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UVODNIK

Z novo energijo novim nalogam naproti

Ker bo cena elektriãne energije v prihodnje tudi zaradi nezadostnih proizvodnih
virov v Sloveniji in EU zagotovo rasla, se
tem vpra‰anjem ne bomo mogli izogniti.
Graditi pa bomo morali tudi na drugih
razlikovalnih elementih. Eden od teh je
zagotovo na‰a dolgoletna tradicija in
izoblikovan odnos do na‰ih strank, odjemalcev. Tem bomo morali ‰e bolj jasno
kot doslej povedati, da so za nas kot odjemalci pomembni! Zanje smo se Ïe doslej trudili, da smo oblikovali energijo po
meri. Ob skrbi za stranke pa bomo skrbeli tudi za kakovost elektriãne energije, ki
jo bomo dobavljali. To pomeni, da bomo
‰e naprej vlagali v izgradnjo infrastrukture, ki nam bo omogoãala zagotavljanje
ustrezne kakovosti.

Leto 2007 je brez dvoma za vse
zaposlene v Elektru Maribor
pomembno leto sprememb.
Na na‰e delo je in bo tudi v
prihodnje vplivalo popolno odprtje
trga elektriãne energije, nove izzive
pa prina‰ajo tudi jesenski meseci,
ko bomo natanãneje pregledali
izpolnjevanje leto‰njega naãrta dela
in zaãeli pripravljati naãrt dela za
prihodnje leto. V Elektru Maribor
smo se doslej uspe‰no prilagajali
novim razmeram. To ne nazadnje
kaÏe tudi na‰ poloÏaj na trgu.
Vendar pa so pred nami novi,
‰e teÏji izzivi, ki jih bomo uresniãili
le zadovoljni zaposleni. Zaposleni,
ki se ãutimo povezane s podjetjem,
v katerem delamo.

Med poletnimi dopusti smo si po svojih
najbolj‰ih moãeh lahko nabrali novo
energijo za jesenske izzive. Nekaj pa je
hotelo k temu prispevati tudi na‰e podjetje, zato smo pripravili ‰portno-druÏabno sreãanje zaposlenih Elektra Maribor. V
podjetju nas je zaposlenih veã kot 800, in
ker smo na razliãnih delovnih mestih in v
oddelkih ter delamo na razliãnih obmoãnih enotah, imamo le redko priloÏnost,
da se skupaj pozabavamo, pomerimo v
‰portnem duhu in spro‰ãeno poklepetamo.
Menim, da smo s prvim Dnevom zaposlenih lahko zadovoljni. âeprav se nam je
morda v dneh pred druÏenjem zdelo, da
bi bil lahko odziv zaposlenih ‰e veãji, pa
se nas je kljub pripravam na trgatev in
druga jesenska opravila, ki so nam
»ukradla« kak‰nega od sodelavcev, zbralo lepo ‰tevilo. Imeli smo se lepo in prepriãan sem, da bomo med seboj tudi zaradi tega sreãanja ‰e bolj uspe‰no sodelovali in ustvarjali pozitivno delovno vzdu‰je
v podjetju. Dana‰nji svet se namreã razvija in povezuje ljudi med seboj kot ‰e ni-
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Bogomil Jelenc

koli doslej, zato bodo samo podjetja, ki
so se pripravljena nenehno prilagajati,
preÏivela in uspe‰no poslovala.
Prepriãan sem, da smo delãek volje in
moãi, ki sestavljajo mozaik energije, potrebne za uspe‰no uresniãevanje delovnih ciljev, pridobili tudi na na‰em prvem
Dnevu zaposlenih. V prihodnjih mesecih
nas med drugim namreã ãaka tudi obdobje, ko bomo morali svojim odjemalcem ãedalje pogosteje pojasnjevati, zakaj
cene energije rastejo. Vse bolj bo v ospredju tudi na‰a izobraÏevalna in ozave‰ãevalna vloga, da je treba z elektriãno
energijo varãevati. Varãnost pa je, ãe
povzamem letos Ïe kar nekajkrat sli‰ana
opozorila na‰ih stanovskih kolegov, ki so
jih radi omenjali tudi mediji, teÏko doseãi,
ãe je raãun za elektriko niÏji od raãuna za
mobilni telefon.

Pri naãrtovanju dela v letu 2008 pa se zagotovo ne bomo mogli izogniti tudi predsedovanju Slovenije EU v prvi polovici prihodnjega leta in vplivu tega na celotno
elektrogospodarstvo. EU podroãju energetike zaradi njegovega pomena in strahu pred energetsko odvisnostjo Ïe posveãa veliko pozornosti, med predsedovanjem na‰e drÏave 27-terici pa lahko priãakujemo budnej‰e spremljanje celotnega slovenskega elektroenergetskega sektorja. Svoje pa bodo zahtevali tudi lastniki, ki si Ïelijo poveãevati vrednost svojega
premoÏenja.
Pred nami so torej novi delovni izzivi. Ker
nas zaposlene v Elektru Maribor odlikujeta visoka strokovnost in razvojna naravnanost, sem prepriãan, da bomo zmogli.
Prizadevali si bomo uresniãiti tako cilje, ki
smo si jih zastavili za letos, kot tudi cilje
za prihodnje leto. Leto, ko bomo morali
biti ‰e bolj iznajdljivi, ‰e bolj ambiciozni in
vsestransko konkurenãni.

Bogomil Jelenc,
svetovalec uprave
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POSLOVANJE

a Besedilo: Sandi ·prah

Poslovanje druÏbe Elektro
Maribor v prvi polovici leta 2007
DruÏba Elektro Maribor, d. d., je od leto‰njega januarja do junija poslovala uspe‰no. âisti poslovni izid je bil dobiãek v
vi‰ini 1.994.047 evrov, kar je za 175 odstotkov oziroma 1.268.569 evrov bolje od naãrtovanega za to obdobje.
Rezultat poslovanja po dejavnostih

Dejavnost
Naãrt I-VI 2007
SODO
1.381.526
DTO
– 2.351.575
Nakup in prodaja 1.910.347
Storitve
–214.820
Skupaj
725.478

v Eur
I-VI 2007
470.005
–126.416
1.835.956
–185.497
1.994.047

smo naãrtovali za obravnavano obdobje.
To je predvsem posledica niÏje aprilske
realizacije. Zaradi veãjih havarij na elektroenergetskih objektih v marcu smo morali aprila interventno sanirati po‰kodbe
omreÏja. V obravnavanem obdobju smo
najveã vlagali v gradnjo novih RTP.

Odmik od naãrta
– 66 %
95 %
–4%
14 %
175 %

Prihodki druÏbe so zna‰ali 105.723.829
evrov, kar je 17 odstotkov veã kot v istem
obdobju lani in za 0,2 odstotka manj
glede na naãrtovane prihodke za obravnavano obdobje. Na niÏje prihodke od
naãrtovanih imajo najveãji vpliv predvsem
niÏji prihodki od investicij v lastni reÏiji in
niÏji prihodki od uporabe omreÏja.

Kakovost dobave elektriãne energije
je bila (sestavljata jo kakovost elektriãne
napetosti in zanesljivost) v skladu z energetskim zakonom in uredbo o splo‰nih
pogojih za dobavo in odjem elektriãne
energije. V primerjavi z istim obdobjem
lani je bila kakovost dobave bolj‰a, predvsem zaradi veãje zanesljivosti dobave.

Prihodki od prodaje elektriãne energije so bili 62.032.423 evrov, kar je za
28 odstotkov veã kot v istem obdobju
minulega leta in za 0,4 odstotka veã od
naãrtovanega. Prodali smo 1.131.086
MWh elektriãne energije, kar je za 2 odstotka veã kot v istem obdobju prej‰njega
leta in za 0,9 odstotka veã, kot smo naãrtovali za obravnavano obdobje. Prodaja
gospodinjstvom je zna‰ala 354.355 MWh, prodaja zagotovljeni dobavi 31.579
MWh in prodaja upraviãenim odjemalcem 745.152 MWh.

Stro‰ki in odhodki druÏbe so zna‰ali
103.729.782 evrov, kar je za 15 odstotkov
veã kot v istem obdobju lani in za odstotek manj od naãrtovanih za to obdobje.
Vzrok za niÏje stro‰ke od naãrtovanih je
predvsem v niÏjih stro‰kih materiala pri investicijah in niÏjih stro‰kih nakupa elektriãne energije za gospodinjske odjemalce.

Prodaja elektriãne energije (v MWh)

0.9 %
1.120.655

1.131.086

Naãrt I-IV 2007

I-IV 2007
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Stro‰ki nakupa elektriãne energije so
bili v obravnavanem obdobju 63.174.963
evrov, kar je za 19 odstotkov veã glede na
isto lansko obdobje in za odstotek manj
od naãrtovanih za opazovano obdobje,
kar je posledica niÏjih nakupnih cen elektriãne energije za gospodinjske odjemalce
in se kaÏe tudi v manj‰i izgubi dejavnosti
dobava tarifnim odjemalcem (DTO). Na
drugi strani pa je rezultat poslovanja v dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omreÏja (SODO) slab‰i glede na naãrt predvsem zaradi vi‰jih stro‰kov nakupa
elektriãne energije za pokrivanje izgub,
kar je posledica vi‰jih nakupnih cen za izgube, kot so bile naãrtovane.
Za investicijska vlaganja je druÏba Elektro Maribor, d. d., namenila 10.572.448
evrov, kar je za 8 odstotkov manj, kot

VzdrÏevalna dela (pregled, revizija, meritve, poseki, diagnostika) so bila v prvi
polovici leta 2007 opravljena na celotnem distribucijskem sistemu in v priãakovanem obsegu na vseh napetostnih
nivjih. Pomanjkljivosti so bile uspe‰no odpravljene, kar zagotavlja kakovost in nemoteno dobavo elektriãne energije.
Obseg vzdrÏevalnih del je bil zaradi
ugodnih vremenskih razmer pozimi veãji
od naãrtovanega, zato je bila tudi poraba
materiala za vzdrÏevanje veãja od naãrtovane v obravnavanem obdobju.
V Elektru Maribor, d. d., je bilo konec junija 2007 zaposlenih 873 oseb, kar je
11 veã, kot je naãrtovano ob koncu leta
2007. ·tevilo zaposlenih je veãje predvsem zaradi zaposlovanja elektromonterjev za doloãen ãas v sektorju storitev zaradi poveãanega obsega dela. Od januarja do junija 2007 je bilo 17 nezgod pri
delu (v celotnem letu 2006 jih je bilo 46),
vse so bile laÏje. Vse to kaÏe, da zaposleni pri svojem vsakdanjem delu upo‰tevajo
navodila za varno delo ter da se izvajajo
predpisani varnostni ukrepi.
Od januarja do junija 2007 je bilo zadnje
obraãunsko obdobje druÏbe Elektro Maribor, d. d., kot javnega podjetja. Od 1.
julija letos pa druÏba posluje kot delni‰ka
druÏba v veãinski lasti drÏave in ne bo veã
opravljala dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omreÏja (SODO). To
dejavnost bo po 1. juliju opravljal SODO,
d. o. o., druÏba Elektro Maribor, d. d., pa
bo z njim poslovala na podlagi pogodbe
o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega
operaterja distribucijskega omreÏja.
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SKUP·âINA

a Besedilo: SluÏba za odnose z javnostmi in marketing

11. redna seja skup‰ãine
Elektra Maribor
11. redna seja skup‰ãine druÏbe Elektro Maribor, d. d., je potekala 24. avgusta na sedeÏu druÏbe v Mariboru.

