primorska 

5. Elektro Celje

KROS – moški posamično

1. Beno Piškur (Elektro Ljubljana) 

2. Valter Hvala (Elektro Primorska)

3. Tomaž Orešič (Elektro Maribor)

NOGOMET

1. Elektro Ljubljana 

2. Elektro Maribor

3. Elektro Celje

4. Elektro Primorska 

5. Elektro Gorenjska

NAMIZNI TENIS – ženske 

1. Elektro Ljubljana 

2. Elektro Gorenjska 

3. Elektro Celje

4. Elektro Maribor

5. Elektro Primorska

NAMIZNI TENIS – moški

1. Elektro Maribor 

2. Elektro Primorska

3. Elektro Ljubljana

4. Elektro Gorenjska

5. Elektro Celje

ODBOJKA – ženske

1. Elektro Celje 

2. Elektro Primorska

3. Elektro Gorenjska 

4. Elektro Maribor

5. Elektro Ljubljana

ODBOJKA – moški

1. Elektro Maribor 

2. Elektro Gorenjska 

3. Elektro Primorska 

4. Elektro Celje

5. Elektro Ljubljana

PLEZANJE na drog

1. Elektro Primorska – 8:08:34

2. Elektro Maribor – 8:15:64

3. Elektro Ljubljana – 8:46:39

4. Elektro Celje – 11:26:02

5. Elektro Gorenjska – 12:40:48

STRELJANJE – ženske ekipno

1. Elektro Maribor (329 krogov)

2. Elektro Gorenjska (286 krogov)

3. Elektro Celje (262 krogov)

4. Elektro Ljubljana (254 krogov)

5. Elektro Primorska (223 krogov)

STRELJANJE – ženske posamično

1. Milica Urlaub (Elektro Maribor) (167 krogov)

2. Brigita Trglavčnik (Elektro Maribor) (162 krogov)

3. Mateja Mirt (Elektro Maribor) (159 krogov)

STRELJANJE – moški ekipno

1. Elektro Maribor (1055 krogov)

2. Elektro Ljubljana (980 krogov)

3. Elektro Gorenjska (969 krogov)

4. Elektro Celje (948 krogov)

5. Elektro Primorska (924 krogov)

STRELJANJE – moški posamično

1. Mitja Valenčak (Elektro Maribor) (371 krogov)

2. Valter Osanič (Elektro Maribor) (345 krogov)

3. Miran Novak (Elektro Ljubljana) (340 krogov)

ŠAH

1. Elektro Ljubljana 

2. Elektro Maribor 

3. Elektro Gorenjska 

4. Elektro Celje

5. Elektro Primorska 

TENIS – ženske

1. Elektro Maribor 

2. Elektro Gorenjska 

3. Elektro Ljubljana

4. Elektro Celje

5. Elektro Primorska 

TENIS – moški

1. Elektro Gorenjska 

2. Elektro Celje 

3. Elektro Maribor 

4. Elektro Ljubljana

5. Elektro Primorska 

KONČNA SKUPNA EKIPNA UVRSITEV

1. Elektro Maribor (70 točk)

2. Elektro Gorenjska (59 točk)

3. Elektro Ljubljana (58 točk)

4. Elektro Celje (55 točk)

5. Elektro Primorska (42 točk)

Čestitamo!
Nogometna ekipa Elektra Maribor
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Plezalec v akciji

Ženska odbojka Moška košarka

V družabnem delu so sodelovali predstavniki uprav elektrodistribucijskih 
podjetij

Naši plezalci

Moški kros
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SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV

Uredniški odbor: Veronika Fermevc- 
Ban, Natalia Frankovič, Jože Hajnrih, 
Miro Pečovnik, Franci Prelog, 
Miroslav Prešern, Darinka Renko, 
Igor Sever, Mihaela Šnuderl  
(tehnična urednica), Tomaž Šišernik 
(odgovorni urednik).

Produkcija: Animata
Oblikovna zasnova: Kraft & Werk
Naklada: 1500 izvodov
Tisk: Versana
Natisnjeno: avgusta 2004
Letnik III, številka 10

 Fotografija: Arhiv Elektra Maribor