Na seji so delniãarji druÏbe potrdili in
odobrili delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2006 ter jima podelili
razre‰nico.
Skup‰ãina, na kateri je bilo 91,85 odstotka kapitala, je med drugim sprejela tudi
sklep o uporabi bilanãnega dobiãka za
leto 2006. Ta zna‰a 298.184.589,49 tolarja (1.244.302,24 evra) in se razporedi:
• del bilanãnega dobiãka v vi‰ini
160.536.388,87 tolarja (669.906,48
evra) se uporabi za izplaãilo dividend
delniãarjem v vi‰ini 4,79 tolarja (0,02
evra) bruto dividende na delnico,

• del bilanãnega dobiãka v vi‰ini
137.648.200,62 tolarja (574.395,76
evra) se razporedi v preneseni dobiãek.
Delniãarji so na skup‰ãini imenovali
poobla‰ãeno revizijsko druÏbo za leto
2007, in sicer Deloitte Revizijo, d. o. o., iz
Ljubljane, potrdili spremembe in dopolnitve statuta druÏbe ter se seznanili z izvolitvijo novega ãlana nadzornega sveta
druÏbe, predstavnika delavcev v nadzornem svetu.
Skup‰ãina je, upo‰tevajoã letos sprejet
sklep Vlade Republike Slovenije o stali‰ãih
glede nagrajevanja ãlanov nadzornih sve-

tov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih druÏbah, ki so
v lasti Republike Slovenije, potrdila predlog doloãitve vi‰ine sejnin in drugih prejemkov ãlanov nadzornega sveta.
Zoper sklepe:
• o podelitvi razre‰nice upravi in nadzornemu svetu,
• o uporabi bilanãnega dobiãka in
• spremembah statuta
so delniãarji Infonda Holdinga, d. d., in
Vipe Holdinga, d. d., napovedali izpodbojne toÏbe.

a Besedilo: Janez Tement

Pregled delovanja klicnega centra
v prvi polovici 2007
V prvi polovici tega leta smo ob stikih s strankami v klicnem centru zabeleÏili 56.551 dogodkov.

Najpogosteje nas odjemalci pokliãejo,
ko potrebujejo informacijo o plaãanih
raãunih, Ïelijo izdelavo obraãuna ali
nam sporoãajo stanje ‰tevca. Veliko
ãasa v stiku s strankami smo porabili
tudi za spreminjanje in sklepanje dobavnih pogodb z odjemalci.
Odjemalcem pogosto svetujemo tudi
uporabo brezplaãne e-storitve, prek katere lahko kar sami preverijo tehniãne
podatke merilnega mesta, pregledajo
izdane raãune in plaãila ter informativni
obraãun dobavljene elektriãne energije.
S tem smo jim omogoãili sodobnej‰e
pridobivanje informacij, obenem pa ne-
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Pregled najpogostej‰ih dogodkov,
zabeleÏenih v program klicnega centra
TEME
·t.
Informacije o saldu
8.571
Vnos stanja ‰tevca
6.617
Izdelava obraãuna
9.931
Podpisana dobavna pogodba
2.171
Sprememba vi‰ine obroka – kWh
2.143
Razlaga raãuna
1.914
Izpis raãuna
1.605
V podpis poslana pogodba
1.587
Odjava
1.558
Informacije o kontrolnem obraãunu 1.070
Informacije o opominu
1.014
Drugo
18.370
Skupaj
56.551

koliko zmanj‰ali ‰tevilo klicev in obiskov
v na‰ih informacijskih pisarnah. Ta hip
je registriranih Ïe 4.249 uporabnikov.
Prehod na enotno telefonsko ‰tevilko za prijavo okvar ali motenj
Z odpravo starih telefonskih ‰tevilk za
prijavo okvar ali motenj smo septembra
pre‰li na enotno telefonsko ‰tevilko
(02) 22 00 105 za celotno obmoãje
Elektra Maribor. Za hitrej‰e posredovanje podatkov odjemalcem smo uvedli
preglednico naãrtovanih del in okvar, ki
je na intranetu.
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DAN ZAPOSLENIH

a Besedilo: Mihaela ·nuderl a Fotografije: Milan Kojc, Gorazd Lozar, Marjan Ore‰iã, Mihaela ·nuderl

DruÏenje za slovo od poletja in
pripravo na nove delovne izzive
Nekateri zaposleni se
‰e spominjajo zadnjega
skupnega sreãanja
zaposlenih Elektra
Maribor, ki je bilo pred
veã kot dvema desetletjema na mariborskem
sejmi‰ãu. Tokrat je bila
izraÏena Ïelja po vnoviãnem skupnem druÏenju,
zato se je uprava podjetja
odloãila, da sreãanje
v organizaciji ·portnega
dru‰tva Elektra Maribor
letos tudi obudi. Izkazalo
se je, da je bila odloãitev
pravilna.
V soboto, 8. septembra, se je na zbirnem
mestu na dvori‰ãu poslovne stavbe Elektra Maribor na Vetrinjski 2 zbralo veliko
‰tevilo veselih obrazov, ki so bili v priãakovanju lepega dne. Kako tudi ne, saj
smo se odpravili na turistiãni ogled,
poleg tega pa je bilo vreme lepo, kar je
‰e dodatno pripomoglo k bolj‰emu razpoloÏenju.

Ogled Vinagove kleti

Tisti zaposleni, ki so izbrali ogled Vinagove vinske kleti in mesta Maribor, so se
zelo dobro odloãili, saj je bil ogled kleti
zelo zanimiv, po dobri vinski poku‰nji pa
sta nam degustatorja razkazala ‰e vinsko
klet. Odpravili smo se na ogled Maribora,
kar je bilo zelo zanimivo tudi za marsikaterega Mariborãana.

merili v plezanju na drog, v igri Kdo najhitreje obleãe montersko obleko in v vleãenju vrvi. Posebej je treba pohvaliti vse
ekipe plezanja na drog. Ekipe iz OE Slovenska Bistrica, OE Ptuj, OE Murska Sobota in OE Maribor z okolico, ki so se po-

Vsi tisti, ki so se odloãili za strokovni
ogled DCV, RTP Melje in RTP Koro‰ka
vrata, so bili lahko priãa pridobitvam na‰ega podjetja, ki so nujno potrebne za
oskrbo mesta Maribor z elektriãno energijo.
Podali smo se tudi v ‰portne vode. Med
‰portnimi navdu‰enci, ki so se pomerili
v razliãnih disciplinah, kot so pikado, mali
nogomet, tenis in kegljanje, ni manjkalo
tekmovalnega duha. V ‰portni disciplini
pikada je 1. mesto osvojil Zoran Trstenjak
iz SE Gradnje Ljutomer, v malem nogometu ekipa SE Gradnje in remont Maribor, v tenisu Peter Fras iz uprave ter v
kegljanju Bogoslav Gojãiã iz uprave.
Posebna tekmovalna kategorija je bila
druÏabne igre. Zaposleni so se tako po-

UdeleÏenci strokovnega ogleda pred RTP Melje
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Zmagovalna ekipa v vleãenju vrvi v akciji
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DAN ZAPOSLENIH

REZULTATI
PIKADO:
1. MESTO
2. MESTO
3. MESTO

Zmagovalna nogometna ekipa SE Gradnje in
remont Maribor

merile v tekmovanju, so zbrale pogum in
voljo ter se prijavile. Merilo za zmago tokrat ni bila hitrost, ampak umetni‰ki vtis
pri plezanju. V tekmovanju so se plezalci
trudili komisijo prepriãati z veselim mahanjem, obe‰anjem zastavice Elektra Maribor, name‰ãanju ãelade na drog in idejo
z majico. Plezalci so bili tako prepriãljivi,
da se je komisija odloãila, da vsem ‰tirim
ekipam podeli 1. mesto, za nagrado pa
vsaki ekipi cel pr‰ut!
V veãernem delu sreãanja nas je po podelitvi pokalov in medalj prijazno pozdravil predsednik uprave g. Stanislav
Vojsk, ki je posebej poudaril pomen
medsebojnih odnosov, prav tako nas je
pozdravil tudi predsednik nadzornega
sveta g. Rajko Fajt.
Sledila so tudi preseneãenja v veãernem
delu. Na odru se je pojavil Reporter
Milan, ki nam je s humorno igro predstavil sreãanje odjemalca in dveh delavcev
Elektra Maribor. Dva zaposlena Elektra
Maribor, seveda »strokovno« zelo dobro
podkovana, sta namreã nezadovoljnemu
odjemalcu humorno predstavila tudi
nove pakete Osnovna oskrba, Varãujem!

ZORAN TRSTENJAK
IGOR SELJAK
FELIKS KLEMENâIâ

SE GRADNJE LJUTOMER
OE MARIBOR Z OKOLICO
OE MURSKA SOBOTA

MALI NOGOMET:
1. MESTO
SE GRADNJE IN REMONT MARIBOR
2. MESTO
UPRAVA
3. MESTO
SE GRADNJE LJUTOMER
4. MESTO
OE MARIBOR Z OKOLICO
TENIS:
1. MESTO
2. MESTO
3. MESTO

PETER FRAS
JOÎE PEKLAR
DU·AN KOVAâIâ

UPRAVA
UPRAVA
UPRAVA

KEGLJANJE:
1. MESTO
2. MESTO
3. MESTO

BOGOSLAV GOJâIâ
DAVID GRIL
JANEZ ·ERUGA

UPRAVA
UPRAVA
OE PTUJ

VLEâENJE VRVI:
1. MESTO
OE PTUJ
2. MESTO
OE MURSKA SOBOTA
3. MESTO
SE GRADNJE LJUTOMER
PLEZANJE NA DROG:
Nastopile so ‰tiri ekipe in vse dosegle 1. mesto in dobile pr‰ut
OE PTUJ
OE MARIBOR Z OKOLICO
OE MURSKA SOBOTA
OE SLOVENSKA BISTRICA
MONTERSKA OBLEKA
Pr‰ut sta za 1. mesto prejela:
ANITA KOSER
UPRAVA
HINKO ·O·TARIâ
OE PTUJ

in Gradim!, ki jih ponujamo. Vmes sta
naredila tudi kratek stik, zato smo za trenutek v dvorani ostali brez elektrike …
Humorno igro Razgovor z novo tajnico
je v veãernem delu pripravila skupina, ki
jo je vodila Irena Podgraj‰ek. V igri so
poleg Irene (vodja enote velikega podjetja), ki je tudi napisala scenarij, sodelovali
‰e: JoÏe ·amperl (nova tajnica), Jelka Kovaãiã (stara tajnica) in Tatjana Vogrinec
Burgar (napovedovalec). Nauk igre je bil,
da stari delavci le niso za v staro ‰aro, kar
ugotovi tudi vodja enote velikega podjetja, ki Ïeli staro tajnico zamenjati z mlado
in nasmejano.
Ob prijetnih zvokih ansambla Ptujskih 5
se je druÏenje nadaljevalo do poznih ur.
Na svidenje ob naslednjem DNEVU
ZAPOSLENIH Elektra Maribor!
Tekmovalci plezanja na drog
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NOVOSTI

a Besedilo: Mitja Pre‰ern

Obraãunavanje elektriãne
energije za gospodinjske
odjemalce
Kak‰en je naãin obraãunavanja elektriãne energije za gospodinjstva?
Gospodinjstva imajo
letni naãin obraãuna, kar
pomeni, da gospodinjstvo
med letom prejema
meseãne raãune za
predvideno porabo
elektriãne energije, enkrat
na leto pa se na podlagi
dejanskega stanja ‰tevca
opravi obraãun
dobavljene elektriãne
energije.
Gospodinjstva prejmejo meseãni raãun za
predvideno dobavo elektriãne energije
(obrok), ki je izdelan na podlagi povpreãne porabe predhodnega obraãunskega
obdobja ali predvidene oziroma ocenjene
porabe (kadar porabo posreduje odjemalec) in veljavne cene elektriãne energije.
Na koncu obraãunskega obdobja se raãuni za predvideno dobavo elektriãne
energije upo‰tevajo v konãnem obraãunu
za dobavljeno elektriãno energijo.
Kako je sestavljena cena elektriãne
energije?
Cena je sestavljena iz:
• elektriãne energije (v povpreãju pomeni 39 odstotkov celotnega zneska na
raãunu),
• uporabe omreÏja (v povpreãju pomeni
43 odstotkov celotnega zneska na raãunu),
• tro‰arine (v povpreãju pomeni odstotek
celotnega zneska na raãunu).
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SVET DELAVCEV

Kjer je v paketu oskrbe vkljuãena tudi
modra energija, je sestavina cene tudi ta.
Raãun vsebuje tudi obraãun davka na dodano vrednost, ki predstavlja 17 odstotkov celotnega zneska na raãunu.
Kaj je novega?
Soãasno z odprtjem trga smo za gospodinjske odjemalce pripravili tudi vsebinsko in oblikovno prenovo raãuna za dobavljeno elektriãno energijo.
Pomembna novost je drugaãen prikaz
cene na raãunu. Ta je zdaj prikazana kot
se‰tevek vseh sestavin cene za elektriãno
energijo. To pomeni precej veãjo preglednost postavk, kar pripomore k bolj‰emu
razumevanju raãuna. Po novem je naveden tudi mesec rednega letnega obraãuna, torej mesec, v katerem se izvaja
redno letno odãitavanje elektriãnega
‰tevca. Novosti sta tudi prikaz sestave raãuna ter navedba pogodbenega paketa
oskrbe. Za odjemalce, ki raãune plaãujejo
s trajnikom, pa smo poskrbeli, da je posebna poloÏnica od zdaj izpolnjena in
preãrtana.
V nadaljevanju navedena razlaga raãuna
je dostopna tudi na spletni strani druÏbe
www.elektro-maribor.si v poglavju
Ceniki in plaãevanje " Razlaga raãuna.

POLOÎNICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kraj in datum po‰iljanja raãuna
·tevilka raãuna
Obdobje, na katero se nana‰a raãun
·tevilka ter naziv in naslov merilnega mesta
·tevilka odjemnega mesta
Referenca (sklic), ki je namenjena plaãilu raãuna
Tovarni‰ka ‰tevilka name‰ãenega ‰tevca elektriãne energije
Datum zapadlosti raãuna
·t. transakcijskega raãuna Elektra Maribor, d. d.
Obraãunska moã ter ‰t. faz in jakost obraãunske varovalke
Vrsta odjema
Mesec, v katerem se izvajata popis stanja ‰tevca in redni letni obraãun
·tevilka plaãnika
Naslovnik raãuna
ID za DDV (izpolnjeno, ãe je plaãnik elektriãne energije davãni zavezanec)
Vrsta paketa oskrbe
Prikaz izraãuna raãuna za predvideno porabo elektriãne energije
Datum, ki oznaãuje prvi dan obdobja, na katerega se nana‰a raãun
Datum, ki oznaãuje zadnji dan obdobja, na katerega se nana‰a raãun
·tevilo dni
Izraãunana dnevna poraba elektriãne energije v kWh, ki je ocenjena na podlagi
porabe v preteklem obraãunskem obdobju
Prikaz obraãunskih koliãin; elementa za obraãunavanje dobavljene elektriãne
energije odjemalcem sta: obraãunska moã, ki se ugotavlja z omejevalci moãi oziroma z vrednostjo obraãunskih varovalk, in prevzeta delovna energija
Cena elektriãne energije za posamezni paket oskrbe je sestavljena iz:
– meseãnega prispevka za moã, ki je odvisen od nazivne moãi obraãunske varovalke (moã v kW* cena –C /kW),
– spremenljivega zneska za oskrbo z elektriãno energijo, ki vsebuje porabljeno
elektriãno energijo, uporabo omreÏja in tro‰arino (izmerjene koliãine v kWh*
cena –C /kW)
– pri modrem paketu je sestavina cene ‰e dodatek za modro energijo
Koliãina elektriãne energije (v kWh) veãje dnevne tarife (VT) je zmnoÏek dnevne
porabe v kWh in ‰tevila dni v obdobju, na katero se nana‰a raãun
Koliãina elektriãne energije (v kWh) manj‰e dnevne tarife (MT) je zmnoÏek dnevne porabe v kWh in ‰tevila dni v obdobju, na katero se nana‰a raãun.
Znesek brez DDV
Osnova za DDV
Znesek DDV
Znesek raãuna z DDV
Prikaz sestave raãuna v EUR (OVE – obnovljivi viri energije)
Znesek plaãila raãuna (z upo‰tevanjem salda na merilnem mestu)
Rok plaãila raãuna (datum zapadlosti)
Naziv in naslov plaãnika ter rok plaãila raãuna

a Besedilo: Miro Peãovnik

Seja sveta delavcev
Svet delavcev se je 11. septembra sestal v Ljutomeru. Na seji so bili skoraj
vsi ãlani, tako smo lahko z novimi ãlani
ustrezno dopolnili delovne odbore, ki
delujejo v okviru sveta delavcev. Prav
tako smo lahko upravi podjetja posredovali opredelitev glede reorganizacijskih sprememb, ki nam jih je na seji
sveta delavcev predstavila uprava podjetja. Uprava podjetja je odgovarjala
tudi na na‰a vpra‰anja in pobude s
prej‰njih sej.
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·e enkrat pozivam vse delavce, da se s
svojimi pobudami, predlogi ali vpra‰anji
obrnejo na kateregakoli ãlana sveta delavcev ali direktno na katerega od odborov, ustanovljenih v okviru sveta delavcev. Ti so:
• odbor za poãitni‰ke zmogljivosti in stanovanjske zadeve,
• odbor za plaãno politiko in nagrajevanje,
• odbor za izobraÏevanje in usposabljanje,

• odbor za varnost in zdravje pri delu,
• odbor za spremembo dogovora o
sodelovanju delavcev pri upravljanju,
poslovnika sveta delavcev in dogovora o sodelovanju med svetom delavcev in sindikatom ter
• odbor za reorganizacijo in delitev dejavnosti.
Ob tej priloÏnosti bi se rad v imenu delavcev zahvalil upravi podjetja, da je po
20 letih spet organizirala sreãanje delavcev, ki je potekalo v prijetnem
vzdu‰ju.
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VARâNE SIJALKE

a Besedilo: uredni‰ki odbor

Energija Si – bodi uãinkovit
Varãna sijalka v vsak dom
Holding Slovenske
elektrarne in slovenska
elektrodistribucijska
podjetja (Elektro Ljubljana,
Elektro Gorenjska, Elektro
Celje, Elektro Maribor,
Elektro Primorska) bodo
oktobra zaãeli deliti
varãne sijalke slovenskim
gospodinjstvom.
Vsako gospodinjstvo bo prejelo eno
varãno sijalko. Uporabniki jo bodo
lahko prevzeli s kuponom, ki ga
bodo prejeli z raãunom za elektriãno
energijo. Na njem bodo tudi informacije o akciji Varãna sijalka v vsak
dom ter kratek anketni vpra‰alnik
o uporabi varãnih sijalk in varãnih
aparatov v gospodinjstvih.
Razdeljevanje varãnih sijalk slovenskim
gospodinjstvom je le eden od korakov k
spodbujanju uãinkovite rabe elektriãne
energije, ki je v luãi nara‰ãajoãe porabe
potreben in zaÏelen. Akcija je uvod v informativno-izobraÏevalno
kampanjo
Energija Si (www.hse-energija.si), s katero HSE Ïe drugo leto seznanja slovensko
javnost z moÏnostmi varãevanja z elektriãno energijo. Z uãinkovito rabo elektriãne energije lahko namreã zaãne prav
vsak posameznik – najprej pri sebi doma,
na primer z zamenjavo klasiãne Ïarnice s
podarjeno varãno sijalko.
Prinesi me nazaj!
Poleg slovenskih elektrodistributerjev sta
se HSE v akciji Varãna sijalka v vsak dom
pridruÏili podjetje Osram kot prodajalec
varãnih sijalk in podjetje Zeos, ki skrbi za
pravilno ravnanje z odpadno elektriãno in
elektronsko opremo. Varãne sijalke namreã vsebujejo nevarne snovi, ki med
pravilno uporabo sicer ne vplivajo na
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na‰e zdravje, ‰kodljive pa so lahko ob
razbitju ali po‰kodovanju. Zato jih Zeos
zbira v posebnih zbiralnicah in jih nato
ekolo‰ko reciklira. Uporabniki lahko odsluÏene varãne sijalke oddajo tudi v komunalnih zbiralnicah, ob nakupu nove
pa jih lahko odloÏijo v reciklaÏne zaboje
na veãini prodajnih mest.
Zakaj varãna sijalka?
Varãne sijalke imajo dalj‰o Ïivljenjsko
dobo in porabijo petkrat manj elektriãne
energije od obiãajnih Ïarnic.
Tako na primer 100-vatna navadna Ïarnica proizvede prav toliko svetlobe kot 20vatna varãna sijalka. Poleg tega navadna
Ïarnica v svetlobo pretvori le okoli 10 odstotkov energije (preostalo pa v toploto),
medtem ko varãna sijalka kar polovico
energije porabi za proizvajanje svetlobe.
Pri tem se moramo zavedati, da 100vatna Ïarnica, ki vse leto gori 12 ur na
dan, porabi toliko energije, kot se je sprosti pri zgorevanju 200 kilogramov premoga, zaradi ãesar se v zrak sprosti 500 kilogramov ‰kodljivih plinov. Ob nakupu so
varãne sijalke sicer draÏje kot navadne
Ïarnice, vendar nam bodo ob pravilni
uporabi svetile tudi do osemkrat dlje.
âe kupimo varãno sijalko z Ïivljenjsko
dobo osem let (kakr‰na je tudi podarjena
sijalka), se nam bo ob povpreãni uporabi
stro‰ek nakupa povrnil v pol leta, nadaljnjih 7,5 leta pa z nakupom ne bomo
imeli nobenega stro‰ka. Tako bomo v primerjavi z uporabo navadne Ïarnice prihranili denar. Izberemo pa lahko tudi
varãne sijalke, ki imajo Ïivljenjsko dobo
15 tisoã ur ali veã, medtem ko navadne
sijalke v povpreãju svetijo le okoli tisoã ur.
Varãne sijalke so obãutljive za pogosto
priÏiganje in uga‰anje, zato so primerne
predvsem za prostore, kjer imamo luãi
priÏgane tudi veã ur na dan (dnevna
soba, kuhinja, jedilnica). Najkraj‰i priporoãljivi ãas med priÏiganjem in uga‰anjem
je vsaj 15 minut.
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SINDIKAT

a Besedilo: Jurij Tretjak

Dejstva in razmi‰ljanja Sindikata delavcev
ob spremembah v elektrogospodarstvu
Spo‰tovane sodelavke
in sodelavci!
Upam, da ste se med dopusti le
malo oddahnili in nabrali nove moãi
za delo. Pred nami je pravzaprav
obdobje, ki se bolj ali manj ponavlja
kot sezonsko pravilo, in sicer:
dopusti, zaãetek novega ‰olskega
leta, nakup ‰olskih potreb‰ãin,
skrb za ogrevanje, trgatve in ‰e
kaj bi se na‰lo.

Poleg vseh skrbi in teÏav, ki jih mora ãlovek nekako prebroditi, in obveznosti, ki
jih mora izpolniti, je vsekakor tudi vse
prej na‰teto neposredno povezano z materialnim poloÏajem nas zaposlenih. Niã
novega, saj je le z denarjem mogoãe nekako vse urediti, s pohvalami in trepljanjem po ramenih vsaj do zdaj ‰e nihãe ni
mogel plaãati nobene poloÏnice. Prav zaradi prej omenjenega smo se v sindikatu
naprezali in konãno tudi s skupnim dogovorom z upravo druÏbe dosegli sporazum
o uskladitvi plaã za leto 2007, ki pa ‰e ni
v celoti konãan.
Doloãen deleÏ povi‰anja izhodi‰ãne plaãe
se bo dodatno korigiral ‰e konec tega
meseca (septembra 2007), skupaj bi ‰lo
za 3,2-odstotno uskladitev.
S spremembami statuta druÏbe pa se ni
spremenil samo naziv druÏbe, kot trdijo
nekateri, ampak se je za zaposlene tudi
vsebinsko marsikaj spremenilo na bolje.
S povi‰anjem regresa za prehrano na
delu, poveãanjem ‰tevila odpravnin pri
odhodu v pokoj s tri na pet, s povi‰anjem
izhodi‰ãne plaãe in podobno smo vsaj
malo ublaÏili stagniranje in zaostajanje
pri plaãni politiki. Tudi na ravni sindikata
delavcev dejavnosti energetike (SDE) in
ministrstva za gospodarstvo (MG) se ukvarjajo z razliãicami in predlogi za re‰itev
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‰e enega odprtega vpra‰anja, ki se vleãe
Ïe kar nekaj ãasa, in sicer gre za umestitev uskladitvenih zneskov za leti 2004 in
2005, ki jih dobivamo izplaãane kot dodatke, v osnovne plaãe.
V tem okviru je tudi ena izmed zahtev
sindikata do vlade oziroma lastnika, da se
v najkraj‰em moÏnem ãasu skliãe sestanek ekonomsko-socialnega odbora na
podroãju energetike (ESOE), na katerem
bi za pogajalsko mizo konãno sedli predstavniki MG, ki bodo imeli mandat za pogajanje in odloãanje o konãnih rezultatih.

RS za predsednika oziroma nekaj manj
kot 53 odstotkov povpreãne plaãe za ãlane (zadnja objavljena povpreãna plaãa v
RS je bila 1.254,36 evra). Z omenjenim
sicer ni niã narobe, prav je, da se izredno
odgovorno delo nadzornikov in njihov
trud tudi nagradita, nerazumljivo in zanimivo pa postaja, ko se z istim lastnikom,
torej vlado, sindikati pogajamo in prerekamo za minimalne uskladitve in korekcijo plaãnega sistema, in to za tiste delavce, ki s svojim delom in prispevkom ustvarjajo to, nad ãemer bedijo NS.

S preimenovanjem predsedstva SDE v
stavkovni odbor na zadnji seji pred parlamentarnimi poãitnicami so bile izoblikovane zahteve do vlade, ki so temeljile na
resoluciji, sprejeti na Letni konferenci
elektrogospodarstva. Ne gre samo za poskus povi‰evanja plaã, ki realno zaostajajo, ampak za obnovitev in poglobitev
partnerskega odnosa med lastnikom in
sindikatom, predvsem na podroãju oblikovanja energetske politike ter njegovega razvoja in s tem tudi ohranjanja delovnih mest ter socialne varnosti zaposlenih.
Ni lahko na eni strani dosegati pomembne sporazume, ki tako ali drugaãe re‰ujejo socialna vpra‰anja, ko pa na drugi
strani zaradi evropske politike in nedodelane vladne strategije padamo v razred
evropskih drÏavljanov, katerih kupna
moã zaradi neusklajene in neobvladljive
cenovne politike slabi in ki se bodo morali poãasi zaãeti odrekati pomembnim Ïivljenjskim dobrinam, da bodo lahko preÏiveli ãez mesec.

Glede na povi‰anje sejnin NS sta se nekako poveãali tudi materialna in moralna
odgovornost, kar pomeni veãjo zagnanost in natanãnost uprave druÏbe pri
sprejemanju oziroma potrjevanju predlaganih pogodb. Po logiki bi morali biti
prepriãani o uspehu pogajanj in konãnem rezultatu vsebine pogodbe s SODO
in pripadajoãem aneksu, ki naj bi prinesel
dobiãek in veãjo dodano vrednost. Verjeti
je treba v modrost in strokovno poglobljeno analizo vsakega sklepa NS, ki ne bi
smel imeti za posledico sprejema napaãnih poslovnih odloãitev, ki bi lahko ogrozile dosedanjo uspe‰no poslovanje druÏbe. Ali paã? Z vsebino pogodbe in njenimi elementi v sindikatu nismo seznanjeni,
tako da bomo ob koncu leta vseeno Ïeleli imeti odgovor o uspe‰nem poslovanju
druÏbe v zadovoljstvo vseh zaposlenih.

Prav nenavadno in po svoje zanimivo je
dejstvo, da lastnik (Vlada RS) po zelo
poenostavljenem postopku re‰uje tako
imenovano problematiko nagrad nadzornim svetom distribucijskih druÏb in jim
preprosto z dopisom doloãi vi‰je sejnine,
in sicer 858 evrov za predsednika NS in
660 evrov za ãlane NS, kar pomeni nekaj
manj kot 70 odstotkov povpreãne plaãe v

S temi besedami konãujem svoje razmi‰ljanje in se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so s
svojo udeleÏbo v soboto, 8. septembra 2007, v dvorani Tabor prispevali
svoj deleÏ pri veãanju ugleda druÏbe
in hkrati tudi potrdili, da jim ni vseeno, kak‰ni so medsebojni odnosi.
Zahvala gre tudi upravi druÏbe in organizatorjem, ki so sreãanje pripravili
in izvedli v veliko zadovoljstvo vseh
navzoãih.
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KDO JE KDO

a Besedilo: uredni‰ki odbor a Fotografiji: arhiv druÏb GEN energija in ETI Elektroelement

Kdo je kdo v energetiki
Podjetja, ustanove in ljudje v energetiki

Tudi tokrat predstavljamo
kljuãna podjetja in
institucije ter osebe na
podroãju elektroenergetike, kjer deluje tudi
Elektro Maribor.

nudnika celovitih storitev na podroãju
energetike. Za odjemalce elektriãne
energije to predstavlja zelo dobrodo‰lo
moÏnost alternativne izbire dobavitelja
po konkurenãnih cenah. Tako je vizija
GEN energije biti samostojen ponudnik
celovite elektriãne energije in zaradi tega
je GEN energija vzpostavila trÏne kapacitete za nakup in prodajo elektriãne energije preko svoje hãerinske druÏbe, GEN-I,
trgovanje in prodaja elektriãne energije,
d. o. o.

Tako boste lahko veã izvedeli o podjetju
GEN energija in ETI Elektroelement. Predstavljamo pa tudi vodilni osebi, ki prihajata iz omenjenih podjetij: Martina Nov‰aka in mag. TomaÏa Berginca.

tehniãne keramike, orodja in naprave
ter izdelke iz plastike in tehniãne
gume.
Veã kot 50-letna tradicija, dolgoletne izku‰nje ter intenzivno vlaganje v strokovna usposabljanja in znanje ETI-ju prina‰ajo stabilnost in omogoãajo varno poslovanje tudi v prihodnje.
Vizija druÏbe je utrditi poloÏaj enega
izmed vodilnih proizvajalcev talilnih varovalk in zagotoviti si vodilni poloÏaj med
proizvajalci za‰ãitne stikalne tehnike kot
ni‰ni proizvajalec tehniãno zahtevnih in
inovativnih izdelkov. Prav tako pa sku‰ajo
vstopiti tudi v nove segmente trga zahtevne vleãene tehniãne keramike.

INSTITUCIJE
GEN energija, d. o. o.
GEN energija je pravni naslednik slovenskih vlagateljev v Nuklearno elektrarno Kr‰ko in samostojni ponudnik
elektriãne energije, ki kupcem omogoãa prosto izbiro dobavitelja.
GEN energija je bila ustanovljena leta
2001 kot ELES GEN, podjetje za financiranje in upravljanje druÏb, v skladu s Pogodbo o ureditvi statusnih in drugih
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem
v Nuklearno elektrarno Kr‰ko, njenim izkori‰ãanjem in razgradnjo pa je pravni
naslednik slovenskih vlagateljev v Nuklearno elektrarno Kr‰ko glede vseh pravic in obveznosti.
Vlada Republike Slovenije je leta 2005
podprla GEN energijo kot drugega po-
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V skupini GEN energija sta hãerinski
druÏbi Nuklearna elektrarna Kr‰ko, d. o.
o., ter GEN-I, trgovanje in prodaja elektriãne energije, d. o. o., konec septembra
pa se skupini pridruÏita tudi Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. ter Termoelektrarna Brestanica, d. o. o.

ETI Elektroelement, d. d.
ETI Elektroelement, d. d., Izlake, je
eno vodilnih svetovnih podjetij, ki
proizvaja re‰itve za stanovanjske,
poslovne in industrijske in‰talacije,
distribucijo elektriãne energije za
nizko in srednjo napetost ter za moãnostno elektroniko in polprevodnike.
Poleg tega pa proizvaja tudi izdelke

Pomemben element v strategiji rasti so
hãerinske druÏbe doma in v tujini. ETI je
do danes ustanovil 12 hãerinskih podjetij
in s tem postal trÏni vodja na slovenskem
trgu in trgih biv‰e Jugoslavije, dobro pa
je zastopan tudi na trgih vzhodne Evrope. Delni‰ka druÏba ima hãerinska podjetja v Sloveniji, na Poljskem, v BiH, v Italiji, na Slova‰kem, v Bolgariji, v Ukrajini in
Rusiji, svoje izdelke pa prodaja v 60 drÏavah po celem svetu. Veliko investira v
razvoj in inovacijsko dejavnost in je eno
izmed prvih slovenskih podjetij, ki je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001 in
certifikat za ravnanje z okoljem ISO
14001.

infotok / september / 4 / 2007

KDO JE KDO

LJUDJE
Martin Nov‰ak,
direktor druÏbe GEN energija, d. o. o.
Martin Nov‰ak je bil rojen leta 1958 v
Celju. Po konãani Srednji tehni‰ki ‰oli v
Kr‰kem se je vpisal na Visoko tehni‰ko
‰olo Univerze v Mariboru, smer elektrotehnika, industrijska elektronika, ki jo je
zakljuãil leta 1982.

daljnje obratovanje NEK, kot so modernizacija NEK, zamenjava pomembne opreme, ureditev celovite podobe in vrsto
drugih dodelav, modifikacij in organizacijskih nadgradenj ter tako bistveno prispeval k varnemu obratovanju elektrarne.
V letu 1992 je konãal MBA program v
Executive management development
centru na Brdu pri Kranju.
Vseskozi se je dodatno izobraÏeval in izpopolnjeval, predvsem na podroãjih vodenja, timskega dela, komunikacije, razvoja osebnosti in projektnega vodenja.
V juliju 2005 je sprejel petletni mandat
direktorja druÏbe GEN energija, d. o. o.,
kjer skupaj s sodelavci sledi poslanstvu in
viziji druÏbe.

Mag. TomaÏ Berginc,

Mag. TomaÏ Berginc

predsednik uprave druÏbe
ETI Elektroelement, d. d.

Martin Nov‰ak

Istega leta se je zaposlil v Nuklearni elektrarni Kr‰ko, kjer je delal na delovnih mestih reaktor operaterja, glavnega operaterja, inÏenirja izmene in vodje proizvodnje. Vodil je vzpostavljanje organizacije
inÏeniringa v NEK in bil od leta 1992 direktor inÏeniringa, kjer je skupaj s sodelavci izvedel pomembne projekte za na-
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TomaÏ Berginc se je po konãanem ‰tudiju
strojni‰tva v Ljubljani zaposlil v Îelezarni
·tore kot pomoãnik vodje mehaniãne delavnice in pozneje kot razvojni inÏenir. Po
petih letih dela se mu je ponudila priloÏnost v mednarodnem trgovskem podjetju
Kovinotehna Celje, kjer je zaãel kot komercialist za strojno orodje in po osmih
letih konãal kot podpredsednik uprave,
zadolÏen za komercialo.
Temu je sledilo delovno mesto direktorja
poslovne enote Telekoma Slovenije v
Ljubljani, ki je takrat zaposlovala skoraj tisoã ljudi. V okviru reorganizacije in centralizacije Telekoma je nato postal izvr‰ni
direktor za ekonomiko in finance, v tem
ãasu je zakljuãil tudi magistrski ‰tudij
ekonomije na Univerzi v Kansasu (ZDA).

Leta 2004 pa mu je Telekom Slovenije
ponudil mesto direktorja v hãerinskem
podjetju SiOL, najveãjem ponudniku internetnih storitev v drÏavi. Kljub vsemu
pa je v teh podjetjih pogre‰al mednarodno dimenzijo poslovanja, kakr‰no ima
ETI.
Tako je s 1. januarjem letos prevzel vodenje koncerna ETI, ki je po njegovi oceni
najbolj odgovorno delo v vsej njegovi karieri.
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ZBIRKA MERILNIH NAPRAV

a Besedilo: Andrej Babenko a Fotografija: Mitja Pupaher

Ohranitev tehni‰ke kulturne dedi‰ãine
na podroãju servisiranja, umerjanja in
kontrole elektriãnih ‰tevcev ter stikalnih
ur v podjetju Elektro Maribor
Îe od nastanka
storitvene dejavnosti,
v podjetju Elektro Maribor
je to od leta 1930,
je bila ena od
dejavnosti podjetja
servisiranje, umerjanje
ter nadzor in overitev
meril za obraãun
elektriãne energije.

Zbirka elektriãnih ‰tevcev in stikalnih ur

Omenjena dejavnost je potekala v takratni storitveni enoti Elektroremont Radvanje v merilnem servisu. Poleg vzdrÏevanja
merilnih naprav v lasti podjetja je merilni
servis opravljal servisiranje in kontrolo
meril tudi za tuje naroãnike v gospodinjstvu in industriji. V merilnem servisu je
vzdrÏevanje merilnih naprav potekalo po
posameznih fazah – od zunanjega, notranjega ãi‰ãenja, servisiranja do umerjanja.
Kontrola elektriãnih meril je vse do leta
2003 potekala tako, da nas je z Urada za
meroslovje RS obiskal njihov kontrolor, ki
smo mu merila predloÏili v kontrolo in
overitev. ·tevilne novosti in spremembe
na podroãju zakonskega meroslovja so
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pripomogle k odloãitvi vodstva podjetja,
da pridobimo usposobljenost za samostojno izvajanje kontrole in overitev meril.
Leta 2005 smo tako zgradili nove prostore, v katerih sta servisiranje in kontrola
meril loãena, in sicer prvo dejavnost
opravljamo v merilnem servisu, drugo pa
v merilnem laboratoriju. Zadnjemu je Slovenska akreditacija leta 2006 podelila
akreditacijsko listino, s katero dokazujemo usposobljenost za izvajanje kontrole
meril.
Napredek na podroãju elektronike je
omogoãil razvoj elektronskih ‰tevcev in
drugih elektronskih sistemov za merjenje
in upravljanje. Sodobnej‰i elektronski
‰tevci vse bolj izpodrivajo klasiãne induk-

cijske ‰tevce, ki poleg merjenja elektriãne
energije omogoãajo vrsto drugih dejavnosti. Klasiãnim indukcijskem ‰tevcem so
‰teti dnevi.
Za ohranitev na‰e tehni‰ke kulturne dedi‰ãine smo zaposleni v servisu in merilnem laboratoriju uredili zbirko elektriãnih
‰tevcev in stikalnih ur, ki smo jih nekoã
servisirali, umerjali in kontrolirali v podjetju Elektro Maribor. Zbirka je razstavljena
v hodniku pred sprejemno pisarno servisa
in laboratorija v storitveni enoti Gradnje
in remont. Vse, ki vas zbirka zanima, vas
vabimo, da si jo ogledate in ob tej priloÏnosti v knjigo gostov vpi‰ete svoje vtise in
mnenja.
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a Besedilo in fotografija: Mihaela ·nuderl

Elektro Maribor nagrajeval
na Festivalu Lent
V druÏbi Elektra Maribor d. d., smo
Ïe peto leto zapored med Festivalom
Lent, katerega ponosni pokrovitelj
smo, za vse na‰e zveste odjemalce,
obiskovalce Festivala Lent ter mesta
Maribor pripravili nagradno igro.

Zakljuãek nagradne igre je bil na Festivalu
Lent, kjer smo izmed vseh izpolnjenih kuponãkov, ki smo jih prejeli, izÏrebali glavne nagrajence. Javno Ïrebanje je bilo 5.
julija ob 21.15 na Glavnem odru Festivala
Lent. Pod budnim oãesom maskote Elektra Maribor (velik rdeã paket), ki je med
festivalom delila kuponãke in zloÏenke s
predstavitvijo novih paketov ponudbe
podjetja, smo izÏrebali 10 nagrajencev, ki
so prejeli ‰portne torbe na‰e druÏbe.

Îrebanje nagrajencev na Festivalu Lent

a Besedo in fotografija: Mihaela ·nuderl

Maskota Elektra Maribor
pritegnila poglede
Elektro Maribor d. d., je ob odprtju
trga elektriãne energije za gospodinjstva pripravil posebno ponudbo, ki jo je
prebivalcem in obiskovalcem mesta
Maribor ter Festivala Lent predstavljala
maskota – velik rdeã paket.
Hodeãega rdeãega paketa Elektra Maribor, ki ga je spremljala hostesa, ni
bilo mogoãe spregledati. Maskota in
hostesa sta se med Festivalom Lent
sprehajala po mestu in po festivalskih
prizori‰ãih ter mimoidoãim delila zloÏenke s predstavitvijo nove ponudbe
Elektra Maribor.
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INTERVJU

a Besedilo: Irena Podgraj‰ek a Fotografije: JoÏe ·amperl

Intervju z na‰im voznikom
JoÏetom ·amperlom oziroma
tajnico iz igre Nova tajnica
Skupno delo pri igri Razpis za novo
tajnico, ki smo jo predstavili na
Dnevu zaposlenih 8. septembra v
dvorani Tabor, je pripomoglo k temu,
da sem malo bolj raziskala delo in
prosti ãas na‰ega sodelavca,
gospoda JoÏeta ·amperla.
Ko sem pripravljala igro in iskala igralce,
sem najprej pomislila nanj. Nisem prepriãana, zakaj, ampak menila sem, da bo
privolil ter v novi podobi stopil pred svoje
sodelavce. Nisem se zmotila. ·e veã,
spoznala sem, da je JoÏek ãlovek, ki za
svoje dobro poãutje potrebuje veãjo koliãino adrenalina kot obiãajni ljudje. Prav
tako pa je poln neke skrivnostne energije, kar boste lahko razbrali tudi iz tega intervjuja.
JoÏek, po poklicu si elektromonter, a
Ïe veliko let dela‰ kot voznik. Zakaj?
DrÏi. Po poklicu sem elektromonter energetik. Kar dobrih pet let sem delal v skupini gospoda Alojza Poliãa v Lenartu. Za
ta poklic me je navdu‰il moje oãe, ki je bil
v podjetju 40 let, zdaj je upokojen. Zelo
zgodaj sem spoznal monterske plezalke.
Spominjam se, da je oãe nekega dne pri‰el pome in da sva skupaj od‰la odpravit
okvaro. Ker sem Ïe kot desetletnik dobro
plezal (navadno po drevesih), me je prosil, da grem kar sam na suho visoko
»‰tango« in popravim »kurc‰lus« med
dvema vodnikoma. Pa sva naredila. Disciplinske ni bilo, saj ni nihãe vedel, da je
delal »ta mladi«. To so moji elektriãarski
zaãetki. ·e danes sem dober plezalec. Da
bi prikazal plezanje po drogih, so me povabili Ïe v Ameriko, Francijo in Nemãijo.
Tudi v EG· sem bil poln idej in diletantskih inovacij. Ena od tak‰nih me je skoraj
spravila iz ‰ole, ker jo je profesor napaãno razumel.
Vedno me je nekaj gnalo. Po prihodu iz
JLA sem opravil vse kategorije vozni‰kega
izpita od A do D. Mama pravi, da so mi
bili tovornjaki pri srcu Ïe od otro‰tva, saj

Delo na DV-ju na vi‰ini 30 metrov

sem veãkrat govoril: »Ko bom velik, bom
‘njaka vozo’.« (Ko bom velik, bom vozil
tovornjak.) Zakaj sem raje voznik kot
monter? Vozim z velikim veseljem in
znano je, da le tisto delo, ki ga opravlja‰
z veseljem, opravlja‰ odliãno. Tako Ïelim
opravljati vsako delo, ki se ga lotim. Velikokrat delam oziroma pomagam tudi kot
monter.

Nekaj ãasa si delal v SE kot vodja avtoparka, vendar si se raje vrnil na delovno mesto voznika tovornjaka. Malokdo se odpove delu v pisarni. Zakaj
si se tako odloãil?
Moje Ïivljenje in hobiji so preveã povezani z naravo. Delo s papirji ni za vsakogar
in tudi sam nisem bil sreãen med njimi.
Gospod ·tampfer je od‰el, jaz pa pri‰el.

Je delo voznika tovornjaka pri na‰em
podjetju zahtevno?
Zahteva ãloveka in pol. Je zelo razliãno,
nikoli dolgoãasno in monotono, saj ne
opravljamo samo prevoza med podjetjem
in gradbi‰ãi. Na‰i daljnovodi in omreÏja
potekajo po zelo zahtevnih terenih. Marsikdaj je vse skupaj na robu mogoãega,
kraji pa tak‰ni, kot da niso na Zemlji. Kot
voznik se velikokrat znajdem v ekstremnih razmerah. Samostojno in hitro
moram izbrati pravo odloãitev, kako delati, da je varno. Pravimo, da ãe si pri
Elektru Maribor ‰ofer, si tudi kaskader
in ãarovnik na terenu.
Jadranje na Kornatih
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Ni bilo nobenega pravega uvajanja in
predaje dela. Odloãitev vodstva, da me
prestavi s terena v pisarno in potem
»znajdi se, kakor ve‰ in zna‰«, ni bila po
moji meri. Vrnil sem se med ‰oferje, ker
je to delo zame, ãeprav v podjetju glede
na ocenitev tega delovnega mesta ni preveã cenjeno. Vendar denar ni vse.
Vem, da rad planinari‰ in da si eden
od vodnikov. Biti planinski vodnik ni
kar tako. Kaj vse mora‰ znati in narediti, da si sposoben za vodenje skupin v planine?

Sli‰ala sem, da si jadralni padalec. Si
ãlan kak‰nega kluba?
Jadralni padalec sem Ïe od leta 1989 in v
teh letih se je zgodilo marsikaj zanimivega. Eden od mojih ciljev je bil leteti z vrha
Triglava, ãesar se ‰e danes dobro spomnim. Bilo je 18. avgusta 1992. Leteli smo
prav od AljaÏevega stolpa na Kredarico,
nato pa ‰e v Vrata do AljaÏevega doma.
Ta polet in ‰e eden v ·vici, ko smo dosegli nadmorsko vi‰ino 3.200 metrov, sta
bila zame precej adrenalinska. Bilo je krasno divje. Vendar tak‰nih podvigov do
zdaj nisem veã ponavljal.

Kot fotograf amater je za posnetek beduinske deklice v Egiptu prejel tretjo nagrado
v dru‰tvu Vagant iz Maribora.

Sem planinski vodnik pri Planinskem
dru‰tvu Hakl iz Svete Trojice, in sicer Ïe
kar osem let. Kot vodnik mora‰ opraviti
kar nekaj teãajev in izpitov ter usposabljanj na terenu. Uspe‰no sem vodil Ïe veliko skupin planincev po domaãih in tujih
gorah. Planine in narava so nekaj ãudovitega. Tam najdem svoj mir in si naberem
novo energijo.

Sem ãlan Aerokluba Sr‰en iz Cerkvenjaka. Opravil sem Ïe 300 ur motornega letenja in 800 poletov s hribov.
Kako se poãuti‰, ko gleda‰ svet od
zgoraj navzdol?
Pogled iz vi‰av je nepopisen in prav gotovo lep‰i kot iz pisarne. V letu 1996 sem
‰e raz‰iril svoj »zraãni hobi« in postal motorni letalec. Ko sem v zraku, fotografiram. Posnetki so ãudoviti. Fotografiral
sem marsikaj, med drugim tudi Kornate,
kraje po Istri ter severovzhodni del Slovenije. Fotografiram amatersko, vendar mi
fotografije veliko pomenijo, veã kot posnetki s kamero. Pripravil sem Ïe nekaj
razstav svojih »fotk«.
Kaj pa skok z elastiko (bungee jumping), si Ïe kdaj skoãil?
Seveda sem, in sicer 65 metrov globoko.
Bilo je fantastiãno. Preizkusil sem se ‰e v
ve‰ãinah plezanja v gorskih stenah na Paklenici, Kamenjaku, Ospu, ârnem Kalu …
Prav tako sem se s kajakom vozil po brzi-

cah Soãe in Savinje. Amatersko sem se
ukvarjal z voÏnjo gokarda, kar je bilo tudi
zelo adrenalinsko. Trenutno se ljubiteljsko ukvarjam z modelarstvom – radijskim
vodenjem malih letal.
Vem, da tudi zelo rad potuje‰ po
svetu. Zanima me, kje vse si Ïe bil?
Zasebno sem bil do zdaj Ïe v 29 drÏavah.
V Aziji, Afriki, Ameriki in Kanadi. S tovornjakom (kot sovoznik) pa sem prevozil Ïe
skoraj vse evropske drÏave.
Ali morda jadra‰?
Z jadrnico sem tudi Ïe preplul marsikateri
kotiãek na na‰em Jadranu. Ko se malo
ustavim, se veãkrat vpra‰am, kako vse to
spravim pod eno streho oziroma kako ãasovno in energijsko zmorem. Odgovor je
na dlani. S pozitivno energijo in moãno
voljo je marsikaj mogoãe. Skoraj nedosegljivo je dosegljivo, ãe le hoãe‰. In tak‰en sem, pozitiven, dobre volje, nasmejan in za zdaj poln zdravja in energije. Ne
morem mirovati. Okrog mene se mora
vedno nekaj dogajati.
Îivi‰ umirjeno druÏinsko Ïivljenje.
Ima‰ sina Matijo. Ali tvoj mali nadobudneÏ Ïe kaÏe kak‰no podedovano
oãetovo nadarjenost? Sicer pa, komu
si ti podoben?
Mali Matija, ki je v tretjem letu, je rojen
prav na moj rojstni dan, tako da je »ãista
atijeva kopija«, pravi njegova mama. Îe
zdaj ima polno letal in pravi: »Ala, ata,
mija sma prava palota.« (Kajne, ata,
midva sva prava pilota.) Mislim, da sem
jaz me‰anica vseh … (smeh) Ja, pa po‰tar
je tudi prina‰al po‰to … (smeh).
Zelo sem bila vesela, da si bil v moji
igri pripravljen igrati zelo nenavaden
lik tajnice transvestita, gdã. Slavice
Slavek, saj si se s tem likom nehote
malo izpostavil. Si se zabaval?
Vloga mlade, nenavadne tajnice, mi je
bila pravi izziv. Mislim, da do zdaj ‰e
nisem igral v nobeni igri. Seveda sem uÏival, tako kot vsi drugi.
Kot ste lahko razbrali, je JoÏek vsekakor
izredno zanimiv ãlovek. Ne more mirovati in delo v pisarni ni bilo zanj. Niã ni pomagalo, da smo ga vsi spodbujali in mu
posku‰ali pomagati z nasveti, kolikor je
bilo paã mogoãe. Îelel je ven, v naravo,
Ïelel se je svobodno gibati in dihati po
svoje.
Malo je ljudi, ki se zavestno odpovejo vi‰ji
plaãi ter ostanejo zvesti samemu sebi in
svojim hobijem. Bravo, JoÏek in hvala za
pomoã pri izvedbi na‰e prve igre.

JoÏe ·amperl s sinom Matijo
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POTOVANJE

a Besedilo in fotografije: Bernarda Kos

Kanada – deÏela prostranosti
Pred kratkim sem s sinovoma obiskala Kanado. Impulzivna odloãitev, da obi‰ãem
sorodnike, ki Ïivijo v okolici Toronta, se je izkazala kot zadetek v polno. PreÏiveli smo
sanjske poãitnice v drÏavi, kjer so ljudje prijazni, mesta prijetna, narava neskonãna in
planjave prostrane.
Sprejem je bil ãudovit. Vse sorodstvo se
je zbralo na bratranãevem domu in pripravilo piknik. ·e sanjalo se nam ni, da
imamo tako veliko druÏino tam, kar nas
je zelo ganilo. Bratranci in sestriãne so
kar tekmovali v tem, kdo bolje govori slovensko. Ves ãas na‰ega obiska smo se
pogovarjali slovensko in tako sem se u‰tela v prepriãanju, da bom utrdila svojo
revno angle‰ãino.
Izvedela sem, da na obmoãju Ontaria Ïivi
veliko Slovencev. Od 25 tisoã Slovencev,
kolikor jih prebiva v Kanadi, jih je kar 22
tisoã v Torontu in okolici juÏnega Ontaria. Tukaj smo tudi mi preÏiveli veãino na‰ega obiska. Podnebje v tem delu jim
zelo ustreza, saj je podobno in ‰e milej‰e
kot v Sloveniji, vendar z veliko vlage. Zaradi ‰tevilnosti sorodnikov smo se vsak
drugi dan selili od enega do drugega.
Prav vsi so nam Ïeleli izkazati gostoljubje
in pokazati veselje ob na‰em obisku.
Spali smo veãinoma v tipiãnih kanadskih
lesenih hi‰ah, ki se mi zdijo poosebljeno
udobje. Na zunaj so videti liãne, znotraj
pa prostorne in domaãe. Pogovarjali smo
se o Sloveniji, Kanadi, politiki, mladini,
‰olstvu, glasbi …

(predvsem zaradi nizke cene). Najraje prisluhnejo skupinama Atomik Harmonik
ter Turbo Angels in poznajo slovensko
glasbeno sceno bolje kot mi. Prirejajo slovenske veselice v pravem pomenu besede, ki v njihovem dru‰tvu trajajo od
petka zveãer do ponedeljka.
V spomin so se mi ‰e zlasti vtisnile velike
koliãine hrane, tudi v restavracijah in gostilnah, povsod veliko, veliko. âe naroãi‰
kavo v lokalu, dobi‰ pollitrski odmerek,
da te vse mine, da ne govorim o sladoledih in pijaãah. In ko stopi‰ ven, spet vidi‰
velike avte, velike zgradbe, ‰iroke brezkonãne ceste in brezkonãno pokrajino.
Vidi‰ tudi veliko ekstremno debelih ljudi.
Hvala bogu v Sloveniji takih teÏav ni veliko, ker je hrana predraga.
Ogled znamenitosti
Dan za ogled Toronta, poslovnega sredi‰ãa in z dvema milijonoma prebivalcev

CN Tower v Torontu

Tempo Ïivljenja je v Kanadi bistveno hitrej‰i; delajo skoraj od jutra do veãera
(veãina od 7. do 9. ure), mogoãe se prosti ãas najde le med konci tednov. Mi
smo imeli sreão, veliko sorodnikov je
imelo ãas za nas, saj jih kar nekaj uãi na
‰olah in so se zaãele poãitnice.
Kanadski Slovenci so bolj Slovenci kot
matiãni prebivalci na‰e drÏave. Otroci ob
sobotah hodijo v slovensko ‰olo, se udeleÏujejo folklore in uãijo narodnih
pesmi. V okviru posameznih dru‰tev organizirajo tudi veselice, kjer peãejo na
Ïaru, pojejo, pijejo in ple‰ejo. Imajo celo
slovensko la‰ko pivo, ki je tudi
med Kanadãani vse bolj priljubljeno
Toronto

18

infotok / september / 4 / 2007

POTOVANJE

najveãjega mesta Kanade! ·tevilo prebivalcev je teÏko oceniti, ker mesto prehaja
v suburbano regijo brez konca in daje
dom ‰e dodatnim ‰tirim milijonom ljudi.
Kljub velikosti sta me presenetila ãistost
in svetovljanstvo mesta. Zbrali smo
pogum in se odpravili na vrh 553 metrov
visokega stolpa, imenovanega CN Tower.
To je pa bilo … hm … adrenalinsko,
vznemirljivo in kar nekako strah zbujajoãe … Vse skupaj se je zaãelo z minuto
dolgo voÏnjo do prve ravni, ki je na vi‰ini
346 metrov. In na razgledni plo‰ãadi –
prekrasen pogled na Toronto. Odpravili

in jim prenesli nalezljive bolezni, od katerih so mnoÏiãno umirali. Kriva brez krivde
– tako sem se namreã poãutila ves preostanek dneva.
Saffari Lion. Svojevrstno doÏivetje, za katerega potrebuje‰ ves dan. Z osebnim avtomobilom smo se vozili v ograjenem obmoãju ogromnega parka in na vsakem
koraku smo se iz oãi v oãi sreãevali z divjimi Ïivalmi. Seveda je bila vmes ‰ipa.
Opice so skakale po avtih, gazele in
zebre so se dobrikale in ovohavale ‰ipe
na avtih, ãakajoã na kak‰en pribolj‰ek. Bi-

Veliãastni Niagarski slapovi nikogar ne pustijo ravnodu‰nega.

smo se ‰e vi‰je, na tako imenovani Sky
Pod, ki je na vi‰ini 447 metrov. Od tam
smo ‰li spet malo niÏje, na tako imenovani Glass Floor, kjer lahko hodi‰ po steklenih tleh – vse, kar ti prepreãuje padec
342 metrov niÏje, je plast stekla … Obãutek je … Ni me strah vi‰ine, pa sem vseeno potrebovala veã kot pet minut, da
sem se prepriãala o varnosti.
Naslednji dan smo se odpravili na kanadsko stran Niagarskih slapov, ki je precej
podobna Las Vegasu, saj je ob slapovih
veliko ogromnih hotelov in igralnic z luãkami. V eni od teh igralnic ob slapovih
me je doletela ‰e ena sreãa, priigrala sem
80 dolarjev.
Ogledali smo si tudi Midland oziroma
muzejsko indijansko naselbino. Neverjetno, kako organizirano kulturo so imeli
Huroni pred prihodom belcev. Francoski
jezuiti pa so jih posiljevali z na‰o religijo

ãeni plaÏi, ‰e zadnje opazovanje luãk na
obzorju, ‰e zadnja voÏnja po ‰estpasovnicah, ‰e zadnji objem. Prehitro se je vse
konãalo. Na letali‰ãu so tekle solze in bile
so dane obljube o skoraj‰njem sreãanju.
Vkrcali smo se na letalo za Pariz. Konãno
smo se vdali utrujenosti in otoÏnosti. Do
Pariza tako rekoã nismo veã spregovorili.
Let od Pariza do Münchna je potekal v
podobnem vzdu‰ju. ·e hrana nam ni di‰ala … ·ele doma nas je zdramilo nekaj,
za kar nismo niti vedeli, da smo pogre‰ali. Hribi. Doline. Drugaãne barve. Drugaãne moÏnosti …

Na safariju smo si Ïivali ogledovali iz varnega zavetja avtomobila.

zoni v gruãah se zdeli neresniãni v svoji
veliãastnosti in Ïirafe grozno visoke. Levi
so poleÏavali kot veliki, zaspani muci. Nosorogom smo se raje izognili. Za moja sinova je bilo to eno izmed najlep‰ih doÏivetij v tej deÏeli.
In ‰e in ‰e … Da ne omenjam obiskov
klubov, igralnic, trgovskih sredi‰ã, sprehodov, sreãanj … Preveã vsega je bilo, da
bi lahko vse opisala, kar tudi ni namen.
Najpomembnej‰e je spoznanje, da mi je
znova uspelo preseãi svoj okvir, da sem
‰la, se odprla svobodi, novim spoznanjem, deÏelam, drugaãnim ljudem in kulturam.

V Kanadi Ïiveãi Slovenci ohranjajo stik s svojimi
koreninami.

Odhod v domovino
PribliÏeval se je konec druÏenja. Utrujenosti nismo imeli za izgovor, da ne bi
proslavili ‰e zadnjega dne. Vsi sorodniki
smo se zbrali na veãerji in izmenjali naslove. ·e zadnje pivo, ‰e en sprehod po pe‰Obiskali smo tudi Wonderland.
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PLANINSKI IZLET

a Besedilo: Damjan Berghaus – Majnik a Fotografije: Damjan Berghaus – Majnik in Franc Prelog

Planinski izlet na Visoki Kanin
Planinska sekcija ‰portnega dru‰tva Elektra Maribor je organizirala planinski izlet na
Visoki Kanin. Na razpis za planinski izlet se nas je prijavilo 26 udeleÏencev, ki smo se
leto‰njega 31. avgusta ob 4. uri zjutraj podali na pot.
Visoki Kanin je z 2.587 metri najvi‰ji vrh
Kaninskega pogorja. Zaradi lege Kanina
je z vrha lep razgled od Triglava na eni pa
vse do TrÏa‰kega zaliva na drugi strani.
Kaninsko pogorje se dviguje zahodno
nad bov‰ko kotlino. Po vr‰nem grebenu
pogorja teãe meja med Slovenijo in Italijo. Na severni strani se spu‰ãa v Rabeljsko
in Reklansko dolino, na jugozahodu pa v
Rezijo. Vrhovi Kaninskega pogorja so Visoki Kanin (2.587 m), Prestreljenik (2.499
m), Velika ârnelska ‰pica (2.332 m), Jerebica (2.126 m) in Rombon (2.208 m).
Pot se je zaãela, ko smo se udeleÏenci izleta v zgodnjih urah zadnjega avgustovskega dne odpeljali v Bovec, kjer smo pustili avtomobile na parkiri‰ãu najdalj‰e
Ïiãnice v Sloveniji. Kabinska Ïiãnica nas je
pripeljala na vi‰ino 2.200 metrov, od
koder se je zaãela na‰a tura.

kako se drÏi veslo, kam zatakniti noge,
kako veslati … Vodniki so dokazali, da
dobro poznajo vsak kotiãek reke, saj smo
vse brzice premagovali kot za ‰alo, voÏnjo pa so ‰e dodatno popestrili. Konãali
smo skoraj prehitro, vendar smo bili kljub
temu navdu‰eni.

Tik pod vrhom Visokega Kanina

Pot od koãe do vrha smo premagali v
treh urah. Na vrhu smo uÏivali v ãudovitem razgledu in v daljavi prepoznavali
poznane okoli‰ke vrhove. Po skupinskem
fotografiranju in poãitku nas je z vrha
pregnal veter, ki je bil vsak trenutek moãnej‰i. Sestop do koãe je potekal po isti
poti.

Prvi cilj je bila planinska koãa na vi‰ini
2.260 metrov, ki nosi ime po narodnem
borcu Ferdu Kravanji – Petru Skalarju.

Konec adrenalinske voÏnje z rafti

Po konãani voÏnji smo poãakali voznike v
bliÏnjem baru, nato pa se odpravili na
ogled slapa Boka, ki prosto pada 106
metrov in nato ‰e dodatnih 30 metrov ter
velja za na‰ najbolj vodnat in najveliãastnej‰i slap.

Skupinska fotografija na vrhu

Prestreljenik (2.499 m) in Prestreljni‰ko okno

Zahtevna pot (na poti je nekaj jeklenic in
klinov) od postaje D do koãe je trajala 50
minut, vodila pa nas je pod Prestreljnikom in Prestreljeni‰kim oknom. Po kratkem poãitku pri koãi smo se odpravili
proti vrhu. Pot je vodila ãez Skalarjevo
brezno proti Hudemu vr‰iãu, pod katerim
smo izbrali pot, ki zavije zahodno in vodi
na Kaninsko ‰krbino ter nato po tehniãno
zelo zahtevni in izpostavljeni poti na vrh.
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V koãi Petra Skalarja smo po veãerji in zabavnem druÏenju od‰li na zasluÏen poãitek, marsikomu pa bo v spominu ostal
orkanski veter, ki je pihal vso noã, vendar
se je do jutra umiril. Zjutraj smo se po
zajtrku poslovili od gospodarja in jo mahnili nazaj v Bovec, saj smo imeli ob 10. uri
raftanje na Soãi.
Ob dogovorjeni uri smo bili v Trnovem,
pri podjetju Alpin Action, kjer so nam
razdelili opremo, potem pa smo se z avtomobili odpeljali na mesto vkrcanja, kjer
so nas Ïe ãakali vodniki z rafti. Na zaãetku, ‰e v mirnih vodah, so nas pouãili,

UdeleÏenci izleta (v ozadju Boka)

Po malici smo se odpravili proti Vr‰iãu in
naprej proti Kranjski Gori ter naredili zadnji skupni postanek v Gozdu-Martuljku,
od koder smo obãudovali ·pik.
Ob koncu tega prispevka bi se rad zahvalil Janãiju ·imenku, ki je vodil izlet, in njegovima pomoãnikoma Janezu ·erugi ter
Francu Prelogu. Prav tako pa se zahvaljujem tudi preostalim udeleÏencem planinskega izleta, druge pa vabim, da se nam
v prihodnje pridruÏite.
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PLEZANJE NA DROG

a Besedilo in fotografiji: Milan Borko

Prvi zaãetki tekmovalnega
plezanja na drog v Sloveniji
Ob prebiranju Infotoka 03/2007 in
gledanju fotografij leto‰njih zmagovalcev plezanja na drog na letnih
igrah v Novem mestu so me prevzela
ãustva. V mislih se vraãam v sedemdeseta leta, ko so nastajali prvi zaãetki, pobude, prve zamisli, treningi, postavljeni drogi, prve tekme v Sloveniji. V meni se poraja vse moãnej‰a nostalgija za temi ãasi, razmi‰ljam o
prvih tekmah, kdo vse je bil v ekipi,
kdo je zmagoval.
Na OE Slovenska Bistrica so me izvolili za
‰portnega referenta, in to delo sem opravljal med letoma 1972 in 1974. V tem
obdobju so se zaãela tekmovanja v razliãnih disciplinah med vsemi tozdi na obmoãju Elektra Maribor. Bil sem mlad in
zagnan ‰portnik in ‰portni delavec. Sestaviti ekipo za nogomet, ‰ah, streljanje,
kegljanje na tozdu Elektro Slovenska Bistrica v tistem ãasu ni bila teÏava. Porodila se mi je zamisel, da bi bilo zelo koristno in pametno uvesti tudi disciplino plezanja na drog.
Rekel sem si, ãe Ïe imamo discipline, kot
sta ribi‰tvo in ples, zakaj ne bi imeli ‰e
plezanja na drog. To sem predlagal na
skupnem sestanku vodij ‰portnih referentov Elektra Maribora na ãelu s predsednikom g. Stanetom Krajncem. S predlogom
se niso vsi strinjali, nekateri so o njem
dvomili, ampak pustili smo odprta vrata,
da o tem razmislimo. Vendar v Slovenski
Bistrici zamisli nismo opustili, zlasti ker se
je bliÏalo praznovanje 25-letnice samoupravljanja in tekmovanje na ·martnem na
Pohorju, kamor je bila na mojo pobudo
uvr‰ãena tudi disciplina plezanja na drog.
Takratni direktor tozda Elektro Slovenska
Bistrica inÏ. Alojz Mikoliã, je bil nad idejo
navdu‰en in me je v celoti podprl. Tako
smo postavili prve tri droge na ·martnem
na Pohorju pri na‰i poãitni‰ki hi‰ici, pozneje tudi na RTP Slovenska Bistrica. Plezalno ekipo smo sestavili iz najbolj‰ih
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Prva plezalna ekipa iz tozda Elektro Slovenska
Bistrica leta 1972

Imeli smo najbolj‰e priprave, najbolje nabru‰en sveder, najbolj‰e monterje in
dobro taktiko. Vendar je sledilo razoãaranje, saj je na‰a ekipa tekmovanje konãala
na drugem mestu. Mislim, da tolik‰nega
‰tevila navijaãev (sodelavcev) plezalna
ekipa psihiãno ni prenesla. Ni mi dalo
miru, zato sem pristopil k sodelavcema
Sreãku Freglu in Ivanu Pufiãu ml. in ju
vpra‰al, ali bi se strinjala, da bi sestavili ‰e
eno ekipo za tozd Elektro Slovenska Bistrica. Vsi smo namreã obãasno skupaj z
monterji tudi trenirali plezanje na drog,
bili pa smo zaposleni v takratni konzumni
sluÏbi na tozdu.
Dogovorili smo se, tekma se je zaãela in
uspelo nam je – dosegli smo najbolj‰i ãas
in zmagali. Tako je ekipa v sestavi Sreãko
Fregl, Ivan Pufiã ml. in Milan Borko
prva uradna zmagovalka v plezanju na
drog med tozdi Elektra Maribor in verjetno tudi v Sloveniji.

monterjev, ki so obãasno trenirali plezanje na omenjeni lokaciji.

Takratna pravila plezanja niso bila tako
dodelana, kot so dana‰nja, najprej so
tekmovali vsi trije monterji ene ekipe,
nato pa naslednja ekipa, in sicer vse
ekipe po istih drogih.

Prvo plezalno ekipo so sestavljali monterji: Adolf Koro‰eã, Ivan Rubnik, za tretjega ãlana ekipe ni veã znano, kdo je bil.
Ne spomnim se veã natanãno, kdaj smo
na Elektru Maribor zaãeli tekmovanja
med tozdi, v katera je bila vkljuãena tudi
disciplina plezanja na drog. Leta 1972 ali
1973 pa smo imeli tekmovanje med tozdi
Elektra Maribor na ·martnem na Pohorju
pri poãitni‰ki hi‰i in leta 1975 smo praznovali 25-letnico samoupravljanja na
Borlu pri Ptuju. Zbrali smo se vsi zaposleni
Elektra Maribor. V spro‰ãenem vzdu‰ju
smo tekmovali v razliãnih disciplinah, prviã tudi v plezanju na drog. Kot anekdoto
naj povem, da sem bil pred tekmo v plezanju na drog popolnoma prepriãan o
zmagi tozda Elektro Slovenska Bistrica.

Mojo zamisel o disciplini plezanja na
drog je predsednik ‰portnih referentov
Elektra Maribora g. Stane Kranjc posredoval ‰e na skupnem sestanku ‰portnih
referentov vseh tozdov distribucijskih
elektropodjetij Slovenije, a sprva tudi tam
niso imeli posluha. Ker sem se zaradi drugih ciljev v Ïivljenju iz ‰portnega Ïivljenja
za nekaj let umaknil, razvoja ‰portnih
tekmovanj nisem veã spremljal. Mi pa sodelavci pravijo, da se je na ravni distribucijskih podjetij Slovenije plezanje na drog
pojavilo kot tekmovalna disciplina pribliÏno leta 1993 (morda pa Ïe prej), ko je
Elektro Ljubljana na ãelu z direktorjem
Ludvikom Soto‰kom prviã spet organiziral letne ‰portne igre. Upam, da se bo
panoga razvijala ‰e v letih, ki prihajajo.

Prva zmagovalna ekipa tozda Elektro Slovenska
Bistrica leta 1972 – Sreãko Fregl in Milan Borko.
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V SPOMIN

V spomin Petru Raduloviçu – Duletu
Sorodniki in prijatelji so se 12. julija na pobre‰kem pokopali‰ãu po neozdravljivi bolezni poslovili
od Petra Raduloviça, ki je bil od leta 1976 do leta 2001, ko se je upokojil, zaposlen v Elektru Maribor. Kot varnostni inÏenir je v podjetju uspe‰no razvijal podroãje varstva pri delu. Vsi, ki so Petra
poznali, so vedeli, da je bil umirjen, prijeten in dober ãlovek, ki je znal v vsakem trenutku prisluhniti, imel je smisel za humor in znal je narediti prijetno ozraãje. Poleg svoje sluÏbe je bil celo svoje
Ïivljenje predan ‰portu.

Peter Raduloviç

S ‰portom se je priãel ukvarjati Ïe v mladih letih, saj se je nogometa uãil Ïe kot pionir v NK Branik,
kasneje je nogometno pot nadaljeval v mladinskem dru‰tvu, leta 1955 pa je zaigral tudi za ãlane
NK Branik. Bil je med nogometa‰i, ki so julija leta 1961 NK Maribor v kvalifikacijah priigrali uvrstitev v drugo zvezno jugoslovansko ligo. Leta 1964 je bil med kljuãnimi igralci kluba, ki so se uvrstili v slovensko ligo.
Omeniti ‰e velja, da je Peter »avtor« vijoliãne barve oz. vijoliãnih dresov, ki jih ‰e danes nosijo nogometa‰i NK Maribor. Prav na osnovi njegove vijoliãne barve nogometa‰e danes poimenujejo »vijolice«.
Po tem, ko je svojo aktivno nogometno pot v tem klubu konãal, je deloval kot sekretar kluba.
Posvetil se je tenisu in postal ãlan veteranske reprezentance Slovenije v tenisu, s katero je prepotoval ogromen del sveta. Na razliãnih svetovnih prvenstvih se je izkazal kot izjemen ‰portnik in
tudi na ta naãin uspe‰no promoviral Slovenijo kot drÏavo.
Kljub temu, da ga ni veã med nami, bo vedno Ïivel v na‰ih spominih.

a Besedilo: uredni‰ki odbor

a Besedilo: uredni‰ki odbor

Nagrajeni prispevki
za Infotok

Razgovori
z upravo

V vsaki ‰tevilki Infotoka nagradimo tri prispevke, ki jih pripravite zaposleni. Vsak
lahko pripomore k bolj pestri vsebini na‰ega glasila, zato sodelujte in morda boste
prav vi nagrajeni. Naredite intervju s svojim sodelavcem, napi‰ite kaj o prostem
ãasu ali va‰ih konjiãkih ali dokumentirajte svoj delovni dan. Pri tem pa ne pozabite, da vam uredni‰ki odbor z veseljem pomaga pri pisanju.
Nagrade za svoje prispevke tokrat prejmejo:
•
Bernardka Kos,
•
Andrej Babenko in
•
Milan Borko.
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Razgovori z upravo bodo, kot Ïe
ustaljeno, potekali vsak 2. ponedeljek
v mesecu med 16:00 in 17:30. Za
razgovor je potrebna le predhodna
najava v tajni‰tvo uprave na tel. ‰t.:
111.
Razgovori bodo:
8. oktobra in 12. novembra.
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ROJSTNI DNEVI

Rojstni dnevi
Oktobra svoj rojstni dan praznujejo na‰i sodelavci:
Ale‰ ÎuÏelj, Darko Dimc, Franc Rojs, Dragica Kelc, Marjan Ore‰iã, Branko Bokan, Nik‰a Rogulj, Franc Talian, Tadej Aãko, Drago
Slaãek, JoÏe Dober‰ek, Marks âre‰nar, Borut Kralj, Andreja Zeleniã-Mariniã, Franc Mauko, Drago Smodi‰, Marjan Kontarãek,
Franc ·migoc, Stanko Kralj, Zdenka Îugman, Iztok Braãko, Drago Nipiã, Tina Toplak, MatjaÏ Vidoviã, Smiljan Kronov‰ek, Danijel
Fekonja, Matej PolajÏer, Danilo ·pindler, Miran Koban, Bo‰tjan Merhar, Franja Raner, Mihaela Terbuc, Edvard ·tanta, Mojca BoÏiã, Stanko Poliã, Bogomir âinã, Janez âas, Branko Murekar, Bo‰tjan Reis, Bogomir Pongraãiã, Borut Vogrinec, Drago Gomboc,
Sonja Lu‰icki, Stanislav Vojsk, Alojz Perbilj, Feliks Gumilar, Silva Zorko, Andrej Vidonja, Stanko Janu‰, Tomislav Markoviç, Dragomir Raduloviç, Andrej Jamnik, MatjaÏ Kosmaãin, JoÏe OroÏim, Marijan Lah, Marcelino Metliãar, Tadej Braãko, Robert ·u‰ek, Gorazd Veber, Mirko Djukiç, Milan Stefanoviã, Bo‰tjan Pongraãiã, MatjaÏ AmbroÏiã, Andrej Sraka, Miran Gojkoviã, Andreja Îinkoviã, Jernej Kralj, Andrej Zeliã, Bojan Kaukler, Klemen Baniã, Damjan Vacac.

Novembra svoj rojstni dan praznujejo na‰i sodelavci:
Robert Zlatolas, Andrej Pav‰iã, Ervin Slokan, Aleksander Veber, Darko Pekiã, Marjan Zorman, Marjeta ·kraban, Danijel Tu‰ek,
Benjamin Metliãar, Sreãko Raku‰a, Mirko âerpnjak, Zlatko Klinc, Gorazd Knedl, Boris Kro‰el, Davor Kolmaniã, Miran Arnu‰,
Anton Kljuãar, Igor Erman, Hedvika Verliã, Igor Lavrenãiã, Igor Bezen‰ek, Du‰an Geriã, Dejan Dober‰ek, Mitja Ploj, Martin Lasecky, Danilo Fla‰ker, ·tefka Krajnãiã, Rudolf Kulãar, Franc Klinc, Drago Rakar, Du‰an Tetiãkoviã, MatjaÏ Lacko, ·tefan ·ebjaniã,
Sreãko Plohl, Mladen Îmavcar, Martin Kraner, Martin Cvetko, Peter Forjan, JoÏe Hrastnik, Denis âasar, Sreãko Antolin, Marjan
BalaÏiã, Andrej Zemljiã, Franc Vihar, Janãi ·imenko, MatjaÏ Me‰ko, Drago Novak, Marjan Horvat, Damjan Pansi, Terezija Selin‰ek, Andrej Vindi‰, Anton Ferliã, Zvonko Kokolj, ·tefan Novak, Marjana Predikaka, Leopold ·i‰ko, Robert Mccllain.

âestitamo!
Uprava

infotok / september / 4 / 2007

23

V NARAVI

a Fotografija: Mihaela ·nuderl

Uredni‰ki odbor: Veronika Fermevc – Ban,
David Gril, Jana Jur‰e ·korc, Peter Kaube,
Miro Peãovnik, Franc Prelog, Miroslav Pre‰ern,
Darinka Renko, Mihaela ·nuderl, Jurij Tretjak,
Irena Podgraj‰ek, Milena Rajh, Bo‰tjan Rous,
Bernardka Kos, Boris Ukmar, Marjan Ore‰iã,
Marko Braãiã, Bo‰tjan Grabar, Alenka Vidic
(odgovorna urednica).

Produkcija: ProPiar
Oblikovna zasnova: Kraft & Werk
Naklada: 1550 izvodov
Tisk: Versana
Natisnjeno: september 2007
Letnik VI, ‰tevilka 25
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